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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 

 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under five separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; Questions, Adjournment; 

 Questions, Oral; Questions, Prime Minister’s; Questions, Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them and Minister’s replying. Questions relating to matters of  public  

 importance are cross indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

     Adjournment’. 

Addl. -  Additional 

Admin. -  Administration 

Am. -  Amendment 

Assoc. -  Association 

Asst. -  Assistant 

Cert. -  Certificate 

Co. -  Company 

Com. -  Committee 

Comm. -  Commission 

Cons. -  Consideration 

Const. -  Constitution 

Co-op. -  Co-operative 

Corp. -  Corporation 

Dep. -  Deputy 

Dept. -  Department 

Dev. -  Development 

Dist. -  District 

Div. -  Division 

Doc. -  Document 

DS -  Divisional Secretariat 

Exam. -  Examination 

Fed. -  Federation 

Found. -  Foundation 

Gen. -  General 

GN -  Grama Niladhari 

Govt. -  Government 

H.E. -  His/Her Excellency 

Inc. -  Incorporation 

Info. -  Information 

Inst. -  Institution 

Ltd. -  Limited 

MC -  Municipal Council 

Memo. -  Memorandum 

Mgt. -  Management 

MPP  -  Members of Parliament 

Nom. -  Nomination 

Notifi. -  Notification 

Opp. -  Opposed  

Org. -  Organization 

PC -  Provincial Council 

Pr. -  Presented 

Prov. -  Provision 

PS -  Pradeshiya Sabha 

Pvt. -  Private 

Ref. -  Reference 

Rep. -  Report 

Rev. -  Reverend 

SC -  Supreme Court 

SL -  Sri Lanka 

SO -  Standing Order 

Sp. -  Special 

Sp’s -  Speaker’s 

Std. -  Standing 

Techno. -  Technology 

Temp -  Temporary 

UC -  Urban Council 

Unop. -  Unopposed 

Note:  This Index has been prepared for the Uncorrected Hansard, The column numbers may slightly vary in the 

corrected version - Indexing Unit      
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Abdul Haleem, The Hon. M.H., M.P., Minister of 

Post, Postal Services and Muslim Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Buddha Sasana, 2655-60 

M/ Disaster Management, 2655-60 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1327-30 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1327-30 

M/ National Dialogue, 2655-60 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2655-60 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2655-60 

M/ Science, Technology and Research, 2655-60 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2655-60 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2655-60 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2655-60 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2658 

 

Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2555-8 

M/ Disaster Management, 2555-8 

M/ National Dialogue, 2555-8 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2555-8 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2555-8 

M/ Science, Technology and Research,  

     2555-8 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

     2555-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2555-8 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2555-8 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P., Deputy Minister 

of Transport and Civil Aviation: 

Petitions: 

Tennakoon, Mr. A.I.B., Hettipola, 2968 

Upathissa, Mr. L.M., Kurunegala, 2969 

Weerasekara, Mr. W.M.K.A., Polgahawela,  

2969 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1401-3 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1401-3 

M/ Transport and Civil Aviation, 1191-6 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P., 

State Minister of Finance: 

Petitions: 

Wijayawansa, Mr. G.A.H.L.M., Kekanadura, 2968 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3105-9 

M/ Finance, 3105-9 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3105-9 

President, PM, Parliament, etc., 142-6 

 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.: 

Questions, Oral: 

National Executive Council: details, 2977-83 

 

Abeywardena, The Hon. Wajira, M.P., Minister of  

Home Affairs: 

Petitions: 

Atukorale, Mr. D.K., Wakwella, 2468 

Chnadrasekara, Mr. K.S.K., Galle, 2706 

Gamage, Mr. S.S.K.M., Aparekka, 2706 

Gnanoli, Miss M., Dehiwala, 2706 

Gunawardana, Mr. A.H.S.P.K., Porawagama, 408 

Gunawardana, Mr. N.R., Erattiperiyakulama Police 

Station, 2468 

Jayalath, Mr. Wijitha, Poddala, 2706 

Karunatilake, Mr. G.L., Kosgoda, 2706 

Kumuduni, Mr. K.K.G.C., Galle, 2706 

Malkanthi, Mrs. B.K.T., Galle, 2468 

Munidasa, Mr. D.G., Walahanduwa, 2468 

Nanayakkara, Mr. R., Talpe, 2706 

Nelson, Mr. G.G., Habaraduwa, 2468 

Perusingha, Mr. S.N., Kahaduwa, 408 

Ranjith, Mr. A.G.J., Dodanduwa, 2467 

Rasanjalee, Miss D.G., Balapitiya, 2706 

Siromi, Mrs. H.M.R., Polonnaruwam 2468 

Sumanasiri, Mr. G., Wanduramba, 2468 

Tabru, Mr. K.A., Uragasmanhandiya, 2468 

Wijayaratna, Mr. D.R., Galle, 2706 

Wimalasena, Mr. J.A., Mulatiyana, 2468 

Witharana, Mr. G., Galle, 2706 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2343-5 

M/ Housing and Construction, 2343-5 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2811-7 

M/ Home Affairs, 2811-7 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2811-7 

M/ Plantation Industries, 2811-7 

M/ Primary Industries, 2811-7 

M/ Rural Economic Affairs, 2811-7 

Abd-Abe 
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Abeywardena, The Hon. Wajira: (Contd.) 

Debates:(Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:(Contd.) 

M/ Special Assignment, 2811-7 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2811-7 

 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P., Deputy 

Chairman of Committees: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Megapolis and Western Dev., 900-3 

M/ Petroleum Resources Dev., 1789-91 

M/ Power and Renewable Energy, 1789-91 

M/ Provincial Councils and LG, 900-3 

 

Agreements, Conventions, etc.:  

Agreement Between Govt. of Sri Lanka and  

Arab Republic of Egypt: Pr., 3219; Div., 3224 

Czech Republic: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Iran: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Pakistan: Pr., 3221; Div., 3224 

Kingdom of Thailand: Pr., 3218; Div., 3224 

Malaysia: Pr., 3221; Div., 3224 

People's Republic of China: Pr., 3220; Div., 3224 

Republic of India: Pr., 3223; Div., 3224 

Republic of Indonesia: Pr., 3218; Div., 3224 

Socialist Republic of Vietnam: Pr., 3220; Div., 

3224 

State of Kuwait: Pr., 3219; Div., 3224 

State of Qatar: Pr., 3217; Div., 3217 

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 

Minister of Megapolis and Western Development: 

Petitions: 

Dehiwatta, Mr. C.S., Buthpitiya, 2708 

Dharmalatha, Mrs. M.G.K., Ganemulla, 2708 

Pathiranarachchi, Mr. A.S.M., Ragama, 2707 

Seetha, Mrs. D.D., Kadawatha, 2708 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Megapolis and Western Dev., 942-3 

M/ Provincial Councils and LG, 942-3  

 

Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2531-5 

M/ Disaster Management, 2531-5 

M/ National Dialogue, 2531-5 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2531-5 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2531-5 

M/ Science, Technology and Research, 2531-5 

Alahapperuma, The Hon. Dullas: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2531-5 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2531-5 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2531-5 

 

Questions, Oral: 

HIV Infectees: details, 678-82 

Incarcerated Prisoners: details, 1461-7 

Liquor Licences: details, 2269-77 

LTTE Suspects, Imprisoned: details, 1264-7 

Organizations and Individuals involved in Crimes 

of Terrorism: details, 877-86 

Rakna Arakshaka Lanka Ltd.: provisions of  

security service, 2023-6 

Trainee Graduates in Southern Province: permanent 

appointments, 207-11 

Unemployed Graduates: details, 08-14 

 

Alawathuwala, The Hon. J.C., M.P.: 

Petitions: 

Jayasinghe, Mr. K.A.D.P., Monaragala, 1248 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2380-2 

M/ Housing and Construction, 2380-2 

M/ Megapolis and Western Dev., 934-6 

M/ Provincial Councils and LG, 934-6 

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 864-5 

 

Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Agriculture, 1949-52 

M/ Education, 638-40 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt.,  

     785-7 

M/ Lands, 1949-52 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 785-7  

M/ Megapolis and Western Dev., 939-41 

M/ Provincial Councils and LG, 939-41 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1949-52 

M/ Sports, 638-40 

M/ University Education and Highways,  

     638-40 

 

Bills, Private: 

Casimi Foundation (Inc.): 1R., 1493 

Seyyed Sheikh Koya Thangal Mowlana  

     Foundation (Inc.): 1R., 1494 

Abe-Ali 
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Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Land Issues, letter re, 1952 

Reconstruction of Tanks, Assessment Report of, 

1950 

Request from Muslim Institutions Eravur re Land 

Administration, 1951 

Request re Wooden Bridge, 786 

Rest of the Speech, 640 

 

Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1947-9 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1217-9 

M/ Industry and Commerce, 2198-202  

M/ Lands, 1947-9 

M/ Ports and Shipping, 1217-9 

M/ Public Enterprise Development, 2198-202 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1947-9 

M/ Transport and Civil Aviation, 1217-9 

President, PM, Parliament, etc., 152-6 

 

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 496-506 

M/ Industry and Commerce, 2117-39 

M/ Public Enterprise Development, 2117-39 

M/ Sports, 496-506 

M/ University Education and Highways, 496-506 

 

Questions, Oral: 

Stadiums, Construction of: details, 1824-5 

Sugathadasa National Sports Complex Authority, 

Car Park of: lease out, 2026-8 

Sugathadasa National Sports Complex Authority: 

Allowances for Chairman, 2490-1 

Sugathadasa National Sports Complex Authority: 

management inefficiencies, 2748-9 

 

Aluvihare, The Hon. Ranjith, M.P.: 

Petitions: 

Attanayake, Mr. A.M.U.P.K., Dambulla, 1060 

Bandara, Mr. I.I.W.W.N., Inamaluwa, 1060 

Mahanama, Mr. L.C.L.S., Ibbagamuwa, 1060 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: Com.: 

     M/ Megapolis and Western Dev., 941-2 

     M/ Provincial Councils and LG, 941-2 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 942 

Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P., State Minister 

of Agriculture: 

Petitions: 

Allen, Mr. U.G., Palapathwala, 1810 

Indrasekara, Mrs. U.G.S., Matale, 1810 

Kumarage, Mr. R.W., Trincomalee, 1810 

Manoranjani, Mrs. P.W.W., Matale, 1810 

Piyadasa, Mr. B.G., Matale, 1810 

Premakeerthi, Mr. M.H.G.S.K., Nalanda, 1059 

Ratnadivakara, Mrs. S.G., Matale, 1059 

Uparis, Mr. I.P., Matale, 1059 

Wickremasinghe, Mr. A.M., Matale, 1059 

Wijeratne, Mr. A.P., Matale, 1059 

Wijesekara, Mr. S.H.M., Matale, 1059 

Yuwaratna, Mr. H.M.G., Katudeniya, 1059 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1836-40 

M/ Lands, 1836-40  

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1836-40 

 

Debates, Adjournment: 

Substandard Insecticides, Use of, 1239-46 

 

Documents, Tabled: 

Harvest, information re, 1839 

 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Social Empowerment and Welfare, 1002-7 

M/Women and Child Affairs, 731-3 

President, PM, Parliament, etc., 134-8 

 

Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of  

Tourism Development and Christian Religious Affairs: 

Petitions: 

Liyanage, Mr. G., Wattala, 408 

Rathnayake, Mr. R.M.M., Ja-Ela, 408 

Wijesundara, Mr. W.M.K., Gunnepana, 408 

 

Debates: Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2515-9 

M/ Disaster Management, 2515-9 

M/ National Dialogue, 2515-9 
M/ National Integration and Reconciliation, 2515-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2515-9 

M/ Science, Technology and Research, 2515-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2515-9 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2515-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2515-9  

President, PM, Parliament, etc., 76-8 

Ali-Ama 
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Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of 

Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Debates: Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1219-25 

 

Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  

Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1958-60 

M/ City Planning and Water Supply, 2434-6 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1213-7 

M/ Housing and Construction, 2434-6  

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 829-31 

M/ Lands, 1958-60 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 829-31  

M/ Ports and Shipping, 1213-7 
M/ Public Administration and Management, 2098-9 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1958-60 

M/ Transport and Civil Aviation, 1213-7 

 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P., Minister  

of Special Assignment: 

Debates: Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 765-6  

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 765-6 

 

Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 775-9 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 775-9 

M/ Megapolis and Western Dev., 925-8 

M/ Provincial Councils and LG, 925-8 

 

Annual Reports:  

CPC, (2012), 2967 

Department of Co-operative Development,  

(2013, 2014), 1617 

Department of Motor Traffic, (2014), 02 

DS Kurunegala, (2014), 2966 

DS Polonnaruwa, (2014), 2966 

Forest Dept., (2014), 665 

Lady Lachore Loan Fund, (2013), 202 

Land Commissioner General's Department , (2014), 

1247 
M/ Environment and Renewable Energy, (2014), 2467 

M/ Resettlement, Reconstruction and Hindu  

Religious Affairs, (2014), 2467 
National Institute of Social Development, (2013), 1247 

National Water Supply and Drainage Board , (2011), 

2705 

Public Service Commission , (2014), 2467 

Securities and Exchange Commission of Sri Lanka , 

(2014), 2467 

Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 

Debates:  

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1174-6 

M/ Ports and Shipping, 1174-6 

M/ Transport and Civil Aviation, 1174-6 

President, PM, Parliament, etc., 138-42 

 

Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P., Minister 

of Foreign Employment: 

Petitions: 

Kusumawathie, Mrs. P.W., Nivitigala, 2707 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Employment, 1608-11 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 782-5 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 782-5 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1609 

 

Auditor General's Reports:  

Parts of (2010), (2012), 2966 

Parts of (2011), (2012), (2013), (2014), 2011 

 

Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Minister of  

Industry and Commerce: 

Points of Order:  

Insulting Religion, 216-9 

 

Debates:  

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1861-7 

M/ Education, 556-62 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2885-90 

M/ Home Affairs, 2885-90 

M/ Industry and Commerce, 2220-34  

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2885-90 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 804-10 

M/ Lands, 1861-7 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 804-10 

M/ Plantation Industries, 2885-90 

M/ Primary Industries, 2885-90 

M/ Public Enterprise Development, 2220-34 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1861-7 

M/ Rural Economic Affairs, 2885-90 

M/ Special Assignment, 2885-90 

M/ Sports, 556-62 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2885-90 

M/ University Education and Highways,  

     556-62 

Ama-Bad 
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Badhiutheen, The Hon. Risad: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Documents related to his Speech, 814 

Rest of the Speech, 2225 

 

Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2614-7 

M/ Disaster Management, 2614-7 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2842-5 

M/ Home Affairs, 2842-5 

M/ Industry and Commerce, 2105-9  

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2842-5 

M/ National Dialogue, 2614-7 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2614-7 

M/ Plantation Industries, 2842-5 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2614-7 

M/ Primary Industries, 2842-5 

M/ Public Enterprise Development, 2105-9 

M/ Rural Economic Affairs, 2842-5 

M/ Science, Technology and Research, 2614-7 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2614-7 

M/ Special Assignment, 2842-5 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2614-7 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2842-5 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2614-7 

 

Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P., State  

Minister of Skills Development and Vocational 

Training: 

Petitions: 

Hemamalee, Mrs. D.M.P., Andigama, 1810 

Piyadasa, Mr. P., Kottukachchiya, 1810 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2527-31 

M/ Defence, 323-6 

M/ Disaster Management, 2527-31 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2808-10 

M/ Home Affairs, 2808-10 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2808-10 

M/ Justice, 323-6 

M/ Law and Order and Southern Dev., 323-6 

M/ National Dialogue, 2527-31 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2527-31 

Bandara, The Hon. Palitha Range: (Contd.) 

Debates:(Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:(Contd.) 

M/ Plantation Industries, 2808-10 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2527-31 

M/ Primary Industries, 2808-10 

M/ Rural Economic Affairs, 2808-10 

M/ Science, Technology and Research,  

     2527-31 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

     2527-31 

M/ Special Assignment, 2808-10 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife,  

     2527-31 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2808-10 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2527-31 

 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M.P., Deputy  

Minister of Housing and Construction: 

Debates: 

Bills:  

Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2345-50 

M/ Housing and Construction, 2345-50  

 

Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 376-8 

M/ Justice, 376-8 

M/ Law and Order and Southern Dev., 376-8 

M/ Public Administration and Management, 

2094-6 

President, PM, Parliament, etc., 149-52 

 

Basnayaka, The Hon. Tharanath, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2870-3 

M/ Home Affairs, 2870-3 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2870-3 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 825-7 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 825-7 

M/ Plantation Industries, 2870-3 

M/ Primary Industries, 2870-3 

M/ Public Administration and Management, 

2075-8 

M/ Rural Economic Affairs, 2870-3 

M/ Special Assignment, 2870-3 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2870-3 

Bad-Bas 
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Bills:  

Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1825-999 

M/ Buddha Sasana, 2500-691 

M/ City Planning and Water Supply, 2296-457 

M/ Defence, 212-406 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3015-189 

M/ Disaster Management, 2500-691 

M/ Education, 421-655 

M/ Finance, 3015-189 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1086-234 

M/ Foreign Affairs, 1496-615 

M/ Foreign Employment, 1496-615 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1269-448 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2755-962 

M/ Home Affairs, 2755-962 

M/ Housing and Construction, 2296-457 

M/ Industry and Commerce, 2104-247 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2755-962 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 742-857 

M/ Justice, 212-406 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1269-448 

M/ Lands, 1825-999 

M/ Law and Order and Southern Dev., 212-406 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 742-857 

M/ Megapolis and Western Dev., 899-948 

M/ National Dialogue, 2500-691 
M/ National Integration and Reconciliation, 2500-691 

M/ National Policies and Economic Affairs, 3015-189 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 1634-92 

M/ Petroleum Resources Dev., 1693-806  

M/ Plantation Industries, 2755-962 

M/ Ports and Shipping, 1086-234 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2500-691 

M/ Power and Renewable Energy, 1693-806 

M/ Primary Industries, 2755-962 

M/ Provincial Councils and LG, 899-948 
M/ Public Administration and Management, 2052-104 

M/ Public Enterprise Development, 2104-247 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1825-999 

M/ Rural Economic Affairs, 2755-962 

M/ Science, Technology and Research, 2500-691 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2500-691 

M/ Social Empowerment and Welfare, 948-1049 

M/ Special Assignment, 2755-962 

M/ Sports, 421-655 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2500-691 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2755-962 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

2500-691 

Bills: (Contd.) 

Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Transport and Civil Aviation, 1086-234 

M/ University Education and Highways, 421-655 

M/ Women and Child Affairs, 692-741 

President, PM, Parliament, etc., 29-189 

Appropriation (Am.): Cert., 201 

Appropriation, 2016: 3R.: Div. (by name), 3189 

Code of Criminal Procedure (Am.): 1R., 1492-3 

Penal Code (Am.): 1R., 1492; Petition to SC, 2965 

 

Bills, Private:  

All Island Bhikshu Benevolent Dev. Foundation 

(Inc.): 1R., 2050-1 

Association of Professional Bankers - Sri Lanka 

(Inc.): 1R., 2048-9 

Atharagalla United Community Dev. Foundation 

(Inc.): 1R., 2051 

Batticaloa Young Men's Christian's Association 

(Inc.): 1R., 691-2 

Casimi Foundation (Inc.): 1R., 1493 

Champika Premadasa Community Dev. Foundation 

(Inc.) : 1R., 1268-9 

Chandrakumar Community Dev. Found.: 1R., 3014-5 

Child Rehabilitation Centre (Inc.): 1R., 895-6 
Jayanthipura Subasadaka Sangamaya (Inc.): 1R., 1495 

Kotasara Piyangala Rajamaha Viharastha Dev.  

Society (Inc.): 1R., 2050 

Organization of Protection of Antiquities (Inc.): 1R., 

2049 

Ranjith Aluvihare Foundation (Inc.): 1R., 1085-6 

Sahana Community Dev. Foundation (Inc.): 1R., 896 
Samadhi Community Dev. Foundation (Inc.): 1R., 898 

Sathmethsithhaula Society (Inc.): 1R., 1494-5 

Seretse Khama Foundation Trust (Inc.): 1R., 897 

Seyyed Sheikh Koya Thangal Mowlana Foundation 

(Inc.): 1R., 1494 

South Lanka Academy for Tertiary Education and 

Leadership (Inc.): 1R., 897-8 

Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Inc.): 1R., 899 

Sri Lanka Association for Fisheries and Aquatic Re-

sources (Inc.): 1R., 28 

U.L.M. Farook Foundation (Inc.): 1R., 2294 

 

Budget Estimates: 

Legends of Drafts Estimate - 2016: Pr., 02 

 

Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  

     1183-6 

M/ Petroleum Resources Dev., 1779-82 

M/ Ports and Shipping, 1183-6 

M/ Power and Renewable Energy, 1779-82 

M/ Transport and Civil Aviation, 1183-6 

Bil-Cha 



[Vol. 241 INDEX — SESSION 2015 

03rd December, 2015 - 19th December, 2015 

8 

Colonne, The Hon. Nalaka Prasad, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2890-2 

M/ Home Affairs, 2890-2 

M/ Industry and Commerce, 2196-8 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2890-2 

M/ Plantation Industries, 2890-2 

M/ Primary Industries, 2890-2 

M/ Public Enterprise Development, 2196-8 

M/ Rural Economic Affairs, 2890-2 

M/ Special Assignment, 2890-2 
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2890-2 

 

Committees: 

Committees, Sectoral Oversight: Motion (Const.), 

3206-11 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 02 

Public Finance: Motion (Const.), 3211-3 

 

Committees, Select:  

Ministries Selected from Budget Estimates of 2016, 
to discuss heads of expenditure of: Report, 2249-51 

Heads of Expenditure of Ministries, to discuss:  

meeting, 202 

 

Committees: Selection: 

Sectoral Oversight Committees, Com. on Public  

Finance and Parliamentary Budget Office:  

Documents, 1809 

 

CPA, IPU and SAARC Parliamentarian's Association: 

Joint Annual General Meeting, 2965 

 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P., Deputy  

Minister of Foreign Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2396-8 

M/ Foreign Affairs, 1509-16 

M/ Foreign Employment, 1509-16 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1359-64 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2901-4 

M/ Home Affairs, 2901-4 

M/ Housing and Construction, 2396-8 

M/ Industry and Commerce, 2194-6 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2901-4 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1359-64 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Megapolis and Western Dev., 914-5 

M/ Plantation Industries, 2901-4 

M/ Primary Industries, 2901-4 

M/ Provincial Councils and LG, 914-5 

M/ Public Enterprise Development, 2194-6 

M/ Rural Economic Affairs, 2901-4 

M/ Special Assignment, 2901-4 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2901-4 

 

Documents, Tabled: 

School Admission, letter re, 2398 

 

de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.: 

Petitions: 

Ariyaratna, Mr. L.K., Ambalangoda, 2969 

Piyadasa, Mr. T., Watugedara, 2969 

Rupasinghe, Mr. E., Hikkaduwa, 2969 

Silva, Mr. K.B.S. de, Boossa, 2969 

 

Debates: 

Bills, Private: Chandrakumar Community Dev. 

Foundation: 1R., 3014-5 

 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of 

Transport and Civil Aviation: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1098-1107 

M/ Ports and Shipping, 1098-1107 

M/ Transport and Civil Aviation, 1098-1107 

President, PM, Parliament, etc., 97-101 

 

Documents, Tabled: 

SLTB Recruitments: details, 1098 

 

de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2603-6 

M/ Disaster Management, 2603-6 

M/ Education, 523-6 

M/ National Dialogue, 2603-6 
M/ National Integration and Reconciliation, 2603-6 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2603-6 

M/ Science, Technology and Research, 2603-6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2603-6 

M/ Sports, 523-6  

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2603-6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2603-6  

M/ University Education and Highways, 523-6 

Col– de S 
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de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 

Petitions: 

Karunadasa, Mr. M., Panadura, 1811 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Agriculture, 1931-4 

M/ Lands, 1931-4 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1931-4 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 191-200 

Collective Agreement: Renewal, 2000-10 

Gem Industry: Crisis, 858-68 

Open University Study Centre in Nuwara Eliya:  

permanent building, 2457-66 

Problems arisen in Dewwimanawatta Industrial Zone, 

1448-54 

Senior Citizens, Bank Loans to, 1051-8 

Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment,  

656-63 

Substandard Insecticides, Use of, 1234-46 

Tele Dramas, Payment to Producers out of Proceeds 

from, 2692-704 

 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1883-7 

M/ Buddha Sasana, 2617-20 

M/ City Planning and Water Supply, 2377-80 

M/ Disaster Management, 2617-20 

M/ Education, 538-46 

M/ Foreign Affairs, 1576-9 

M/ Foreign Employment, 1576-9 

M/ Housing and Construction, 2377-80 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 810-4 

M/ Lands, 1883-7 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 810-4 

M/ National Dialogue, 2617-20 
M/ National Integration and Reconciliation, 2617-20 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1679-82 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2617-20 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu Reli-

gious Affairs, 1883-7 

M/ Science, Technology and Research, 2617-20 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2617-20 

M/ Sports, 538-46 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2617-20 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2617-20 

M/ University Education and Highways, 538-46 

M/ Women and Child Affairs, 735-8 

Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 

Questions by Private Notice: 

Ground Water Contamination in Jaffna District, 

2998-3000 

Northern PC, Allocation of Funds to, 2493-7 

 

Dissanayaka, The Hon. D.T.W. Wimalaweera, M.P.: 

Petitions: 

Senaratne, Mr. P.W.N., Ampara, 2013 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 549-52 

M/ Petroleum Resources Dev., 1767-75 

M/ Power and Renewable Energy, 1767-75 

M/ Sports, 549-52 

M/ University Education and Highways, 549-52 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Comments on: 

No Confidence Motion against Minister of Finance, 

2033 

 

Petitions: 

Bandara, Mr. H.M.P., Rajawella, 666 

Dissanayake, Mr. K.W.A., Avissawella, 2253 

Gunawardena, Mr. H.M., Badulla, 2253 

Jayaratne, Mr. A.V., Palagolla, 666 

Jayathilake, Mr. A.M., Kandy, 2253 

Kumarage, Mr. S.D.M., Veyangoda, 2253 

Laksiri, Mr. B.A.S., Hanwella, 666 

Nandarathana Thero, Ven. Udugoda, Wattala, 2253 

Samarakoon, Mr. B.G., Menikdiwela, 666 

Wickramasingha, Mrs. W.A.R.H., Mahawela, 2253 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 237-65 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3037-55 

M/ Finance, 3037-55 

M/ Foreign Affairs, 1497-509 

M/ Foreign Employment, 1497-509  
M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 1312-27 

M/ Justice, 237-65 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1312-27 

M/ Law and Order and Southern Dev., 237-65 
M/ National Policies and Economic Affairs, 3037-55 

M/ Petroleum Resources Dev., 1706-27 

M/ Power and Renewable Energy, 1706-27 

 

Questions by Private Notice: 

Weras Ganga Project: Problems Arisen due to  

Acquisition of Lands, 2040-2 

 
Questions, Oral: 

SLT Chairman: Salary and Other Facilities, 14-21 

de Z-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Duminda, M.P., Minister of 

Agriculture: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1973-7 

M/ Lands, 1973-7 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1973-7 

 

Dissanayake, The Hon. Mayantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1939-42 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2896-8 

M/ Home Affairs, 2896-8 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2896-8 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt.,  

     834-6 

M/ Lands, 1939-42 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 834-6  

M/ Plantation Industries, 2896-8 

M/ Primary Industries, 2896-8 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1939-42 

M/ Rural Economic Affairs, 2896-8 

M/ Special Assignment, 2896-8 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2896-8 

 

Bills, Private: 

All Island Bhikshu Benevolent Dev. Foundation 

(Inc.): 1R., 2050-1 

Atharagalla United Community Dev. Foundation 

(Inc.): 1R., 2051 

 

Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  

Plantation Industries: 

Petitions: 

Amarawansa, Mr. W.A.S., Nuwara Eliya, 2707 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2820-6 

M/ Home Affairs, 2820-6 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2820-6 

M/ Plantation Industries, 2820-6  

M/ Primary Industries, 2820-6 

M/ Rural Economic Affairs, 2820-6 

M/ Special Assignment, 2820-6 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2820-6 

 

Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Social  

Empowerment and Welfare: 

Petitions: 

David., Mr. P., Mattegoda, 2252 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Social Empowerment and Welfare, 1032-40 

 

Divisions:  

Agreement Between Govt. of Sri Lanka and  

Arab Republic of Egypt: Pr., 3219; Div., 3224 

Czech Republic: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Iran: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Pakistan: Pr., 3221; Div., 3224 

Kingdom of Thailand: Pr., 3218; Div., 3224 

Malaysia: Pr., 3221; Div., 3224 

People's Republic of China: Pr., 3220; Div., 3224 

Republic of India: Pr., 3223; Div., 3224 

Republic of Indonesia: Pr., 3218; Div., 3224 

Socialist Republic of Vietnam: Pr., 3220; Div., 

3224 

State of Kuwait: Pr., 3219; Div., 3224 

State of Qatar: Pr., 3217; Div., 3217 

Appropriation, 2016: 3R.: Div. (by name), 3189 

 

Documents, Tabled:  

Aid for Kandy Development, reports re, 2372 

Appointment of Accountants, letter re, 3036 

Audit Query re 60 billion Project, 2364 

Bills re Foreign Visit by MMP, 1574 

Board of Inquiry on Allegations of Corruption in SL 

Cricket, Report by, 600 

CICT, letters related to, 1136 

Collective Agreements: Time Limits, 2001 

Diplomatic Services, documents re, 1573 

Distroying Trees, Photos of, 767 

Divi Neguma Dev. Officer Appointment Letter, 1025 

Documents related to Hon. Abdullah Mahrooff's 

Speech, 1030 

Documents related to Hon. Risad Badhiutheen's 

Speech, 814 

Ethanol Licence: details, 3143 

Ethanol Production: details, 3144 

Five documents, 3087 

Former President Nelson Mandela's Foreign Policy, 

1588 

Gazette Notification on Fisheries Industry, 1207 

Gem Industry, document re, 788 

Gem Industry: Information, 860 

Group Meeting Report, 2306 

Harvest, information re, 1839 

Kankesanthurai Cement Factory, news report re, 2169 

Kokkilai, letter re problems in, 1854 

Land Aquisition in Kilinochchi Dist., list re, 1872 

 

Dis-Doc 
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Documents, Tabled: (Contd.) 

Land Issues, letter re, 1952 

Lands occupied by Forces, 366 

Lands Occupied for Navy Camps 367 

Letter of Requesting PHI, 1416 

Letter re Post of Vise Chairman, 1126 

Loan, letter re Geo Fernando's, 1126 

Mahindodaya Technical Laboratory - Purchase of 

Equipment: documents, 592 

Marawila Base Hospital, land for, 1427 

MPP of PCs: Allowance, letter re, 938 

Mr. Gnanawel of Northsea Ltd.: letter re, 1853 

NHDA, corruptions in: document re, 2326 

‘Nikasala Lanka', details, 833 

Palmyrah Arrack, report re excise duty on, 3037 

Parliamentary Speeches by the MPP of CWC, 2849 

PCI Letter to Secretary, M/ Agriculture, 1847 

Petition from Muslim Parents re Suchi National 

School, 533 

Poster of LTTE Leader shared on facebook, 1855 

Progress Report, pages from, 1435 

Project Estimates, 821 

Pushpa Rajapaksa Foundation, cheque given to, 1153 

Pushpa Rajapaksa Foundation, report re, 1136 

Rakna Arakshaka Lanka Ltd. and Avant Garde: 

Agreement, 305 

Reconstruction of Tanks, Assessment Report of, 1950 

Report by University Lecturers Union, 588 

Request from Muslim Institutions Eravur re Land 

Administration, 1951 

Request re Wooden Bridge, 786 

Requests from Associations, 1422 

Research Officers, Request by, 2543 

Rest of the Speeches of MPP: 

Abdul Haleem, The Hon. M.H., 2658 

Abdullah Mahroof, The Hon., 366 

Aluvihare, The Hon. Ranjith, 942 

Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, 1609 

Badhiutheen, The Hon. Risad, 2225 

De Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, 

845 

Faizal Cassim, The Hon., 1437 

Fowzie, The Hon. A.H.M., 2522 

Gunawardane, The Hon. Bandula, 466 

Hakeem, The Hon. Rauff, 2335 

Hakeem,. The Hon. Rauff, 2447 

Imran,. The Hon. Maharoof, 1958 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., 2598 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., 731 

Kiriella, The Hon. Lakshman, 446 

Maharoof, The Hon. Imran, 623 

Masthan, THe Hon. Kader, 1162 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., 630 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, 1140 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, 2562 

Samaraweera, The Hon. Mangala, 1606 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Rest of the Speeches of MPP: (Contd.) 

Saravanapavan, The Hon . E., 1661 

Saravanapavan, The Hon. E., 2859 

Seyed, The Hon. Ali Zahir Moulana, 640 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, 2003 

Salaries paid for JNP members: report, 2328 

School Admission Issues in Colombo, documents re, 

611 

School Admission, letter re, 2398 

SL Cricket Board, Security Consultant of: letter re 

bribe, 536 

SLBC, Files re Corruption in, 1673 

SLTB and SL Railways Employees: problems, 1150 

SLTB Recruitments: details, 1098 

Special Schools: Proposals by Principals, 597 

Sports Equipment, Distribution of, documents re, 537 

Tele Producers, letter of, 1674 

Thondaman Memorial Foundation, Audit Report of, 

2850 

Torture on animal, photo of, 2590 

Tourism Business, issues re, 2565 

Upcountry University, Requests for, 604 

Upcountry University, Requests for: letter to HE the 

President, 605 

Vehicle Park near Sri Maha Bodhi, Reports re, 815 

Vehicles, list of 555: details, 50 

Wild Elephant Threat, Insurance for: Project Report, 

2663 

 

Dushmantha, The Hon. H.R. Sarathie, M.P., Deputy 

Minister of Justice: 

Petitions: 

Ariyadasa, Mr. P.M., Kotiyakumbura, 2468 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 326-9 

M/Justice, 326-9  

M/Law and Order and Southern Dev., 326-9 

 

Ekanayake, The Hon. T.B., M.P., State Minister of 

Lands: 

Petitions: 

Gnanawathie, Miss D.M., Pothuhera, 1455 

Siriyawathie, Mrs. W.M., Polgahawela, 1455 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1978-82 

M/ City Planning and Water Supply, 2392-6  

M/ Housing and Construction, 2392-6 

M/ Lands, 1978-82 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1978-82 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1014-6 

Doc-Eka 
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Expunctions:  

61-3, 106, 316, 318, 573-4, 1588, 1600, 1602, 1887, 

2126, 2129-35, 2142, 2355, 2358, 2360 

 

Faizal Cassim, The Hon., M.P., Deputy Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1434-9  

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1434-9 

 

Documents, Tabled: 

Progress Report, pages from, 1435 

Rest of the Speech, 1437 

 

Fernando, The Hon. Harin, M.P., Minister of  

Telecommunication and Digital Infrastructure: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3122-6 

M/ Finance, 3122-6 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  

      1152-6 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2798-802 

M/ Home Affairs, 2798-802 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2798-802 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3122-6 

M/ Plantation Industries, 2798-802 

M/ Ports and Shipping, 1152-6 

M/ Primary Industries, 2798-802 

M/ Rural Economic Affairs, 2798-802 

M/ Special Assignment, 2798-802 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2798-802 

M/ Transport and Civil Aviation, 1152-6 

 

Documents, Tabled: 

Pushpa Rajapaksa Foundation, cheque given to, 

1153 

 
Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini, M.P., 

State Minister of City Planning and Water Supply: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2437-40 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1339-45 

M/ Housing and Construction, 2437-40  

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1339-45 

M/ Women and Child Affairs, 698-700 

Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., State Minister of  

National Integration and Reconciliation: 

Petitions: 

Perera, Mr. W.D., Ranala, 665 

Sivadarshani, Ms. Sundaram, Kalmunai, 665 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2519-23 

M/ Disaster Management, 2519-23 

M/ Education, 619-20 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1407-9 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1407-9 

M/ National Dialogue, 2519-23 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2519-23 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2519-23 

M/ Science, Technology and Research, 2519-23 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2519-23 

M/ Sports, 619-20 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2519-23 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2519-23 

M/ University Education and Highways, 619-20 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2522 

 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.:  

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1887-9 

M/ Defence, 310-3 

M/ Justice, 310-3 

M/ Lands, 1887-9 

M/ Law and Order and Southern Dev., 310-3 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1887-9 

 

Galappaththi, The Hon. Nihal, M.P.: 

Petitions: 

Badhuge, Mr. T.S., Trincomalee, 1810 

Malani, Mrs. D.W., Tangalle, 869 

Yapa, Mr. S.C., Weerawila, 869 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1920-5 

M/ Buddha Sasana, 2623-32 

M/ Defence, 320-3 

M/ Disaster Management, 2623-32 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1165-71 

M/ Justice, 320-3 

M/ Lands, 1920-5  

Exp-Gal 
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Galappaththi, The Hon. Nihal: (Contd.) 

Debates:(Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:(Contd.)  

M/ Law and Order and Southern Dev., 320-3 

M/ National Dialogue, 2623-32 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2623-32 

M/ Ports and Shipping, 1165-71 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2623-32 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1920-5 

M/ Science, Technology and Research, 2623-32 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2623-32 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2623-32 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2623-32 

M/ Transport and Civil Aviation, 1165-71 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 193-5 

Collective Agreement: Renewal, 2003-4 

Problems arisen in Dewwimanawatta Industrial 

Zone, 1448-52 

Substandard Insecticides, Use of, 1235-6 

 

Gamage, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma, M.P., Deputy 

Minister of Petroleum Resources Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1352-4 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1352-4 

M/ Petroleum Resources Dev., 1697-706 

M/ Power and Renewable Energy, 1697-706 

 

Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Buddha Sasana, 2584-6 

M/ Disaster Management, 2584-6 

M/ Education, 636-8 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 814-6 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 814-6 

M/ National Dialogue, 2584-6 
M/ National Integration and Reconciliation, 2584-6 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2584-6 

M/ Science, Technology and Research, 2584-6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2584-6 

M/ Sports, 636-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2584-6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2584-6  

M/ University Education and Highways, 636-8 

President, PM, Parliament, etc., 166-7 

Gamage, The Hon. Chandima: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 
Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 660-1 

Tele Dramas, Payment to Producers out of Pro-

ceeds from, 2697-8 

 

Documents, Tabled: 

Vehicle Park near Sri Maha Bodhi, Reports re, 815 

 

Questions, Oral: 

Farmer Families Settled in Mahaweli System:  

Provision of Lands, 412-7 

 

Gamage, The Hon. Daya, M.P., Minister of Primary 

Industries: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2892-6 

M/ Home Affairs, 2892-6 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2892-6 

M/ Plantation Industries, 2892-6  

M/ Primary Industries, 2892-6 

M/ Rural Economic Affairs, 2892-6 

M/ Special Assignment, 2892-6 

M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2892-6 

 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3100-5 

M/ Finance, 3100-5 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3100-5 

 

Questions, Oral: 

SL High Commissioner to UK, Vacancy of Post of: 

reason, 2743-7 

Volkswagen Motor Co.: investment in SL, 2984-8 

 

Ganesan, The Hon. Mano, M.P., Minister of National 

Dialogue: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2649-55 

M/ Disaster Management, 2649-55 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2908-12 

M/ Home Affairs, 2908-12 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2908-12 

M/ National Dialogue, 2649-55 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2649-55 

Gal-Gan 
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Ganesan, The Hon. Mano: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Plantation Industries, 2908-12 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2649-55 

M/ Primary Industries, 2908-12 

M/ Rural Economic Affairs, 2908-12 

M/ Science, Technology and Research, 2649-55 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2649-55 

M/ Special Assignment, 2908-12 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2649-55 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2908-12 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2649-55 

 

Gankanda, The Hon. Dunesh, M.P., Deputy Minister 

of Disaster Management: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2601-3 

M/ Disaster Management, 2601-3 

M/ National Dialogue, 2601-3 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2601-3 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2601-3 

M/ Science, Technology and Research, 2601-3 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2601-3 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2601-3 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2601-3 

 

Grero, The Hon. Mohan Lal, M.P., State Minister of 

University Education: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 612-6 

M/ Sports, 612-6  

M/ University Education and  

      Highways, 612-6 

 
Debates, Adjournment: 

Open University Study Centre in Nuwara Eliya: 

permanant building, 2464-6 

 
Gunasekara, The Hon. Edward, M.P.: 

Petitions: 

Douglas, Mr. R.A., Ragama, 2469 

Jayawardena, Mr. B.A.B.S., Imbulgoda, 2469 

Jayawardena, Mr. P.A.L.K., Ratnapura, 2469 

Namaratna, Mrs. S.N.B.K.M.N.D., Colombo 10, 

2469 

Padmasiri, Mr. U.A., Webada, 2469 

 

Gunasekara, The Hon. Edward: (Contd.) 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Public Administration and Management, 

2086-8 

M/Defence, 373-5 

M/Justice, 373-5 

M/Law and Order and Southern Dev., 373-5 

Bills, Private: 

Ranjith Aluvihare Foundation (Inc.): 1R., 1085-6 

 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., M.P., Minister 

of Lands: 

Leave of Absence: 1482 

 

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3083-7 

M/ Education, 459-66 

M/ Finance, 3083-7 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 816-9 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 816-9  
M/ National Policies and Economic Affairs, 3083-7 

M/ Sports, 459-66 

M/ University Education and Highways, 459-66 

President, PM, Parliament, etc., 89-93 

 

Documents, Tabled: 

Five documents, 3087 

Rest of the Speech, 466 

 

Questions, Oral: 

Foreign Assets: details, 1821-4 

Gross Official Reserves: import potential, 1468-74 
Net Foreign Reserve, Fluctuations in: details, 2475-80 

Special Drawing Rights and Sovereign Bonds: details, 

2282-9 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Points of Order: 

Refering to Matters of Sub Judice, 1593 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2338-42 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3126-30 

M/ Finance, 3126-30 

M/ Foreign Affairs, 1602-4 

M/ Foreign Employment, 1602-4 

M/ Housing and Construction, 2338-42 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3126-30 

M/ Women and Child Affairs, 701-7 

President, PM, Parliament, etc., 64-76 

Appropriation, 2016: 3R.: Div. (by name), 3189 

 

Gan-Gun 
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Hafeez, The Hon. (Dr.) A.R.A., M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1423-4 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1423-4 

 

Debates, Adjournment: 

Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 660 

Substandard Insecticides, Use of, 1237-8 

 

Questions, Oral: 

Canals in Low - Lying areas of Kolonnawa:  

     cleaning, 2735-7 

Nifran, Mr. M.M.A., House of: rebuilding, 1253-6 

 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of City  

Planning and Water Supply: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1873-80  

M/ City Planning and Water Supply, 2329-37 

M/ City Planning and Water Supply, 2444-9 

M/ Housing and Construction, 2329-37 

M/ Housing and Construction, 2444-9 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 772-5 

M/ Lands, 1873-80 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 772-5 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1873-80 

President, PM, Parliament, etc., 107-10 
 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2335, 2447 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Ground Water Contamination in Jaffna District, 

3001-3 
 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Petitions: 

Aponsu, Mr. G.A.P., Piliyandala, 2254 

Chandrasiri, Mr. V., Matara, 2254, 

Dayaratna, Mr. W.P., Padukka, 409 

Edmon, Mr. S.G., Denipitiya, 409 

Gnanawathie, Mrs. W.P., Weligama, 409 

Gunapala, Mr. W.L., Athurugiriya, 409 

Gunasiri, Mr. C.K.S., Thelijjawila, 2253 

Jayapathmaraja, Mr. S., Pannipitiya, 2254 

Kankanamge, Mr. H., Malabe, 409 

Kariyawasam, Mr. S., Gonapinuwala, 2254 

Kumara, Mr. L.D.S.U., Wilgamuwa, 2254 

Kumara, Mr. T.G.A.R., Kamburupitiya, 409 

Kusumawathie, Mrs. K.G., Akuressa, 409 

Madanayake, Mr. E., Pannipitiya, 2254 

Muthukumarana, Mr. C.W., Matara, 2253 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 

Petitions: (Contd.) 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Premalal, Mr. B.A., Galle, 2253 

Rajeewa, Mr. A.P., Colombo 05, 409 

Sominona, Mrs. P.L.H., Matara, 2254 

Wickramaratna, Mrs. H.A., Vavuniya, 2254 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2361-8 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1120-33 

M/ Foreign Affairs, 1564-71 

M/ Foreign Employment, 1564-71  

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2773-84 

M/ Home Affairs, 2773-84 

M/ Housing and Construction, 2361-8 

M/ Industry and Commerce, 2161-75 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2773-84 

M/ Plantation Industries, 2773-84 

M/ Ports and Shipping, 1120-33 

M/ Primary Industries, 2773-84 

M/ Public Enterprise Development, 2161-75 

M/ Rural Economic Affairs, 2773-84 

M/ Social Empowerment and Welfare, 949-62 

M/ Special Assignment, 2773-84 
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2773-84 

M/ Transport and Civil Aviation, 1120-33 

President, PM, Parliament, etc., 49-57 

 

Documents, Tabled: 

Audit Query re 60 billion Project, 2364 
Kankesanthurai Cement Factory, news report re, 2169 

Letter re Post of Vise Chairman, 1126 

Loan, letter re Geo Fernando's, 1126 

Vehicles, list of 555: details, 50 

 

Questions, Oral: 

Co-op. Dev. and Co-op. Surplus Funds:  

misappropriation, 688-91 

Maheshwari Foundation: Illegal Money Collection, 

2487-9 
 

Harees, The Hon. H.M.M., M.P., Deputy Minister of Sports: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 492-5 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt.,  

824-5 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 824-5  

M/ Sports, 492-5 

M/ University Education and Highways, 492-5 

Haf-Har 
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Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Rural  

Economic Affairs: 

Petitions: 

Banda, Mr. A,M.W.G., Anuradhapura, 2012 

Hameed, Mr. S.L.A., Nochchiyagama, 869 

Ratnayake, Mr. R.M.A., Udubaddawa, 2012 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 519-22 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2761-7 

M/ Home Affairs, 2761-7 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2761-7 

M/ Plantation Industries, 2761-7 

M/ Primary Industries, 2761-7 

M/ Rural Economic Affairs, 2761-7 

M/ Special Assignment, 2761-7 

M/ Sports, 519-22  
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

2761-7 

M/ University Education and Highways, 519-22 

 

Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Public 

Enterprise Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Industry and Commerce, 2212-20  

M/ Public Enterprise Development, 2212-20 

 

Debates, Adjournment: 

Senior Citizens, Bank Loans to, 1055-7 

 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Industry and Commerce, 2181-4 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 779-82 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 779-82 

M/ Public Enterprise Development, 2181-4 

M/ Social Empowerment and Welfare, 975-9 

 

Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Petitions: 

Bandara, Mr. B.G.N.J., Mawanella, 2969 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2562-4 

M/ Disaster Management, 2562-4 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1149-52 

M/ National Dialogue, 2562-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2562-4 

M/ Ports and Shipping, 1149-52 

Herath, The Hon. Kanaka: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2562-4 

M/ Science, Technology and Research,  

      2562-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

      2562-4 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2562-4 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2562-4  

M/ Transport and Civil Aviation,  

      1149-52  

 

Documents, Tabled: 

SLTB and SL Railways Employees: problems, 

1150 

 

Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2826-38 

M/ Home Affairs, 2826-38 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2826-38 

M/ Megapolis and Western Dev., 915-23 

M/ Plantation Industries, 2826-38  

M/ Primary Industries, 2826-38 

M/ Provincial Councils and LG, 915-23  

M/ Public Administration and Management, 

2053-63 

M/ Rural Economic Affairs, 2826-38 

M/ Special Assignment, 2826-38 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2826-38 

M/ Women and Child Affairs, 711-7 

 

Questions, Oral: 

Bogaswewa Zone, Resettlement in: provision of 

land, 2714-8 

 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Petitions: 

Ariyaratna, Mr. P.K.N., Talpe, 2255 

Chandrasiri, Mr. G.A.A., Akmeemana, 2255 

Gnanawathie, Mrs. N.M., Galle, 2255 

Gunawardana, Miss K.P.N., Galle, 2255 

Lasanganee, Mrs. E.K.A., Wakwella, 1249 

Nanayakkara, Mr. S.N.H., Meepawala, 1249 

Nandaratna, Mr. U.L., Baddegama, 2255 

Prasanthika, Miss K.P.S., Galle, 2255 

Sahabandu, Mrs., D.P.W., Akmeemana, 2255 

Silva, Mrs. P.C.S., Karapitiya, 2255 

Upasena, Mr. H.R., Galle, 2255 

Har-Het 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala: (Contd.) 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2644- 6 

M/ Disaster Management, 2644- 6 

M/ Megapolis and Western Dev., 937-9 

M/ National Dialogue, 2644- 6 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2644- 6 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1662-4 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2644- 6 

M/ Provincial Councils and LG, 937-9 

M/ Science, Technology and Research, 2644- 6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

      2644- 6 

M/ Social Empowerment and Welfare,  

      1022-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2644- 6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

Affairs, 2644- 6 

President, PM, Parliament, etc., 168-70 

 

Debates, Adjournment: 

Collective Agreement: Renewal, 2005-7 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

      Proceeds from, 2698 

 

Documents, Tabled: 

Divi Neguma Dev. Officer Appointment Letter, 

1025 

MPP of PCs: Allowance, letter re, 938 

 

Hizbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister 

of Rehabilitation and Resettlement: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1859-61 

M/ Lands, 1859-61 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1859-61 

M/ Social Empowerment and Welfare,  

      984-7  

 

Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 606-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1364-9 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1364-9 

M/ Sports, 606-9  

M/ University Education and Highways, 606-9 

 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2358-61 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3087-90 

M/ Finance, 3087-90 

M/ Housing and Construction, 2358-61 

M/ Industry and Commerce, 2178-81 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3087-90 

M/ Public Enterprise Development, 2178-81 

President, PM, Parliament, etc., 124-7 

Bills, Private: 

Champika Premadasa Community Dev.  

      Foundation (Inc.) : 1R., 1268-9 

Kotasara Piyangala Rajamaha Viharastha Dev. 

Society (Inc.): 1R., 2050 

 

Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M.P.: 

Petitions: 

Senanayake, Mrs. D.M.D.N., Hingurakgoda, 2013 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1929-31 

M/ Buddha Sasana, 2589-91 

M/ Disaster Management, 2589-91 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1380-83 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 822-4 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1380-83 

M/ Lands, 1929-31 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 822-4 

M/ National Dialogue, 2589-91 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2589-91 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2589-91 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1929-31 

M/ Science, Technology and Research,  

      2589-91 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

      2589-91 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2589-91 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious Af-

fairs, 2589-91 

President, PM, Parliament, etc., 146-9 

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 861-2 

 

Documents, Tabled: 

Torure on animal, photo of, 2590 

 

Het-Jay 
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Jayaratne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy  
Minister of Mahaweli Development and Environment: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 769-72 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 769-72  

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 866-8 

 

Jayaratne, The Hon. Piyankara, M.P., State Minister 

of Law and Order and Prison Reforms: 

Petitions: 

Suriyahetti, Mr. S.A.M.R., Nugegoda, 2968 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 380-2  

M/Justice, 380-2 

M/Law and Order and Southern Dev., 380-2 

 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P., Minister of 

Sports: 

Ministerial Statements: 

Corruption in SL Cricket Board, 3003-11 

 

Petitions: 

Jayamaha Menike, Mrs. J.H.P., Kuratihena, 2967 

Kumarasinghe, Mr. W.S., Thisogama, 2968 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3115-8 

M/ Education, 574-82 

M/ Finance, 3115-8 

M/ Foreign Affairs, 1520-6 

M/ Foreign Employment, 1520-6  

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2839-42 

M/ Home Affairs, 2839-42 

M/ Industry and Commerce, 2149-56 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2839-42 

M/ Megapolis and Western Dev., 909-14 
M/ National Policies and Economic Affairs, 3115-8 

M/ Plantation Industries, 2839-42  

M/ Primary Industries, 2839-42 

M/ Provincial Councils and LG, 909-14 

M/ Public Enterprise Development, 2149-56 

M/ Rural Economic Affairs, 2839-42 

M/ Special Assignment, 2839-42 

M/ Sports, 574-82 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2839-42 

M/ University Education and Highways, 574-82 

President, PM, Parliament, etc., 79-84 

Jayasekara, The Hon. H.L. Premalal, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 508-11 

M/ Sports, 508-11 

M/ University Education and Highways, 508-11 

 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P.,  
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2596-600 

M/ Disaster Management, 2596-600 

M/ National Dialogue, 2596-600 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2596-600 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2596-600 

M/ Science, Technology and Research, 2596-600 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2596-

600 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2596-600 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2596-600  

M/ Women and Child Affairs, 727-31 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 731, 2598 

 

Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara, 

M.P., Minister of Women and Child Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Affairs, 1526-9 

M/ Foreign Employment, 1526-9 

M/ Women and Child Affairs, 738-41 
 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 199-200 

 

Jayathilake, The Hon. Malith, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2592-3 

M/ Disaster Management, 2592-3 

M/ National Dialogue, 2592-3 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2592-3 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2592-3 

M/ Science, Technology and Research, 2592-3 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

      2592-3 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2592-3 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2592-3  

Jay-Jay 
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Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Petitions: 

Fernando, Mr. W.S.P., Mathugama, 1061 

Hewawithana, Mrs. D.M., Kalutara, 1061 

Karunasekara, Mr. M., Kurunegala, 1061 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Buddha Sasana, 2535-47 

M/ Defence, 353-60  

M/ Disaster Management, 2535-47 

M/ Education, 422-40 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1272-82 

M/ Justice, 353-60 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1272-82 

M/ Law and Order and Southern Dev., 353-60 

M/ National Dialogue, 2535-47 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2535-47 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1635-41 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2535-47 

M/ Science, Technology and Research, 2535-47 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2535-47 

M/ Sports, 422-40  

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2535-47 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2535-47 

M/ University Education and Highways, 422-40 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 191-3 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

Proceeds from, 2692-4 

 

Documents, Tabled: 

Research Officers, Request by, 2543, 

 

Questions, Oral: 

Defence Services College: details, 1624-30 

 

Jayawardana, The Hon. Lucky, M.P.: 

Petitions: 

Atapattu, Mr. S.I., Nawalapitiya, 1060 

Banda, Mr. Y.B.W., Handessa, 1060 

Galagoda, Mr. J.S.B., Polgolla, 1060 

Herath, Mr. H.M.T.B., Peradeniya, 1060 

Jayasinghe, Mr. A.G.K.S., Gelioya, 1060 

Wijesundara, Mrs. W.M.S., Kiribathkumbura, 1060 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2405-8 

M/ Education, 623-7 

Jayawardana, The Hon. Lucky: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1417-20 

M/ Housing and Construction, 2405-8 

M/ Industry and Commerce, 2184-9 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1417-20  

M/ Petroleum Resources Dev., 1782-4 

M/ Power and Renewable Energy, 1782-4 

M/ Public Enterprise Development, 2184-9 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1017-22 

M/ Sports, 623-7 

M/ University Education and Highways, 623-7 

 

Questions, Oral:  

Playgrounds in Kandy: money allocation, 2262-7 

Soldiers who left the Army: payment of half  

pension, 874-7 

 
Jayawardana, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1403-5 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1403-5  

 

Debates, Adjournment: 

Substandard Insecticides, Use of, 1236-7 

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P., Minister 

of Education: 

Ministerial Statements: 

Issue of Vouchers in place of Uniform Material, 

1081-5 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 466-78 

M/ Sports, 466-78  

M/ University Education and Highways, 466-78 

 

Debates, Adjournment: 
Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 661-3 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P., Minister of  

Finance: 

Ministerial Statements: 

'Customs Bust Massive Prado Import Fraud' news 

reports re, 2749-53 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3138-51 

M/ Finance, 3138-51 

Jay-Kar 
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Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3138-51 

Appropriation, 2016: 3R., 3189 

Notifications: 

Excise Ordinance: passed, 3205 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Passed, 3204 

Finance Act: passed, 3204 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: passed, 3205 

Regulations: 

Insurance Industry Act: passed, 3205 

Resolutions: 

Inland Revenue Act: passed, 3206 

 

Documents, Tabled: 

Ethanol Licence: details, 3143 

Ethanol Production: details, 3144 

 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip: 

Leave of Absence: 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., 1482 

 

Petitions: 

Gunasekara, Mrs. N., Uragasmanghandiya, 2012 

Kumara, Mr. K.V.S., Elpitiya, 1248 

Peiris, Mrs. J.S., Colombo-08, 2012 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2868-70 

M/ Home Affairs, 2868-70 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2868-70 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1684-92 

M/ Petroleum Resources Dev., 1754-8 

M/ Plantation Industries, 2868-70 

M/ Power and Renewable Energy, 1754-8 

M/ Primary Industries, 2868-70 

M/ Rural Economic Affairs, 2868-70 

M/ Special Assignment, 2868-70 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2868-70 

Code of Criminal Procedure (Am.): 1R.,  

      1492-3 

Penal Code (Am.): 1R., 1492 

Budget Estimates: 

Legends of Drafts Estimate - 2016: Pr., 02 

Supplementary Supplies: 

Supplementary Allocations, 2966 

Karunatileka, The Hon. Gayantha: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

Proceeds from, 2701-4 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Officers of Armed Forces Payment of Pension, 

2497-8 

 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of 

Higher Education and Highways and the Leader of 

the House of Parliament: 

Committees, Parliament: 

Public Finance: Motion (Const.), 3211-3 

 

Committees: 

Committees, Sectoral Oversight: Motion (Const.), 

3206-11 

 

Petitions: 

Dissanayake, Mr. D.M.G., Ampitiya, 2252 

Perera, Mr. O.M.G., Kandy, 2252 

 

Vote of Thanks, 3227 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 440-58 

M/ Sports, 440-58  

M/ University Education and Highways, 440-58 

Resolutions: 

Salary, Allowances and Pension Entitlement of 

the Holders of the Office of President: passed, 

189-90 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 446 

 

Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1908-12 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2756-61 

M/ Home Affairs, 2756-61 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2756-61 

M/ Lands, 1908-12  

M/ Plantation Industries, 2756-61 

M/ Primary Industries, 2756-61 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1908-12 

M/ Rural Economic Affairs, 2756-61 

M/ Special Assignment, 2756-61 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2756-61 

Kar-Kod 
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Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2620-2 

M/ Disaster Management, 2620-2 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1186-9 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2882-5 

M/ Home Affairs, 2882-5 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2882-5 

M/ National Dialogue, 2620-2 
M/ National Integration and Reconciliation, 2620-2 

M/ Plantation Industries, 2882-5 

M/ Ports and Shipping, 1186-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2620-2 

M/ Primary Industries, 2882-5 

M/ Rural Economic Affairs, 2882-5 

M/ Science, Technology and Research, 2620-2 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2620-2 

M/ Special Assignment, 2882-5 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2620-2 
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 2882-5 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2620-2 

M/ Transport and Civil Aviation, 1186-9 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 196-7 

Collective Agreement: Renewal, 2004-5 

Open University Study Centre in Nuwara Eliya: 

permanent building, 2462-3 
Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 659-60 

 

Kumar, The Hon. Velu, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2906-8 

M/ Home Affairs, 2906-8 

M/ Industry and Commerce, 2189-92  

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2906-8 

M/ Plantation Industries, 2906-8 

M/ Primary Industries, 2906-8 
M/ Public Administration and Management, 2088-91 

M/ Public Enterprise Development, 2189-92 

M/ Rural Economic Affairs, 2906-8 

M/ Special Assignment, 2906-8 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2906-8 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 195-6 

Open University Study Centre in Nuwara Eliya: 

permanent building, 2460-2 

Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2572-5 

M/ Disaster Management, 2572-5 

M/ Foreign Affairs, 1517-9 

M/ Foreign Employment, 1517-9 

M/ National Dialogue, 2572-5 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2572-5 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1664-6 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2572-5 

M/ Science, Technology and Research, 2572-5 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2572-5 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2572-5 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2572-5 

 

Debates, Adjournment: 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

Proceeds from, 2694-6 

 

Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda, M.P.: 

Petitions: 

Chandrasena, Mr. S., Kataragama, 1618 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1897-8 

M/ Defence, 371-3  

M/ Justice, 371-3 

M/ Lands, 1897-8  

M/ Law and Order and Southern Dev., 371-3 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1897-8 

 
Lanza, The Hon. Nimal, M.P., Deputy Minister of 

Home Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2850-3 

M/ Home Affairs, 2850-3 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2850-3 

M/ Plantation Industries, 2850-3  

M/ Primary Industries, 2850-3 

M/ Rural Economic Affairs, 2850-3 

M/ Special Assignment, 2850-3 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2850-3 

 

Leave of Absence: 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., 1482 

Kum-Lea 
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Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Petitions: 

Banda, Mr. R.M.T., Piliyandala, 1060 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2549-52 

M/ Disaster Management, 2549-52 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1354-9 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1354-9 

M/ Megapolis and Western Dev., 932 

M/ National Dialogue, 2549-52 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2549-52 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2549-52 

M/ Provincial Councils and LG, 932 

M/ Science, Technology and Research, 2549-52 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2549-52 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2549-52 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2549-52 

 

Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P., 

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Jayakody, Mr. H.D.P., Monaragala, 2468 

Karunaratna, Mr. K.M., Wellawaya, 1619 

Menike, Mrs., M.M.N., Badalkumbura, 1619 

Perera, Mr. R.A.P., Monaragala, 1619 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Public Administration and Management, 

2099-104 

 

Maharoof, The Hon. Imran, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1956-8 

M/ Education, 621-3 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1421-2 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1421-2  

M/ Lands, 1956-8 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1956-8 

M/ Sports, 621-3 

M/ University Education and Highways, 621-3 

 

Documents, Tabled: 

Requests from Associations, 1422 

Rest of the Speech, 1958 

Rest of the Speech, 623 

Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M.P., 

State Minister of Child Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 330-4 

M/ Education, 546-8 

M/ Justice, 330-4 

M/ Law and Order and Southern Dev., 330-4 

M/ Public Administration and Management, 

2078-81 

M/ Sports, 546-8 

M/ University Education and Highways, 546-8 

M/ Women and Child Affairs, 692-8 

 

Debates, Adjournment: 

Children's Rights: protection, 198-9 

 

Mahroof, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Defence, 366-71 

M/ Education, 582-5 

M/ Industry and Commerce, 2210-2 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 820-1 

M/ Justice, 366-71 

M/ Law and Order and Southern Dev., 366-71 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 820-1 

M/ Public Enterprise Development, 2210-2 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1028-30 

M/ Sports, 582-5 

M/ University Education and Highways, 582-5 

 

Documents, Tabled: 

Documents related to his speech, 1030 

Lands occupied by Forces, 366 

Lands Occupied for Navy Camps 367 

Project Estimates, 821 

Rest of the Speech, 366 

 

Mannapperuma, The Hon. A. Ajith, M.P.: 

Petitions: 

Abeydeera, Mrs. A.P.A., Kiribathgoda,  

1060 

Charlis, Mr. P., Ganemulla, 1060 

Fernando, Mr. W.W.A.D., Mudungoda,  

1061 

Jayaratna, Mr. B., Kalutara, 1060 

Kumara, Mr. K.C.A., Buthpitiya, 1060 

Palliyaguru, Mr. P.A., Gampaha, 1061 

Pathirana, Mrs. W.P.M., Minuwangoda,  

1061 

Ratnayake, Mrs. R.M.P.C., Yakkala, 1061 

Somachandra, Mr. W.A., Ganemulla,  

2013 

Sunil, Mr. S.H., Webada, 2013 

Wijeratna, Mr. E.M.A., Nugegoda, 2013 

Lok-Man 
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Mannapperuma, The Hon. A. Ajith: (Contd.) 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 360-3 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1162-

5 

M/ Justice, 360-3 

M/ Law and Order and Southern Dev., 360-3 

M/ Petroleum Resources Dev., 1735-40 

M/ Ports and Shipping, 1162-5 

M/ Power and Renewable Energy, 1735-40 

M/ Public Administration and Management, 

2084-6 

M/ Transport and Civil Aviation, 1162-5 

President, PM, Parliament, etc., 116-20 

Bills, Private: 

Organization of Protection of Antiquities (Inc.): 

1R., 2049 

 

Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  

Muhammad, M.P.: 

Petitions: 

Faizal, Mr. K.M., Sammanthurai, 2708 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2636-9 

M/ City Planning and Water Supply, 2428-30 

M/ Disaster Management, 2636-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1424-6 

M/ Housing and Construction, 2428-30 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1424-6 

M/ National Dialogue, 2636-9 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2636-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2636-9 

M/ Science, Technology and Research, 2636-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2636-9 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1011-3 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2636-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2636-9 

 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Privileges: 

Making a Threatening Statement: re to Com., 2293 

Sp's Ruling: 'motion may be moved', 2011 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2639-41 

M/ Disaster Management, 2639-41 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2791-3 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Home Affairs, 2791-3 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2791-3 

M/ National Dialogue, 2639-41 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2639-41 

M/ Petroleum Resources Dev., 1762-7  

M/ Plantation Industries, 2791-3 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2639-41 

M/ Power and Renewable Energy, 1762-7 

M/ Primary Industries, 2791-3 

M/ Rural Economic Affairs, 2791-3 

M/ Science, Technology and Research, 2639-41 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2639-41 

M/ Special Assignment, 2791-3 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2639-41 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2791-3 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2639-41  

 

Debates, Adjournment: 

Senior Citizens, Bank Loans to, 1053-4 
Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 658-9 

 

Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 

Points of Order: 

Insulting Religion, 213-6 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2552-4 

M/ Disaster Management, 2552-4 

M/ Education, 534-8 

M/ Foreign Affairs, 1560-4 

M/ Foreign Employment, 1560-4  

M/ Megapolis and Western Dev., 929-30 

M/ National Dialogue, 2552-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2552-4 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2552-4 

M/ Provincial Councils and LG, 929-30 

M/ Science, Technology and Research,  

      2552-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

      2552-4 

M/ Sports, 534-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2552-4 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2552-4 

M/ University Education and Highways, 534-8 

Man-Mar 
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Marikkar, The Hon. S.M.: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

SL Cricket Board, Security Consultant of: letter re 

bribe, 536 
Sports Equipment, Distribution of, documents re, 537 

 

Questions, Oral: 

Port City Project: details, 2988-92 

 

Masthan, The Hon. K. Kader, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1893-6 

M/ City Planning and Water Supply, 2409-13 

M/ Education, 530-4 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1160-2 

M/ Housing and Construction, 2409-13  

M/ Lands, 1893-6 

M/ Ports and Shipping, 1160-2 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1893-6 

M/ Sports, 530-4 

M/ Transport and Civil Aviation, 1160-2 

M/ University Education and Highways, 530-4 

 

Documents, Tabled: 

Petition from Muslim Parents re Suchi National 

School, 533 

Rest of the Speech, 1162 

 

Members of Parliament: 

Maiden Speeches:  

Salman, The Hon. M.H.M., 378-80 

 

Ministerial Statements: 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri: 

Corruption in SL Cricket Board, 3003-11 
 

Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj: 
Issue of Vouchers in place of Uniform Material, 1081-5 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi: 

'Customs Bust Massive Prado Import Fraud' news 

reports re, 2749-53 
 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama: 

Ownership of Elephants: 'Lankadeepa' & 'Rivira' 

Reports, 417-21 
 

Samaraweera, The Hon. Mangala: 

Tamil Political Prisoners: General Pardon, 22-7 
 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil: 

Proposed Economic and Technology Agreement 

with India, 1072-81 

Talks with Trade Union Representatives, 1899-907 
Women Participation in Politics, Increase of, 1484-92 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  

Provincial Councils and Local Government: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Megapolis and Western Dev., 943-8 

M/ Provincial Councils and LG, 943-8 

 

Muthuhettigamage, The Hon. Nishantha, M.P.,  

Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs: 

Debates: 

Bills:  Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1189-91 

M/ Ports and Shipping, 1189-91 

M/ Transport and Civil Aviation, 1189-91  

 

Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1925-7 

M/ Lands, 1925-7  

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1925-7 

 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 

Petitions: 

Desapriya, M.W.S., Ampara, 203 

Dissanayake, Mr. J.B., Matale, 2708 

Silva, Miss A.H.D., Seeduwa, 203 

Wijesinghe, Mr. P., Maharagama, 2708 

 

Privileges: 

Irida Lankadeepa Report of 29th Nov., 2015:  

motion may be moved, 201 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 338-42 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

     3091-4 

M/ Finance, 3091-4 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1330-9 

M/ Justice, 338-42 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

     1330-9 

M/ Law and Order and Southern Dev., 338-42 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3091-4 
 

Questions, Oral: 

Arms Smuggle, Comm. to Inquire in to: details, 

03-07 

Cement, Price Reduction of: loss of revenue,  

203-7 

Co-operative Societies Movement: Comm. Report., 

675-7 

Mar-Nan 
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Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1960-2 

M/ Buddha Sasana, 2612-4 

M/ Disaster Management, 2612-4 

M/ Education, 634-6 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2845-7 

M/ Home Affairs, 2845-7 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2845-7 

M/ Lands, 1960-2 

M/ National Dialogue, 2612-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2612-4 

M/ Plantation Industries, 2845-7 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2612-4 

M/ Primary Industries, 2845-7 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

     Religious Affairs, 1960-2 

M/ Rural Economic Affairs, 2845-7 

M/ Science, Technology and Research,  

     2612-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

     2612-4 

M/ Special Assignment, 2845-7 

M/ Sports, 634-6  

M/ Sustainable Dev. and Wildlife,  

     2612-4 

M/ Telecommunication and Digital  

     Infrastructure, 2845-7 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2612-4 

M/ University Education and Highways,  

     634-6 

 

Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 

Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2769-73 

M/ Home Affairs, 2769-73 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2769-73 

M/ Plantation Industries,  

     2769-73  

M/ Primary Industries, 2769-73 

M/ Rural Economic Affairs,  

     2769-73 

M/ Special Assignment, 2769-73 

M/ Telecommunication and Digital  

     Infrastructure, 2769-73 

 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2390-2 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3076-8 

M/ Finance, 3076-8 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1156-9 

M/ Housing and Construction, 2390-2 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 751-4 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 751-4 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3076-8 

M/ Petroleum Resources Dev., 1693-7 

M/ Ports and Shipping, 1156-9 

M/ Power and Renewable Energy, 1693-7 

M/ Transport and Civil Aviation, 1156-9 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Notifications: 

Excise Ordinance: passed, 3205 

 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Passed, 3204 

Finance Act: passed, 3204 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: passed, 3205 

 

Regulations: 

Insurance Industry Act: passed, 3205 

Sri Lanka Electricity Act: passed, 1807 

 

Resolutions: 

Inland Revenue Act: passed, 3206 

Salary, Allowances and Pension Entitlement of the 

Holders of the Office of President: passed, 189-90 

 

Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M.P.,  
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and  

Mass Media: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 526-8 

M/ Foreign Affairs, 1579-82 

M/ Foreign Employment, 1579-82  

M/ Megapolis and Western Dev., 923-5 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1642-5 

M/ Provincial Councils and LG, 923-5 

M/ Sports, 526-8  

M/ University Education and Highways,  

     526-8 

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 862-3 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

Proceeds from, 2699-701 

 

Nav-Par 
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Parliament: 

MPP walked into the Well of the House, 1599 

Printed Reports Presented by Ministries: CD or DVD, 

407-8 

 

Parliamentary Caucus for Children: 

Reconstitution, 01 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Petitions: 

Abeywardena, Mr. U.P.Y., Matara, 2013 

Amarasekara, Mr. B.Y., Matara, 2254 

Chandrakumara, Mr. A.S.K., Matara, 2469 

Dahanayake, Mr. S.D., Matara, 2469 

Ganganee, Mrs. D.K.P., Hakmana, 2254 

Gunadasa, Mr. I.V., Matara, 1619 

Hemasiri, Mr. M., Akuressa, 1619 

Kamalani, Mrs. S.L.J., Matara, 1811 

Karunatilaka, Mrs. D.E.J., Matara, 1811 

Kumara, Mr. H.W.P., Matara, 1811 

Kumara, Mr. M.A.K., Kirindiwela, 2254 

Liyanagunawardena, Mr. G.K., Matara, 2013 

Lokuhetti, Mr. L., Welipitiya, 2013 

Nilam, Mr. M.H.M., Matara, 2254 

Padmini, Mrs. A.A., Koholana, 1811 

Rauff, Mr. M.A., Matara, 2469 

Samarapala, Mr. H.K.G., Matara, 2013 

Sarath, Mr. S.P., Matara, 1619 

Udayangani, Mrs. P., Matara, 1619 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Social Empowerment and Welfare, 971-5 

Bills, Private: 

Child Rehabilitation Centre (Inc.): 1R., 895-6 

Sahana Community Dev. Foundation (Inc.): 1R., 

896 

Samadhi Community Dev. Foundation (Inc.): 

1R., 898 

Seretse Khama Foundation Trust (Inc.): 1R., 897 

South Lanka Academy for Tertiary Education 

and Leadership (Inc.): 1R., 897-8 

Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Inc.): 

1R., 899 

 

Questions, Oral: 

Bogambara Prison, Cleaning of: money spent, 

2480-3 

Conservation Areas, Protection of: steps taken, 

2738-43 

CPC: money due and payable, 1259-64 

Dambulla Dedicated Economic Centre: reasonable 

price, 1063-9 

Educational Institutions of Govt. Assisted  

Religious Organizations: details, 2708-14 
Hambantota Rest House: transfer to private sector, 870-3 

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Hulandawa Estate People: basic facilities, 2289-93 

Import of Crude Oil: details, 1619-24 

Incense Sticks, Production of: details, 683-8 

Kethinagala Archaeological Site: stone mining, 

2992-5 

Kuragala Historic Sacred Site: details, 1249-53 

Oluvil Harbour: profit or loss, 1474-80 

Paddy Lands in Matara Dist.: reclamation, 1456-60 

Prisoners, Absconded: details, 2014-7 

Public Officials Convicted of Harming Wild  

Animals: details, 2255-62 

Road Accidents: minimizing, 1811-6 

Road Dev. in Matara District: money spent, 2970-3 

Tourists Engaged in Illegal Activities: details, 

2470-4 
Visakha Vidyalaya: A/L Students Admission, 887-95 

Women Subjected to Sexual Abuse in Middle East 

Countries: details, 667-75 

 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 515-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1308-12 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1308-12  

M/ Sports, 515-9 

M/ University Education and Highways, 515-9 

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of 

Power and Renewable Energy: 

Petitions: 

De Silva, Mr. D.H.J.L., Panadura, 1618 

De Silva, Mr. G.J.R., Galpatha, 1618 

Gunathilaka, Mr. T.H.L., Piliyandala, 1618 

Jayalal, Mr. K.P., Panadura, 1618 

Jayasinghe, Miss J.M.D.P., Padukka, 1618 

Malawipathirana, Mrs. C.P., Wadduwa, 1618 

Manohara, Mr. S.D.S., Paragastota, 1618 

Munasinghe, Mr. T.M.D.S., Matugama, 1618 

Piyawardana, Mr. A.N., Alubomulla, 1618 

Punchihewa, Mr. K.S., Balangoda, 1618 

Ranjith, Mr. S., Waskaduwa, 1618 

Silva, Mr. P.P.K.S., Alubomulla, 1618 

Somasiri, Mr. A., Wadduwa, 1618 

Wangsapala, Mr. H.D.D., Maggona, 1618 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2594-6 

M/ Defence, 231-7 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3110-5 

M/ Disaster Management, 2594-6 

M/ Finance, 3110-5 

Par-Per 
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Perera, The Hon. Ajith P.: (Contd.) 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Affairs, 1533-7 

M/ Foreign Employment, 1533-7 

M/ Justice, 231-7 

M/ Law and Order and Southern Dev., 231-7 

M/ National Dialogue, 2594-6 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2594-6 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3110-5 

M/ Petroleum Resources Dev., 1785-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2594-6 

M/ Power and Renewable Energy, 1785-9 

M/ Science, Technology and Research, 2594-6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2594-6 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2594-6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

     Affairs, 2594-6 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., State Minister of  

Highways: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2580-4 

M/ Disaster Management, 2580-4 

M/ Education, 478-83 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1116-20 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1373-9 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2876-82 

M/ Home Affairs, 2876-82 

M/ Industry and Commerce, 2111-7 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2876-82 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1373-9 

M/ National Dialogue, 2580-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2580-4 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1676-9 

M/ Plantation Industries, 2876-82 

M/ Ports and Shipping, 1116-20 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2580-4 

M/ Primary Industries, 2876-82 

M/ Public Enterprise Development, 2111-7 

M/ Rural Economic Affairs, 2876-82 

M/ Science, Technology and Research, 2580-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training,  

     2580-4 

M/ Special Assignment, 2876-82 

M/ Sports, 478-83 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2580-4 

 

Perera, The Hon. Dilan: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2876-82 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious Af-

fairs, 2580-4 

M/ Transport and Civil Aviation, 1116-20 

M/ University Education and Highways, 478-83 

President, PM, Parliament, etc., 110-6 

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Ministerial Statements: 

Ownership of Elephants: 'Lankadeepa' & 'Rivira' 

Reports, 417-21 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1856-8 

M/ Buddha Sasana, 2661-4 

M/ Disaster Management, 2661-4 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 757-62 

M/ Lands, 1856-8 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 757-62 

M/ National Dialogue, 2661-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2661-4 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2661-4 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1856-8 

M/ Science, Technology and Research, 2661-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2661-4 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2661-4 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2661-4 

President, PM, Parliament, etc., 57-64 

 

Documents, Tabled: 

Wild Elephant Threat, Insurance for: Project  

Report, 2663 

 

Perera, The Hon. Lakshman Wasantha, M.P., Deputy 

Minister of Plantation Industries: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2802-4 

M/ Home Affairs, 2802-4 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2802-4 

M/ Plantation Industries, 2802-4  

M/ Primary Industries, 2802-4 

M/ Rural Economic Affairs, 2802-4 

M/ Special Assignment, 2802-4 
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 2802-4 

Per-Per 
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Perera, The Hon. Niroshan, M.P., State Minister of 

National Policies and Economic Affairs: 

Petitions: 

Chandraratna, Mr. J., Dankotuwa, 03 

Edirisinghe, Mr. E.A.W.S., Anamaduwa, 03 

Fernando, Mr. M.A.M., Marawila, 2707 

Premaratna, Mr. A.S., Madampe, 2707 

Wimalasuriya, R.D.R., Koswatta, 03 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3055-8 

M/ Finance, 3055-8 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1091-4 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3055-8 

M/ Petroleum Resources Dev., 1727-30 

M/ Ports and Shipping, 1091-4 

M/ Power and Renewable Energy, 1727-30 

M/ Transport and Civil Aviation, 1091-4 

 

Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2422-5 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1110-3 

M/ Housing and Construction, 2422-5 

M/ Ports and Shipping, 1110-3 

M/ Transport and Civil Aviation, 1110-3 

 

Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2570-2 

M/ Disaster Management, 2570-2 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1208-12 

M/ National Dialogue, 2570-2 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2570-2 

M/ Ports and Shipping, 1208-12 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2570-2 

M/ Science, Technology and Research,  

      2570-2 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2570-2 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2570-2 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2570-2  

M/ Transport and Civil Aviation, 1208-12  

 

Bills, Private: 

U.L.M. Farook Foundation (Inc.): 1R., 2294 

 

Personal Explanations: 

Zoysa, The Hon. Wijith Wijayamuni: 

Elephants: Illegal Possession, 3011-3 

Petitions:  

Abeydeera, Mrs. A.P.A., Kiribathgoda, 1060 

Abeywardena, Mr. U.P.Y., Matara, 2013 

Allen, Mr. U.G., Palapathwala, 1810 

Amarasekara, Mr. B.Y., Matara, 2254 

Amarasinghe, Mr. T.G., Ambalangoda, 1811 

Amarawansa, Mr. W.A.S., Nuwara Eliya, 2707 

Aponsu, Mr. G.A.P., Piliyandala, 2254 

Ariyadasa, Mr. P.M., Kotiyakumbura, 2468 

Ariyaratna, Mr. L.K., Ambalangoda, 2969 

Ariyaratna, Mr. P.K.N., Talpe, 2255 

Atapattu, Mr. S.I., Nawalapitiya, 1060 

Attanayake, Mr. A.M.U.P.K., Dambulla, 1060 

Atukorale, Mr. D.K., Wakwella, 2468 

Badhuge, Mr. T.S., Trincomalee, 1810 

Banda, Mr. A,M.W.G., Anuradhapura, 2012 

Banda, Mr. R.M.T., Piliyandala, 1060 

Banda, Mr. Y.B.W., Handessa, 1060 

Bandara, Mr. B.G.N.J., Mawanella, 2969 

Bandara, Mr. H.M.P., Rajawella, 666 

Bandara, Mr. I.I.W.W.N., Inamaluwa, 1060 

Bandara, Mr. U.B.C., Mulleriyawa, 1248 

Chandani, Mrs. H.A.I., Athurugiriya, 2253 

Chandrakumara, Mr. A.S.K., Matara, 2469 

Chandralatha, Mrs. T.M., Ittepana, 666 

Chandraratna, Mr. J., Dankotuwa, 03 

Chandrasena, Mr. H.P., Paragastota, 2468 

Chandrasena, Mr. S., Kataragama, 1618 

Chandrasiri, Mr. G.A.A., Akmeemana, 2255 

Chandrasiri, Mr. V., Matara, 2254 

Charlis, Mr. P., Ganemulla, 1060 

Chnadrasekara, Mr. K.S.K., Galle, 2706 

Dahanayake, Mr. S.D., Matara, 2469 

David., Mr. P., Mattegoda, 2252 

Dayaratna, Mr. W.P., Padukka, 409 

De Silva, Mr. D.H.J.L., Panadura, 1618 

De Silva, Mr. G.J.R., Galpatha, 1618 

Dehiwatta, Mr. C.S., Buthpitiya, 2708 

Desapriya, M.W.S., Ampara, 203 

Dharmadasa, Mr. R.A., Imbulgoda, 2253 

Dharmalatha, Mrs. M.G.K., Ganemulla, 2708 

Dias, Mr. D.N., Awissawella, 2706 

Dissanayake, Mr. D.M.G., Ampitiya, 2252 

Dissanayake, Mr. J.B., Matale, 2708 

Dissanayake, Mr. K.W.A., Avissawella, 2253 

Douglas, Mr. R.A., Ragama, 2469 

Edirisinghe, Mr. E.A.W.S., Anamaduwa, 03 

Edmon, Mr. S.G., Denipitiya, 409 

Faizal, Mr. K.M., Sammanthurai, 2708 

Faizer, Mr. R.H., Colombo 09, 2253 

Fernando, Mr. M.A.M., Marawila, 2707 

Fernando, Mr. W.S.P., Mathugama, 1061 

Fernando, Mr. W.W.A.D., Mudungoda, 1061 

Galagoda, Mr. J.S.B., Polgolla, 1060 

Gamage, Mr. S.S.K.M., Aparekka, 2706 

Ganganee, Mrs. D.K.P., Hakmana, 2254 

Per-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Gnanawathie, Miss D.M., Pothuhera, 1455 

Gnanawathie, Mrs. N.M., Galle, 2255 

Gnanawathie, Mrs. W.P., Weligama, 409 

Gnanoli, Miss M., Dehiwala, 2706 

Gunadasa, Mr. I.V., Matara, 1619 

Gunapala, Mr. M., Kalutara, 870 

Gunapala, Mr. W.L., Athurugiriya, 409 

Gunarathna, Mr. L.S., Wathuragama, 1455 

Gunaratne, Mrs. S.D.C., Balangoda, 1248 

Gunasekara, Mrs. N., Uragasmanghandiya, 2012 

Gunasiri, Mr. C.K.S., Thelijjawila, 2253 

Gunathilaka, Mr. T.H.L., Piliyandala, 1618 

Gunawardana, Miss K.P.N., Galle, 2255 

Gunawardana, Mr. A.H.S.P.K., Porawagama, 408 

Gunawardana, Mr. N.R., Erattiperiyakulama Police 

Station, 2468 

Gunawardena, Mr. H.M., Badulla, 2253 

Hameed, Mr. S.L.A., Nochchiyagama, 869 

Hemamalee, Mrs. D.M.P., Andigama, 1810 

Hemasiri, Mr. M., Akuressa, 1619 

Herath, Mr. H.M.T.B., Peradeniya, 1060 

Hewawithana, Mrs. D.M., Kalutara, 1061 

Indrasekara, Mrs. U.G.S., Matale, 1810 

Jagadeesan, Mr. S., Dehiwala, 1248 

Jayakody, Mr. H.D.P., Monaragala, 2468 

Jayalal, Mr. K.P., Panadura, 1618 

Jayalath, Mr. Wijitha, Poddala, 2706 

Jayamaha Menike, Mrs. J.H.P., Kuratihena, 2967 

Jayapathmaraja, Mr. S., Pannipitiya, 2254 

Jayaratna, Mr. B., Kalutara, 1060 

Jayaratne, Mr. A.V., Palagolla, 666 

Jayasekara, Mr. M.H.K., Sevanagala, 1811 

Jayasinghe, Miss J.M.D.P., Padukka, 1618 

Jayasinghe, Mr. A.G.K.S., Gelioya, 1060 

Jayasinghe, Mr. K.A.D.P., Monaragala, 1248 

Jayathilake, Mr. A.M., Kandy, 2253 

Jayawardena, Mr. B.A.B.S., Imbulgoda, 2469 

Jayawardena, Mr. P.A.L.K., Ratnapura, 2469 

Joseph, Mr. A.D., Warakapola, 2967 

Kamalani, Mrs. S.L.J., Matara, 1811 

Kankanamge, Mr. H., Malabe, 409 

Kariyawasam, Mr. S., Gonapinuwala, 2254 

Karunadasa, Mr. M., Panadura, 1811 

Karunaratna, Mr. K.M., Wellawaya, 1619 

Karunasekara, Mr. M., Kurunegala, 1061 

Karunasiri, Mr. J.D., Hanwella, 2969 

Karunatilaka, Mrs. D.E.J., Matara, 1811 

Karunatilake, Mr. G.L., Kosgoda, 2706 

Keerthisingha, Mr. K.P., Kalutara, 666 

Kulasinghe, Mr. D.C.P.J., Panadura, 2468 

Kumara, Mr. D.S., Hokandara, 2253 

Kumara, Mr. H.W.P., Matara, 1811 

Kumara, Mr. K.C.A., Buthpitiya, 1060 

Kumara, Mr. K.V.S., Elpitiya, 1248 

Kumara, Mr. L.D.S.U., Wilgamuwa, 2254 

Petitions: (Contd.) 

Kumara, Mr. M.A.K., Kirindiwela, 2254 

Kumara, Mr. T.G.A.R., Kamburupitiya, 409 

Kumarage, Mr. R.W., Trincomalee, 1810 

Kumarage, Mr. S.D.M., Veyangoda, 2253 

Kumarasinghe, Mr. W.S., Thisogama, 2968 

Kumuduni, Mr. K.K.G.C., Galle, 2706 

Kusumawathie, Mrs. K.G., Akuressa, 409 

Kusumawathie, Mrs. P.W., Nivitigala, 2707 

Laksiri, Mr. B.A.S., Hanwella, 666 

Lasanganee, Mrs. E.K.A., Wakwella, 1249 

Liyanage, Mr. G., Wattala, 408 

Liyanage, Mr. P.B., Maharagama, 2253 

Liyanagunawardena, Mr. G.K., Matara, 2013 

Lokuhetti, Mr. L., Welipitiya, 2013 

Madanayake, Mr. E., Pannipitiya, 2254 

Mahanama, Mr. L.C.L.S., Ibbagamuwa, 1060 

Malani, Mrs. D.W., Tangalle, 869 

Malawipathirana, Mrs. C.P., Wadduwa, 1618 

Malkanthi, Mrs. B.K.T., Galle, 2468 

Manohara, Mr. S.D.S., Paragastota, 1618 

Manoranjani, Mrs. P.W.W., Matale, 1810 

Menike, Mrs., M.M.N., Badalkumbura, 1619 

Munasinghe, Mr. T.M.D.S., Matugama, 1618 

Munidasa, Mr. D.G., Walahanduwa, 2468 

Muthukumarana, Mr. C.W., Matara, 2253 

Muthunayake, Mrs. N.P.D.A.K., Beligala, 2967 

Namaratna, Mrs. S.N.B.K.M.N.D., Colombo 10, 2469 

Nanayakkara, Mr. R., Talpe, 2706 

Nanayakkara, Mr. S.N.H., Meepawala, 1249 

Nandakumara, Mr. V.R.B., Kiriwattuduwa, 870 

Nandarathana Thero, Ven. Udugoda, Wattala, 2253 

Nandaratna, Mr. U.L., Baddegama, 2255 

Nawagamuwa, Mr. W., Rajagiriya, 2253 

Nelson, Mr. G.G., Habaraduwa, 2468 

Nilam, Mr. M.H.M., Matara, 2254 

Padmasiri, Mr. U.A., Webada, 2469 

Padmini, Mrs. A.A., Koholana, 1811 

Pagnagnawansa, Ven. Kandahene, Mathugama, 666 

Palliyaguru, Mr. P.A., Gampaha, 1061 

Pathirana, Mr. N.J., Bandarawela, 03 

Pathirana, Mr. P.A., Welimada, 2707 

Pathirana, Mrs. W.P.M., Minuwangoda, 1061 

Pathiranarachchi, Mr. A.S.M., Ragama, 2707 

Peiris, Mr. M.T., Battaramulla, 2706 

Peiris, Mrs. J.S., Colombo-08, 2012 

Perea, Mr. H.B.D., Kimbuka, 2254 

Perera, Mr. M.L.K., Thalawathugoda, 2253 

Perera, Mr. O.M.G., Kandy, 2252, 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. P.L.S., Piliyandala, 409 

Perera, Mr. R.A.P., Monaragala, 1619 

Perera, Mr. W.D., Ranala, 665, 

Perusingha, Mr. S.N., Kahaduwa, 408 

Pet-Pet 
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Petitions:  (Contd.) 

Piyadasa, Mr. B.G., Matale, 1810 

Piyadasa, Mr. P., Kottukachchiya, 1810 

Piyadasa, Mr. T., Watugedara, 2969 

Piyasena, Mr. W.G., Galle, 1248 

Piyawardana, Mr. A.N., Alubomulla, 1618 

Prabudhika, Miss S.A.D., Neboda, 666 

Prasanthika, Miss K.P.S., Galle, 2255 

Premakeerthi, Mr. M.H.G.S.K., Nalanda, 1059 

Premalal, Mr. B.A., Galle, 2253 

Premanath, Mr. S.A.R., Siyambalanduwa, 2967 

Premaratna, Mr. A.S., Madampe, 2707 

Punchihewa, Mr. K.S., Balangoda, 1618 

Rajeewa, Mr. A.P., Colombo 05, 409 

Ranjith, Mr. A.G.J., Dodanduwa, 2467 

Ranjith, Mr. S., Waskaduwa, 1618 

Rasanjalee, Miss D.G., Balapitiya, 2706 

Rathnayake, Mr. R.M.M., Ja-Ela, 408 

Ratnadivakara, Mrs. S.G., Matale, 1059 

Ratnayake, Mr. R.M.A., Udubaddawa, 2012 

Ratnayake, Mrs. R.M.P.C., Yakkala, 1061 

Rauff, Mr. M.A., Matara, 2469 

Rupasinghe, Mr. E., Hikkaduwa, 2969 

Rupasinghe, Mr. G.R.N., Hingula, 2967 

Sahabandu, Mrs., D.P.W., Akmeemana, 2255 

Samarakoon, Mr. B.G., Menikdiwela, 666 

Samarapala, Mr. H.K.G., Matara, 2013 

Sarath, Mr. S.P., Matara, 1619 

Seetha, Mrs. D.D., Kadawatha, 2708 

Selvanayagam, Mr. S., Hulgran Oya, 03 

Senanayake, Mr. S.K., Colombo-05, 2013 

Senanayake, Mrs. D.M.D.N., Hingurakgoda, 2013 

Senaratne, Mr. P.W.N., Ampara, 2013 

Senewiratne, Mr. M.A., Mandawala, 666 

Shantha, Mr. K.S., Mirigama, 666 

Silva, Miss A.H.D., Seeduwa, 203 

Silva, Mr. K.B.S. de, Boossa, 2969 

Silva, Mr. P.P.K.S., Alubomulla, 1618 

Silva, Mrs. P.C.S., Karapitiya, 2255 

Siriyawathie, Mrs. W.M., Polgahawela, 1455 

Siromi, Mrs. H.M.R., Polonnaruwam 2468 

Sivadarshani, Ms. Sundaram, Kalmunai, 665 

Somachandra, Mr. W.A., Ganemulla, 2013 

Somasiri, Mr. A., Wadduwa, 1618 

Sominona, Mrs. P.L.H., Matara, 2254 

Sumanasena, Mr. Wasantha, Rambukkana, 2014 

Sumanasiri, Mr. G., Wanduramba, 2468 

Sumudu, Mr. G.D.L., Horana, 870 

Sunil, Mr. S.H., Webada, 2013 

Sunil, Mr. S.R., Matara, 2968 

Suriyahetti, Mr. S.A.M.R., Nugegoda, 2968 

Tabru, Mr. K.A., Uragasmanhandiya, 2468 

Tennakoon, Mr. A.I.B., Hettipola, 2968 

Thiriyarasa, Mr. A., Trincomalee, 1248 

Udawatta, Mrs. U.D.R., Dodangoda, 666 

Udayangani, Mrs. P., Matara, 1619 

Petitions:  (Contd.) 

Uparis, Mr. I.P., Matale, 1059 

Upasena, Mr. H.R., Galle, 2255 

Upathissa, Mr. L.M., Kurunegala, 2969 

Wangsapala, Mr. H.D.D., Maggona, 1618 

Weerasekara, Mr. W.M.K.A., Polgahawela, 2969 

Wickramaratna, Mrs. H.A., Vavuniya, 2254 

Wickramasingha, Mrs. W.A.R.H., Mahawela,  

     2253 

Wickremasinghe, Mr. A.M., Matale, 1059 

Wijayaratna, Mr. D.R., Galle, 2706 

Wijayawansa, Mr. G.A.H.L.M., Kekanadura,  

     2968 

Wijeratna, Mr. E.M.A., Nugegoda, 2013 

Wijeratne, Mr. A.P., Matale, 1059 

Wijesekara, Mr. S.H.M., Matale, 1059 

Wijesinghe, Mr. P., Maharagama, 2708 

Wijesundara, Mr. W.M.K., Gunnepana, 408 

Wijesundara, Mrs. W.M.S., Kiribathkumbura,  

     1060 

Wimalasena, Mr. J.A., Mulatiyana, 2468 

Wimalasena, Mr. L.A., Wadduwa, 1455 

Wimalasuriya, R.D.R., Koswatta, 03 

Witharana, Mr. G., Galle, 2706 

Yapa, Mr. S.C., Weerawila, 869 

Yuwaratna, Mr. H.M.G., Katudeniya, 1059 

 

Piyadasa, The Hon. K.K., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1405-6 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2899-901 

M/ Home Affairs, 2899-901 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2899-901 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1405-6  

M/ Plantation Industries, 2899-901 

M/ Primary Industries, 2899-901 

M/ Rural Economic Affairs, 2899-901 

M/ Special Assignment, 2899-901 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2899-901 

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 863-4 

 

Premachandra, The Hon. (Mrs.) Hirunika, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

Appropriation, 2016: Com.: 

     M/ City Planning and Water Supply, 2430-4 

     M/ Housing and Construction, 2430-4  

     M/ Women and Child Affairs, 717-20 

Pet-Pre 



INDEX — SESSION 2015 

03rd December, 2015 - 19th December, 2015 

31 

Vol. 241] 

Premadasa, The Hon. A.D., M.P., State Minister of 

Industry and Commerce Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Industry and Commerce, 2109-11  

M/ Public Enterprise Development, 2109-11 

 

Debates, Adjournment:  

Problems arisen in Dewwimanawatta Industrial 

Zone, 1453-4 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  

Housing and Construction: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2302-11 

M/ City Planning and Water Supply, 2440-3 

M/ Housing and Construction, 2302-11 

M/ Housing and Construction, 2440-3 

 

Documents, Tabled: 

Group Meeting Report, 2306 

 

Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister 

of Science, Technology and Research: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2646-9 

M/ Defence, 347-53 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3058-61 

M/ Disaster Management, 2646-9 

M/ Finance, 3058-61 

M/ Justice, 347-53 

M/ Law and Order and Southern Dev., 347-53 

M/ National Dialogue, 2646-9 
M/ National Integration and Reconciliation, 2646-9 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3058-61 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2646-9 

M/ Science, Technology and Research, 2646-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2646-9 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2646-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious Af-

fairs, 2646-9 

 

Premarathna, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1671-6 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1008-10 

 

Documents, Tabled: 

SLBC, Files re Corruption in, 1673 

Tele Producers, letter of, 1674 

President:  

Resolutions: 
Salary, Allowances and Pension Entitlement of the 
Holders of the Office of President: passed, 189-90 

 

Printed Reports Presented by Ministries: 

CD or DVD, 407-8 

 

Privileges:  

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, Privilege  

Question raised by: Sp's Ruling: 'motion may be 

moved', 2011 

Irida Lankadeepa Report of 29th Nov., 2015: motion 

may be moved, 201 

Making a Threatening Statement: re to Com., 2293 

Threatening Hon. Mujibur Rahman by a group of 

MPP in the Chamber, 1598 

Threats Posed inside the Chamber, 1631-2 

Threats Posed inside the Chamber: ref. to com., 2048 

 

Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1426-7 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2862-3 

M/ Home Affairs, 2862-3 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2862-3 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 831-4 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1426-7 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 831-4 

M/ Plantation Industries, 2862-3  

M/ Primary Industries, 2862-3 

M/ Rural Economic Affairs, 2862-3 

M/ Special Assignment, 2862-3 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2862-3 

 

Documents, Tabled: 

Marawila Base Hospital, land for, 1427 

'Nikasala Lanka', details, 833 

 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy  

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Bandara, Mr. U.B.C., Mulleriyawa, 1248 

Gunaratne , Mrs. S.D.C., Balangoda, 1248 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1172-4 

M/ Ports and Shipping, 1172-4 
M/ Public Administration and Management, 2091-4 

M/ Transport and Civil Aviation, 1172-4 

Pre-Pun 
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Questions by Private Notice: 

Devananda, The Hon. Douglas: 

Ground Water Contamination in Jaffna District, 

2998-3000 

Nothern PC, Allocation of Funds to, 2493-7 

 

Dissanayake, The Hon. Anura: 

Weras Ganga Project: Problems Arisen due to Ac-

quisition of Lands, 2040-2 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Hakeem, The Hon. Rauff: 

Ground Water Contamination in Jaffna District, 

3001-3 

 

Karunatileka, The Hon. Gayantha: 

Officers of Armed Forces Payment of Pension, 

2497-8 

 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika: 

Weras Ganga Project: Problems Arisen due to  

Acquisition of Lands, 2042-8 

 

Samaraweera, The Hon. Mangala: 

Tamil Political Prisoners: General Pardon, 22-7 

 

Questions, Oral: 

Arms Smuggle, Comm. to inquire in to: details, 03-07 

Bogambara Prison, Cleaning of: money spent, 2480-3 

Bogaswewa Zone, Resettlement in: provision of land, 

2714-8 

Canals in Low - Lying areas of Kolonnawa: cleaning, 

2735-7 

Cement, Price Reduction of: loss of revenue, 203-7 

Child Abuse Cases in Courts: details, 2028-32 

Child Abuse Cases Pending in Courts: details, 2974-7 
Conservation Areas, Protection of: steps taken, 2738-43 

Co-op. Dev. and Co-op. Surplus Funds:  

misappropriation, 688-91 

Co-operative Societies Movement: Comm. Report., 

675-7 

CPC: money due and payable, 1259-64 

Dambulla Dedicated Economic Centre: reasonable 

price, 1063-9 

Defence Services College: details, 1624-30 

Deltota M.V.: construction of building, 1480-2 

Disappearance of Prageeth Eknaligoda: arrest of  

military intelligence officers, 2018-22 

Educational Institutions of Govt. Assisted Religious 

Organizations: details, 2708-14 

Farmer Families Settled in Mahaweli System: Provi-

sion of Lands, 412-7 

Foreign Assets: details, 1821-4 

Foreign Diplomatic Missions: details, 2718-34 

Gross Official Reserves: import potential,  

1468-74 

Questions, Oral: (Contd.) 

Hambantota Rest House: transfer to private sector, 

870-3 

HIV Infectees: details, 678-82 

Homeless Persons due to Tsunami: Sainthamaruthu 

DS Div., 1070-2 

Hulandawa Estate People: basic facilities, 2289-93 

Import of Crude Oil: details, 1619-24 

Incarcerated Prisoners: details, 1461-7 

Incense Sticks, Production of: details, 683-8 
Kethinagala Archaeological Site: stone mining, 2992-5 

Kuragala Historic Sacred Site: details, 1249-53 

Liquor Licences: details, 2269-77 

LTTE Suspects, Imprisoned: details, 1264-7 

Maheshwari Foundation: Illegal Money Collection, 

2487-9 

Najeerdeen, Mr. K.S.: provision of house, 2267-9 

National Executive Council: details, 2977-83 

Net Foreign Reserve, Fluctuations in: details, 2475-80 

Nifran, Mr. M.M.A., House of: rebuilding, 1253-6 

Oluvil Harbour: profit or loss, 1474-80 

Organizations and Individuals involved in Crimes of 

Terrorism: details, 877-86 

Padaviya Agricultural Colony Irrigation Scheme: 

renovation, 2996-8 

Paddy Lands in Matara Dist.: reclamation, 1456-60 

Playgrounds in Kandy: money allocation, 2262-7 

Port City Project: details, 2988-92 

Prisoners, Absconded: details, 2014-7 

Public Officials Convicted of Harming Wild Animals: 

details, 2255-62 

Rakna Arakshaka Lanka Ltd.: provisions of security 

service, 2023-6 

Road Accidents: minimizing, 1811-6 

Road Dev. in Matara District: money spent, 2970-3 

School Principals in Jaffna Peninsula: trasfers, 1267-8 

SL High Commissioner to UK, Vacancy of Post of: 

reason, 2743-7 

SLT Chairman: Salary and Other Facilities, 14-21 

Soldiers who left the Army: payment of half pension, 

874-7 

Special Drawing Rights and Sovereign Bonds: details, 

2282-9 

Stadiums, Construction of: details, 1824-5 

Sugathadasa National Sports Complex Authority, Car 

Park of: lease out, 2026-8 

Sugathadasa National Sports Complex Authority: 

Allowances for Chairman, 2490-1 

Sugathadasa National Sports Complex Authority: 

management ineficiencies, 2748-9 

Suspects and Prisoners in Custody under PTA:  

details, 2484-7 

Tourists Engaged in Illegal Activities: details, 2470-4 

Trainee Graduates in Southern Province: permanent 

appointments, 207-11 

Unemployed Graduates: details, 08-14 

Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Visakha Vidyalaya: A/L Students Admission, 887-95 

Volkswagen Motor Co.: investment in SL, 2984-8 

Women and Children Abuse: Complaints, 1817-20 

Women Subjected to Sexual Abuse in Middle East 

Countries: details, 667-75 

 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., M.P., State Minister 

of Education: 

Petitions: 

Selvanayagam, Mr. S., Hulgran Oya, 03 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1912-4 

M/ Education, 627-33 

M/ Lands, 1912-4 

M/ Public Administration and Management, 

2063-6 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1912-4 

M/ Sports, 627-33 

M/ University Education and Highways, 627-33 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 630 

 

Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1934-6 

M/ City Planning and Water Supply, 2420-2 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1370-3 

M/ Housing and Construction, 2420-2 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1370-3 

M/ Lands, 1934-6 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1934-6 

 

Debates, Adjournment: 

Substandard Insecticides, Use of, 1234-5; 1238-9 

 

Questions, Oral: 

Padaviya Agricultural Colony Irrigation Scheme: 

renovation, 2996-8 

 

Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Privileges: 

Threatening him by a group of MPP in the Cham-

ber, 1598 

Threats Posed inside the Chamber, 1631-2 

Threats Posed inside the Chamber: ref. to com., 

2048 

Threats Posed inside the Chamber: Sp's Ruling: 

report, 1632 

Rahuman, The Hon. Mujibur: (Contd.) 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2425-7 

M/ Education, 609-11 

M/ Foreign Affairs, 1588, 1597-600  

M/ Foreign Employment, 1588, 1597-600 

M/ Housing and Construction, 2425-7 

M/ Megapolis and Western Dev., 933-4 

M/ Provincial Councils and LG, 933-4 

M/ Sports, 609-11 

M/ University Education and Highways,  

      609-11 

 

Documents, Tabled: 

School Admission Issues in Colombo, documents 

re, 611 

 

Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 

Petitions: 

Gunarathna, Mr. L.S., Wathuragama, 1455 

Senewiratne, Mr. M.A., Mandawala, 666 

Shantha, Mr. K.S., Mirigama, 666 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2368-70 

M/ Housing and Construction, 2368-70 

M/ Industry and Commerce, 2176-8 

M/ Public Enterprise Development, 2176-8 

M/ Social Empowerment and Welfare, 980-4 

 

Rajapaksa, The Hon.  Chamal, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1840-2 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt.,  

      743-8 

M/ Lands, 1840-2 

M/ Mahaweli Dev. and Environment,  

      743-8 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1840-2 

 

Rajapaksa, The Hon.  Mahinda, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 272-8 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3064-74 

M/ Finance, 3064-74 

M/ Justice, 272-8 

M/ Law and Order and Southern Dev.,  

      272-8 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3064-74 

Que-Raj 
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Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Petitions: 

Amarasinghe, Mr. T.G., Ambalangoda, 1811 

Jayasekara, Mr. M.H.K., Sevanagala, 1811 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Affairs, 1582-8 

M/ Foreign Employment, 1582-8  

 

Documents, Tabled: 

Former President Nelson Mandela's Foreign Policy, 

1588 

 

Rajapakshe, The  Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,  

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2575-9 

M/ Defence, 383-7 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3079-82 

M/ Disaster Management, 2575-9 

M/ Finance, 3079-82 

M/ Foreign Affairs, 1544-7 

M/ Foreign Employment, 1544-7  

M/ Justice, 383-7 

M/ Law and Order and Southern Dev., 383-7 

M/ National Dialogue, 2575-9 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2575-9 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3079-82 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2575-9 

M/ Science, Technology and Research, 2575-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2575-9 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2575-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2575-9 

 

Ramanathan, The Hon. Angajan, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2586-9 

M/ Disaster Management, 2586-9 

M/ National Dialogue, 2586-9 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2586-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2586-9 

M/ Science, Technology and Research, 2586-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2586-9 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2586-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2586-9  

Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P., Deputy  

Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 314-20 

M/ Justice, 314-20 

M/ Law and Order and Southern Dev., 314-20 

M/ Social Empowerment and Welfare, 962-8 

M/ Women and Child Affairs, 708-11 

 

Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 300-6 

M/ Justice, 300-6 

M/ Law and Order and Southern Dev., 300-6 

 

Documents, Tabled: 

Rakna Arakshaka Lanka Ltd. and Avant Garde: 

Agreement, 305 

 

Ranasinghe, The Hon. Roshan, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1942-6 

M/ Lands, 1942-6  

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1942-6 

Bills, Private: 

Association of Professional Bankers - Sri Lanka 

(Inc.): 1R., 2048-9 

 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of Ports 

and Shipping: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 511-5 

M/ Ports and Shipping, 1133-42 

M/ Sports, 511-5 

M/ University Education and Highways, 511-5 

M/Defence, 295-300 

M/Justice, 295-300 

M/Law and Order and Southern Dev.,  

      295-300 

 

Documents, Tabled: 

CICT, letters related to, 1136 

Pushpa Rajapaksa Foundation, report re, 1136 

Rest of the Speech, 1140 

 

Ranatunga, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: Com.: 

      M/ Public Administration and Management, 

           2066-71 

Raj-Ran 
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Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Petitions: 

Dias, Mr. D.N., Awissawella, 2706 

Peiris, Mr. M.T., Battaramulla, 2706 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Megapolis and Western Dev., 903-9 

M/ Provincial Councils and LG, 903-9 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Weras Ganga Project: Problems Arisen due to  

Acquisition of Lands, 2042-8 

 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Social Empowerment and Welfare, 968-71 

 

Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1880-3 

M/ Lands, 1880-3 

M/ Petroleum Resources Dev., 1748-53 

M/ Power and Renewable Energy, 1748-53 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1880-3 

 

Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law 

and Order and Southern Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 281-8  

M/Justice, 281-8 

M/Law and Order and Southern Dev., 281-8 
 

Rathnayake, The Hon. Bimal, M.P.:  

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1842-56 

M/ City Planning and Water Supply, 2311-28 

M/ Education, 585-603 

M/ Housing and Construction, 2311-28 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 787-99 

M/ Lands, 1842-56 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 787-99 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1842-56 

M/ Sports, 585-603 

M/ University Education and Highways, 585-603 

President, PM, Parliament, etc., 156-65 
 

Debates, Adjournment: 

Senior Citizens, Bank Loans to, 1051-3 
Sri Lanka Book Dev. Board: re-establishment, 656-8 

Rathnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Board of Inquiry on Allegations of Corruption in 

SL Cricket, Report by, 600 

Gem Industry, document re, 788 

Kokkilai, letter re problems in, 1854 

Mahindodaya Technical Laboratory - Purchase of 

Equipment: documents, 592 

Mr. Gnanawel of Northsea Ltd.: letter re, 1853 

NHDA, corruptions in: document re, 2326 

PCI Letter to Secretary, M/ Agriculture, 1847 

Poster of LTTE Leader shared on facebook, 1855 

Report by University Lecturers Union, 588 

Salaries paid for JNP members: report, 2328 

Special Schools: Proposals by Principals, 597 

 

Questions, Oral: 

Child Abuse Cases in Courts: details, 2028-32, 

Child Abuse Cases Pending in Courts: details, 

2974-7 

Foreign Diplomatic Missions: details, 2718-34 

Women and Children Abuse: Complaints, 1817-20 

 

Rathnayake, The Hon. C.B., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2784-91 

M/ Home Affairs, 2784-91 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2784-91 

M/ Plantation Industries, 2784-91  

M/ Primary Industries, 2784-91 

M/ Rural Economic Affairs, 2784-91 

M/ Special Assignment, 2784-91 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2784-91 
 

Ratwatte, The Hon. Lohan, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2370-3 

M/ Housing and Construction, 2370-3 
 

Documents, Tabled: 

Aid for Kandy Development, reports re, 2372 
 

Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 

Maiden Speech: 378-80 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2642-4 

M/ Defence, 378-80 

M/ Disaster Management, 2642-4 

M/ Justice, 378-80 

M/ Law and Order and Southern Dev., 378-80 

Ran-Sal 
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Salman, The Hon. M.H.M.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ National Dialogue, 2642-4 

M/ National Integration and Reconciliation, 2642-4 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2642-4 

M/ Science, Technology and Research, 2642-4 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2642-4 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2642-4 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2642-4 

 

Questions, Oral: 

Deltota M.V.: construction of building, 1480-2 

Homeless Persons due to Tsunami: Sainthamaruthu 

DS Div., 1070-2 

Najeerdeen, Mr. K.S.: provision of house, 2267-9 

 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of 

Skills Development and Vocational Training: 

Committees, Select: 
Ministries Selected from Budget Estimates of 2016, to 

discuss heads of expenditure of: Report, 2249-51 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2664-8 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3118-21 

M/ Disaster Management, 2664-8 

M/ Finance, 3118-21 

M/ Foreign Affairs, 1538-44 

M/ Foreign Employment, 1538-44 

M/ National Dialogue, 2664-8 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2664-8 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3118-21 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2664-8 

M/ Science, Technology and Research, 2664-8 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2664-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2664-8 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2664-8 

President, PM, Parliament, etc., 127-34 

 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 

Petitions: 

Senanayake, Mr. S.K., Colombo-05, 2013 

Sumanasena, Mr. Wasantha, Rambukkana, 2014 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2559-62 

M/ Disaster Management, 2559-62 

Samarasinghe, The Hon. Sandith: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2853-5 

M/ Home Affairs, 2853-5 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2853-5 

M/ National Dialogue, 2559-62 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2559-62 

M/ Plantation Industries, 2853-5  

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2559-62 

M/ Primary Industries, 2853-5 

M/ Rural Economic Affairs, 2853-5 

M/ Science, Technology and Research, 2559-62 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2559-62 

M/ Special Assignment, 2853-5 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2559-62 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2853-5 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2559-62 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2562 

 

Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Petitions: 

Wimalasena, Mr. L.A., Wadduwa, 1455 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2350-7 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2817-20 

M/ Home Affairs, 2817-20 

M/ Housing and Construction, 2350-7 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2817-20 

M/ Plantation Industries, 2817-20 

M/ Primary Industries, 2817-20 

M/ Rural Economic Affairs, 2817-20 

M/ Special Assignment, 2817-20 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2817-20 
 

Bills, Private: 

Sathmethsithhaula Society (Inc.): 1R., 1494-5 

 

Questions, Oral: 

Disappearance of Prageeth Eknaligoda: arrest of 

military intelligence officers, 2018-22 

Suspects and Prisoners in Custody under PTA:  

details, 2484-7 

Sal-Sam 



INDEX — SESSION 2015 

03rd December, 2015 - 19th December, 2015 

37 

Vol. 241] 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P., Minister of 

Foreign Affairs: 

Agreements, Conventions, etc.: 

Agreement Between Govt. of Sri Lanka and  

Arab Republic of Egypt: Pr., 3219; Div., 3224 

Czech Republic: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Iran: Pr., 3222; Div., 3224 

Islamic Republic of Pakistan: Pr., 3221; Div., 3224 

Kingdom of Thailand: Pr., 3218; Div., 3224 

Malaysia: Pr., 3221; Div., 3224 

People's Republic of China: Pr., 3220; Div., 3224 

Republic of India: Pr., 3223; Div., 3224 

Republic of Indonesia: Pr., 3218; Div., 3224 
Socialist Republic of Vietnam: Pr., 3220; Div., 3224 

State of Kuwait: Pr., 3219; Div., 3224 

State of Qatar: Pr., 3217; Div., 3217 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Affairs, 1604-8 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1606 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Tamil Political Prisoners: General Pardon, 22-7 

 

Samaraweera, The Hon. Ravindra, M.P., State  

Minister of Labour and Trade Unions Relations: 

Petitions: 

Pathirana, Mr. P.A., Welimada, 2707 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1927-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1430-4 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1430-4 

M/ Lands, 1927-9 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1927-9 

 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister of 

Development Strategies and International Trade: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3061-4 

M/ Finance, 3061-4 
M/ National Policies and Economic Affairs, 3061-4 

 

Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam, M.P., Leader 

of the Opposition: 

Vote of Thanks, 3227-9 
 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

President, PM, Parliament, etc., 29-35 

Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2523-7 

M/ Disaster Management, 2523-7 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1392-400 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2855-62 

M/ Home Affairs, 2855-62 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2855-62 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1392-400  

M/ National Dialogue, 2523-7 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2523-7 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1653-62 

M/ Plantation Industries, 2855-62 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2523-7 

M/ Primary Industries, 2855-62 

M/ Rural Economic Affairs, 2855-62 

M/ Science, Technology and Research, 2523-7 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2523-7 

M/ Special Assignment, 2855-62 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2523-7 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2855-62 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2523-7 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1661, 2859 

 

Questions, Oral: 
School Principals in Jaffna Peninsula: trasfers, 1267-8 

 

Senanayake, The Hon. Vasantha, M.P., State Minister 

of Irrigation and Water Resources Management: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 749-51 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 749-51  
 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of 

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Petitions: 

Chandrasena, Mr. H.P., Paragastota, 2468 

Kulasinghe, Mr. D.C.P.J., Panadura, 2468 
 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1283-93 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1283-93 

President, PM, Parliament, etc., 84-9 

Sam-Sen 
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Senaratne, The Hon. Chathura Sandeepa, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1963-5 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  

      1203-8. 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1427-30 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1427-30 

M/ Lands, 1963-5 

M/ Ports and Shipping, 1203-8. 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1963-5 

M/ Transport and Civil Aviation, 1203-8. 

 

Bills, Private: 

Sri Lanka Association for Fisheries and Aquatic 

Resources (Inc.): 1R., 28 

 

Documents, Tabled: 

Gazette Notification on Fisheries Industry, 1207 

 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister 

of International Trade: 

Petitions: 

Chandani, Mrs. H.A.I., Athurugiriya, 2253 

Dharmadasa, Mr. R.A., Imbulgoda, 2253 

Faizer, Mr. R.H., Colombo 09, 2253 

Kumara, Mr. D.S., Hokandara, 2253 

Liyanage, Mr. P.B., Maharagama, 2253 

Nawagamuwa, Mr. W., Rajagiriya, 2253 

Perera, Mr. M.L.K., Thalawathugoda, 2253 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 342-7 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3094-100 

M/ Finance, 3094-100 

M/ Foreign Affairs, 1571-6 

M/ Foreign Employment, 1571-6 

M/ Industry and Commerce, 2139-48 

M/ Justice, 342-7 

M/ Law and Order and Southern Dev.,  

      342-7 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3094-100 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1667-71 

M/ Public Enterprise Development,  

      2139-48 

 

Documents, Tabled: 

Bills re Foreign Visit by MMP, 1574 

Diplomatic Services, documents re, 1573 

Senathirajah, The Hon.  Mavai S., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1827-36 

M/ City Planning and Water Supply, 2399-405 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3029-37 

M/ Finance, 3029-37 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1176-83 

M/ Housing and Construction, 2399-405 

M/ Lands, 1827-36 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3029-37 

M/ Ports and Shipping, 1176-83 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1827-36 

M/ Transport and Civil Aviation, 1176-83 

 

Documents, Tabled: 

Appointment of Accountants, letter re, 3036 

Palmyrah Arrack, report re excise duty on, 3037 

 

Senewiratne, The Hon. Lakshman, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 291-5 

M/ Industry and Commerce, 2192-4  

M/ Justice, 291-5 

M/ Law and Order and Southern Dev., 291-5 

M/ Public Enterprise Development, 2192-4 

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J., M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2375-7 

M/ Dev. Strategy and International Trade, 3074-6 

M/ Finance, 3074-6 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1301-8 

M/ Housing and Construction, 2375-7 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1301-8 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3074-6 

 

Debates, Adjournment: 

Collective Agreement: Renewal, 2008-10 

 

Shritharan, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1867-73 

M/ City Planning and Water Supply, 2414-9 

M/ Education, 562-74 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2864-8 

M/ Home Affairs, 2864-8 

Sen-Shr 
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Shritharan, The Hon. S.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Housing and Construction, 2414-9  

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2864-8 

M/ Lands, 1867-73 

M/ Petroleum Resources Dev., 1740-7 

M/ Plantation Industries, 2864-8 

M/ Power and Renewable Energy, 1740-7 

M/ Primary Industries, 2864-8 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1867-73 

M/ Rural Economic Affairs, 2864-8 

M/ Social Empowerment and Welfare, 991-8 

M/ Special Assignment, 2864-8 

M/ Sports, 562-74 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2864-8 

M/ University Education and Highways, 562-74 

President, PM, Parliament, etc., 101-7 

 

Documents, Tabled; 

Land Aquisition in Kilinochchi Dist., list re, 1872 

 

Sirisena, His Excellency Maithripala, President,  

Minister of Mahaweli Development and Environment 

and Minister of Defence: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 265-72 

M/Justice, 265-72 

M/Law and Order and Southern Dev., 265-72 

M/Mahaweli Dev. and Environment, 800-4 

President, PM, Parliament, etc., 45-9  
 

Sithadthan, The Hon. Dharmalingam, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 288-91  

M/Justice, 288-91 

M/Law and Order and Southern Dev., 288-91 

 

Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2382-6 

M/ Housing and Construction, 2382-6 
 

Sivamohan, The Hon. (Dr.) S., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1087-91 
M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 1294-301 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1294-301 

M/ Ports and Shipping, 1087-91 

M/ Transport and Civil Aviation, 1087-91 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of 

Power and Renewable Energy: 

Petitions: 

Joseph, Mr. A.D., Warakapola, 2967 

Muthunayake, Mrs. N.P.D.A.K., Beligala, 2967 

Rupasinghe, Mr. G.R.N., Hingula, 2967 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Petroleum Resources Dev., 1795-9  

M/ Power and Renewable Energy, 1795-9 

Regulations: 

Sri Lanka Electricity Act: passed, 1807 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Reports: 

Parts of (2010), (2012), 2966 

Parts of (2011), (2012), (2013), (2014), 2011 

 

Bills: Penal Code (Am.): Petition to SC, 2965 

 

Certificates on Bills: 

Appropriation (Am.), 201 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 02 

 

Committees, Select: 

Heads of Expenditure of Ministries, to discuss: 

meeting, 202, 

 

Committees: 

Sectoral Oversight Committees, Com. on Public 

Finance and Parliamentary Budget Office:  

Documents, 1809 

 

CPA, IPU ans SAARC Parliamentarian's Association: 

meeting, 2965 
Parliamentary Caucus for Children: Reconstitution, 01 
Printed Reports Presented by Ministries: CD or DVD, 407-8 

 

Privileges: 
Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, Privilege Question 

raised by: Sp's Ruling: 'motion may be moved', 2011 

 

Vote of Thanks, 3224-6 
 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Expunctions:  

61-3, 106, 316, 318, 573-4, 1588, 1600, 1602, 

1887, 2126, 2129-35, 2142, 2355, 2358, 2360 

Ordered not to insult any religion, 216, 217 

Privileges: 

Irida Lankadeepa Report of 29th Nov., 2015:  

motion may be moved, 201 

Referring to Matters of Sub Judice, 1596-7, 1600-2 

Threats Posed inside the Chamber: report, 1632 

                     Shr-Spe 
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Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1889-93 

M/ Buddha Sasana, 2504-15 

M/ Disaster Management, 2504-15 

M/ Education, 483-92 

M/ Lands, 1889-93 

M/ National Dialogue, 2504-15 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2504-15 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2504-15 

M/ Public Administration and Management, 

2081-4 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1889-93 

M/ Science, Technology and Research, 2504-15 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2504-15 

M/ Sports, 483-92 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2504-15 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2504-15 

M/ University Education and Highways, 483-92 

M/ Women and Child Affairs, 720-5 

 

Bills, Private: 

Batticaloa Young Men's Christian's Association 

(Inc.): 1R., 691-2 

 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2567-70 

M/ Disaster Management, 2567-70 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2804-8 

M/ Home Affairs, 2804-8 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2804-8 

M/ National Dialogue, 2567-70 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2567-70 

M/ Plantation Industries, 2804-8  

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2567-70 

M/ Primary Industries, 2804-8 

M/ Rural Economic Affairs, 2804-8 

M/ Science, Technology and Research, 2567-70 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2567-70 

M/ Special Assignment, 2804-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2567-70 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2804-8 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2567-70 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 213-31 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3130-8 

M/ Finance, 3130-8 

M/ Foreign Affairs, 1547-60 

M/ Foreign Employment, 1547-60 

M/ Justice, 213-31 

M/ Law and Order and Southern Dev.,  

      213-31 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3130-8 

 

Supplementary Supplies: 

Supplementary Allocations, 2966 

 

Supreme Court, Petitions to: 

Bills: 

Penal Code (Am.): Petition to SC, 2965 

 

Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2373-4 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1409-12 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2873-5 

M/ Home Affairs, 2873-5 

M/ Housing and Construction, 2373-4 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2873-5 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1409-12 

M/ Plantation Industries, 2873-5 

M/ Primary Industries, 2873-5 

M/ Rural Economic Affairs, 2873-5 

M/ Social Empowerment and Welfare, 1030-2 

M/ Special Assignment, 2873-5 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2873-5 

 

Debates, Adjournment: 

Collective Agreement: Renewal, 2007-8 

 

Swaminathan, The Hon, D.M., M.P., Minister of 

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 

Hindu Religious Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Lands, 1966-72  

M/ Agriculture, 1966-72 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1966-72 

 Sri-Swa 
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Tewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P.: 

Petitions: 

Chandralatha, Mrs. T.M., Ittepana, 666 

Keerthisingha, Mr. K.P., Kalutara, 666 
Pagnagnawansa, Ven. Kandahene, Mathugama, 666 

Prabudhika, Miss S.A.D., Neboda, 666 

Udawatta, Mrs. U.D.R., Dodangoda, 666 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 766-9 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 766-9  

 

Documents, Tabled: 

Distroying Trees, Photos of, 767 

 

Thigambaram, The Hon. Palany, M.P., Minister of 

Hill Country New Villages, Infrastructure and  

Community Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2912-5 

M/ Home Affairs, 2912-5 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2912-5 

M/ Plantation Industries, 2912-5  

M/ Primary Industries, 2912-5 

M/ Rural Economic Affairs, 2912-5 

M/ Special Assignment, 2912-5 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2912-5 

 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 603-5 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1412-5 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2848-50 

M/ Home Affairs, 2848-50 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2848-50 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1412-5 

M/ Plantation Industries, 2848-50 

M/ Primary Industries, 2848-50 

M/ Rural Economic Affairs, 2848-50 

M/ Special Assignment, 2848-50 

M/ Sports, 603-5 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2848-50 

M/ University Education and Highways, 603-5 

 

Debates, Adjournment: 

Collective Agreement: Renewal, 2000-3 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam: (Contd.) 

Debates, Adjournment: (Contd.) 

Open University Study Centre in Nuwara Eliya: 

permanant building, 2457-60 

Tele Dramas, Payment to Producers out of  

Proceeds from, 2696-7 

 

Documents, Tabled: 

Collective Agreements: Time Limits, 2001 

Parliamentary Speeches by the MPP of CWC, 2849 

Rest of the Speech, 2003 

Thondaman Memorial Foundation, Audit Report of, 

2850 

Upcountry University, Requests for, 604 

Upcountry University, Requests for: letter to HE 

the President, 605 

 

Thondaman, The Hon. Arumugan, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 2767-9 

M/ Home Affairs, 2767-9 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2767-9 

M/ Plantation Industries, 2767-9  

M/ Primary Industries, 2767-9 

M/ Rural Economic Affairs, 2767-9 

M/ Special Assignment, 2767-9 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2767-9 

 

Thurairetnasingam, The Hon. K., M.P.: 

Petitions: 

Jagadeesan, Mr. S., Dehiwala, 1248 

Thiriyarasa, Mr. A., Trincomalee, 1248 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1936-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1384-7 

M/ Labour and Trade Union Relations, 1384-7 

M/ Lands, 1936-9 

M/ Public Administration and Management, 

2071-5 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1936-9 

 

Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2606-12 

M/ City Planning and Water Supply,  

      2297-301 

M/ Disaster Management, 2606-12 

                    Tew-Viy 
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Viyalanderan, The Hon. S.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2794-8 

M/ Home Affairs, 2794-8 

M/ Housing and Construction, 2297-301 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2794-8 

M/ National Dialogue, 2606-12 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2606-12 

M/ Plantation Industries, 2794-8  

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2606-12 

M/ Primary Industries, 2794-8 

M/ Public Administration and Management, 

2096-8 

M/ Rural Economic Affairs, 2794-8 

M/ Science, Technology and Research, 2606-12 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2606-12 

M/ Special Assignment, 2794-8 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2606-12 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2794-8 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2606-12 

 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Dev., 2904-6 

M/ Home Affairs, 2904-6 

M/ Internal Affairs, Wayamba Dev., and Cultural 

Affairs, 2904-6 

M/ Plantation Industries, 2904-6  

M/ Primary Industries, 2904-6 

M/ Rural Economic Affairs, 2904-6 

M/ Special Assignment, 2904-6 

M/ Telecommunication and Digital  

      Infrastructure, 2904-6 

M/Social Empowerment and Welfare, 998-1002 

 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Petroleum Resources Dev., 1731-4  

M/ Power and Renewable Energy, 1731-4 

 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister 

of Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2564-6 

M/ Disaster Management, 2564-6 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip: (Contd.) 

Debates:(Contd.) 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: (Contd.) 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1113-6 

M/ National Dialogue, 2564-6 

M/ National Integration and Reconciliation, 

2564-6 

M/ Ports and Shipping, 1113-6 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2564-6 

M/ Science, Technology and Research, 2564-6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2564-6 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2564-6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2564-6 

M/ Transport and Civil Aviation, 1113-6 

 

Documents, Tabled: 

Tourism Business, issues re, 2565 

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister of 

Petroleum Resources Development: 

Petitions: 

Piyasena, Mr. W.G., Galle, 1248 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Petroleum Resources Dev., 1791-4  

M/ Power and Renewable Energy, 1791-4 

 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1094-8 

M/ Ports and Shipping, 1094-8 

M/ Transport and Civil Aviation, 1094-8  

 

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.: 

Petitions: 

Gunapala, Mr. M., Kalutara, 870 

Nandakumara, Mr. V.R.B., Kiriwattuduwa, 870 

Perea, Mr. H.B.D., Kimbuka, 2254 

Sumudu, Mr. G.D.L., Horana, 870 

 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 334-8 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  

      1108-10 

M/ Justice, 334-8 

M/ Law and Order and Southern Dev., 334-8 

M/ Megapolis and Western Dev., 930-1 

M/ Ports and Shipping, 1108-10 

M/ Provincial Councils and LG, 930-1  

M/ Transport and Civil Aviation, 1108-10 
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Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., Deputy  

Minister of Public Enterprise Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ City Planning and Water Supply, 2387-9 

M/ Education, 552-6 

M/ Housing and Construction, 2387-9 

M/ Industry and Commerce, 2156-61 

M/ Public Enterprise Development, 2156-61 

M/ Sports, 552-6 

M/ University Education and Highways, 552-6 

President, PM, Parliament, etc., 94-7 

 

Debates, Adjournment: 

Senior Citizens, Bank Loans to, 1057-8 

 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime Minister, 

Minister of National Policies and Economic Affairs: 

Comments on: 

Former Presidents, 979-80 

No Confidence Motion against Minister of Finance, 

2034-7 

 

Ministerial Statements: 

Proposed Economic and Technology Agreement 

with India, 1072-81 

Talks with Trade Union Representatives,  

1899-907 

Women Participation in Politics, Increase of,  

1484-92 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Defence, 306-10 

M/ Dev. Strategy and International Trade,  

      3017-29 

M/ Finance, 3017-29 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1387-91 

M/ Justice, 306-10 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1387-91  

M/ Law and Order and Southern Dev., 306-10 

M/ National Policies and Economic Affairs, 

3017-29 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1648-52 

President, PM, Parliament, etc., 35-44 

 

Wijayawardene, The Hon. Ruwan, M.P., State  

Minister of Defence: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/Defence, 363-6  

M/Justice, 363-6 

M/Law and Order and Southern Dev., 363-6 

Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M.P.: 

Petitions: 

Karunasiri, Mr. J.D., Hanwella, 2969 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 1415-7  

M/ Labour and Trade Union Relations, 1415-7 

M/ Women and Child Affairs, 725-7 

 

Documents, Tabled: 

Letter of Requesting PHI, 1416 

 

Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Education, 617-8 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 827-9 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 827-9 

M/ Sports, 617-8 

M/ University Education and Highways, 617-8 

M/ Women and Child Affairs, 733-5 

 

Wijesekera, The Hon. Duleep, M.P., Deputy Minister 
of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.:  

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 762-5 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 762-5 

 

Wijesekera, The Hon. Kanchana, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1196-203 

M/ Ports and Shipping, 1196-203 

M/ Transport and Civil Aviation, 1196-203  

 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, M.P.: 

Petitions: 

Pathirana, Mr. N.J., Bandarawela, 03 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2547-9 

M/ Disaster Management, 2547-9 

M/ Megapolis and Western Dev., 936-7 

M/ National Dialogue, 2547-9 
M/ National Integration and Reconciliation, 2547-9 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2547-9 

M/ Provincial Councils and LG, 936-7  

M/ Science, Technology and Research, 2547-9 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2547-9 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2547-9 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2547-9 

Wic-Wij 
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Wijethunga, The Hon. A.A., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 858-60 

 

Documents, Tabled: 

Gem Industry: Information, 860 

 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Foreign Affairs, 1529-33 

M/ Foreign Employment, 1529-33 

Bills, Private: 

Jayanthipura Subasadaka Sangamaya (Inc.): 1R., 

1495 

 

Withanage, The Hon. Hesha, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 

1682-4 

M/ Petroleum Resources Dev., 1775-9 

M/ Power and Renewable Energy, 1775-9 

M/ Social Empowerment and Welfare, 987-91 

 

Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  

Minister of Disaster Management: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Buddha Sasana, 2632-6 

M/ Disaster Management, 2632-6 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt., 754-7 

M/ Mahaweli Dev. and Environment, 754-7  

M/ National Dialogue, 2632-6 
M/ National Integration and Reconciliation, 2632-6 

M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 1645-8 

M/ Petroleum Resources Dev., 1758-62 

M/ Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 2632-6 

M/ Power and Renewable Energy, 1758-62 

M/ Science, Technology and Research, 2632-6 

M/ Skills Dev. and Vocational Training, 2632-6 

M/ Sustainable Dev. and Wildlife, 2632-6 

M/ Tourism Dev. and Christian Religious  

      Affairs, 2632-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1953-6 

M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  

      1142-9 

M/ Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

1345-51 

M/ Industry and Commerce, 2203-10 

M/ Labour and Trade Union Relations,  

      1345-51 

M/ Lands, 1953-6 

M/ Ports and Shipping, 1142-9 

M/ Public Enterprise Development, 2203-10 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1953-6 

M/ Transport and Civil Aviation, 1142-9  

 

Zoysa, The Hon. Wijith Wijayamuni, M.P., Minister 

of Irrigation and Water Resources Management: 

Personal Explanations: 

Elephants, Illegal Possession, 3011-3 

 

Petitions: 

Premanath, Mr. S.A.R., Siyambalanduwa,  

      2967 

Sunil, Mr. S.R., Matara, 2968 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: Com.: 

M/ Agriculture, 1914-20 

M/ Irrigation and Water Resources Mgt.,  

      837-45 

M/ Lands, 1914-20  

M/ Mahaweli Dev. and Environment,  

      837-45 

M/ Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

      Religious Affairs, 1914-20 

President, PM, Parliament, etc., 120-3 

 

Debates, Adjournment: 

Gem Industry: Crisis, 865-6 
 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 845 

 

Wij-Zoy 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන:  
 ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙදම  ළ ෙද්ශපාලන  සිරකරුවන් සඳහා ෙපොදු සමාවක්     

පදානය කිරීම:  
 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය (සංස්ථාගත 

කිරීෙම්) – [ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා] 
- පළමුවන වර කියවන ලදී.  

அறிவிப் கள்: 
சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியம் 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா  மன்னிப்  வழங்கல்: 
 ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்க க்கான 

இலங்ைக அைவ (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

ANNOUNCEMENTS: 
    Parliamentary Caucus for Children 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 
GRANT OF A GENERAL PARDON TO TAMIL       

POLITICAL PRISONERS: 
     Statement by Minister of Foreign Affairs 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
   Sri Lanka Association for Fisheries and Aquatic    

Resources (Incorporation) - [The Hon. Chathura 
Sandeepa Senaratne] - Read the First time 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பத்தாம் 
நாள்] : 
[தைலப்  1 (ேமதகு சனாதிபதி); தைலப்  2 (பிரதம 

அைமச்சர் அ வலகம்); தைலப் கள் 4-13; 
தைலப் கள் 16-22] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்: 
 ஜனாதிபதிப் பதவிைய வகிக்கும் ஆளின் சம்பளம், 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் ஓய் திய உாிைம  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

சி வர் உாிைமகைளப் பா காத்தல் 

APPROPRIATION BILL, 2016 - [Tenth Allotted Day]: 
    Considered in Committee- [Head 1 (His Excellency 

the President); Head 2 (Office of the Prime     
Minister); Heads 4-13; Heads 16-22] 

 
 
 RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
    Salary, Allowances and Pension Entitlement of the 

Holders of the Office of the President 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Protection of Children’s Rights 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016- [දහවැනි ෙවන් කළ 
දිනය]: 

 [ශීර්ෂ 1(අතිගරු ජනාධිපති); ශීර්ෂය 2 (අගාමාත්ය 
කාර්යාලය); ශීර්ෂ 4-13 සහ 16-22]- කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි.  

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
 ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් වැටුප, දීමනා 

හා විශාම වැටුප් හිමිකම 
 
කල්තැබීෙම් විවාදය: 
 ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 





 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

 

 

 

නිල වාර්තාව 
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අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

 

 

පළමුවන සභා වාරය 
 

2015 



 

 



(v) 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සිත්තාර්ත්තන්, තරුමලිංගම් (යාපනය) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිරීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 
} 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
නිතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික මහතා,      
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,    ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුණිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා. 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ 
ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂන්් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු 
වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා. 

 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

    ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද 
විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,        
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

 

 

 

 

 



(xv) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ඒ. ජයතිලක මහතා 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත 
මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ 
මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.එස.් 
ධර්මවංශ මහතා (සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා, ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ෙක්.එස.් සිල්වා 
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);  පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xvi) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස.් කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය 
ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, 
එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);    
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 

  



(xvii) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එන්. නූෂ්රත් මහත්මිය, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ් මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);    ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

කාරක සභා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. 
නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  
එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස.් විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා 
මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xviii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ 
පරිපාලන);  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා 
(නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය, පී. කිෂ්ණාමූර්ති ෙමෙනවිය 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்க   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 
 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
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குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxviii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக்க அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
 



(xxix) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன். 

 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 
அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜனதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 



(xxx) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த 

திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, 
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, 
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, 
மாண் மிகு கனக ேஹரத்,  மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 

கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் 
அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ.  
ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



(xxxi) 

 

பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி 

.என்.பண் த,  தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி 
ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி 
வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, 
ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன. 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –    

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. 
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக,  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத், தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எஸ்.எல். விக்கிரம 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);   தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். 
நிலா தீன் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, 
தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்). 

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xxxiv) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. 
சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன,     
ெசல்வி பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

  

A 
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M. K. A. D. S. (National List) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 



(xl) 

 

P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
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Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Dialogue – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashoka Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Lucky 
Jayawardana, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The 
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) 
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dinesh 
Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
 The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika 
Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.)Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera,  The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Lasantha 
Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The 
Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Chandrasiri 
Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 
The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Velu Kumar, The 
Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
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Committee on Privileges 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Tilak Marapana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. 
Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 

Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda 
Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, 
The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The 
Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. 
Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, 
The Hon. S.Sivamohan 

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERALS - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. 

M.M.M. Mabrook (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. 

L.B.R. Pathmasiri, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     

Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara, Mrs. R.H.P. Gunasena (Assistant Principal Officers);  Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, 
Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  (Assistant Principal Officers); Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Parliamentary 
Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake,  
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr.S.L.Wickrama 
(Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal 
Officer);  Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage, (Deputy Principal Officers); Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, 
Mrs. G.R.U. Gamage, Mrs. H.R.de Zoysa (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   
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ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

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

SYSTEMS ANALYST -  

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

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

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

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

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

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

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

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

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

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  
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2015 ෙදසැම්බර් 03 වන බහසප්තින්දා 

2015  சம்பர்  03, வியாழக்கிழைம 
Thursday, 03rd  December, 2015 

————————— 
 

පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 
ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியம் 

PARLIAMENTARY CAUCUS FOR CHILDREN 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය නැවත ස්ථාපනය 

කිරීම සඳහා වූ රැස්වීමක් අද දින ෙපර වරු 10.30ට කාරක සභා 
කාමර අංක 02හිදී පැවැත්ෙවන බව සියලු ගරු මන්තීවරුන්ට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

II 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ  
කාරක සභාෙව් රැසව්ීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க்கூட்டம்  
MEETING OF COMMITEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙදසැම්බර් මස 03වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 
3.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලුෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2016 ෙකටුම්පත් ඇස්තෙම්න්තුවල පාඨ ආදිෙයහි ෙයෝජිත ෙවනස් කිරීම් 
ලැයිස්තුව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
Sir, I present a petition received from Mr. S. 

Selvanayagam of St. Leonard's Estate, Hulgran Oya.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
(1) ආනමඩුව, නන්දිමිතපුර, පල්ලම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ඊ.ඒ. වසන්ත සිරිලාල් එදිරිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) දංෙකොටුව, ෙගොඩැල්ල, අංක 53 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජයන්ත චන්දරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙකොසව්ත්ත, මීගහෙවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඩී. 
රංජිත් විමලසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරෙවල, මහඋල්පත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙජ්. පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ආයුධ ජාවාරම පිළිබඳව විමසා බලන ෙකොමිසම: 

විසත්ර 
ஆ தக் கடத்தல் ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான 

ஆைணக்கு  : விபரம் 
COMMISSION TO INQUIRE INTO ARMS SMUGGLE: DETAILS 

90/’15 
1. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2)  

(අ) (i) ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශච්යකාරතුමියෙග් සභාපතිත්වෙයන් පත් 
කරන ලද ආයුධ ජාවාරම පිළිබඳව විමසා බලන 
ෙකොමිසෙම් වාර්තාවක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එම වාර්තාව පකාශයට පත් කරන්ෙන්ද;  

 (iii) පකාශයට පත්කරන්ෙන් නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ெகௗரவ சிராணி 
திலகவர்தனவின் தைலைமயில் நியமிக்கப்பட்ட 
ஆ தக் கடத்தல் ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகெயான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைகைய ெவளியி வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெவளியி வதாயின், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a report of the Commission 
appointed to inquire into the arms smuggle, 
under the chairmanship of Supreme Court Judge 
Hon. Shirani Thilakawardena; 

 (ii) whether that report will be published; and 

 (iii) if it will be published, the date of publishing? 

(b) If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ආයුධ ජාවාරම් ගැන විමසා බැලීම සඳහා 
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත්කර නැත. 

  ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිතුමියෙග් 
සභාපතිත්වය යටෙත් 2000 සිට 2005 දක්වා වූ 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ශී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් 
මිලදී ගත් අධිවටිනාකමකින් යුත් ආයුධ, ෙවනත් 
යුද උපකරණ, දව්ය හා ෙසේවාවන් සපයාගනු 
ලැබීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන්නා වූ කරුණු 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් 2006.04.24 දින පත්කර ඇත. 

  එකී පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සිය 
වාර්තාව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙවත ලබා දීමට 
දිනයක් හා ෙවලාවක් ලබාෙගන ඇති බව ෙගොනු 
පරීක්ෂා කිරීෙම්දී අනාවරණය වන නමුත්, අදාළ 
අවසන් වාර්තාව කාර්යාලෙය් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? එම වාර්තාව ඔබතුමාෙග් කාර්යාලෙය් 
අදාළ ෙගොනු අතර නැහැයි කියන එක ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක් 
හැටියට ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක බරපතළ පශ්නයක්. නමුත්,  ඒ 

වාර්තාව ෙදන්නට නියමිතව තිබුෙණ් 2008 ජනවාරි මාසෙය් 
28වැනිදා සවස 4.03ට. ගරු මන්තීතුමා පසු ගිය රජය කාලෙය් 
හිටපු අමාත්යවරෙයක් නිසා, වසර 8ක් පසුවී එතුමාට දැන් ෙමය 
මතක්වීම සම්බන්ධව අප කනගාටු වනවා. ඒ කාලෙය් කළ ෙද්වල් 
ෙබොෙහෝ ෙදනාට මතක නැහැ. දැන් තමයි සියල්ලම මතක්වී ෙගන 
එන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි.  එය පමාදවී ෙහෝ මතක්වීම ගැන  -අවුරුදු 
8ක් ගිහිල්ලා ෙහෝ මතක් වුණු එක ගැන-අපි සතුටු ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] හරි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එය බරපතළ කාරණයක් ෙලස ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා සලකා 
බලන බව දැන්වීම මා සතුටින් භාර ගන්නවා. ෙමම ෙකොමිෂන් 
වාර්තාවට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියා ෙසොයන්නට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් FCID එකට ෙහෝ PRECIFAC  එකට ෙහෝ 
භාර දීලා නැතිද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 

ෙල්කම්තුමාද, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමාද 2015 ජූනි 22වැනි දිනැති 
ලිපිය මඟින්, ශිරානි තිලකවර්ධන විනිසුරුතුමියෙගන් ෙමම 
වාර්තාව ඉල්ලා යවා තිෙබනවා.  නමුත් ෙම් වන තුරු එයට 
පිළිතුරු ලැබී නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම වාර්තාව ෙම් වන තුරු ශිරානි තිලකවර්ධන මහත්මිය ළඟ 
තිෙබන බව පකාශ කළා. ඒ අනුව ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය-  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අප ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක, - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉස්සර 

ෙවලායි ඔබතුමා ෙම් මැදිහත් ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඉන්න. මම 

ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් අතුරු පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ම ෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනිය ෙමම වාර්තාව එවා නැති බව 
ෙපනී යන ෙහයින්, එතුමියට එය එවන ෙලස දන්වා තිෙබන 
ෙහයින්, එයට තවමත් පිළිතුරක් ලැබී ෙනොමැති ෙහයින්,  ෙම් 
පිළිබඳව ගන්නා වූ ඊළඟ පියවර ඔබතුමා එතුමියෙගන් විමසීමට 
කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් 

ෙයොමු කරලා, මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් වග කීමක් ඇතිවයි. ඒ 
වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් නැති බවට දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. වාහනයි තවත් විස්තරත් එක්ක 
එය අතුරුදහන් ෙවලා. තවත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මට දැන් 
දැනුම් දුන්නා, විරුද්ධ පක්ෂය වශෙයන් ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එතුමා ෙම් පශ්නය පැන නැඟුවාම, "එෙහම එකක් තිෙබනවා, ඒත් 
ඒ වාර්තාව රහසිගතයි" කියා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙවනුෙවන් එවකට හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පකාශ කළ බව. ෙකෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත්, ෙහොඳම ෙදය තමයි ෙම් පශ්නය  ෙපොලීසියට භාර ෙදන එක. 
FCID එකට භාර ෙදන්න  තවම ෙහේතුවක් නැහැ. ෙම් ගැන ෙහොයා 
බලා අපට වාර්තා කරන්න කියා ෙපොලීසියට භාර ෙදන්නම්. 
ෙමොකද, ෙම්ක ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් ෙහොයා ගන්නත් බැහැ. 
අපට දැන ගන්න විධියකුත් නැහැ. ෙම් වාර්තාවට සිදු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා ෙහොයා බලන එක ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය 
ඇතිව අප  ෙපොලීසියට භාර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි. ෙහොඳම ෙදය ඒකයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි, ගරු අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. 

අද අපට පැය භාගයක් තුළ ෙම් කටයුතු සියල්ල අවසන් කරන්න 
ෙවනවා, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව ති ෙබන නිසා. ඒ සඳහා 
මම සැම ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය පතනවා. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයාෙගන් විමසන 

පශ්නයක් වශෙයන් මම ෙම් නිශ්චිත පශ්නයම විමසුවා. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "වාර්තාවක් තිෙබනවා. 
ෙම්වා ජාතික රහස්. වැදගත් කාරණා තිෙබන එකක්. ඒ නිසා 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. වාර්තාවක් තිෙබන නමුත් එය ෙහළිදරවු 
කළ ෙනොහැකි බව එතුමා කිව්වා. එම පකාශය ඒ දවස්වල පුවත් 
පත්වලත් පළ වුණා. ආරක්ෂාෙව් පමාණය ෙමොකක්ද,  ෙහළිදරවු 
කරන්න පුළුවන් ෙමොනවාද,  ෙහළිදරවු කරන්න බැරි ෙමොනවාද 
කියන පශ්නයත් ඒ අවස්ථාෙව් මතු වුණා. ඒ නිසා ෙම් වාර්තාව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බාරයට පත් 
වුණා. ඒ බව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිගත්තා. එෙහම නම් 
ෙම් වාර්තාව අස්ථානගත වීම පිළිබඳව වග කිව යුතු වන්ෙන්, පශ්න 
කළ යුතු වන්ෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙගන් 
සහ ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙයනුයි. ෙමය ඉතාම බරපතළ 
පශ්නයක්; බිලියන ගණනාවක වංචාවක් පිළිබඳව ෙචෝදනා මතු 
වුණු පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම් වගකීම, 
සුවිෙශේෂ වගකීමක් වනවා.   
 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙනොෙවයි, කාර්ය මණ්ඩලෙයන්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාර්යය ගැන ෙසොයා බලන්න ෙපොලීසියට බාර ෙදනවාය 

කියලා ගරු අගමැතිතුමා කිව්වාෙන්. 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් : විසත්ර 
ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள் : விபரம் 
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2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) 2015 සැප්තැම්බර් 30 දින වනවිට රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;   
 (ii) එම උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ඔවුන් ලබා ඇති 

උපාධිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උපාධිධාරින් ෙවත රැකියා ලබා දීම සඳහා වත්මන් 
ආණ්ඩුවට ඇති වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ අනුව 2015 වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දැනට වාර්තා වී ඇති ආකාරයට රාජ්ය ෙසේවෙය් 
උපාධිධාරින් සඳහා වූ පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 සිට 2019 දක්වා වර්ෂ පහ තුළදී විශව්විද්යාල 
තුළින් සහ බාහිර පාඨමාලා තුළින් උපාධිධාරින් 
වීමට අෙප්ක්ෂිත දූ දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව, වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එකී වර්ෂ සඳහා රාජ්ය ෙසේවෙය් ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
නිර්මාණය වීමට නියමිත පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේනම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2015 ெசப்ெரம்பர் 30ஆம் திகதியளவில் 

ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக, 
அவர்கள் ெபற் ள்ள பட்டங்க க்கு அைமய 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பட்டதாாிக க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்திடம் காணப்ப கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கைமய 2015ஆம் ஆண் க்காக ஆட்ேசர்ப் 
பதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள பட்டதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தற்ேபா  பதியப்பட் ள்ளவா  அரச 
ேசைவயின் பட்டதாாிக க்கான ெவற் 
றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 தல் 2019 வைரயான ஐந்  ஆண்  
களி ள் பல்கைலக்கழகங்களின் ஊடாக ம், 
ெவளிவாாிப் பாடெநறிகளின் ல ம் பட்டம் 
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ெபற ள்ள பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக 
வ டாந்த அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆண் க க்கு அரச ேசைவயில் 
இவர்க க்காக உ வாக்கப்பட ள்ள 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of unemployed graduates as at 30th 
September, 2015;and 

 (ii) the number of the aforesaid graduates separately 
as per the degree they have obtained? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the programme available to the present 
Government for providing employment for 
graduates; and 

 (ii) accordingly, the number of graduates expected to 
be recruited for the year 2015? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the number of vacancies available for graduates 
in the Public Service, as reported so far; 

 (ii) the number of  undergraduates expecting to be 
graduates through universities and through 
external courses during the five years from 2015 
to 2019, separately for each year; and 

 (iii) the number of vacancies expected to be created 
on their behalf in the Public Service for the 
aforesaid years, separately for each year? 

(d) If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) උපාධිධාරින්, රජෙය් ආයතනවල පමණක් ෙනොව 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හා විෙදස ්රැකියාවල නිරත 
වන බැවින්ද, සව්යං රැකියා ෙහෝ ව්යාපාරවල 
නිරතව සිටිය හැකි බැවින්ද, නිශච්ිතව හඳුනා 
ගැනීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් සැකසීම පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනය කරමින් පවතී. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) සඳහන් කමෙව්දය සැකසීෙම්දී ෙම් 
සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i)   * ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් රැකියා දස ලක්ෂයක් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන. 

    * රජෙය් සංවර්ධන සැලැසම් තුළින් රාජ්ය අංශෙය් 
උත්පාදනය වන රැකියා අවසථ්ා සහ පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව අනුව නියමිත බඳවා ගැනීම් පටිපාටි 
අනුගමනය ෙකෙරමින් රාජ්ය අංශයට බඳවා 
ගැනීම. 

  2012 වසෙර් උපාධිධාරි අභ්යාසලාභි පුහුණුව 
සඳහා ඇතුළත් වීමට අවසථ්ාව ෙනොලද අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කළ උපාධිධාරින් අතරින් සුදුසුකම් 
සම්පූර්ණ කරන ලද උපාධිධාරින් බඳවා                  
ගැනීම සඳහා ලැබී ඇති අනුමැතිය අංක 
අමප/15/0906/610/013-I හා 2015.07.09 දිනැති 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි එම උපාධිධාරින් 
සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා බඳවා ගැනීම. 

  සව්යං ව්යවසායකයන් ෙලස ආර්ථික සංවර්ධනයට 
දායක කර ගැනීම.  

 (ii) රාජ්ය අංශෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් උත්පාදනය 
වන රැකියා අවසථ්ා මත තීරණය ෙව්. 

(ඇ) (i) රාජ්ය ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ඇතිවන 
අවසථ්ාවන්වලදී, විවෘත තරග විභාග ෙහෝ ෙවනත් 
පිළිගත් කමෙව්දද අනුගමනය කරන නිසා ඒ අනුව 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම තීරණය ෙව්. 

 (ii) උසස ් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ලද 
ෙතොරතුරුවලට අනුව අදාළ විසත්ර පහත දැක්ෙව්. 

 

 (iii) රැකියා දශ ලක්ෂෙය් වැඩසටහන ඉදිරි වසර පහ 
තුළ කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. එකී 
වැඩසටහන තුළ නිර්මාණය වන තනතුරුවලට 
අදාළව හා දැනට රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින උපාධිධාරි 
නිලධාරින් විශාම යාම, ෙවනත් ෙසේවයක් ෙවත 
මුදා හැරීම, ඉල්ලා අස ්වීම, තනතුර අත හැර යාම 
ෙහෝ පත්වීම අවසන් කිරීම මඟින් ඇතිවන 
පුරප්පාඩු. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න 
බැහැ කියලා වගකිව යුතු අමාත්යවරයකු විධියට එතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කිරීම ගැන මෙග් කනගාටුව පළ කරමිනුයි  
පළමුවන  අතුරු පශ්නයට මා  ෙයොමු ෙවන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, වයඹ උපාධිධාරින් දැනට මාස 
ෙදකකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ -ෙම් ෙමොෙහො ෙත්ත්- 
කුරුණෑගල නගරෙය් උපවාසයක නිරත ෙවනවා, රැකියා 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, මීට ෙපර එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩු පවතිද්දීදී පවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩු  
පවතිද්දී පවා ෙවනම ව්යාපෘතියක්  -scheme එකක්- විධියට තමයි 

වර්ෂය අෙප්ක්ෂිත අභ්යන්තර හා බාහිර 
උපාධිධාරින් සංඛ්යාව 

2015 26,005* 

2016 27,538* 

2017 26,198 

2018 27,200 

2019 27,596 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුෙව්. ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන සඳහන් වුණත්, එෙහම විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් ෙමවර 
අය වැය තුළින් ෙහෝ ෙයෝජනා වුෙණ් නැහැ.  

ඒ නිසා ඒ විෙශේෂ ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න 
කියන එක තමයි මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නෙයන් අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු දහයක් ෙම් රට පාලනය කරපු 

රජයක හිටපු අමාත්යවරයකු  හැටියට එතුමා, ෙම් රජය පත් ෙවලා 
ඉතාම ෙකටි කාලයකින් අහනවා, ෙම් සඳහා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙම් පශ්නය විසඳා තිබුණා නම් ඔබතුමාට 
ෙමච්චර ඉක්මනින් ෙම් පශ්නය අහන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. එතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා, ෙම් 
රෙට් රැකියා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩසටහන ෙම් රජෙය් 
පමුඛ කටයුත්තක් ෙලස ඉදිරියට කියාත්මක කරනවාය කියලා.  
ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් රැකියා දුන්නා වාෙග් ඒ අය ෙකොෙහේ හරි 
office  එකකට ඔබලා  ඵලදායි  නැති, වැඩක් කරන්න බැරි  
විධියට රැකියා ෙදන්න ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන් ඉතාම උසස ් අන්දෙම් රැකියා, ආදායම ඉහළ යන 
රැකියා, අෙප් තරුණ පරපුරට අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු 
තියා ගන්න පුළුවන් රැකියා උත්පාදනය කරන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම් අය වැය තුළින් ඒ සඳහා ෙහොඳ 
අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සියලු ෙදනාම  ඒ කාර්යයට 
සහාය ෙදන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට 

හැම ෙවලාෙව්ම, හැම පශ්නයකදීම ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීෙම් ෙරෝගය තිෙබනවා. ඒක උත්තරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙපන් වැරැද්දක් වුණා නම්  ෙම් රෙට් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පත් කෙළේ ඒවා නිවැරදි කරන්නයි. ඒ නිසා හැම 
ෙවලාෙව්ම, හැම පශ්නයකටම ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක 
යුක්ති සහගතයි, සාධාරණයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව අපිත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
අපි කවුරුවත් අපහසුතාවට පත් කරන්න හදනවා ෙනොෙවයි. 
තිස්දහසකට අධික උපාධිධාරින් සංඛ්යාවක් රැකියා විරහිතව 
ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 2012 අධ්යයන වර්ෂය දක්වා  
උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාම රාජ්ය ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ලංකා ඉතිහාසෙය් එක වතාවයි. ඇමතිතුමා 
ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන නිසායි මම ඒක කිව්ෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

කලා උපාධිධාරින් වැඩි වීම නිසා උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා 
විරහිතභාවය වැඩි වී තිෙබනවාය කියන එක තමයි සම්මත 
පිළිගැනීම. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ෙවනම විෂය 

ධාරාවක් විධියට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව නම් කරලා ජාතික 
වෘත්තීය සුදුසුකම - National Vocational Qualification 7                    
-NVQ 7- දක්වා යන්න පුළුවන් විධියට කාර්මික අධ්යාපනය 
ඔස්ෙසේ උපාධිධාරින් බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළේ. ඒ 
ෙවනුෙවන්ම තමයි UNIVOTEC විශ්වවිද්යාලය නිර්මාණය 
කෙළේ. ෙම් UNIVOTEC විශ්වවිද්යාලය සහ පධාන ෙපෙළේ  
විශ්වවිද්යාල හරහා 2016 වර්ෂෙය් දරුවන් 3,000කට NVQ 7ට 
සමාන්තරව උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් විධියට 
සැලැස්මක් හැදුවා. University Colleges නිර්මාණය වුණා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, පසු ගිය 
දවසක උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කිව්වා, තාක්ෂණ විෂය ධාරව ඔස්ෙසේ ෙමවර විශ්වවිද්යාලයට 
බඳවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 1,000ක් පමණයි කියලා. 
නමුත් අපි 3,000ක් බඳවා ගන්න සැලසුම් කළා. එෙහම 
විද්යාත්මක එළැඹීමකට තමුන්නාන්ෙසේලා පෙව්ශ ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණ විෂය ධාරා ඔස්ෙසේ එන උපාධිධාරින්ෙග් 
සංඛ්යාෙව් පමාණය වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කරන්ෙන් නැද්ද? 

  
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මට ෙරෝගයක් නැහැ 

අතීතය ගැන කථා කරන්න. අපහාස වන අන්දමට තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ.  ගරු කථානායකතුමනි  මා එෙහම උත්තරය දුන්ෙන් , 
අපි අතීතය ගැන අවෙබෝධෙයන් ඉන්න එක ඉතාම වැදගත් වන 
නිසා. ෙමොකද, අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන තමයි අපට 
ඉදිරියට යන්න ෙවන්ෙන්. එතුමන්ලා මැරිලා ඉපදිලා ඇවිල්ලා 
වාෙග් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙහම කථා කරන එක ගැන මා 
කනගාටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මීට ඉහතදීත් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් 
ඇහුවා. ඒ  සිද්ධ වුණ වැරදි දැන් අපි නිවැරැදි කර ෙගන යන 
ෙවලාව.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් පශ්නය ෙනොෙවයි. පළමුවන පශ්නය. ආයුධ පිළිබඳ 

පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, 
ඇත්තටම උසස් තාක්ෂණෙයන් යුත් රැකියා බිහි කිරීම අෙප් 
රජෙය් පතිපත්තියක් හැටියට සඳහන් කර තිෙබනවාය කියලා. 
ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි එය පකාශ කෙළේ. ගරු අගාමාත්යතුමාම 
එය පකාශ කළා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ෙහොඳින් සැලසුමක් 
ඇතිව තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අහනවා, අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා ෙම් ගමන 
යන්න සැරෙසන ෙකොට ෙම් වාෙග් පශ්නයක් අහලා එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. එතුමාෙග් රජය 
අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් රට පාලනය කරලා, එතුමා ඒ රජෙය් වග 
කිව යුතු ඇමතිවරයකු හැටියට ඉඳලා, දැන් එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය අහනවා. ඇත්තටම 
ඔබතුමා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් උපාධිධාරින් ගැන  

පශ්නයක් අහනෙකොට, "ඒක අදාළ නැහැ. අවුල් කරන්න ෙම් 
පශ්න අහනවා" කියලා සඳහන්  කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙපෞද්ගලික වශෙයන් මා  ඔබතුමාට ඉතාම හිතවත්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු  මන්තීතුමා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතුමා ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි  පශ්නවලට උත්තර දීම පැය භාගෙයන් අවසන් කරන්නට 

තිෙබනවා. අද අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසායි   ඔබතුමන්ලාෙග්  සහෙයෝගය පතන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ඒ පැත්තටත් කියන්න,  ඒ ෙවලාවලට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදපැත්තටමයි  කිව්ෙව්. මම ෙදපැත්තටම  කියනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය                  

ෙමයයි.   2012 වර්ෂෙයන් පසුව උපාධිධාරීන් රාජ්ය ෙසේවයට 
අන්තර්ගහණය කරලා නැහැ, විශාල පමාණයක් ඉන්න නිසා. 
ඔවුන් නැවත රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී අය වැෙයන් ඉදිරිපත් 
කළ පතිපත්ති අනුව ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
2012 සිට 2015 දක්වා වූ කණ්ඩායම රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීෙම්දී  කුමන ෙහෝ ආණ්ඩුවකින්  -ඔබතුමා කියනවා නම්  අෙප් 
ආණ්ඩුෙවන් අසාධාරණයක් සිදු වුණා කියලා, එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන්. -  ඔවුන්ට අසාධාරණයක්  සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
එම අය රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී එම කණ්ඩායමට පමණක් 
ෙහෝ  ගැලෙපන පරිදි විශාම වැටුපක් සකස් කිරීමට කටයුතු 
කරනවාද?  නැත්නම්  ඒක  ෙලොකු අසාධාරණයක්.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන ටමත් එතුමන්ලා රැකියා 

දුන්ෙන් නැති, අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ 2012 වර්ෂෙය්  
උපාධිධාරීන් විශාල සංඛ්යාවකට  ඔක්ෙතෝබර් 9 , 10, සහ 11 යන 
දිනවලත්, ෙනොවැම්බර්  13, 14 සහ  ෙදසැම්බර් 04 වන දිනවලත්  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා,  එම උපාධිධාරීන්ට  රැකියා ලබා දීෙම්  
කමෙව්දයක් දැනට කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද?  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා කියලා, පුවත් 

පත්වල  දැන්වීම් පළ කරලා තිබුණාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්.  2012දී  ඒ අය  දිසා ෙල්කම්වරුන්ට සහ රාජ්ය පරිපාලන 

අමාත්යාංශයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට  ඒ  පිරිස  5,500කට වඩා ඉන්නවා. දැනට ඒ අය සඳහා  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. 

 

 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති : වැටුප, දීමනා සහ 

අෙනකුත් පහසුකම් 
ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் தைலவர் : சம்பளம், 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் வசதிகள் 
CHAIRMAN OF SRI LANKA TELECOM: SALARY, 

ALLOWANCES AND OTHER FACILITIES 

    201/’15 
4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් සභාපති 
වරයාෙග් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් 
නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) වර්තමාන ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපතිවරයා මීට 
ෙපර රාජ්ය ආයතනවල ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල දැරූ තනතුරු කවෙර්ද;  

 (iv) ෙවළඳ කළමනාකරණය හා පචාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ඔහුට ඇති අත් දැකීම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති තනතුෙර් වැටුප් වැඩි 
කිරීම සඳහා පසුගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; කවර 
පමාණයකින්ද;  

 (iii) වර්තමානෙය් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති 
වරයාෙග් මූලික වැටුප, දීමනා සහ අෙනකුත් 
පහසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ඔහුෙග් මුළු වැටුප ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் 
தைலவாின ம் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) இவர்க ைடய கல்வித் தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத் 
தைலவர் இதற்கு ன்னர் அரச நி வனங்களில் 
அல்ல  தனியார் நி வனங்களில் வகித்த 
பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) சந்ைதப்ப த்தல் காைமத் வம் மற் ம் 
விளம்பரப்ப த்தல் ெதாடர்பாக இவர் 
ெகாண் ள்ள அ பவங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் தைலவர் பதவிக்கான 

சம்பளத்ைத அதிகாிப்பதற்கு கடந்த இரண்  
ஆண்  காலப்பகுதியில் பணிப்பாளர் 
சைபயினால் தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத் திகதியில்; எந்த அளவில் 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் தைலவாின் 
அ ப்பைடச் சம்பளம், ெகா ப்பன கள் மற் ம் 
ஏைனய வசதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவ ைடய ெமாத்தச் சம்பளம் எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Telecommunication and Digital 

Infrastructure:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the names of the Chairman and the members 
of the Board of Directors of the Sri Lanka 
Telecom; 

 (ii)  the educational qualifications of the 
aforementioned persons; 

 (iii)  the positions previously held by the present 
Chairman of Sri Lanka Telecom in public 
sector or prívate sector institutions; 

 (iv) the experience he possesses in the fields of 
marketing management and advertising? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a decision of the Board of Directors 
was made within the past two years to 
increase the salary of the post of Chairman of 
the Sri Lanka Telecom; 

 (ii) if so,  the date on which it was done, and the 
increased amount; 

 (iii) separately,  the basic salary, allowances and 
other facilities provided to the Chairman of 
the Sri Lanka Telecom at present; and 

 (iv) the total salary of the aforesaid person? 

(c) If not, why? 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  

 

ඊළඟට, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ගැන අහලා තිෙබනවා.   
ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අධ්යාපන සුදුසුකම්  කියවන්නට ඕනෑද? පී.ජී. 
කුමාරසිංහ සිරිෙසේන මහතා ගැන ෙන් ඔය අහන්ෙන්. මම ඒ ටික  
කියවන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නය භාර ෙදන  අවස්ථාෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් තව 

ෙදෙදෙනක් සිටියා. දැන් පශ්නය අහන ෙවලාව වන විට ඒ 
ෙදෙදනා නැහැ. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එෙහමද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය භාර ෙදන අවස්ථාෙව්  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් තව 

ෙදෙදෙනක් සිටියා. දැන් ඒ ෙදෙදනාෙග් නම් ෙමතැන 
කියැෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒක තමයි. තව  නම් ෙදකක්  නැහැ ෙන්. දැන් අලුත් අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලයක් පත්ෙවලා සිටින්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙල් ඥාතිකමවත් සලකලා නැද්ද? 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඥාති සහංගහය නැහැ.  

       නම       තනතුර 

1 පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිෙසේන 
මහතා 

සභාපති / අධ්යක්ෂ 

2 නිලන්ති පීරිස් මිය අධ්යක්ෂ 

3 ජී.ඩී. චන්දා ඒකනායක 
මිය 

අධ්යක්ෂ 

4 ඩබ්ලිව්.ෙක්.එච්. 
වෑගපිටිය මහතා 

අධ්යක්ෂ 

5 ෙලෝරන්ස් පරාට්ස් මහතා අධ්යක්ෂ 

6 චෑන් චී ෙබන්ග් මහතා අධ්යක්ෂ 

7 ෙජෆ්රි ෙජ්යි බිලැට් මිය අධ්යක්ෂ 

8 ලායි චූන් ෆූන්ග් මිය අධ්යක්ෂ 
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(ii)  

 පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිෙසේන මහතා: 

* විද්යාෙව්දී (කළමනාකරණ) ෙගෞරව විෙශේෂ උපාධිය,              
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය. 

* පශච්ාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමාව - ගණකාධිකරණය හා 
මූල්ය කළමනාකරණය, ශී ජයවර්ධනපුර 
විශව්විද්යාලය. 

* රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය,                     
ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය. 

* ව්යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය, වයඹ 
විශව්විද්යාලය. 

 නිලන්ති පීරිස ්මහත්මිය: 

* නීතිෙව්දී උපාධිය, ශී ලංකා නීති විද්යාලය. 
 

 ජී.ඩී. චන්දා ඒකනායක මහත්මිය: 

* විද්යාෙව්දී විෙශේෂ උපාධිය, කැලණිය විශව්විද්යාලය. 

* ව්යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය, 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධි ආයතනය. 

* පශච්ාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමා - සංවර්ධන සැලසුම්  
      උපාය මාර්ග 

    -  ජාත්යන්තර සබඳතා 

    -   ආර්ථික සංවර්ධනය 

 ඩබ්ලිව්.ෙක්.එච්. වෑගපිටිය මහතා: 

* ව්යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විෙශේෂෙව්දී උපාධිය,                   
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය. 

* ව්යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය,                         
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය. 

 චෑන් චී ෙබන්ග් මහතා: 

* ආර්ථික විද්යාව හා ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උපාධිය, 
එක්සත් රාජධානිෙය් නිව් කාසල් විශව්විද්යාලය. 

 ෙලෝරන්ස ්පරාට්ස ්මහතා: 

* විදුලි සංෙද්ශ පද්ධති පිළිබඳ විද්යාෙව්දී පශච්ාත් 
උපාධිය, එෙසක්ස ්විශව්විද්යාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙව්දී පශච්ාත් උපාධිය, 
ක්වීන්සල්න්ඩ් විශව්විද්යාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙව්දී ෙගෞරව උපාධිය. 

 ෙජෆර්ි ෙජ්යි බිලැට් මහත්මිය: 

* ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙව්දී උපාධිය, 
කැලිෙෆෝනියා විශව්විද්යාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විද්යාෙව්දී පශච්ාත් උපාධිය, 
ඔහිෙයෝ විශව්විද්යාලය. 

 ලායි චූන් ෆුන්ග් මහත්මිය: 

* වාණිජ්යෙව්දී උපාධිය, ෙමල්බර්න් විශව්විද්යාලය. 

* වරලත් ගණකාධිකාරී, මැෙල්සියානු ගණකාධිකාරී 
සංගමය. 

(iii) * ගිණුම් සහකාර, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වැඩ 
අංශය -  1985 ජූලි සිට 1986 ජූලි 

* ගණකාධිකාරී (ව්යාපෘති), මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  
1986 ජූලි සිට 1987 ජූලි 

* ගණකාධිකාරී IV පන්තිය (උතුරු කලාපය), මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය -  1988 සැප්තැම්බර් සිට 1998 
ෙනොවැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී III පන්තිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  
1989 ජනවාරි සිට 1999 ෙදසැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී (විෙශේෂ ව්යාපෘති), මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය -  1993 ජනවාරි සිට1994 ෙදසැම්බර් 

* ෙජ්යෂ්ඨ ගණකාධිකාරී II පන්තිය, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  -  1999 ජූලි සිට 2003 ෙදසැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී (පසම්පාදන), මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
-  2002 ෙනොවැම්බර් සිට 2005 ෙපබරවාරි 

* අධ්යක්ෂ, මහවැලි ඉංජිෙන්රු ෙසේවා සමාගම - 2004 
මාර්තු සිට 2005 ෙදසැම්බර් 

* පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්  -  2005 මාර්තු සිට 2005 අෙගෝසත්ු 

* කියාකාරී අධ්යක්ෂ, රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ 
නීතිගත සංසථ්ාව -  2005.08.01 සිට 2005.12.19 දක්වා 

* කියාකාරී අධ්යක්ෂ, රාජ්ය දැව සංසථ්ාව  - 2005.12.20 
සිට 2005.12.28 දක්වා 

* වැඩබලන සාමාන්යාධිකාරී, රාජ්ය දැව සංසථ්ාව -  
2006.01.02 සිට 2006.06.14 දක්වා 

* පධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන්යාධිකාරී, රාජ්ය දැව 
සංසථ්ාව  -  2006.06.15 සිට 2015.01.23 දක්වා 

* පධාන උපෙද්ශක, සීමාසහිත අරලිය සමාගම් සමූහය -  
2006 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ්යක්ෂ, රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත 
සංසථ්ාව -  2006.03.16 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ්යක්ෂ, ඉඩම් පතිසංසක්රණ හා සංවර්ධන සමාගම -  
2013.01.18 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ්යක්ෂ, එල්.ආර්.ඩි.සී. ෙසේවා පුද්ගලික සමාගම -  
2013.01.18 සිට ෙම් දක්වා 

(iv) ෙපෞද්ගලික හා රාජ්ය අංශයන් තුළ වසර 30කට අධික 
කාලයක් විවිධ විධායක තනතුරු ෙහොබවමින් වර්තමාන 
සභාපතිවරයා කියා කර ඇති අතර, ඒ තුළින් පහත සඳහන් 
අෙළවිකරණ විෂය ක්ෙෂේතයන් තුළ විෙශේෂ අත්දැකීම් 
සමුදායක් ඔහු සතු ෙව්. 

* ෙවළඳ කළමනාකරණය සඳහා අය වැය සැකසීම. 

* අෙළවි සැලසුම් සැකසීම. 

* අෙළවි කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ හා 
අධ්යයන සිදු කිරීම. 

* නිවැරදි ෙබදා හැරීෙම් ජාල හඳුනා ගැනීම හා 
සථ්ාපනයන් සිදු කිරීම. 

* අෙළවි කළමනාකරණ සිද්ධි අධ්යයන තුළ කාර්ය 
මණ්ඩල පුහුණු කිරීම් සිදු කිරීම. 

* ආයතන තුළ නිවැරදි අෙළවිකරණ කියාකාරකම් 
පවත්වා ගැනීම. 

* පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය හා පජා ශුභසාධක 
කියාකාරකම් සිදු කිරීම. 

* ඩිජිටල් අෙළවිකරණ කමෙව්ද භාවිත කිරීම. 

* ෙවළඳ ෙපොළ තරගකාරීත්වය තුළ ඇති අවදානම් හඳුනා 
ගැනීම හා විශේල්ෂණය. 

* සන්නාම පචලිත කිරීෙම් කියාකාරකම් සිදු කිරීම. 

* මහා පරිමාණ අෙළවි ව්යාපෘතීන් රට පුරා සිදු කිරීම හා 
පාරිෙභෝගිකයන් දැනුවත් කිරීම. 

* හදිසි අෙළවි පර්ෙය්ෂණ සිදු කරමින් ආයතනෙය් 
ෙවළඳ ෙපොළ තුළ වත්මන් තත්ත්වය අධ්යයනය කිරීම. 
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* සභාපතිවරයා සතු ඉහත අත් දැකීම් පාදක ෙකොට ෙගන 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය මතු දැක්ෙවන සම්මාන 
ලබා ගැනීමට මඟ ෙපන්වීම සිදු කර ඇත. 

* "බිසන්ස ්ටුෙඩ්" ෙහොඳම ව්යාපාර 10 සඳහා වූ සම්මාන 
අතුරින් 9වන සථ්ානය. 

* ෙගෝලීය තත්ත්ව විශිෂ්ටතා සම්මානය 2015 උෙළෙල්දී 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ෙලොව විශිෂ්ටතම ව්යාපාර 
සංවිධානය   ෙලස හඳුනා ගැනීම. 

* මානව සම්පත් කළමනාකරණ විශිෂ්ටතා සම්මාන 2015 
උෙළෙල්දී ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ෙහොඳම මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය සඳහා වූ සම්මානය දිනා ගැනීම. 

* ෙහොඳම තිරසාර පුරවැසි සහෙයෝගිතා සම්මානය 2015. 

* ෙගොල්ඩන් ග්ෙලොබ් ටයිගර්ස ්අෙවෝර්ඩ් 2015. 

* ව්යාපෘති කළමනාකරණ විශිෂ්ටතා සම්මානය 2015. 

* වසෙර් තරුණ ව්යාපෘති කළමනාකරු 2015 සම්මානය. 

* ෙහොඳම රූපවාහිනී දැන්වීම් සඳහා වූ සම්මානය 2වන 
සථ්ානය සුමති සම්මාන උෙළල. 

* ෙහොඳම ආදර්ශය සඳහා වූ රන් සම්මානය "ෙටක්ෙනෝ" 
2015. 

* ෙහොඳම සමාජයීය සංඝට්ටනය සඳහා වූ රන් සම්මානය 
"ෙටක්ෙනෝ" 2015. 

* දුරසථ් අධ්යාපන පමුඛතා සම්මානය 2015, ෙකොළඹ 
විශව්විද්යාලය. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (iii) දීමනා  -  රු.  444,444.00 

  අඩු කිරීම් (WHT) -  රු.    44,444.00 

  Withholding tax එක අඩු කළාම දළ වැටුප 
රුපියල් 400,000යි. සමාගම විසින් නඩත්තු කරන 
වාහනයක් ලබා දී ඇත.  

 (iv) රුපියල් 400,000යි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට 

පස්ෙසේ ෙටලිෙකොම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් පළමුෙවන්ම අහන්න කැමැතියි, ඒ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය නව පත් කිරීමක් ෙහෝ ඉවත් කිරීමක් ෙහෝ සිදු 
කර තිෙබ්ද කියලා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නව පත් කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, තවම ඒ අලුත් 

පත්වීම් ෙදක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නම් ෙදක ෙම් පිළිතුෙරහි නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් සිටි සාමාජිකයන් වර්තමාන ආණ්ඩුව 

විසින්ම පත් කරන ලද සාමාජිකයන්. මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා 

එහි අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් පත් කරපු 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්. නැවත එම සාමාජිකයන් 
ෙවනස් කිරීම සඳහා යම් ෙහේතු සාධක පැන නැඟී තිබුණාද කියලා 
දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් පැන නැඟිලා නැහැ. නමුත් අමාත්යවරෙයක් 

අලුෙතන් අමාත්යාංශයට ආවාම ෙවනස් වීමක් පමණයි සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊළඟට ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ''හච්'' ආයතනය 

මිලදී ගැනීම සඳහා යම් සාකච්ඡාවක් සිදු වී තිෙබනවාද, ඒ මිලදී 
ගැනීමට ෙපර එය ඇස්තෙම්න්තු, ඒ එකඟතාවන් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරනවාද කියලා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නිල වශෙයන් කිසිම සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවලා නැහැ. නමුත්                       

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අනුබද්ධිත ෙමොබිෙටල් සමාගම  
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, ෙම් මිලදී ගැනීමට අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා කියලා. අපි ආර්ථික අනුකමිටුවට -Economic 
Subcommittee- ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් තිපුද්ගල කමිටුවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
කරලා, independent ෙකොමිටියක් පත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
valuation එකක් කරලා, තීරණයක් ලබා දීමට එකඟතාවක් පළ 
කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය අධ්යයනය කිරීමට තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා කියලා 

කිව්වා.  ඒ කමිටු වට පත් කළ  තුන්ෙදනාෙග් නම්  කියන්න 
පුළුවන්ද ? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Finance Ministry එෙක් Secretary, Economic 

Subcommittee එෙක් ෙල්කම් වන පාස්කරලිංගම් මැතිතුමා සහ 
තවත් විද්වතුන් ෙදෙදෙනකුෙග් නම් තමයි ෙයෝජනා කර 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් තවම නම් ටික දමා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් 
Economic Subcommittee එකට ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා 
කරන්න කියලා අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා, සම්පූර්ණ 
independent  valuation  එකක් ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න කියලා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම නිල වශෙයන් කිසිම සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ වී නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙගන් මම අවසාන වශෙයන් දැන ගන්න කැමැතියි, 

ෙමොකක් හරි කමිටුවක ඇස්තෙම්න්තුවක් කරලා, ෙම් ගණනට 
තමයි ගත යුත්ෙත් කියලා අවසාන එකඟතාවකට ආවාට පසුව, 
එම ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට ෙපර ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා.    

19 20 

[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 03 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නීතිෙය් රාමුව සලකා බලනවා.  ෙමොකද, ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා දන්නා පරිදි ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් ෙකොටස්වලින් සියයට 
45ක් අයිති මැෙල්සියානු සමාගමකටයි.  ශී ලංකා රජයට අයත් 
වන්ෙන් සියයට 48ක පමණ ෙකොටස් පමාණයක් පමණයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කළමනාකරණය? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔව්.  කළමනාකරණය.  නමුත් එම ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 

සහ එය මිලදී ගැනීමට ෙහේතුව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කිරීෙම්දී කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.   

පශ්න අංක 3 -196/'15-(1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Speaker, I  ask for three weeks'  time to answer 
this Question.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -206/'15-(1), ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 

පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල 

සමරවීර මහතා. 

 

ෙදමළ ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් සඳහා ෙපොදු 
සමාවක් පදානය කිරීම : විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் 
ெபா மன்னிப்  வழங்கல் : 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  
கூற்  

GRANT OF A GENERAL PARDON TO TAMIL 
POLITICAL PRISONERS: STATEMENT BY 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Speaker, I rise to respond to the Question raised 

by the Hon. Douglas Devananda yesterday on the Floor of 
this House. The Question the Hon. Member raised relates 
mainly to issues of land release, detainees under the 
Prevention of Terrorism Act, alleged secret detention 
centres, the tragic suicide of a student from Kopai last 
week and implications of these issues to achieving 
reconciliation.  

Hon.Speaker, while not in any way attempting to 
provide excuses for any delays, I think one must 
acknowledge that we, the new Government, has achieved 
much, perhaps not enough, since the 08th of January when 
President Maithripala Sirisena was elected to power. With 
the Parliamentary Elections held in August and the 
National Unity Government formed thereafter, our 
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journey has only begun. Nevertheless, I agree,  for the 
people who have suffered the agony of conflict and 
waited for a long time for justice, or for those who await 
information regarding the fate of their loved ones and for 
those who have been languishing in detention, every day, 
every hour, every minute matters. We are conscious and 
seized of this fact. The Government, under the leadership 
of His Excellency President Maithripala Sirisena and the 
Prime Minister Ranil Wickremesinghe, is determined to 
surmount all challenges and obstacles to ensure that 
justice is done and to ensure reconciliation, non-
recurrence and a durable peace. 

The Government is also committed to finding a 
solution to the issue of those detained under the 
Prevention of Terrorism Act. In fact, subsequent to 
discussions the Hon. Prime Minister had with the Hon. 
Leader of the Opposition and others, 39 detainees out of 
48 have already been released on bail and according to 
the information I have, 48 detainees have been convicted 
and they are serving their sentences. One hundred and 
eighteen persons are in remand custody with their cases 
proceeding in court, cases are being filed against three 
persons and one is to be rehabilitated.  

In fact, the Hon. Member of Parliament has pointed 
out quite correctly that in 1971 and in 1989, following the 
insurrections in the South, and in 1987, following the 
Indo-Lanka Accord, prisoners held under the PTA and 
other emergency laws, combatants and those persons 
accused, charged and/ or convicted under these laws were 
granted a general amnesty. - [Interruption.] Yes, you are 
one of them.  In fact, I also believe this is something 
which we have to seriously consider and I think the 
President and the Hon. Prime Minister are looking into 
ways and means of granting an amnesty to the others as 
well.   

The loss of yet another young life in connection with 
the issue of detainees is very tragic. I agree with the Hon. 
Member of Parliament that this is the time that all 
political parties and all citizens - irrespective of race, 
religion and language - should unite to find solutions to 
problems, no matter how frustrating such processes might 
be. There is a well-known saying: “The more you sweat 
in peace, the less you bleed in war.” So, it is time that we 
all unite despite our ideological differences to act with 
responsibility towards our citizens and work together to 
find solutions to the problems that have kept this nation 
divided for far too long since Independence.  

The Hon. Member of Parliament has also inquired 
about secret detention centres. As we have mentioned 
before, there are no secret detention centres in operation 
in this country under this Government. In fact, the Hon. 
Prime Minister has already told the world categorically 

several times that there are no such centres, but if anyone 
has any information of such centres, please give it to us 
and we will ensure that there is an independent 
investigation into those.  

Because, if we have the information, the Government 
will take upon itself the task of ensuring that such 
facilities are examined and action is taken under the due 
processes of the law.  The Government will not tolerate 
anyone holding another in detention under any 
circumstances outside the purview of the law of this land.   

Sir, as you are aware, this Government carried out a 
decision taken by the former government in January 2013 
to invite the United Nations Working Group on Enforced 
or Involuntary Disappearances to visit Sri Lanka earlier 
last month.  In a letter dated 21st January, 2013, the 
former Secretary to the Ministry of Defence, Mr. 
Gotabhaya Rajapaksa has conveyed to the Secretary of 
the Ministry of Foreign Affairs - Ministry of External 
Affairs at that time - that the Ministry of Defence has no 
objection to an invitation being extended to the Working 
Group to visit Sri Lanka and that the timing of the 
extension of the invitation should be decided by the 
Ministry of Foreign Affairs.   

The Working Group visited Sri Lanka, in fact, after 
16 years, from the 09th to the 18th of November, this year.  
They also met with Parliamentarians in this very House.  
They were allowed to visit the Navy Base in 
Trincomalee. This House is aware of the allegations 
made against our armed force personnel; this House is 
aware of the allegations about secret detention camps 
being maintained, which were made against our country 
during the previous regime.  Even if we scream at the top 
of our voices saying that there are no secret detention 
centres in existence, such allegations will not go away 
until we prove that there are no such places in existence 
and that is why, when I met the Working Group as they 
arrived in Sri Lanka, I told them openly, “Our 
Government and our country has nothing to hide any 
more. You are most welcome to go to any part of the 
country and see for yourselves the changes we have 
made.”  

In fact, we all know the sacrifices made by our 
security force personnel throughout the long years of 
conflict.  In fact, do they deserve to be hounded by 
allegations of this nature for the rest of their days?  Is that 
what they deserve as a reward for the many sacrifices 
they have made to enable us today to build a future for 
our nation on the foundation of the very peace they have 
created for us?  That is why we believe that it is the duty 
of our Government to take steps to ensure that the cloud 
that hangs over their head is lifted once and for all.  We 
owe it to them to clear their name.  The way this can be 
done is not by standing in a street corner and shouting 
defensive slogans as some of the Hon. Members of 
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Parliament claim; it is not by sitting in protest in front of 
the Office of the UN or embassies of foreign countries 
and antagonizing our partners but by adopting sensible 
meaningful constructive approaches to this problem so 
that we lay these allegations to rest.  It is by investigating 
into allegations through the due process of the law that we 
can do so. This is what legal systems and investigative 
and judicial processes exist for, so that they may be used 
for the innocent to be proven innocent and anyone guilty 
of any excesses to be brought to justice. This is the way 
responsible democratic nations that abide by the rule of 
law deal with such issues.   

Despite the misinformation that some of the Members 
of this House may try to propagate, the visit to the Navy 
Base by the members of the Working Group proved to 
those both within the country and outside the country who 
alleged that there are still secret detention centres in 
operation in this site that there are no such detention 
centres in existence any more in the Navy Base in 
Trincomalee.   

The Working Group actually expressed gratitude to 
the Commander of the Navy and the Director of the CID 
for providing access to the Navy Base and to the cells.  
This kind of cooperation is what will recreate trust in the 
eyes of the public and in the eyes of the families of 
victims as well as the international community that the Sri 
Lankan security forces are responsible and professional. 

The Government takes the preliminary observations of 
the Working Group very seriously. The site referred to by 
the Working Group Members who were accompanied on 
their visit to the site by CID officers was in fact sealed by 
the  CID in April this year on the basis of a court order on 
an ongoing inquiry. These investigations by the CID will 
proceed. The Government upholds that all official places 
of detention must be only those that are gazetted and the 
official procedures for detention must be followed at all 
times. If there had been deviations from what is 
authorized and approved, such incidents will be 
investigated and unlike before, there will not be a culture 
of impunity in this country.  

The Working Group has also brought to our attention 
instances of alleged harassment perceived as carried out 
by police officers including some instances of sexual 
harassment and violence against mothers or wives of 
disappeared persons. At times, this is alleged to have been 
in exchange of promised information on their relatives’ 
cases. I take this opportunity to emphasize that the 
Government does not condone such harassment and will 
not tolerate any form of harassment against anyone 
including the families of missing persons under any 
circumstances. We are determined to take action against 
anyone who is found to have engaged in such harassment. 
In fact, I personally asked the Working Committee 
Members to let us know of the details of these errant 

police officers who seem to have harassed some people 
who had the courage to speak to them. The Government 
is in the process of formulating guidelines to be observed 
by the police and security forces personnel in their 
interactions with the families of missing persons.  

As this House is aware, since 2009, Sir, 47,300 acres 
of land have been released in the Northern and the 
Eastern Provinces. This includes 19,143 acres in Jaffna, 
9,704 acres in Kilinochchi, 2,888 acres in Mullaitivu, 
2,804 acres in Ampara and 1,649 acres in Mannar. In 
March this year, 1,000 acres were released in Valikamam 
North. In Sampur, 818 acres and 237 acres in 
Trincomalee have been released.  

A Cabinet Paper is also being currently prepared by 
the Ministry of Resettlement for the release of 6,000 acres 
of land in the Northern and the Eastern Provinces. I know 
that a lot of people say that even the release of land is not 
happening fast enough. This is not due to a lack of intent 
or a lack of will. The Government is determined to hand 
over land back to the people and to resettle the internally-
displaced.  We are determined to ensure that only the land 
that is absolutely essential for clear and specific military 
requirements and for national installation remain under 
the charge of the security forces and the large plots of 
land which are not required for such purposes are 
released.  

As I said earlier, Sir, there are many challenges that 
the Government has to overcome in bringing about the 
changes that are envisaged. I explained the causes for 
such delays which include having to deal with  
bureaucratic bottlenecks, attitudes and perceptions. In 
fact, the other week, I must confess, a respected Tamil 
activist and poet, Mr. Jayapalan, was refused a visa to 
travel to  Sri Lanka to participate in a literary event to be 
held in Jaffna with other Sinhalese academics like Gamini 
Wiyangoda and Sannasgala. He was refused on the basis 
that he was deported in 2013 when he came to Sri Lanka 
to visit his mother’s grave. In fact, it was done by one of 
our officials in the Chennai Mission and that shows that 
even in our  Missions, Mr. Speaker, there are still some 
officials with the old mindset who seem to have forgotten 
that there is now a new Government with a new vision 
and a new direction. 

We acknowledge the sufferings of the people, we 
recognize the mistakes of the past and we realize the need 
for this nation to introspect. We are aware of the 
weaknesses of our institutions. We will face these 
challenges. We will not seek to take cover by distorting 
concepts and principles such as sovereignty for narrow 
political gain. Instead, we will always strive to work 
towards the welfare of all our citizens. We remain open to 
honest and frank exchange of views and to dialogue with 
all concerned both within and outside the country. We 
have the confidence to face challenges and also seek help 
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where we require assistance from the international 
community for the benefit of our people.  

Those who are skeptical about Sri Lanka’s ability to 
transform as a nation and address problems are many. 
They claim that there can never be justice in Sri Lanka 
and that there can never be recognition of all communities 
as equals. I say to such skeptics, “Do not judge us by the 
broken promises, experiences and the U-turns of the 
past”.  Let us design, define and create our future by our 
hopes and aspirations and not be held back by the fears 
and prejudices of the past. Let us not be afraid to dream. 
Let us not be afraid to engage in meaningful dialogue 
aimed at finding solutions to problems as opposed to 
pointing fingers at each other heaping blame and scoring 
political points at the expense of the future generations. 
We are committed and we require the patient 
understanding of all right-minded citizens of Sri Lanka in 
this endeavour. The political parties and the politicians 
alone cannot achieve this. We need all the citizens of this 
country to work towards reconciliation. We need all to 
join hands with understanding to walk hand-in-hand in 
this journey to transform our country into a united, 
progressive, peaceful, and prosperous nation.  

The Government of His Excellency President, 
Maithripala Sirisena and the Hon. Prime Minister, Ranil 
Wickremesinghe has the political will and the courage of 
their convictions to ensure that we take the country 
forward, breaking the barriers of ignorance, fear, 
prejudice and hate and create a new Sri Lanka.  

Thank you.       

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, we have to be mindful of the time 

because we have already exceeded the time limit -

[Interruption.]. I must say that it is not normally allowed. 
At the Committee Stage, you can raise that. Otherwise, 
we will be breaking with traditions. Now, we will go to 
the next Item.     

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු චතුර සන්දීප 
ෙසේනාරත්න මන්තීතුමා. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்க க்கான 
இலங்ைக அைவ (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

SRI LANKA ASSOCIATION FOR FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත්කරනවා: 

"ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  கடற்ெறாழில் 

மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී. 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
Considered in Committee.  [MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

27 28 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 03 

2 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති උපෙල්ඛන සලකා බැලීෙමන් පසු 
ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 

2 ஆம் வாசகத்தி ந்  10 ஆம் வாசகம் வைர அட்டவைணகள் 
பாிசீ க்கப்ப ம்வைர ஒத்திைவக்கப்பட ேவண் ெமனக்  
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 2 to 10  ordered to be postponed until after consideration 
of the Schedules.   

 
පළමුවන උපෙල්ඛනය 

ෙපොදු ෙසේවාවන් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල් 
தலாம் அட்டவைண 

ெபா ச் ேசைவக க்குக் ெகா க்கத்தக்க ெதாைககள் 
FIRST SCHEDULE 

SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES 
 

1 වන ශීර්ෂය.- අතිගරු ජනාධිපති 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,748,675,000 
தைலப்  1.-அதிேமதகு சனாதிபதி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல , பா 1,748,675,000 

 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.1,748,675,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 1 සහ 2 ද, 4 සිට 13 දක්වා සහ 

16 සිට 22 දක්වාද සලකා බැලීම - පූ. භා. 10.00 සිට අ. භා. 12.30 
දක්වා සහ අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක 

සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා 
යටෙත් තිෙබන අනිකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ 
අංක 1, 2, 4 සිට 13 දක්වා සහ 16 සිට 22 දක්වා වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායනුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමා. 

 
[10.20 a.m.] 

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Chairman, I am happy to start the Debate, on 

which a Cut has been moved by the Hon. Anura Kumara 
Dissanayake.  

We are discussing the Votes of His Excellency the 
President, the Office of the Prime Minister, Judges of the 
Superior Courts, the Office of the Cabinet of Ministers 
and of several Commissions which have in terms of the 
Nineteenth Amendment, been appointed in recent times.  

We are extremely happy that we are in the position to 
debate the Votes on these Commissions which today have 
been given a complete measure of independence to be 
able to perform their functions fearlessly without being in 
any way subservient to the Executive. I think that was 
achieved, Sir, as a result of the passage of the Nineteenth 
Amendment. The passage of the Nineteenth Amendment 
was eventually due to the very strenuous and 
indefatigable efforts of  the President, His Excellency 
Maithripala Sirisena and the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesingthe. It was due to the efforts of the 
President, the Prime Minister and persons who thought 
correctly that the system had to be changed, in the 
interests of the country it was vital to bring about certain 
changes to ensure that these Commissions will be 
appointed through a Constitutional Council that would 
function independently and that the persons who are 
appointed would be persons of integrity, calibre and 
possessed the necessary qualities to be able to serve in 
these Commissions in the best interests of the country.  

I am happy that under your guidance, Mr. Chairman, 
you have indeed exercised, in my view, a great deal of 
alacrity in ensuring that these Commissions have been 
appointed without delay. I have the good fortune of being 
a Member of the Constitutional Council in my capacity as 
the Leader of the Opposition. We  have cooperated and 
made appointments purely in the interests of the country 
without being guided by any other factor.  

Sir, I must also at this juncture record my deep 
appreciation of the manner in which you have guided us 
to achieve this very important task. We will wait and see 
how they will perform. I have not the slightest doubt that 
the performance will be something which the country, the 
people of this country will appreciate because the persons 
appointed are those who would, without fear or favour, 
serve the people of this country and not certain 
individuals, not certain high-powered persons in the 
Executive. They would be concerned with the best 
interests of the people of this country and would serve in 
the best interests of the people.  

Having said that, Sir, since we are discussing the 
Votes of the President and the Hon. Prime Minister, I 
want to raise the question of the persons in custody - 
detainees. I was extremely happy to listen to the 
Statement of the Hon.  Minister of Foreign Affairs. It was 
a very progressive and a very positive Statement. Hon. 
Mangala Samaraweera, we expect that you will be in a 
position to fulfil the various matters that you have 
outlined in the course of that Statement. You can rest 
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assured that within the framework of a united, undivided 
Sri Lanka, we will make our maximum possible 
contribution towards the bringing about of permanent 
peace, reconciliation, goodwill and harmony amongst all 
our peoples because the peoples have lived together in 
this country for, indeed, a long period of time and through 
the greater part of history in this country, we have lived as 
a united people. Unfortunately, as a result of the identities 
of people not being adequately recognized and they not 
being accorded adequate self-respect and dignity in this 
country, there have been certain conflicts. It has assumed 
a violent form, but all conflicts have to come to an end at 
some point of time. I think it is the duty of all of us to 
ensure that all conflicts come to an end and we are on that 
path now. We are not on the path of promoting the 
conflict. If there are any Hon. Members in this House, my 
Good Friends, who think that they can survive politically 
by promoting conflicts, I would appeal to them to 
abandon that path and return to the path where we all can 
resolve our conflicts and live together as a united nation, 
where we will serve the best interests of our country and 
in the best interests of all the people who live in this 
country, irrespective of which ethnicity they belong to.  

Having said that, Sir, I want to deal specifically with 
this question of the persons who continue to be in custody 
because this has become a very serious issue, where there 
is a feeling amongst people that not enough is being done 
in this regard, that this is the first issue which is being 
handled, which is being tackled by the Government and 
that the Government should perform more expeditiously 
in bringing this to an end. Now, there are persons who 
have been convicted. That is one category. There are 
persons against whom cases are pending. That is the 
second category. Then, there are persons who have not 
been charged and that is the third category. We have 
discussed this matter with His Excellency the President 
and with the Hon. Prime Minister. General agreement that 
this matter should be brought to an early end was 
prevalent in the course of all our discussions. We have 
also discussed this matter with the Hon. Minister of 
Justice and other ministerial Colleagues. These persons 
have been in custody for long periods of time. In fact, if 
they had been convicted and sentenced, they may have 
been released from prison by now. Some of them have 
been in custody for such long periods of time - 10, 15 or 
even more than 15 years. Some of them have been in 
custody for such long periods of time - 10, 15 or even 
more than 15 years. Some others may have been in 
custody for a shorter period of time. But, the fact of the 
matter is that in many of these cases, if they had been 
tried, if they had been convicted and if they had been 
sentenced, they would have by now been released and 
they would have gone home.  I know, Sir, that there is a 
hue and cry being raised in this country by some persons 
who are opposed to the release of persons in custody and 
who allege that their release would not be in  the interests 

of  national security. I think this is a rather unrealistic and 
exaggerated fear which is being sought to be spread by 
some people in this country purely in order to bring about 
instability and to ensure that the Government is not able 
to proceed on its path which is to bring about 
reconciliation, goodwill, harmony, peaceful resolution of 
conflicts and enable this country to prosper and progress. 
Persons who are not interested in the achievement of this 
agenda and who are opposed to this agenda for their own 
selfish reasons think that they must somehow be an 
impediment and prevent these happenings. I would 
strongly urge the Government not to be influenced by 
such endeavours and to gather the necessary courage to 
be able to deal with this question in a very practical way.   

All extremists in this country have been marginalized, 
both in the North and in the South. At the Parliamentary 
Election held last, persons who advocated extreme 
positions in the Northern Province have been totally 
marginalized. They have been totally sidelined; not one 
of them was returned to Parliament having taken up an 
extreme position and I want to say on the Floor of this 
House now that if anyone in the future attempts to take an 
extreme position, whatever his position maybe now,  that 
person or such persons would be marginalized and 
sidelined.  They will have no future in this country.  Sir, I 
would like to say on the Floor of this House that if 
anyone in the North or the East thinks that by adopting 
extremist positions they can enhance their status 
politically, they are making a very sad mistake and they 
should abandon that position because the people of the 
country, the people of the North and the East have gone 
through such immense sufferings that they do not want 
that repeated any longer. They want to live in peace. 
They want honourable solutions to their problems.  

As I said  in Parliament a couple of days ago, the 
Tamil people are a very resilient and courageous people 
who will not succumb, but they are not a desperate 
people. They are not people who will opt to go along the 
path of extremism. They want to live peacefully with self
-respect and dignity in this country. So, I think, Sir, even 
in the South, extremist elements have been marginalized.  
They have been cast aside by the people.  We know that 
certain extremist organizations which were trying to 
spread communal venom in this country attempted to 
enter this Parliament at the last Parliamentary Election, 
but all of them have been marginalized. So, we should 
bear this in mind and I think that the Government should 
not hesitate; the Government should be courageous. The 
Government should do what needs to be done and deal 
with the situation pertaining to these persons in custody.  

There have been such releases made in the past. In 
1971,  I remember the JVP insurrection,  a large number 
of people were released and no one complained about it. 
They were young men who faced certain grievances. 
They had taken to violence. In fact, I have defended 
several of them in courts at that point of time. In 1988-89, 
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consequent to the Indo-Sri Lanka Peace Accord, there 
was a similar position when amnesty was granted and 
several people were released. The persons who were 
released at these points of time were also persons who 
tried to bring down the legitimate government of the day. 
Despite that they were released. They had taken to 
violence and used weapons. They attacked police stations, 
but they were released. So, I do not know why the 
Government should be reluctant now or should hesitate 
now or should delay now? During the time of President 
Mahinda Rajapaksa, thousands of people were released at 
the end of the war, after rehabilitation. They were persons 
who had engaged with the LTTE,  fought with the LTTE 
against the Government. But several thousands of them 
were rehabilitated and they were released. They were 
engaged in an armed struggle. The offences committed by 
the persons in custody are not any more serious than the 
offences committed by these people whom I have referred 
to.  

I want to refer, Sir, to the basis on which these people 
are being charged. These people are today being charged 
under the Prevention of Terrorism Act and I would like to 
read out what is contained in the Report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights 
on the 16th of September, 2015 in regard to this matter. It 
states, I quote:  

“The Government has been slow to clarify the number and identity 
of detainees still held under the Prevention of Terrorism Act (PTA) 
and emergency regulations. As of writing, the Government is 
believed to have acknowledged 258 remaining detainees: 60 of 
whom have not been charged; 54 who have been convicted in the 
past; the remaining cases pending. Reports have continued to 
emerge about the existence of secret and unacknowledged places of 
detention, which require urgent investigation.”  

The Hon. Minister of Foreign Affairs referred to that 
in the course of his Statement this morning. So, in this 
Report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, he refers to persons being held under the 
Prevention of Terrorism Act and Emergency Regulations. 
Then there was a statement made, Sir, by the High 
Commissioner for Human Rights on the 30th of 
September where he says, I quote:  

“The Government has yet to clarify the number and identity of 
detainees still held under the Prevention of Terrorism Act (PTA) 
and emergency regulations. Reports have continued to suggest the 
existence of secret and unacknowledged places of detention. These 
require urgent investigation. According to local civil society 
sources, from January to August this year, 19 people were arrested 
under the PTA. 12 of them remain in detention and 14 cases of 
torture have been reported to us by credible sources since January 
2015. I welcome the Government’s commitment to review and 
repeal the PTA, which has long provided a legal context facilitating 
arbitrary detention, unfair trials and torture.”  

So, there has been a commitment made by the 
Government that they propose to repeal the PTA under 
which these persons have been held in custody. What 
does the Resolution that has been adopted by the UN 
Human Rights Council on the 1st of October say?    

The Resolution states, Sir, I quote: 
“Welcomes the Government of Sri Lanka’s commitment to review 
the Public Security Ordinance Act and review and repeal the 
Prevention of Terrorism Act and replace it with anti-terrorism 
legislation in line with contemporary international best practices;” 

So, you have acknowledged it in the UN that the 
Prevention of Terrorism Act is a draconian law; it is a 
law which is unacceptable by international standards and 
that you will repeal that law.   All those persons who are 
being held in custody, whatever position they maybe in, 
are persons who are being held under the Prevention of 
Terrorism Act. When you yourself have made a 
commitment through this Resolution which you co-
sponsored that you are going to repeal the Prevention of 
Terrorism Act because it is an obnoxious, draconian law, 
how can you - I ask you - continue to hold persons in 
custody?  You have accepted that this law is not in 
conformity with acceptable, proper, legal principles and 
in the face of the commitment that you have made in the 
Resolution that has been adopted by the UN Human 
Rights Council which you co-sponsored,   I think it is 
obligatory; it is imperative that this matter be not delayed 
any longer and that all these persons are released.  

I want to say it very clearly Sir, that this is not a legal 
issue.  This is a political issue.  The decision that has to 
be taken, has to be a political decision.  We cannot permit 
legal nitpicking and allow this matter to hang on forever 
or for a long period of time.  I think what is required is a 
political decision. My Friends in the JVP - Senior 
Leaders of the JVP have made a demand that these 
people be released.  I want to commend you for that.  I 
want to thank you for that. Field Marshal Sarath Fonseka, 
who was the person who primarily conducted this war, 
has requested that these people be released.  So, even 
Members of the JVP and Field Marshal Sarath Fonseka 
take the view that these persons must be released.  Surely 
they cannot act in this manner if it would bring any harm 
to this country.  

So, in the context of the war having ended, in the 
context of the LTTE having been decimated, in the 
context of no LTTE as an organization functioning in the 
country at present, in the context of the people having 
repeatedly demonstrated through their electoral verdicts 
that they want to live within an undivided, united Sri 
Lanka with self-respect and dignity as equal citizens with 
a legitimate constitutional recognition of their legitimate 
aspirations - in this background - I do not think there can 
be any justification whatever, Sir, for these persons to be 
looked at differently and to continue to be kept in 
custody. I would therefore, earnestly request, Sir, that this 
matter be addressed early.   

Thus far, as far as I am aware, 39 persons have been 
released on bail. Twenty persons have been 
recommended for rehabilitation against whom cases are 
pending. Two of these persons, have already been 
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released. Several cases are pending against those 
recommended for rehabilitation. They have been 
recommended for rehabilitation in one case, bearing one 
number.  But there are several cases pending against these 
people which have different numbers. Unless they are 
recommended for rehabilitation in respect of all those 
cases pending against them under the different numbers, 
even after completing rehabilitation in one case in view of 
the fact that there are other cases pending against them, 
they will continue to be in custody. That matter needs to 
be addressed. All cases must be included in the 
rehabilitation procedures. There are, in all,  217 cases of 
persons in custody and only 59 cases have been dealt with 
thus far and there are yet 158 cases to be dealt with. So, I 
would urge His Excellency the President and the Hon. 
Prime Minister to look into this matter without delay. I 
think the persons who have been convicted must be 
pardoned and in view of your own Resolution where you 
say that the Prevention of Terrorism Act will be repealed 
because it is obnoxious; it is draconian and when you 
make an acknowledgement which accepts that without 
any reservation, how can you continue to hold in custody 
persons under that law? This is the question I want to 
pose. How can you take to court and charge persons under 
this law which you say is obnoxious, draconian and 
which, therefore, you are going to repeal? So, my 
submission is, Sir, that this matter should not be delayed 
any longer and these persons should be released early and 
I would earnestly request the Government to act 
expeditiously in regard to this matter. 

I thank you, Sir. 
 
[පූ.භා. 10.45] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් දී විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවැනි වර කියවීම සම්මත කර ගන්න ඡන්දය දුන් සියලු ෙදනාටම 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒෙකන් එක කාරණයක් ඔප්පු වුණා. 
ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක්. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්, ෙම් 
ආණ්ඩුව කියන හැම එකටම මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකඟ ෙවනවා 
කියන එක ෙනොෙවයි. මා දන්නවා, සමහර අය විරුද්ධ වන බව.  
එෙහත් ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු 
ෙවලා ඇති කළ ආණ්ඩුවක්.  

"ෙම්ක යූඑන්පී  අය වැයක්" කියලා  සමහරුන් කියන්න 
බැලුවා.  ජනතාව අපට -එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- වරම දීලා 
තිෙබන්ෙන් අෙනක් පක්ෂත් එක්ක එකතු ෙවලා  ආණ්ඩුවක් ෙගන 
යන්නයි. එෙහම නම් අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
වැඩ කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. මා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සඳහන් 
කරන්ෙන්  ෙම් නිසායි. අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කළ නිසා අද බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂය 
ආරම්භ ෙවද්දි අපට තිබුෙණ් ආසියාෙව් දුර්වලම පාර්ලිෙම්න්තුවක්. 

අද අපට බලවත්ම පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. මට කියන්න 
පුළුවන්ද, ෙම්ක යූඑන්පී එක හදපු බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
කියලා? නැහැ, අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම්ක බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් කරන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එකතු වුණා; අෙනක් පක්ෂත් එකතු වුණා. ෙම්ක යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවක් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්, ඒෙකන් වන්ෙන් 
තමන්ෙග් පක්ෂයට ලැබිය යුතු පශංසාව අපට භාර ෙදන එක 
විතරයි. යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් කියන එක අපි නැහැ යි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන්, ෙම්ක අපට විතරක් අයිති 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය්ත් ෙබොෙහෝ අය එකට එකතු ෙවලා -විටින් විට එතුමන්ලා 
අපට විරුද්ධ වුණත්-  හදපු ආණ්ඩුවක්.   

අද තිෙබන්ෙන් ඉතා බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්. ෙම් ෙවනස පටන් ගත්ෙත් ජනවාරි 8වැනි දායි. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා - ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා - ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයකු  හැටියට  ඉදිරිපත් වුණා. 
එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
ටික ඉෂ්ට කරන්නයි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
හැටියට පත් වුණාට පසුව පළමුෙවන්ම ක ෙළේ තමන්ෙග් බලතල 
ඉවත් කිරීමයි; අඩු කිරීමයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
කිව්වා, "කිසි දවසක විධායක ජනාධිපති බලතල ඉවත් වන්ෙන් 
නැහැ, ඒ තනතුරට පත් වුණු ෙකෙනක් ෙම් බලතල ඉවත් කරන්න 
එකඟ වන්ෙන් නැහැ" කියලා. අප ඉදිරිපත් කළ දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පෙතන් එතුමා 
ඇත්ත වශෙයන්ම මීට වඩා බලතල ඉවත් කරන්න එකඟ ෙවලා 
සිටියා.  එෙහත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, ෙම් සමහර ඒවාට 
ජනමත විචාරණයක් වුවමනායි කියලා. එෙහම නම් යන්න 
පුළුවන් උපරිම දුර තුෙනන් ෙදකක බලයක් එක්ක අපට දීලායි 
තිෙබන්ෙන්. අන්න එෙහම තමයි පළමුෙවන්ම අපි ආරම්භ කෙළේ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තවත් පියවර කිහිපයක් ගත්තා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අලුතින් ව්යවස්ථාදායක සභාව පත් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඒක කියාත්මක වන විධිය 
ඔබතුමා දන්නවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව,                     
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව, 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව යන  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ල අපි පත් කළා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් එකක්වත් කරන්න 
බැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කාලෙය් ෙම් එක ෙකොමිෂන් සභාවක්වත් 
පත් කෙළේ නැහැ. 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අපි ඇති 
කළ ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් නැති කරලා කිව්වා, "රජ කරන්න අපට 
වරමක් තිෙබනවා" කියලා. ජනතාව එෙහම වරමක් දුන්ෙන් 
නැහැ. ජනතාව ඒ වරම ඉවත් කරලා අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපට එම කමය ෙවනස් කරන්න අවස්ථාව 
ලැබුණාය කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. 

ෙම්ක කියාත්මත කරන්න ෙකෙසේ ෙහෝ ඔබ සියලු ෙදනාම 
අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒ නිසා ව්යවස්ථාදායක සභාව 

35 36 

[ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා] 
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මාර්ගෙයන් අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරමුයි කියන එක මම ෙමතැනදී 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක ෙවනවා. මමත්, ඇමතිවරුනුත් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා, පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනවා. කවුරු 
ෙහෝ ඇමතිවරෙයක් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැත්නම් අපි 
කැබිනට් රැස්වීෙම්දී කියනවා, කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා ලැහැස්ති නම් අපිත් ලැහැස්තියි, 
ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන්ෙන් පශ්නයක් අහන අවස්ථාෙව් 
ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතුයි කියායි. අපි ලැහැස්තියි 
ඒකට එකඟ ෙවන්න. මමත් කිව්වා, ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියලා. 
ඇමතිවරෙයක් විතරක් ෙනොෙවයි, මන්තීවරෙයක් ෙහෝ වැඩ                
කරන අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටියි නම් ඒ පිළිබඳව 
ගරු කථානායකතුමාට දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. අෙනක් හැම 
කාර්යාලයකම, රජෙය් ආයතනයක වුවත්, ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක වුවත් ෙකෙනක් පැමිෙණන්ෙන් නැත්නම් අපි ඒ බව 
කාට ෙහෝ දැනුම් ෙදනවා. ඒ නිසා එම කමය අපි ෙම් සභාව තුළත් 
ඇති කරමු. අන්න ඒ විධියට ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල 
තවත් වැඩි කළාට අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමොකක්ද 
කරෙගන යන්ෙන්? කාරක සභා කමය ඇති කරනවා. උපෙද්ශක 
කාරක සභා ෙවනුවට කාරක සභා ඇති කරනවා. දැනට ඒ වාෙග් 
කාරක සභාවලට අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව වාෙග් කාරක සභාවක තත්ත්වයකට  
ෙග්න්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

අද එහි සභාපතිවරයා වශෙයන් සිටින්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක්. එවැනි ෙද් ඕනෑම ආණ්ඩුවකට ෙහොඳයි. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් එහි සිටිනවා කියන්ෙන් ආණ්ඩුවක් 
පාලනය කරනවා කියන එකයි. අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරනවාද 
නැතිද කියා ෙසොයා බලන්න ෙම් කාරක සභා මඟින් පුළුවන් 
වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සහ රජෙයනුයි පතිපත්ති තීරණය 
කරන්ෙන්. ඒ සඳහා වසර පහකට වතාවක් ජනතාව වරමක් ලබා 
ෙදනවා, ඒ අනුව ෙහෝ කියාත්මක ෙවනවාද කියා බලන්නට; නීතිය 
අනුව කියාත්මක කරනවාද බලන්නට. එයයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
යුතුකම. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්නයි ෙම් කාරක සභා ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ එක්කම මුදල් පාලනය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. 
ඒකයි විෙශේෂෙයන්ම මුදල් පාලනයට එක කාරක සභාවක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම, පාර්ලිෙම්න්තු වැඩ කටයුතු කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලයක් ෙවනම අපි ඇති කරනවා. මීට 
ෙපර ෙම් සියල්ලම යටතට  ෙගන තිබුෙණ් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයනුයි. ආරක්ෂක අමාත්යාංශයයි, මුදල් අමාත්යාංශයයි 
සියල්ලම පාලනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා කරන්න ඉඩක් 
දුන්ෙන් නැති බව පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. නමුත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි මූල්ය බලය තිෙබන්ෙන් කියා ව්යවස්ථාෙව් 
කියනවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදෙදෙනක් බඳවා ගන්න බැරි 
වුණා. අපට මුදල් වුවමනා වූ විට ෙකළින්ම මුදල් අමාත්යාංශයට 
ගිහින් ඉල්ලා ගන්න තිබුණා. මා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා 
හැටියට සිටිය කාලෙය් අපට මුදල් වුවමනා වුණාම ෙකළින්ම කථා 
කරනවා. කථානායකතුමාට කථා කරලා වැඩක් නැහැ; 
කථානායකතුමා එකඟ වුණාට එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කර ෙගන යනවා. රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ පාලනයත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමවැනි බලතල තිෙබන ෙවනත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබනවාද කියා මට කියන්න? ෙමෙහම බලතල 
තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවක් අග්නිදිග ආසියාෙව් තිෙබනවාද? 

ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල අඩු කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල 
වැඩි කරනවා. එයයි ෙමතැන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එයයි 
පධානම කාර්යය කියා මා හිතන්ෙන්.   

ජනවාරි 8වැනිදා සිට අද වන විට අපි විප්ලවයක් කර 
තිෙබනවා. ෙමවැනි විපර්යාසයක්; ෙමවැනි ෙවනස්වීමක් 
ආසියාෙව් කිසිම පාර්ලිෙම්න්තුවක සිදු ෙවලා නැහැ. අන්න, එයයි 
අපි ඇති කර තිෙබන විප්ලවය. ඒ විප්ලවය අපි මතක තබා 
ගන්නට ඕනෑ. අපි පාරට ගිහින් කෑ ගැසුෙව් නැහැ; ෙල් හැලුෙව් 
නැහැ. අපි ජනතාවෙග් වරමක් අරෙගන ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒ 
වැඩ කටයුත්ත කර තිෙබනවා. අපි ඒ ෙදයකට සීමාවී නැහැ. තවත් 
කරන්නට තිෙබන වැඩ සටහන් ගැන මම කියන්නම්.  

'' ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය'' කියන පනත් ෙකටුම්පත 
ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අනුමත කළා. දැන් පළාත් සභාවට 
ගිහින් ජනතාවට ඒ ගැන අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඊට පසුව ෙම් සභාෙවන් සම්මත කර ෙදන්න අපට 
පුළුවන්. ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවල සියයට 25ක 
කාන්තා නිෙයෝජනයක්  ලබා ෙදන නීතියක් ෙමෙතක් කල් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නීතිත් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා, සම්මත කර ගන්න ඊෙය් අපි එකඟ වුණා. පධාන නීති 
ෙදකක් අපි සම්මත කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සම්මත 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන තවත් නීති තිෙබනවා.  

මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත දැන් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ එක්කම දූෂණ 
විෙරෝධී කටයුතු සඳහා ස්ථාවර හා ශක්තිමත් ආයතනයක් ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහා වූ පතිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාව අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
ඊට පසුව අදාළ නීතිය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් ර ෙට් දිස්තික්ක සංවර්ධනය සඳහා වූ දිස්තික් 
සංවර්ධන මණ්ඩල ඇති කිරීෙම් අන්තිම පනත් ෙකටුම්පත අෙප් 
ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් දිනවල සකස් කරෙගන යනවා.  

 ගාම රාජ්ය ෙක්න්ද ස්ථාපිත කිරීෙම් අණ පනත් සකස් කර 
ගන්නත් කටයුතු කරෙගන යනවා. ගෙම් සංවිධානවලට බලය බාර 
ෙදන්න. අ ෙප් ෙහංචයියලා, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහංචයියලා ගැන 
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ පළාත් 
සභා මන්තීවරුන් කවුරුන්ද යන්න ජනතාව තීරණය කරනවා. ඒ 
අය එක්ක එකතු ෙවලා ග ෙම් සංවර්ධන කටයුතුවලට ඒ මුදල් 
වියදම් කරන්න. ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීෙම් වැඩසටහන 
සඳහා සෑම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම ෙමවර අය වැෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙදනවා, ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න ඒ මුදල් වියදම් කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ගිය 
අවුරුද්ෙද් විසර්ජන පනතින් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව, විශාල 
මුදල්  පමාණයක් ගෙම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වියදම් කර 
තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදලුත් අපට ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් බලය සම්පුර්ණෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුව 
අමතක කරලා දැම්මා.  

 රජෙය් ෙසේවා ලබා දීෙම් අධිකාරියක් කියාත්මක කරනවා නම් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් ෙසේවා සපයා ගැනීමට 
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ අයිතිය ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න. 

මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්නත්, අලුත් කමයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳවත් අපි දැන් සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. 
ලබන සඳුදා ඉඳලා සතියක කාලයක් විෙශේෂ ඥෙයකු සමඟ අපි ෙම් 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපට ලැෙබන විකල්ප අදහස් අනුව අපි එකඟත්වයකට එන්න 
බලමු. අපි එකඟත්වයකට එන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් අපි 
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අනුපාත කමය තියන්න ඕනෑ. අනික් පැත්ෙතන් අපට ෙක්වල 
කමය යටෙත් තමන් නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාස තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මැතිවරණ කමය යටෙත් ස්ථාවර 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැනත් 
අපි  කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් කාරණා තුන මත අපි එකඟත්වයකට එන්න සාකච්ඡා 
කරමු. ෙකොට්ඨාස කමයට ආවාම අපි වියදම් සීමා කරන්න ඕනෑ. 
එංගලන්තය -මහා බිතාන්යය- වැනි යුෙරෝප ෙය් හුඟක් රටවල ඡන්ද 
කාලෙය්දී රූපවාහිනිෙය් නිෙව්දන දමන්න බැහැ. ඒවා තහනම් 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්ත් ඡන්ද කාලෙය්දී රූපවාහිනිෙය් 
දැන්වීම් විකාශනය කිරීම තහනම් කරන්න ඕනෑ. ඕනෑ නම් අෙප් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂත් ඒක හරියට කියාත්මක කරනවා නම්, අපට 
පුළුවන්, යුෙරෝපෙය් වාෙග්ම පක්ෂවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
යම්කිසි මුදලක් ෙදන්න වැඩකටයුතු කරන්න. එතෙකොට කාටවත් 
යටත් ෙවන්න වුවමනා නැහැ. තමන්ෙග් ගිණුම් ටික 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, නැත්නම් අදාළ Election Commission එකට 
ඉදිරිපත් කරනවා. අලුත් අදහස ්එක්ක,  අපි අලුත් යුගයට යන්න 
ඕනෑ. ඒකයි ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අෙප් පක්ෂ ඔක්ෙකෝම එකට 
එකතු ෙවලා ඉදිරියට යන්ෙන්. මා දන්නවා, ආණ්ඩුවට එකතු 
ෙවන්න බැරි අය ඉන්නවාය කියලා. කමක් නැහැ. එෙහම නම් අපි 
අෙනක් කමය වන, "කාරක සභා කමය මර්ගෙයන් ඉදිරියට යමු" 
කියලා මා ෙමතැනදී කියන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] අපි එක්ක 
එකතු ෙවන්න අකැමැති අය ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්] 
මා දන්නවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් පැත්තට එන්න කියලා. 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව ආණ්ඩුවක් කරන්න. 
එනවා නම් කැමැතියි. පශ්නයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට කියලා 
ඕනෑ නම් අපි ඒකත් විසඳා ගනිමු. අෙප් පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන                    
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
හැම පශ්නයටම විසඳුම් තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන්, "ඔක්ෙකෝම 

ෙමතැනට එන්න. අපි එකට වැඩ කරමු" කියලායි. ෙම් අවුරුදු 
පෙහන් පස්ෙසේ ජනතාව තීරණය කරයි, "කවුද හරියට වැඩ කෙළේ, 
කවුද වැඩ කෙළේ නැත්ෙත්, ෙමොකක්ද වුෙණ්?" කියලා. ඒකයි 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි ෙම්ක කරන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්; ෙම් රෙට් තරුණයන් 
ෙවනුෙවන්.  2032දී ෙම් රෙට් ජනතාව ඉහළ ආදායම් ලබන 
මට්ටමට ෙග්න්න අපට පුළුවන්ද? ඒකයි මා අහන්ෙන්? ඒකට 
කැමැතිද, නැද්ද? ඒ කමය ගැන කියන්න. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් වැඩ කටයුතු 
කරන්න පහසුකම් ඕනෑ. අපි ඒ පහසුකම් දැන් ලබා ෙදනවා. 
ෙසේවක පිරිස ලබා ගන්න. මම කිව්වා, ඊට අමතරව අෙප් Institute 
of Policy Studies of Sri Lanka ආයතනෙය් සහෙයෝගය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න කියලා. දැනට කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ලබා ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ පහසුකම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න අපි විෙශේෂෙයන්ම කියා කරමු.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් 
ඡන්දදායකයින් මුණ ගැෙහන්න, අෙනක් අය මුණ ගැෙහන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව අවටින් 
කාමර ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. ෙලෝකෙය් අෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවල ඒ පහසුකම තිෙබනවා. ඇයි ලංකාෙව් අපි  
එෙහම කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ පහසුකම අපි ලබා ෙදමු. අපිට 
තිෙබන්ෙන් එක මාළිගාවයි. ඒ, පාර්ලිෙම්න්තු මාළිගාවයි. ඒ 
මාළිගාවට තව ෙකොටසක් එකතු කළාට කමක් නැහැ. ෙවන 
මාළිගා හදන්න අපට වුවමනා නැහැ කියලා මා කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් මන්තීතුමන්ලාට වැඩ කටයුතු කරන්න අපි තව 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ; තව මුදල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
වැඩ කරන ෙකොට රටට කියමු, "අපට අවශ්ය ඒ මුදල් ලබා 
ෙදන්න" කියලා. ඒ මුදල් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා. මා දැන් 
ෙපන්වන්නම්, ඒ මුදල් ෙකොෙහද තිෙබන්ෙන් කියලා. ශතයක්වත් 
ෙවන ෙකොෙහන්වත් ගන්ෙන් නැතිව ඒ මුදල් අපි ෙහොයලා 
ෙදන්නම්. 2014 වර්ෂෙය් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් වියදම් සහ 2015 
වර්ෂෙය් වියදම් මා දැන් කියන්නම්. 

උත්සව රැස්වීම් සංවිධානය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් 
මිලියන 335යි; 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 34යි. ඉතිරි වුණු 
ගණන රුපියල් මිලියන 301යි. අවමංගල අවස්ථා සඳහා ෙශෝකය 
පළ කිරීම ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 15යි; 2015 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
3,63,000යි.  එතෙකොට රුපියල් මිලියන 15කට ආසන්න මුදලක් 
එතැනින් ෙබ්රිලා තිෙබනවා.  

ජනාධිපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ සියලු ෙගොඩනැඟිලිවල 
ජල බිල්පත් සඳහා 2014 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 44යි; 2015 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 
24යි.  රුපියල් මිලියන 19කටත් වඩා ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. 
ජනාධිපති කාර්යාලය හා ඒ සම්බන්ධ සියලු ෙගොඩනැඟිලිවල විදුලි 
බිල්පත් සඳහා වියදම 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 227යි; 
2015 වර්ෂෙය් රුපියල්  මිලියන 91යි. එෙහනම් රුපියල් මිලියන 
136ක අඩු වීමක් තිෙබනවා. කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීෙම් 2014 
වියදම රුපියල් මිලියන 286යි; ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදම රුපියල් 
මිලියන 53යි. ඉතිරි වීම රුපියල් මිලියන 233යි. දුරකතන බිල්පත් 
සඳහා 2014 වර්ෂෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 69යි;  2015 වර්ෂෙය් 
රුපියල් මිලියන 45යි. ඉතිරිය රුපියල් මිලියන 24යි. 2014 
වර්ෂෙය් විවිධ වියදම් රුපියල් මිලියන 732යි. ෙමොනවා ද ෙම් විවිධ 
වියදම්? දැන් බලන්න, ෙමතුමා -ගරු ජනාධිපතිතුමා- කරලා 
තිෙබන අපරාධය. ඒක රුපියල් මිලියන 22කට අඩු කරෙගන. 
රුපියල් මිලියන 710ක් ෙබ්රාෙගන. ෙම්ක හරි අපරාධයක්!  

2014 වර්ෂෙය් ෙගොඩනැගිලි නඩත්තු වියදම රුපියල් මිලියන 
168යි; ෙම්  අවුරුද්ෙද් වියදම රුපියල් මිලියන 132යි. වියදම අඩු 
කිරීෙමන් ඉතිරි වූ මුදල රුපියල් මිලියන 36යි. ඒ කියන්ෙන්, 
සියල්ලම ගත්තාම රුපියල් මිලියන 1,476ක මුදලක් ඉතිරි කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද්. ඉතින් ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
පහසුකම්වලට තව ටිකක් ෙදන්න බැරි ඇයි? අපි ඔය මුදල ෙබදා 
ගනිමු, ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්නට, ෙකොෙහොමද  ෙබෙදන්න ඕනෑ 
කියලා බලලා. ෙවන ෙකොෙහේවත් යන්න අවශ්ය නැහැ. 
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ඊට අමතරව, කුලී පදනම මත ලබා ෙගන තිබී 2015 වසෙර් 
ආපසු භාර ෙදන ලද ෙගොඩනැඟිලි සංඛ්යාව 05යි. එක වසරකට 
ඉතිරි වූ කුලී මුදල රුපියල් මිලියන 15යි. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමාට පභූ එයාර් බස් ෙදකක් අරෙගන තිබුණා. ඒ පභූ 
Airbus ෙදකම වුවමනා නැහැයි කියලා කිව්වා. 150කට යන්න 
තිබුණු ආසන ඉවත් කරලා එතුමාට යන්න කාමර හදලා තිබුණා. 
අපි ඒක ආපසු දීලා කිව්වා, ඒ මුදල්වලින් අපට ෙවනත් එකක් 
ෙදන්න කියලා. ඉතින් ෙමන්න ෙම්කයි ෙවනස. බලය අඩු කළා 
ෙනොෙවයි, ඊට වඩා වියදම අඩු කළා.  

2014 වර්ෂය අවසාන වන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වාහන සංචිතය 553යි; 2015 වර්ෂෙය් 223යි. අඩු වූ වාහන 
සංඛ්යාව 330යි.  ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතය 
2014දී 154යි; දැන් 116යි. අඩු වුණු වාහන සංඛ්යාව 38යි.  කුලී 
පදනම මත ලබා ෙගන ඇති වාහන සංඛ්යාව 2014 දී 103යි; 2015දී 
බින්දුවයි. අඩු වූ වාහන සංඛ්යාව 103යි. එෙහම නම් වාහන 471ක් 
අතහැර තිෙබනවා. එතුමා තියා ෙගන ඉන්ෙන් වාහන 333යි.  
ඉතින් අපට  මන්තීතුමන්ලාට සහන අර ෙගන ෙදන්න ෙම්ෙකන්ම 
පුළුවන් ෙන්. විරුද්ධ නම් කියන්න. කවුරු හරි විරුද්ධ නම් 
කියන්න,  අපි  ඒ මුදල් ටික ආපසු ජනාධිපතිතුමාට ෙදන්නම්. 
ෙදෙකන් එකක් අපට කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් විමධ්යගත මුදල් ෙදන්නෙකෝ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අයිෙයෝ, ෙම්ෙකන් විමධ්යගත මුදලත් වැඩි කරලා ෙදන්නම්. 

ෙමොකද බැරි? දැන් රුපියල් මිලියන 15ක් ෙදනවා. රුපියල් මිලියන 
15ක් දීලා, ඊට අමතරව ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙදනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I mean the allocation of MPs. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 For MPs, it is Rs. 15 million.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
All this year we did not get.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 This year, the old Parliament went out and a new 

Parliament came in. So, I cannot  have carried it off. You 
will get that in the next Parliament.  There is no problem. 
Next year, you will have the money.  

ඒක ඉදිරියට ෙගනියමු. මම කියන්ෙන් ෙම් ඉතිරි කිරීම් නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහන ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද අපට 
තිෙබනවා. ඒ  එක්කම අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මධ්යස්ථානය දියුණු 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පෙයෝජනයට ගන්න ෙහොඳ 

ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා. අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න වුවමනා 
නැහැ. එතැන ෙහොඳ පුස්තකාලයක් තිෙබනවා. අපි ඒ පුස්තකාලය 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 1931 සිට අදාළ ලිපි ඒ පුස්තකාලෙය් 
තිෙබනවා. අෙනක් ෙහොඳම ආයතනය තමයි ආචාර්ය එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මධ්යස්ථානය. ඒ ෙදෙක් තිෙබන ෙද්වලින් අපට වුවමනා 
කරන ඒ කාලෙය් ලිපි සියල්ල  පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ගන්න 
පුළුවන්.  

අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙනක් ගරු ඇමතිතුමන්ලාත් 
කථා කරන නිසා මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. අපි බටෙගොඩ 
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා, එදා ෙවෝඩ් 
ප්ෙල්ස්හි විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ඇතිවූ 
පශ්නය ගැන වාර්තා කරන්න. මම ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පුස්තකාලයට භාර දී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් එහි ෙහොඳ 
ෙයෝජනා කීපයක් තිෙබනවා. අනාගතෙය්දී එවැනි හැලහැප්පීම් 
වළක්වාගන්න ගත යුතු කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා එහි ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් මන්තීවරුන් ගැන කථා 
කරන අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අද ෙවලාව යන බව. එය මුළු ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන විශාල පශ්නයක්. වාහන තද බදයක් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමක් වශෙයන් තමයි වාහන 
ෙගෙනන එක ටිකක් අඩු කෙළේ. එෙහම නැතුව ෙවනත් ෙහේතුවක් 
උඩ ෙනොෙවයි.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සමහර අය ඇවිත් කිව්වා, "දැන් ඒ 
අය වාහන ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුණා. ඒ අයට ගනුෙදනු කරන්න වුවමනා නැහැ. ඒ වාහන ඒ 
අයෙග් පාවිච්චියටයි" කියා. ඒකයි ඊෙය් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, 
"විෙශේෂෙයන් ෙම් ගැන යළිත් සලකා බලනවා" කියා. ඒ අනුව 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට අවුරුදු 10කට වතාවක් වාහන ෙගෙනන්න 
අවස්ථාව ෙදනවා. එෙහත් උපරිමය බලපත ෙදකයි රජෙය් 
ෙසේවකයකුට ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපතය ඉවත් කරනවා, 

දීමනාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා කියා ෙමවර අය වැය 
යටෙත් සඳහනක් කර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ දීමනාව හිමි 
වන්ෙන්ත් නැහැ කියා තිබුණා, 2016 ජනවාරි මාසෙය් 
පළමුවැනිදායින් පසුව රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් කියනවා, "අවුරුදු 10කට වතාවක් 
අවස්ථා ෙදකකදී බලපත ලබා ෙදනවා" කියා. එය 2016 ජනවාරි 
මාසෙය් පළමුවැනිදායින් පසුව රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයටත් 
වලංගුද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම දීමනාව 2016 ජනවාරි මාසෙය් 01වන දායින් පසුව රාජ්ය 

ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට ෙදන්ෙන් නැහැ කියායි කිව්ෙව්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එය, දැන් සිටින අයෙග් අයිතිවාසිකමක් ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එය අෙනක් අයට නැද්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ගැන අපි කථා කර බලමු. දැනට ඉල්ලීම කර තිෙබන්ෙන් 

තමන් ගැනයි. සමහරු කිව්වා, "දීමනා එපා" කියා. හැබැයි, මම 
එක ෙදයක් කියනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සමහෙරක් 
කියනවා, "අවුරුදු 5කට සැරයක් ෙදන්න" කියා. ඒක නම් කරන්න 
බැරි ෙවනවා. ෙමොකද, විශාල වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. මහා 
නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්ත්, පවාහන 
ඇමතිතුමාෙග්ත් වාර්තා ඉදිරිෙය්දී ලැෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් වාහන 
තදබදය විසඳන තුරු සමහර විට ෙමය අවුරුද්දක් ෙදකක් පාලනය 
කරන්න ෙව්වි. ඔබතුමා කියපු කාරණය ගැන අපි කථා කර බලමු, 
ගරු මන්තීතුමා. ෙමොකද, ඉස්සර ෙවලාම කරන්න තිෙබන්ෙන් 
වාහන තදබදය සීමා කර ගැනීමයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාහන බදු වැඩි කර තිබුණා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය. 

ඒ ෙවනෙකොට  සමහර අය  L/C open  කර තිබුණා. සමහර වාහන 
නැව්ගත කර තිෙබනවා. සමහර වාහන වරායට ඇවිත් ති ෙබනවා. 
ඔවුන් ඒ වාහන ආනයනය කරන්නට තීරණය කරන්ෙන් ඒ 
තිෙබන බදු  පතිශතය මත. දැන් ඒ බදු  පතිශතය වැඩි කිරීම නිසා 
L/C open  කර තිෙබන අයටත්, වාහන නැව් ගතකර තිෙබන 
අයටත්, වරාෙය් ගුදම්වල තිෙබන වාහනවලටත් ඒ බදු අය 
කරන්නට තීරණය කර තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන් විශාල 
අපහසුතාවයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද ඔවුන් කල්පනා 
කරනවා, ඔවුන් වාහනයක් ආනයනය කරන්නට තීරණය කෙළේ  
තමන් සතුව තිෙබන වත්කමට අනුවයි කියා. නමුත් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඇවිත් එක පාරටම  අවශ්ය මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර අයට ඒක දරා ගන්නට බැරිය කියනවා. එම නිසා අඩුම 
තරමින් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී L/C open 
කර තිබුණු වාහන සඳහා තිබුණු බදු පතිශතය අනුගමනය 
කරන්නට බැරිද කියා  ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කියන්නම්, මුදල් ඇමතිතුමාට ඒ  ගැන සලකා බලන්නටය 

කියා. ඒකට ෙන් ෙම් අය වැය විවාදය තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා සාකච්ඡා 
කරන්න. සාකච්ඡා කර  විසඳුම්  අරෙගන යන්න. ඒත් සමහරු 
කියනවා නම් ඒ වාහන බලපතය අවුරුදු  පහකට වතාවක් 
ෙදන්නටය කියා, ඒක නම් කරන්නට බැරි ෙවනවා. මාත් 
Volkswagen  එක අරෙගන ෙම් වන විට අවුරුදු  දහයයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට කියන්න  තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 

කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා කියාවි ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර ෙවලාවට ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ඒක පශ්නයක් නැහැ. අපි ඉන්ෙන් ෙම් වැඩ කටයුතු කර 

ෙගන යන්න.  රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අලුත්  සහන කීපයක් ගැන 
මීට වඩා  සාකච්ඡා කරන්න තිෙබනවා. නිවාස සම්බන්ධව. අපට  
ටිකක්  කල් ෙදන්න. අපි ඒවා ෙයෝජනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා, ලබන වසෙර් සිට  

රජෙය් ෙසේවයට බැ ෙඳන රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙසේව්ය ෙසේවක 
දායක වන  විශාම වැටුප්  කමයක් තිෙබන බව. ෙමෙතක් තිබුණු  
විශාම වැටුප් අෙහෝසි වන බවට ෙයෝජනාවක්  තිෙබනවා.  ඒක 
ජනවාරි මාසෙය් සිට කියාත්මක ෙවනවාද? නැද්ද?  

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කියාත්මක ෙවනවා. අපි ඇත්ත කථා කරමු. අද පවතින 

තත්ත්වය බලමු. ආණ්ඩුව අපට භාර දීලා යනෙකොට ෙම් ඉන්න 
අයට  විශාම වැටුප් ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්.   
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නා විට විශාම වැටුප් ෙගවන්ට 
පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ විශාම වැටුප් ෙගවන්නට බැරි 
තත්ත්වයක තිබුෙණ්. දැනට ෙසේවෙය් ඉන්න අයට ඊළඟ අවුරුදු 
කිහිපෙය්දී  ෙගවන්නටත් මුදල්  ෙසොයා බලන්නට තිෙබනවා. 
ශිඝෙයන් ආර්ථිකය දියුණු කරන්නටයි  තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට 
මුදල් තිෙබනවා, පසු ගිය අවුරුද්ද ෙවනතුරු බැඳුණු අයට විශාම 
වැටුප් ෙගවන්න. මට කියන්න ෙකොෙහොමද විශාම වැටුප් 
ෙගවන්නට හිටිෙය් කියා. විෙද්ශ ණය ෙගවන්නටයි, පඩි 
ෙගවන්නයි ෙම් රෙට් ආදායම ගියා නම් ෙකොෙහේද විශාම 
වැටුප්වලට මුදල් තිෙබන්ෙන්?  ඒකයි ෙම් ආර්ථිකය ටිෙකන්  ටික 
ෙවනස් කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී, විශාම වැටුප්, ෙම් කිව්ව ඒවා 
ෙමොනවත් ගන්න බැරි ෙවනවා. විශාම වැටුප් ෙගවන ගමන් ෙම් 
අයට තවත් පහසුකම් ලැෙබ්වි. භය ෙවන්න එපා. අපි පහසුකම්, 
කියාත්මක කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්නම්. එවිට ෙපෞද්ගලික 
අංශයයි, රාජ්ය අංශයයි එක මට්ටමක තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය, විශාම වැටුප් ෙගවන්න තිෙබන නිසා 
රජෙය් නිලධාරින්ට අඩුෙවන් තමයි පඩිය ෙගවන්ෙන්. ඊට වඩා 
ෙහොඳයි ෙපෞද්ගලික අංශයයි රාජ්ය අංශයයි එක සමාන පඩි ගන්න 
එක. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් වාෙග් එතැනට අපි කමානුකූලව 
යමු. හැම රටක්ම කරන එකක් ඒක. අපි අලුත් ෙදයක් ෙගනාෙව් 
නැහැ. අපි එතැනට එන්න ඕනෑ. ෙම් අලුත් ෙද් කරන්නට 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්න කියා රජෙය් ෙසේවකයන්ට අපි 
කියනවා. මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
කරුණු සියල්ලම පැහැදිලි කළා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ඇමතිවරුන් 
ඒ කාරණා ටික ෙම් සභාවට පැහැදිලි කරයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟ අය වැය විවාදය එන විට ෙමය 
ඉතාම බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙයයි. 
ඔබතුමා දැන් ෙම්වා ඇති කරන්නට විෙද්ශ උපෙදස් ලබා 
ගැනීමටත් ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ලබන වර්ෂෙය් සිට, ෙම් 
ගරු සභාවට අලුෙතන් පැමිණි  මන්තීතුමන්ලා ෙවනුෙවන් 
වැඩමුළු කිහිපයකුත් සංවිධානය කර, විෙද්ශ කණ්ඩායම් 
ෙගනැල්ලා දැනුවත් කිරීම් කරන බවත් පකාශ කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 ඉදිරි වර්ෂය සඳහා 

අය වැය ෙයෝජනා සාකච්ඡා ෙවමින් සම්මත ෙවන අවස්ථාවක, අද 
දවෙසේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ඇතුළු කිසියම් අමාත්යාංශයකට 
අයත් ෙනොවන ආයතනවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදයට ඉතා ෙකටිෙයන් ෙහෝ සම්බන්ධ වීමට ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් වසෙර් ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් වරමින්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු තවත් පක්ෂ සහ සංවිධාන 47ක 
ආශිර්වාදෙයන්, සංවිධානයක් වශෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය ෙනොවූණත් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින් සියයට 
10ක 15කෙග් ආශිර්වාදෙයන් මම ජනාධිපති ධුරයට පත්වීෙමන් 
පසුව, මූලික වශෙයන් ෙම් රෙට් කරන ලද ෙවනස්කම් කිහිපයක් 
සමඟ රෙට් අනාගතය සඳහා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි දැක්ම සහ 
ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව පැහැදිලි අවෙබෝධයකින්, 
ඉතාමත්ම පවිතශීලී -නිර්මල- අධිෂ්ඨානශීලීභාවයකින් කටයුතු 
කරන අවස්ථාවක් ෙම්ක. 

මූලික වශෙයන්ම ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට 
මා පත් කර ගන්නා විට ජනතාවට දුන්න පධාන ෙපොෙරොන්දුව 
තමයි ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කිරීම, අවම කිරීම, එෙසේ 
නැත්නම් තනතුෙර් බලතල සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කිරීම. පවතින 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙයෝජනා අපි සකස් කර 
ඉදිරිපත් කළත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දුව දුන්නා, "ජනමත 
විචාරණයකින් ෙතොරව ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කළ හැකි 
පමාණය ෙමපමණයි" කියා. ඒ ආකාරයට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
අපට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව, ගරු 
උත්තරීතර සභාව කළ හැකි උපරිම ෙලස ඒ කාර්යය ඉටු කරනු 
ලැබූවා. 2010 සිට 2015 දක්වා පැවති පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, එෙහම 
නැත්නම් පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට 
ෙපර පැවති, එදා මම නිෙයෝජනය කළ ආණ්ඩුවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා. ඒ තුෙනන් 
ෙදකක බලය තුළින් එදා කිසියම් ආකාරයක තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් අවශ්ය ජනතාවාදී පනතක් ඒ අවුරුදු පහ තුළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණාය කියා මට කියන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි වුෙණ්, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළ ජනාධිපතිවරයා සතු 
අසීමිත බලතල ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිදු රාජ්ය නායකෙයකුට 
ෙනොමැති ආකාරෙයන් තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහායි.  

නමුත් අපි ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර, ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දුන් උපෙදස් අනුව කළ හැකි උපරිම ෙලස 
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමට ඒ පාර්ලිෙම්න්තුවටම 
පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව. ඒ තුළ ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, 
නිදහස සහතික කිරීමක් පැහැදිලිවම සිද්ධ වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි වසර 40කට වැඩි කාලයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත්, ෙම් රෙට් මාධ්ය 
තුළත්, ෙපොදු ජනතාව තුළත්, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පිළිබඳව දැඩි ෙලස සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. ඒ අවුරුදු 

40කට වැඩි ෙපොදු ජනතාවෙග්ත්, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත් 
ඉල්ලීම මීට ෙපර කිසියම් ආණ්ඩුවකට ඉටු කළ ෙනොහැකි වුවත්, 
සම්මත කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළ ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවන්නට මීට සති 
තුනකට ෙපර අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එය ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් නිදහස් ඡන්ද බලෙය් ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයගහණයක් 
විධියටයි අපි දකින්ෙන්.  

මැතිවරණ දූෂණ පිළිබඳව, මැතිවරණ අකමිකතා පිළිබඳව, 
මැතිවරණවලදී සිදු ෙවන බරපතළ නීති විෙරෝධී කියා පිළිබඳව 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකටම ඉතිහාසෙය් කළු ලප 
තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම ඇතැම් 
මැතිවරණවලදී කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධෙයන් -ඇතැම් 
අවස්ථාවන් සම්බන්ධෙයන්- අපකීර්තියක් තිෙබනවා. ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම තුළින් අපි ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා වාෙග්ම, අවුරුදු 40කට වැඩි 
කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව ඉල්ලපු ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කළා. ඒ 
වාෙග්ම ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම තුළ ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ඡන්ද බලය නිදහස් හා සාධාරණ ෙලස සහතික 
කිරීම තුළින් අෙප් ආණ්ඩුව ඒ ඓතිහාසික කාර්ය භාරය ඉටු කළා 
කියලා අෙප් රටටත්, ෙලෝකයටත් -ජාත්යන්තරයටත්- පැහැදිලිව 
කියන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව වාෙග්ම තවත් ෙකොමිෂන් සභා 
නවයක් ෙම් වන විට අපි පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
තුළ ස්වාධීනව ෙකෙරන්නා වූ කාර්යයන් අපි සහතික කරලා 
තිෙබනවා. අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු තත්ත්වය පැහැදිලි 
කිරීමට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. අද අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුතු කරන අයෙග්ත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු මහජනතාව තුළත් 
ඉතාමත් පැහැදීමක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන බලපෑමකින් ෙතොරව 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් පමුඛ සෑම ෙදනාටම 
තම තීන්දු පකාශ කරමින් කටයුතු කිරීෙම් ස්වාධීන අයිතිය අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට තහවුරු කරලා තිෙබනවා.  

අපි රට තුළ ජයගහණය කරන්නත්, අපි රටක් විධියට ෙශේෂ්ඨ 
ෙලස නැඟී සිටින්නත්, ෙලෝකෙය් ජාතීන් අතර පබල ජාතියක් 
ෙලස ශී ලාංකික ජාතිය ෙගොඩ නැ ෙඟන්නත්, ෙලෝකෙය් වඩාත් 
සංවර්ධනය ෙවන -දියුණු ෙවන- රටවල් සමඟ තරගකාරි ෙලස 
කරට කර ඉදිරියට යන්නත්, ෙම් විශ්ව සමාජය තුළ ශී ලාංකික 
ජනතාවෙග් ෙහට උපදින දරුවන්ෙග් අනාගතය සඳහා ෙහොඳ 
රටක් ෙගොඩ නඟන්න; සුබවාදී රටක් ෙගොඩ නඟන්න; යහපත් 
රටක් ෙගොඩ නඟන්න අපට ජාතික වශෙයන් තිෙබන වගකීම් ඉෂ්ට 
කරන්න මුළු මහත් ශී ලාංකික ජනතාවෙග් ආශිර්වාදය සහ 
 සහෙයෝගය වාෙග්ම අපට ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගයත් 
ඉතාමත්ම අවශ්ය ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලය තුළ අපට තිබුණු පශ්නය තමයි අපි රට 
ෙගොඩනඟන්න ඉදිරියට යාෙම්දී  ජාත්යන්තර වශෙයන් ඇති ෙවලා 
තිබුණු ෙබදීම. අපි නිසා ෙලෝකය ෙබදුණා. අපි නිසා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙබදුණා. අපි නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ෙබදුණා. අපට සිටි දීර්ඝකාලීන 
මිතයින් අෙපන් ඈත් වුණා. පසු ගිය දශක කිහිපෙය් අප 
ෙවනුෙවන් කථා කළ, අප ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි, අෙප් 
සංවර්ධනයට පුළුල් දායකත්වය ලබාදුන් ෙලෝකෙය් පබල 
රාජ්යයන් සහ ෙලෝකෙය් පබල ජාතීන් අප අතරින් ඈත්  වුණා. 
නමුත් පසු ගිය ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව කරන ලද 
පජාතන්තවාදී විප්ලවය තුළ -විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙපෞද්ගලිකත්වය 
තුළ ෙනොෙවයි- අෙප් පතිපත්තිය, අෙප් වැඩ පිළිෙවළ සහ අෙප් 
දැක්ම තුළ ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්නට අපට හැකියාව 
ලැබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දශක කිහිපය තුළ තිබූ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වය සමඟ සන්සන්දනය කර බලන විට රටක් විධියට අද 
ෙලෝකෙය් කිසිදු වාදෙභ්දයකින් ෙතොරව, කිසිදු සතුරු කඳවුරක් 
ෙනොමැතිව, කිසිදු සතුරු රාජ්යයක් ෙනොමැතිව, කිසිදු සතුරු 
ජාත්යන්තර සංවිධානයක් ෙනොමැතිව, සියලු ජාත්යන්තර 
සංවිධානවල සහ සියලු රාජ්යයන්ෙග් අවංක මිතෙයක් ෙලස 
ජාත්යන්තරය තුළ පිළිගැනීම ඉතාම පැහැදිලිව ෙපනී යන 
කාරණයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය නිෙයෝජනය 
කළ අවස්ථාෙව් රාජ්ය නායකයන් අප ෙවත දැක්වූ ඒ මිතශීලිභාවය 
ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලය 
තුළ අපට දැක්වූ ඒ මිතශීලිභාවය ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. 
මා දන්නා පරිදි, මෙග් මතකෙය් හැටියට පසු ගිය කාලය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලය තුළ නායකත්වය ගන්නා 
මහා බිතාන්ය, කැනඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල නායකයන් 
මුණගැසීෙම් අවස්ථාව, ඉඩකඩ ලංකාෙව් රාජ්ය නායකයන්ට 
ඇහිරිලා තිබුණා. නමුත් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය සමුළුවට සහභාගි 
වූ අවස්ථාෙව්දී පැය කිහිපයක් තුළ ඒ පධාන රාජ්යයන් තුෙන්ම 
නායකයන් හමු වී මිතශීලි සබඳතාවන් ශක්තිමත් කර ගැනීමට මට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය සතිෙය් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කළ කාලගුණ සහ 
ෙද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ජාත්යන්තර සමුළුවට සහභාගි වීමට 
මට අවස්ථාව ලැබුණා. එහිදී ඒ සමුළුෙව් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම 
සඳහා අපි ශී ලංකා රජය විධියට ෙපනී සිටියා වාෙග්ම, අෙප් මතය, 
අෙප් වැඩ පිළිෙවළ සහ අෙප් දැක්ම ඉදිරිපත් කළා. එහිදී රාජ්ය 
නායකයන් ශී  ලංකා රාජ්ය නායකයා විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් මා ෙවත දැක්වූ කෘතඥතාවය 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෙනහස, මිතශීලිභාවය ඉතාම විශිෂ්ඨ ෙලස මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

බිතාන්ය අගමැති, ෙඩ්විඩ් කැමරන් මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කළ අවස්ථාෙව්දී, මම පධාන වශෙයන්ම කියා සිටියා, යුෙරෝපා 
සංගමය සමඟ තිෙබන අෙප් මත්ස්ය තහනම පිළිබඳ පශ්නය 
වාෙග්ම GSP Plus පිළිබඳව වූ පශ්නය ගැන. එහිදී බිතාන්ය 
අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා, යුෙරෝපා සංගමය 
සමඟ තිෙබන මත්ස්ය තහනම පිළිබඳ පශ්නය ඉතා කඩිනමින් 
අවසන් කිරීම සඳහා එතුමා මැදිහත් ෙවනවාය කියා. ඒ වාෙග්ම 
මම කියා සිටියා, පධාන වශෙයන්ම අපි රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස, 
පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම් හා මූලික අයිතිවාසිකම් සහතික 
කරමින් ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, අෙප් රට 
දියුණු කර ගැනීමට අපට ජාත්යන්තරය තුළින් ආර්ථික ආධාර 
අවශ්යයි කියන කාරණයත්. එහිදී බිතාන්ය අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව මා සමඟ පකාශ කළා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
විෙශේෂ බිලියන 6ක අරමුදලක් තුළින් අපට ආධාර කිරීමට අවශ්ය 
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
සියලු ෙද් ගැන අසුබවාදී විධියට හිතන්ෙන් නැතුව, සැම විටම 
අසුබවාදී කණ්ණාඩියකින් බලන්ෙන් නැතුව මූලික වශෙයන් රටක් 
විධියට ඉතාම සුබවාදී ෙලස රෙට් අනාගතය ෙදස බැලිය යුතු 
ෙවනවා. අපි අලුත් ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ ෙම් රෙට් පධාන පශ්නයක්ව 
තිබුණු -අපි මිරිකී සිටි, පීඩනයට පත් වී සිටි- යුද්ධය අවසන් කරලා 
පශ්චාත් යුද සමය තුළ කළ යුතු කාර්යයන් සහ වගකීම් අප ඉටු 
ෙනොකළ නිසා  නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට 
ගත හැකි සියලු කියා මාර්ග ගැනී ෙම්දී ෙම් රට තුළ සිටින සිංහල, 
දමිළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් යනාදී සියලු ජාතීන් අතර ජාතික 
සංහිඳියාව, මිතත්වය හා සෙහෝදරත්වය ඇති කිරීම සඳහා අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට පූර්ණ කැපවීම කරනවාය කියන එක ඉතා 
පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජනතාව සහ දකුෙණ් ජනතාව අතර 
පවතින අවිශ්වාසය තුරන් කර, සැකය දුරු කර, මිතශීලීභාවය ඇති 
කර, හදවත් හඳුනා   ෙගන ආගමික වශෙයන්, භාෂා වශෙයන් හා 
ජාතීන් වශෙයන් අෙප් තිෙබන සංස්කෘතික තත්ත්වයන් ෙත්රුම් 
අරෙගන අපි රටක් විධියට ඉදිරියට යන්නට නම් ඒ සියලු ෙදනා 
සමඟ සෙහෝදරත්වෙයන් කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම පිළිබඳවත් 
අප ඉතාම පැහැදිලිව අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා 
අවශ්ය සියලු විසඳුම් අෙප් රට තුළිනුත්, ජාත්යන්තර වශෙයන් 
ලබාගත හැකි ආශිර්වාදය තුළිනුත් ලබා දීමට අප කැප ෙවනවාය 
කියන එක ඉතාම පැහැදිලි ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

 අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, මමත් ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට කටයුතු කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය,                   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා අෙනක් සෙහෝදර මිතශීලී ෙද්ශපාලන 
පක්ෂත් එකතු වී රටක් විධියට ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
අවශ්ය අවංක ආශිර්වාදය සහ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා 
විපක්ෂය විධියට ෙපනී සිටින සියලුම සෙහෝදර ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. පධාන 
වශෙයන්ම ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ඒ සඳහා ගත හැකි 
සියලු කියා මාර්ග ගනිමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා කටයුතු කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පධාන වශෙයන්ම ෙම්  රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් වන 
පුද්ගලයින්ෙග් තිෙබන චරිත ලක්ෂණත් එක්ක ඇති වන බලපෑම්, 
ෙමෙහයවීම් හා රාජ්ය පරිපාලනෙය් කළමනාකරණය වාෙග් 
ෙද්වල් පිළිබඳව දිය හැකි එකම විසඳුම ෙලස අප දකින්ෙන්ත් මා 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්ත් ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල 
සම්පූර්ණෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරීමයි කියන කාරණය මා 
දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කිරීෙම්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම ෙකෙනකුෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය 
කියා මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ජනාධිපති ධුරෙය් කටයුතු කිරීමට 
පටන් ෙගන අවුරුද්දක් පිරීමට ආසන්නයි. අවුරුද්දක් 
සම්පූර්ණවීමට තිෙබන්ෙන් තව එක මාසයයි. ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වියදම් ඇස්තෙම්න්තු, ඉතිරි කිරීම් පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියන්නට ඕනෑ, මැතිවරණයට ෙපර 
මා දුන් ෙපොෙරොන්දුව මතත් ෙම් දක්වා කටයුතු කිරීම තුළත්, 
විෙද්ශ සංචාරවලදී මීට ෙපර තිබුණු ඒ පූර්වාදර්ශය අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කර කටයුතු කළාය කියන කාරණය. 
මම ඉතාම සීමිත පිරිසක් සමඟයි, විෙද්ශ සංචාරවලට සහභාගි 
වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම  මම ශී ලන්කන් ගුවන් යානා සම්පූර්ණෙයන් 
අරෙගන ගිෙය් නැහැ. මම ශී ලන්කන් ගුවන් යානා අරෙගන 
ගිහිල්ලා ඒ රටවල තබා ෙගන සිටිෙය් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වූ ෙද්වල් සම්බන්ධව අපි කවුරුත් දන්නවා. එය රහසක් 
ෙනොෙවයි. මගීන් 280ෙදෙනකුට යා හැකි ශී ලන්කන් ගුවන් 
යානයක ආසන සියල්ල පුරවා ෙගන ගිහිල්ලා, දින තුන, හතර 
විෙද්ශ රටවල ඒ ගුවන් යානා තබා ෙගන ඉඳලා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට ඒ කරන ලද ඒ බලපෑම පිළිබඳව අපි ඇත්තටම 
කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම, helicopters - choppers පාවිච්චි කිරීම ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරණයට ෙපර මම 
පැහැදිලිවම කිව්වා, මාෙග් නිල ගමනකට හැර, මාෙග් බිරිඳට, 
මාෙග් දරුවන්ට ෙවන් ෙවන්ව යන්න helicopters පාවිච්චි 
කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉ ඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අද වන විට මම 
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එය සත්ය ෙලසම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දීත් මම ඒ 
විධියටම එය ඉටු කරනවා. ගුවන් යානා පාවිච්චි කිරීම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දශකය තුළ රෙට් ආර්ථිකයට ඇති වී 
තිෙබන බලපෑම හා helicopters පාවිච්චි කිරීම නිසා වාර්ෂිකව සිදු 
වී තිෙබන වැය වීම් සම්බන්ධ ගණන් මිනුම්  මම කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එය අසීමිත තත්ත්වයක්. රෙට් 
ජාතික ආර්ථිකයට උසුලන්න බැරි ආකාරයට තමයි ඒ ෙද්වල් 
සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ තත්ත්වය අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 
අපි ඒ ආදර්ශය දීලා තිෙබනවා. 1,700ක් පමණ වූ ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය අපි 600ක්, 700ක් වාෙග් 
සංඛ්යාවකට අඩු කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා කියපු විධියට එහි 
තිබුණු වාහන අෙනකුත් රජෙය් ආයතනවලට ෙබදා හැරලා 
තිෙබනවා. ඒ වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා අවමංගල්ය 
උත්සවයකට ෙශෝකය පකාශ කිරීමත් ගසා කෑම සඳහායි පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කාර්යය කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලවල පිරිස් 
විසින්. මල් වඩෙමනුත් ගසා කාලා තිෙබනවා. ඒක තමයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම කිසිෙසේත්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස ්
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණය 
ෙනොකිරීම නිසා, ඔවුන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද, කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා ෙසොයා ෙනොබැලීම නිසා අවමංගල්ය උත්සවයට ෙදන මල් 
වඩෙමනුත් ගසා කාලා තිෙබනවා. එවැනි යුගයක් අපි අවසන් 
කළාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.   

ෙද්ශපාලන වශෙයන් පවිතභාවයකින්, අවංක, 
අධිෂ්ඨානශීලිභාවයකින්, බලය ෙබදීෙම් පූර්ණ සංකල්පය මත, 
ජාතීන් අතර මිතත්වය, සහෙයෝගය ෙගොඩ නඟමින්, ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
ඇති වීම වළක්වමින්, අද සිටින ශී ලාංකික ජනතාව ෙවනුෙවනුත්, 
ඒ වාෙග්ම ෙහට උපදින දරුවන් ෙවනුෙවනුත් සමෘද්ධිමත් 
ආර්ථිකයක් සහිත නිදහස් රටක් ෙගොඩ නැඟීෙම් මුළුමහත් වගකීම 
සහ යුතුකම අපි අවංකව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරමින් මාෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.31] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයත් විවාදයට ගන්නා 

අද දිනෙය්දී ගරු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
අදහස් දක්වමින් පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කළාට පසුව 
විපක්ෂෙය් අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලය පුරා අපට අත් දැකීමක් 
තිබුෙණ් නැහැ, ජනාධිපතිවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව. ඒ නිසා 
මම එය අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම එය, අභ්යාවකාශගත කරලා 
තිබුණු ජනාධිපති ධුරෙය් බලය -විධායක බලය- පාර්ලිෙම්න්තුගත 
කරමින් පසු ගිය ජනවාරි 08 වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ගත් 
ජයගහණයක් හැටියටත් මම සලකනවා. ඇත්තටම ඒක 
ජනතාවෙග් ජයගහණයක්. ජනාධිපතිතුමනි, ජනතාවෙග් ඒ 
ජයගහණයට ඔබතුමා සම්මාදම් ෙවලා තිෙබනවා; ඔබතුමා දායක 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඔබතුමාටත් 
තෘප්තිමත් අවස්ථාවක් කියලා අපි හිතනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට අදාළව කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ වුණු නිසා, පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි 
දායින් පස්ෙසේ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතෙය් 

තිබුණු වාහන පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක ගැන 
ෙම් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට වාහන 
බලපතයක් ලැබුණා. වාහන 555ක ලැයිස්තුවක් මාෙග් ළඟ 
තිෙබනවා. ෙම් වාහන පාවිච්චි කෙළේ කවුද කියලා ඒ ලැයිස්තුෙව් 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතිහාසගත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් ලැයිස්තුව 
සභාගත* කරනවා. 

ඒ ලැයිස්තුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ඒක ඒ වාර්තාවට බරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් 
ලැයිස්තුෙව්  නම් තිෙබන සමහර අය දැනටත් ඔබතුමා  වෙට් 
කැරෙකනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, ඒ නම් ලැයිස්තුව හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ටික 
ෙදෙනක්  ගැන අපට දැන ගන්න තිෙබනවා, ෙම් කවුද කියලා. 
ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති අමිල මයා, මහින්දානන්ද 
මැතිතුමා. මහින්දානන්ද මැතිතුමා, කියන්ෙන් කවුද කියලා 
ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා කියන්නම්. පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා, පී. 
දයාරත්න මැතිතුමා, සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්, ෙප්මසිරි මානෙග් 
මහතා. එතුමා නම් අපි දන්නවා. නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, කිලිෙනොච්චිෙය් නගුෙල්ෂ්වරී මිය. 
දන්නා තරමට එතුමිය ළඟ වාහන තුනක් තිෙබනවා. මාතෙල් 
අමරවංශ හාමුදුරුෙවෝ, ෙදොස්තර රණවක මහතා, දයාකාන්ත 
ෙපෙර්රා මහතා. එතුමා පළාත් සභාෙව් හිටපු මන්තීවරෙයක්. 
හැබැයි දැන් පළාත් සභා මන්තී ධුරයත් එතුමාට නැහැ.  

පූජ්ය පල්ලත්තර සුමනෙජෝති හිමි, ෙදොස්තර රණවක මහතා, 
තංගල්ල සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, ෙබලිඅත්ත කාර්යාලය, 
ගංගාරාමය, දියගම ජාත්යන්තර කීඩාංගනය, සුසන්ත පුංචිනිලෙම් 
ඇමතිතුමා -වාහන ෙදකයි,- ශී රංගා මන්තීතුමා -වාහන තුනයි,- 
සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා -වාහන හතරයි,- ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් නම ආෙයත් තිෙබනවා. වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ් මහතා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, -[බාධා කිරීම්] රසාංග 
ගුණරත්න මහතා, ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා, ෙදනියාෙය් පන්සල, 
කිලිෙනොච්චිෙය් නගුෙල්ෂ්වරී මහත්මිය, සියඹලාන්ඩුව පන්සල, 
නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම, එල්.ඕ.එල්.සී. ආයතනය. -ඒකටත් දීලා 
තිෙබනවා. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී 
මහත්මිය, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මනුෂ නානායක්කාර මහතා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අර්ල් ගුණෙසේකර මැතිතමා කියන අයෙග් 
නම් ඒ ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
වාහන කීයක් අඩුද දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ජනාධිපතිතුමනි, නැවත අෙප් රෙට් ෙම්වා පූර්වාදර්ශ ෙනොවිය 

යුතුයි.   

විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාව පිහිටුවන්න, විධායක බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එන්න ෙම් රෙට් ජනතාව දැවැන්ත අරගලයක් කළා. ඒකට අපි 
හැෙමෝම සම්මාදම් වුණා; දායක වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න නම්,  ෙම් හැදුණු ආයතන 
ව හ මීට වඩා පබල, ජනගත ව හ බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ඒවා මහජනතාවට සම්බන්ධ ෙවන්න 
පුළුවන් ආයතන බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එහිදී විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටලා තිෙබන්ෙන් දියවන්නා ඔය අසල. ඒ නිසා  
පිටතින් ඉන්න ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදස බලන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පිටතින් ඉන්න ඒ ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සම්බන්ධ ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ ෙමොනවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම, 
අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්බන්ධ 
ෙවන්න ෙනොහැකි විධියට බාධාවක් කරලා තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් ෙලස ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන 
කියනවා නම්, ආණ්ඩු පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම 
කාරක සභාෙව් සභාපති ෙලස මා පත් කළා. ඒ සඳහා හැම 
ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අවුරුදු 15ක අත් දැකීම් අපට තිෙබනවා. ඒ අත් 
දැකීම්වලින් අපි දැකපු ෙද් අනුව, අපට ඒ කාරක සභාෙව්දී කථා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාව ගැනයි, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් වාර්තා ගැනයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවසක අෙප් කාරක සභාව මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් සහ විගණකාධිපතිතුමාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන් 
කැඳවලා ඇහුවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට අයිති රාජ්ය 
ව්යාපාර පමාණය කීයද කියලා. ෙමොකද, ඒ ගැන තවම අපි දන්ෙන් 
නැති නිසා. ඒ කියන්ෙන්, අපට විගණනය සඳහා විමර්ශනය 
කරන්න තිෙබන රාජ්ය ව්යාපාර පමාණය ෙකොපමණද කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කියනවා, ව්යාපාර   424ක් 
අපට තිෙබනවා කියලා. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් කියනවා, "නැහැ, 
අපට තිෙබන්ෙන් 258යි"  කියලා. ඒ නිසා ආරම්භයක් වශෙයන් 
ලබන සඳුදා වන වින පාර්ලිෙම්න්තුවත්, මුදල් අමාත්යාංශයත්, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සම්බන්ධීකරණය ෙවලා, අපට 
ව්යවස්ථානුකූලව ෙහොයා බලන්න තිෙබන ආයතන පමාණය 
නිවැරැදිව ලැයිස්තුවකට ගන්න කටයුතු ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒකත් පබල කටයුත්තක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමම 
ආයතනවල නිසි සම්බන්ධීකරණයක් තිබිලා නැති නිසා; තිබුෙණ් 
නැති නිසා. ඒ වාෙග්ම සභාපතිතුමනි, අපි ඒ කාරක සභාවල 
වාර්තා හදලා ඔබතුමාට පිළිගන්වලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමෙතක් 
කල් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වාර්තා හැදීෙම් කියාවලිය විතරයි. ඒ 
වා ර්තාවලින් එහාට ගිහිල්ලා ඒවාට කියා මාර්ග ගන්න, ඒ 
වාර්තාවල තිෙබන කරුණුවලට කවුද  වගකිව යුත්ෙත් කියලා 
කියාමාර්ග ගන්න හැකියාවක් නැහැ; එෙහම අවස්ථාවක් ලැබිලා 
නැහැ.  

මම  ඒ ආයතන  කිහිපයක් ගැන කියන්න ඕනෑ. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණු පක්ෂය "දූෂණ 
විෙරෝධී හඬ" හැටියට පසු ගිය කාලෙය් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 100කට වඩා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම පුද්ගලිකවම ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 
ගණනාවක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට විරුද්ධව පළමුෙවනි 
පැමිණිල්ල මා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු සභාපති ජගත් 
බාලපටබැඳි මහතාට විරුද්ධවත් මා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් ඒ පැමිණිල්ල අහක දැම්මා. එතෙකොට, "ඔබ ෙම් පැමිණිල්ල 
ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි" කියලා පැමිණිලිකරුෙගන් අහන්ෙන් නැතිව 

තමයි පැමිණිල්ල අහක දාන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, 
සාමාන්යෙයන් ෙපොලීසියකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කළත්, පැමිණිලි කරපු පුද්ගලයා කැඳවලා අහනවා,"ඇයි ෙම් 
පැමිණිල්ල කෙළේ?" කියලා. පත්තරවල පළෙවලා 
තිබුණා,"අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිල්ල වීසි 
කරයි" කියලා. නමුත් මට දන්වලා නැහැ.    

ෙකොමිසෙම් වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කෙළේ ඇයි කියලා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාෙගන් 
අහන්න. අඩු තරෙම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි කියලා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාෙගන් අහන්ෙන් නැතිව 
පැමිණිල්ල විසි කරනවා නම්, ඒෙක් තිෙබන යුක්තිසහගතභාවය 
ෙමොකක්ද? එෙහම තමයි කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් අපි ඒ ගැන 
ඇහුවාට පස්ෙසේ ෙල්කම්තුමා අපට කිව්ෙව්, "ඒෙක් නීති අංශයක් 
තිෙබනවා. ඒක විභාග කරන්න සුදුසු පැමිණිල්ලක්ද කියලා නීති 
අංශයට ෙයොමු කරලා බලනවා. එය විභාග කරනවාද, නැද්ද, විසි 
කරනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන් ඒ නීති අංශයයි" කියලායි. මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, අලුත් තත්ත්වය යටෙත් ෙහෝ අඩු තරෙම් 
පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා කැඳවා,  ෙම් පැමිණිල්ල 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොන පදනමකින්ද කියලා මුලින්ම ඔහුෙගන් 
විමසීමක් කරන්න ඕනෑයි කියලා. ඔහු පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්  ලිඛිතව ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපි පැමිණිල්ලකදී 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉතා සැෙකවින්. ඒකට එකතු කරන්න 
අපට තව කරුණු තිෙබන්න පුළුවන්;  තව සාක්ෂි තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒවා  ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ.                  
ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, පසු ගිය 
කාලෙය් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු සියලු පැමිණිලි පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්න 
කියලා. ඒ සඳහා විවෘත අවස්ථාවක් රෙට් සියලු ෙදනාට නැවත 
ලබා දිය යුතුයි. ෙමොකද, අපි ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි විසි කරලා 
තිෙබනවා; පැත්තකට දමා තිෙබනවා. ඒෙකන් අෙප් පජාතන්තවදි 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා.  

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මා 
දන්නා තරමට විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන ඉතාම 
අඩු පහසුකම් යටෙත් ෙහෝ ඔවුන් රාජ්ය ව්යාපාර පිළිබඳව, රාජ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පිළිබඳව විගණනයන් කරනවා. හැබැයි 
විගණනයන් කරන්ෙන් සාම්පල් විගණනයන් හැටියටයි. මුළු 
විගණනෙයන් සියයට 5යි ඒ නියැදියට අහුෙවන්ෙන්. සාම්පල් 
විගණනය විතරයි කරන්ෙන්. සම්පූර්ණ විගණනයක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ සාම්පල් 
විගණනය කර ෙගන යන ෙකොටත් ඔවුන්ට සාපරාධී අපරාධයක්, 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිතයක්; වැරැදි විධියට ෙයොදා ගැනීමක් 
අහුවුණාය කියලා අපි හිතමු. ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම පමණයි. මා කියන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී 
අපි  ෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන්  සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.  ඒ ෙමොෙහොෙත් සිදුවන  කියාවලිය වළක්වන්න යම් 
පෙව්ශයක් ගැනීම, ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කිරීම යන කියාවලිය 
සම්බන්ධෙයන්. සමහර විට ඒ ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් අදාළ 
ආයතනෙය් පධානියාටම නම්, අදාළ ආයතනෙය් වග කිව යුත්තා 
පධානියාම නම්, ඒ කටයුත්තට අදාලව වාර්තාව ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔහුටමයි. එතෙකොට එම කියාවලිය අවසන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඍජු කියාවලියකට මැදිහත් වන නිලධාරින් 
බවට පත් වන්නට ඕනෑ. නමුත් කනගාටුවට කරුණක් නම්, 
ඔබතුමන්ලා ජාතික විගණන ෙකොමිසමක් ගැන කථා කරනවා, 
ජාතික විගණන ෙකොමිසටම අලුතින් බලතල ෙදන එක ගැන කතා 
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කරනවා, හැබැයි ලබන අවුරුද්ෙද්ත් -2016 අවුරුද්දට- 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා ෙවන් කරන පුනරාවර්තන 
වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් විගණකාධිපති 
ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ලැෙබන ගමන් වියදම් තමයි ෙම් 
කටයුතුවලට මැදිහත් වන්න ඔවුන්ට තිෙබන පහසුකම. ගමන් 
වියදම්වල පමාණය අඩු කර තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ අඩු 
කර තිෙබන්ෙන් ෙමොන පදනමක් මතද කියලා.  

විෙශේෂෙයන් කාර්ය මණ්ඩලෙය් මදිකමක් තිෙබනවා. අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත් එෙහමයි. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමත 
cadre එක 371යි. අද ෙම් වන ෙකොට ෙම් වාර්තාව අනුව ඉන්ෙන් 
150ෙදනායි. අනුමත cadre එෙක් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 55ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. දැන් ඉන්ෙන් 20ෙදනායි. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය තුළ 
ඇත්තටම ඔවුන්ට ෙමොනවත් කරන්න බැහැ. මා දන්නවා, දැනට 
සිටින අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමිය ෙපෞද්ගලිකව විෙශේෂ මහන්සියක් 
දරනවාය කියලා. නමුත් ඒ මහන්සිය පතිඵලදායක වන්න නම් ෙම් 
ආයතන මීට වඩා බලවත් ආයතන බවට පත් වන්න ඕනෑ.  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සම්බන්ධෙයනුත් අපට 
තිෙබන්ෙන් ඒ අදහසමයි. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාර්තාව මහ ජනතාවට දායක 
වන කමයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරිගණක අංශය අපට ලබා දීලා තිෙබනවා, 
ජාලගත කිරීෙම් පරිගණක සැලැස්මක්. ඒ පරිගණක සැලැස්ම 
අනුව අපි හඳුනා ගන්නා රාජ්ය ව්යාපාර සියල්ලම ජාලගත - 
network - කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන නිෙයෝග, ඒවා කියාත්මක වනවාද, නැද්ද කියන 
එක ඒ ජාලගත කිරීම ඇතුෙළේ update කර ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට අෙප් ඕනෑම සාමාජිකයකුට 
විතරක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙවබ් අඩවියට ගිහින්, ඒ ජාලගත system  
එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්, අද අදාළ ආයතනය තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන මට්ටෙම්ද කියලා. එහි ෙමොන ෙමොන නිලධාරින්ට අදාළව 
කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවාද කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් බාධාවක් තිෙබනවා, මහ 
ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර කාරක සභාවලට සම්බන්ධ 
ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ සම්බන්ධෙයන්. ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දූෂණ, වංචාවලට එෙරහිව කටයුතු කරන ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි කාරක සභාවලට  සහභාගි 
වීෙම් හැකියාව ජනමාධ්යවලට තිෙබනවා. ෙමම ආයතන 
ජනමාධ්යවලට විවෘත කරන්න අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීම, ඒ වාෙග්ම අපි කාෙග්ත් ඉල්ලීම තමයි 
පළමු පියවරක් හැටියට ෙම්වා ජනමාධ්යවලට  විවෘත ෙවන්න ඕනෑ 
කියන එක. ෙමොකද, ෙම් ජනතාවෙග් මුදල්. අපි වග කියන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව වග කියන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල්වලට නම් 
ජනමාධ්ය හරහා රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ තමන්ෙග් මුදල් 
පරිහරණය කරන්ෙන් කවුද, ෙකොෙහොමද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් 
එෙහම විවෘතභාවයක්, විනිවිදභාවයක් තිබුණා නම් ෙම් වාෙග් 
වාර්තා හැෙදන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය හරහා 
ෙම් විධියට රාජ්ය මුදල් අවභාවිතයට, අපහරණයට ලක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම වුණා නම් නිලධාරින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක ජනතාව දන්නවා. ජනතාවට වගවීමක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ වගවීම බිඳ වැටිලා තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් ෙම් කටයුතුවලට බාධාවක් 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අඩු තරමින් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්ත්,  රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳව කාරක සභාෙව්ත් කටයුතුවලට 

යම් පමාණයකින් ෙහෝ ජනතාව සම්බන්ධ කරගන්න අපි උත්සාහ 
කරනවා. අඩු තරමින් අපි කැඳවන ආයතන ෙමොනවාද කියලා 
ජනමාධ්ය හරහා කලින්ම ෙහළිදරවු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි හිතමු,  ජනවාරි මාසෙය් 
ඉඳලා කාරක සභාවට කැඳවන ලැයිස්තුවක් අපට තිෙබනවා 
කියලා. ආයතන 20ක් අපි ලැයිස්තුගත කරලා තිෙබනවා නම්,  ඒ 
ආයතන 20 අපි කැඳවන්ෙන් අහවල්, අහවල් දවස්වලට කියලා 
අපි ජනමාධ්ය හරහා ෙහළිදරවු කිරීමක් කරනවා. ෙමොකද, අද 
Facebook එක පබල මාධ්යයක්, අද e-mail කියන්ෙන් පබල 
මාධ්යයක්. අද ජනතාවට ඒවා හරහා ෙම් කියාවලියට සම්බන්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන ශක්තිමත් වුෙණොත් 
ෙම්වා ජනතාවට වග කියන ආයතන බවට පත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය 
මණ්ඩලෙය්ත් දුෂ්කරතා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය ආයතන 380 
ගණනක වාර්තා හැදුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් නිලධාරින් 5ෙදෙනක් විතරයි. ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට කාර්ය මණ්ඩලය සිටින්ෙන් 5ෙදනයි. 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට කාර්ය මණ්ඩලය සිටින්ෙන් 
ෙදෙදනයි. ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු 7ෙදෙනක් තමයි ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සහ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තා හදන්ෙන්. ඊට අමතරව ඒ සඳහා හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගයත් ලැෙබනවා, අෙනකුත් අංශවල 
සහෙයෝගයත් ලැෙබනවා. නමුත්  ෙල්කම් කාර්යාලයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්,   ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය අගය කරන්නට 
ඕනෑ.  ෙමොකද, ඒක ඔවුන් කරන්ෙන් රාජකාරි සීමාෙවන් එහා 
ගිහිල්ලා. ඒක රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව කිව්වාම ෙලොකු හැඟීමක් තිබිය යුතුයි.  හැබැයි, ඒ 
හැඟීම ජනතාව තුළට  ෙගන යන්න සිටින්ෙන් නිලධාරි 
මණ්ඩලෙය් 7ෙදෙනක් නම්, ඒක ඒ අයට බරපතළ අභිෙයෝගයක්. 
ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ය කියන විශ්වාසයක්, සුබවාදී 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් අපට තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් භාෂා පරිවර්තකයින්ෙග් 
ෙබොෙහොම අඩුවක් තිෙබනවා. ෙදමළ භාෂාව භාවිත කරන 
මන්තීවරුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ලබාගන්න ඕනෑ. ඉංගීසි, ෙදමළ, 
සිංහල යන භාෂා තුනම එක වාෙග් භාවිත කිරීෙම් අවශ්යතාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා PAC එෙක් සභාපති වශෙයන් කටයුතු 

කළ ෙවලාෙව් සියලුම භාෂාවලින් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව 
සලසා දුන් බව මා කියන්නට ඕනෑ. සියලුම ෙදනාටම ඒ 
ෙවලාෙව්ම භාෂා පරිවර්තනය කරලා දුන්නා. ඕනෑ නම් ගරු 
සුමන්තිරන් මැතිතුමාෙගන් අහන්න, අපි ක්ෂණික භාෂා 
පරිවර්තනයක් ලබා දී තිෙබනවා. වාර්තාත් භාෂා තුෙනන්ම ලබා 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි හදලා තිෙබනවා. ඉස්සර එෙහම 
ති බුෙණ් නැහැ කියලා මම පිළිගන්නවා. නමුත් වර්තමානෙය් 
එෙහම  තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නමුත් ඒ කමිටුව රැස්වන අවස්ථාෙව් දී පමණක් සිදුවන 

කියාවලියක් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්, ගරු 

53 54 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමනි. කාරක සභාෙව් වාර්තා පිට කිරීෙම්දීත් එම 
තත්ත්වය  තිබිය යුතුයි. ෙමොකද, අපි නිරීක්ෂණ කරලා, විමර්ශන 
කරලා, වාර්තා එන්ෙන් අවුරුද්දකට විතර පසුව නම්; මාස 6කින්, 
7කින් නම්, ඒක තමයි ෙලොකුම පශ්නය. විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙවන ෙකොට 2014 වර්ෂය තුළ විගණනය 
කරන්න ඕනෑ ආයතන සියල්ල විගණනය කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ඒ විගණන වාර්තා අවශ්ය ෙවලාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, භාෂා පරිවර්තන පශ්නය තිෙබන 
නිසා. මම ෙම් සරලව කියන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි දැනටමත් අවශ්ය 

පියවර අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාම ඉක්මනින් විසඳලා 
ෙදනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවන 

ෙකොට අපි අතට ලැෙබන්ෙන් -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත ෙවන්ෙන්
- CD එක විතරයි. එක පැත්තකින් ඒක පහසුවක් තමයි. නමුත්  
තවම අපි ෙම් ෙල්ඛන - ෙපොත් - පරිහරණය කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා CD එකට අමතරව අනිවාර්ෙයන් ලිඛිත 
වාර්තාවක් අපට ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
වාර්තාව කියන එක අපට වැදගත් එකක්. 

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ඡන්ද විමසීම 
පරිගනක ගත කර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආදර්ශයක් ෙදන්න උත්සාහ 
කළා. අෙප් අර ෙබෝඩ් එකක් තිෙබන්ෙන් “Yes”, “No”, 
“Abstain”, “Total” කියලා. ඒක එතැන තිෙබනවා. නමුත්, ඡන්දය 
විමසන අවස්ථාෙව් පැය භාගයක, පැය එකහමාරක පමණ 
කාලයක්, ''ආදරවු'', ''ඉල්ෙලයි'', ඕම්, “Yes” ''විපක්ෂයි'', ''පක්ෂයි'' 
වැනි පරණ වචන ටිකම අපි  කියනවා. ඊෙය්ත් අපි දැක්කා ෙන්ද? 
''ආදරවු'' කියනවා; ''ඉල්ෙලයි'' කියනවා; ''විපක්ෂයි'' කියනවා; 
''අතිපක්ෂයි'' කියනවා ෙන්ද? ඊෙය් ෙම් පැත්ෙත්දී ''විරුද්ධයි'' කිය 
කියා ඉඳලා, අද අෙනක් පැත්ෙත්දී ''පක්ෂයි'' කියනවා. අපට 
ආරංචියි එෙහම. එෙහමයි තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] ඒවා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කමය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අපි තවම 
පැරණි විධියට “Yes”, “No”, “Abstain” කියලා ෙබෝඩ් එෙක් දමා 
ෙගන තියනවා. නමුත්, අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට විෙශේෂෙයන්ම එය ෙයොමු කරනවා. 

 අගමැතිතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය පුළුල් 
කිරීෙම් අවස්ථාව හදලා, මන්තීවරුන්ට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න 
යනවා කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් තිෙබන 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්නට රෙට් ජනතාවෙග් යම් අරගලයක් 
තිබුණා වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට සිටින  කාර්ය මණ්ඩලය 
දැවැන්ත දායකත්වයක් සපයා තිෙබනවා. එය අපි විෙශේෂෙයන් 
අගය කරන්න ඕනෑ. ඒක  විෙශේෂ දායකත්වයක් ෙවනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෙවබ් අඩවි 
ගත්තාම, ලංකාෙව් තිෙබන සාර්ථකම ෙවබ් අඩවියක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් තිෙබන ''විශිෂ්ටම ෙවබ් අඩවිය'' කියන 
සම්මානය අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවබ් 
අඩවියට ගිෙයොත් අෙප් පශ්න, පිළිතුරු, හැන්සාඩ් වාර්තාව, අෙප් 
වීඩිෙයෝ කථා, ආදී වශෙයන් අවුරුදු දහයක පමණ ෙද් ලබා ගන්න 

පුළුවන්. නමුත්, තවම රෙට් ජනතාව ෙම් කාරණය දන්ෙන් නැහැ. 
විනාඩියකින්, තත්පරයකින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙයන් 
ෙබොෙහෝ ෙද් දැන ගන්න පුළුවන් කියා දන්ෙන් නැහැ. තවමත් 
සාමාන්ය ජනතාව ''හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙගනැත් ෙදන්න 
මන්තීතුමා'' කියලායි අෙපන් ඉල්ලන්ෙන්. අපි අරෙගන යන 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ගැන තමයි තවමත් මිනිසුන් දන්ෙන්. ෙම් 
ෙද්වල් පචලිත කිරීම, ෙම් ෙද්වල් රටට හඳුන්වාදීම, ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා මහජන සාකච්ඡාවක් ෙගොඩනැඟීම 
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවනවාය කියා මා කියනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, Public Outreach Unit එකක් අපි ෙයෝජනා 

කර තිෙබනවා. එයත් කියාත්මක ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
  ෙම් කටයුතුවලදී කාර්ය මණ්ඩලෙය් පහළම මට්ටෙම් අය 

දක්වන දායකත්වය ගැන සඳහන් කරනවා. මා දන්නා තරමට, 
විෙශේෂෙයන්ම අය වැය වැනි කාලයකදී සවස හයහමාෙරන් පසුව 
ලැෙබන රුපියල් 750ක මුදලයි විෙශේෂ වශෙයන්ම ඒ අයට 
ලැෙබන අතිකාල දීමනාව ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
මුදල සියලු ෙදනාටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම Catering and House 
Keeping  අයෙගන් සැලකිය යුතු පමාණයක් -භාගයකින් විතර- 
අඩු කර තිෙබනවා. රෙට් සිද්ධ ෙවන වියදම් එක්ක බැලුවාම ඒක 
ෙලොකු වියදමක් ෙනොෙවයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ අයෙග් එම 
පශ්නය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, උසස්වීම් ලබාදීම ගැනත් සඳහන් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට 
සුදුසුකම් මත; හැකියාව මත; විෙශේෂත්වයන් මත බාහිර අය               
බඳවා ගැනීම පිළිබඳව ගැටලුවක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලෙය් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. 
අප එය හඳුනාගත යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි අවුරුදු 6ක් ඉඳලා 
යනවා. අපි  අවුරුදු 6ක් ඉඳලා ගියත්, සමහරවිට ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලය සෑම දාම ඉන්නවා. ඒ අය අප වැනි ෙබොෙහෝ ෙදනා දැක 
තිෙබන නිසා, ඒ අය ෙම් පුටුවල වාඩි කෙළොත් අපට වඩා ෙහොඳට 
ෙම් වැඩය කරන්න ඒ අයට පුළුවන් ෙවනවා. ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් අවුරුදු 15, 20, 25, 30 වැනි කාලයක් ෙසේවය කරන 
අය ඉන්නවා. බාහිර පුද්ගලයන් බඳවා ෙගන ඒ තනතුරුවලට 
ගන්නවා වාෙග්ම, ඊට වඩා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින අයට 
උසස්වීම් ලබා දීෙම් කියාවලිෙය්දී පමුඛතාව ෙදන්න කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම ඒ අයට ෙවනත් 
තැනකට යන්න බැහැ.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවය කරන ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් පවා විෙශේෂත්වයක් 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින ෙපොලිස් 
නිලධාරි මහත්වරු අපට සාමාන්ය සමාජෙය්දී මුණ ගැෙසන 
ෙපොලිස් නිලධාරින් වාෙග් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කර ෙවනත් 
දිස්තික්කවලට මාරුවී ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් ඒ දිස්තික්කවලදීත් 
අපට මුණ ගැසී තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි දකිනවා 
වාෙග්ම, ආචාරශීලී; සුහදතාවක් තිෙබන; මහ ජනතාවත් එක්ක 
ෙහොඳින් ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන් ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන් 
හැටියටයි ඒ අය මුණ ගැෙසන්ෙන්. 
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ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. සමාජෙය් ඉන්න එක්ෙකනාට ව ඩා 
ෙමතැනදී හම්බ ෙවන ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයාෙග් ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණා සියල්ල 
ඒකාබද්ධ කර ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් කටයුතු සාර්ථක කරන්න 
ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැය 
ශීර්ෂයත්, විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමත් එකින් එක අරෙගන මා කථා 
කෙළේ පජාතන්තවාදය පිළිබඳව අෙප් රෙට් ජනතාව දකින්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරුණලු  ගැන අබමල් ෙර්ණුවක හරි 
විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීෙමන් විතරයි කියන කාරණය ෙපන්වා ෙදන්නයි. 
නිලධාරින්ෙගන්, විෂයය ආශිත දැනුම තිෙබන අයෙගන්, 
පරිගණකගත කිරීෙමන්, නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙමන් ඒ 
ආයතන ව හය ශක්තිමත් වුෙණොත් තමයි, ඉහළින් -ව්යවස්ථා 
සභාෙවන්- හදන ව හයන් පණ ගැෙනන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් 
ආයතනවල තිෙබන දුෂ්කරතා නිසා ඒ ව හයන් පණ ගන්ෙන් 
නැහැ. අන්න ඒ කාරණාව විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරමින්, ඒ 
සඳහා ෙවන් කරන පතිපාදන වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටිමින්, විෙශේෂෙයන්ම අද කථා කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂය ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ෙලස 
මූලිකව සලකලා කටයුතු කරයි කියා විශ්වාස කරමින් තමයි මම 
ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණා 
සුබවාදී ෙලස ඔබතුමාෙග් අවධානයට ගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප 1948දී නිදහස ලැබුවාට පසුව 

එකමුතුභාවෙය්, ලාංකිකත්වෙය් සංෙක්තයක් විධියට ආරම්භ කළ 
''ෛමතී-රනිල් යුගය'' ෙම් රට නව මාවතකට ෙගන යන්න නව 
ගැම්මකින් යුතුව ආරම්භ කළ ගමනක්ය කියා මා හිතනවා. මම 
ෙපොඩ්ඩක් ඒ අතීතයට යන්නම්. මට මතක හැටියට එදා මම 
විරුද්ධ පක්ෂය පැත්ෙත් ඉදිරිපස  ෙප්ළිෙය් තිෙබන මෙග් අසුෙන් 
වාඩි ෙවලා හිටියා. ෙසෞඛ්ය ඇමති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ඒ  ෙවලාෙව් එකවරම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එතුමාෙග් අසුන තිෙබන 
තැනට ආවා. එදා උෙද් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවැති අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දි  අප ඇහුවා, 
"ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා කවුද?" කියා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා 
ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මට අවසර ෙදන්න, මම ෙම් පශ්නය 
විසඳනවා, කවුරුවත් මෙගන් අහන්න එපා" කියා. අපි කිව්වා 
"ෙහොඳයි" කියලා. මම එදා ෙම් ගරු සභාෙව් අල්ලස්, දූෂණ, වංචා 
ගැන කථා කරද්දි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය ඇහුවා, "ඔබතුමන්ලා 
කවදාද ආණ්ඩුව ෙපරළන්ෙන්, හීෙනන්ද?" කියා. මම කිව්වා 
"හීෙනන් ෙනොෙවයි, ස්වභාව ධර්මය අනුව ෙපරෙළනවා" කියා. ඒ 
ෙපරෙළන විධිය බලන්න කියා කියන ෙකොට තමයි, එවකට 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිව සිටි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් 
අසුනට ඇවිත් වාඩි වුෙණ්.  "ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට ආවා,  ඔබතුමා ෙම් වංචා, දූෂණ අනුමත කරනවාද?" 
කියා එතෙකොට මම එතුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමා  ඔළුව වැනුවා; කට 
වහෙගන හිටියා. විනාඩි පෙහන් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් 
නැඟිටලා යන්න ගියා. අපට විනාඩි පහෙළොවකින් ආරංචි වුණා, 
අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා                 
-ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්- ඉදිරිපත් වුණු බව. 
ඒ ෙවලාෙව්ම ඒ ආරංචිය මාධ්යවලින් පචාරය වුණා. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු කිහිප 
ෙදෙනකුත් එතුමා එක්ක ෙපොදු සන්ධානයකට ආවා, තවත් පක්ෂ 
රාශියක් හා විවිධ ක්ෙෂේතවල අය එතුමාට එකතු වුණා.  ෙම් අය 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා හදපු  ෛමතී පාලනය ගැනයි මම දැන් 
කථා කරන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනි දා වන විට එතුමා බලයට 
පැමිණිලා අවුරුද්දක් ඉවරයි. ෙම් අවුරුද්ද තුළ අප යුග ෙදකකට 
පා තැබුවා. ජනවාරි 8වැනි දා එතුමා ජනාධිපති කිරීම සඳහා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, සන්ධානගත වුණු අනික් සියලුම පක්ෂ 
හා විවිධ සංවිධානත් පූර්ණ වශෙයන් කැප ෙවලා කටයුතු කළා. 
කවුරුත් බැහැ කියන ෙවලාවක, මාධ්ය පුළුවන් තරම් අපට 
විරුද්ධව කටයුතු කරපු ෙවලාවක අප එතුමාෙග් පැත්ෙත් හිටියා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප රුපියලක් වියදම් කරද්දි, අෙප් ආසනවල 
ලක්ෂ ගණන්, ෙකෝටි ගණන් වියදම් කළා. මට මතකයි, නාම 
ෙයෝජනා භාර දුන්න දවස.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන්  මහතා]  මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එදා මහත් භයංකාර තත්ත්වයක් 

 ඇති වුණා. "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" සමාගෙම් ෙම්ජර්වරෙයක් එක්ක 
ෙසකියුරිටිකාරෙයෝ පිරිසක් මෙග් ෙග් ඉස්සරහ හිටපු හැටි මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ෙම් ෙම්ජර්වරයාත් එක්ක ඔවුන් 
Coconut Cultivation Board  එකට අයිති වත්ෙත් - මෙග් ෙගදර 
ඉස්සරහ වත්ෙත් - අවි ආයුධ තියාෙගන හිටියා. මට security 
threat එකකුත් තිබුණා. මම ඒ ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් IGPටත් පැමිණිලි කළා. මම මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා 
නිෙයෝජ්ය මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා එව්වා. එතුමා ඇවිල්ලා 
කටඋත්තර  ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් අය එතැනින් ගිෙය්. 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා  ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දීත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් අවංකත්වෙය් ශක්තිෙයන් 
නිර්භීතව කියා කළා. ෙක්රළෙය් පැවති ආගමික උත්සවයකට මට 
යන්න සිදු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඉන්දියාෙව් මහත් ආන්ෙදෝලනයක් 
ඇති ෙවලා තිබුණා. ඉන්දියාෙව් පුවත් පත්වල පළෙවලා තිබුණා, 
ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය Prime Minister ෙමෝදිට ෙමෙහම 
කිව්වා කියලා: “You should hand over all the investigations. 
You should not conduct it.” Who has said that? That was the 
Chief Justice of India.  ඒ වාෙග් නීතියක් තිබුණු ෙවලාෙව් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා මම ආපු plane එෙකන්මයි ආෙව්. 
මම එතුමාට කිව්වා, "ෙම් පත්තරවල තිෙබන ෙද්වල් 
බලන්නෙකෝ, එතුමාෙග් එඩිතරකම බලන්න, ඉන්දියාෙව් විශාල 
ආන්ෙදෝලනයක් කරලා තිෙබනවා"ය කියලා. මැතිවරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මට බලය නැහැ ෙන්" 
කියලා. "බලය පාවිච්චි කරලා ෙපන්වන්න, ඔබතුමා අවංක 
ෙවන්න" කියලා මම එතුමාට කිව්වා. ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් එෙලස කියා කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට හිස නමා ගරු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් නැතිව 
මම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පතිපත්ති පකාශෙය් ඇතුළත් කරුණු කීපයක් ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 'ෛමතී පාලනයක්... 
ස්ථාවර රටක්'  කියන පතිපත්ති පකාශය යටෙත් එතුමා එදා 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමා ෙකළින්ම කිව්වා, වංචාව, 
දූෂණය සම්පුර්ණෙයන්ම නැති කරන්න පියවර ගන්නවාය කියලා. 
බලන්න, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දැන් අවුරුද්දක් ෙවනවා. 
ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත  අපි ෙම්වා කියාත්මක කරන්නයි හදන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] තවම පතිඵල ආෙව් නැහැ. ඉන්න ටිකක්. 
කකුළුෙවෝ උණු වතුර හැළියක දඟලනවා වාෙග් තව හය මාසයක් 
ගත ෙවද්දි ෙම්වා එළි ෙවලා එන හැටි ෙකොෙහොමද කියලා 
බලන්න. ෙම් කටයුතු කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් අද අපි 
සතුටු වනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා 
කළා.  

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැති කරලා, 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් ඇයි? 
බලය පාවිච්චි කරන්නයි. නීතිපති තමන්ෙග් අමාත්යාංශය යටතට 
ගත්තා, අධිකරණයට ඇඟිලි ගැහුවා. පළාත් සභාවට බලය තිබුණු 
'දිවි නැගුම' වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය එඩිතරව තීන්දුවක් ෙදන්න ගිහිල්ලා නින්දිත විධියට 
එතුමියට අපහාස කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයුතු බලයත් පාවිච්චි 
කරලා, පැය ගණනින් එතුමිය අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ඉවත් 
කළා. දැන් අපි ඒවා යථා තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් පතිපත්ති පකාශනෙය් මත් දව්ය, මත්පැන්, සිගරට් 
උවදුෙරන් රට ෙබ්රා ගැනීම ගැන කියලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කටුගම්ෙපොළ, ඉංගරදවුල කියන ගෙම් 
අරක්කු ෙපරන බව මම දන්නවා. ඒ ගෙම් ඉන්න අම්මලා මට ෙම් 
කාරණය ගැන කිව්වා. අරක්කු, සිගරට්, මත් දව්ය වැනි ෙද්වල් 
පාවිච්චි කරලා තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා තරුණ කාලෙය්දීම 
මරණයට පත් ෙවනවා. කාන්තාවන් ෙම් මත් දව්යවලට විරුද්ධයි. 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඒ නිසා කාන්තාවන්ට අපි නායකත්වය ලබා 
දීලා පවුල සහ දරුවන් අනාථ වන එක නවත්වන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. කාන්තා නායකත්වය යටෙත් මත් දව්ය, කුඩු වැනි 
ෙද්වල් ලංකාෙව්ම නැති කිරීමට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
තමන්ෙග් දරුවන් ෙබ්රා ගන්න ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට 
නායකත්වය ලබා ෙදන්න අවශ්ය පියවර හැකි ඉක්මනින් ගත 
යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සිගරට් ෙපට්ටිෙය්, pack එෙක්, සියයට 80ක රූපමය 
අවවාද ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් කරපු ෙයෝජනාව මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. අපි ඒ ෙයෝජනාව ඒකච්ඡ න්දෙයන් 
අනුමත කළා. ඇත්තටම මම සිගරට් ෙබොන්ෙන් නැහැ. අෙන්! මාස 
එක හමාරක් ගිෙය් නැහැ, එක පාරටම ඒ පමාණය සියයට 60ට අඩු 
කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙව්දනාෙවන් කිව්වා, "මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් 
තනතුරින් අයින් වුෙණ් කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 

උන්නැෙහේ අවංකව හිටියා නම් අදත් එතුමා ජනාධිපති" කියලා. 
 දවසක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට අරලියගහ මන්දිරයට 
එන්න කිව්වාලු. එතුමා අරලියගහ මන්දිරයට ගියාලු. දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ  ඔක්ෙකොම එතැන වාඩි ෙවලා ඉන්නවාලු. All 
the managers of the tobacco companies were there. ෙමොකක්ද 
කෙළේ? "ෛමතීපාල" කියලා කිව්වා. කවුද, එෙහම කිව්ෙව්? හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා ලු, කරුණාකරලා ඔයා සියයට 
60ට බස්සනවා, ෙම්ක කියලා. අෙප් ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමා, 
"සර්" කියද්දී උත්තර ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ ලු. එතුමා කඳුළු 
හලමින් ලු ආෙව්. ඔන්න ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ කියන අයෙග් 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වය. අපි නැවත එම පමාණය වැඩි කරන්නට 
කටයුතු කළා.  

ඊළඟට අපි බලමු, පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබන "සුරක්ෂිත 
ආහාර හා තිරසාර ෙගොවිතැන" කියන පරිච්ෙඡ්දය. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, "තිරසර සංවර්ධනය" විෂය දැන් භාර මටයි. ඒ 
ගැන මා සතුටු වනවා. එදා ජනවාරි 8වැනිදා පත් වුණු දින 100 
ආණ්ඩුෙව් ආහාර සුරක්ෂිතාව අමාත්යවරයාත් මමයි. එෙහම නම් 
අද  ආහාර සුරක්ෂිතතාවත්, තිරසර සංවර්ධන අංශයත් මට  ලැබීම 
භාග්යයක් ෙලස සලකා ෙම් රෙට් ඒ කාර්ය ඉටු කරනවා. මා එදා 
කියපු විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර යැයි කියන තැනට 
ෙග්න්න ඕනෑ. මා කිව්ෙව්, "ෙද්ශපාලන ජීවිතයට මා ආයුෙබෝවන් 
කියන්ෙන් වංචාව, දූෂණය, ගසා කෑම් ඔක්ෙකෝම නැති වුණ 
දවසට" කියලායි. යහ පාලනෙයන් රට දියුණු ෙවලා, නැති-බැරි 
අය ඇති-හැකි අය කරලා, ලංකාෙව් උතුෙර්,දකුෙණ්, නැ ෙඟනහිර 
කියන්ෙන් නැතුව සියලු ලාංකිකයන්ට සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත් 
වන සමාජයක් හදන්න ඕනෑ.  

Sir, when I was the Minister of Food Security, I 
visited Jaffna and met the Chief Minister and other 
colleagues in the North at that time. As the Minister of 
Sustainable Development and Wildlife also I visited there 
twice. On the 17th of December, 2015, I am going to 
submit the Development Plan for the Northern Province 
to show you  as to how the people are going to be 
benefited under the Votes of my Ministry. I would finish 
the Development Plan for the Eastern Province also and 
submit it to you.  

Other Ministers should also visit these areas. That is 
for your understanding. I was surprised to know that there 
are about 32 per cent of Sinhalese students studying in 
the University of Jaffna. They learn in harmony. Many 
voters in Colombo are Tamil people. That is the harmony 
that we have to create and build up. I am happy to say 
that.   

ෙම් රෙට් මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා කිරීම ඇතුළු අපි දින 100 
වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු වුණ ඒවා ඉටු කරනවා. එක්නැළිෙගොඩ 
ඇතුළු මාධ්යෙව්දින් 40 ගණනක් අතුරුදහන් වුණා. මාධ්යෙව්දීන් 
පිට රට පැන්න, මරා දමාපු,  ඒ යුගය අපි නැති කළා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 1988-1989 කාලෙය් 

මිනී මැරුවා කියලායි ආරංචි. 
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කාටද? ඔබතුමා එළියට ගිහිල්ලා බලන්න. [බාධා කිරීමක්]  

මිහින් ලංකා plane එක අරෙගන ගිහිල්ලා- එතෙකොට මම 
ෙකොරියාෙව්.- ෙකොල්ෙලො, ෙකල්ෙලො, ගැහැනු අරෙගන ගිහිල්ලා 
සවුත් ෙකොරියාෙව් මාසයක් හිටියා. එවකට කම්කරු ඇමති 
ෙකොරියාවට ගිහින් මාසයක් විෙනෝද වුණා; නාට්යය රඟ පෑවා. 
[බාධා කිරීමක්]  මෙග් කට අවුස්සා ගන්න එපා. තමුෙසේෙග් 
තාත්තා ෙවන්න ඇති කරලා ඇත්ෙත්. පුළුවන් නම්, එනවා  ෙකෝ.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සිංගප්පූරුෙව් Act එකක් තිෙබනවා, 
harmony ගැන. ඒ ආකාරයට සුහදතා සහජීවනයක් ඇති කරන්න 
ෙමෙහත් කටයුතු කරන ෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කිරීම සහ අෙනක් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
බැලීෙම්දී, ෙම් කරුණු ගැන කියන්න ඕනෑ. වියදම් ගැන ගරු 
අගමැතිතුමා ටිකයි කිව්ෙව්. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා අතුරු අය 
වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 9,000ක් -ෙම් මුන්දැලා ෙකළිය ඒවා.- 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නවත්වලා තිෙබනවා. මාර ෙකළිල්ලක් ෙකළලා තිෙබනවා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] මෙග් කට අවුස්සන්න එපා. ෙකොරියාවට ගිය 
කම්කරු ඇමති කවුද කියලා මා අහනවා. ෙකොල්ෙලො, ෙකල්ෙලො 
අරෙගන ගිහිල්ලා මාසයක් සවුත් ෙකොරියාෙව් හිටිය කම්කරු 
ඇමති කවුද? 

They have been keeping an aeroplane belonging to 
Mihin Lanka for one month at an airport in Korea.  I am 
disclosing that now. So, do not take everything out of my 
mouth. I know everything. If you want, I will give you the 
details. Do you want to know? අතීසාරයට අමුෙඩ් ගැහුවා 
වාෙග් තමයි ඒ වැඩ.  

මා කියනවා, රනිල් - ෛමතී රජය යටෙත් ෙම් රෙට් රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් අපි ඇති කරනවා. රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම් 
මට්ටම ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනවා. අපි ගාමීය ආර්ථිකය 
දියුණු කරනවා. අෙප් වතුකරෙය් ජනතාවට හා  ගාමීය ජනතාවට 
ෙහොඳ යුගයක් ඇති කරනවා. ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් ඇති 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙකොම්පැනි තුනකට කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් පාරවල් හදන්න දීලා ගසා කාපු ඒවා මම දන්නවා. 
ඒවා කරපු හැටි දන්නවා. අපි මහා දර්ශනයක් තුළින් ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කරනවා. අවුරුදු ෙදකක් යද්දි ෙම් අයෙග් හුළං 
බහිනවා. [බාධා කිරීම්] පාෙර් යන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් 
අපට ද, කාටද කියා බලන්න පුළුවන්.  ආත්මයක් නැතිව ඒ හුඟක් 
කට්ටිය කූඩුවල. [බාධා කිරීම්]  ඔය බුරන 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අයෙගන් කට්ටියක් කූඩුවල ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] බැලි 
කික්කියන් වාෙග් කූඩුවල ඉන්ෙන්, වංචා, corruption වලට හසු 
ෙවලා. බලන්න, ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා.  [බාධා කිරීම්] රට දියුණු 
කළායි කිව්වා. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩියි කිව්වා.  සියයට 
43කෙග් ඒකපුද්ගල ආදායම පසු ගිය කාලෙය් ෙඩොලර් ෙදකයි.  
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි.  ෙමන්න 
ආදායම.  අපි ඒක දියුණු කරනවා. ඉදිරි අවුරුද්ෙද් මාස 12 විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපි අවුරුදු පහක්ම  කටයුතු කරනවා. මතක තියා 
ගන්න, අවුරුදු පහක් අපි ඉදිරියට කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ 
අවුරුදු 05න් පස්ෙසේ - [බාධා කිරීම්] අෙන්! ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  ඔය කියුම් ඔබතුමා අහන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] අමුඩය ගහෙගන එහාට ෙමහාට වැෙනනවා වාෙග් යුගයක්- 
[බාධා කිරීම්] කරන්න ෙදයක් නැහැ. මා ෙබොෙහොම දුක් ෙවනවා. 
අපි ෙම් යුගෙය්  සංවර්ධනය ඇති කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have five more minutes.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay.   

එදා ඇති නැති පරතරය වැඩි වුණා. ෙකොච්චරද? ෙම් රෙට් 
සියයට 65ක ආදායමක් ලැබුෙව්  රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් ධනවත් 
අය. ඉතා දුප්පත්කමින් ෙපළුණු සියයට 23ක් කරන්න ෙදයක් 
නැතිව ඉන්න සමාජයක් තිබුෙණ්. අපි ඒවා නැති කරනවා.  

අෙප් පැරණි කියමනක් තිෙබනවා, "මඩ ෙසෝදාගත් කල 
ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියා. විහාරමහා ෙද්විය හැංෙගන්න 
කියා ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගැමුණු කුමරු ෙකොත්මෙල් 
තමයි හැංගිලා හිටිෙය්. දවසක් ගැමුණු කුමරු ඇ ෙඳේ වකුටු ෙවලා 
හිටියා, තාත්තා තරෙහන් ෙහොයන ෙකොට.  - [බාධා කිරීම්] තාත්තා 
මැරුණු ෙවලාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රජ ඇතා ගිෙය් 
ෙකොහාට ද?  අද නම් ඇතුන්, ඇතින්නියන් මරනවා, කකුල් 
කපලා.  ෙම්වා ඔක්ෙකෝම මම අල්ලනවා.  කියන්න කනගාටුයි, 
අලි පැටවුන් ෙදෙදනකු මරලා කපලා වළලා තිබුණා.  මා ඒ ගැන 
ෙහොයනවා. එෙහම නැත්නම් මා ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
ෙනොෙවයි. ඔය ඔක්ෙකෝම ෙහොයනවා. මතක තියා ගන්න. නින්දිත 
විධියට, අලි අම්මලා මරලා තිෙබනවා, පැටවුන්ට ෙහොර ඔප්පු 
හදලා. ෙම් වාෙග් තිරිසන් වැඩ කරපු  කාලකණ්ණි  නිසා අර 
අහිංසක නිලධාරින් අද අමාරුෙව් වැටිලා. ෙම්වා කරන්න නිෙයෝග 
දීපු අය ගැන ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  ඒ යුගෙය් කළ ෙද්වල් 
අපි ෙපන්වන්නම්.  

එදා ගැමුණු කුමරු ෙහොයා ෙගන රජ ඇතා ගිය ෙකොත්මෙල් ඒ 
ස්ථානෙය් අද තිෙබන තත්ත්වය ගැන මා කියන්නම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පරිවර්තනය කරපු ෙපොතක් 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙබෝහියර් කියන ෙශේෂ්ඨ 
සුදු මහත්මයා ලියාපු ෙපොත. ෙම් ෙපොෙත් සිංහල  පරිවර්තනය  මා 
ඔක්ෙකෝටම දුන්නා. Am I right or wrong?  මා ෙම් ෙපොත 
සිංහලට පරිවර්තනය ෙකරුවා. ෙබෝහියර් මහත්මයා ලියාපු 
ෙපොෙත් තිෙබන කාරණයක් මා දැන් කියන්නම්.  [බාධා කිරීම්]  
බල්ෙලෝ වාෙග් බුරන්ෙන්  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

61 62 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැතිව අහ ගන්න.  ඔය තරුණ ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඉෙගන 
ගන්නයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් ෙපොතට අනුව, එදා මහා 
පරාකමබාහු රජතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"මට අයිති රාජ්යෙයහි අහස් දිෙයන් ෙගොයම්කරන කුඹුරු හැර 
අනවරතෙයන් දිය රැඳි නදීන්ෙගන් හා එෙසේම මහ වැව් දිය 
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙගොයම් කටයුතු ක්ෙෂේත ද විරලය. 
ෙබොෙහෝ වූ පර්වතෙයන් ද ඝණ වන ලැහැප් වලින් ද 
කදිමස්ථානෙයන් ද මාෙග් රාජ්යය අත්යන්තෙයන් සඞකට ෙව්. 
ෙමබඳු වූ ෙද්ශෙයහි වර්ෂාෙවන් ලැෙබන්නා වූ ජලය කිසි 
කෙලකත් ෙලෝකයාට අපෙයෝජනව මදකුදු සාගරයට 
ෙනොවදින නිසා වැව් ආදිය කරවිය යුතු ය."  

ෙමන්න ඊළඟට කියන ෙද්: 

"ස්වර්ණමාණික්යාදී වස්තූන් උපදනා ආකර භූමිභාග හැර..."   

ඒ කියන්ෙන්, ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙද්වල්.  ඒවා තහනම් 
කරනවා. අෙන්! මහා පරාකමබාහු රජතුමා ආරක්ෂා කළ,  
රත්තරන් පුටුවකට යුද්ධ කරන ෙකොට ෙගෞතම බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ නාගදීපයට වැඩි අවස්ථාෙව්දී බුදුන් වහන්ෙසේට පූජා කළ 
ඒ ඇඳත් නැහැ.  ඒ ඔක්ෙකෝම වස්තූන් ඉවරයි.  ෙරජිමය ෙකළියා.   

එදා එතුමා  ඇමති මණ්ඩලයට කියනවා, "ෙතොපි මා කියන එක 
විශ්වාස කරලා කරව්!”  කියා. [බාධා කිරීම්] ෙමොට්ටෙයෝ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් හැසිෙරන්න, බල්ලන් වාෙග් බුරන්න 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොෙවයි, ජනතාව ඡන්දය දීලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්ෙන්. 
බූරුෙවෝ  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කෑ ගහන්න ෙනොෙවයි එවන්ෙන්, අර්ථවත්ව වැඩ 
කරන්නයි. ෙම් තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් වගා වැඩ 
පිළිෙවළ. ෙකොෙහන්ද ඒක පටන් ගත්ෙත්. ඉරණමඩුෙවන්. ෙල් 
වැගිරූ පෙද්ශයක්. එෙහම නම් ඉරණමඩු පළාෙත් සිට අපි ෙම් වගා 
වැඩ පිළිෙවළ දියුණු කරනවා. ඒක මතක තියා ගන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙසෝමාවතිය- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාට පව තිබුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

ෙසෝමාවතිය දියුණු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඒවා කරනවා. ඔබතුමාට පව් තිබුණාට මම පළියැ. අපායට 
යනවා. අර ගැරඬි ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නයි ආවා. ෙපොෙළොන්ගු එනවා. මාපිල්ලු එනවා. 

ෙම් ඔක්ෙකොම පව් කරපු අය.  අර දියවන්නා ඔෙය් හැදිලා ෙම්ක 
ඇතුළට එනවා. පින් කරපල්ලා ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] මන්තීවරුනි 
කට තිබුණාට බැහැ. පව් කරලා ෙගම්ෙබෝ වාෙග් ඉඳලා ඒ ආත්මය 
ෙපෙර්තකමින් ඇවිල්ලා තමයි ඔය ඉන්ෙන්.   

 
[අ.භා. 12.15] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් පධාන වශෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය,  
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය, පාර්ලිෙම්න්තුව, මැතිවරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි 
ඉතාමත් වැදගත් ආයතන රාශියක වැය ශීර්ෂ ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සාකච්ඡාවට භාජන ෙවනවා. ඒවා සඳහන් කෙළොත්, ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලය, Office of the Prime Minister, Judges of 
the Superior Courts, Office of the Cabinet  of Ministers, 
Public Service Commission, Judicial Service Commission, 
National Police Commission, Administrative Appeals 
Tribunal, Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption, Office of the Finance Commission, National 
Education Commission, Human Rights Commission of Sri 
Lanka, Parliament, Office of the Leader of the House of 
Parliament, Office of  the Chief Government Whip of 
Parliament, Office of the Leader of the Opposition of 
Parliament, Department of Elections, Auditor General, 
Office of the Parliamentary Commissioner for 
Administration and other institutions which come under His 
Excellency the President. 

පළමු ෙකොටම මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එක්දහස් නවසිය 
හැත්තෑෙව් යුගෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ ෙදෙදනාම ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පළමුවරට කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී ෙම්  
කිසිම ආයතනයකින් ඉදිරිපත් කළ මුදිත වාර්තාවක් අද 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් නැහැ.  සමහර විට අපට කියයි, "සීඩී 
එකක තිෙබනවා" කියා. That decision was never reversed.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කියනවා, you should 
take note of this. At least give an immediate direction to 
all the Ministries and Departments that will be taken up 
tomorrow to submit their Reports to the House. We are 
discussing all these and we can approve these allocations 
only if they would submit details of what they have done 
so far. If they are not going to submit what they have 
done, do not expect us to give a blanket cover.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Member, do you remember how many debates 

we have had on the Reports that were submitted during 
my time? 

63 64 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, during your time and my time as well. We were 
Whips on both Sides and we continued the tradition of 
Parliament. It is the tradition of Parliament to place the 
essential Reports before the Hon. Members in this House. 
It has not been done. The Hon. Prime Minister now 
comes in. I am very thankful for your presence, Hon. 
Prime Miniser, because I would like to bring this to your 
notice too. The Reports are not here. Normally, all the 
Reports are tabled when we take up a Ministry, a 
Department or a Commission. This is the first time it has 
happened. I have been in Parliament for the last 30 years 
and you, for the last 35 years, and it has never happened 
before, Hon. Prime Minister.  

We would like to know from the Chair whether this is 
going to be the tradition for the next 14 days. I would like 
to know that. I think the Hon. Prime Minister, I and all of 
us, would agree that they should place the Reports before 
the Hon. Members. There is no other way. ෙම් විධියට මෙග් 
කාලය ගත කරන්න වීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
මන්තීතුමන්ලා ෙකොෙහොමද, Auditor-General ගැන කථා 
කරන්ෙන්? මන්තීතුමන්ලා ෙකොෙහොමද, National Education 
Commission එක ගැන කථා කරන්ෙන්? මන්තීතුමන්ලා 
ෙකොෙහොමද, Bribery Commission එකගැන කථා කරන්ෙන්? ඒ 
නිසා ෙම් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස උඩ තිබිය 
යුතුයි. ෙහට ඉඳන් හරි ෙම්වා අපට ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් අපටයි ෙම් වාරය; this is our chance. It is 
only the Opposition that could take up these issues during 
the Committee Stage and if, during the Committee Stage, 
we are deprived of the necessary information and Reports, 
what will Parliament come to, Hon. Prime Minister? With 
all your assurances of upgrading and elevating the quality 
of Parliament, this is what we are faced with today. I just 
mentioned this to the Hon. Leader of the Opposition too 
that we have been deprived of these Reports today in 
Parliament. ඒ නිසා අප හමුෙව් තිෙබන විස්තර අලළා පමණක් 
කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපට, "good governance" 

කිව්වා. ෙම් good governanceද? You are asking us to box 
without the other boxers being here. You are asking us to 
get into the ring and box. How can we box when the 
necessary information is not here? Why are you so 
frightened of good governance? This is not the change 
that was expected. The change that was expected was to 
open up all files. You all talked of the right to 
information. Where is the right to information at least for 
the Hon. Members of Parliament?   

We have the Election Commissioner here. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිසව්රයාට මම පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වලා එතුමා යම්කිසි ආදර්ශයක් දුන්නා. 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළුණාට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ෙසෝමාවතියට යන්න. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ෙමොකද, අපි මැතිවරණ - [බාධා කිරීමක්] අපි ඔබතුමාෙග් 
කථාව ඇහුවා ෙන්. ඉතින් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ෙජ්යෂඨ් අය 
ෙන්. ඔබතුමාෙග් පින්තූරයත් මට දුන්නා.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා නැහැ, ෙම්ෙක්. එයා දැන් Field Marshal. 

[බාධා කිරීමක්] අර ෙවඩි තිබ්බා කියනවා. කාට ෙවඩි තිබ්බාද 
දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙදන්න, ෙදන්න report එක. 
ෙමොන reportද? කිසිම report එකක් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එදා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට කිව්වා මරනවා කියලා. 

මැතිවරණ කාර්යාලෙය් ඉඳලා තමයි ඡන්ද පතිඵල ෙවනස් කෙළේ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවුද, ෙජ්වීපී එකද? [බාධා කිරීමක්] මරනවා කිව්ෙව් ෙජ්වීපී 

එකද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඒෙගොල්ලන් මරනවා කිව්ෙව් 
නැහැ. මතකය අඩු වුණාම කථා කරන්ෙන් ඔෙහොම තමයි. මට 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද ෙම්ක නවත්වන්ෙන් 
නැති කථාවක් ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙමොනවාවත් 
කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු කරනවා කියන එක ඔබතුමාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු කරන එක ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. 
කියවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්ෙනත් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමායි මාව අවුස්සා ගන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අවුස්සා ගන්න කුණු බාල්දියක් ෙනොෙවයි ෙන්. මැතිවරණ 

ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මම ස්තුතිවන්ත වුෙණ් ඉතා 
සාර්ථකව මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වා නිම කිරීම ගැනයි.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, I will request the Hon. 

Speaker to look into the matter you raised.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Thank you, Sir. ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ඉටු කළ යුතු ෙදයක් 

ඒක. ෙමොකද, පළමුවරට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආව මන්තීවරුන් 
66 ෙදෙනකු සිටිනවා. ඒ නවක මන්තීතුමන්ලා 66 ෙදනාට අපි ෙම් 
ෙදන්ෙන් වැරදි ආදර්ශයක්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාෙගන් පටන් ගන්න ඒක. 

65 66 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ඒක තමයි පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] ඔන්න ආපහු 

පටන් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උතුම් භාවය ඇති 
කරන්නට මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල පරිශමයක් දරනවා. 
අඩු පාඩුකම් තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒක ෙවන ෙදයක්. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාෙව්- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මන්තීතුමා,- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I am not giving way. Why is the Hon. Minister 

eating into my time? - [Interruption.] Sir, he should be 
suspended from the House. - [Interruption.]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, do not disturb him.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොනවා කියනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

අගමැතිතුමනි, අපි මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වලා ඡන්ද පතිඵල දීලා, 
ඒ ඡන්ද පතිඵල අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙයෝජිතයන් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මැතිවරණ නීති රාශියක් ෙවනස් ෙවන්නට නියමිතයි. 
කාලයකින් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. සමහර අෙප්ක්ෂකයන් 
මැතිවරණවලට විශාල ෙලස මුදල් වැය කිරීම නිසා ජාත්යන්තර 
නිරීක්ෂකයන් හා රට වැසියන් මැතිවරණය දිහා බලන්ෙන් වපර 
ඇසකින්. අද ෙමය පාලනය කර ගැනීමට නව නීති අවශ්යයි. 
එෙහම නැත්නම් සල්ලි තිෙබන ෙකනාට පමණයි මැතිවරණෙයන් 
ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අපි මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්නට එකඟතාවකට 
පැමිණියා. අපි 2007 ජූනි මාසෙය් 07ෙවනි දා - I just want to 
make a reference to it - මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. 
එයින් යමක් අපි කියාත්මක කළා. අගමැතිතුමාට මතක ඇති, එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි, ඔබතුමායි එකඟ ෙවලා ඒ කමිටුෙව් 
තීරණය පරිදි, පළාත් සභාෙව් තව ආසන 140ක් වැඩි කරන්නට 
ගිය ඒ වගන්තිය අපි ෙවනස් කළා. එෙහම නැත්නම් පැටවු 
ගහන්නා ෙසේ පළාත් සභා මන්තීවරුන් අවුරුදු 10කට සැරයක් වැඩි 
ෙවනවා. ෙම් මැතිවරණ කමය හා මහජන නිෙයෝජිතයන් සහභාගි 
ෙවන පජාතන්තවාදී නිෙයෝජන කමය වැරදි මඟට යාම වළක්වා 
ගන්න ඉදිරිපත් කළ ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොකර තිබුණු කාල 
පරිච්ෙඡ්දය හමාර කරලා, කියාත්මක කරවා ගැනීෙම් උත්සාහයක 
අපි නිරත ෙවනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කාලෙය් 
ඒකච්ඡන්දෙයන් පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිය සම්මත කළා. අපි 
අනුපාත ඡන්ද කමය සහ මනාප කමය අෙහෝසි කරන පනත 
ෙගනාවා. එදා අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒක 
ඒකච්ඡන්දෙයන් සම්මත කළා.  

අපි දැන් දන්නවා, ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන සියයට 
90ක්, -280ක්- විසුරුවා හැරලා බව. එදිෙනදා පළාත් පාලන 
කියාවලිය කඩා වැටිලා. පාරක් හදන්ෙන් නැහැ. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් නැතිව පළාත් පාලනය දුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙදසැම්බර් 31ෙවනි දා වන විට ලංකාෙව් සියලු පළාත් පාලන 
ආයතන විසුරුවා හැරිය යුතුයි. ෙම්ක ෙකොපමණ කාලයක් 
ෙමෙහම යන්නද? ෙකොමසාරිස් පාලනෙයන් යාමද යහ පාලනය, 
පජාතන්තවාදය? නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවුරුදු 8ක්- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ඔබතුමාෙගන් ෙනොෙවයි ඒ පශ්නය ඇහුෙව්, 

අගමැතිතුමාෙගන්. අගමැතිවරු එක් ෙකෙනකු විතරයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්. මුදල් ඇමතිවරුන් නම් ගණනාවක් 
ඉන්නවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙගනාවා. ජනාධිපතිතුමා 
එෙහන් කියනවා, අය වැය ෙවනස් කළා කියලා. උෙද් පාන්දරින් 
නැඟිටලා නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා අහවල් බද්ද අයින් කළා 
කියලා. අගමැතිතුමා අද ඇවිල්ලා, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙදවැනි වර කියවීෙම් අවස්ථාෙව්දී සම්මත වුණු අය වැය ගැන 
කියනවා, වාහන බලපතය ගැන තිබුණු ෙයෝජනාව ෙවනස් කරලා, 
අවුරුදු 10කින් ෙදනවා කියනවා. ඉතින් ෙමතැන ආණ්ඩුවක් 
හැටියට- [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඉරාන් විකමරත්න මුදල් ඇමති 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
නිශ්ශබ්දව ඉන්න. ඒ හතරෙවනි මුදල් ඇමති. ඔබතුමන්ලා තමයි 
පිටුපස්ෙසේ ඉඳලා වැරදි උපෙදස් ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අගමැතිතුමා යම්කිසි වගකීමක් ඇති පකාශයක් කළා. 
ජනාධිපතිතුමා එකක් කියනවා. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, "නැහැ, 
මම ෙවනස් කරන්ෙන්ම නැහැ" කියලා. ඉතින් ෙම් අය වැය-  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වැරදිලා -  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැරදිලා හුඟක් කල්. දැන් ෙනොෙවයි වැරදුෙණ්. ඔබතුමාට 

වැරදිලා හුඟක් කල්, ඉඳ ගන්න. -[Interruption.] Please! 
Please! You are a very senior Member. So, do not behave 
like this. Please sit down! 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, do not disturb. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හත්වලාෙම් ෙවච්ච ෙද්? ෙපෝය කිට්ටු ෙවලාද? 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒවාට උත්තර ෙදන්න ගිෙයොත් 

මෙග් කාලයයි නාස්ති ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිකට් ගහන කාලෙය් ඉඳලා මම 
දන්නවා. සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒ නිසා ඇයි 
ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. A good 
cricketer will never behave like this. That is what I wanted to 
convey to you.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වැදගත් මැතිවරණ 
පතිසංස්කරණයක් අෙප් රටට අවශ්යයි. මැතිවරණ කමෙය් 
පතිසංස්කරණෙයන් තමයි ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන්ට  ජනතාවට 
වඩාත් ළං ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ මැතිවරණ කමය 
පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරමු කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. ගරු අගමැතිතුමාට මම 
විෙශේෂෙයන්ම කිව්ෙව් ෙම්කයි.  

ජනාධිපතිතුමා අතිපූජ්ය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේෙග් ආදාහනෙය්දී, උන්වහන්ෙසේ ෙද්හය ඉදිරිෙය් පකාශ  
කළා  විධායක ජනාධිපති කමයයි, ඡන්ද කමයයි ෙවනස් කරනවා 
කියලා. ඉතින් අගමැතිතුමායි, තමුන්නාන්ෙසේලායි, විරුද්ධ 
පක්ෂයයි එකඟ ෙවලා මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් 
තුන් මාසෙය් දානයට ෙපර මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන නීතිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනමු. ඒක ෙකොයි තරම් ෙගෞරවයක් 
ෙවනවාද උන්වහන්ෙසේට? ඊට පස්ෙසේ අපි මාර්තු මස 31වැනි දාට 
පළාත් පාලන ඡන්දය පකාශයට පත් කරමු. එෙහම නැතිව සියයට 
සියයක්ම අපි ෙකොෙහොමද දිනන්ෙන් කියලා -හැම ෙකනාම 
මෙගත් එක්ක එකඟ ෙවයි ඒ කාරණයට- ඡන්ද කම හදපු රටක් 
ෙලෝකෙය් නැහැ. දැන් අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ වාෙග් 
වැඩක්.  

අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒ 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟ වුෙණ් නැහැ. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණ කමයක් ෙගනාවා. ඒකටත් එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් විධියට ගිෙයොත් කවදාවත් කිසිම ෙදයක් ෙවනස් 
කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද  ඒ ෙදස සාධාරණව 
බලනවාද? රටක් ගැන බලන්ෙන් නැහැ, රටක ස්ථාවරභාවයක් 
ගැන බලන්ෙන් නැහැ. පජාතන්තවාදෙය් අනාගතය ගැන 
බලන්ෙන් නැහැ.  නිතරම බලන්ෙන් මට ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් 
ලැෙබන්ෙන්, මට පුළුවන්ද ෙම්ක අස්සට රිංගන්න කියන එකයි.  
ඡන්ද කමයකින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒ වාෙග් ෙදයක් නම්,  
අලුත් ඡන්ද කමයක් හදන්න ෙවන්ෙන් නැති බවට ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, මමත් -අපි ෙදෙදනා ෙමොන පක්ෂවල සිටියත්- 
එකඟතාවක ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරමු.  

විධායක ජනාධිපති කමය ගැන නම් මට කථා කරන්න බැහැ. 
ඒක ෙකොෙහොම ෙකෙරනවාද කියලා කියන්න බැහැ. නමුත් අපි 
කැමැතියි, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න. අපි ඒ 
ස්ථාවරය දරනවා. එහි යම් යම් ව්යවස්ථාමය ගැටලු තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Leader of the House, can we give 

the Hon. Member some more minutes beyond 12.30 p.m.? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, we are prepared to give him more time. Let him 

speak. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
We  have sympathy towards you. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I can  continue  after lunch. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
While giving him more time, I want to tell -  ඔබතුමා 

අල්ලස් ෙකොමිසෙම් වාර්තාව ගැන කිව්වා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Not only  අල්ලස් ෙකොමිසම. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුදු පහකින්, for five years, අල්ලස් ෙකොමිසෙම් 

වාර්තාවක් නිකුත් කරලා නැහැ.  ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.  I just 
spoke to a high-ranking official.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Leader of the House, I was referring to all the 

Reports that should have been placed before Parliament. 
Please understand that. That is what I was canvassing. 
Even  last time - the former Speaker is also here -  we got 
Reports by all these institutions. The Institute of Policy 
Studies always come up with a very good analysis. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් හරියාකාරව වැඩ කරන ෙකොට ෙම් පශ්න 
ෙගොඩක් නිරාකරණය ෙවනවා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙවනවා, ෙවනවා. I agree. නිරාකරණය වුණාට, ෙම් කරුණ 

නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ ෙදයක්. ඔබතුමා ෙහෝ මම දැනගන්න 
ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සහ අදාළ 
ආයතනවල නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවක් ෙවනස් 
වුණාය කියලා ෙමෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. මීට ඉස්ෙසල්ලාත් 
ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව අය වැය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙල්ඛනයට එන්න ඕනෑ. අපි කරපු වැඩ ටික ෙමන්න, ෙම්වා අපි 
කරපු නැති වැඩ, ෙමන්න අපි කරපු වියදම් කියලා අය වැය 
වාර්තාවට එන්න ඕනෑ. ඒ ගැන විස්තර කියන්න මට ෙවලාවක් 
නැහැ.  

මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා  ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලන්න කැමැතියි. පළාත් 
පාලන සභිකයන් මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා, ෙමෝටර් සයිකල්වලට. 
අද ෙවන තුරු ඒ අයට ඒවා ලැබිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා- 
[බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්. කාන්තා මන්තීවරියන්ට ඒ 
බයිසිකල් ලබා ගැනීමට මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ටවත් ලබා දීලා නැහැ. ඔබතුමා අද  මන්තීවරියන්ට 
තිෙබන අනාගතය ගැන කිව්වා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, 31වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා,- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ. 
ඔබතුමාෙග් කුරුණෑගල ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්, ලංකාව 
ගැන.  ලංකාව ගැන කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට බයිසිකල් 

දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මරික්කාර් මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්නම්. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමියක් මට කිව්ෙව්, "දිෙන්ෂ් මන්තීතුමා 
කරුණාකරලා ෙම් ගැන කථා කරන්න. අෙප් අය ෙම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. [බාධා කිරීමක්] මරික්කාර් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාටත් ඡන්දය දීපු යූඑන්පී මන්තීතුමියක් මට කිව්ෙව්. ඒ නම 
මම පස්ෙසේ කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඉඳගන්න. ඒ සල්ලි 
ෙගවලා තිෙබන  අයට ඒවා ලබා ෙදමු. එච්චරයි අෙප් අරමුණ. දහස ්
ගණන් සල්ලි ෙගවලා තිෙබන මන්තීතුමන්ලාට ඒ  බයිසිකල් ලබා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දැන් බඩගිනියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම නවත්වන්නම්. මට පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් පසු දිවා විෙව්කය සඳහා නවත්වමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විනාඩි පහකින්, හයකින් ෙකොෙහොම හරි කථාව අවසන් 

කරන්නම්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඉඳෙගන ඉන්නවා නම් මට ඒ ෙවලාවට මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න පුළුවන්.  

විධායක ජනාධිපති කමය පිළිබඳ කරුණු සඳහන් කළා. අපි 
හිතනවා, එය අෙහෝසි කිරීෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ ෙවයි කියලා. 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඉන්න ෙවලාෙව් මා එක කාරණයක් මතු 
කරන්න කැමැතියි. 

I normally do not want to raise issues like this, but I 
am forced to do that today. We have, under the 
Nineteenth Amendment, Commissions and all the 
Commissions have been appointed. We appreciate that. 
We, the Opposition, supported the Nineteenth 
Amendment subject to certain amendments. අපි ෙකොමිෂන් 
සභා පත් කරන්න සහෙයෝගය දුන්නා. නමුත් අපට ලැබුණු 
පැමිණිල්ලක් අනුව අෙප් මන්තීවරු 15 ෙදෙනකු අත්සන් කරලා 
ලිපියක් යැව්වා. ඒ පැමිණිල්ල ෙමොකක්ද? Police Commission 
එකට මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවකින් දඬුවමක් ලබපු ෙකෙනකු 
පත් කරලා තිෙබනවා. I do not want to mention even the 
name. Now, how can a person who has been punished by 
the Supreme Court  serve on the Police Commission?   
Of course, there were differences. On differences, Mr. 
Lionel Fernando said,  “ I do not want to accept.” That is 
a different matter.  We respect  Mr. Lionel Fernando, all 
of us, whether from that Side or this Side.  But, here,  the 
complaint is very clear and the copy of the Supreme 
Court Order has been submitted.  So it does not prevent 
dealing with the person  irrespective of who he is.  If  the 
person has been found guilty by the Supreme Court  and 
you say, " Constitutional Council has appointed and 
therefore, we cannot change.  The Police Commission  is 
sitting",  what do you expect from the Police 
Commission? I appeal to the Hon. Prime Minister to look 
into this matter because 15 of us have submitted all the 
details. We did not want to publicize this issue.  As 
Members of Parliament we submitted- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I will finish in five minutes. 

මම ඒ ෙකොමිෂන් සභා ගැන ඒ කාරණය විතරක් සඳහන් 
කරනවා. අෙනක් කටයුතු ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව ඉතාම වැදගත්. අෙප් රෙට් අනාගතයට 
ඉතාම වැදගත් ෙකොමිෂන් සභාවක් තමයි, අධ්යාපන ෙකොමිෂන් 
සභාව. අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන හා ෙවනත් තැන්වල ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
කරුණු අනුව අධ්යාපනය පිළිබඳව වැදගත් ෙලස අධ්යාපන 
ෙකොමිෂන් සභාව ගැඹුෙරන්, පෙව්සෙමන් අධ්යයනය කරයි 
කියලා. අෙප් රටට තිෙබන ජයගහණවලින් එකක් තමයි 
අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය. ෙම් ෙදක තමයි ලංකාෙව් සාර්ථකම අංශ 
ෙදක. ඒ නිසා අධ්යාපනය කඩා වැෙටන විධිෙය් කියා මාර්ග ගන්න 
එපා, හදිසි කියා මාර්ග හැටියට. 

හිටපු ජනාධිපතිතුමිය ගැන මා දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ගැන හවස කථා කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා 
දන්නවා, අපි ෙදන්නාම ජනාධිපතිතුමිය යටෙත්ත් ෙසේවය කළ 
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බව. මා එතුමිය ගැන ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමිය හුඟක් 
පකාශ නිකුත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මම නම් ආදෙර් නැහැ. 
මම එතුමියට ගරු කරනවා. ඒක ෙවන ෙදයක්. නමුත් ආදෙර් නම් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙවන ෙකෙනක් ආදෙර් කළාට මම 
අකමැතිත් නැහැ. ඒක ෙවනම ෙදයක්. [බාධා කිරීම්] ඒක ෙවනම 
කථාවක්. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා, අනවශ්ය ෙද්වල් 
කථා කරන්න එපා. එතුමිය අෙප් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිතුමිය. 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, එතුමිය ලංකාෙව් ජනාධිපති ධූරය දරපු 
නිසා  අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් බලතල පාවිච්චි කරන්නට බැහැ. 
ජනාධිපති බලතල පාවිච්චි කරන්නටත් බැහැ. එවැනි බලතල 
පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධ පකාශ නිකුත් කරන්නටත් බැහැ. ඒක 
තමයි වැදගත්ම කාරණය. [බාධා කිරීමක්]  No, I do not want to 
quote. එතුමා හදන්ෙන් මා ලවාම ඒක කියවා   ගන්න.  

It is not fair. Former Presidents who have retired and 
gone have no authority - they can make statements - to 
make statements on appointments or decisions that the 
Government is taking. It is not fair. I have to say that.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම ඉතාම ෙහොඳ 
ෙදයක්.  තවත් ටිකක් වැඩි කළා නම් මම එකඟයි. -
[Interruption.] The Hon. Rauff Hakeem will agree with 
me. Now, even the Bata shops adopt the pricing structure 
of “999. 99” et cetera. Why are you making it  Rs. 
99,999.00 for the former President Chandrika 
Kumaratunga? Make it 100,000.00. It is better. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විශාම වැටුප ලක්ෂයකට කිට්ටු  
ෙවන්න වැඩි කර තිෙබනවා. ලක්ෂයකට ෙපොඩි ෙසොච්චමයි  
අඩුෙවන් ෙන්. එතුමිය කියනවා, එතුමියෙග් වැඩ කටයුතු කර 
ගන්න ලැෙබන විශාම වැටුප මදිය කියලා. ඒ නිසා ඊට 
වැඩිෙයන් දුන්නත් කමක් නැහැ.  ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.  ඒ ෙහොඳ 
ෙදයක් කරනවා වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට අෙහෝසි 
කරන්නට යන විශාම වැටුප් අයිතියත් රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  ඒකත් ෙදන්නට  ඕනෑ. ෙමොකද අපි 
එතුමියෙග් විශාම වැටුප ඉහළ දමනවා -  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
“Wind up” කියන්ෙන් ඇයි? ෙම් මෙග් ෙවලාව ෙන්.  [බාධා 

කිරීමක්]   
 

රජෙය් ෙසේවකයන්ට  හිමි  විශාම අයිතිය අෙහෝසි කරන්නට 
එපා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන් ට හිමි -  අද  අෙහෝසි කරන්නට 
ෙයෝජනා කර තිෙබන - වාහන බලපතය අෙහෝසි  කරන්නට එපා. 
ෙම් රෙට් කලබලකාරී  තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙව්ෙගන යනවා. අපි 
මන්තීවරුන්. මන්තීවරුන් කථා කරන්ෙන් මහජනයා කියන  
ෙද්වල් ගැනයි.  මහජනයා කියන ෙදය අපි සුමාන ෙදකක් තිස්ෙසේ 
කිව්වා, ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. දැන් ෛවද්යවරුන් වැඩ වර්ජනයක, 
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ අකුරට වැඩ. ඇයි?  රජය  කියපු ෙද්වල්, දීපු 
ෙද්වල්  අෙහෝසි කරන්න හදනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු 

අගමැතිතුමා - 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes. The Hon. Prime Minister made a statement on 

this. I appreciate that.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙද්වල් අහන්න සූදානම්.  අපි ඒ 

ෙවනසක්ම් කරනවා. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. We are willing to 
do the necessary changes. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The problem is, - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
This is a discussion; Committee Stage is a discussion.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is true. I agree with the Hon. Leader of the 

House. But, the problem is, if these things go on at this 
rate, we do not know what will happen to the Budget in 
the end. You are ready to listen to us and we are taking 
up issues for the people and in the end, perhaps, you will 
be amending the Budget so much and we do not know 
what will happen. So, let us know; let us sit down and 
discuss this. Let the President and the Prime Minister and 
the Opposition - we are the real Opposition, because we 
have 50 Members now. Remember that. We have proved 
that we are the real Opposition now. මම ඒක කියලා මෙග් 
කථාව නවත්වන්නටයි හැදුෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාස තුනක්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 50කට හිමි අයිතිය යටපත් කළා. 
එෙසේ යටපත් කළ නිසා අපට සිද්ධ වුණා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. අදත් අපට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරනවා. අපි තමයි මහජනයාෙග් පශ්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව්. ආණ්ඩුවට "ජයෙව්වා!" කියන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි. මහජන ඡන්දෙයන් අපි පාර්ලිෙමන්තුවට 
ආෙව් මහජනයාෙග් දුක, ෙව්දනාව, සතුට  සියල්ල පකාශ 
කරන්නයි. උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, ෙකොයි පළාෙත් ෙහෝ 
ෙව්වා මුළු රෙට්ම  ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්නයි.  
දැන් ඒක නවත්වන්න තමයි ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  නීතිරීති 
පාවිච්චි කරමින් කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලනයයි, 
මෙග් ෙද්ශපාලනයයි, ෙවනස් වුණත්, මා එදා ඇමතිවරයකු 
හැටියට ඔබතුමා ෙග් ආසනයටත් ගිහිල්ලා ජනතාවට වතුර ෙදන්න 
කටයුතු කළා. එෙසේ වැඩ කෙළේ ඔබතුමා උතුෙර් ෙකෙනක් 
හැටියට ෙවනම හිතලා ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා TNA කියලා ෙවනම 
හිතලා ෙනොෙවයි. අපි එෙහමයි. සාධාරණ මිනිස ්ගුණධර්ම විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහජන පශ්නත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඕනෑ.  
ඒවා ෙගෙනන්න සිටින 50ක් විතර මන්තීවරුන් "අපි එකට 
ඉන්නවා" කියන එක ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා. ඒ කාරණය  
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත යුතුයි. මම කියන්ෙන් එපමණයි. එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කණ්ඩායමට හිමි වරපසාද, පහසුකම් පිළිබඳවයි මම කථා කෙළේ.  
[බාධා කිරීමක්] මම කථාව අවසන් කරනවා.    

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙසේවකයන්ට ස්තුති කරන්න මට 
යුතුකමක් තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න 
ෙම් විවිධ අංශවල සිටින ෙසේවකයන් විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කනගාටු ෙවනවා - [බාධා 
කිරීමක්] බඩගිනි නැහැ. තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න, මම ඉවර 
කරන්නම්.  ෙමොකද, කියන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. දැන් සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විපක්ෂය, ආණ්ඩුවට ජය ෙව්වා! කියා ෙකොඩිය 
උස්සන එකයී. එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි 
කියන්න ඕනෑ, - [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න, Leader of the 
House. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.  ඔබතුමා මට කථා කරන්න 
ෙවලාව ෙදන්න ෙකෝ.  ඇයි ෙම්?  මම කථා කරන්ෙන් TV එකට 
ෙනොෙවයි.  මම පාර්ලිෙම්න්තුවට කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
අපට ඔබතුමන්ලා සැලකුෙව්ත් ඔය විධියටම තමයි.   ඒ කාල ෙය් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අයව මරණෙකොට,  ඒ ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම කථා කරද්දී, එයට බාධා කරමින් මට "හූ" 
කියලා ෙකොයිතරම් වදයක් කළාද?  මම කියන්ෙන්, මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටම කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි.  කථා 
කරනෙකොට සවන් ෙදන්න ඉෙගන ගන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයන් 
වැටී තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. හිටපු කථානායකතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. හැමදාම  අවුරුද්ද අන්තිමට 
පැවැත්ෙවන ෙම් අය වැය විවාදය  කාලෙය්දී  වැඩි පුර ලබා ෙදන 
දීමනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙසේවකයකුම ගත්තා. ෙමවර එය 
අෙහෝසි කෙළේ ඇයි? ටික ෙදෙනකුට විතරක්  දුන්ෙන් ඇයි?   
සමහර විට ඒ අය තමන්ෙග් දරුවන්ට ලබන අවුරුද් ද සඳහා පාසල් 
ෙපොත් ටික මිල දී ගන්ෙන් ෙම් සල්ලිවලින් බව දන්ෙන් නැද්ද?  
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ළමයින් සමඟ අවුරුද්ද අන්තිමට 
වන්දනාවක  ගිහිල්ලා එන්ෙන් ෙම් ලැෙබන අතිෙර්ක දීමනාෙවන් 
බව දන්ෙන් නැද්ද? ඉතින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ට 
සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්,  මම ඒ ගැන ඉතාම කනගාටු ෙවනවා.  
ෙමොන තීරණය ගත්තත් සල්ලි නැහැ කියන්න බැහැ.  සල්ලි 
නැත්නම්, අපට කිව්වා නම් අපිත් සල්ලි ෙදනවා.  අෙප් වැටුෙපන් 
හරි කපලා ෙදනවා.  අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ආදර්ශයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

අර තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරපු ෙද්වල්. 
මන්තීවරුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ගරු සභාෙව් උපකරණ සවි 
කර තිබුණත්,  තවමත් එහි  switch  එකවත් දා ගන්න බැහැ. 
ෙම්වාෙග් නාස්තිකාර ෙද්වල් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නාස්තිය ෙපන්වන එක  මෙග් යුතුකම 
ෙනොෙවයි. නමුත් මම කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තු  ෙසේවකයන්ට හිමි 
ෙද්වල් ලබා ෙදන්න කියලා. අෙප් පුස්තකාලය, අෙප් 
ෙභෝජනාගාරය, අෙප් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අෙප් භාෂා 
පරිවර්තකෙයෝ, ෙව්තධාරිතුමාෙග් කාර්යාලය යනාදී වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාටම හිමි වරපසාද, 
පහසුකම්, ඒ ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්න. එෙහම නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු  අඩපණ කර ගන්න බැහැ.   

ගරු අගාමාත්යතුමා ඉතාම ඕනෑ කමින් කාරක සභා කමය 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ කාරක සභා කමය ෙගන එනවා නම්, 
ෙම් වරපසාද කිසිවක් අෙහෝසි ෙනොෙකොට ලබා දිය යුතුයි කියලා 
අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් අන්තිම පැෙය්- even at the last 
hour, I am appealing to you to give these benefits to the 
employees who have been enjoying them over the years. Do 
not deprive them of these benefits. මට හුඟක් ෙද්වල් කියන්න 

තිබුණත්, මීට වඩා කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තු 
කමය ෙවනස් කිරීම, ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම, කාරක සභා 
කමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම වැනි කටයුතු කෙළොත් එය 
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.   

ෙරෝසි ෙසේනානායක හිටපු මන්තීතුමිය ගැනත් මම කියන්නයි 
හිටිෙය්. ඇය කාන්තා මන්තීතුමියන් ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් 
කරපු ෙකෙනක්. ඒ ගැන දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මා සමඟ 
එකඟ ෙවයි. අද එතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ.  Hon. Dayasiri 
Jayasekara, I am just mentioning this to you. ඊෙය් පුවත් 
පතක මුල් පිටුෙව් පළ ෙවලා තිබුණා, එතුමිය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩුවක් දාලා තිෙබනවා කියලා, එතුමියෙග් ඡන්ද පතිඵල වැරැදියි 
කියලා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Dinesh Gunawardena, please wind up now.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am also in support of her and Hon. Jayasekara, you 

also should support her in order to see that the 
Department of Elections does not come up with incorrect 
information. It should be taken up. It is up to me to say 
this because the Judges of the Supreme Court will not 
speak. It is up to me from Parliament to say, “Dispose of 
this petition. Go into the matter. Do not delay it.”  The 
Supreme Court should take up all these matters and 
dispose of  them with a judgment that will be everlasting 
in the Parliamentary system of our country.  

Thank you. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                        

අ. භා.1.00ට  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00  மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .    
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
[1.00 p.m.] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Mr. Deputy Chairman, we witnessed this morning the 

presentations that were made by His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister. අද දිනෙය්දී ෙමම 
විවාදයට සම්බන්ධ වී අදහස් දැක්වීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම 
සම්බන්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 37ක් පමණ අඛණ්ඩව 
මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙසේවය කළ මා ඇත්ත වශෙයන්ම සතුටට 
පත් ෙවනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා එම ධුරයට පත් වුෙණ්, අෙප් 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිර්මාණයක් හැටියටයි. අෙප් 
අගමැතිතුමා, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීවරුන් හා 
සංවිධායකවරුන් තමයි, කැපවීෙමන් වැඩ කරලා එතුමා එම 
තනතුරට පත් කෙළේ. අද එතුමා ෙබොෙහොම අවංකව සඳහන් කළා, 
එතුමාෙග් සියලු බලතල එතුමා පරිත්යාග කළ ආකාරය පිළිබඳව 
වාෙග්ම එතුමාෙග් ඒ බලතල තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කළ ආකාරය පිළිබඳව. දැන් ෙමතැනදී අපිට ෙත්රුම් ගන්න 
තිෙබන්ෙන්, වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කිරීමට එතුමා කර තිෙබන පරිත්යාගය ගැනයි. එතුමා 
අද ජාත්යන්තරෙය් පසාදයට ලක් වී තිෙබන බවත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපනුණා. එතුමාම සඳහන් කළා, එතුමා පසු ගිය 
දිනවලදී සහභාගි වූ ජාත්යන්තර සම්මන්තණවලදී, එදා අෙප්                      
ශී ලංකාවට වැඩි සැලකිල්ලක් ෙනොදැක්වූ ජාත්යන්තර නායකයන් 
එතුමා පිළිෙගන, එතුමා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරමින්, ඒ වාෙග්ම සියලු පාර්ශ්වයන් 
ඒක රාශි කර ගනිමින් ජාතියක්, ජම්මයක් ෙනො බලා ෙම් රට 
එකමුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව එතුමාට දැක්වූ පසාදය ගැන.  

 

According to the information I have, the international 
community and the world leaders are now contemplating in 
recommending His Excellency the President for the Nobel 
Peace Award for 2016 which is to be considered, I think, in 
the course of this year. I am quite confident that he is the 
most suitable leader who could be considered for this Award. 
පිට රටවල ඉන්නා අෙප් තානාපතිවරුන් ෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න 
කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකයි මෙග් මතය. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ඉන්නා ඒ රටවල තානාපතිවරුත් ෙම් පිළිබඳව 
උනන්දුවක් දක්වා ෙම් අවස්ථාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙම් තරම් 
සුදුසු රාජ්ය නායකෙයක් ෙම් යුගෙය් බිහි ෙවලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම 2015 අවුරුද්ෙද්. ෙපර අවුරුදුවල විවිධ රාජ්ය 
නායකයින්ට  ෙනොෙබල් සාම ත්යාගය ලැබුණු බව අප දන්නවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වුණු ෙහෝ රටට ෙසේවය කළ 
උදවියට එම ත්යාගය ලැබුණු බව අපි දැක්කා. නමුත් ලබන 
අවුරුද්ෙද් ෙම් ෙනොෙබල් සාම ත්යාගය ලැබීමට සුදුසුම රාජ්ය 
නායකයා අෙප් අතිගරු ජනාධිපති, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාය කියා මා හිතනවා. ඒ අනුව අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශි 
ෙවලා එතුමාට එය ලබා දිය යුතුයි, එෙහම නැත්නම් එය ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කරන්න වුවමනායි කියා මා හිතනවා. ඒකට ඒ 
රටවල ඉන්නා අෙප් රෙට් තානාපතිවරුන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ඉන්නා ඒ රටවල් නිෙයෝජනය කරන තානාපතිවරුත්  කටයුතු කළ 
යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස 
සංකීර්ණයයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස සංකීර්ණයක් 
පිළිබඳව මම ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් සිටින විට හිටපු 
කථානායකතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එහායින් ජයවර්ධනපුර ඉස්පිරිතාලයට යන පාර 
ආසන්නෙය් තිෙබන සුදුසු සථ්ානයකින් භූමි භාගයකුත් ෙතෝරා 
ගත්තා. ඒ නිවාස සංකීර්ණය හදන්න කැබිනට් අනුමැතියකුත් 
එවකට ලබා දීලා තිබුණා. එෙහම නැත්නම් විකල්පයක් හැටියට 
තිබුෙණ්, දැනට පාවිච්චි කරන නිවාස සංකීර්ණය ඉවත් කර එතැන 
තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් සාදා දීමයි. එම නිවාස සංකීර්ණය 
ෙබොෙහොම අබලන් ෙවලා, මනුෂ්ය වාසයකට නුසුදුසු තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මාදිෙවල තිෙබන ඒ නිවාස සංකීර්ණය ඉවත් 
කර ෙම් මන්තීවරුන්ට එතැන තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් හදලා දිය 
යුතුයි. එය අවශ්ය ෙදයක්. අෙප් ඇමතිවරුන්ට නිල නිවාස හම්බ 
ෙවනවා; නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ට හම්බ ෙවනවා. නමුත් 

මන්තීවරුන්ට නිල නිවාසයක් නැති නිසා කලට ෙව්ලාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන වාහන තදබදයත් එයට ෙහේතුවක් වී 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමාත් පිළිගත්තා, කවුරුත් පිළිගත්තා, ෙම් 
පශ්නය නිසා මන්තීවරුන්ට කල ට ෙව්ලාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න බැරි වී තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණය හදපු මිට්සුයි සමාගම සූදානෙමන් හිටියා, ඒ නිවාස 
සංකීර්ණය ඉදිකරන්න. මම දන්ෙන් නැහැ, ජපන් රෙටන් ඒකට ඒ 
ෙවලාෙව් ආධාර ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණාද කියලා. නමුත්        
මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් කාරණය සඳහා අපට පහසු ණයක්    
ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේත් දැන් ෙම් කණ්ඩායෙම් ඉන්න වග කිව යුතු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාට කියනවා, ෙකොෙහොම හරි 
ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා. අගමැතිතුමා කිව්ෙව් කාර්යාල සංකීර්ණයක් කියලා. මම 
කියනවා, කාර්යාලවලින් එහා ගිය apartment එකක් හදන්න  
ඕනෑ කියලා. මන්තීවරුන් එකසිය ගණනක් තමයි ඉන්ෙන්. 
ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් 60ක්, 70ක් විතර ඉන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් මන්තීවරුන්ට ෙම් කටයුත්ත ඉටු කර ෙදන එක අෙප් 
යුතුකමක් හැටියට මම සලකනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම පිළිබඳව 
අපි අෙප්  පසාදය අගමැතිතුමාට පුද කරනවා. එතුමාෙග් 
සංකල්පයක් අනුව තමයි ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම 
සිදු කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන ෙවන්න 
ඕනෑ. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ෙවන්නත් ඉස්සර 
ෙවලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා පසු ගිය මැතිවරණ ෙදෙක්දීම 
ෙබොෙහොම සාධාරණව කටයුතු කළා. විවිධ බලපෑම් තිබුණත්, 
ඒවාට යටත් ෙවන්ෙන් නැතුව එතුමා නියම පතිඵලය ජනතාවට, 
රටට ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමාට පසාදය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙකොමිෂන් සභාවලිනුත් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, කිසිම බලපෑමකට යටත් ෙවන්ෙන් නැතුව, 
දීලා තිෙබන වග කීම ඉටු කරන්න කියලා. මම දිගට කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කියාකාරීව, කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට මාෙග් පසාදය 
පුද කරන්න මම කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මහ ෙල්කම්තුමාෙග් 
ඉඳලා නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කමිටු භාරව ඉන්න නිලධාරි  
මහත්වරුන්ෙග්ත්, ෙම් සභාව ඇතුෙළේ කටයුතු කරන කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාෙග්ත් කියා කලාපය ගැන අපි පශංසා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොන ෙසේවක අඩු පාඩුව තිබුණත්, අෙප් 
අවශ්යතාවලදී හැම ෙවලාෙව්ම කිසිම අඩු පාඩුවක් ෙනොතියා ඒ අය 
ඒ කාර්යය ඉටු කළා. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන අවස්ථාෙව් මැති 
ඇමතිවරුන් හැටියට අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ අයෙග් ෙසේවය 
අගය කරන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ලැබිය යුතු යමක් ඇත්නම්, ඒවා 
ෙනොපිරිෙහලා ලබා දීම යුතුකමක් කියන එක මම මතක් කරනවා.  

ෙම් වැය ශීර්ෂය ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂයක්. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් රන් අකුෙරන් ලියැෙවනවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතා ඉටු කිරීම සඳහා අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් එතුමන්ලාෙග් සියලු බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
දීලා කටයුතු කිරීම. ජනාධිපති ධුරෙය් තිබුණු බලතල 
ජනාධිපතිතුමා අතට අර ෙගන කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඒ බලතල 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීම අගය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි.    
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙකොමිෂන් සභා, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ආයතන 
ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ ෙවන්න 
ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න 
කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා පසු ගිය ජනවාරි 08 වැනිදා පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
බිහි වූ ඉතාම සරලම ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් එතුමා නම් කිරීම 
සාධාරණයි කියලා. අද එය ෙම් රෙට් ඉන්න සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්න කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
1978 වසෙර්දී විධායක ජනාධිපති කමය හඳුන්වා දුන්නා. එදා 
ඉඳලා අපි කිව්ෙව්,"ගැහැනියක් මිනිෙහක් කරන්නත්- මිනිෙහක් 
ගැහැනියක් කරන්නත් විතරයි බැරි, අෙනක් ඕනෑම ෙදයක් 
කරන්න පුළුවන් විධායක ජනාධිපති කමයක් තමයි ෙම් හදලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලායි. ඒ හදපු විධායක ජනාධිපති කමය තුළ, පසු 
ගිය අවුරුද්ද දක්වාම ෙම් පත්වන විවිධ ජනාධිපතිවරුන් යටෙත් ඒ 
බලතල විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒ 
අනුව, අය වැෙයන් විශාල ෙලස වියදමක් ලබා ගන්නා වැය ශීර්ෂය 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වැය ශීර්ෂය බවට පත් ෙවන තත්ත්වයකුයි 
තිබුෙණ්. 2014 වසෙර් ෙම් සඳහා වියදම රුපියල් බිලියන 1,652ක්. 
ෙම් මුදල ෙවන් කරලා තිබුණා, එවකට හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් යටෙත් තිබුණු අමාත්යාංශ වන ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 2,830ක්; මුදල් අමාත්යාංශයට 
රුපියල් ෙකෝටි 11,600ක්; මහා මාර්ග, වරාය නාවික 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 1,440ක්;  නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 530ක්; විෙශේෂ වියදම් විධියට 
රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙලසත් ගත්තාම සමස්ත දළ වියදෙමන් අය 
වැය සියයට 62ක පතිශතයක් අමාත්යාංශ කිහිපයකට ලබා දුන්නා.  

ෙමවර අය වැෙයන්, 2016 වර්ෂය වන විට අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යට ෙත් පවතින අමාත්යාංශ වන ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයය රුපියල් ෙකෝටි 3,060ක්, මහවැලි සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 690ක්, විෙශේෂ වියදම් සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි 100ක් තිබුණු එක විෙශේෂ වියදම් රුපියල් ෙකෝටි 
23 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව, ෙම් අමාත්යාංශ ෙදකක් 
සහිත ජනාධිපති කාර්යාල සහ තවත් ආයතන ගණනාවකට ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්  සමස්ත අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදලින් 
සියයට 12ක පමාණයක්. ඒක ඉතාම ෙගෞරවෙයන් අපි සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ගැනයි. අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳවයි. ෙම් කියාදාමය නිවැරැදිව කරන තාක් 
දුරට ආණ්ඩුවක් පවතිනවාද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අපට 
හිතා ගන්න පුළුවන්. බලහත්කාරෙයන්, තර්ජනෙයන් ආණ්ඩු 
කරෙගන යන්න ඕනෑ කියලා, පුද්ගලයන් අභිවන්දනය කරන්න 
යන කියාදාමය ෙවනුවට, රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස, 
පජාතන්තවාදය රටක් විධියට අපට විශාල වශෙයන් දැෙනමින් 
තිබුණු කාල වකවානුවක් අපි පසු කළා. මම හිතන්ෙන්, 1978 
වසෙර් ඉඳලා අපි ඒ කාල වකවානුව අත්දැක්කා. වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා විධියට  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
තමන්ෙග් බලය අත් හරින ෙකෙනක් විධියට, පසු ගිය දිනක 
තිබුණු කැබිනට් මණ්ඩලයට එතුමා විසින් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 
ඒ තමයි  විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි 
කරන්න ෙගන ආ ෙයෝජනාව. එතුමාෙග් එම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව ඉතා ඉක්මනින් කියා කරන්න අවශ්ය කරන කමිටු පත් 
කිරීම සහ අදාළ කාරණා ටික කියාත්මක කරන්න කියා කැබිනට් 

මණ්ඩලයටත් ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත් භාර දුන්නා. අපි 
ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ කාර්ය භාරයටත් අත ගැසිය යුතුයි.  

එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියපු කාරණයක් 
තමයි,"ජනාධිපතිවරයා විධියට 2020 අවුරුද්ෙදන් පසුව ඉන්න 
මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ" කියන කාරණය. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, ඒ වාෙග්ම                        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්යම කාරක සභාවටත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව එතුමා පකාශ කළා. පසු ගිය දිෙනක ෙම්ක වැරැදි 
විධියට පාවිච්චි කරලා පත්තෙර්ක දාලා තිබුණා,"එතුමා අගමැති 
විධියට ආපහු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවන්න හදනවා" කියලා. 
ඒකත් එතුමා විසින් සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කළා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එතුමා පකාශ කළා, විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන බවටත්, එතුමාෙග් ධුර කාලය 
අෙහෝසි වූ පසුව අනාගතෙය් දී එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම යන 
බවටත්. මම හිතන්ෙන්, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට 
තමයි ජනාධිපතිවරෙයක් එවැනි පකාශයක් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
තමන්ෙග් පතිරූපය විධියට, ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
විධියට තමයි එතුමා ඒ කියාදාමය ඒ අයුරින් සිදු ෙවන බවට පකාශ 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ජනාධිපති ධුරෙය් ඉන්නෙකොට ජනාධිපතිවරයා 
ෙකොයි තරම් ෙහොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ කියලා. ෙමොකද, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් වෙට් එකතු ෙවන පිරිස් නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් 
කමය දූෂිත තත්ත්වයට පත් වීමයි. ඉතිහාසෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිවරු ගණනාවක් තුළින් අපි ඒක දැක්කා. ඒ නිසා ෙකොයි 
තරම් ෙහොඳ ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් පුටුෙව් ඉඳගත්තත් ෙම් කමෙය් 
තිෙබන වැරැද්ද, එෙහම නැත්නම් දූෂිත තත්ත්වය තුළ විශාල 
පශ්න ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ 
ගැන අවෙබෝධ කරෙගන තමයි අද ෙම් කියාදාමය ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

උදාහරණයක් විධියට, දකුණු අපිකාෙව් ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා 
මැතිතුමා ඒ රෙට් තිබුණු වර්ගවාදයට එෙරහිව නිදහස් සටන 
ෙවනුෙවන් කරපු කියාකාරකම්වලට අනුව එතුමාට තමන්ෙග් 
ජීවිත කාලෙයන් අවුරුදු 26ක් හිෙර් ඉන්න සිදු වුණා. ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා මැතිතුමා හිෙරන් නිදහස් ෙවලා ඇවිල්ලා දකුණු 
අපිකාෙව් ජනාධිපතිතුමා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමා කිසි 
විටක කිව්ෙව් නැහැ, "මම අවුරුදු 26ක් හිෙර් සිටියා. එම නිසා මට 
තව අවුරුදු 26ක් ෙම් රට පාලනය කරන්න ෙදන්න" කියලා. 
අවුරුදු 26ක් හිෙර් ඉඳලා, අවුරුදු 4ක් ජනාධිපති ධුරය දරලා, 
තමන්ෙග් රට නිවැරැදි තැනට ෙයොමු කරලා එතුමා විශාම ලබා 
ෙගන එළියට ගියා.  

අපි දන්නවා, මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා. එතුමා ඉන්දියාෙව් 
නිදහස ෙවනුෙවන් මහා දැවැන්ත අරගලයක් කරලා 1947දී 
නිදහස ලබා ගත්තා. එතුමා ෙලෝකෙය් රටවලට ගිහින් දැවැන්ත 
වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉතාම අඩු කුලෙය් අය 
අඳින ඇඳුමක් ඇඳෙගන තමයි එතුමා තමන්ෙග් ව්යාපාරය ෙගන 
ගිෙය්. ඉන්දියාවට නිදහස ලැබුණාට පස්ෙසේ එතුමාට ඉල්ලීම් 
ගණනාවක් ආවා, අගමැතිවරයා විධියට පත් ෙවන්න කියලා. 
එතුමා අම්ෙබත්කාර් මැතිතුමා ෙගන්වා, ඉන්දියාව ෙලෝකෙය් 
තිෙබන දැවැන්තම පජාතන්තවාදී රාජ්යයක් විධියට ඉන්දියාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව එතුමා ලවා සකස් කරවා ෙගන, රෙට් 
පාලනය ෙවනත් පුද්ගලයන්ට භාර දීලා එතැනින් ඉවත් ෙවලා 
ගියා. ෙම්වා තමයි ෙම් ෙලෝකය ඇතුෙළේ අපි දැකපු පජාතන්තවාදී 
ගුණාංග.  

මා කියන්න කැමැතියි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා 
ආණ්ඩුෙවන් එළියට ගිහින් ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් ෙවලා, අද 
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එතුමාට තිෙබන බලය නැති කර ෙගන ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය පවරන ඉතාම කමානුකූල වැඩ පිළිෙවළකට තමයි අත 
ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 2004 ඉඳලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු විධියට 
ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන විවාදයට 
සහභාගි වුණු පළමුවන වතාව ෙමයයි. ඒ විවාදය අහෙගන ඉන්න 
තරම් තත්ත්වයකට, සැහැල්ලු බවට, එෙහම නැත්නම් නිහතමානි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයකු වශෙයන් 
එතුමා ඉතිහාසගත වනවාය කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි. 
තමන්ට තිෙබන විවිධ අභූත ෙචෝදනා ගැන ෙහෝ ෙවනත් 
පශ්නවලට ෙහෝ උත්තර ෙදන්න පුළුවන් විධියට එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන සිටියා. තමන්ෙග් 
ජනාධිපති ධුරය දරන කාලය තුළදීත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ 
කටයුතු කිරීම ගැන මා එතුමාට ෙගෞරව කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන මා කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් 
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අෙප් වර්තමාන කථානායක කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කළ බව. ඒ අවස්ථාවලදී අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ වුණා. දැන් එතුමා 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව කථා කරන එක ගැනයි මා කල්පනා 
කෙළේ. මටත් ටිකක් දුක හිතුණා, ඒක කියන ෙකොට. ෙමොකද 
ෙහේතුව? ඒ කාලෙය් ඕනෑම ෙදයකට අපි නැඟිට්ටාම අපව 
ඉන්දවන්න, එෙහම නැත්නම් ඕනෑම ෙදයක් හරියි කියන්න එතුමා 
කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව අපට නැවත කථා කරන්න අවශ්ය 
නැහැ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳවත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කථා කරනවා මා දැක්කා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. එතැනින් පස්ෙසේ දැන් ෙම් 
යන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක්. දැන් කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදය පැවැත්ෙවනවා. ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී 
තමයි, අපට තිෙබන පශ්න ගැන කථා කරන්ෙන්; විපක්ෂ 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ලබා ගන්ෙන්. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නුහුරු කාරණයක් වුණාට, ඉතිහාසෙය් ෙමය ෙවනස් වුෙණ් නැති 
වුණාට, අද අෙප් ආණ්ඩුවක් තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී ෙකෙරන විවාදවලින් තමයි අෙප් ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා යම් විධියකට ෙවනස් වනවාද, නැද්ද කියන කාරණය 
පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ මුදල් අමාත්යාංශය 
විධියට අවසාන වශෙයන් තිෙබන සාකච්ඡාෙව්දී  මුදල් ඇමතිතුමා 
විධියට එතුමා ඒ ෙයෝජනා හා අදහස් ලබා ෙගන, අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙයෝජනා නැවත ෙවනස් කළ යුතුද, නැද්ද, 
ඒවා ෙවනස් වුණාම ඒවාට අදාළ මුදල් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, 
ඒ මුදල් නැවත ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියන කාරණා 
පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ තමයි අෙප්  අය 
වැය විවාදය අවසන් වන්ෙන්. අවුරුදු 25ක්, 30ක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටපු මන්තීවරෙයකු විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අය 
වැය විවාදය අවසන් වන කල් ඉන්ෙන් නැතුව, ෙම් විවාදෙයන් 
සියල්ල අවසන් වනවාය කියලා හිතන එක ගැන මා කනගාටු 
වනවා.  

අද මුදල් ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා ෙනොෙවයි,                
අෙප් විවිධ අදහස් තිෙබනවා. අපි අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු                      
මන්තී කණ්ඩායමත් සමඟ සාකච්ඡා කළා. එතුමන්ලාෙග් අදහස් 
ෙමොනවාද කියා ජනාධිපතිතුමා විමසුවා. එතුමන්ලාත් අදහස්, 
ෙයෝජනා විශාල සංඛ්යාවක් ෙගනාවා. 

අපිටත් ෙම් අය වැය පිළිබඳව විවිධ පශ්න සහ ගැටලු 
තිෙබනවා. අපි ඒවා සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළත කරන 
සාකච්ඡාවල නිවැරදි පිළිතුරු ටික නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
සම්මත කර ෙගන යෑමයි. 

අද වාහන බලපතය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාම, අති බහුතරයක් මන්තීවරු 
දරන්ෙන් එකම මතයක්. ඒ නිසා උද්ෙඝෝෂණවලට යන කියාදාමය 
අද කියාත්මක වුණාට, ඊට ෙපර ඉතාම කමානුකූල විධියට වාහන 
බලපත සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ගැටලු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා 
කර ඉතාම ඉක්මනින් නිවැරදි තීන්දුවක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවාය කියන එක මම ෙම් අවසථ්ාෙව් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 25 දක්වා වැඩි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
අපි පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කර සම්මත 
කරගත්තා. ඒ අනුව ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ගාමීය 
මට්ටෙම් පළාත් පාලන ආයතනවල ඉඳලා සියයට 25ක කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් ඇති වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැන් සකස් 
කර  තිෙබනවා. 

 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත මඟින් පැහැදිලිවම රාජ්ය 
ආරක්ෂාවට බාධා ෙනොවන පරිදි, රාජ්ය ආරක්ෂාවට අහිතකර 
ෙනොවන පරිදි ජනතාවට සියලු ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කරනවා. මම කියන්න 
කැමැතියි, අපි COPE එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට -සාමාජිකෙයෝ 
විධියට- පසු ගිය කාල වකවානුවල සමහර අමාත්යාංශවල, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට මතු 
වුණු සමහර ෙයෝජනා, එෙහම නැත්නම් සමහර ෙතොරතුරු 
දැනගන්න කිසිම අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු විධියට අපට ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා තිබුණු යුගයක් 
අපි දැක්කා. නමුත් අපි ඉතිහාසෙය් තිබුණු සියලු ෙද්වල් ගැන කථා 
කරනවාට වැඩිය අපි අනාගතෙය්දී ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියා 
වර්තමානෙය්දී කල්පනා කර ඉස්සරහට යා යුතුයි කියායි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපට වුවමනා ෙවලා තිෙබන 
පජාතන්තවාදය, අපට, ෙම් රටට වුවමනා ෙවලා තිෙබන                
නීතිෙය් ආධිපත්ය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදය ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සියලු ෙතොරතුරු කථා කර එළියට ගිහිල්ලා 
නැවත එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් යුගය, ඒ වාෙග්ම 
ගහ මරාගත් පක්ෂ ෙදකක් එකට එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් කරන 
යුගය දැන් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියාදාමය 
අමාරු වුවත්, අසීරු වුවත්, අමිහිරි වුවත්, අපට ඒ කියාදාමය තුළින් 
ඉස්සරහට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඇති කර දුන්ෙන් 
අෙප් රෙට් ජනතාවයි. ඔවුන් ලබා දුන් ඡන්ද පතිඵලය තුළින් කිසිම 
ආණ්ඩුවක් හදන්න පමාණවත් බලයක් දීලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ තුළ 
තමයි ෙම් එකතුවීම කරන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. විවිධ මතවාද 
තිෙබන්න පුළුවන්. විවිධ අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. විවිධ ෙචෝදනා 
හා ෙයෝජනා තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, ගහ මරාගත් පක්ෂ 
ෙදකකට අද එකට එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් අරෙගන යන්න              
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට නායකත්වය ෙදන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් අගමැතිතුමාත් ඉතාම බුද්ධිමත් ෙලස 
කටයුතු කරනවා වාෙග්ම විවිධ පශ්නවලදී ෙනොසැලී කියාත්මක 
කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට, පසු ගිය කාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වකවානුෙව් අවුරුදු පහක්ම එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ. අද දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, "සමහර වාර්තා ඉදිරිපත් කර නැහැ." 
කියා. මම සමහර ඒවා පරීක්ෂා කර බැලුවා, සමහර ෙකොමිෂන් 
සභා අලුතින් පිහිටවපු ෙකොමිෂන් සභායි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව එක විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම වෙග් ආයතන 
ගැන අලුතින් හිතන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. සමහර ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. නමුත් සමහර 
ආයතනවල දළ සටහන් කිහිපයක් අපට ලැබී තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මම කියනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසෙම් හිටපු සභාපතිවරෙයක් එම ෙකොමිසෙම් 
ඉඳෙගන දිවුරුම් ෙපත්සම්වලට අත්සන් කළා නම්, ඔහු පසු ගිය 
කාල වකවානුෙව් සිටියා නම් අල්ලස් ෙකොමිසමට ෙදයියන්ෙග්ම 
පිහිටයි කියා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අලුත් කමෙව්දයන්ට 
අනුව නිවැරදි විධියට වැඩ කරන අය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම තුළත්, ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
තුළත් ඉන්න බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිතුමා 
අලුත් ෙකොමිෂන් සභාවක් විධියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් පටන් 
ගන්න කටයුතු කරාවි. ඉතිහාසෙය් පසු ගිය මැතිවරණ ෙදක ෙමොන 
පක්ෂය ජයගහණය කළත්, ෙමොන පක්ෂය පරාජය වුණත් එතුමා 
තමන්ෙග් බලය අතට අරෙගන නිවැරදි මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් විධියට ෙසේවය කිරීම පිළිබඳව මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කාරණයත් පකාශ කරනවා. තවත් 
ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් ෙම් ෙගොඩට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ශිෂ්ය අරගලයකට පහර දුන් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් පිළිබඳව ෙසොයා බලන ෙකොමිසමක් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට තිබුණා නම්, මා හිතන විධියට, ඒ ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවයි. අපි විශ්වවිද්යාල කාලෙය් ඇති 
ෙවන්න ගුටි කාලා තිෙබනවා. අපි ඊට පසුවත් ගුටි කාලා 
තිෙබනවා. මෙග් වාහනය රෑ 7.00ට විතර කුඩු කළා, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා එළියට ගන්න කියා  පහන් දල්වලා අපි 
එළියට ගිය ෙවලාෙව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොරැල්ල ෙපොලීසිෙය් 
entry එකක් දැම්මා.  ඒ entry එක විභාග කරන්න අද වන තුරුත්, 
ෙම් වන තුරුත් -තවමත්- බැරි වුණා. ෙම්ක තමයි ඇති ෙවලා 
තිබුණු තත්ත්වය. මා හිතන විධියට, පළමුවැනි වතාවටයි, ශිෂ්ය 
අරගලයකට පහර දුන් සිද්ධියක් පිළිබඳව ෙකොමිෂන් සභාවක් 
විසින් ෙසොයා බැලුෙණ්. ඒ වාෙග්ම තවත් ඝාතන කීපයක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එෙරහිව තිෙබන ෙචෝදනා 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කර තිෙබනවා. එතැන ෙදපැත්තක් 
තිෙබනවා. මා එයත් කියන්න කැමැතියි. ෙපොලීසිය, එක් 
පැත්තකින් නීතිය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, 
අෙනක් පැත්ෙතන්, තමන්ෙග් බලය ෙකොයි තරම් පමාණයකට 
පාවිච්චි කරනවාද කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. එක 

පැත්තකින්, තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ මැඩ පවත්වන්නත් ඕනෑ 
ෙපොලීසියයි; සාමය ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනෑ ෙපොලීසියයි. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, ඒවා කරන්න ගිහිල්ලා ෙකොෙහන් හරි කට්ට පැනපු 
ෙවලාවට ඒකට වග කියන්නත් ඕනෑ ෙපොලීසියයි. ෙම්ක තමයි අද 
ඔවුන්ට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම. අපි ෙම් සියල්ල ගැන 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් ෙම් ආයතන පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවමින්, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon.  (Dr.). Rajitha Senaratne, please. You have 15 

minutes.  

 
[අ.භා. 1.28] 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.)Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ 

ෙවනවා ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන. 
මා හිතන විධියට, මට මතක ඇති කාලයකදී මා ෙම් ජනාධිපති 
වැය ශීර්ෂයක් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරුන් අතර 
පළමුවැනි ජනාධිපතිවරයා ෙලස සිටිෙය් අෙප් දිවංගත අතිගරු 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයායි. එතුමා තමයි විධායක ජනාධිපති 
කමය ෙගනාෙව්. ෙබොෙහොම වංශාධිපති පවුලකින් ආපු, එදා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඔබින, ෙම් රෙට් ධෙන්ශ්වර පන්තිය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා වශෙයන් 
එතුමා ජනාධිපති වුණා. එතුමාෙගන් පසු ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
ධුරයට පත් වුෙණ් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයායි. එතුමා 
සැබෑ නිර්ධන පන්තිෙයන් ආපු ජනාධිපතිවරෙයක්. එතුමා ආෙව් 
සාංචිආරච්චි වත්ෙත් ෙත් කඩයක ෙත් විකුණපු කාන්තාවකෙග් 
දරුවා වශෙයනුයි. දහම් පාසල් ගිහිල්ලා, දහම් පාසෙල් ඉඳලා 
සුචරිත ව්යාපාරයත් අරෙගන එතුමා රජ ෙගදරට ආවා. ඒ 
ආකාරයට, නාගරික කම්කරු පන්තිෙය් පවුලකින් ආපු ෙකෙනක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ජනාධිපති ධුරයට 
පත් වුණා.  

ඊට පසු ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් වුෙණ් ඩී.බී. විෙජ්තුංග 
මහත්මයායි. එතුමා, ෙගොවි පවුලකින් ආපු, ෙගොවිතැන් කරන 
අතෙර් ඇමතිකම් කරපු අවිහිංසාවාදි ජනාධිපතිතුෙමක්. ඇත්තටම 
ෙම් පන්තිමය ව හය දිහා බැලුවාම, රණසිංහ ෙපේමදාසලා, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංගලා බිහි ෙවන්න ඕනෑ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුයි; 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙම් රටට ෙගනාපු ඒ සමාජ විප්ලවය 
තුළිනුයි. ටයි ෙකෝට් ගලවලා, ෙරද්ද බැනියම ඇඳලා, ෙම් රෙට් 
ෙපොදු මහ ජනතාවට එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදොරවල් ඇරලා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, සභා ගර්භයට ෙම් රෙට් ජනතාවට එන්න 
ඉඩ ලබා දුන් බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් පක්ෂෙයන් තමයි ඒ 
අය බිහි වන්න තිබුෙණ්. නමුත් ඉතිහාසෙය් සරදම තමයි, ෙම් රෙට් 
ධෙන්ශ්වර පන්තිෙය් නිෙයෝජිතයාය කියපු, ෙකොම්පෙදෝරු 
ධෙන්ශ්වර පන්තිෙය් නිෙයෝජිතයාය කියපු, අධිරාජ්යවාදෙය් 
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නිෙයෝජිතයාය කියපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
කම්කරු පවුලකින්, ෙගොවි පවුලකින් ජනාධිපතිවරුන් රජ ෙගදරට 
ඒම. ෙම්ක තමයි ෛදවෙය් සරදම.  

ඇයි එය එෙහම සිදු වුෙණ්? බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් 
අභාවෙයන් පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවුල් ෙද්ශපාලනයට 
ගියා. බණ්ඩාරනායක පවුලට හැෙරන්නට ෙවනත් කාටවත් ඒ 
අයිතිය ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ පක්ෂෙය් පීඩිත පන්තිෙය් සිටි 
ෙත්මිස්ලාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න සිදු වුණා. ෙම්ක තමයි 
ඉතිහාසය. ඊට පසුව ඒ පවුල් ෙද්ශපාලනය අවසන් ෙවලා 
මැදමුලෙනන් තවත් පවුලක් ආවා. ඒ පවුල් ෙද්ශපාලනය යටෙත් 
අර කමය තවත් ඉදිරියට ගියා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
අර්බුදය ෙමොකක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තිෙබන අර්බුදය 
ෙමොකක්ද? 1960 ඉඳලා අන්න ඒ පවුල්වාදයට පුරුදු පුහුණු වූ සිත, 
අවුරුදු 50කට වඩා -ශත වර්ෂයකින් භාගයකට වඩා- වැඩි 
කාලයක් පවුල් ෙද්ශපාලනයට, රදල ෙද්ශපාලනයට, වැඩවසම් 
ෙද්ශපාලනයට පුරුදු වූ සිත එයින් නිදහස් කර ගැනීමට බැරි 
තත්ත්වය තමයි, ෙගොවි පවුලකින් ආපු, ඩී.බී. විෙජ්තුංග කුලෙයන් 
ආපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන වැනි සරල, අවිහිංසාවාදි පුද්ගලයකුට 
තිෙබන ෙනොකැමැත්ත. එතුමා  එය ඊෙය් - ෙපෙර්දා පකාශ කරලා 
තිබුණා. අද බලන්න, එහි පතිඵල. ෙමවැනි සරල ෙගොවි 
නායකෙයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් පළමුවැනි වතාවටයි ෙම් 
රජ ෙගදරට ආෙව්. ෛමතීපාල සිරිෙසේනලා ෙම් ජනාධිපති ධුරයට 
එන්න තිබුෙණ් අද ෙනොෙවයි, මීට ෙබොෙහෝ කාලයකට ෙපර ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුයි. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ආෙව්.  

මීට කලින් සිටි ජනාධිපතිවරයාට සහ අද ජනාධිපතිවරයාට අය 
වැය තුළින් ෙවන් කළ මුදල අපි සංසන්දනය කර බලමු. 2014 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පුනරාවර්තන වියදම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 4692.8ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව් කීයද? 2015 
වර්ෂයට අෙප් ජනාධිපතිතුමාට වැය වුෙණ් රුපියල් 
මිලියන1,724.2යි. 2014 වසෙර් ජනාධිපතිවරයාෙග් පාග්ධන 
වියදම කීයද?  රුපියල් මිලියන 5182.7යි. බිලියන 5කට වැඩියි. 
2015 අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් පාග්ධන වියදම කීයද?  රුපියල් 
මිලියන 843.2යි. 2016ට ෙවන් කර තිෙබන මුදල කීයද? රුපියල් 
මිලියන 643.4යි. කලින් මුදෙලන් දහෙයන් එකයි. එකතුව 
ගත්තාම, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිවරයාව සන්තර්පණය කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 9875.5ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිවරයාට රුපියල් මිලියන 2567.4යි. ලබන 
අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් මිලියන 2394.7යි. හතෙරන් එකකටත් 
වඩා අඩුයි. හැබැයි, ෙදෙදනාම ජනාධිපතිවරු. ෙම්ක තමයි ෙවනස.  

ෙම් විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් කාර්යාල පරිපාලන වියදම් 
ගත්ෙතොත්, උත්සව, රැස්වීම් සංවිධානය කිරීමට 2014 වියදම 
කීයද? රුපියල් මිලියන 335,835,251.20යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදම 
කීයද? රුපියල් මිලියන 34යි ලක්ෂ 767 යි ගණනක්. ෙවනස 
කීයද? රුපියල් මිලියන 301ක් අඩු කර තිෙබනවා. වියදම් කෙළේ 
රුපියල් මිලියන 34යි. අර මුදලින් දහෙයන් එකක් විතර තමයි 
වියදම් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් සියයට 90ක්ම අඩුයි. වියදම 
සියයට 10යි.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අවමංගල්ය අවස්ථාවල ෙශෝකය පළ කිරීම 
සඳහා ගිය වියදම බලන්න. ඇයි, ෙමෙහන් wreaths අරෙගන 
ගිහින් තමයි අවමංගල්යය ෙවනුෙවන් සහභාගි වන්ෙන්. අද 
ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන්? අද ඒ පෙද්ශෙය් දිසාපති මඟින් ඒ 
වැඩ කටයුත්තම කරනවා; ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙශෝකය ඒ 
අවමංගල්යය ෙවනුෙවන් පකාශ කරනවා. ඒ වියදෙම් ෙවනස 
බලන්න. එදා වියදම රුපියල් මිලියන 16යි. අද රුපියල් 363,000යි. 
එදා රුපියල් ලක්ෂ 158යි. ඉතිරි කර ගත් මුදල කීයද? සියයට 
97.7ක්. එදා වියදෙමන් සියයට 3ක්වත් නැහැ අද වියදම.  

ජනාධිපති කාර්යාලය සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම 
ෙගොඩනැඟිලිවල ජල බිල්පත් ගාස්තු රුපියල් මිලියන 44 ඉඳලා 
රුපියල්  මිලියන 24ට අඩු වී තිෙබනවා. එය සියයට 44.5ක 
අඩුවීමක්. ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල විදුලි බිල්පත් 
ගාස්තු, එදා රුපියල් මිලියන 227යි. අද රුපියල් මිලියන 91යි. 
රුපියල් මිලියන 136ක් ඉතිරිවී තිෙබනවා. එය සියයට 59.7ක 
අඩුවීමක්. කාර්යාලයීය -[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි ෙහොයා 
ගන්නට ඕනෑ. කාර්යාලයීය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම  බලන්නෙකෝ. 
එදා කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට වියදම රුපියල් මිලියන 
286.8යි. අද රුපියල් මිලියන 53.8යි. ෙවනස රුපියල් මිලියන 
232කට වැඩියි. අද සියයට 81ක් කප්පාදු කර,  ජනතාවට මුදල් 
ඉතිරි කරදී තිෙබනවා. 

දුරකථන බිල්වලට එදා රුපියල් මිලියන 70යි. අද රුපියල් 
මිලියන 45යි. රුපියල් මිලියන 25ක් ඉතිරි කර තිෙබනවා. සියයට 
35ක් අද ඉතිරි කර තිෙබනවා. එදා විවිධ වියදම් යනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 733ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව් එය රුපියල් 
මිලියන 22 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
96ක් අඩු කර තිෙබනවා. සියයට 4යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙගොඩනැඟිලි නඩත්තු වියදම් වශෙයන් තිබුණු රුපියල් මිලියන 
168, රුපියල් මිලියන 132 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී 
සියයට 21ක් ආරක්ෂා කරෙගන තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි එදා 
සහ අද ෙවනස.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, වාහන සංඛ්යාව 
බලන්න. එදා ජනාධිපතිතුමාෙග් වාහන සංචිතය කීයද? 553යි. අද 
කීයද? 223යි. වාහන 330ක් අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. එදා 
පමාණෙයන්  සියයට 50ක්වත් අද නැහැ. එදා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතය 154යි. අද 116යි. අද වාහන 38ක් අඩු 
කර තිෙබනවා. එදා ජනාධිපතිතුමාට කුලී පදනම මත ලබා ගත් 
වාහන 103ක් ලබාදී තිෙබනවා. අද ජනාධිපතිතුමාට එකක්වත් 
කුලී පදනම මත ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් එකම 
වාහනයක්වත් නැහැ. කුලී පදනමට පමණක් එදා රුපියල් ලක්ෂ 
832කට වඩා වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මිලියන 83කට 
වඩා වැඩියි. එදා ජනාධිපතිතුමාට තිබූ වාහන සංඛ්යාෙවන් 471ක් 
ෙම් ජනාධිපතිතුමා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. එදා ජනාධිපති කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින් 387ක් හිටියා. අද ඉන්ෙන් 144යි. 243ක් 
එතැන නැහැ. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් - Presidential 
Secretariat එෙක්- 1,183ෙදෙනක් පඩි ගත්තා. අද ඉන්ෙන් 711යි. 
එතැනිනුත් 472ක් අඩුයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ෙහොඳට අහගන්න. ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සිටි සමස්ත කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් එකතුව 1,570යි. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට 855යි 
ඉන්ෙන්. 715ක පඩිය අද ඉතිරියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සමස්ත 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙබදිලා තිබුෙණ් ෙමන්න ෙමෙහමයි. 
උපෙද්ශකවරු විතරක් එදා 54ක් හිටියා. අද ඉන්ෙන් 14යි; 40ක් 
අඩුයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරු තුන්ෙදෙනක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් 
නැහැ. එදා ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරු 14ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 
අද ඉන්ෙන් 8යි. එදා අධ්යක්ෂවරු 36ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද 
ඉන්ෙන් 18යි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ලස්සනම ෙද් පත් කරන ඒවායි. 
ෙමන්න බලන්න. ජනාධිපති සම්බන්ධීකාරකවරු 67ෙදෙනක් 
ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ඉන්ෙන් එක්ෙකනායි. ජනාධිපති 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු 36ක් ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ඉන්ෙන් 
10යි. සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් 24ක් ඉඳලා තිෙබනවා.                     
අද එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහජන 
සම්බන්ධතා නිලධාරින් 14ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද ඉන්ෙන් 2යි. 
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මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි කියා තව ෙකෙනක් ඉඳලා 
තිෙබනවා. අද එෙහම ෙකෙනක් නැහැ. ව්යාපෘති සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් 
නැහැ. ව්යාපෘති නිලධාරින් 22ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකනායි 
ඉන්ෙන්. ෙවනත් විධායක නිලධාරින් කියා 15ෙදෙනක් පත් කර 
තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි 
අද ෙම් මුදල් ඉතිරි කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අර මම මුලින් කියපු 
විධියට එදා පුනරාවර්තන වියදමවත් අද ෙම් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
මූලික වියදම ෙවලා නැහැ. ඒකයි අද තිෙබන ෙවනස. ෙම්ක 
ෙභෞතික ෙවනසයි.  

අනික් ෙවනස ජනාධිපති බලතල ෙවනස් කිරීමයි. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
තිෙබන බලතලවලට වඩා වැඩි පමාණයක් අරගත්තා. ෙම් රෙට් 
හැම ජනාධිපතිවරෙයක්ම ෙමෙතක් කල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධන ෙගනාෙව් තමන්ෙග් අභිමතාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න 
මිසක්, ෙම් ර ෙට් ජනතාවෙග් අභිමතාර්ථ ඉෂ්ට කරන්න ෙනොෙවයි.   

පළමුෙවනි වරට ජනාධිපතිවරෙයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය 
ආරක්ෂා කරන්න. එෙහම නැතිව තමන්ෙග් පරමාධිපත්යය 
ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් සැෙර් ෙගනාපු ඒ බලතල අඩු 
කිරීම යටෙත් එතුමාට අධිකර ණෙය් තිබුණු මුක්තිය එතුමාම නැති 
කරගත්තා. "මට මුක්තිය ඕනෑ නැහැ, ඕනෑ ෙකෙනක් මට නඩු 
දමන්න" කියන එක තමයි එතුමා දුන් ආදර්ශය. අද එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ජනාධිපතිවරෙයක්. 

1978දී මම පළමුවැනි වරට ආචාර්ය එන්.එම්. ෙප ෙර්රා, පීටර් 
ෙකනමන්, ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ වැනි අයත් එක්ක හයිඩ් 
පාර්ක් එෙක් වාඩි වුණා. 1978දී ෙගනාපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට -
ෙම් ජනාධිපති ව්යවස්ථාවට- විරුද්ධව ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
වාෙග් ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨ නායකයන් එක්ක තරුණ ෛවද්යවරෙයක් 
විධියට ෙපොලීසියත් එක්ක ගැෙටමින් මම එදා පාෙර් වාඩි වුණා. අද 
මෙග් මහලු වයසට ඇවිත් තමයි ෙම් ජනාධිපති කමය ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. එදා අප ඉල්ලුෙව්, "ෙම් ජනාධිපති කමය 
නැති කරන්න බැරි නම් මුක්තිය නැති කරන්න, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වග කියන ජනාධිපතිවරෙයක් ෙග්න්න" කියායි. 1978 සිට අවුරුදු 
37ක් ෙහෝ සටන් කරලා, 2015දී මෙග් පුතාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාට පසුව මෙග් මහලු කාලෙය් ෙහෝ මට හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා ෙම් විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වැදගත්කම ෙකොයි තරම්ද කියා ෙමන්න ෙම් සිද්ධිෙයන් අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. අෙප් ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීමට මුල්ගල 
තබපු, අපවත් වී වදාළ ඒ ෙශේෂ්ඨ, අතිපූජ්ය ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග්  
අවමංගල උත්සවෙය්දී ඒ ෙද්හය දිහා බලාෙගන අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ගරුතර ස්වාමීන්දයන් වහන්ස, මම 
ෙපො ෙරොන්දු වූ පරිදි ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමට 
අද දින ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. මිනිසුන් ෙහොරුන්, මැරයින් කරන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය අවසන් කරලා ජනතාවට නිෙයෝජිතෙයක් 
පත් කරන ඒ පාර්ලිෙම්න්තු කමය මෙග් ෙම් පාලන කාලෙය්දී 
ලබාෙදනවා" කියා. අද එතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා 
තමන්ෙග් ධුර කාලය අවසන් ෙවන්න ෙපර ඒ  ෙද්වල් ෙවනස් 
කරලා, 2020 ෙවන ෙකොට තමන්ෙග් ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් 
ෙවන්න. ෙමන්න ෙම් ෙදය තමයි අප ජනාධිපතිවරෙයකුෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමවැනිම අහිංසක 
ජනාධිපතිවරෙයක් සමඟ එකතු ෙවන්නට මට එදාත් අවස්ථාව 
ලැබුණා. ඒ ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා මට කිව්වා, 

"රාජිත, ෙම් පුටුව තමයි ෙම් රට විනාශ කෙළේ. මම ෙම් පුටුව 
ඉල්ලා ෙගන ආපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මට අහම්ෙබන් ලැබු ෙණ්. 
රාජිත, ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ෙමතැනින් අයින් ෙවන්නට මම 
ඕනෑම ෙවලාවක ලෑසත්ියි" කියලා. එෙහමයි එදා එතුමා 
ජනාධිපති තනතුර අර්ථ දැක්වූෙව්. නමුත් එතුමාට ඒ ෙද් කරන්න 
බලය තිබුෙණ් නැහැ. අද අපි ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කරලා 
තිෙබනවා. ජීවිතෙය් ගන්න ඕනෑ ඉතාම  දරුණුම තීන්දුව  මම 
එතුමාත් එක්ක ගත්තා. ඒ තීන්දුව අරෙගන අපි ෙදෙදනා ඉතුරු 
කට්ටියත් එක්ක එළියට බැස්සා. ඒ ගත්ත තීරණෙය් වටිනාකම 
අපට අද ෙත්ෙරනවා. ඒ අනුව ෙම් රටට ආදරය කරන 
ජනාධිපතිවරෙයක් අපි බිහි කළා. සරල, අවිහිංසාවාදී, අහිංසක 
පුද්ගලෙයක් අපි ජනාධිපති ධුරයට පත් කළා. එතුමාට ෙම් මහා 
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට බාර දුන්නා. එතුමා ඒ බලතල එකින් 
එක දැන් අෙහෝසි කරනවා. ඒ නිසා අද රෙට් විශාල ෙවනසක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
ෙවනස ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
එක්ක දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නෙකොට එෙහම ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙම් 
පවුල්වාදයට හරි ආසයි; රජකමට හරි ආසයි; වැඩවසම් 
ෙද්ශපාලනයට හරි ආසයි; ෙගෝත ෙද්ශපාලනයට හරි ආසයි. ඒක 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන විෂ බීජයක්; ෙලඩක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට ගුල්ෙලෝ ගැහුෙව් ෙමන්න ෙම් වැඩවසම් ෙරෝගය 
නිසායි. ෛමතීපාල ෙසේනානායක, ටී.බී. ඉලංගරත්න වාෙග් වැඩ 
කරන පන්තියත් එක්ක සටන් කරපු නියම නිර්මල නායකයන්ට ඒ 
පක්ෂෙය් නායකත්වය අහිමි වුෙණ් ෙමන්න ෙම් රදල, වැඩවසම් 
කමය නිසායි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉතිහාසෙය් නිර්මල 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන් ලියැෙවනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රටට පතිසංස්කරණ ෙගනාවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, රදලවාදයට විරුද්ධව  නිදහස් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ෙම් රටට දායාද කළා. ඒ නිසා තමයි බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලාට ෙම් සංස්කෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්. අද ෙම් නයි  මුගටි ෙද්ශපාලනය, ෙම්  
ෙගෝතවාදී ෙද්ශපාලනය  තුළ කියනවා, "අපි මැරුණත් යූඑන්පී, 
අපි කැපුවත් ශී ලංකා" කියලා. අද හුඟක් අය උජාරු වට කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "මම නම් පක්ෂය මාරු කෙළේ නැහැ" කියනවා. පක්ෂය 
මාරු කෙළේ නැති ''අයියලා'' දවසින් දවස සූට් මාරු කරනවා වාෙග් 
පතිපත්ති මාරු කළා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගත් 
එක්ක යනවා, "ෙම් රටට ෙෆඩරල් ආණ්ඩුවක් ෙදන්න ඕනෑ, 
උතුෙර් ජනතාවට සියලු අයිතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ"ය කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක එයාම නැඟිටලා කථා කරනවා, "ඒකීය 
රාජ්යයකවත් බලය ෙදන්න එපා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් තිෙබන බලයත් අඩු කරන්න" කියලා. අපට 
මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ගැටුම තිබුෙණ් ෙමන්න ෙම් 
ෙගෝතවාදය නිසායි. අද අපි ෙම් ෙගෝතික ජාතිවාදෙයන්, 
ආගම්වාදෙයන් නිදහස් වුණා. අපි අෙප්ම ජනතාවාදී 
ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  

ඒ ජනාධිපතිවරයාට පක්ෂව ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්ද 
159ක් ලැබුණා. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමායි, රතන 
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හාමුදුරුෙවෝයි හිටියා නම් ඡන්ද සංඛ්යාව 161ත් ඉක්මවනවා. 
ෙකසඟ සිරුරක් සහිත ෙම් සරල පුද්ගලයාට සහ අගමැතිතුමාට 
ඊෙය් තුෙනන් ෙදකක බලයක් - ඡන්ද 159ක් -ලැබුණා.  

සමහරු පතාපවත් බව ගැන කියනවා. සමහරු කියනවා, 
පතාපවත් බව තිෙබන්ෙන් උඩු රැවුෙල් සහ ඇ ෙඟ් කියලා. එෙහම 
නැහැ. ගරු මන්තීවරුනි, පතාපවත් බව තිෙබන්ෙන් හිෙත් සහ 
ධාරණ ශක්තිෙය්යි. ෙම් ෙලෝකෙය් දරුණුම විප්ලවය වූ චීන 
විප්ලවය ෙමෙහයවපු  Chu Teh - Zhu De  ෙග් උස අඩි පහයි 
අඟල් ෙදකක් බව මතක තියා ගන්න. එතුමා තමයි ලක්ෂයක් වූ 
රතු හමුදාවට නායකත්වය දීලා චීනය ගලවා ගත්ෙත්. ෙදවැනි 
ෙලෝක යුද්ධයටත් වඩා ෙබෝම්බ ෙහළලා, ඇෙමරිකන් 
අධිරාජ්යවාදීන් විනාශ කරන්න හදපු වියට්නාමය ෙබ්රා ගත්ත ඒ 
මහා පාඥයා  වූ  Ho Chi Minh ෙකසඟ සිරුරකින් ෙහබි ෙම් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වාෙග් පුද්ගලෙයක්. 1917දී පන්ති 
විරහිත සමාජයක් හැදීම සඳහා විප්ලව කරමින් ෙම් ෙලෝකෙය් 
පළමුවැනි රාජ්ය බිහි කරපු වී.අයි. ෙලනින් ෙකසඟ සිරුරක් ඇති 
මිනිෙහක් මිසක්, මිනී මරපු ෙජෝශප් ස්ටාලින් වාෙග් පතාපවත් 
සිරුරක් තිෙබන මිනිෙහක් ෙනොවන බව මතක තියා ගන්න. ඒ 
නිසා ෙකසඟ සිරුරක් සහිත, මහා බුද්ධියක් සහිත, පළල්  හදවතක් 
සහිත පුද්ගලෙයෝ විතරයි ෙම් ෙලෝකය නිර්මාණය කෙළේ කියන 
කාරණයත් මතක තියා ගන්න.  මහත්මා ගාන්ධිත් ෙම් වාෙග් 
ෙකසඟ සිරුරක් තිබුණු ෙකෙනක්. ෙම් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
විධායක ජනාධිපති කමයත්, මැතිවරණ කමයත් අෙහෝසි කරලා, 
2020දී ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයක මන්තීවරු විධියට අපටත් නැවත පත් 
ෙවලා එන කාලය උදා ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. 

 
[අ.භා. 1.45] 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් මිත, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හා 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය් මෙග්  ළඟම ආසනෙය් හිටපු, රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ෙම් වැදගත් ආයතන 
ගැන කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු 
වනවා.  

අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡාවට ගන්න ජාතික 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන 
වැදගත් ආයතනයක්. රෙට් අනාගතය නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පිළිබඳව, පතිපත්තිය පිළිබඳව 
ජනාධිපතිවරයාට උපෙදස් සැපයීෙම් කාර්යභාරය තමයි ජාතික 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් පැවැතිය යුතුයි. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් නැතුව ඒ උපෙදස ්
සැපයීම තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වන කාර්යභාරය ඉටු වන්ෙන් නැහැ. 
අද අධ්යාපනෙය් ෙබොෙහෝ ෙද් සිදු වනවා, ජාතික අධ්යාපන 
ෙකොමිසෙම් අනුමැතිය නැතුව. මම අධ්යාපන අමාත්යවරයාව සිටි 
කාලෙය් තීන්දුවක්, තීරණයක් ගැනීෙම්දී, ඒක උපනූපන් 
දරුවන්ෙග් ජීවිතවලට බලපාන නිසා, ලිඛිතව, මෙග් අත්සනින් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් මතයත් ෙමොකක්ද කියලා අහලා, ඒ අනුව 
තමයි නිතරම කටයුතු කෙළේ.  

උදාහරණ කීපයක් මා සඳහන් කෙළොත්, ෙම් දිනවල ඇෙසනවා 
5වන ෙශේණිෙය් දරුවන්ෙග් ශිෂ්යත්ව විභාගය පිළිබඳව. එම 
විභාගය දරුවන්ට මානසික වදයක් ෙනොවන ආකාරයට ෙවනස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිසම සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා තීන්දු තීරණ අරෙගන තිබුණා. නමුත්, දැන් කියන 
ෙද් ඊට වඩා ෙවනස් බව තමයි මට හැ ෙඟන්ෙන්. අධ්යාපන 

අමාත්යවරයා විටින් විට කරන පකාශ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට 
උපෙදස් දීෙම් වගකීමක් ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිසමට තිෙබනවා. 
නැත්නම්, අපට වන්දි ෙගවන්න බැරි අපරාධයක් අනාගත දරු 
පරම්පරාවට සිද්ධ වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි උදාරණය ෙම්කයි. 
ඔෙබ් දරුවා, අෙප් දරුෙවෝ  පළමුවැනි ෙශේණිෙය් සිට ඇවිල්ලා 
අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය) ෙපළ විභාගෙය්දී ගණිතය අසමත් කියලා, 
හරියටම ඒ දරුවන්ෙගන් සියයට 50කට වැඩි පිරිසක් අවුරුදු 16දී 
පාරට දානවා. දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් ඉඳලා එය සිද්ධ වනවා. 
එයට ෙහේතුව තමයි, ඒ දරුවා ගණිතය අසමත් වීම. ගණිතය බැරි 
වුණත් විවිධ දක්ෂතා, කුසලතා, නිර්මාණාත්මක හැකියා යටෙත් ඒ 
දරුවාට නැටුම්, සංගීතය, චිත යන ෙසෞන්දර්යාත්මක ෙද්වල්, 
එෙහම නැත්නම් කෘෂිකර්මය, ෙජ්යව පද්ධති තාක්ෂණය වාෙග් 
ෙවනත් ෙද්වල් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. දරුෙවක් අවුරුදු 
16දී ගණිතය සමත් නැහැ කියලා පාසෙලන් පාරට දාපුවාම, ඒ 
දරුවාෙග් මවට ෙහෝ පියාට බැහැ ඒ වයෙසේ දරුෙවක් තමුන්ෙග් 
ඔෙඩොක්කුවට අරෙගන හුරතල් කරන්න. එතෙකොට ඔහුට ජීවත් 
වීම සඳහා ෙවන විකල්ප කියා මාර්ගයක් ෙහොයා ෙගන යන්න 
ෙවනවා.  

අද මැද ෙපරදිග ගිහිල්ලා රස්සා කරන ලක්ෂ ගණන් අම්මාවරු 
ඉන්නවා. ඒ වැඩි ෙදෙනකුෙගන් අහලා බැලුෙවොත් කියන්ෙන්, 
"සාමාන්ය ෙපළ දක්වා පාසල් ගියා. ගණිතය අසමත්. එතැනින් 
එහාට පාසලකට යන්න බැරි වුණා" කියලා. ගණිතය නැතුව ෙම් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් කම්කරු රස්සාවක්වත් ලබා ගන්න බැහැ. රාජ්ය 
අංශෙය්, ෙදහිවල සත්තු වත්ෙත් නයි නටවන්නත් ගණිතය 
අවශ්යයි. පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් අලි බලන්නත් ගණිතය 
අවශ්යයි. ෙම් විකාරරූපී පතිපත්තිය ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් රටක 
නැහැ. ඒ නිසා මා තීන්දුවක් ගත්තා, අවුරුදු 16 දරුවා ගණිතය 
අසමත් වුණත් කලා අංශෙයන් ෙහෝ තාක්ෂණික අංශෙයන් උසස් 
ෙපළ කරන්න ෙදනවා කියලා. ඒ තීන්දුව අරෙගන අපි පාසල්වලට 
චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කළා. නමුත්, වර්තමාන අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ආපු  ගමන්ම කිව්වා, "එෙහම බැහැ. ගණිතය අවශ්යයි. 
එෙහම නැත්නම් ෙගදර යන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් වාෙග් පශ්න 
පිළිබඳව ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිසම ජනාධිපතිතුමා හරහා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ සම්බන්ධ විය යුතු වනවා. අපි 
බිතාන්ය යටත් විජිත විභාග ෙක්න්දීය අධ්යාපන කමය තුළින් දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ බිහි කෙළේ, විභාගය සමත්, ජීවිතය අසමත් 
දරුෙවෝයි. ඔවුන්ට සහතික තිෙබනවා. පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාග 
සහතිකය තිෙබනවා, අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) සහතිකය 
තිෙබනවා, අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සහතිකය තිෙබනවා. පඳුරකට 
ගැහුවත් අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ), අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
සමත් අය ඕනෑ තරම් පිරිසක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්.   

විභාග ෙක්න්දීය අධ්යාපනෙය් සහතික තිෙබනවා, ජීවත් 
ෙවන්න මාර්ගයක් හැෙදන්ෙන් නැහැ. විභාගය සමත්, ජීවිතය 
අසමත් දරුවන් ෙවනුවට විභාග වාෙග්ම ජීවිතයත් සමත් ෙවන 
නිපුණතා, දක්ෂතා, කුසලතා තිෙබන දරුවන් බිහි කරන්න තමයි 
අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) තාක්ෂණෙව්දි විෂය ධාරාවක් හඳුන්වා 
දුන්ෙන්. විදුලි ඉංජිෙන්රු, යාන්තික ඉංජිෙන්රු හා ෙවනත් 
ඉංජිෙන්රු විෂයයන්, ඊළඟට ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, 
තාක්ෂණය සඳහා විද්යාව ආදි වශෙයන් අද ලංකාෙව් මුස්ලිම්, 
සිංහල, ෙදමළ දරුවන් පණස් දහසකට ආසන්න පිරිසක් 
තාක්ෂණෙව්දි විෂය ධාරාව හදාරනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට 
පාෙයෝගිකව අධ්යාපන කටයුතු කරන්න engine, gear box,  lathe 
machines, welding plants වාෙග් ඒවා ඕනෑ. මා එදා අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කරන කාලෙය් රජෙය් ආයතනවල 
ඉවතලන අබලි ෙවලා තිෙබන වාහන ඒ තාක්ෂණෙව්දි විෂය 
ධාරාව තිෙබන පාසල්වලට ලබා ෙදන්න කියලා ලබා ගත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැබිනට් තීරණයක් තිෙබනවා. ඒ උපකරණ ටික ලබා දීලා දරුවාට 
පාසල ඇතුළතදි තාක්ෂණ විෂය පාෙයෝගිකව හදාරන්න  අවස්ථාව 
දීලා,  2015දි  පාෙයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්ය උපකරණ 
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් දුන්ෙන් නැහැ. මා  ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුවට ව්යාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ෙම් සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 200ක්  ලබා ෙගනයි තිබුෙණ්. සල්ලි මුදල් 
අමාත්යාංශයට ලැබිලා තිබුණා.  ඒ නිසා ජාතික අධ්යාපන 
ෙකොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා කටයුතු 
කළ යුතු වනවා. ෙමොකද, ෙම් තාක්ෂණ විෂය ධාරාව තමයි රෙට් 
අනාගතෙය් නිපුණතා සහිත දරුවන් නිර්මාණය කරන විෂය 
ධාරාව ෙවන්ෙන්. අෙප් Science Faculty, Management Faculty, 
Medical Faculty විධියට තිබුණු විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට නිදහසින් 
පසුව ලංකා  ඉතිහාසෙය් පළමු  වතාවට Science and Technology 
Faculty එකක් එකතු ෙවනවා. ඒ සදහා අලුතින් දරුවන් 2,000ක් 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට ඇතුළු කර ගන්නවා. ෙම්ක රැඩිකල් 
ෙවනසක්. ඒ ෙවනස කරන ෙකොට ෙනොෙයක් අඩු පාඩු, දුර්වලතා 
රාශියක් මතු වන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා නිවැරදි මග ෙපන්වීමක් 
කෙළේ නැත්නම්, ඒ විෂය ධාරාව කඩා වැටුෙණොත්,   අනාගතයට  
ෙලෝකයට අවශ්ය කරන නිපුණතා සහිත දරු පරම්පරාවක් ඇති 
වන්නට තිෙබන ඉඩ කඩ නැති ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  
මම අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය් 
ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා KOICA ආයතනෙය් සභාපතිතුමා හම්බ 
ෙවලා ව්යාපෘති වාර්තාවක් දීලා  කිව්වා, ලංකාෙව් ජනතාවට                   
උප නූපන් පරම්පරාවලට මතක හිටින ආදර්ශයක් ෙවන්න 
තාක්ෂණෙව්දි ගුරුවරු පුහුණු කරන විද්යා පීඨයක් ෙදන්නය 
කියලා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13ක් -ලක්ෂ 17,000ක්- 
ෙකොරියාෙව් KOICA ආයතනය අෙප් රෙට් මුදල් අමාත්යාංශයට 
දුන්නා, ලංකාෙව් පළමුවැනි තාක්ෂණෙව්දි ගුරුවරු ඇති කිරීම 
සඳහා වන විද්යා පීඨය පිහිටුවන්න. එයට මා ෙහෝමාගම ඉඩමක් 
ලබා දුන්නා.  ෙමොරටුව විශ්ව විද්යාලෙය් තාක්ෂණික  පීඨය එනවා 
එතැනට. ඊළඟට, නැෙනෝ තාක්ෂණික උද්යානය තිෙබන්ෙන්ත් 
ෙහෝමාගම.  NIBM  එක තිෙබන්ෙන්ත් ෙහෝමාගම. කිරුම් මිනුම් 
ජාත්යන්තර පර්ෙය්ෂණ මධ්යසථ්ානය තිෙබන්ෙන්ත් ෙහෝමාගම. 
ෙම් ඔක්ෙකෝම ටික ඇතුළත්ව පඥාබන්දු පුරවරයක් විධියට තමයි 
ඒ පෙද්ශය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා එතැනට තමයි ෙම්ක 
ෙගෙනන්න ෙයෝජනා කෙළේ. ෙමොකද, ෙමොරටුෙව්                    
ඉඳන් විශ්වවිද්යාල මහාචාර්යවරයකුට, ආචාර්යවරයකුට එතැනට 
පහසුෙවන් යන්න පුළුවන්.  

ඊට පසුව  සියලු ශක්යතා අධ්යයන කරලා ෙකොරියාෙවන් 
ඇවිල්ලා ණයක් ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණ පදානයක්, ආධාරයක් 
විධියට ලබා දුන්නු තාක්ෂණික පීඨය කුලියාපිටිෙය් පිහිටුවන්න 
කියලා ෙගන ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිෂන් 
සභාවට තිබුණා ජනාධිපතිතුමාට හා රජයට කියන්න "ෙම්ක 
ෙමෙහම කරන්න එපා" කියලා.  ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන් මත 
අෙප් ආසාවට  ෙවනත් තැනක ඒක පිහිටුවන්නට ෙගන ගියාට, 
ඒකට අවශ්ය මානව සම්පත ඒ පෙද්ශෙයන් ෙසොයා ගන්න නැහැ. 
තාක්ෂණය පිළිබඳ ගුරුවරුන් සිටින්ෙන් ෙකොළඹ අවට. වෘත්තීය 
පුහුණු අමාත්යාංශයත් පිහිටා තිෙබන්ෙන්ත් ෙකොළඹ, 
නාරාෙහේන්පිට. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ඉඳන් විනාඩි 30කින්, 
40කින් ෙහෝමාගමට යන්න පුළුවන්. නමුත් කුලියාපිටියට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ අනුව තමයි එය ෙහෝමාගම සථ්ානගත කිරීම 
කරලා තිබුෙණ්. එය නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක්.  ඒ නිසා ජාතික 
අධ්යාපන ෙකොමිසෙමන් මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පදානයක් විධියට ලැබුණු, - ණයක් ෙනොෙවයි, ආධාරයක් විධියට - 
මම ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා අමාරුෙවන් ලබා ගත් 

ලංකාෙව් පළමුවැනි තාක්ෂණික විද්යා පීඨය,  ගුරුවරුන් පුහුණු 
කරන ආයතනය ෙහෝමාගම පිහිටුවීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා සමඟ, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා අධ්යාපන පනතක් හැදුවා.  ඒකට ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් දායක වුණා. ඒ අධ්යාපන පනත 
ෙවනුෙවන් විශාල කාලයක් වැය කළා. රෙට් විභාග ෙක්න්දීය 
අධ්යාපනය ෙවනුවට දරුවන්ෙග් දක්ෂතා, කුසලතා ඇති වන,  
ඇත්තටම රටට වැඩක් තිෙබන, ෙදමව්පියන්ට බරක් ෙනොවන, 
රටට සම්පතක් වන දරුවන් පිරිසක් හදන්න අවශ්ය කරන 
අධ්යාපන පනතක් සකස් කළා. ඒ පනත කියාත්මක කිරීම සඳහා 
මැදිහත් වන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට,  අද දින පැවැත්ෙවන අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදෙය් දී  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් සාකච්ඡා 
කරන්න අවශ්යයි. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව දැන් අලුතින් 
හිතනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. අගාමාත්යතුමා ගැසට් 
නිෙව්දනයක් මඟින් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවීම ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත්, ඉන් පිටතත් අපි විරුද්ධ වුණා. අපි 
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ඉතා 
දරුණු ෙලස ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා පුද්ගලයන් ෙසොයා 
ෙගන ගිහිල්ලා දඩයම් කිරීම ආරම්භ කළා. අද ඒෙකන් වැරදි 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා.  ආණ්ඩු කරන ෙකොට විවිධ කාලවල, 
විවිධ පුද්ගලයන් අතින් වැරැදි සිදු ෙවන්න  පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකොම 
මිනිස්සු.  මිනිස්සු අතින් වැරැදි සිදු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් වැරැදි 
ෙසොයාෙගන ගිහිල්ලා, වැරැදි පටවපු රජෙය් ෙසේවකයන්, 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, ඇතුළු රාජ්ය 
නිලධාරින්  මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් දඩයමට ලක් වුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් රෙට් විවිධ අමාත්ය ධුර දරපු,  නූල් 
ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් ෙනොකළ මිනිෙහක්. ශත පණහකවත් 
ෙකොමිස් මුදලක් ගත්තා කියලා ඔප්පු කරන්න බැරිව තිෙබද්දී,  
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙබොරු  ෙචෝදනාවකට මූල්ය අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසය මඟින්  කඩුෙවල උසාවියට -  [බාධා කිරීමක්] මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙයන් [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, නැහැ. 
අපරාධකරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනවා විතරක් ෙනොෙවයි - 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Bimal Rathnayake. 
 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන 

එතුමා සඳහන් කළා. එම පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
වශෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මම ෙම් කාරණය පැහැදිලි 
කරන්නට ඕනෑ. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමටත්, උසාවිවලටත්, එෆ්සීඅයිඩී එකටත් රජය විසින් 
පිහිටුවා තිෙබන අෙනකුත් සියලුම ආයතනවලටත් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විසින් භාර දී තිෙබන සියලුම දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳව 
සම්පූර්ණ වගකීම අපි භාර ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන් සමඟ අපට කිසිම ෙපෞද්ගලික ද්ෙව්ෂයක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒක කිසිම අසත්යයක් ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණ සත්යයක්. 
සත්යයට මුහුණ දීලා නිවැරදිකරුවකු වන්න. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Bandula Gunawardane, you may continue with 

your speech.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සත්යයට මුහුණ දීලා නිවැරදිකරුවකු වනවා විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් උත්තරීතර සභාවටත් අපි කියන්ෙන් නූල් 
ෙපොටක්වත් ෙසොරකම් ෙනොකර, එෙහම නැත්නම් ශත පණහකවත් 
ෙකොමිස් මුදලක් ගත්ෙත් නැති මිනිස්සුන්ෙග් ගිණුම්වලට රජෙය් 
මුදල් බැර කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය පිළිබඳව වහාම 
විභාග කරලා ඉවර කරන්න කියලායි. ෙම්වා කරන්ෙන් යම්  
පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ෙගනයි. ෙම්වා කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා, රහස් ෙපොලීසිය තිෙබනවා,  
ෙපොලිස්පතිතුමා ඉන්නවා, ෙවනම ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාවක් තිෙබනවා.  ෙම් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
පිහිෙටව්වාට පසුව තවදුරටත් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය කියන 
අවිධිමත් ෙද්ශපාලන දඩයම් ඒකකයක් පවත්වා ෙගන යාම අවශ්ය 
නැහැයි කියන කරුණ තමයි මම ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි 
කරන්ෙන්. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්  සභාව අපක්ෂපාත නම්, ඒ 
මඟින් ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා නම්,  ෛවරෙයන් හා 
පළිගැනීම්වලින් ෙතොරව මිනිසුන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්නට  
නම් ඒ සඳහා ෙම් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙවනුවට ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙයොදා ගන්නා ෙලසත් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න,  මා අවසන් කරන්නම්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

ෙවලාව නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා විනාඩි ෙදකකින් අවසාන කරන්නම්.  
 අද අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් හා සම්බන්ධ අෙනකුත් 

ආයතනවල වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය 
සඳහා  විපක්ෂය් මන්තීවරුන්ට අවශ්ය පැහැදිලි විස්තර වාර්තා 
ඉදිරි කාරක සභා අවස්ථාවලදී  ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 

Before that, the Hon. Bimal Rathnayake will take the 
Chair.  

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු  බිමල් රත්නායක  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. BIMAL 
RATHNAYAKE took the Chair. 

 

[අ.භා. 2.01] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති, අගාමාත්ය 

කාර්යාලය, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ අෙනකුත් 
ෙකොමිෂන් සභා ද ඇතුළුව අද දිනට නියමිත වැය ශීර්ෂ 
සාකච්ඡාවට ගැෙනන  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒවා ගැන මෙග් අදහස් 
කීපයක් එකතු කරන්න  මම කැමැතියි. මට පථමෙයන් කථා     
කරපු මන්තීතුමා ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාශය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, දඩයමක යනවා කිව්වා. නමුත් එය 
වැරැදි අර්ථ කථනයක් කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ බව එතුමා දුන් ඒ 
උදාහරණෙයන්ම ෙපෙනනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් ෙවන්න 
පුළුවන්, පුද්ගලයන් ෙවන්න පුළුවන්, යම්කිසි ෙචෝදනාවක් ෙහෝ 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා නම් ඔවුන් ඒවා ගැන තමයි 
ෙසොයා බලන්න ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා නඟපු තර්කය 
සමඟ ෙපොඩ්ඩක්වත් එකඟ ෙවන්න අපට බැහැ. දශක 
ගණනාවකටම ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙහෝ 
රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනාවකට ලක් 
කරලා අධිකරණ මාර්ගයකින් දඬුවමක් ලබා නැහැ කියා කියන්න 
පුළුවන්. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි, අපට රහස් ෙපොලීසියක් 
තිබුණත් මූල්ය අපරාධ කිරීම් ගැන ෙසොයා බැලීමට යම්කිසි    
විෙශේෂ තත්ත්වයක් ෙනොතිබීම. ෙද්ශීයව විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජාත්යන්තරවත් මූල්ය අපරාධ සිදු ෙවනවා. ඒ සඳහා ජාත්යන්තර 
නීතිය බලපානවා. ඒ නිසා ජාත්යන්තර කමෙව්දත් අපට අවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙහේතුව නිසයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ෙමවර අය 
වැෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 3,461ක් 
ෙවන් කර තිෙබන බව. පසු ගිය අවුරුද්ෙද්දී රුපියල් ෙකෝටි 
10,700ක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය රුපියල් ෙකෝටි 7,000කින් විතර 
අඩු කර තිෙබනවා කියන එකයි. ෙම්ක තමයි ෙවනස. හිටපු 
පරාජිත ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලයත්, අෙප් 
වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් සමයත් 
අතර තිෙබන ෙවනස එයයි.  

පසු ගිය කාලෙය් විශාල ෙලස නාස්තිය තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, 
අය වැය කියන එක ෙපෞද්ගලීකරණය වුණා. The Budget was 
privatized. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම ෙලොකු ෙවනසක්. 
ෙම් අය වැය පජාතන්තවාදීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය 
ගැන රට පුරාම සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. වෘත්තීයෙව්දීන් අදහස් 
දක්වනවා; වෘත්තීය සමිති අදහස ්දක්වනවා; අෙනක් ජන ෙකොටස් 
අදහස් දක්වනවා. අපි ඒ අදහස්වලට, විෙව්චනවලට ඇහුම් කන් 
ෙදනවා; අපි අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් කරනවා. ෙමය 
පජාතන්තවාදයයි. සමහර අයට ෙම් පජාතන්තවාදය කියන එකට 
හුරු පුරුද්දක් නැති නිසා ඔවුන් හිතනවා ෙමය දුර්වලකමක් 
කියලා. කරුණාකර පජාතන්තවාදය දුර්වලකමක් කියලා හිතන්න 
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එපා. අෙප් රජය ෙබොෙහොම ශක්තිමත් රජයක්. අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් මම මෙග් මුල් කථාව කරන විටත් කිව්වා, ෙමය 
අවුරුදු 20ක ගමනක පටන් ගැන්ම පමණයි කියලා; ෙමය 
ශක්තිමත් රජයක් කියලා. අපි ඊෙය් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දෙයන් 
අය වැය ෙදවන වර කියවීම සම්මත කරගත්තා. නමුත් 
පජාතන්තවාදයට, ෙම් සාකච්ඡාවට අප ඉඩ තබන්නම ඕනෑ. අපි 
ජනතාවෙග් හඬ අහන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා පසු ගිය වතාෙව් 
අය වැෙයන් "අතිගරු ජනාධිපති" වැය ශීර්ෂය සඳහා රුපියල් 
ෙකෝටි 10,700ක් ෙවන් කළා කියා. නමුත් ෙම් රෙට් 
සමෘද්ධිලාභින්ට ෙවන් කෙළේ, රුපියල් ෙකෝටි 9,000යි. මුළු පවුල් 
ඒකකවලින් සියයට 30ක්ම සමෘද්ධිලාභි ඒකක වුණා. මම එමඟින් 
කියන්න හදන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් ජනාධිපතිතුමාට ඔහුෙග් 
අභිමතය පරිදි භාවිත කරන්න විශාල මුදලක් දුන්නා කියන එකයි. 
නමුත් ෙම් රෙට් සිටින ෙපොදු ජනතාවට සමෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 
ෙබොෙහොම ස්වල්ප මුදලයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජය, යහ 
පාලනයට කැප වූ රජයක්. අෙප් රජය, ජනතා හිතවාදි රජයක්. අපි 
පසු ගිය ජනාධිපතිතුමාෙග් මුළු වියදම බලමු. රුපියල් ෙකෝටි 
එකසිය හැටපන්ලක්ෂ ෙදසීයක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ මුදල ෙවන් 
කර තිබුෙණ් ෙකො ෙහොමද? රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 28,300යි. මුදල් අමාත්යාංශයට 
ලක්ෂ 116යි. ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග, වරාය,  නැව්, නීතිය හා සාමය,  
විෙශේෂ වැය  ශීර්ෂයට ෙවන් කර තිබුණා. ඒ සියල්ලටමයි                       
ෙවන් කර තිබුෙණ්. නමුත් වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට ෙවන්                       
කර තිෙබන්ෙන්ෙමෙසේයි. ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ෙකෝටි  
විසිනවදහස් හාරසියයි. මහවැලි සංවර්ධනයට සහ පරිසරයට  
ෙකෝටි  තුන් දහස් නවසියයි. විෙශේෂ ඒකකයට  ෙකෝටි  තුන්සිය 
හතළිහයි.  මම ෙමතැනදී කියන්න හදන්ෙන් ෙම් ජනාධිපතිවරු 
ෙදෙදනා අතර තිෙබන ෙවනස ගැනයි;  ඔවුන්ෙග් අභිමතෙයන් 
පාවිච්චි කරන්නට ෙයදුණ පමාණය ගැනයි. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත්, වත්මන් ජනාධිපතිතුමා මුළු අය වැෙයන් සියයට 
දහයක් ෙහෝ ඊට වඩා අඩුෙවන් තමයි එතුමාෙග්  අභිමතය පරිදි 
වියදම් කරන්නට යන්ෙන්. පරාජිත ජනාධිපතිතුමා සියයට 60ක් 
ඔහුෙග් අභිමතය පරිදි වියදම් කරන්නට ලැහැස්ති වුණා. ෙම්ෙකන් 
ෙපන්වන්ෙන් පජාතන්තවාදෙය් ෙවනසයි.  ජනාධිපතිතුමා මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙනොවුණ එක  ෙහොඳ ෙදයක්ය කියා මා හිතනවා. පසු 
ගිය අවුරුදු පහ තුළදී අපි ඒ ගැන  හුඟක්  කථා කළා. අපි අද  ෙම් 
රට පජාතන්තීයකරණය කරමින් සිටිනවා. 

විෙශේෂ ඒකක කියා තිෙබන ඒවාටත් ෙවන් කර තිෙබන                
මුදල් පමාණයත් අඩුකරලයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක රාජධානියයි, 
ජනරජයයි අතර තිෙබන ෙවනස. රාජධානියක් තිෙබනෙකොට 
රෙජක් සිටිනවා. රජතුමා නීතියට යටත් නැහැ. ජනරජයක 
ජනාධිපතිතුමාත්  නීතියට යටත්. ෙම්ක තමයි විශාල ෙවනස. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ජනාධිපති ධුරයක්  තමයි අද අපි     
ඇති කර තිෙබන්ෙන්. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය  හරහා අපි එය දිගින් දිගටම දියුණු කරනවා. අපවත් 
වුණු අතිපූජ්ය ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් ආදාහෙනෝත්සවෙය්දී 
ජනාධිපතිතුමා දිවුරුමක් දුන්නා, ෙම් ජනාධිපති කමයත් අෙහෝසි 
කරනවාය කියා.  ෙම්ක විශාල ෙවනසක්. 

ඉතිහාසය ෙදස බලමු. 1215 දී එංගලන්තෙය් "Magna Carta" 
කියා ගිවිසුමක් ඇතිවුණා. ෙම්කට කියනවා, ''උතුම් ගිවිසුම'' කියා. 
රජතුමායි පාර්ලිෙම්න්තුවයි අතර ඝට්ටනය ඇති වුණාම ෙම් 
ගිවිසුමට ෙජෝන් රජතුමා අත්සන් තැබුවා, විෙශේෂෙයන් මූල්ය 
කටයුතු පිළිබඳව  පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි වග කියන්නට ඕනෑ 
කියා. නමුත් එදා පාප් වන්ෙසේ ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. ඒ කියන්ෙන්, 

ආගමික නායකයනුයි, රාජ්ය නායකයනුයි අතර තිෙබන 
සම්බන්ධතාවය නිසා පජාතන්තවාදය පරාජය කරන්නට 
කියාත්මක වුණා. පජාතන්තවාදෙය් වාසනාවට ඒ පාප් 
වහන්ෙසේත්, ඒ රජතුමාත් අවුරුද්දක් ඇතුළතදී නැති වුණු නිසා, 
නැවතත් පජාතන්තවාදයට ගරු කරන ඒ නිෙයෝජිතයන්ට                 
වයස අවුරුදු නවෙය් ඒ තරුණ රජතුමාත් එක්ක ගනුෙදනු 
කරන්න, පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
පජාන්තවාදය  කියන එක 1215 දී ෙම් ගිවිසුම හරහා අපට දායාද 
වුණු ෙදයක්. ඒක අපි ෙකොෙහොම ෙහෝ දිගින් දිගටම ආරක්ෂා 
කරන්නට  ඕනෑ.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය 
පිරිනැෙමනවා. අෙනක් කාරණය ෙමයයි. 2014 මැයි මාසෙය්දී 
හිටපු ජනාධිපති පවුෙල් ෙකෙනක් පැරිස් නුවරට ගියා. ෙහෝටලෙය් 
කාමරයකට එක දවසකට  යූෙරෝ 14, 500ක්  වියදම් කළා. ඒ  හිටපු 
දවස් පහට රුපියල් තුන් ෙකෝටි හැට ලක්ෂයක බිලක් ෙගව්වා. ෙම් 
ගැන කවුරුත් පශ්න කළාද කියා රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරී 
මහත්වරුන්ෙගන් මා අහන්නට කැමතියි. නමුත් ෙම් සතිෙය් අෙප් 
වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පැරිස් නුවරට ගියා. රාජ්ය නායකයන්ෙග් 
සමුළුවකටයි ගිෙය්. ෙගෝලීය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් සමුළුවට. 
එතුමා හිටපු ෙහෝටල් කාමරයට වැය වුෙණ්  යුෙරෝ හාර දහස් 
පන්සියයි. ෙම් මුදල වියදම් වුෙණ් ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා. එදා 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පවුෙල් ෙකෙනක් ගිෙය්. ෙමයින් ඔබට 
හිතා බලන්නට පුළුවන් නාස්තිය ගැන. අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ෙවනස ගැන ඔබට හිතා බලන්නට පුළුවන්. ආදර්ශය අවශ්යයි. 
අෙප්  ජනාධිපතිතුමා අෙප් අගමැතිතුමා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට  තව  විනාඩි තුනක්  

තිෙබනවා  කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් රටට විශාල 

ආදර්ශයක් තබනවා.  මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නා කරුණු ෙම්වා. මම 
හිතන හැටියට ආදර්ශය අවශ්යයි. නීතිෙයන් විතරක් රටක් ෙවනස් 
කරන්නට බැහැ, ආදර්ශෙයන් තමයි ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්. 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් බිරිඳ, එතුමිය උත්සවයකට ආෙවොත් පධාන 
අමුත්තන්ට පුටු තියලා තිෙබනවා නම් ඒ පධාන අමුත්තන්ෙග් 
පුටුවකටවත් යන්ෙන් නැහැ. ඒ අය නිසි තැන ගන්ෙන් අපට 
ආදර්ශයක් දීලා, රටට ෙවන ෙහොඳ මඟක් ෙපන්වන්නටයි.  

අපි හුඟක් ෙවලාවට මිනිසුන් මැරුණාම ඒ අය ගැන කථා 
කරනවා. අපිට ලජ්ජයි, ඒ මිනිසුන් ජීවත් ෙවලා ඉන්න ෙකොට ඒ 
අය ගැන කථා කරන්නට. නමුත් ආදර්ශය වැදගත්. ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ආදර්ශය වැදගත්. සුළුෙවන් ජීවත් ෙවන්න, ඒ 
විධියට කියා කරන්න. ෙම් ආදර්ශය අපිටත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ටත්, ඇමතිවරුන්ටත් විශාල අභිෙයෝගයක් ෙවනවා.  

අපි ඉදිරියට යන විට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා ආචාර 
ධර්ම පද්ධතියකුත් අපි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. 
අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒක ඉදිරිත් කරන්නට. ඒ නිසා අෙප් රජය 
තාම කැප ෙවලා ඉන්නවා, ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඉදිරිපත් 
කරන්නට. ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ආයතනගත කළ යුතුයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට අෙප් ෙපොෙරොන්දුවත් 
ඉෂ්ට ෙවනවා. 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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මට තිෙබන අවසාන විනාඩි ෙදක තුළ මම රාජ්ය ෙසේවය ගැන 
වචනයක් කියන්නට කැමැතියි. අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් ලක්ෂ 
14ක් ඉන්නවා. ලංකාෙව් ජනගහනය ලක්ෂ 210යි. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත් අෙප් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 6ක රාජ්ය ෙසේවකයින් 
පමාණයක්  අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  නමුත් වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
පතිශතයක් ෙලස ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් රාජ්ය ෙසේවය සියයට 16ක් 
ෙවනවා. අපි ෙම්ක Peterson Institute for International 
Economicsහි වාර්තාව සමඟ සැසඳුෙවොත්, චීනෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
ඉන්ෙන් සියයට10.9යි; ලංකාෙව් සියයට 16යි; ඉන්දියාෙව් සියයට 
8.9යි. ගණෙනන්  බැලුවාම ලංකාෙව් රාජ්ය ෙසේවය ෙලෝකෙය් 
විශාලම රාජ්ය ෙසේවය කියලා කියන්නට පුළුවන්.   

නමුත් අපි ඇත්තටම අහන්නට ඕනෑ පශ්නය ෙම්කයි. 
පුරවැසියන් හැටියට අපිට අවශ්ය ඒ ෙසේවාව ඔවුන්ෙගන් 
ලැෙබනවාද නැද්ද? අපි දූෂණය අවම කරන්නට ඕනෑ; රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න ඕනෑ; රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට ෙදන පඩි, දීමනා වැඩි කරන්නට ඕනෑ.  නමුත් ඒක 
කරන්න නම්  රාජ්ය ෙසේවය දැන් තිෙබන ආකාරයටම තියාෙගන 
යන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් රජය නව නිර්මාණශීලී, කාර්යක්ෂම, ඒ 
වාෙග්ම පමිතිෙයන් යුතු ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නට කැප ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ රාජ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් දිගු කාලීන සැලැස්මක් අනුව 
අපි රජයක් හැටියට ආෙයෝජනය කරලා ඒ ෙද් ඉෂ්ට කරන්නට 
යනවා. ස්තුතියි, මට ලබා දුන් අවස්ථාවට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිසි ෙව්ලාවටම කථාව අවසන් 

කිරීම ෙවනුෙවන්.  

මීළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.15] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ 

ෙවනවා, අද දින විවාදයට භාජන කර තිෙබන ෙම් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව. 
පළමුෙවන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය මම 
සාකච්ඡාවට ගන්නවා.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා කියූ පරිදි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂෙය් විශාල ෙවනසක් ෙමවර 
පැහැදිලිව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. මීට ෙපර තිබුණු දැවැන්ත වැය 
ශීර්ෂයක් ෙවනුවට එතුමා ෙවනුෙවන් ඉතාම සරල වූ වැය ශීර්ෂයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සිය චාම් බව ෙමන්ම ෙද්ශපාලන 
පිරිපුන්භාවයත් එතුමාෙග් සෑම කර්තව්යයකදීම ඉතා මැනවින් 
පදර්ශනය කරලා තිෙබනවා. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂයට සහෙයෝගය ලබා දීමට හැකි වීම පිළිබඳව. 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලයන සඳහා වූ සංකල්පය ඉදිරිපත් කරමින්, 
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂයට නායකත්වය ලබා ෙදමින්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් ෙලස 
ස්ථාවර කිරීම සඳහා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විශාල 
ෙමෙහවරක් කරෙගන යනවා. 

ෙම් අය වැය විවාදය දිහා බැලුවත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට විශාල 
නිදහසක්, පජාතන්තවාදී නිදහසක් එතුමා ලබා දුන්නා.  විෙව්චන 
කරන අතරම, කැමති අයට ඡන්දය ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් 
ඡන්දෙයන් වැළකී සිටින්න, එෙහම නැත්නම් ඡන්දය ෙනොදී ඉන්න 
නිදහස තිබුණා. ෙමවැනි පජාතන්තවාදයක් අෙප් පක්ෂය තුළ බිහි 
වූ පළමුවැනි අවස්ථාව ෙම් අවස්ථාව කියලා මම කියන්න 
කැමතියි. එයින් එතුමා පදර්ශනය කෙළේ පජාතන්තවාදීව තමන්ෙග් 
විරුද්ධ පාක්ෂිකයන් සමඟත්, තමන්ෙග් පක්ෂය තුළ සිටින විවිධ 
කණ්ඩායම් සමඟත්, ඉතාම සුහදව හා සංවාදශීලීව වැඩ කටයුතු 
කරමින් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ෙගන, පක්ෂය කඩා ගන්ෙන් නැතිව 
ජනතාව ෙවනුෙවන් හදපු අෙප් පක්ෂය රැක ගැනීම සඳහා එතුමා 
තුළ තිබුණු කැපවීම මිසක්, එතුමාෙග් දුර්වලතාවක් ෙනොවන බව 
අපි ඉතාම ෙහොඳින් පිළිගන්නට ඕනෑ. රාජ්ය තාන්තික 
නායකෙයක් වෙග්ම පජාතන්තවාදය අගය කරන නායකෙයක් 
වශෙයන් එතුමා තුළ තිෙබන කැපවීම හා නිහතමානී බව එතුමා 
පදර්ශනය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුල 
සිටම විධායක ජනාධිපති ධුරය පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලි මතයක් 
දැරුවා. විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කළ යුතු බවත්, විධායක 
ජනාධිපති ධුරය සමඟ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැති බවත් එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කියා සිටියා. 
නමුත් විධායක ජනාධිපති ධුරයට පැමිණි සෑම පුද්ගලයකුම විවිධ 
ෙහේතු කාරණා ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් ෙදන ලද ෙපොෙරොන්දුව 
පස්සට දැම්මා. සමහර විට ඒ පිළිබඳව යම් යම් සාධනීය ෙහේතු 
තිෙබන්නත් ඇති. නමුත් ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කිරීම 
පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් ඉතා පැහැදිලි 
මතයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධායක ජනාධිපති ධුරෙයන් 
බැට කාපු පක්ෂයක්. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් ඒ ධුරෙයන් බැට කෑවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් රටට වින්නැහියක් වුණු ඒ විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් 
කිරීෙම් කර්තව්ය අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
විසින් බාර අරෙගන තිෙබනවා. අපි එතුමාට සුභ පතනවා. අපි 
එතුමාට ඒ අවශ්ය ශක්තිය ලබා ෙදනවා. තමන්ට තවත් කාලයක් 
විධායක ජනාධිපති ධුරයට තරග කරලා ඉදිරිපත් ෙවන්න තිෙබන 
අවස්ථාව අතහැරලා දමමින් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කිරීම 
සඳහා දැනට ඉතිරිෙවලා තිෙබන බලතල ටිකත් අයින් කරලා 
පූර්ණ වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය පැවෙරන කමයකට 
අවතීර්ණ වීම සඳහා එතුමා විසින් නිර්ෙලෝභී ෙලස ගන්නා ලද ඒ 
ශක්තිමත් තීරණය අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් විධායක ජනාධිපති 
ධුරය ඉවත් ෙකොට, ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරමින් 
එෙමන්ම රට අරාජික තත්ත්වයකට පත් ෙවන්නට ඉඩ ෙනොදී 
රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරමින්, ෙම් රට ඒකීය 
රාජ්යයක් ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට අවශ්ය වන ආරක්ෂමය 
කියාදාමයන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළට 
ශක්තිමත් ෙලස ඇතුළත් කරමින් අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සැකසිය යුතුයි. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සැකසීෙම්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුමන්ලාට, ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල 
වගකීමක් පැවෙරනවා. ෙමොකද, සමහර රටවල අද පිට රටින් 
import කරපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හදන්න ගිහිල්ලා ෙමොකද 
වුෙණ්? බලන්න, ෙමොකද වුෙණ් මාලදිවයිනට? සම්පූර්ණෙයන්ම 
මාලදිවයින අරාජික තත්ත්වයකට පත් වුණා. කැනඩාෙව් විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන් තමයි මාලදිවයින ඇතුළු සමහර රටවල්වල 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හදලා ඒ බටහිර සංකල්පයත් අෙප් 
සංස්කෘතියට, අෙප් රටවල්වලට ෙනොගැළෙපන ෙද්වල් ඇතුළත් 
කරන්න ඇවිල්ලා ඒ රටවල් අරාජික තත්ත්වයට පත් කෙළේ. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා වශෙයන් අපි සියලු ෙදනාටම 
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සුවිෙශේෂ වූ වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීෙම් කාර්යයට සහෙයෝගය දීමත් ඒ වාෙග්ම ඒ 
සහෙයෝගය සමඟම ෙමොන ආකාරෙයන් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ආරක්ෂිත අන්දමින් සැකසිය යුතුද කියන කාරණය 
පිළිබඳව බරපතළ ෙලස කල්පනා කර කටයුතු කිරීමට. ඒක එක 
කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් දීර්ඝ කාලීන ඉල්ලීමක් තිබුණා, විධායක ජනාධිපති 
ධුරය අෙහෝසි කිරීම වාෙග්ම මනාප මැතිවරණ කමය නැති කර 
ආසනයකට වග කියන මන්තීවරෙයකු පත් කර, වියදම් රහිත, 
ජනතා මතය පිළිබිඹු වන පාර්ලිෙම්න්තුවක් සකස් කරන්න කියා. 
ෙම් පිළිබඳව අපි නිරතුරුව කථා කළා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් අභිපාය වුෙණ්, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට ඉස්ෙසල්ලා විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන එකයි. නමුත් ෙම් පිළිබඳව 
අපට ඵලදායී පතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
අපට ඉදිරිෙය්දී තිෙබන කාර්ය භාරය විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ 
කමයක්, මනාප කමෙයන් ෙතොර වූ මැතිවරණ කමයක් ලබා දීෙම් 
භාරධූර කාර්ය අප සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්                   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම මතෙය් දැඩි ෙලස ඉන්නවා. අපි 
ජාතික ආණ්ඩුවකට හවුල් වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට 
ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්ය ශක්තිය 
ලබා ෙදන්නයි. එම කාර්ය  යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමට 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි.  

ෙබොෙහෝ සුළු ජාතික පක්ෂ අද අනිසි බියක් ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් කමය තුළින් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අඩු ෙවයිද 
කියා. නැහැ. ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අඩු ෙනොෙවන පරිදි අපි 
අවශ්ය ආකාරයට ගළපා ගනිමින් ෙම් වැඩ කටයුතු සියල්ල ඉෂ්ට 
කළ යුතුයි. ෙමොකද, අපට ජාතික සමඟිය අවශ්යයි. ජාතීන් අතර 
සමඟිය හා සංහිඳියාව අවශ්යයි. අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය අවශ්යයි. 
අපි ෙකොතරම් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් වුවත්, අවසානෙය්දී 
ජාතීන් අතර පවතින අසමඟිය, අවිශ්වාසය කාල ෙබෝම්බයක් බවට 
අපි පත් කර ගත යුතු නැහැ. එෙසේම විවිධ සුළු මතධාරී පක්ෂ 
සියල්ලක්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ ඒකරාශි කර ගැනීෙම් හා 
ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජනයන් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයන් පිළිබඳවත් 
මැතිවරණ සංෙශෝධනය තුළ සිදු විය යුතුයි කියන එක මා 
ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් කාලය අපට ඉතාමත් 
වැදගත් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්.  රෙට් ආර්ථිකය සකස් කිරීම ෙමන්ම 
අපට තිෙබන අභිෙයෝගයන් ජය ගැනීම පිළිබඳව අගමැතිතුමා විවිධ 
පකාශ කළා; අෙප් මැති ඇමතිවරු විවිධ පකාශ කළා. අපට 
අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම 
අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවලට අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ දීමට තිෙබන යුගයක්.  

ඒ අතරම අෙප් රාජ්ය පරිපාලනය, අෙප් රෙට් පරිපාලන ව හය 
නිසි ෙලස  සකස් කර ගැනීෙම් ෙහොඳ කමෙව්දයක් හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීෙම් අභිෙයෝගයට අපි මුහුණ දීලා ඒ 
අභිෙයෝගය අපි අනිවාර්යෙයන්ම ජය ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අපි 
සියලු ෙදනාම කැපවීම ඇති කර ගන්නට ඕනෑ; පරිත්යාග 
කරන්නට ඕනෑ. ෙබො ෙහෝ විට සැම ෙදෙනකුටම ගැළෙපන 
ව්යවස්ථාවක් හදන එක ෙලෙහසි ෙවන එකක් නැහැ. නමුත් සෑම 

ෙදනාටම යම් ආකාරයකින් ෙහෝ පිළිගන්නට පුළුවන් 
ව්යවස්ථාවක් අපට සකස් කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී රෙට් ස්ථාවරභාවය, ඒකීයභාවය 
ආරක්ෂා ෙවන පරිදි, රාජ්ය ආරක්ෂාව ඇතිවන පරිදි ව්යවස්ථාව 
සකස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. ෙම් පිළිබඳව විශාල 
සංවාදයක් පසු ගිය දශකය තුළම වාෙග් ෙම් රෙට් පැවතුණා. 
"ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැතුව ෙම් රටට යහ පාලනය ෙගන 
එන්න බැහැ. නිර්ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න ඕනෑ" කියා සංවාදයක් 
තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පත් කර තිෙබනවා. දැන් ඉතින් අපි බලන්න ඕනෑ, අපි                  
අර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පරමාර්ථයන් ෙම් ස්වාධීනය කියන 
ෙකොමිෂන් සභාවලින් ඉෂ්ට ෙවනවාද කියා; ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවල පුද්ගලෙයෝ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරෙයන් 
ස්වාධීනව වැඩ කටයුතු කරනවාද කියා. ඒක නිසා ෙම්ක ෙහොඳ 
testing period එකක්.  

ෙමොකද ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්වා, රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්වා ෙම් සෑම ෙකොමිෂන් සභාවකටම පත් වුණු 
සාමාජිකයන්ට විශාල වග කීමක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වය පදර්ශනය කිරීම සඳහා. තමන් ගනු ලබන තීරණ 
ස්වාධීන තීරණ ෙමන්ම ඉතාමත් පාෙයෝගික තීරණත් ෙවන්නට 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව තුළ රජෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් විශාල පශ්න රාශියක් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා, 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට ඉතාමත් පාෙයෝගික වූ විසඳුම් 
අවශ්යයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ජනතා අභිලාෂ මුදුන් පත් කරවා ගැනීම සඳහා අප විසින් 

පිහිටුවන ලද ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල කියාකාරිත්වය පිළිබඳව අපි 
වසරක් විතර ගිහිල්ලා නැවත පසුපස හැරිලා බලන්නට ඕනෑ, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාර්යය ෙකොමිෂන් සභාවලින් ඉටු වුණාද 
කියා. එදා ෙකොමිෂන් සභා නැති ෙවලාෙව් සහ දැන් ෙකොමිෂන් 
සභා තිෙබන ෙවලාව අතර සාධනීය ෙවනසක් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා 
තුළින්, ඔවුන්ෙග් පරිපාලනය තුළින් දක්නට ලැබුණාද කියන 
කාරණය පිළිබඳව අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි. එවැනි පසු විපරමක් 
අතිශයින්ම අවශ්යයි. ෙමොකද, විශාල බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් 
තබා ෙගන තමයි අපි ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් කෙළේ.  පළමුෙවනි 
වතාව නිසා සමහර ෙවලාවට සුළු සුළු අඩුපාඩුකම් ඇති ෙවන්නට 
පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ අඩුපාඩු තුළින් ලැෙබන අත්දැකීම් උකහා 
ගනිමින් ඉදිරිෙය්දී ඒවා වඩාත් ශක්තිමත් කර, ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදී ව හය ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කමය ගැන කියනෙකොට සමස්ත 
සභාවම ඒකමතිකව තීරණය කළා, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ෙකොට්ඨාස කමයට යන්න ඕනෑ කියා.  එය නීතියක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කමය අනුව ෙකොට්ඨාස ෙබදීෙම්දී යම් යම් 
අසාධාරණ වුණා නම්, ඒවා නිවැරදි කරන්න. නමුත් ෙම් කමය බිඳ 
දමන්නට එපා කියා අපි දැඩි ෙලස කියා සිටිනවා.  එෙහම කෙළොත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව එවැනි කමයක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් අපි 
විරුද්ධ වීමයි ෙපෙනන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන කමය 
තුළින් අද අපි ඒ කාරණය ඉෂ්ට කර ගනිමු.   
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කාන්තා නිෙයෝජනය සඳහා ගරු අගමැතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ලබන පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය බිම් මට්ටමින් ලබා ෙගන, 
ඊට  පස්ෙසේ දියුණු කරන්න. ඒ පිළිබඳත් අෙප් සතුට පකාශ කරමින්  
මට අවස්ථාව සලසාදීම පිළිබඳ ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. S. 

Shritharan. You have been allotted 25 minutes. ඊට ෙපර  
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමාෙග්  නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන්  ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[பி.ப. 2.30] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

நாளில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ெசயற்பா களின்கீழ் 
வ கின்ற, பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய அ வலகத்தின்கீழ் 
வ கின்ற விடயங்கள் மற் ம் பல்ேவ பட்ட ஆைணக்கு க்கள்   
ெதாடர்பிேல கு நிைலயில் விவாதம் இடம்ெப கின்ற . நான் 
மிக க்கியமாக இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  
ெதாடர்பிலான சில விடயங்கைளேய இந்த உயாிய சைபயில் 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயில் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு  மட் மல்ல, பல்ேவ  வைகயான ஆைணக்கு க்கள் 
காலத் க்குக் காலம் உ வாக்கப்ப வ ண் . இவ்வா  
ஆைணக்கு க்கள் உ வாக்கப்பட்டா ம்கூட, அங்கீகாிக்கப் 
பட்டைவயாக இங்ேக நாங்கள் விவாதத் க்கு எ க்கின்ற 
ஆைணக்கு க்கேள க்கியத் வம் ெப கின்றன. இவ்வாறான 
ஆைணக்கு க்களிேல இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு ைவேய இலங்ைகயின் மனித உாிைமகைளப் 
ேப வதற்காக ம் மனித உாிைமகள் ெதாடர்பான விடயங்கைள 
ெவளிக்ெகாண் வ வதற்காக ம் மனித உயிர்க க்கான 
பா காப்ைப அளிப்பதற்காக ம் நி வப்பட்ட ஓர் 
ஆைணக்கு வாக மக்கள் பார்க்கின்றார்கள்.  

ஆனால், இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்குக் கடந்த 
இரண்  தசாப்த காலங்க க்கு ேமலாக இலங்ைகயின் வடக்கு, 
கிழக்கில்தான் மிகக் கூ ய அளவில் பணிகள் இ ந்தன. 
அவ்வாறி ந் ம் இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வினால் 

சில விடயங்கைளச் சாியாகக் ைகக்ெகாள்ள யவில்ைல 
அல்ல  தமிழர்க க்கு நடந்த அநீதிகளின்ெபா  குறித்த 
விடயங்கைள ெவளிக்ெகாண்  வர யவில்ைல அல்ல  அ  
ெதாடர்பாகச் ெசயற்படவில்ைல என்ற குைறபா  கூ தலாகேவ 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில்தான் 1990களில் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தின் தீவகம் சார்ந்த அல்ைலப்பிட் , மண்ைடதீ , 
மண்கும்பான் பகுதிகளிேல வாழ்ந்த இைளஞர்கள் அப்ெபா  
இ ந்த இரா வத் தளபதி ெடன்சில் ெகாப்ேபக்க வ 
அவர்களினால் சாய்த்  வரப்பட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
நிகழ் கூட இந்த ஆைணக்கு வினால் சாியான ைறயில் 
ஆவணப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆைணக்கு விடம் ெசன்  
ெகா க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் காணாமல்ேபா ள்ளன. அ  
ெதாடர்பான எந்த விடயங்க ம் இ வைர ெவளிவரவில்ைல. 
அதைன நான் மீண் ம் ஒ ைற  பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

1990 ஆகஸ்ட் 23ஆம் திகதியி ந்  1990 ெசப்ெரம்பர் 
25ஆம் திகதி வைர அயற்கிராமங்களான மண்ைடதீ , 
அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் ஆகியவற்றி ந்  அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்ட  ற் க்கணக்கான இைளஞர்கைள ஸ்ரீலங்கா 
இரா வம் த த்  ைவத்தி ந்த . அதன் பிற்பா  குைறந்த  70 
வைரயான இைளஞர்கள் அங்கு காணப்படேவயில்ைல. 
மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் ஆகிய கிராமங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ஒல்லாந்தர் ேகாட்ைடக்குக் கு க்காக 
அைமந் ள்ளன. இங்கி ந்ேத ஸ்ரீலங்கா இரா வம் தம  
நடவ க்ைககைள ஆரம்பித்த . பின்  இவர்கள் 
ஊர்காவற் ைறயி ந் ம் தங்களின் இரா வ 
நடவ க்ைககைளத் ெதாடங்கியி ந்தார்கள். இவ்வா  
ெதாடங்கிய காலத்தில்தான் இந்த 70 க்கும் ேமற்பட்ட 
இைளஞர்கள் காணாமல் ேபாயி ந்தார்கள். அந்தந்த இடங்களில் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் பதி ெசய்யப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியில் ெகாண் வ தல் என்பேத மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்  மிக க்கியமான பணியாகும். 
ஆனால், அவ்வாறான க்கியத் வம் அந்த இடங்களில் 
இல்லாமல் ெசய்யப்பட்டைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக சர்வேதச மன்னிப் ச் சைப, சர்வேதச 
மன்னிப் ச் சைபயின் ேஜர்மன் அங்கத் வத் வத்தில் இ க்கின்ற 
பிாி கள் மற் ம் உலக நி வனங்கள் பல ம் தங்க ைடய 
விசாரைணகைள இந்தக் காலகட்டத்திேல ேமற்ெகாண் ந்தன. 
ஆனால், இைவ எைவ ம் சாியான ைறயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இதனால் இந்த மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு  ெதாடர்பான விடயங்களில் பல்ேவ  வைகயான  
ஐய வினாக்கள், சந்ேதகங்கள் எ ந்த வண்ண ள்ளன.  

அந்தக் காலத்திேல ஸ்ரீலங்கா மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வின் யாழ்ப்பாண அ வலகத்திேல மண்ைடதீ , 
அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் பகுதிகைளச் ேசர்ந்த பல்ேவ  
கு ம்பங்கள் தங்க ைடய பதி கைளச் ெசய்தி ந்தன. அந்த 
வைகயில் ேயசுரத்தினம் - தர்மராணி தம்பதியின் ன்  
பிள்ைளகளான, ஒேர கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த,  எஸ். விஜயரத்தினம், 
எஸ். சுகிர்தரத்தினம், எஸ். பிேரமரத்தினம் ஆகிேயார் 
காணாமற்ேபான விடயங்க ம் மனித உாிைமகள் ஆைணக் 
கு விேல பதி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அப்ெபா  
விஜயரத்தினத்தின் வய  23, அவர்கள  இரண்டாவ  மகன் 
சுகிர்தரத்தினத்தின் வய  19, ன்றாவ  மகன் 
பிேரமரத்தினத்தின் வய  17. இப்ப யாக அக்காலத்தில் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் மனித உாிைமகள்  
ஆைணக்கு வினால் அவர்க க்கு எந்தவித நல்ல தகவைல ம் 
ெகா க்கக்கூ யதாக இ க்கவில்ைல. யாழ்ப்பாணம் னித 
பத்திாிசியார் கல் ாியில்  ப த் க்ெகாண் ந்த இவர்களின் 
இரண்  மகன்மா க்கு என்ன நடந்த ? எவ்வா  அவர்கள் 
காணாமற்ேபானார்கள்? என்ற ேகள்விக க்கு எந்தப் பதி ம் 
கிைடக்கவில்ைல.   
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காணாமற்ேபானவர்களில் பலர் மண்கும்மான் பாடசாைலயில் 
ைவத் ம் ைக  ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். அேத காலப்பகுதியில் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட இ தயராசா என்பவ க்கு அப்ேபா  
வய  26. அவர் இேயசுரத்தினத்தின் சேகாதரனாவார். இவ ம் 
அந்தக் காலத்திேல காணமற்ேபானவர்களில் மிக 

க்கியமானவராவர். இவ்வா  காணாமற்ேபான ஏ.ெசல்வநாயகம் 
என்பவ க்கு அப்ேபா  வய  25. இவர் அந்தக் காலத்திேல 
தன் ைடய ஜீவேனாபாயத்திற்காக மீன்பி த் ெதாழிைல 
ேமற்ெகாண் ந்தார். இவ ைடய தாயார் ாீட்டா அம்மா அவர்கள் 
இ  ெதாடர்பாக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்குத் 
தன் ைடய தகவல்கைள வழங்கியி ந் ம்கூட அவ்வாைணக் 
கு வினால் இவர் பற்றிய எந்த விடயங்கைள ம் ெவளியிேல 
ெகாண் வர யவில்ைல. அேதேபால வரப்பிரகாசம் 
கிறிஸ்ேதாபர், விஜயகுமார் ஆகிேயாேரா  மற் ம் இ வ ம் 
அந்தக் காலத்தில் ைக ெசய்யப்பட் ந்தார்க்ள. இவர்கள் 
ைக ெசய்யப்பட்ட அக்காலத்தில் எந்த தகவைல ம் இந்த மனித 
உாிைமகள்  ஆைணக்கு வினால் வழங்க யாமல் இ ந்த . 
1990 களில் அந்ேதானி ெறாபர்ட் ைக ெசய்யப்ப கின்றேபா  
அவ ைடய வய  19. ேக. பீற்றர் ேபால் என்பவ க்கு 
அப்ெபா  வய  17. இவர் னிய பத்திாிசியார் கல் ாியிேல 
ப த் க்ெகாண் ந்தார். அேதேபால, எம். சுவகீம்பிள்ைளயின் 
வய  30. இவர் ஒ  விவசாயி. அந்த ேநரம் தன் ைடய வியசாயக் 
கடைமகளில் ஈ பட் ந்தார். அப்ேபா  கர்ப்பிணியாக இ ந்த 
இவ ைடய மைனவி கதறக்கதற அவ க்கு ன்னாேலேய 
இரா வத்தினர் இவைரப் பி த் ச்ெசன்றி க்கிறார்கள். இ  
ெதாடர்பாக இவ ைடய மைனவி மனித உாிைமகள்  
ஆைணக்கு விேல ைறப்பா கைளச் ெசய் ம், அவர்க க்கு 
எந்தப் பதி ம் வழங்கப்படவில்ைல.  

1990 களில் அகஸ்ாின் அழகராஜா, வய  18, அந்தக் 
காலத்திேல அல்ைலப்பிட்  பி ப் ேநாியார் ேதவாலயத்தில் 
ைவத்  இவர் ைக ெசய்யப்பட் க் ெகாண் ெசல்லப்பட்டார். 
ஆனால், இவர் ெதாடர்பாக இ வைர எந்த க ம் 
கிைடக்கவில்ைல. இவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்ப கின்றெபா  
அவர்கள் தங்க ைடய தாய், தந்ைதயைரத் தி ம்பித் தி ம்பிப் 
பார்த்தவா  "அம்மா! அம்மா!" என்  அ ெகாண்ேட 
ெசன்றி க்கிறார்கள். அவர்க ைடய தாய், தந்ைதயர் மற் ம் 
சேகாதர, சேகாதாிகள் இந்தத் தகவல்கைள மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல வழங்கியி க்கிறார்கள்.  

ேம ம், மண்ைடதீைவச் ேசர்ந்தவர்களான  20 வய ைடய 
ஆலம் ெறாேபட், 26 வய ைடய வில்பிரட் ேதவராசா ஆகிேயா ம் 
காணாமல் ேபாயி ந்தார்கள். இவ ைடய தாயார் பலா  விமான 
நிைலயத்திற்கு அண்ைமயி ள்ள மயி ட் ையச் ெசாந்த 
இடமாகக் ெகாண்டவர். அவர் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல தன் ைடய ைறப்பா கைளச் ெசய்தி ந் ம் 
எந்த க ம் கிைடக்கவில்ைல. அேதேபால மண்ைடதீைவச் 
ேசர்ந்த 24 வய ைடய பி. காந்த ங்க ம் அவ ைடய 
சேகாதரனான எஸ். அரவிந்த ம் மண்ைடதீவிேலேய 
ைக ெசய்யப்பட் ந்தார்கள். மிக க்கியமாக எஸ். அரவிந்தன் 
மண்ைடதீ  மகா வித்தியாலத்தில் ஒ  மாணவனாக இ ந்தான். 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் இப்ப யான ெசயற்பா  
காரணமாக இப்ெபா ம் அவ்வாைணக்கு மீ  தமிழர்க க்குச் 
சந்ேதகம் எ கின்ற . குறிப்பாக, அந்த ேநரத்திேல 70 வய ைடய 
ஆர், சுதாகரன், 19 வய ைடய சதானந்தராசா, 24 வய ைடய  
தயாசீலன், 18 வய ைடய  விஜயபாலன் ஆகிேயார் ெதாடர்பி ம் 
இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதி கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

மிக க்கியமாக, யாழ்ப்பாணத்திேல ஒ  கைடயில் 
காசாளராகப் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த வி லானந்தன் என்பவர் 
அந்தக் காலத்தில் அல்ைலப்பிட் யில் இ ந்தெபா  

இரா வத்தினரால் ைக ெசய்யப்பட்  ெகாண் ெசல்லப் 
பட்டார். அந்தக் காலத்தில் ஒட் க்கு க்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் 
இரா வத்தினேரா  ேசர்ந்  இந்தப் பணிகைளச் 
ெசய் ெகாண் ந்தார்கள். இவர்க ம் இந்த இைளஞர்கைளப் 
பி ப்பதில் மிக க்கியமான பங்ைக வகித்தார்கள். இங்கு நாங்கள் 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு , இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
குற்றச்சாட் க்கள் விசாரைண ஆைணக்கு , ஜனாதிபதி ைடய 
விடயம், பிரதம ைடய விடயெமன எத்தைனேயா விடயங்கள் 
பற்றிெயல்லாம் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயில், மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதி ெசய்யப்பட்ட 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய விடயம் ெதாடர்பாக ம் கூ ய 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்பதற்காகேவ இந்த 
விடயங்கைள நான் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேபால, 18 வய ைடய எஸ். அன்பழகன், 21 வய ைடய 
இர ந்திரன் ஆகிேயார் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். 
அன்பழகன் மண்ைடதீவி ந்  வந்  கு ம்பத்ேதா  
அல்ைலப்பிட் யில் இ ந்தெபா  ைக ெசய்யப்பட் க்கிறார். 
ேம ம், அங்ேக  கூட்டமாக இ ந்த மக்கள் மத்தியி ந்   
ஓரள க்கு உடல்வாகுடன் இ ந்த இைளஞர்கைள ம் 
இரா வத்தினர் கூட் ச்ெசன்றி க்கிறார்கள். அவ்வா  
ெகாண் ெசல்லப்பட்டவர்களில், வியாபார நடவ க்ைகயில் 
ஈ பட் க்ெகாண் ந்த ாீ. ர ந்திரன், அல்ைலப்பிட் ப் 
பகுதியிேல விவசாயம் ெசய் ெகாண் ந்த 21 வய ைடய 

ங்ேகஸ்வரன், 18 வய ைடய ாீ.ஞாேனந்திரன், பீ.பத்மராசா 
ஆகிேயார் அடங்குவர். இவர்கள் 1990ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் ெபற்ேறார், சேகாதரர்கள் ன்னிைலயில் 
இரா வத்தினரால் ெகாண் ெசல்லப்பட் க்கிறார்கள். 
இவர்கள் ெதாடர்பாக ம் கண்கண்ட சாட்சிகள் ேநர யாக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதிைவச் ெசய்தி ந்தார்கள்.  

இன் ம் 35 வய ைடய  ைமக்கல் சில்ெவஸ்டர், 
ஆேராக்கியராசா, அல்ைலப்பிட் யிேல விவசாயம் 
ெசய் ெகாண் ந்த 21 வய ைடய பிரமதீஸ்வரன் - இவர் 
அ ராத ரத்தில் இ ப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டதால் இவ ைடய 
தந்ைதயார் அ ராத ரம்வைர ெசன் , பின்னர் ஸா கா க்கும் 
ெசன்  பல இடங்களிேல  ேத யி க்கின்றார் - ஏ.ெஜயசீலன், 
வய  23, ெறாேபட் ரேமஸ் - வய  19, ெசல்வநாயகம் 
ெசல்வநாதன் - வய  21, எஸ்.சிவ பன் - வய  17, ரஞ்சித்குமார் 
- வய  15, ராசேசகரம் - வய  19, பத்திநாதர் டயஸ் -  வய  17,  
எட்ேவட் - வய  26. இவர்கைளப் பி த் ச்ெசல் ம்ேபா  
ேம ம் இ வ ம் ைக ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். ஆனால், 
யாெரன்  ெதாியாமேல அவர்க ம் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கள்.  

அேதேபால, மண்கும்பான் பாடசாைலயி ந்  பி த் ச் 
ெசல்லப்பட்டவர்களில், தா  ெசல்வரட்ணம் - வய  29, 
ம த்தீன் அன்ரனி - வய  19, ேஜார்ஜ் சில்ெவஸ்டர் - வய  20,  
எஸ். இந்திரகுமார்- வய  20, அவ ைடய சேகாதரன் 
விஜயகுமார் - வய  19,   ெஜயக்குமார் - வய  25.  இவ்வா  
இந்த வயைத ஒத்தவர்கள் பல ம் ெகாண் ெசல்லப்பட்டனர். 
இவர்கள  தாய், தந்ைதயர்கள் பல ைற மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல தங்க ைடய ைறப்பா கைள 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். இ ெதாடர்பாக அந்தப் பகுதிக்குப் 
பங்குத் தந்ைதயாக இ ந்த சந்திரேபாஸ் பாதிாியார் அவர்கள் 
அந்தக் காலத்திேல தன் ைடய விளக்கத்ைத ம் மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல தன் ைடய சாட்சியங்கைள ம் 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். அவர் ெகா த்த சாட்சியத்திேல, 
"25.08.1990 அன்  ஸ்ரீ லங்கா இரா வம் தன  'ேகாட்ைடச் 
ெசயற்பா ' என்ற நடவ க்ைகயிைன ஊர்காவற் ைறயி ந்  
ஆரம்பித்த . 24.08.1990 அன்  மண்ைடதீ  மற் ம் 
அல்ைலப்பிட் க் கிராமத்  மக்கள் அல்ைலப்பிட் யி ந்த 
பி ப் ேமாி ேதவாலயத்தில் அைடக்கலம் ேத னர். 25.08.1990 
அன்  ஸ்ரீ லங்கா இரா வம் ேதவாலயத்திற்கு வந்  700 

103 104 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 03 

ேபைரப் பி த் க்ெகாண்  மண்ைடதீைவ ேநாக்கிச் ெசன்ற . 
இதிேல 26.08.1990 அன் ம் அதற்கு அ த்த நா ம் தாங்கள் 
பி த் க்ெகாண்  ேபானவர்களில் ெப ம்பாலாேனாைர 
வி வித்தனர். அதில் சுமார் 70 ேபர்வைரயில் 
வி விக்கப்படவில்ைல. அவர்களின் விதியிைனப் பற்றி எ ம் 
ெதாியவில்ைல" என்  குறிப்பிட் க்கின்றார்.  

நான் இங்ேக குறிப்பிட வி ம் வ  என்னெவன்றால்,  மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு  என்ப  ஒ  நாட் ேல மிகமிக 

க்கியமான . அத ைடய ெசயற்பா கள்  மனித உாித் க்கைள, 
மனித வி மியங்கைள, அந்த நாட் க்கின்ற மனித 
குலத்தி ைடய அ ப்பைடகைளத் ெதளி ப த் கின்ற அல்ல  
நம்பிக்ைக ெகா க்கின்ற, அதன் அ ப்பைடயில் மக்க க்கு ஒ  
வாழ்ைவக் ெகா க்கின்றதாக இ க்க ேவண் ம். ஆனால், இந்த 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வி டாக இவ்வாறான 
விடயங்கள் சாியான ைறயில் ைகக்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்பட்ட 70க்கு ேமற்பட்ட 
இைளஞர்களின் உடல்கள் இப்ெபா ம் மண்ைடதீவில் ெசம்மண் 
ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற கிண களி ம்  மண்ைடதீ  
கிறிஸ்தவ ேதவாலயத் க்கு ன்னா க்கின்ற கிணற்றி ம் 
இ ப்பதாக மக்கள் ெதாிவிக்கிறார்கள். நாங்கள் இதைனப் 
பல ைற இந்த இடத்திேல குறிப்பிட் க்கின்ேறாம்.  எனேவ, 
இந்த மண்ைடதீ  னித ேதவாலயத் க்கு ன்பாக இ க்கின்ற 
கிணற்ைற ம் மண்ைடதீ  ெசம்மண் ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற 
ேதாட்டக் கிண கைள ம் ேதாண்  ஆய்  ெசய்கின்றேபா  இந்த 
70க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர்களின் உடல் எச்சங்கள் - 
எ ம் த் ண் கள் ெவளிேய வ வதற்கான வாய்ப் க்கள் ஏராளம் 
உண் . ஆகேவ, இதைன இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வேதா , 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்கும் இதைன ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வா  காணாமல்ேபானவர்க ைடய உடலங்கள் 
இ ப்பதாக நம்பப்ப கின்ற பிரேதசங்கள் உடன யாகத் 
ேதாண் , ஆராய்ச்சி ெசய்யப்படேவண் ம். அந்த எ ம் க்கூ கள் 
ெவளியிேல எ க்கப்ப கின்றெபா , உண்ைமகள் ெவளிவ ம். 
உண்ைமகள் சாியான ைறயிேல ெவளிவரேவண் மானால், 
1990ஆம் ஆண் களிேல மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , 
மண்கும்பான் ஆகிய பிரேதசங்களி ந்  ெகாண் ெசல்லப்பட் , 
ெகால்லப்பட்ட இைளஞர்களில் சிலர் - பிரமதீஸ்வரன், 
ெசல்வகுமார் ேபான்றவர்கள் - என்ேனா  ஒன்றாக 
அல்ைலப்பிட்  பராசக்தி வித்தியாசாைலயில் ப த்தவர்கள். 
இவ்வா  காணாமல்ேபானவர்கள் பற்றிய விடயத்ைத நான், 
ஜனாதிபதி மற் ம் ஆைணக்கு க்க க்குாிய நிதி 
ஒ க்கீ களின்மீதான கு நிைல விவாதம் நைடெப கின்ற 
இந்ேநரத்தில் - ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

நாங்கள் இதைன 1990ஆம் ஆண் ேல நைடெபற்ற ஒ  
விடயமாகக் க திவிட யா . ஏெனன்றால், இப்ெபா ம்கூட 
கண் க்கு ன்னால், யாழ்ப்பாணம் மண்ைடதீ  - ெசம்மண் 
ேதாட்டங்களி ள்ள கிண களில் இந்த எ ம் க்கூ கள் 

ைதக்கப்பட்டப  இ க்கின்றன. அேதேபால், யாழ்ப்பாணத்திேல 
இ க்கின்ற கிறிஸ்தவ ேதவாலயத் க்கு ன்னா ள்ள கிணற்றில் 
இவர்க ைடய உடலங்கள் இ ப்ப  இப்ெபா ம் 
உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . ஏெனன்றால், இரா வத் 
தினரால் அந்தக் கிண கள் சீேமந்தின் லம் "ெகாங்ாீட்" 
இடப்பட் , தி ம்ப ம் உைடக்க யாத அள க்கு 

டப்பட் க்கின்ற . அந்தக் கிண கள் உைடக்கப்ப கின்ற 
ெபா , அதிேல 70 அல்ல, அதற்கும் ேமற்பட்ட பல தமிழ் 
இைளஞர்க ைடய எ ம் க்கூ கள் ெவளியிேல வ வதற்கான 
வாய்ப் க்கள் அதிகம் உண் . ஆகேவ, இ  மிக க்கியமான ஒ  

விடயம். ெவ மேன, நாங்கள் இதைனத் தட் க்கழித் விட 
யா . இவ்வா  பல இடங்களில் நைடெபற்றி க்கின்றன. 

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட யாழ்ப்பாணத்தின் மண்ைடதீ , 
அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் பிரேதசத்தில் நைடெபற்ற 
சம்பவமான  1990களில் நடந்த விடயம். இவர்கைளக் 
ைக ெசய்  ெகாண் ெசல்கின்றெபா , அல்ைலப்பிட்  
பராசக்தி வித்தியாசாைலயிேல டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள்  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

இரா வத் ைணக் கு வாகச் ெசயற்பட் க்கிறார். 
அவர்களிடம் ெசன்  இந்த மக்கள் கண்ணீர்விட்  
அ தி க்கிறார்கள். அவர்கள் அ தெபா , "உங்க ைடய 
பிள்ைளக க்கு நான் ெபா ப் ; அவர்கைள நான் மீட் த் 
த கிேறன்" என் கூட, அவர் அந்த இடத்திேல 
குறிப்பிட் க்கிறார். அதற்கான ஆதாரங்கள், 
சாட்சியங்க க்குாிய அந்த மக்கள் இப்ெபா ம் உயிேரா  
இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, ைணக்கு வின ம் இதிேல கூ ய 
பங்களிப்பிைனச் ெசய்தி க்கிறார்கள். அந்த ேநரம் அவர்கள் 
இரா வத்தின் ைணக் கு வாக ம் தைலயாட் களாக ம் 
ெசயற்பட் க்கிறார்கள். ஆகேவ, இ  மிக க்கியமான ஒ  
விடயம். இந்த விடயத்ைதக் க த்திேல எ த் , அந்தக் காலத்தில் 
நடந்த இவ்வாறான மனித உாிைம மீறல்க க்கு மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு  பதில் ெசால்லேவண் ம். மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வான , ெவ மேன அரசாங்கம் 
ஒ க்குகின்ற பணத்ேதா  அறிக்ைககைள மட் ம் வி க்கும் ஓர் 
அைமப்பாக இ க்கக்கூடா .  

கடந்த 20 ஆண் க க்கு ேமல் நடந்த பல்ேவ பட்ட 
சம்பவங்க க்கு இலங்ைகயிேல மனித உாிைம ஆைணக் 
கு வினால், சாியான பதில்கள் வழங்கப்படவில்ைல ெயன்  நான் 
நிைனக்கிேறன். மக்க க்கு அவற் க்கான சாியான விைடகள் 
ெசால்லப்படவில்ைல. ஆகேவ, இ ெவா  மிக க்கியமான 
விடயம். உலகத்திேல பல ஆண் க க்கு ன்னர்- 40 ஆண் கள் 
அல்ல  60 ஆண் க க்கு ன்னர் நடந்த மனிதப் ேபரவலங்கள், 
மனிதப் ப ெகாைலகைள இப்ெபா ம் ஆய்  ெசய்கிறார்கள். 
அ ேபால, கண் க்கு ன்னாேல மண்ைடதீவில் 

ைதக்கப்பட் க்கின்ற இந்த இைளஞர்க ைடய எ ம் , 
எச்சங்கைளத் ேதாண்  எ த் , ஆராய்ச்சி ெசய்யப்ப கின்ற 
ெபா  உண்ைமகள் ெவளியிேல வ ம்.  

1990களில் இரா வத் தளபதியாக இ ந்த ெடன்சில் 
ெகாப்ேபக வ என்பவ டன் இைணந்  ெசயற்பட்டவர்கள், 
அதற்குப் பின்னர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா டன்  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

இைணந்தி ந்த இரா வ ஒட் க்கு  என எல்ேலா மாகச் 
ேசர்ந்  இந்தப் ப ெகாைலகைள ஆற்றியி ந்தார்கள். ஆகேவ, 
நான் இதைன இந்தச் சைபயி டாக ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கிேறன். தய ெசய்  இ  
விசாாிக்கப்படேவண் ம்; அந்த மக்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். இப்ெபா கூட, அல்ைலப்பிட் யி ம் 
மண்ைடதீவி ம் மண்கும்பானி ம் மக்கள் தங்க ைடய 
பிள்ைளகளின் வர க்காகக் காத்தி க்கிறார்கள். தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள அவர்கள் தங்கள் ைககளால் ஒப்பைடத்தார்கள். 
அந்த ேநரம் அவர்கள் எவ ம் வி தைலப் கள் அைமப்பில் 
இ ந்தவர்கள் அல்ல. அவர்கள் ேதாட்டத்ெதாழில், மீன்பி த் 
ெதாழில், வியாபாரம், சீவல் ெதாழில் என்  பல்ேவ பட்ட 
ெதாழில்கேளா   இ ந்தவர்கள்.  
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சுற்றிவரக் கடல் சூழ்ந்த அந்தப் பிரேதசங்கைள ேநாக்கி 
ஒ நாள் அதிகாைல ன்  மணியளவில், இரவிரவாக, 30-40க்கும் 
ேமற்பட்ட படகுகளி ந்  குண் கள் சப்பட்டேவைளயில், 
அந்த மக்கள்  என்ன ெசய்வ  என்  ெதாியா  திணறிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அப்ெபா தான், இவர்கள் கைலத் , 
சாய்த் ச் ெசல்லப்பட் , பல இடங்களிேல அைடத்  
ைவக்கப்பட்டார்கள். குறிப்பாக, அல்ைலப்பிட்  பி ப் ேநாியார் 
ேதவாலயத்தில் த ேல அைடக்கப்பட்டார்கள். கிட்டத்தட்ட 
8,000 ேபர் அந்த ேதவாலயத்தில் ஒ நாளில் 
ைவத்தி க்கப்பட்டார்கள். பிறகு நடந்த ப ெகாைலைய, அதாவ , 
20 ேபர்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப ெகாைலைய, ெவளிக் 
ெகாண் வந்த Father Jim Brown அவர்கைளக்கூட 
இரா வத்ேதா  ேசர்ந்தி ந்த இேத ஒட் க்கு தான் 
ெகாைலெசய்  சாக்கிேல கட் , யாழ்ப்பாணப் பண்ைணயிேல 

சியி ந்த . இவ்வா தான் Father Jim Brown அவர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார். Father Chandrabose அவர்கள் இந்த 

ைறப்பா கைள மனித உாிைம ஆைணக்கு க்குக் 
ெகா த்தி க்கிறார். இவற் க்கு இவ்வள  கால ம் இந்த 
நாட் ேல நீதி கிைடக்கவில்ைல.  இவற் க்குத் தய ெசய்  
நீதிையப் ெபற் த்தர ேவண் ம்.  

ெசர்பியாவிேல எத்தைனேயா ஆண் க க்குப் பிறகு நடந்த 
ெகாைலகள் ெதாடர்பாக, இன்  விசாரைண ெசய்கிறார்கள். 
அேதேபால, பல நா களிேல நடந்த ெகாைலகள் ெதாடர்பான 
ஆய் கள் இப்ெபா  நைடெப கின்றன. ஆனால், 1990ஆம் 
ஆண் களில் இவர்கள் ெபற்ேறாாின் கண் ன்னால் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்டவர்கள். இப்ெபா ம் அவர்க ைடய 
தாய், தந்ைதயர்கள் இ க்கிறார்கள்; சேகாதரன், சேகாதாிகள் 
இ க்கிறார்கள்; மைனவி, பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள். இவ்வா  
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட இவ்விைளஞர்கள் ெதாடர்பான விடயத்ைத 
ஜனாதிபதி தன் ைடய கவனத் க்கு எ த் , விசாரைணைய 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். நான் ெவளிப்பைடயாகச் 
ெசால் கிேறன். இப்ெபா ம்கூட, நான் ஒ  சாட்சியாக அந்த 
எ ம் க்கூ கள் ைதக்கப்பட்ட இடங்கைள அைடயாளம் 
காட் வதற்குத் தயாராக இ க்கிேறன். மண்ைடதீ த் 
ேதவாலயத் க்கு ன்பாக ம் மண்ைடதீ  ெசம்பாட் த் 
ேதாட்டங்க ம் ஆய்  ெசய்யப்ப கின்றெபா , 70 அல்ல, 
அதற்கு ேமற்பட்ட இன் ம் பல ற் க்கணக்கான 
இைளஞர்க ைடய சடலங்கள், எ ம் க்கூ கைள 
எ ப்பதற்கான வாய்ப் க்கள் அதிகமாகேவ உண் . ஆகேவ, நான் 
இந்தச் சைபயி டாக இதைனச் சமர்ப்பணம் ெசய் , மனித 
உாிைம ஆைணக்கு  இனியாவ  விழித் க்ெகாண்  இந்த 
விடயத்தில் காாியமாற்றேவண் ம் என்  கூறி, 
நிைற ெசய்கிேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

13 minutes.  
 

[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 08වන දා ෙම් 

රෙට් පරිවර්තනීය හා විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති වුණා. ඒ ෙවනසට 
නායකත්වය දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට අදාළව 

වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම භාග්යයක් 
ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ෙවනස හරහා සමාජ 
සාධාරණත්වය සඳහා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට අලුත් ගැම්මක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් යන ගමන 
අපි හැඳින්විය යුත්ෙත්, ෙම් රෙට් කාටත් එක හා සමානව සලකන, 
විවිධත්වය මුල් කර ගත්, විවිධත්වය අගයන අලුත් සමාජ රටාවක් 
කරා යන ගමනක් හැටියටයි.  

එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් ආයතන කිහිපයක් ගැන අද අපි 
ෙමම සභා ගර්භය තුළ කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අපි සාර්ථකව සම්මත කර 
ගත්තා. එය සාර්ථකව සම්මත කර ගත්තා කියන්නත් අමාරුයි. අපි 
රටට ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි හැම සංෙශෝධනයක්ම සාර්ථකව 
සම්මත කර ගන්න අෙපොෙහොසත් වුණා. ඒකට ෙහේතුව, ඒ සඳහා 
අපට තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්ද බලය ලබා දීෙම්දී එවකට විපක්ෂෙය් 
බහුතර  බලයක් ලබා ෙගන සිටි පිරිසක් ඒ කියාදාමයට බාධක 
කිහිපයක් ඇති කිරීමයි.  ඒ  නිසා අපි ඉලක්ක කර ගත්ත ඒ 
අරමුණ එෙලසම සාර්ථක කර ගන්නට අපට බැරි වුණා. නමුත්, 
පථම වතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් බලතල -විධායක 
බලතල- විශාල ෙලස අඩු කරලා, ඒ තුළින් රාජ්ය නායකයන්ට 
පූර්වාදර්ශයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත්  මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම්දී පවා මෑත කාලය තුළ 
අලුත් සම්පදායයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපර 
ජනාධිපතිවරෙයකු සඳහා ෙවන් කරන මුදල හැම අවුරුද්දක් 
පාසාම විශාල ෙලස වැඩි කර ගැනීෙම් පවණතාවක් අපි දැක්කා. 
නමුත්, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙමවර හාත්පසින්ම ඒ කමය 
ෙවනස් කරලා, හිටපු ජනාධිපතිතුමට තිබුණු ඒ මූල්යමය 
පතිපාදනවලින් පෙහන් එකක ෙකොටසක් විතරයි  ලබා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමවැනි පූර්වාදර්ශ ලබා ෙදන ෙම් නායකත්වය 
පිළිබඳව නැවත වාරයක් එතුමාට අෙප් ශුභාශිංසනය පළ කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් අවධානයට පාත වන ෙම් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා තුළ පරිවර්තනීය ෙවනසක්, විප්ලවීය ෙවනසක් 
ඇති කිරීමට පාදක වුණු එක ආයතනයක් තමයි, මැතිවරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නායකත්වය 
දැන් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවකට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්, මහින්ද ෙද්ශපිය මහතා 
දැන් ඒ ෙකොමිසෙම් සභාපතිත්වය දරනවා. නමුත් ඒ මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ස්ථාපිත කරද්දී අපි අරමුණු කර ගත් සමහර කරුණු, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරද්දී යම් 
දුරකට ෙවනස් ෙවලා තිෙබන ස්වභාවයක් අප දකිනවා. එම 
ෙකොමිෂන් සභාව සාමාජිකයන් තුන් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය 
යුතු බවට සඳහන් කර තිබීම තුළින් දැන් යම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබන බවත් අපට ෙපනී යනවා. ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සාමාජිකත්වය තිෙදෙනකු වන අතරම, රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා 
අවශ්ය ගණපූරණය සාමාජිකයන් තිෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය 
යුතුයි යනුෙවන් සඳහන් කර තිබීම තුළ විශාල පශන්යක් ඉදිරිෙය්දී 
ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කියා සිටිය යුතුයි. ෙමොකද, තිෙදනාම එකවර රැස්වීමට පැමිණීම 
අනිවාර්ය ෙවනවා. මැතිවරණ කාල සීමාවක් තුළ ෙකොමිසෙම් එක් 
සාමාජිකයකුට ෙහෝ අනෙප්ක්ෂිත ෙහේතුවක් මත රැස්වීමකට 
පැමිණීමට ෙනොහැකි වුණා නම් ඒ මැතිවරණ ෙකොමිසම 
කියාත්මක වීම අඩාළ ෙවනවා; එයින් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම් ෙකොමිසෙම් සාමාජික සංඛ්යාව ඉහළ දැමීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබන බව මම දකිනවා. එෙහම නැත්නම් අපට 
ගණපූරණය අඩු කරන්නට සිදු ෙවනවා. එෙහමත් නැත්නම් හැම 
විටම ෙම් තුන් ෙදනාම එකවර තීරණ ගැනීමට ඒ රැස්වීම්වලට 
පැමිණිය යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන 
තිෙබනවා, පුරප්පාඩුවක් ඇති වුණු අවස්ථාවකදී ෙහෝ 
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සාමාජි කෙයකු ෙනොපැමිණි අවස්ථාවකදී පවා රැස්වීම පැවැත්විය 
හැකියි කියලා.  නමුත් ගණපූරණය  තුනක් හැටියට සඳහන් ෙවලා 
තිෙබන බැවින් ඒෙක් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි කියන කාරණය 
අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි.  ඉදිරිෙය් දී ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
සිදු කරනවිට ෙම් කාරණයත්  ෙවනස් කළ යුතුව තිෙබනවාය 
කියන එකත් මා ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවත් 
එක්ක සංසන්දනය කරද්දී, තව ෙවනසක් මම දකිනවා. ෙමොකද, 
ඉන්දීය මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන්ට අවශ්ය වූ විෙටක 
තනිවම බලය පැවරීමට ඒ මැතිවරණ ෙකොමිසමට හැකියි කියන 
පතිපාදනයක් තිෙබනවා. ඒ පතිපාදනත් අපි අහිමි කර ෙගන තිබීම 
තුළින් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් කියාදාමය සාර්ථකව ඉටු කිරීමට ඒකත් යම් දුරකට 
පශ්නයක් විය හැකියි. ඒ වාෙග්ම එම සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී 
සියලු ෙදනාම එකවර පත්වීම තුළත් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි 
කියන එකත් අපි මතක තබා ගත යුතුයි. එබැවින් ෙකොමිසමට 
සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී ඔවුන්ෙග් ධුර කාලය අතර යම් 
පරතරයක් තිෙබ් නම්, සාමාජිකයන් වරින් වර ඉවත් වීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන ෙකොමිසෙම් කටයුතු සිදු කරෙගන යෑෙම්දී 
නිරන්තරෙයන්ම  බාධාවන් සිදු  ෙනොවන ෙසේ එම කටයුතු කර 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා කියන එකත් මා 
ෙමතැනදී අවධාරණය කළ යුතුයි. මින් ඉදිරියට ෙම් පත් කිරීම් 
කරද්දී එක් වරම පත් කිරීම් ෙනොකර, යම් කාල සීමාවකින් පසුව 
එක එක් ෙකනා පත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කළා නම්, ධුර 
කාලය අවසන් වී පත් කිරීම් සිදු කරන ෙතක් කාල සීමාෙව්දී ඇති 
වන ගැටලු නිරාකරණය කර ගත හැකියි කියන එකත් මම 
ෙමතැනදී අවධාරණය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තවත් කාරණාවක් පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව පිළිබඳව අපි ෙමතැනදී සාකච්ඡා කළ යුතුයි. අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිබඳවත් සඳහන් කළ යුතුයි. පළාත්බද 
මහාධිකරණ ඇති කළාට පසුව යම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අභියාචනා කරන නඩු ඇසීම සඳහා  
අභියාචනාධිකරණයක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් අභියාචනාධිකරණයට 
සමගාමීව මහාධිකරණවල පවා රිට් ආඥා පිළිබඳව නඩු අහනවා. ඒ 
වාෙග්ම primary level courtsවල ඉඳලා district courts, 
magistrate's courts දක්වා විභාග කළ නඩු සම්බන්ධෙයන් වන 
අභියාචනා නඩු ඇසීෙම් බලතල අපි පළාත්බද මහාධිකරණවලට 
පවරලා තිෙබනවා. නමුත් මහාධිකරණවලින් එම appeal නඩු 
ෙකළින්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු වන අවස්ථාත් තිෙබනවා.  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්යාව එෙකොළහකට 
සීමා වීම තුළ, නඩු විභාගය සඳහා විනිසුරු මඩුල්ල සෑදීෙම්දී විශාල 
අපහසුතාවකට  මුහුණ පාන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  නඩු විභාග 
කිරීම පමා වීෙම් කියාදාමය වැඩි ෙවමින් පවතින බව අපට 
ෙපෙනනවා. ශීඝෙයන් දියුණු වන රටක ෙම් ආකාරෙයන් නඩු 
විභාග කිරීම පමා වීම වළක්වන්නට නම් ඒ සඳහා ෙම් විනිසුරු 
මඩුල්ෙල් සිටින සංඛ්යාෙව් ෙවනසක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
අභියාචනාධිකරණය ෙමෙලසම ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යනවාද 
කියන එක ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි කියලා මම 
කල්පනා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මම 
කියන්න ඕනෑ,  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හැටියට අපි පත් කර ගත් 
ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ෙග් ධුර කාලය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනා සම්මතයකින් හැර අඩු කිරීමට ෙහෝ ඔවුන් ධුරෙයන් 
ඉවත් කිරීමට ෙනොහැකි බව.  ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන් 
ගන්නා තීරණ, විධාන ෙහෝ කියා මාර්ග අවසානාත්මක හා 

තීරණාත්මක වන ෙහයින්, එම ෙකොමිෂන් සභාවලට 
ස්වාධීනත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ ස්වාධීනත්වය තුළින් ෙම් 
රෙට් සමාජ සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාව, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
අපි කවුරුත් අගයන විවිධත්වය ඇති වී තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි ඇති කර ගත්තා වූ 
සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලන පෙව්ශය තුළින් විවිධත්වයට ගරු කරන 
අලුත් සමාජ රටාවක් ෙගොඩනැඟීමට හැකි වී තිෙබනවා.  

ඊෙය් අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය සාර්ථකව නිමා 
කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකකට වැඩි ඡන්ද 
පමාණයක් ලබා ගනිමින් අය වැය ෙදවනවර කියවීම සම්මත 
වුණා. ෙම් අය වැය හරහා අපි ෙම් රටට  අලුත් පූර්වාදර්ශයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට විපක්ෂෙය් ෙසසු මන්තීවරුන් 
හැමෙදනාම එකතු කර ගනිමින්, ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය 
තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන ආයාචනය නැවත වාරයක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඊළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය 

ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Dilan Perera, please start your speech. 

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය 

ශීර්ෂය ඇතුළුව අමාත්යාංශ යටතට ෙනොගැෙනන ආයතනවල සහ 
විෙශේෂ ආයතනවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාෙව්දී, 
ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය ආරම්භ වූ දා පටන් ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දක්වාම ඒ විධායක ජනාධිපති කමය එක්ක ඇති වුණු විවිධ 
ජනාධිපතිකම් සහ ඒත් එක්ක ඇති වුණු විවිධ ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතීන් පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවිධාකාර අදහස් 
පකාශ කළා. විධායක ජනාධිපති කමය ෙගෙනන ෙවලාෙව් 
ෙකොළඹ රාජකීය විද්යාලෙය් ශිෂ්යයකු හැටියට සිටිමින් ෙකොළඹ 
හයිඩ් පාර්ක් එෙක් පැවති විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීෙම් රැස්වීමට සහභාගි වුණු ෙකෙනකු හැටියට මා අද  සතුටු 
ෙවනවා,  අද මෙග් පක්ෂෙය් නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා යම් තාක් දුරකට ෙහෝ විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය 
අඩු කිරීමටත්, එය අෙහෝසි කිරීමටත් නායකත්වය ෙගන කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  

විධායක ජනාධිපති කමය ආරම්භ වන්ෙන්ම ෙහොර පාෙරන්. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පළමුවන වතාවට විධායක 
ජනාධිපති වශෙයන් පත් වන්ෙන්, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ඍජුව 
පත් ෙවලා ෙනොෙවයි, අගමැති හැටියට පත් වන්න එතුමාට ලැබුණු 
ජන වරම විධායක ජනාධිපති හැටියට පත් වන්න ලැබුණු ජන 
වරමක් හැටියට අර්ථ නිරූපණය කර ෙගනයි. ඒ නිසා විධායක 
ජනාධිපති කමෙය් උපතම සිදු වන්ෙන් නිවැරැදි ආකාරයට 
ෙනොෙවයි. ඊට පස්ෙසේ ෙපේමදාස මැතිතුමා විධායක ජනාධිපතිතුමා 
වශෙයන් පත් වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
පිරිසකුත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයත් එකතු ෙවලා ඒ විධායක 
ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව විවිධ ෙදෝෂ අභිෙයෝගයට ලක් කරමින්, 
ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයකුට විරුද්ධව පථම වතාවට 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර ෙදන්ෙන්ත් ඒ 
කාලෙය්දීයි. ඊට පස්ෙසේ ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා ජනාධිපති 
වශෙයන් පත් වන්ෙන් stopgap President ෙකෙනක් වශෙයන් 
ඉතා ෙකටි කාලයකටයි. ඊට පස්ෙසේ චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
ජනාධිපති වශෙයන් පත් වන්ෙන්, අවුරුද්දක් ඇතුළත විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන පධාන අෙප්ක්ෂකයකු වන නිහාල් 
ගලප්පත්ති මැතිතුමාට දීලා, ඒ අයෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙගනයි. 
අද මෙග් පක්ෂෙය් සමහර ආදරණීය මිතයන්ට අමතක ෙවලා 
තිෙබන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආර්ථික කමය පිළිබඳව සමහර 
ෙද්වල් ෙවනස් වන්ෙන්ත් ඒ ෙවලාෙව්ම තමයි. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙදවන වතාවට 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ෙකොට සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට 
ෙනොහැකි ෙලස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා පධාන 
පතිවාදියා ජනාධිපති තරගෙයන් අයින් කරලා තමයි ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා තරගයට ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ඒ වන ෙකොටත් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විවෘත ආර්ථිකය පිළිගත් පක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි. ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙපේමදාස 
මහත්මයාත් එක්ක විධායක ජනාධිපති තනතුරට තරග කරන 
ෙකොටත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වක සහෙයෝගය ලැබුණා. 
ෙමොකද, ඒ ජනාධිපතිවරණෙය්දී දකුණු පළාෙත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඉතාම ශක්තිමත් ආසනවල ඡන්ද දායකෙයෝ වැඩි පිරිසක් 
ඒ භීෂණය නිසා ඡන්ද ෙපොළට ආෙව් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්ත් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිළිගත්ෙත් විවෘත ආර්ථික කමයට විරුද්ධ 
පතිපත්තියක්.  

හැබැයි, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ශීමා දිසානායක 
මැතිනියත් සමඟ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ෙවලාෙව් 
විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා කියන ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉස්සරහට තියාෙගන තමයි අපි ඡන්දයට ආෙව්. ඒ 
ආර්ථික පතිපත්තිය තමයි, "විවෘත ආර්ථිකය පිළිගන්නවා, 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා'' කියන පතිපත්තිය. ඒ නිසා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙයන් 
පස්ෙසේ විවෘත ආර්ථිකය පිළිගන්නා වූ, එෙහත් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් ආර්ථික කමය වෙග් ලිබරල් ආර්ථික කමයක් ෙනොව 
සමාජ පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන කමයක් මත විවෘත ආර්ථිකයට 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා කියන තත්ත්වය මත ඉඳ ෙඟන තමයි 
ෙද්ශපාලනය කෙළේ. ෙදවරකදී එය ජයගහණය කළා. ඊට පස්ෙසේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් අපි විවෘත ආර්ථිකයට 
විරුද්ධ ෙද්ශපාලන පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි අනුගමනය කෙළේ. 
නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් තවමත් 
හිතාෙගන ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විවෘත ආර්ථිකයට 
විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතයක ඉන්න, සංවෘත ආර්ථිකයක් - වැසුණු 
ආර්ථිකයක් - විශ්වාස කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් කියායි. ඒක 
ෙනොෙවයි ඇත්ත තත්ත්වය. 

ෙම් සියලුම ජනාධිපතිවරුන්ෙග් කාලය අවසන් කරලා 
වර්තමාන ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට 
පත්වුණා. විධායක ජනාධිපති කමය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ඉවත් කරන 
බවට එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ අනුව එතුමා ඉතිහාසගත 
ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ආදරණීය නායකයා 
හැටියටත්, වර්තමාන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් නායකයා හැටියටත් 
එතුමා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙකොටස්කාරෙයක් වීමට ලැබීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන 
ෙවලාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගරු කිරීමක් හැටියට ඒ 
සංෙශෝධනය තුළින් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පමාණයට 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරගත්ෙත් නැති වුවත්, 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විධායක බලතල යම් පමාණයක් අඩු කරගත්තා. 
"මම අවුරුදු 6ක් සඳහා පත් ෙවනවා" කියමින් තමයි එතුමා ඡන්දය 
සඳහා ජනතාව ළඟට ගිෙය්. ඒ මැතිවරණෙය්දී අපි ඡන්දය දුන්ෙන් 
එතුමාට ෙනොෙවයි, අපි ඡන්දය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට, වැඩ කෙළේත් එතුමාට. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා පත් ෙවලා කිව්වා, "මට අවුරුදු 6ක් එපා, අවුරුදු 5ක් 
ඇති" කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද වන විට එතුමා 
සම්පූර්ණෙයන්ම විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න 
අවශ්ය කරන ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ෙග්න්න ඕනෑය කියන මතෙය් 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් ජනාධිපති ධුර කාලය පටන්ගත් ෙවලාෙව් සිට 
අද දක්වා ඇති ෙවලා තිෙබන වියදම් අඩු කිරීමත්, නාස්තිය අඩු 
කිරීමත් පිළිබඳව අද උෙද් ඉඳලා අපි සංසන්දනාත්මකව කථා 
කළා. ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම සෑම ජනාධිපතිවරෙයක්ම, 
ජනාධිපතිවරියක්ම අඩු වැඩි වශෙයන් සංසන්දනය කරලා 
බැලුවත්, වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් තමයි වියදම් සහ නාස්තිය අඩු කිරීම සඳහා ෙම් සා විශාල 
පියවරක් අරන් තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ෙපෙනනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමහර ෙවලාවට මට 
ෙපෞද්ගලිකව හිෙතනවා ඔහු සරල වැඩිද කියලා. අෙප් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට ටිකක් සරල නැති, රෙජක් වෙග්, රැජිනක් වෙග් සිටින 
නායකෙයෝ තමයි දැකලා පුරුදු. එෙහම අයට තමයි පුරුදු.  සමහර 
ෙවලාවට අෙප් අය කියනවා, ෙමතුමා ෙකට්ටු වැඩියිලු, ෙමතුමා 
නිර්භීත නැතිලු, ෙමතුමාෙග් ෙපනුම හරි නැතිලු. ෙම් 
ජනාධිපතිතුමාට එෙහමත් කියනවා. ඒ, අෙප් හිෙත් මැවිලා 
තිෙබන අර ආකල්පය නිසයි. අෙප් ඔළුෙව් තිෙබන ආකල්පය 
තමයි රෙජකුෙග්, රැජිනකෙග් ෙපනුමක්. යූඑන්පී ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් එෙහමයි; ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
ඒක එෙහමයි; චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒක 
එෙහමයි. ෙමොන පක්ෂ තිබුණත් එෙහම තමයි මැවිලා තිබුෙණ්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා තස්තවාදය පරාජය කරපු නිසා රෙට් 
මිනිස්සුත් එතුමාට රෙජක් වෙග් සලකපු තත්ත්වයක් තුළ 
එතුමාෙග් කාලෙය් ඒක යම් පමාණයකට වැඩි වුණා කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
කිසිම කාරණයක් සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැහැ. 
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මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් 
එක්ක ඡන්දය ඉල්ලපු ජනාධිපතිවරණ කාලෙය්දී අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පබල ඇමතිවරු එදා සිටිෙය් අෙප් පැත්ෙත්. මට 
මතකයි එතුමන්ලා කියනවා, ''අෙප් රටට ඕනෑ උඩු රැවුල තිෙබන, 
සරම බැනියම ඇඳගත් නායකෙයක්'' කියලා. අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉන්න පබලම ඇමතිවරුත් ජනාධිපතිකමට උඩු රැවුලත් 
brand කළා. එදා ඒ අය හිටිෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ඒ 
විධියටයි අපි පුරුදු පුහුණු කෙළේ. මැතිවරණ කාලෙය් උඩු රැවුල, 
ෙරද්ද බැනියම පවා brand කරගත්තා, ඡන්දය දිනන්න. අපි අද 
එකිෙනකාට ෙදොස් කියාගත්තාට, වගකියා ගත්තාට,  විධායක 
ජනාධිපති රෙජක්, රැජිනක් බවට පත් කරන්න විශාල නාස්තියක්, 
වියදම් කන්දරාවක් කරන්න අපි කවුරු කවුරුත් අඩු වැඩි වශෙයන් 
දායක ෙවලා ඇති. ඒ ගැන යූඑන්පීකාරයින්ට ශී ලංකාකාරයින් 
ෙදසට අත දිගු කරන්නත් බැහැ, ශී ලංකාකාරයින්ට 
යූඑන්පීකාරයින් ෙදසට අත දිගු කරන්නත් බැහැ. හැබැයි, 
ෙමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු කර ෙගන, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
තුළ විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයත් එකතු කර ෙගන, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපානය අලුත් දිසාවකට ගමන් කරවන්න. ඒ ගැන අද අපි සතුටු 
ෙවනවා.  

ෙම් අයවැය තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්දෙයන් සම්මත වුණාම ෙම් 
ගැන උදම් අනන ෙබොෙහෝ උදවියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
අය වැය තුෙනන් ෙදකකින් සම්මත වුෙණ් ෙම් අය වැය ෙහොඳ 
නිසාම ෙනොවන බව. ෙම් අය වැෙය් නරක ෙද්වල් ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය තුළ, ෙම් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාව අය වැයට එහා යම් 
ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදා ගන්න 
ඕනෑය කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අලුත් මැතිවරණ කමයක් 
හදා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා 
ජාතික පතිපත්ති ඇති ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මිනිසුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබන්ෙන් එතැනයි. අය වැෙය් 
තිෙබන සියයට 100ක් ෙහොඳ නිසා ෙනොෙවයි අය වැයට ෙම් 
තුෙනන් ෙදකක් ඡන්දය දුන්ෙන්. ඉන් එහාට බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙබනවා.  

අද මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන්, 
ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කථා කළ 
නිසාම ෙනොෙවයි. ඒ කථාව තුළ ගැබ් වුණු සෑම වචනයකම 
අර්ථයක් තිබුණා. අර්ථයක් නැති කිසිම වචනයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කථාව අවසාන කරන්ෙන්, ''ෙම් රෙට් අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් හදනවාය, අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනනවාය, 
බලය ෙබදීම සංකල්පය මත පදනම් කර ගත් අලුත් ව්යවස්ථාවකට 
යනවාය'' කියන කාරණය මත. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙලොකුවට උඩ පැනලා කෑ ගහන සමහර අය, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් සිටින කාලෙය්ත් මට ''සිංහල ෙකොටියා'' 
කියලා කෑ ගැහුව ෙවලාෙව්ත්  මා අත්වැල් බැඳ ෙගන සාමය 
ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ නගරෙය් පා ගමන් ගිය ෙකෙනක්. ඒ 
දිනවලත් සෑම දාම මම කිව්ෙව්, බලය ෙබදීම පදනම් කර ගත් 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් සහිත වූ ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් අන්තර්ගත 
ෙවන්නාවූ තැනකට ගිෙය් නැතිනම්, ජාතික වශෙයන් ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් නැහැයි කියන කාරණයයි.  

ෙම් අය වැයට පක්ෂව අත ඔසවන විට, ඒ අය වැෙය්  
අන්තර්ගත කාරණාවලට වඩා, ෙම් රෙට් ජනතාව නිතරම කෑ ගසා 
ඉල්ලා සිටි, සදාකාලික සාමය ෙගන එන්නාවූ -සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් සෑම ෙදනාටම සමානාත්මතාව ෙගන එන්නාවූ- ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයකට පාර කපන වැඩ පිළිෙවළකට  ෙයොමු වුණු 
ආණ්ඩුවක අය වැයට මා අත එසවූවාය කියන කාරණය ගැන සතුටු 
ෙවනවා.  

අය වැෙය් තිෙබන සමහර තැන් අපි හදා ගන්නට ඕනෑ. කුඩා 
ෙත් වතු හිමියාටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඕනෑ, ෙපොල් 
ෙගොවියාටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඕනෑ, රාජ්ය ෙසේවකයා 
පිළිබඳව මීට වඩා සලකන්න ඕනෑ. ඒවාට සංෙශෝධන 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ. ඒවා සාකච්ඡා කර අපි විසඳා ගනිමු. හැබැයි, 
ඉන් එහාට ෙම් රජෙයන් මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙම් තමයි අවසාන බස් එක. යූඑන්පී එකයි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයයි එකතු වී, ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්ෙන් නැතිව,  ෙම් පශ්නයත් එක්ක 
ෆුට්ෙබෝල් ගැසූ කාලය නවත්වන්න ඕනෑ. එයයි ඒ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් ඊෙය් ටී.එන්.ඒ. 
සංවිධානය අය වැයට අත එසවූෙය් අය වැෙය් තිෙබන 
කාරණාවලට එහායින් යන්නාවූ ඒ බලාෙපොෙරොත්තු සහිතවයි. 
දැන්වත් අපි එයට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැතිද?  

අද උෙද් අගමැතිතුමා නැඟිටලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒ කථාව 
ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ''ෙමය යූඑන්පීෙය් ජයගහණයක් කියා 
උඩ පැන පැන ෙබෝල ගහන්න එපා. තුෙනන් ෙදක ලැබුෙණ් 
තනිකර යූඑන්පී ඡන්දෙයන් ෙනොෙවයි, අෙනක් අයෙග්ත් 
සහෙයෝගෙයන්'' කියන කාරණය එතුමා යූඑන්පී මන්තීවරුන්ට 
කිව්වා. එතුමාත් සාමාන්යෙයන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ටිකක් නූල් 
සූත්තරකාරෙයක් කියා පසිද්ධ නිසා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
එෙහම කියන විට මා සතුටු වුණා. නමුත් එතුමා ඒ සියල්ල 
පෙසකට දමා ''ෙම් ෙගෞරවය සියලු ෙදනාම අර ෙගන අපි ඉදිරියට 
කටයුතු කරමු'' කියන කාරණය ගැන කථා කරන බවක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  

ජනවාරි 8වැනිදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය 
කරවන්න අපි වැඩ ෙනොකළාට, පසුව එතුමා සමඟ එකතු වී ඔහු 
පක්ෂෙය් නායකයා කර ෙගන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අර 
ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුෙවන් ගලවා  ෙගන, අදත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අෙප් සමහර මන්තීවරු ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුවට 
අරන් යන්නට දඟලන ෙබොරු කාඩ්ෙබෝඩ්වංශලාෙගන් ගලවා 
ෙගන, ''විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකත්වය ෙදනවා'' කියා  ෙනළුම් මල් 
වාෙග් කෑ ගහන සමහර උදවියෙගන් ගලවා ෙගන, ෙම් රට 
ඉදිරියට ගමන් කරන්නට ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
නායකත්වය ෙදන විට, ඒ නායකත්වය ඔහු ෙදන්ෙන් ''මෙග් 
ආදරණීය පක්ෂය වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් නායකයා'' 
හැටියට කියා හැ ෙඟන විට, මට ඇති වන්ෙන් අභිමානයක් සහ 
ආඩම්බරයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සිටින 
ෙව්ලාෙව්, එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා ෙව්ලාෙව් මා 
තව එක් කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ඒ ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ගැනයි. දැන්  ෙපොලිස් ෙකොමිසම හදලා ඉවරයි. ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
හදලා ඉවර නම්, ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් දරන තැනක 
බරපතළ මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ ෙවනම කමිටුවක් තිෙයන්න 
විධියක් නැහැ. ෙම් අලුත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් කියාත්මක 
වන්ෙන් යහ පාලන පතිපත්ති නම්, ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා සම්මුතිවාදෙයන් එකතු ෙවලා ඉස්සරහට ගමන් 
කරනවා නම්,  ෙපොලිස් ෙකොමිසම අද ස්වාධීන නම්, ෙහොරකම් කර 
තිෙබන ඇමතිවරු ඉන්නවා නම්, ෙහොරකම් කර තිෙබන 
මන්තීවරු ඉන්නවා නම්, ඒ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් 
කියාත්මක වන ෙපොලීසියට ඒ අය ගැන නීතිමය වශෙයන් කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්; ඔවුන් උසාවි දමලා, නඩු අහලා, දඬුවම් කරන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙපොලිස් ෙකොමිසම හදන්න ඉස්සර ෙවලා නම් එෙහම ෙවන 
ෙවනම ඒකක හැදීෙම් අවශ්යතාව තිෙයන්න ඇති. දැන් ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙකොමිසම හැදුවාට පසුව 
ෙවන ෙවන ඒකක තිබීෙමන් වන්ෙන්, ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් 
අර්ථයක් නැතිව යන එකයි; ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් ස්වාධීන බව 
නැතිව යන එකයි. ෙපොලිස් ෙකොමිසම හැදුවාට පසුව තැන් 
තැන්වල FCID, අර "ID", ෙම් "ID" කියා ෙවනම ඒකක 
තිෙබන්න බැහැ.  "ආ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් 
ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න, ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් පළිගන්න" කියා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු -විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා- හිතුෙවොත්, අර සියලු 
ඒකක ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් ස්වාධීනව පාලනය වන ෙපොලීසි 
යටෙත් දැම්මාම ඒ සැකය නැතිව යනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ස්ථාපිත කර තිෙබන නිසා ඒ සැකය නැති කරන්න අපට පුළුවන්. 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ය ටෙත් මුළු ෙපොලීසියටම පාලනය ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ෙද්ශපාලන නායකත්ව යටෙත් දැන් FCID නමින් ෙහෝ 
ෙවන ෙවන නම්වලින් ෙවනත් ඒකක තිෙයන්න විධියක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක යහ පාලනයට විරුද්ධයි. ඒක අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන යහ පාලන පතිපත්තිවලට විරුද්ධයි. ඒ පිළිබඳවත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා  මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයක් කිව යුතුයි. හිටපු 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා 
හැටියට පත් කිරීම අප කවුරුත් අගය කරන්නා වූ කාරණයක්. 
විවිධ පශ්න, බාධක මැද්ෙද් එතුමා මැතිවරණවලට මුහුණ දුන්නා. 
ඒ නිසා මැතිවරණ ෙකොමිසම ශක්තිමත් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්ක මැතිවරණ කමයත් 
ෙවනස් විය යුතුමයි. ෙමොකද, විධායක ජනාධිපති කමය 
ශක්තිමත්ව තිෙබන ෙවලාවක ෙම් තිෙබන මැතිවරණ කමය ඒකට 
ගැළෙපනවා. නමුත්, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි වුණු 
තැනකදී අනිවාර්යෙයන්ම දුර්වල පාර්ලිෙම්න්තුවක් පත් ෙවනවා 
ෙවනුවට ශක්තිමත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇති වන ආකාරෙය් 
මැතිවරණ කමයකුත් හදාගන්න අවශ්යකම තිෙබනවා. අප අලුත් 
මැතිවරණ ෙකොමිසම යටෙත් ඒ සඳහාත් අප කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි අපට ලැෙබන ෙකොටස 
ෙනොෙවයි, රටට ලැෙබන  ෙකොටස දිහා බලලා වැඩ කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය 
මටත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත් ඉතාම 
අවාසිසහගතයි. අප ෙදන්නාම ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
බර දිස්තික්කයකයි. හැබැයි, අප ෙදෙදනාට අනාගතෙය්දී අලුත් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස කමෙයන් එන්නා වූ අවාසිය ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව රෙට් ජනතාව ගැන හිතලා ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය 
ෙග්න්න ඕනෑය කියන එක තමයි මෙග් අදහස. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් යුක්තව 
බලාෙගන හිඳිමින් මට  සුළු කාලයක් වැඩිපුර කාලයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ඉතාම 
ඓතිහාසික දවසක්. තමාට ලැබුණු ෙම් මහා ජන වරම ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කැප කළ ආදරණීය ෙද්ශපාලන නායකයා, ෙම් රෙට් 
අෙප් ආණ්ඩුෙව් ආදරණීය නායකයා, මෙග් පක්ෂෙය් -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්- ආදරණීය නායක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිකමට ලබාදුන්න ෙවනස සහ නියම 

ජනයාෙග් අධිපති හැටියට එතුමා ෙම් රෙට් ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ගත්තා වූ ෙම් උත්සාහය ෙවනුෙවන් අප 
අනාගතෙය්දීත් පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එකතු ෙවලා වැඩ කරමු 
කියා සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.24] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් රෙට් ජනතාව 2015 ජනවාරි 8වැනි දා එෙතක් තිබුණු 

රජය ෙපරළා දැමුවා. ෙම්ක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
පබල නායකෙයක් තමයි බලෙයන් පහ ක ෙළේ. අරලියගහ 
මන්දිරෙය් උඩත් මාළිගාව තිෙයද්දි, වායු සමීකරණය කළ සියලු 
නවීන පහසුකම් තිෙබන බිම් ෙගවල් ෙනොෙවයි, බිම් මාළිගා 
හදාෙගන රට පාලනය කරන්න සැරසුණු නායකෙයක් තමයි ඒ 
පරාජය කෙළේ. මැෙරන කල් බලෙය් ඉන්න පුළුවන් විධියට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරෙගන, මුදල්වලින්, බලය 
ෙයොදා ගනිමින්, ඒකාධිපතිභාවය පාවිච්චි කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ තුෙනන් ෙදකකට වඩා වැඩි බලකායක් ෙයොදාෙගන කළ 
පාලන තන්තයක් තමයි ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙටන් ඉවත් 
කෙළේ. එතුමන්ලා පාලනෙයන් ඉවත් කරන්න ෙහේතු වුෙණ් යහ 
පාලනය කියන මූල ධර්මය. ෙම් රෙට් යහ පාලන පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්න ජනතාවට අවශ්ය වුණා. කලින් තිබුණු මහා 
බල පරාකමයට වඩා විශාල ෙවනසක් කරන්නට "යහ පාලනය" 
කියන අකුරු හයට පුළුවන් වුණා. යහ පාලනය කියාත්මක කිරීෙම් 
හදවත බඳු ආයතන 22ක් ගැන තමයි අද අපි වැය ශීර්ෂ යටෙත් 
කථා කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ යහ පාලනය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී පළමුවැනි පියවර - පළමුවැනි  හැරවුම් ලක්ෂ්ය - 
වශෙයන් ඒකාබද්ධ රජයක්, ජාතික ආණ්ඩුවක් වාෙග්ම පධාන 
පක්ෂ ෙදක එකට එකතුෙවලා ශී ලංකාෙව් පථම වරට වැඩ කරන 
අවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම විෙශේෂත්වයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
සහ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් යහ පාලන 
සංකල්පය තුළ ඉදිරිෙය්දී මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් 
කරන්න ගන්නා උත්සාහය මල්ඵල ගන්වන දවස ෙදවැනි හැරවුම් 
ලක්ෂ්ය බවට පරිවර්තනය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දවෙසේදී තුෙනන් 
ෙදකකට වැඩි ඡන්දයකින් අය වැය සම්මත වුණා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් හිටපු පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් තුෙනන් ෙදකක බලයකින් අය වැය සම්මත 
වුණා. හැබැයි, ඒ අය වැය සම්මත වනෙකොට ෙමොන තරම් මුදල් 
හුවමාරු වුණාද, මන්තීවරෙයකුට ෙකොයි තරම් වටිනාකම් ලබා 
දුන්නාද, ඔවුන් මිලදී ගන්න ගියාද, කී  ෙදෙනක් මිලදී ගත්තාද, කී 
ෙදෙනක් පැති මාරු කළාද? එදා ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් බලය ලබා 
ගත්ෙත් ෙකොයි තරම් විපර්යාසයක් කරලාද? නමුත් අද ෙම් යහ 
පාලනය  කියන මූල ධර්මය තුළ හැෙමෝටම ඇහුම් කන් දීලා, අන් 
අයෙග් මතයට සවන් දීලා, නම්යශීලිව අන් අයට ගරු කිරීම තුළ 
ෙම් විපර්යාසය -පාතිහාර්යය-  කරන්නට අපට හැකියාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
අපි ෙලොකු කථා කිව්වා. ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම වැඩියි කියා 
අපි කිව්වා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා විෙද්ශ රටකට යනෙකොට                    
ශී ලංකාෙව් ගුවන් යානයක් සම්පුර්ණෙයන් බදු අරෙගන - බදු 
ගත්තාය කිව්වාට මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ.- ෙදසියපනස් ෙදෙනක් 
ෙහෝ තුන්සිය ෙදෙනක් පුරවාෙගන, ඒ අය රටවලට එක්කරෙගන 
ගිහිල්ලා, මහ ජනතාවෙග් ෙකෝටි ගණන් මුදල්වලින් ඒ අයට 
සුවිෙශේෂී පහසුකම් ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ගුවන් 
යානාව තමුන්ෙග් සංචාරය ඉවර වන තුරු ඒ රෙට් ගුවන් 
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ෙතොටුෙපොෙළේ තියාෙගන මහජන මුදල් අයුතු විධියට නාස්ති කළා, 
මහජන ආයතන විනාශ කළා. අපි ඒවා විෙව්චනය කළා. අෙප් 
පධාන සටන් පාඨයත් එය බවට පත් වුණා. නමුත් අපි ඒක සටන් 
පාඨයකට විතරක් සීමා කෙළේ නැහැ. අපි වචනෙය් පරිසමාප්ත 
අර්ථෙයන්ම එය කියාත්මක කළා. ඒ සටන් පාඨය අර්ථවත් කළා. 
එදා යහ පාලන පතිපත්තිය තුළ  මහජන මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
නැහැයි කිව්වා වාෙග්ම අදත් ෙම් මහජන මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක අපි කියාෙවන් ෙපන්නුම් කළා.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
උපෙද්ශකවරුන් ඉන්ෙන් කී ෙදනාද? පස් ෙදනායි. නමුත් අපි මුදල් 
නාස්ති කරනවාය කියපු අෙප් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට 
උපෙද්ශකවරුන් තිස්අට ෙදෙනක් හිටියා. ෙම් 
උපෙද්ශකවරුන්ෙගන් විසි ෙදෙනකු කරන්න ඕනෑ කාර්ය භාරය 
ෙමොනවාද කියා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් උපෙද්ශකවරුන් තිස්අට ෙදනා 
නඩත්තු කිරීමට අවුරුද්දකට වියදම් කරපු මහජන මුදල් පමාණය 
හාරෙකෝටි පනස්හය ලක්ෂයක් පමණ ෙවනවා. ඒ මුදල් පමාණය 
වැය කිරීම නතර වුණු එක ෙලොකු ෙදයක් ෙන්ද? 2011 වර්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම රුපියල් බිලියන 5යි . 2012 වර්ෂය 
වනෙකොට එය රුපියල් බිලියන 6.8ක් බවට පත් වුණා. 2013 
වර්ෂය වනෙකොට ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 8.2ක් බවට පත් වුණා. 
2014 වර්ෂය වනෙකොට ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 9 ඉක්මවා ගියා. 
නමුත් අපි හැෙමෝෙගම ආශීර්වාදය තුළ, අපි හැෙමෝෙගම 
සහෙයෝගය තුළ, අපි හැෙමෝෙගම බලාෙපොෙරොත්තුව වූ යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළින් බිහි කරපු වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 2015 වර්ෂෙය් වියදම කීයද? 
රුපියල් බිලියන 3.4යි.  නාස්තිය ෙමොන තරම් අඩු වුණාද? 2016 
ඉදිරි අවුරුද්ද සඳහා වියදම වශෙයන් සනාථ කර තිෙබන්ෙන් 
කීයද? රුපියල් බිලියන 2.3යි. බලන්න, 2014 අවුරුද්ෙද් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම වූ රුපියල් බිලියන 9ක් වූ මුදල රුපියල් 
බිලියන 2.3ක් වශෙයන් අඩු කිරීම තුළින් ෙමෙතක් කල් සිදු වූ ඒ 
නාස්තිය අද අපට අවම කිරීමට  හැකි වුණා. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙමෙතක් ඔහුෙග් තනතුෙර් ෙවච්ච නාස්තිය 
අවම කළා පමණක් ෙනොෙවයි, රුපියල් බිලියන 6.3ක් ජනතාව 
අතට පත් කිරීමටත් එමඟින් හැකියාව ලැබුණා. ඒක සුවිෙශේෂ  
කාරණයක් හැටියට අෙප් අවධානයට ලක් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, අද අපට ඉතාම වැදගත් 
ආයතනයක්. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රට සංවර්ධනය කළා. 
අපි, නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා. පාරවල් කාපට් 
කළා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හැදුවා. හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. නමුත්, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් හදපු ඒවා ගැන ෙනොෙවයි. ෙයද වුෙණ් මුදල් 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද කියන එකයි. විෙද්ශ රටවලින් ණය 
ගත්තා. ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් ණය ගත්තා. ඒ සල්ලි ලංකාවට 
ආෙව් නැහැ. සමහර ෙකොන්තාත් විෙද්ශීය සමාගම්වලටයි දුන්ෙන්. 
විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ කවුද කියා සමහර විට ලංකාෙව් අය 
දැකලා නැතුවත් ඇති. නමුත්, ණයට ගත්ත ඒ මුදල්වලින් ලංකාවට 
කීයද ආෙව්? සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙයද වුෙණ් කීයද? 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ගත්ත ණය පමාණෙයන් අඩුම තරමින් 
හතෙරන් එකක්වත් වියදම් කෙළේ නැහැ. එදා හතෙරන් තුනක්ම 
දමාගත්ෙත් රාජ්ය පාලකයන්ෙග් සාක්කුවට, ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිෙය් සාක්කුවට, ජනාධිපතිවරයාෙග් හිත මිතුරන්ෙග් හා 
සෙහෝදරයන්ෙග් සාක්කුවට තමයි ඒ මුදල් දමාගත්ෙත්. එම නිසා 
අපි කිව්වා, "ෙම් රෙට් සැබෑ ෙවනසක්, අලුත් ෙවනසක් අපි ඇති 
කරනවා. වංචාව හා දූෂණය නැති කර, සියලු ජනතා මුදල් 
කාෙග්වත් සාක්කුවලට යන්ෙන් නැතුව සංවර්ධනයට ෙයදෙවන 
කමෙව්දය නිර්මාණය කරනවා. යහ පාලනෙය් ෙවනස ඇති 
කරනවා." කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරකම අඩු 

කරනවා කියා ෙනොෙවයි අපි කිව්ෙව්. අපි කිව්ෙව්, "ෙහොරකම නැති 
කරනවා" කියා. ඒ නිසාම තමයි අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 153 වන ව්යවස්ථාෙව් විගණකාධිපති 
වරයා පත් කිරීම, 154 වන ව්යවස්ථාෙව් විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
කාර්ය භාරය පැහැදිලි කර දී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ආයතනවලට මහජන මුදල් ෙකොල්ල කෑමට බැරිවන ෙලස, 
නාසත්ිය නැති කරන්න, -අවම කරන්න ෙනොෙවයි. නැති කරන්න.
- අවශ්ය සංෙශෝධන 153 හා 154 ව්යවස්ථාවලට අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙගනාවා. වර්තමානෙය් 
විගණකාධිපතිවරයා යනු ස්වාධීනත්වෙයන් කටයුතු කරන, වග 
කීෙමන් කටයුතු කරන පුද්ගලයකු විය යුතුයි. එෙහම ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා විගණකාධිපතිවරු පත් කෙළේ ඒ විධියටද?                  
සරත් මායාදුන්ෙන් මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ විගණකාධිපතිවරු 
තුන්ෙදෙනක් පසු ගිය රජය පත් කළා. පත් කළ තුන්ෙදනාම 
නීතියට පටහැනියි, නීති විෙරෝධියි කියා මා ගරු සභාෙව්දී භය 
නැතුව පකාශ කරනවා. පත් කිරීෙම්දී දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට යටත් වුණා නම් එහි තිබුණා, 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ගත යුතුයි" කියා. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව අකර්මණ්ය කර, රෙට් පාලකයා වන 
ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ විධියට, ඒකාධිපති විධියට තමයි ඔවුන්ව 
පත් කිරීම් සිදු කෙළේ. දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් පැහැදිලිව තිබුණා, පාර්ලි ෙම්න්තු සභාෙව් 
එකඟතාව මත පත් කළ යුතුය කියා. ඒ සභාවත් අකර්මණ්ය කර 
ඒකාධිපති විධියට තමයි විගණකාධිපතිවරයා පත් කෙළේ. එෙහම 
නම් ෙකෝ ෙම්ෙක් ස්වාධීනත්වයක්? රජෙය් ආයතනයක් 
ෙකොෙහොමද සව්ාධීනව කටයුතු කරන්ෙන්? රාජ්ය ආයතන 
ෙකොෙහොමද ස්වාධීනත්වෙයන් යුතුව විගණනය කරන්ෙන්? 
පත්වීම දුන්න පාලකයා ට ඕනෑ විධියට තමන් හැසිෙරන්න ඕනෑ. 
ඔහුට රිසි ෙසේ බළල් අතක් විධියට පාලනය කරනවා. එෙහම              
නම් පාලකයාට, පාලකයාෙග් සෙහෝදරයන්ට, පාලකයාෙග් 
ෙහංචයියලාට අවශ්ය වන මහජන මුදල් ගසා ගැනීම ආවරණය 
කළ යුතු වනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ පත්වීම සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
එදා ෙම් රෙට් විගණකාධිපතිවරයාට  ස්වාධීනත්වයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. විගණකාධිපතිවරයා පත්වීම තුළින් පිළිබිඹු වුෙණ් ස්වාධීන 
භාවය ෙනොෙවයි. පාලකයාට රිසි ෙසේ පාලනය කළ හැකි 
රූකඩයක් වීම තමයි ඒ පත්වීම්වලින් එදා පිළිබිඹු වුෙණ්. එම 
නිසාම පාලකයාෙග් කැමැත්ත තුළ, පාලකයාෙග් ආශිර්වාදය තුළ 
ඕනෑම මහජන මුදලක් ගසා කමින්, විගණකාධිපතිවරයා අභිභවා 
යෑමට ඒ ගසා කන්නන්ද කටයුතු කළා. එහි පතිඵලයක් වුෙණ්, 
ෙම් රෙට් මහජන මුදල්, රාජ්ය මුදල් රාජපක්ෂ හිතවතුන්ට රිසි ෙසේ 
සාක්කුවට දමා ගන්නා එකයි. රාජපක්ෂවරුන්ට සාක්කුවලට දමා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර විට ඒවා විෙද්ශීය ණය ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙද්ශීය ණය ෙවන්න පුළුවන්. බදු මුදල් ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ මුදල් රෙට් සංවර්ධනයට කිව්වාට සැබෑ ෙලස සංවර්ධනයට 
ගිෙය් නැහැ. රාජ්ය ආයතන තුළින් ඒ මුදල් දූෂණයට, වංචාවට 
ලක් වුණා. ඒෙක් පතිඵල අපට ලැබුණා. පතිඵලය වුෙණ්, අෙප් 
රාජ්ය ආදායම කඩාෙගන වැටීමයි.  

එදා 2003දී ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 19ක් ෙවලා තිබුණා. 2014වන ෙකොට 
රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10 දක්වා, එනම් 
සියයට 50කින් කඩා වැටීම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙලෝකයට ණයකාරෙයෝ බවට පත් 
වුණා. ෙරෝහලක ඉපෙදන දරුවාට රුපියල් ලක්ෂ 3කට, 4කට 
ආසන්න  සංඛ්යාවක් ණය ෙගවිය යුතුයි කියන, ණය ගිවිසුම් 
පතයක්  ඇතුව තමයි ෙමෙළොව එළිය දකින්න සිද්ධ වුෙණ්. අපි ඒ 
යුගය නිම කළා. විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා පමණක් ෙනොෙවයි, අපි ඒක කියාත්මක 
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කළා. නමට සංෙශෝධන කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ඇතිව, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා පසු ගිය දින කිහිපය තුළ වර්තමාන යහපාලන 
රජෙය් පථම විගණකාධිපතිවරයා පත් කළා. මෑත ඉතිහාසෙය් 
පථම වතාවට කළ ස්වාධීන පත් වීමක් වශෙයන් එය ඉතිහාසගත 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව අද ස්වාධීනව 
කියාත්මක වනවා. ෙම්කයි යහපාලනෙය් අරුත. ස්වාධීනව ෙම් 
සියලු ෙද් සිද්ධ වනවා. ෙම් රෙට් සැබෑ ෙවනසක් ඇති කිරීමට, ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් ෙහොරකම් මැඬ පැවැත්වීමට, රජෙය් ආයතනවල 
තිෙබන වංචා, මහජන මුදල් සම්බන්ධෙයන් වන වංචා  මැඬ 
පැවැත්වීමට අපි ඒ සඳහා දැනුම ලත්,  සුදුසුකම් ලත්,  උගත් 
පුද්ගලයින් පත් කරන්න ඕනෑයි කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
එකතු කිරීමත් උගතුන්ෙග් ජයගහණයක් වනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් යහපාලනය අර්ථ දක්වනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන් නව රජය පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන්, යහ පාලනය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්,  
විගණකාධිපති තනතුර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙකොමිෂන් සභාවකුත් 
පත් කර තිෙබනවා. එනම්, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
බලාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පත් 
කිරීම තුළින් ආයතනෙය් තිෙබන ස්වාධීනත්වය ෙමන්ම මූල්ය 
අතින් තිෙබන ස්වාධීන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට නිෙයෝජිතයන් 
පත් කිරීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සභාෙවන් සිදු වීම තුළ,  
ජනාධිපතිවරයා එහි කියාදාමයට ෙද්ශපාලන බළල් අතක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙවන් නිෙයෝජිතයන් 
පත් කරන නිසා  විගණකාධිපතිවරයාටත්, ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
නිෙයෝජිතයින්ටත් කවදාවත් ෙද්ශපාලන බළල් අත් තුළින් කටයුතු 
කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය පාලන කාලය තුළ රාජ්ය මුදල් ෙහොරකම් කිරීම, රාජ්ය 
මුදල් වංචා කිරීම ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් මත සිදු වුණා. ඒක 
හැම ෙදනාම අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නවා. නමුත් ඉදිරියට 
එවැනි කටයුතු ෙනොකරන්නට ෙමම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සැලසුම් කිරීම සතුටට කරුණක්, යහ පාලනෙය් 
ජයගහණයක්; යහපාලනෙය් තවත් ෙහොඳ අර්ථයක් කියලා අපට 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත්, සංෙශෝධනය කරන ලද 154වැනි 
ව්යවස්ථාෙවහි ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි කර 
තිෙබනවා.  

ෙමෙතක් කල් විශාල වංචා, දූෂණ සිදු කෙළේ ෙකොෙහොමද? එක 
එක ෙකොම්පැනි හදා ගත්තා රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරලා. "මග 
නැඟුම" කියන ෙකොම්පැනිය හදා ගත්තා. විගණකාධිපතිවරයාට 
ඒක විගණනය කරන්න බැහැ. එයාර් ලංකා සමාගම තිෙබනවා, 
විගණකාධිපතිවරයාට විගණනය කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම මිහින් 
ලංකා සමාගම තිෙබනවා,  ඒක විගණනය කරන්න බැහැ. ඇයි ඒ?  
ඒවාට ෙයොදවා තිෙබන මුදල් සියයට සියයක් රාජ්ය ආෙයෝජන 
ෙනොවන නිසා.  නමුත්, යම් ආයතනයකට සියයට 50ක් ෙහෝ ඊට 
වැඩි පමාණයක් මහජන මුදල් ආෙයෝජනය කර තිෙබ් නම් ඒ 
ආයතන විගණනය කිරීම සඳහා අවශ්ය බලය 
විගණකාධිපතිවරයාට දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අද ලැබිලා තිබීම ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ලබා ගත් ජයගහණයක් කියලා මා 
හිතනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය දවස්වල ෙටන්ඩර් මගඩි සිද්ධ වුණා.  ෙකොන්තාත් 
දුන්ෙන් ෙටන්ඩර් කරලා ෙනොෙවයි. අත යට, සාක්කුෙව් ගනුෙදනු 
කරලායි. ඒවා නැති  කිරීම සඳහා ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව පත් කර තිෙබනවා. ඒකත් අපි  ලබා ගත් ජයගහණයක්  
කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය දිගු ගමනක ආරම්භයක් 
පමණයි. ඉදිරි මාස 60 තුළදී යහ පාලනෙය් පතිඵල ෙම් රෙට් 
ජනතාවට භුක්ති විඳීමට හැකි වනවා ඇති. නමුත් අද වන ෙකොට ඒ 
ආරම්භය අපි සනිටුහන් කර තිෙබනවායි කියමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමා.  

ඊට ෙපර ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා  මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදි 

මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. මා 
ඔබතුමාෙග් පියා සමඟත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකට වැඩ කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, විවිධ 
අමාත්යාංශවලට අනුගත ෙනොවන විවිධ ආයතන රාශියක වැය 
ශීර්ෂය  ගැන කථා  කරන්න ලැබීම  මහඟු අවසථ්ාවක් කියලා මා 
හිතනවා. ෙම් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කිරීමට ෙපර විෙශේෂ 
කාරණයක් මා මතක් කළ යුතුයි.  අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් වර්තමාන විධායක ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරන අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශෙය් ෙගොවි යුවළක පුතකු හැටියට 1951 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 03වැනි දා ෙමෙලොව එළිය දුටුවා. එතුමා 
ගෙම් පාසල්වලින් අධ්යාපනය ලබා, විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්මය 

119 120 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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පිළිබඳ විෙශේෂඥ පුහුණුව ලබා, මැක්සිම් ෙගෝර්කි විශ්වවිද්යාලෙය් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් හදාරා, වයස අවුරුදු 16දී පමණ ෙද්ශපාලනයට 
පවිශ්ට වූ ෙකෙනක්. එතුමා පළමුවැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් 1989 ෙපබරවාරි 15වන දායි. එතුමා සමඟ මමත් ඒ 
අවස්ථාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. මට මතකයි ඊට 
ෙපර එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා.  

ඒ වාෙග්ම එතුමා සමඟ පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානෙය් 
උපසභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ඒ වාෙග්ම, 2001 මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා 
පත් වන ෙකොට එතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමති හැටියට කටයුතු 
කරන්න මට වාසනාව ලැබුණා. එතුමා 2005 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්ය ධුරය ලැබුවා. 
එය එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් සන්ධිස්ථානයක්. එතුමා ෙම් 
රෙට් විවිධ අවශ්යතාවන් ඉටු කරන්න, තමන්ට ලැබුණු 
ඇමතිකෙමන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න කටයුතු කළා. 
විෙශේෂෙයන් බීජ නිෂ්පාදනය ෙව්ගවත් කිරීම, කෘෂිකර්ම 
පෙබෝධයට මුල් වූ "අපි වවමු-රට නඟමු" කියන ෙගොවි ව්යාපාරය, 
වගා ව්යාපාරය ෙම් රෙට් ආරම්භ කිරීම, විදුලිය හා පානීය ජලය 
ලබා දීම, විෙශේෂෙයන් ෙමගාෙවොට් 25ක ජල විදුලිය ලබා දීම වැනි 
කාරණා ඒ අතරට ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. රුපියල් බිලියන 90ක් 
ෙයොදා ෙමොරගහකන්ද කළු ගඟ ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කිරීම 
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් සුවිෙශේෂි කටයුත්තක් හැටියට මම දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් ගමන ෙරෝස මල් 
යහනාවකින් ආවා ෙනොෙවයි. සමහරු ෙබොෙහොම සරලව කියනවා, 
ආප්පයක් කාලා අෙනක් පැත්තට ගිහිල්ලා ජනාධිපති වුණා 
කියලා. අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 2007 වැලිකන්ෙද් තස්තවාදී 
පහාරවලින් එතුමා තුවාල ලැබූ බව. ඒ වාෙග්ම 2008 වප් මඟුලට 
සහභාගි වීමට පැමිෙණන විට ෙකොටි තස්තවාදීන් එතුමා 
ජීවිතක්ෂයට පත් කිරීමට කුමන්තණය කළා. එතුමා පස් වතාවක් 
ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. යුද ජයගහණය ලබපු අවස්ථාව වන විට එතුමා 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා වශෙයන් වැඩ බැලුවා. ඒ වාෙග්ම, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. ෙසෞඛ්ය 
සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් අනුමත කරගැනීමට කටයුතු කළා. 
විශාල බලපෑම් මැද්ෙද් එතුමා දුම් ෙකොළ ඇසුරුම් මත රූපමය 
අවවාද ඇතුළත් කිරීම නීතිගත කළා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාවත් 
බංග්ලාෙද්ශයත් අතර ඖෂධ මිලදී ගැනීෙම් පනතට අත්සන් 
කරන්න එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා 2013 වසෙර්දී 
ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ හාවඩ් අමාත්ය නායකත්ව සම්මානය ලැබුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්. එතුමා යුද්ධය අවසන් කිරීමට කටයුතු කළා. 
මම එදා මහ ඇමතිවරෙයකු හැටියටයි කටයුතු කෙළේ. වැඩ බලන 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
විවිධ අංශවලින් ඒ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වුණා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය අවසන් කළා. යුද්ධය අවසන් කළත් අවශ්ය 
සමාජ පරිවර්තනය, සමාජ ෙවනස, ජාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න, රෙට් යුද ජයගහණය, ෙම් රෙට් ෙසොල්දාදුවන් ඇස් ඉස් 
මස් ෙල්, ඇට, නහර, ජීවිත පූජා කරලා ලබාගත් යුද ජයගහණය 
ජනතාවෙග් ජයගහණයක් බවට පත් කරන්න එතුමාට බැරි වුණා. 
ඒ ජයගහණය මත පිහිටා ෙම් රෙට් ජාතින් අතර සමඟිය, 
සංහිඳියාව සහ ඔවුන් අතර අෙන්යෝන්ය සෙහෝදරත්වය ෙගොඩ 
නඟන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව විශාල 
පරිවර්තනයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ මහා සමාජ ෙපරළිය 
කරන්න විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 08වන දා ශී ලංකාෙව් 

හයවන ජනාධිපතිවරයා හැටියට අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් 
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් සියයට 51.28ක්, එනම් ඡන්ද 62,17,162ක් 
ලබාෙගන වැඩිදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතා ෙසේවයට කැප ෙවලා 
දැවැන්ත පරිවර්තනයක් කළා. තමන්ට ලැබුණු බලය පරිත්යාග 
කරන්න, ජනතාවට ෙදන්න එතුමා කටයුතු කළා. මම දකින 
විධියට එතුමා නූතන සිරිසඟෙබෝ. සිරිසඟෙබෝ වාෙග් එතුමා බලය 
දුන්නා. බලය දුන්නාම සමහරු ෙබල්ලත් ඉල්ලනවා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බලය ෙදන්න සූදානම්. හැබැයි, ෙබොටුව 
ෙදන්න සුදානම් නැහැ  කියන එක මම කියන්න ඕනෑ.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙම් රෙට් 
බහුජන සංවිධාන සහ ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ රාශියක්  එකතු 
ෙවලා ඇති කර ගත් සංහිඳියාව තුළ රෙට් ජනතාව පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳ විශාල ෙලස බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ර ෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න, ගාමීය 
සිංහල ජනතාවෙග් පශ්න, ගාමීය මුස්ලිම් ජනතාවෙග් පශ්නවලට 
උත්තර ෙදනවා  වාෙග්ම, දුප්පත්කමට, මන්දෙපෝෂණයට, 
බඩගින්නට , විරැකියාවටත් උත්තර ෙදන්නත්  අවශ්යයි.  අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, වකුගඩු ෙරෝගය අවුරුදු පහකට කල් දමන්න. 
අපට සාපිපාසාව අවුරුදු පහකට කල් දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඒ සඳහා එතුමා ඉතාම  සකසුරුවම් ෙලස, අරපිරිමැස්ෙමන් කරන 
වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, මින්ෙන්රිය නගරෙය් 
ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත වකුගඩු ආෙරෝග්යශාලාව සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2000ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය 
වැෙයන් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. දුප්පත්කම, පරිසර දූෂණය, තිරසාර සංවර්ධනය යන 
කරුණු සඳහා ජාත්යන්තර සංවිධාන සමඟ එක්ව කියා කරමින්         
ශී ලංකා රජයට ආධාර ලබා ගැනීමට එතුමා මුල් ෙවලා තිෙබනවා.   

මිලියන, ෙදමිලියන, බිලියන ගණන්වලින් කථා කළත්, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2014 වර්ෂෙය් සමස්ත වියදම රුපියල් 
983,17,15,356ක් බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  2015 ඔක්ෙතෝබර් 
31 වන දිනට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් සමස්ත වියදම  
රුපියල් 175,45,32,870යි. ඒ අඩුකර තිෙබන මුදල රුපියල් 
817,71,82,085ක්. ෙම් අඩු කරන ලද මුදල එතුමා රටට, ජනතාවට 
ඉතිරි කළා. එතුමාෙග් පාලනය තුළ රටට ආදර්ශයක් දුන්නා. 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්, එතුමා දරන ජනාධිපති තනතුෙර් 
සියලුම වියදම් සමස්තයක් වශෙයන් අඩු කළා.   

ෙම් ජනාධිපතිතුමා සාමාන්ය ගුවන් මඟියකු හැටියට ගුවන් 
ගමන් යනවා.  ජාත්යන්තර රැස්වීම්වලට, ජිනීවාවල ෙහෝ ෙවනත් 
රටවල විවිධ ජාත්යන්තර සම්මන්තණවලට යන ෙකොට  අඩුම 
වියදමක් දරනවා. එදා, 2012, 2013, 2014දී  ශී ලංකා ගුවන් යානා 
ෙවන් කිරීම සඳහා වියදම් කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 7850යි. එකල, 
ශී ලංකා ගුවන් සමාගම ගුවන් ගමන් 90ක් සඳහා ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලයට එවා ඇති බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 78.5කි. දකුණු අපිකාවට යෑම සඳහා ගමන් වියදම 
රුපියල් ෙකෝටි 7.06කි. තිරුපති ගමනට රුපියල් ලක්ෂ 39කි. 
2014 ඔක්ෙතෝම්බරෙය්  පාප් වහන්ෙසේට ලංකාවට එන්නට 
ආරාධනා කිරීම සඳහා ගිය ගමන් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 4.04කි. 
ඒ වාෙග්ම 2014 ෙනොවැම්බරෙය් ෙන්පාලයට සහ මාලදිවයිනට 
ගිය ගමන් සඳහා වියදම රුපියල් ෙකෝටි 2.08කි. ෙම්ක තමයි එදා 
තත්ත්වය.  

ෙම් රෙට්  දුප්පත්කම, බඩගින්න, මන්දෙපෝෂණය, විරැකියාව, 
වකුගඩු ෙරෝගය  විවිධ ආර්ථික දුෂ්කරතා මැද ජීවත් වන 
මිනිසුන්ෙග් නායකයා ෙකෙසේ ජීවත් විය යුතු ද කියන ආදර්ශය 
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ලබා දුන්නා. 
මහත්මා ගාන්ධිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා "රාජ්ය තාන්තිකයන් 
කියා කළ යුත්ෙත් සරල ජීවිතයක් සහ ගැඹුරු චින්තයක් ඔස්ෙසේ" 
කියලා - simple living and high thinking.    අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙමම දර්ශනය ඔස්ෙසේ කියා කරන බව 
පැහැදිලියි.  

තව කරුණක් තිෙබනවා. විවිධ කාලවල රටට නායකෙයෝ පත් 
ෙවනවා. විවිධ පුද්ගලෙයෝ වට ෙවලා ඒ නායකයන් අන්දනවා; ඒ 
නායකයන් කෙඩ් යවනවා. සමහරු කියනවා, 'නායකයන්ට කෙඩ් 
යනවා' කියලා. නැහැ, හැබෑවටම ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් නායකයන් කෙඩ් යන එකයි. අපි දන්නවා පසු ගිය 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පුදුම සංවර්ධනයක් ෙකරුණු 
බව. ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම ෙද්ම වාෙග් එෙහේ හැදුවා. කීඩා 
පිට්ටනි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, වරාය  ආදි හැම ෙද්ම හැදුවා. ගරු 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමනි, මට මතකයි, කීඩා පිට්ටනිය 
හදන්න ඒ කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගිහින් මුල් ගල 
තැබුෙව් වැල්ලවාෙය්යි. ඇන්දවීම ෙකොච්චරද කිව්ෙවොත්, හරකුන්ට 
ලාඩම් ගහන ව්යාපෘතියක් තිබුණා නම්, ඒ කාලෙය් හිටපු 
ඇමතිවරු ඒකත් ඉස්සර ෙවලාම පටන් ගත්ෙත් හම්බන්ෙතොටින්. 
ඒක තමයි පැවැති තත්ත්වය. අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කාටවත් අන්දන්න පුළුවන් නායකයකු 
ෙනොවන බව, කාටවත් කෙඩ් යවන්න පුළුවන් නායකයකු ෙනොවන 
බව. අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් යම් ෙකොටසක් අය වැය 
ෙදවන වර ඡන්ද විමසීෙම්දී අපට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කළා. 
එතුමා ඒ සඳහා පජාතන්තවාදි අයිතිය, පක්ෂෙය් මධ්යගත 
පජාතන්තවාදය ලබා දී තිෙබනවා. සම්මුතිවාදය තුළ පක්ෂය තුළ 
විෙව්චනයට, අදහස් දැක්වීමට එතුමා ඉඩ ලබා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් කැබිනට එෙක්දී මම 
දුටුවා, කැබිනට් පතිකාවක්. හිටපු ජනාධිපතිවරයා තමන්ෙග් 
ජනාධිපති මන්දිරයට අමතරව අරලියගහ මන්දිරයත් පාවිච්චි 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙගොඩනැඟිලි 20ක් පාවිච්චි 
කළා. ඒවාට කුලී ෙගව්වා. නිකම් ෙනොෙවයි. ඒවා ජනතාවෙග් 
සල්ලි. රුපියල් මිලියන ෙදකකුත් ෙදලක්ෂ හැටපන්දහසක් එතුමා 
කුලී ෙගව්වා. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ෙගොඩනැඟිලිවලින් 11ක් ආපසු දීලා ඒ සඳහා පරණ ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා, ඒ 
කටයුතු කරෙගන යෑමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහාය එතුමාට ලබා 
දිය යුතුයි කියලා.  

අපි ඊෙය් අය වැයට අත එසවූෙය් ෙම් අය වැය පරිපූර්ණ අය 
වැයක් හැටියට සලකා ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන සමාජ 
පරිවර්තනය, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්ශපාලන ෙවනස සඳහා 
තමයි අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්. අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
අනාගත පරපුරට යුද්ධයක් නැති රටක්; ෙම් ෙවනස් වන 
ෙලෝකයත් එක්ක ෙපරට ගමන් කරන, ෙවනස් වන ෙලෝකෙය් 
තාක්ෂණය උකහාගන්න පුළුවන් රටක්; ෙලෝකයත් එක්ක බද්ධ 
ෙවලා යන රටක්. එතුමා අද ඒ ජාත්යන්තර සහෙයෝගිතාව 
ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒත් අපට තවම අඳුර තිෙබනවා. ගල් 
ගුහාෙවන් එළියට එන්න යන්තම් ආෙලෝකය වැටිලා තිෙබනවා. ඒ 
අඳුරින් එළියට ඒම සඳහා පහනක් දල්වන්න අපි හැම 
ෙකෙනකුටම පුළුවන්. ඒ පහන දල්වමු කියලා ෙයෝජනා කරමින්, 
ඒ ආෙලෝකය ලබා ෙදන්න අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ලැෙබ්වා, ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් ඒ සියලු ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 2016 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් පළමු දිනය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශිර්ෂය 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වන දා අපි ෙම් රෙට් 
කරපු ෙවනස ගැන මතක් වන විට, ඒ ෙවනසට සකියව දායක වූ 
මන්තීවරයකු විධියට, ඒ ෙවනස ෙවනුෙවන් අභිෙයෝගය භාරගත් 
මන්තීවරයකු විධියට අද මට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්, අප පත් කරපු 
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ටික කාලය ඇතුළත කටයුතු කරපු 
ආකාරය දිහා බලන ෙකොට. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට සාෙප්ක්ෂව 
බලන ෙකොට, එතුමාෙග් වියදම්  පිළිබඳව අපි එදා කියපු කාරණය 
අද සැබෑවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, ජනවාරි 8වන දා ඒ ෙවනසට ඡන්දය දුන් ජනතාවෙග් 
සිතුම් පැතුම්වලට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. අපි ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය් වියදම්වලින් විතරක් ජනතාවෙග් සල්ලි -ජනතාවෙග් 
බදු මුදල්- රුපියල් මිලියන 1,500කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් 
රටට ඉතිරි කර දී තිෙබනවා.    

එහි සමහර වියදම් ෙදස බලනවිට, ෙම් මුදල් ෙකොෙහොමද 
වියදම් කෙළේ කියන කාරණය අපට  හිතා ගන්නටවත් බැහැ; අදහා 
ගන්නටවත් බැහැ. උත්සව  සංවිධානය කිරීම සඳහා 2014 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන තුන්සිය තිස්පහක්  වැය කර තිෙබනවා.  
ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන්නට තිෙබන්ෙන් තව දින කිහිපයයි. 
2015.11.30 වනදා දක්වා ඒ සඳහා වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 34යි. රුපියල් මිලියන 301ක්ම ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. සියයට 89.6ක ඉතිරියක්.  ෙම්ක සියයට  එකක, 
ෙදකක, තුනක, සියයට  දහයක පහෙළොවක ඉතිරියක් ෙනොෙවයි. 
මිල අඩු කිරීෙම් පතිශතය විදියට ගත්තාම සියයට 89.6ක්. ෙම් 
මුදල් ෙකොයි විධියටද වියදම් කෙළේ කියන එක අපට අදහා  
ගන්නටවත් බැහැ. ෙම් තුළ වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය ෙකොයි තරම් 
තිබිලා තිෙයනවාද?  

  අෙප් රට   සමාන්යෙයන් ෙබෞද්ධයන්  බහුතරයක් ජීවත් වන  
රටක්. මරණයක් සිදු වුණාම ෙබෞද්ධයන් විතරක්  ෙනොෙවයි,  
ඕනෑම ආගමිකයකු ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. මිනිය විකුණාෙගන 
කන අය අෙප්  රෙට් ඉන්නවාය කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  
නමුත් මිනිය විකුණාෙගන කාලා තිෙබන අයත් ඉන්නවා. ෙම් 
බලන්න, අවමංගල්ය අවස්ථාවලදී ෙශෝකය පළ කරන්නට  වියදම  
රුපියල් මිලියන 15යි. අට ලක්ෂ තිස්පන්දාහක් ෙශෝකය පළ 
කිරීමට. ඒ කියන්ෙන් මල් වඩෙමනුත් ෙකොමිස් ගහලා  තිෙබනවා.  
මිනි ෙපට්ටිෙයනුත් ෙකොමිස් ගහලා තිෙබනවා. ෙශෝක 
ෙයෝජනාෙවනුත් ෙකොමිස් ගහලා තිබෙනවා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් නිලධාරින් 
මරණයක් වීෙමනුත්  පීතියට පත් ෙවලා. ෙමොකද,  මරණයක් සිදු 
වීමත් තමන්ෙග් සාක්කු පු රවා ගන්නට, තමන්ට ෙකොමිස් එකක් 
ලබා ගන්නට, මල්වඩමක් යවා කීයක් ෙහෝ සාක්කුෙව් දමා 
ගන්නට පුළුවන් වාතාවරණයක් ජනාධිපති කාර්යාලය තුළ  
තිබිලා තිෙයනවා. ෙමෙහම තිබුණු රටක් තමයි අප පසු ගිය 
ජනාවාරි 8 වැනිදා ෙවනස් කෙළේ. ඒ සඳහා අද කර තිෙබන  වියදම 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ.  ෙම්  වසෙර් වියදම රුපියල්  3,63,400යි. 
පසු ගිය වසෙර් වියදම රුපියල් මිලියන 15යි.  ෙවනස පතිශතයක් 
විධියට සියයට 97.7යි. මිනි ෙපට්ටිෙයන්, මරණ ෙගදරින්, 
මල්වඩෙමන්  හම්බ කරෙගන ජීවත්වුණු ආණ්ඩුවක්; ඒෙකන් 
ෙකොමිස් ගහපු ආණ්ඩුවක්; ෙහොරකම් කළ ආණ්ඩුවක්. පසු ගිය 
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දවස්වල ෙඝෝෂා කළ  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද නැති එක ගැන අපට 
පුදුමයි.  කඩාෙගන වැටුණාද,  එෙහමත් නැත්නම් සුන්නත් දූවිලි 
ෙවලා ගියාද,  විසිෙරව්වාද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන එක අද 
අපට  ෙසොයා  ගන්නට නැහැ. හුළං  බැහැලා. ඒ අය අද සිටියා නම් 
 තමයි ෙහොඳ?  

ජනාධිපති කාර්යාලෙය්  නිලධාරින් ෙම් ගරු සභාෙව් නිලධාරි 
කුටිෙය් සිටිනවා. එම  නිලධාරින්ට මම කියනවා. ෙම් ලැයිස්තුව 
පත්ත ෙර් දමන්න;  ෙම් ගැන  පචාරය කරන්න කියලා. ජනතාව 
දැන ගන්නට  ඕනෑ,  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
වියදම් කළ ආකාරය ෙමෙහමයි කියලා.  නිලධාරින් පත් කර ෙගන 
තිබුණු ආකාරය, විදුලි බිල් පත් ෙගවා තිබුණු ආකාරය ජනතාව 
දැනගන්නට ඕනෑ.  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් විදුලිබිල රුපියල් මිලියන 227යි. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  විදුලි බිල රුපියල් මිලියන 91කට අඩු 
කර තිෙබනවා.  සියයට 59ක පතිශතයකින් විදුලි බිල අඩු කර 
තිෙබනවා.  ෙම් විදුලිය පාවිච්චි කෙළේ ෙමනවාටද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු එතුමාෙග් නඩය  
කටයුතු කෙළේ  සමහරවිට රාති කාලෙය් විතරද දන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම නැත්නම් අහල පහළ  තිෙබන  ෙගොඩනැඟිලිත්  "ඒසී" කර 
ෙගන හිටියාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධිෙය්  විදුලි බිල් පත් තමයි 
ෙගවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලු වියදම්  ෙදස බලනවිට  නාස්තිය, 
දුෂණය  ඕනෑ තරම්  තිබුණු බව අපට ෙපනී  යනවා.  අද  තිෙබන 
තත්ත්වය ගැනත් අපි   සතුටු ෙවනවා.  

මැතිවරණ කාලෙය් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාව සමහරු 
පඹෙයකුට අන්දවන්න හැදුවා අපට මතකයි. එතුමාව ෙකොන්ද පණ 
නැති නායකයකු විධියට අන්දවන්න හැදුවා. හැබැයි  ෙහොඳට මතක 
තබා ගන්න, එතුමා ඉතාම සාර්ථක නායකෙයක් කියන එක  
ෙපන්වා තිෙබනවා. එතුමා ෙලෝකය දිනාෙගන තිෙබනවා. රට 
ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ෙම් රට දියුණු ෙවන දිසාවට ෙගනියන්නට  පුළුවන් 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් රට තුළ නීතිය කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. අද  ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ඕනෑ ෙදයක් ලියන්න 
පුළුවන්. සුදු වෑන් ඔවුන් පසු පස එන්ෙන් නැහැ. මරන්ෙන් නැහැ; 
තර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ව ෙම් රට හැර යන තත්ත්වයට 
පත් කරලා  නැහැ. ඔවුන්ට ඒ අවශ්ය නිදහස දීලා තිෙබනවා. එදා 
එතුමාට විරුද්ධව මඩ ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද? අද ඒ අයටම  
ෙපෙන නවා, එතුමා ඉතාමත් සාර්ථක විධිය ට ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන නායකයකු බව.  මම ජනාධිපති කාර්යාලෙය් නිලධාරි 
මණ්ඩලයට කියනවා, ෙමම ෙතොරතුරු රටට ෙහළි කරන්න 
කියලා. ෙමන්න ජනාධිපතිවරුන් ෙදෙදනාෙග් ෙවනස.  

කුලී පදනම මත ෙගොඩනැඟිලි ලබා ෙනොගැනීම හරහා  රුපියල්  
මිලියන 15ක්  ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වාහන 
103ක් කුලී පදනම මත අරෙගන තිෙබනවා.  වාහන ගණනාවක් 
කුලී පදනම මත අරෙගන තිෙබනවා. ඒ හරහා රුපියල් මිලියන 
83ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමයි එදා කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්.  

තවත් කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ළඟ උපෙද්ශකවරුන් 
ගණනාවක් හිටපු බව.  උපෙද්ශකවරුන් ගණනාවක් සිටියා. අපි 
දන්නවා, 1977දී බලයට පත් වුණු  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිවරයාට එක උපෙද්ශකවරයකුවත් හිටිෙය් නැති බව. 
එතුමා ඉතාම දක්ෂ පාලකෙයක්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ළඟ 
සිටිෙය් එක උපෙද්ශකවරයායි. ඒ කවුද? රටම පිළිගන්නා සිවිල් 
නිලධාරියකු වූ බැඩ්මන් වීරෙකෝන් මැතිතුමා. ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ෙහොඳ නායකයකු වුෙණ් නැද්ද? ඊළඟට, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 

කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියටත් උපෙද්ශකවරුන්  කිහිප  ෙදෙනකු 
පමණයි  සිටිෙය්. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට සිටින්ෙනත්  
උපෙද්ශකවරු පස් ෙදනයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට සිටියා 
උපෙද්ශකවරුන් 38ක්. ෙම් උපෙද්ශකවරුන් සඳහා පමණක් 
වැටුප් සහ දීමනා ෙලස රුපියල් මිලියන 3.8ක් මාසයකට ෙගවලා 
තිෙබනවා.   

ඊට අමතරව ඔවුන්ෙග් වාහන, දුරකථන, ෙගදර දුරකථන බිල 
කියන ෙම් සියල්ලක්ම නඩත්තු කෙළේ ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලිවලින්. තවත් කාරණයක් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් උපෙද්ශකවරුන් අතර ධර්ම විජය ෙබෞද්ධ 
විහාරෙය් වල්ෙපොල පියනන්ද ස්වාමින් වහන්ෙන් සිටිනවා. 
උන්වහන්ෙසේ වැඩ සිටින්ෙන් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවර. ජන්ද 
කාලයට විතරක් ඇවිත් මහින්ද රජපක්ෂ මහත්මයාට උදවු කරලා 
තිබුණා. උන්වහන්ෙසේත් එතුමාෙග් උපෙද්ශකවරෙයක්. 
උන්වහන්ෙසේත් වැටුප් ලැබූ ෙකෙනක්. ඔන්න බලන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවරත් 
උපෙද්ශකවරුන් ස්ථානගත කරලා තිබුණා. ෙම් විධියට තමයි 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් කටයුතු කෙළේ.  

ෙම් අපි දිනා ගත්ත ෙද් අපි රැක ගන්නට ඕනෑ. ෙම් ලබා ගත් 
ජයගහණය ආපස්සට හරවන්නට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහොම කඩාකප්පල්කාරී ආකාරයට, සැලසුම්ගතව සමහර 
කණ්ඩායමක් ෙම් රජය වට්ටවන්න බලාෙගන සිටියා. ඊෙය් අය 
වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම් ඡන්ද පතිඵලයත් සමඟ අද ඒ අය 
තුෂ්ණීම්භූතෙවලා සිටිනවා. ඒ අයට ඇඩස්වත්  නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්න අමතක ෙවලා, මුහුණ 
ෙදන්න බැරිව හැංගිලා ඉන්නවා. ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. අද ශබ්ද කරන්න අය නැහැ;  බාධා කරන්න අය නැහැ.  
අද ඒ කවුරුවත් පැත්ත පළාෙත් ඇවිල්ලා නැහැ.  

ෙම්ක ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියන කාරණය අද රටට ෙත්රුම් 
ගිහින් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඉදිරි 
වසර 5ක කාලය  තුළ ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා, රට දියුණු කරනවා කියන කාරණය අද අෙප් 
රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් අරෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා  කුමන්තණ 
ආකාරෙයන් කටයුතු කළ, ජාතිවාදී ආකාරෙයන් කටයුතු කළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනඥයන්ට අද අපි 
කියනවා, "ඔබතුමන්ලාෙග් උත්සාහය අසාර්ථකයි" කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] මට තප්පරයක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු 2ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොඳයි. TNA එක - විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම

- ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. 
එතුමන්ලා ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.  ඇයි ඒ? ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යනවා, ෙම් රට සාමය කරා ෙගන යනවා කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් ඔවුන් තුළ තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි TNA එක ෙම් අය වැය දිහා බලලා, ඔවුන්ෙග් 
ආශිර්වාදය, ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තවම  මාස 3යි දවස් ගණනයි ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි දින 100ක ආණ්ඩුවක් කළා. ඒෙක්දී දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කළා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරලා තමයි අපි නව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුවක් හැදුෙව්. ෙම් ආණ්ඩුව තවමත් ෙනොෙම්රූ දරු වකු 
වාෙගයි. තවම අෙප් මංගල අය වැය ඉදිරිපත් කළා විතරයි. ෙම්ෙක් 
පතිඵල 2016 වසෙර්දි අපට ලැෙබනවා. ෙම් රට දියුණු ෙවන 
ෙකොට; ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එනෙකොට අපිට තව ඉස්සරහාට 
යන්න පුළුවන්.  

අද නාස්තිය නැති කරලා තිෙබනවා කියන එක අපි ඔප්පු 
කරලා ෙපන්වූවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමා අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙදන්නට දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. මීට ෙපර ඒ වාෙග් සකීය අගමැතිවරෙයක් අපිට හිටිෙය් 
නැහැ. අද වැඩ කරන අගමැතිවරයකු අපට සිටිනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් ෙකොෙහොම අගමැතිවරුන්ද පත් කරලා සිටිෙය් කියලා අපි 
දැක්කා. පඹයන් වැනි අයයි පත් කරලා තිබුෙණ්. මට කියන්නට 
කනගාටුයි, නමුත් ඒ වචනය කියන්නට සිද්ධ ෙවනවා. පඹයන් 
වැනි අය පත් කරලා තිබුණා.  

අද කියාකාරීව, සකීයව, බුද්ධිමත්ව, ඥානවන්තව රට 
ෙමෙහයවන ජනාධිපතිවරෙයක්, අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
අගමැතිතුමා නිතරම පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. හැම පශ්නයටම 
උත්තර ෙදනවා. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අකිය ෙවලා 
තිබුෙණ්. ගරු අගමැතිතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සකීය 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒක තමයි 
පජාතන්තවාදී රටක ෙවන්න ඕනෑ.  

 එතුමා සැලසුම් කර ෙගන යනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සියලුම 
අමාත්යාංශවල අධීක්ෂණ කාරක සභා හදන්න; ඒ තුළින් 
අමාත්යාංශවල තිෙබන මුදල් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වගකියන කණ්ඩායමක් පත් කරන්න. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගය තවත් වැඩි ෙවනවා දකින්න. 
අන්න ඒකයි පජාතන්තවාදී රටක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රට 
ෙබ්රා ගත්ත නායකයන් ෙදෙදනා වන ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ගරු අගමැතිතුමාටත්, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න දායක වුණු මන්තීවරු 
විධියට අපි සුභ පතනවා. ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ආශිර්වාද කරනවා. 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.05] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

පළමුවැනි දිනයයි. ඉතාමත්ම වැදගත් අංශ ෙදකක් වන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂ අපි 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරන අතර, ඒ යටෙත් තවත් වැදගත් 
ආයතන ගණනාවක් අද සාකච්ඡාවට භාජන ෙවනවා. මම 
පථමෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් 

විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් අය වැය ෙදවන වර 
කියවීෙම් ඡන්දය ගත්ත අවස්ථාෙව්දී ඒ අය වැයට පක්ෂව ඡන්ද 
159ක් ලබාෙගන මම හිතන්ෙන්, ඉතිහාසෙය් ෙනොලබපු 
ජයගහණයක් ආණ්ඩුව ලබා ගත්තා කියලායි. මෙග් ළඟ පසු ගිය 
වසරවලදී අය වැයට පක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද පමාණය සඳහන් 
ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා.  

මට ෙම් සියල්ලම කියවන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. 2005 
ෙදසැම්බර් මස 8වැනිදා සිට අපි අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට 
බැලුෙවොත්, 2005 ෙදසැම්බර් මාෙසේ ඡන්ද 119ක් පක්ෂව ලැබී 
තිෙබනවා. ඊට පසුව ඡන්ද 133ක්, 118ක්, 127ක්, 95ක්, 139ක් 
ලැබී තිෙබනවා. 2010 ෙනොවැම්බර් මස 22වැනිදා යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ අය වැය ජන්දෙය්දී පක්ෂව ඡන්ද 150ක් ලැබුණා. ඊට 
පස්ෙසේ 151ක්, 156ක්, 154ක්, 157ක් වශෙයන් ලැබුණා. 2014 
ඔක්ෙතෝම්බර් මස 24වැනිදා ගත්ත ඡන්දෙය්දී පක්ෂව 157යි 
ලැබුෙණ්. ඊෙය් පක්ෂව ඡන්ද 159ක් අපි ලබා ගත්තා. ෙම්ක 
විෙශේෂ ජයගහණයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් තිෙබන රටකට තමයි විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් පවා එන්න අදහස් කරලා තීරණ ගන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් නැත්නම්, එවැනි ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය තමයි පධානම ලක්ෂණය හැටියට ඒ අය බලන්ෙන්. 
එතෙකොට අද අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු 
ෙවලා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ෙම් පිහිටුවා තිෙබන 
ජාතික ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියන 
එක අපි ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර 
වශෙයනුත් ඊෙය් ෙපන්වූවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න කැමතියි.  

ඒ තත්ත්වය උදා කර ෙදන්න ෙම් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදෙක් නායකයන් ෙදෙදනාම හුඟාක් මහන්සි ෙවලා වැඩ කළා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න 
කැමතියි. අෙප් නායකයා හැටියට අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා හැමවිටම රෙට් අවශ්යතාවකට මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
අවශ්ය පසුබිම සකස් කරලා දීලා තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව මතක් කරන්න කැමතියි. දහනව  වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අපි ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දීත් 
එතුමා ඒ පැය 48ක කාලය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
අෙප් මන්තීවරු හමුෙවලා, ෙම් දහනව  වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිෙබන අවශ්යතාව, රෙට් අවශ්යතාව පැහැදිලි කර 
දීලා, ඒ අවශ්ය සම්මුතිය ඇති කර ගත්ත නිසා තමයි තුෙනන් 
ෙදකකට වඩා විශාල ඡන්ද සංඛ්යාවක් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ලබා දීලා, අද ඒ සංෙශෝධනය 
අෙප් ව්යවස්ථාෙව් ස්ථීර ෙකොටසක් හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ඒ 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරලා තිෙබන නිසා ෙද්ශීය 
වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වශෙයනුත් විශාල 
සුබවාදී පණිවුඩයක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි ෙද්ශපාලනීකරණය 
කියන එක ඉවත් කරන්න සෘජුව මැදිහත් ෙවලා ව්යවස්ථාවට ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් පත් කරලා ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයට ඒ 
බලතල ලබා දීලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා සතු බලතල පවා 
ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයට ලබා දීලා ජනාධිපතිතුමා 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් එතුමාෙග් අෙත් තිබුණු ඒ සුවිෙශේෂ බලය පරිත්යාග 
කරලා තිෙබනවා කියන එක මම හිතන්ෙන් සුවිෙශේෂ කාරණයක්. 
ෙම් නිසා තමයි විෙද්ශීය රටවල් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාව ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටමින් පිළිගන්න පටන් ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  
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එතුමා ඉස්ෙසල්ලාම පිට රට සංචාරයකට ගිෙය් බිතාන්යයටයි. 
එතුමා බිතාන්යයට ගිය අවස්ථාෙව්දී සුවිෙශේෂ අන්දමින් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා පිළි අරෙගන මහරැජිනිය ෙග් පැත්ෙතනුත්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පැත්ෙතනුත් කිසිම ෙකෙනක් ඒ සාකච්ඡා 
කාමරෙය් තියා ගන්ෙන් නැතුව මහරැජිනිය අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ විනාඩි 45ක් විතර කාලයක් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. බිතාන්ය කියන්ෙන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් නිත්ය නි ෙයෝජිතයන් පස් 
ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක්. ෙම් වාෙග් පිළිගැනීමක් අපි වාෙග් කුඩා 
රටක අෙප් නායකයාට ලැබීම මම හිතන්ෙන් සුවිෙශේෂ කාරණයක්. 
ඒවා අපි විතරක් ෙනොෙවයි දකින්ෙන්. මුළු ෙලෝකයම ඒවා 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා චීනයට ගිය අවස්ථාෙව්දී චීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාව ෙබොෙහොම උසස ් මට්ටමින් පිළි ගත්තා. 
චීනය සහ අපි අතර තිෙබන ඒ මිතත්වය තවදුරටත් තහවුරු 
කරන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා කටයුතු කළා කියන එකත් මම 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා බිතාන්යයට පස්ෙසේ ගිෙය්, ඉන්දියාවටයි. ඉන්දියාවට 
ගියාම ෙමෝදි අගමැතිතුමා එතුමා පිළිගත් ආකාරය අපි දැක්කා. අද 
ඉන්දියාව ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් අෙප් රට එක්ක ඇති 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒක අපට අවශ්යයි. ඉන්දියාව අමතක 
කරෙගන අපට ගමනක් යන්න බැහැ. ඉන්දියාව තමයි ෙම් 
කලාපෙය් -දකුණු ආසියාෙව්- බලවතා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 
අද ඇෙමරිකාව පවා තීරණ ගන්න ෙකොට ඉන්දියාවට තමයි භාර  
ෙදන්ෙන්.  ඉන්දියාවට අනුව ෙම් කලාපය පිළිබඳ ඒ අවශ්ය මූලික 
පදනම සකස් කරලා ඒ අනුව තමයි ඇෙමරිකාව පවා අද හැඩ 
ගැෙසන්න කටයුතු කරන්ෙන්. ඉන්දියාව අෙප් අසල්වැසි රට. අපි 
කවදාවත් ඉන්දියාව  තරහා කර ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඉන්දියාවත් 
සමඟ අපට  යම් කිසි පශ්න තිබුණා නම් ඒ පශ්න සියල්ලම 
නිරාකරණය කරෙගන ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් නැවත 
වරක් ඉන්දියාවත් එක්ක ඇති කරන්න ජනාධිපතිතුමා මුල් ෙවලා 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒකත් මම දකින්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම 
අපි ලැබූ සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් ෙලසයි.  

අපි දැක්කා, 2013, 2014 වර්ෂ  ෙදෙක් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් ෙකොෙහොමද ඉන්දියාව කටයුතු කෙළේ කියලා. අපිත් 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ රජෙය් ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කළා. මම 
තමයි  අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අෙප් කණ්ඩායෙම් නායකත්වය දරමින් 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්ය පසු බිම 
සකස් කෙළේ; ඒ අෙප් ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කෙළේ. යුද්ධ කාලෙය් 
ඉන්දියාව අපට ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධ ෙවලා උදවු කළා, 
තස්තවාදය නැති කරන්න. හැබැයි යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි 
හැසිරුණු ආකාරය, අපි කථා කරපු ආකාරය නිසා ඒ සම්බන්ධතාව 
දුර්වල වුණා. ඒක අපට පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පැමිණීමත් එක්ක ඒක නැවත වරක් 
යථා තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙබොෙහොම කිට්ටු 
සම්බන්ධතාවකින් අපි ඉන්දියාව සමඟ වැඩ කරනවා.  

එතුමා මෑතකදී පැරිස් නගරයට ගියාම පංශ ජනාධිපතිතුමා 
ඇවිල්ලා එතුමා පිළිගත්තා. කැමරන් අගමැතිතුමා එතුමා සමඟ 
ෙවනම සාකච්ඡාවක් පවත්වලා විශාල මුදලක් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. නි ව්ෙයෝක් නගරෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සමුළුවට මටත් අවස්ථාව ලැබුණා, 
එතුමාත් එක්ක යන්න. ඒ අවස්ථාෙව්දී මෙග් ඇස් ෙදෙකන් 
දැක්කා, රාජ්ය නායකයන් එතුමාව ෙමොන ආකාරෙයන්ද 
පිළිගත්ෙත් කියලා. අපට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලන්න 
වුවමනාවක් වුෙණ් නැහැ, අපට කථා කරන්න ෙවලාවක් ෙදන්න 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් අෙප් ගාවට ඇවිල්ලා අෙපන් ඉල්ලීමක් 
කළා, තමුන්නාෙසේලාෙග් ජනාධිපතිවරයා හමුෙවන්න අපට 

අවශ්යයි කියලා. ශී ලංකාෙව් සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් 
කරන්න, ශී ලංකාවට උදවු උපකාර කරන්න, සංවර්ධනයට අත 
හිත ෙදන්න අප සූදානම් කියලා ෙවනම ෙවලාවල් ෙවන් කරෙගන  
නායකෙයෝ විශාල සංඛ්යාවක්  එතුමාව හමු වුණා. 

 ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම් ෙජෝන් ෙකරී වාෙග් පබලයන් 
එහිදී අපව හමුෙවලා එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඇෙමරිකාෙව් නි ත්ය නිෙයෝජිත සමන්තා 
පවර් ඊෙය් ෙපෙර්දා ලංකාවට ඇවිත් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මුළු 
ෙලෝකයම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ආදර්ශයක් 
හැටියට ගන්න ඕනෑ කියලා එතුමිය විවෘත පකාශයක් කළා. 
බලන්න, ෙකොපමණ නම්බුවක්ද කියලා. අපි ෙද්ශපාලනය ගැන 
හිතන්න වුවමනා නැහැ. අෙප් මව් බිම ගැන අපි හිතනවා නම්, රට 
ගැන හිතනවා නම්, අෙප් රෙට් නායකයාෙග් පිළිගැනීම තමයි 
ෙමතැනදී අවශ්ය වන්ෙන්. පිටරටවල ඉඳලා අෙප් රට ගැන තීරණ 
ගන්නෙකොට ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක ෙහොයන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ඒ රෙට් සිටින ජනාධිපතිවරයා, රෙට් ඉන්න නායකයා 
ෙමොන වාෙග් ස්ථාවරයකද ඉන්ෙන්, පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කරන්න එතුමා කටයුතු කරන්ෙන් ෙමොන ආකාරෙයන්ද, එතුමා 
ෙබොෙහොම පිරිසිදුව වැඩ කරන ෙකෙනක්ද, යහපත් ෙද්ශපාලන 
කම අනුගමනය කරන ෙකෙනක්ද කියන  ෙම් කාරණා සියල්ලක්ම 
බලා තමයි රට පිළිබඳ ස්ථාවරයකට එන්ෙන්. එතෙකොට අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙම් වාෙග් ෙදයක්, 
එනම් එතුමාව ආදර්ශයක් හැටියට ගන්න ඕනෑ කියලා සමන්තා 
පවර්ලා වාෙග් අය ෙම් රටට ඇවිත් කියන ෙකොට ආසියාෙව්, 
අපිකාෙව් නායකෙයෝ- මම ළඟ ඒ quotation එක ෙමතැන 
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මම එය  table  කරන්නම්.- ඒ වාෙග් 
පකාශයක් කළාට පසුව එයින් අෙප් රෙට් කීර්තිනාමයට 
ෙකොපමණ හයියක් එනවාද කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අහන්න කැමැතියි. එතෙකොට ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම් ෙජෝන් 
ෙකරී මහතාත් ලංකාවට ඇවිත් ෙබොෙහොම ශුභවාදී විධියට 
ජනාධිපතිතුමා ගැන පකාශ කරලා, ඒ විශ්වාසය පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ජාත්යන්තරය අෙප් දිහා බලන විධිය 
ඉස්සරට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසාම තමයි අර මාර්තු 
මාසෙය් ෙග්න්න තිබුණු වාර්තාව කල්දමා ගන්නත් අපට අවස්ථාව 
ලැබුෙණ්. මාර්තු මාසෙය් ඒ වාර්තාව ෙගනැත් සම්මත කර ගත්තා 
නම්, අපට හිතන්න පුළුවන් ෙම් වන විටත් අපට ආර්ථික 
සම්බාධක පනවන්න පවා සමහර රටවල් කටයුතු කරලා ඉවරයි 
කියලා. එතෙකොට අෙප් ආර්ථිකයට ෙමොන තරම් පහරක් 
වැෙදනවාද? ඉතින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඇති කර 
ෙගන තිෙබන ඒ පිළිගැනීම, ෙබොෙහොම පිරිසිදු නම, ඒ වාෙග්ම 
ජාත්යන්තරෙය් එතුමා ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය ඒ ආකාරෙයන් 
තිබුණ නිසා තමයි මාර්තු මාසෙය් ඉදිරිපත් ෙවන්න තිබුණ ඒ 
වාර්තාව  සැප්තැම්බර් දක්වා කල් ගිහින් අන්තිමට වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට  නමක්වත් සඳහන් ෙනොකර තිබුෙණ්.  ඒක 
ෙකොච්චර ජයගහණයක්ද?  අපි ෙම් නිදහස ලබා ගත්ෙත් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රණ විරුවන් දහස් 
ගණනක් අෙප් රෙට් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරන්න සටන් කරලා 
ජීවිත පරිත්යාග කළා. සාමාන්ය ජනතාව සටන් කරලා, ජීවිත 
පරිත්යාග කරලා තමයි  අපි ෙම් නිදහස ලබා ගත්ෙත්. 

 අපට තව ගමනක් යන්න තිෙබනවා.ෙම් රෙට් ඉන්න ඒ විවිධ 
ජන ෙකොටස් අතර සදාකාලික සමගියක් ඇතිෙවන විධියට අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් බලන්න, ඊෙය් පැවැති ඡන්දය 
තවදුරටත් විමර්ශනය කර බැලුවාම, අධ්යයනය කර බැලුවාම 
ආණ්ඩුවට පක්ෂව ලැබුණ ඡන්ද 159න් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන හැම දවිඩ මන්තීවරයකුම, හැම මුස්ලිම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීවරයකුම ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් කලින් තිබුණාද? TNA එක 
කවදාවත් අය වැයකට ඡන්දය දුන්නාද?  ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද හිටපු 
ඇමතිතුමා නම් ඡන්දය දුන්නා,  ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමා 
ඡන්දය දුන්නා ෙන්ද, අෙප් දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි? 

ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාෙග් නම කියනෙකොට අහෙගන 
ඉන්නවා.  ඉතින් ෙම් වෙග්  විශාල විශ්වාසයක්  අද ෙම් රෙට් සුළු 
ජන ෙකොටස් අතරත් ඇති කරන්න ජනාධිපතිතුමා සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පවතින සාමය අෙප් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, එතෙකොට සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට 
විතරක් කථා කරලා හරියන්ෙන් නැහැ ෙන්.  ෙම් රෙට් සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි ෙන් ඉන්ෙන්. අපි සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයෝ.  හැබැයි, අපි විතරක් ෙනොෙවයි  ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්.  
ෙම් රෙට් විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා; විවිධ භාෂා කථා කරන 
අය ඉන්නවා;  විවිධ සංස්කෘතික පිළිෙවත් අනුගමනය කරන අය 
ඉන්නවා.  ෙම් ඔක්ෙකෝම ශී ලාංකිකෙයෝ. ෙම් ඔක්ෙකෝම අෙප් 
රෙට් සම ෙකොටස්කරුෙවෝ. වචනෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
කියාෙවනුත් ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ලක්ම පදනම් කරෙගන තමයි පුළුල් 
විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්, ඇති කරලා තිෙබන  ජන 
නායකෙයක් අපි බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමා සමඟ සම්බන්ධෙවලා ෙම් ගමන යන එක සියලු 
ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලනය අපිට දැන් ටිකක් පැත්තකට  දාගන්න පුළුවන්.  රට 
ගැන හිතන්න ඕනෑ.     

ඊෙය් Right to Information Bill  එක ෙහවත් ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විස්තර කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළාම ඒක අනුමත වුණා. ඉදිරිෙය්දී ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට හම්බවුණාට පසුව 
ෙම් ගරු  සභාවට ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙවනෙකොට අපට 
තවත් ශුභවාදී පණිවුඩයක් ජාත්යන්තරයට ෙදන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. ෙම් සියල්ලක්ම ෙකෙරන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු 
කරන නිසායි.  පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක දැන් ෙම් වාෙග් 
පගතිශීලි වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්නට පධාන ෙකොටස්කරුවන් හැටියට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  

  දූෂණය ගැන අපි හුඟක් කථා කරනවා.  ෙම් දූෂණය ගැන 
ෙසොයා බලන්න අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, මම නම් කියන්ෙන් ඊ ට වඩා  සදාකාලිකව පවතියි, ෙම් 
රෙට් සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් වුෙණොත්.  ෙම් රෙට් ජනතාවට 
අයිතිය ෙදනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්, 
අමාත්යාංශයක් ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්,  පළාත් සභාවක් 
ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්,  පළාත් ඇමතිකමක් ෙකොෙහොමද 
ෙමෙහයවන්ෙන්,  පාෙද්ශීය සභාවක් ෙකොෙහොමද වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන කාරණය ෙහොයා බලන්න හැකි ෙව්වි.   
එතෙකොට  පිරිසිදුව වැඩ කරන්න ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් හැඩ 
ගැෙසන්න ෙවනවා. ෙමොකද ජනතාවට ෙම් ෙතොරතුරු ගියාට 
පස්ෙසේ  ඒ වැරැදි වැඩ කරන අය පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා  
ජනතාවට ඒක උපෙයෝගි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට අපි 
යන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙවනත් රටවල 
ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් විතරයි, 
ඇත්තවශෙයන්ම එය පමාද කෙළේ. ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා, බංගලි 
ෙද්ශෙය්  තිෙබනවා. ෙම් කලාපෙය් හැම රටක්ම ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය ඒ රටවල ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි 

විතරයි, පමාද වුෙණ්. ඒකත් ඇත්තවශෙයන්ම ඉස්සරහට අරෙගන 
කියාත්මක කරන්න නායකත්වය දුන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාය කියන එක මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් අෙප් පවතින ඡන්ද කමෙය් 
සංෙශෝධනයක් කර පජාතන්තවාදය තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි 
කියන ස්ථාවරෙය් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඉන්නවාය කියන එකත් මම ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් හා ආඩම්බරෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ඒක තනිවම අෙප් පක්ෂ ෙදකට පමණක් හදන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
ෙවනත් පක්ෂ සමඟත් සාකච්ඡා කර, ඒ පක්ෂවලත් අදහස ්
අරෙගන, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සංයුතිය ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැතුව ඊට වඩා නිෙයෝජනයක් ඇති ෙවන සංයුතියක් 
ස්ථාපිත කර, ඒ ඔක්ෙකෝටමත් වඩා ඡන්දදායකයන්ට වග කියන 
මන්තීවරෙයක් එක එක ආසනයකින් ෙතෝරා පත් කර ගැනීමට 
අපට පුළුවන් නම් ඇත්තවශෙයන්ම මීට වඩා පජාතන්තවාදයත් 
ශක්තිමත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පවතින කමය රැඳී 
පවතින්ෙන් මුදල් තිෙබන අයෙග් අෙත්ය කියන කාරණය 
ඔබතුමාත් දන්නවා. එතෙකොට සල්ලි තිෙබනවා නම් ඡන්දයක් 
දිනලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන්. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා. සල්ලි හම්බ 
කරන්න සමහරුන් ෙනොෙයකුත් කමවලට සම්බන්ධ ෙවනවා. 
දූෂණෙය් මුල ඒකයි.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට හරියාකාර වැටුපක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. සිංගප්පූරුව වාෙග් රටක් ගත්තාම, සිංගප්පූරුෙව් 
මන්තීවරෙයකුට ෙදන වැටුප ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පධාන විධායක 
නිලධාරිෙයකුට ලබා ෙදන වැටුප හා සමානයි. ඒ නිසාම ෙහොඳ 
කට්ටිය ෙද්ශපාලනයට එන නිසා ඒ රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම අෙප් රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. අෙප් රෙට් 
මන්තීවරෙයකුට ෙදන වැටුප දිහා බැලුවාම ෙපනී යනවා, ඒෙකන් 
ජීවත් ෙවන්න බැරි බව. ඒ ගැන පසිද්ධිෙය්ම කියන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට කාට ෙහෝ ෙත් වත්තක්, රබර් වත්තක් එෙහමත් 
නැත්නම් මට තිෙබනවා වාෙග් ෙපොල් වත්තක් නැත්නම් අතිෙර්ක 
ආදායමක් එන්ෙන් නැහැ. කී ෙදනාටද එෙහම තිෙබන්ෙන්? 
එතැනදී තමයි, මුදලාලිලා, ව්යාපාරිකෙයෝ ගිහිල්ලා මන්තීවරුන් 
අල්ලා ගන්ෙන්. මැතිවරණයක් තිෙබන ෙකොට බෑග්වල දමා ෙගන 
සල්ලි ෙගනිහින් දීලා කියනවා, "ඔන්න ඔබතුමාට අපි සහෙයෝගය 
දීමට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. අපිව අමතක කරන්න එපා" කියා. 
මැතිවරණෙයන් දිනලා ඇමතිකමත් ලැබුණාට පසුව, මුලින්ම ඒ 
ෙකනා තමයි  ඇවිල්ලා කියන්ෙන්, "ඔන්න ඔබතුමාට  
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. දැන් මෙග් කටයුතු කර ෙදන්න" කියා. 
එතෙකොට ඔහු හසු ෙවලා ඉවරයි. ෙම්වා නැති කරන්න, 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මතුගම නගරෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

පබල ව්යාපාරික මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමාෙග් cut-out එක 
තට්ටු පහක බිල්ඩින් එකක තිෙබනවා මා දැක්කා. දැන් ඔබතුමා ඒ 
මන්තීතුමා එක්ක මතුගම ආසනෙය් ඡන්දය ඉල්ලන්න ගිෙයොත් - 
ඔබතුමාට එතුමාට තරම් මුදල් නැතුව ඇති කියා හිතලා තමයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්.- ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමාට පුළුවන් ෙන්, 
ආසනයම සල්ලිවලට ගන්න. ඒ තරම් මුදල් නැති වුණත්, 
ඔබතුමාට පුළුවන්, දිස්තික්කෙය් ෙවන තැන්වලට ගිහිල්ලා 
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ඔබතුමා කළ ෙසේවය තුළින් ඡන්දය ලබා ගන්න. ආසනයට ෙකොටු 
වුණාම, ෙගොඩාක් සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට ආසනෙය් ඔක්ෙකෝම 
අය සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සල්ලි තර්කය ආසන 
කමයට අදාළ නැහැ කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පිළිගන්නවා, ආසන කමයටත් 

ඇත්තවශෙයන්ම සල්ලි වීසි කළාම -  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මටත් යම් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් 

පකාශයත් එක්ක ඒ තරම් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ගාල්ෙල් දහනායක මහත්තයාෙගයි, අමරසූරිය මහත්තයාෙගයි 
මැතිවරණ ව්යාපාරය දිහා බැලුවාම, ඒක ෙබොරුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආසන මට්ටම ගැනයි මම කිව්ෙව්. 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නය දිහා අපි මධ්යස්ථව බලමු ෙකෝ. ඒ ගැන මධ්යස්ථව බලා 
මධ්යස්ථ පිළිතුරක් මා ලබා ෙදන්නම්. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ආසන 
මට්ටෙම් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, දිස්තික්ක මට්ටමින් ගත්තාම, 
ඊට වඩා සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට හැකියාවක් තිෙබනවා, සල්ලි 
වීසි කර පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒමට 
ආසනය විතරක් දිනා ගැනීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
දිස්තික්කෙය්ම ඡන්ද එකතු කර ගන්න ඕනෑ. මම නම් කියන්ෙන් 
ආසන මට්ටමින් ගියාම ඒ පශන්ය එතැනත් තිෙබනවා කියන 
එකයි. හැබැයි, දිස්තික්ක මට්ටමින් තරග කරනවාට වඩා සම 
මට්ටෙම් පිට්ටනියක් ආසන මට්ටමට ගියාම අපට ෙදන්න පුළුවන් 
කියා මා හිතනවා. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙකොෙලොන්නාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් මහ 

මැතිවරණයට රුපියල් ෙකෝටි 17ක් වියදම් කළා කියා පුවත් 
පත්වල පළ වුණා. අෙනක් පැත්ෙත් අෙප්ක්ෂකයාත් එක්ක ගන්න 
ෙකොට එතුමා රුපියල් ෙකෝටි 17 ෙකොෙලොන්නාව ආසනයට 
වියදම් කෙළොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි 
කරන්න.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නැවත වරක් 

කියන්න කැමැතියි, ඇත්ත වශෙයන්ම සල්ලි විසි කර ගන්න 
පුළුවන් නම් දිස්තික්ක මට්ටෙමන් ඊට වඩා වාසියක් ලැෙබනවා. 
බය ෙවන්න එපා. අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඉස්සර ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
වාෙග් අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒක පාගා 
දමන්ෙන් නැතුව - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය තර්කය වැරදියි. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ඒ තර්කය වැරදියි කියා. මනාප 

කමය නිසා තමයි ඇත්තටම ෙම් පශ්න සියල්ලම ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකත් නැති කර, අපි මීට වඩා පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කටයුතු කරමුයි 
කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.28] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මටත් 

කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂයට 
පත් ෙවනවා. ඒ එක්කම කනගාටුවට පත් ෙවනවා, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් - [බාධා කිරීමක්] එෙහම එකක් නැහැ. ඒක තමයි. 
ඔබතුමාට අපි සුබ පතනවා; ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ඒ කිසිම 
ෙකෙනක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ගම්වල 
ෙලොකු ෙලොකු කථා පැතිරුණා. "අය වැයට විරුද්ධව ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් පනස් ගණනක් එනවාලු ෙන්ද, ආණ්ඩුව ඉවරයිලු 
ෙන්ද?" වාෙග් විශාල කථා ෙගොන්නක් ගම්වල වපුරලා, අත 
හැරලා, ෙලොකු සද්දයක් දැම්මා. මම හිතන විධියට ඒ නිසා තමයි 

133 134 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් අද අපට මුහුණ 
ෙදන්න බැරුව ෙම් ස්ථානෙය් නැත්ෙත්. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු 
ෙවනවා. කනගාටු ෙවන ගමන් "ෙකොෙබෝ නෙයක්" පිළිබඳ අෙප් 
ගැමි වහෙර් තිෙබන මට ෙපොඩි කථාවකුත් මතක් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් කල වයස යන විට 
නයාෙග් පුරුකක් වැෙටනවා. තවත් ටික කාලයක් යන ෙකොට 
තවත් පුරුකක් වැෙටනවා. ඔෙහොම ගිහිල්ලා ෙපන ෙකොටය 
විතරක් ඉතුරු ෙවනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් ෙපන ෙකොටය විතරයි. 
එතෙකොට ෙම් ෙපන ෙකොටය තිෙබන සත්වයාට තටු ෙදකක් පහළ 
ෙවනවා. ඒ සතාට ෙකොෙබෝ නයා කියා තමයි කියන්ෙන්. ඒ තටු 
ෙදෙකන් ඉගිළිලා හිමාල වනයට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා 
කියනවා. ඉතින්, ඊෙය් ඉඳලා මෙග් හිෙත් මැෙවනවා, විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, තව ටික කාලයකින් ෙකොෙබෝ නයි 
රංචුවක් වාෙග් සිලි සිලි ගාලා අත් තටු ගසමින් හිමාල වනයට 
පියාඹා ෙගන යන හැටි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා -ෙකොෙබෝ 
නෙයක්- එනවා. එතුමා පියාඹා ෙගන යන හැටි මට මෙග් මනෙසේ 
මැෙවනවා. ෙවනස් ෙවන්න බැරි වීම පිළිබඳව කනගාටුයි, 
යථාර්ථය අත් දකින්න බැරි වීම පිළිබඳව කනගාටුයි. ඒ අතර 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා වාෙග් මන්තීතුමන්ලාට අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පිරිනමනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක 

සභාෙව්දී ගත් තීන්දුවක් අනුව තමයි මම මෙග් ඡන්දය පාවිච්චි 
කෙළේ.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමා ඒක බරපතළ විධියට හිතන්න එපා. මම ඔබතුමාට 

ස්තුතිය පළ කෙළේ ඒකයි. ෙකොෙබෝ නයාෙග් පුරුක් හැෙලනවා 
වාෙග් ෙම් විපක්ෂෙය්ත් කෑලි හැලි හැලී කිහිප ෙදෙනක් ෙකොෙබෝ 
නයි හැටියට හිමාල වනයට පියාඹා ෙගන යන එක තමයි මෙග් 
ඔළුෙව් මැවිලා තිෙබන්ෙන් කියා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

කාල ෙව්ලාව ගත වන නිසා සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් මන්තීවරුන් රාශියක් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ධුර කාලෙය්දී සිදු කළ වියදම්, ඇස්තෙම්න්තු 
රාශියක් ගැන කිව්වා. දැන් ෙම් වාර්තාෙව් ඇති වගුව තුළ 
තිෙබන්ෙන් ඒ වාෙග් එක ඇස්තෙම්න්තුවක්. ඒ අනුව හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය 2000 වසෙර්දී වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 4063ක්;  2001 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 2,793ක්; 2002 
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 315ක්; 2003 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
402ක්.  

ඊට පස්ෙසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2004 වසෙර්දී රුපියල් 
මිලියන 1,197ක්; 2005 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 895ක්; 2006 
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 4,278ක්; 2007 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
4,584ක්; 2008 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 6,054ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් වගුෙවන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, 
ආධිපත්යය කරා ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවයි; 
උන්මත්තකභාවය කරා පැමිෙණමින් සිටින අවස්ථාවයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 වසෙර් රුපියල් මිලියන 

6,348ක්; 2010 වසෙර් රුපියල් මිලියන 7,869ක්; 2011 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන පන්දහස් ගණනක්; 2012 වසෙර්දී  රුපියල් 
මිලියන 6,800ක්; 2013 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 8,224ක්; 2014 
වසෙර්දී ඒ උන්මත්තක භාවෙය් අවසාන හිණි ෙපත්ත වන විට 
රුපියල් මිලියන 9,053ක් තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සමස්ත 
වියදම ෙවලා තිබුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, 2016 වසෙර්දී ෙම් 
සමස්ත වියදම රුපියල් මිලියන 2,395ක් දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඊෙය් ෙම් සභාෙව් මහා අඬහැරයක් පෑවා. ෙම් වාෙග් 
ජනාධිපතිවරෙයක්, ෙම් වාෙග් පාලන තත්තයක් වැරැදියි කියා 
කියන්ෙන් -ෙම් අඬහැර පාන්ෙන්- කුමක් නිසා ද කියන පශ්නය 
අප අහන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් සිටි උපෙද්ශකවරුන් ගැන 
ෙම් සභාෙව් කියැවුණා. ඒ කාලෙය් උපෙද්ශකවරුන් 
හැටහුටාමාරක් හිටියා. බුද්ධාගම සම්බන්ධව කවුරු හරි පත් කර 
ගන්න ඕනෑ වුෙණොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කාෙග් හරි නමක් දැම්මා. 
කිකට් සම්බන්ධව කවුරු හරි ෙමොනවා හරි ෙදයක් කිව්ෙවොත්, 
කිකට්වලට කවුරු හරි උපෙද්ශකෙයක් පත් කළා. චිතපටි 
සම්බන්ධෙයන් කවුරු හරි ෙකෙනක් පත් කර ගන්න ඕනෑ 
වුෙණොත්, ඒ සම්බන්ධෙයනුත් කවුරු හරි ෙකෙනක් පත් කළා. 
ෙමෙහම උපෙද්ශකවරු හැටහුටහමාරක් එක්ක විශාල වියදමක් 
දරපු ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා. ෙම් වාෙග් 
හැම ෙකෙනකුටම රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක්, ෙදකක් පඩි දීලා, 
යාන වාහන දීලා සියලු පහසුකම් දීලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
සල්ලිවලින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු රෙට් සංවර්ධනය ඉෂ්ට 
කළාද? එෙහම නැත්නම්, ෙම්ක ෙමෝඩ චූන් එකක් පමණක්ද 
කියන පශ්නය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම නාස්තිය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. අරලිය ගහ මන්දිරෙය් කෑම, බීම දිදී දන්සැල් දුන් 
කාලයක් තිබුණා. අරලිය ගහ මන්දිරෙය් දන්සැල් පැවැතුෙණ්, 
ලාස් ෙව්ගාස් නගරෙය් තිෙබන mini-bar එකක් ෙලසයි. කාෙග්ද 
ෙම් සල්ලි? "මෙග්ම කලිසම අෙග්ට ඇඳෙගන - උෙග් වෙග් 
යනවා" කියලා කියනවා වාෙග් කාෙග්ද ෙම් සල්ලි? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට උන්මත්තකභාවෙයන් කටයුතු 
ෙකරුෙව් අෙප් සල්ලි අරෙගනයි.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගමන් වියදම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
ඒ ගමන් වියදම් සඳහා ෙවන් කළ මුදල්වලින් සියයට                        
93ක් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා අඩු කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, පසු ගිය කාල වකවානුවල ඒ 
රාජ්යතාන්තික ගමන්වලට ගිෙය් trip එකක් යනවා වාෙගයි. 
ලජ්ජාෙව් බැහැ. ඈත ගම්වලින් ළමයි 10ක් 12ක් එක්ක නෑදෑ 
බුරුත්ත පිටින් සුමානයක් විතර නවතින්න එනෙකොට, මෙග 
අම්ෙම්! අෙප් ගම්වල සමහර අයට පිස්සු හැෙදනවා. ඒ වාෙග්, 
අෙප් රටින් ඒ රටවලට රාජ්යතාන්තික ගමන් බිමන් ගිෙය් ගුවන් 
යානා පිටින්. 200ක්, 250ක්, 300ක් එක්ක ෙගන ගියා. එෙහම 
එක්ක ෙගන ගිෙය් කවුද? ඒ එක්කෙගන ගිෙය් අනර්කලීලා, විමල් 
වීරවංශලා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්දී ෙම් අනර්කලීලා කථා 
කෙළේ ෙමොනවාද? විමල් වීරවංශලා කථා කෙල් ෙමොනවාද? ඒ 
කාෙල් පත්තෙර් දලා තිබුණා අපි දැක්කා එෙහේදී අනර්කලී නැටුවා 
කියලා; විමල් වීරවංශ සිංදු කිවුවා කියලා; සමහරු විස්කි බිව්වා 
කියලා. උඩ තට්ටුවලින් වැටුණා කියලාත්  පත්තරවල තිෙබනවා 
අපි දැක්කා. ෙමෙහම විගඩම් අෙප් රෙට් -[බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් 
ජාතික ධනයත් අරෙගන ගිහිල්ලා ෙමෙහම නටපු නාඩගම් ටිකක් 
තමයි අපි දැක්ෙක්. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් එක්ක සන්සන්දනය කර බලන විට 
අපට ෙපොෙහෝ කරුණු කියන්න පුළුවන්. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
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විෙද්ශ සංචාර යන්ෙන් සාමාන්ය ගුවන් යානාවල; නවතින්ෙන් 
ලාභ ෙහෝටල්වල. එතුමා සාමාන්ය ජන ජීවිතයක්  ෙගවන්ෙන්. පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දයන්වල -දැන් ඉන්න ජනාධිපතිවරු, 
අගමැතිවරු ෙනොෙවයි- එයාර් ලංකා සමාගෙම් හිටපු සභාපතිවරයා 
අෙප් රෙට් තිබුණු ගුවන් යානා භාවිතා කරපු හැටි; තමන්ෙග් 
බූදලයක් වාෙග් ඒවා නඩත්තු කරපු හැටි; පරිහරණය කරපු හැටි 
ෙකොෙතක් දුරට හරිද, වැරැදිද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් තීරණය 
කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාටම භාරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම, අගමැතිතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂය ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අගමැතිවරු විධිය ට පත් කෙළේ ඒ 
පක්ෂ කණ්ඩායෙම් ඉන්න ඉතාම වයසකම පුද්ගලයා බලලායි. 
අඩුම තරෙම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අගමැතිකම ෙදන්න 
තිබුණා. එතුමා පරිණත ෙහොඳ නායකෙයක්. අගමැතිකම ගැන 
එතුමාෙග්ත් යටි හිෙත් තිබුණාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
එතුමාට අගමැතිකම දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අගමැතිකම 
ෙදන්න එවැනි දක්ෂයන් සිටියදී වයසින් වැඩි අයටයි දුන්ෙන්. හිටපු 
අගමැතිතුමන්ලාට අෙගෞරව කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 
වයසට යනවාය කියන එක නින්දාවක් ෙනොෙවයි. අනතුර අඩුම, 
හානිය අඩුම, ඊළඟට රාජ්යත්වයට පත් ෙවන්න තිෙබන සුදුසුකම 
අඩුම පුද්ගලයින් බලා තමයි ඒ සංස්කෘතිය තුළ අෙප් රෙට් 
අගමැතිවරුන් පත් කෙළේ. ඒ අගමැතිවරුන්ට බලතල ෙනොෙදමින් 
තමයි පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කටයුතු කෙළේ. හැබැයි අද 
එෙහම නැහැ. විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා අගමැතිතුමාට ලබා ෙදනවා. ෙලෝකය පුරා සියලු රාජ්ය 
තාන්තික ගනු ෙදනුවල ෙයෙදන, සියලු විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් 
හසළ බුද්ධියක් තිෙබන කියාකාරි අගමැතිවරයකු යටෙත් අද අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සහ අෙප් රට පාලනය වනවා. ඒ සඳහා අද යම් 
මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා. එය අපි විෙශේෂෙයන් අගය කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගමැතිතුමා ගැන අපි 
කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් ෙතොර ෙතෝංචියක් නැතුව, 
ලිපිනයක් - address එකක් - නැතුව, ලියා පදිංචියක් නැතුව හිතූ-
හිතූ විධියට වාහන පාවිච්චි කරන්න අෙප් අගමැතිතුමා ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අද ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් යම් යම් 
රැස්වීම්වලට සහභාගි වන්ෙන් නැත්නම් අගමැතිතුමා ඒ සඳහා 
ෙකළින්ම මැදිහත් වනවා. අද ඉන්න අෙප් අගමැතිතුමාෙගන් 
නාස්තියට ඉඩක් නැහැ. ෙම් වන විට වාහන 400ක් අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය මතක තබා ගන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගාමාත්යවරයා පසු ගිය මැතිවරණය 
කාලෙය්දී කැබිනට් ඇමතිවරුන් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා 
වාහනයක් පාවිච්චි කළත් ඒ සඳහා මුදලක් ආණ්ඩුවට -රජයට- 
ෙදන්න කියා ෙකොන්ෙද්සි දමා තමයි ඒවා පාලනය කෙළේ. ඒවා 
ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙකොපමණ කාලයක්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙව්ලාව මදි නිසා විෙශේෂෙයන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන ඉක්මනින් කථා කරන්න ඕනෑ. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළ ජනතාවට 
සැලකිය යුතු බලයක් දුන්නා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
හරහා එය තවත් පුළුල් කළා. ජනතාවට ලබා දුන් පරමාධිපත්ය 
බලය, ෙපොලිස් බලය, අධිකරණ බලය, මාධ්යයන් හැසිරවීෙම් 
බලය මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා එතුමාෙග් සාක්කුෙව් 
දමා ගත්තා. ෙම්වා සඳහා දිරි ගැන්වීමක්, බල ගැන්වීමක් කරන 
එක ඉතාමත් වැදගත්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම ෙපොලීසිය ගැනත් 
මා යමක් කථා කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම පසු ගිය කාලෙය් 
ෙපොලීසිෙය් ෙකොන්ද කඩලායි තිබුෙණ්. ෙපොලීසියට ෙදපයින් 
හිටෙගන වැඩ කරන්න, ෙපොලීසියට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න 
අද ෙම් අය වැය තුළ අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ෙපොලීසිය 
කටයුතු කෙළේ දත් තිස්ෙදකට මැදි ෙවලා තිෙබන දිව වාෙගයි. 
අපරාධකරුවකු අත් අඩංගුවට ගත්තත් වැරැදියි, අත් අඩංගුවට 
ෙනොගත්තත් වැරැදියි, අත් අඩංගුවට ගන්න කමය කිව්වත් වැරැදියි, 
කැරැල්ලක් මැඬලුවත් වැරැදියි. ඒ නිසා ෙපොලීසිය ගැන 
නිරන්තරෙයන් සානුකම්පිකව බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් 
ෙපොලිස් ෙපොඩ්ඩන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් ඉන්න සුළු 
නිලධාරින් ෙබොෙහෝ විට දවෙසේ පැය විසිහතරම වැඩ කරනවා, 
කිසිම දීමනාවක් නැතුව. ෙපොලීසිෙය් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් 
කරන්නත් ෙම් අය වැය තුළින් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් සානුකම්පිතව බලන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා දියණිය ඝාතනය කිරීෙම් 
සිද්ධිය ෙහොඳම උදාහරණයක්. අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැති වුණාම 
ෙපොලීසියට බණිනවා. අත් අඩංගුවට ගත්තාම ෙපොලීසියට 
බණිනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් කථා ෙනොකරන, කථා කරන්න 
අකැමැති, හැම තිස්ෙසේම බිල්ලට ෙදන ෙපොලීසිය බල ගැන්වීම 
පිළිබඳවත්  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය, ශුභ පැතුම් 
පිරිනමමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.40] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය ෙදවනවර කියැවීෙම් 
ඡන්දෙයන් පසුව එළැඹි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
ලැබීම මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ඉතා සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක්. මම 
අද ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්ෙන් විෙශේෂ වැය ශීර්ෂ  
කිහිපයක් සම්බන්ධවයි. අද දින  වැය ශීර්ෂ  20ක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරනවා.  එම වැය ශීර්ෂ  20 තුළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෂයයන් ඇතුළත් 
ෙවනවා. එම විෂයයන් පිළිබඳව තමයි අද  කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
මට කථා කරන්න ලැබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ අය 
වැය කරක සභා අවස්ථාවකදී මෙග් පථම කථාව කරද්දී, මා ලැබූ 
අත්දැකීම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ කියා  විශ්වාස 
කරනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. අද තමයි එතුමන්ලා ඉන්නම තිබුණු දවස. හැබැයි, මම එක 
ෙදයක් දැක්කා. මම ෙමතැනින් ෙදයක් ඉෙගන ගත්තා. ඒ 
ෙමොකක්ද?  විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී 
වැඩිෙයන් කථා කෙළේ ජනතාව ගැන ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා කථා 
කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජයගහණය ඉස්සරහට 
ෙගනියන්න නම්, ෙකොෙහොමද රෙට් ජනතාවට තව තවත් 
සලකන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි. ඒ පණිවුඩය තමයි එතුමන්ලා 
දුන්ෙන්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඊෙය් ඒ විධියට කථා 
කළා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී හැම තිස්ෙසේම කිව්ෙව්, "ජනතාවට තව 
ෙපොඩ්ඩක් ජනපිය ෙද්වල් ෙදන්න, ජනපිය ෙද්වල් දීලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තව ඉස්සරහට ෙගනියන්න" කියන එකයි. එම 
කථාව තුළ අභ්යන්තරව හැංගුණු පණිවුඩයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පණිවුඩය තමයි, ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් නැත්නම් ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් අමාත්යධුර අරෙගන 
ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩිෙවන්න ෙම් අය සූදානමින් ඉන්නවාය 
කියන එක. ඒක තමයි එම කථාවල  තිබුණු හරය. ඒ ගැන තමයි ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කථා කෙළේ. අපි දැන් භෙයන් ඉන්ෙන්,  ෙම් විධියට 
ටිෙකන් ටික පිටුපසට ගිහිල්ලා අන්තිමට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ඉන්න පැත්ෙත් ෙකළවෙර්  අපට ඉඳගන්න ෙවයිද කියලා. අපට 
ඒකත් ෙලොකු පශ්නයක්. හැබැයි අපි ඒකට සූදානම්. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා පමුඛ මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා තමයි 2016 
සඳහා වූ ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් 
පළමුවරට තමයි අය වැය ෙදවැනිවර කියැවීමකදී ඡන්ද 159ක 
ජයගහණයක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ අතිවිෙශේෂ ජයගහණය 
ලබද්දී ඒ ජයගහණයත් එක්ක අපි සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ෙම් අය 
වැය කියාත්මක කරන්නයි. අපි සියලු ෙදනාම  ඒ ඡන්දය දීලා අද 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. පළමු වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
මන්තීවරයකු හැටියට මම ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් තමයි ඊෙය් 
මෙග් නිවසට ගිෙය්. ෙමොකද ෙහේතුව? ෙමතුවක් කාලයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු අය වැයවලට වඩා ෙම් අය වැය 
සුවිෙශේෂයි. ගම සංවර්ධනය කිරීම තමයි ෙම් අය වැෙය් මූලික 
අඩිතාලම, ඒ වාෙග්ම මූලික විෂයය.  ෙම් අය වැයට ආෙද්ශ 
කරෙගන තිෙබන අෙනකුත් කරුණු කාරණා සියල්ල අරෙගන 
බැලුවාම, විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය සංවර්ධනය මූලික කරෙගන වැඩ 
කටයුතු කරන්න තමයි  ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි බලය ලබාගත් හැටි ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කියන්න ඕනෑ. අපි 
බලය ලබා ගත්ෙත් ෙම් අවුරුද්ද මුලදීයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
අවස්ථාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් කරන්න අපි හැම 
ෙදෙනක්ම ෙවෙහසුණා. අෙප් ගෙම් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා 
මරණය අෙත් තියාෙගන තමයි ඒ මැතිවරණයට සූදානම් වුෙණ්. 

එෙසේ  සූදානම් ෙවලා අපි සියලු ෙදනාම හදපු රට, අද අලුත් රටක් 
හැටියට ඉස්සරහට යනවා. අද ෙම් රෙට් අලුත් විප්ලවයක් සිද්ධ 
කරෙගන යනවා. ඒ විප්ලවය ෙවන කිසිම ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කමින් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ජීවිතය සරුසාර 
කරන්න, ඒ අයෙග් පවුල් ජීවිත සන්ෙතෝෂ කරන්න, ඒ අය 
සතුටින් ජීවත් කරන්න, ගම සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ  සකස් කරන්නයි ඒ විප්ලවය කෙළේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් හදපු ආණ්ඩුව ගැන 
අද සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ගැන අදහස් 
දක්වන ෙව්ලාෙව්දී අපි ජයගහණය කළ ආකාරය මතක් කරන්න 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ අප ෙමතැනට ෙගන ආ අෙප් ජනතාවට 
අපි කළගුණ දක්වන්න ඕනෑකමයි.  

ෙම් අය වැය ගැන කථා කරද්දී, ගම ගැන කථා කරද්දී 
විපක්ෂෙය් අය ඉතාම  ඊර්ෂ්යාෙවන්, ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන් 
තමයි කථා කෙළේ. ඒ ෙකෝධය, ෛවරය ෙකොෙතක්ද කියනවා නම්, 
සමහර ෙව්ලාවට සමහර තැන්වල විවාදවලට ගියාම ඒ අය පකාශ 
කළ අදහස්වල කිසිම අර්ථයක් නැහැ. ඒ අර්ථය තුළ පැහැදිලිවම 
තිබුෙණ්,   ඊර්ෂ්යාව, ෙකෝධය  හා ෛවරයයි. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් 
සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, ''අලුත් රටක් හදන්නට 
අපි සියලු ෙදනා එකට අත්වැල් බැඳ ගනිමු'' කියලා.  

ෙම් රෙට් අද අපට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් රටට ලැබී 
තිෙබනවා සුවිෙශේෂී වූ නායකෙයක්. ඒ තමයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමා ගෙම් උපන්, ගෙමන් පැමිණි ෙකෙනක්. 
පසු ගිය කාලෙය් ''බයියා'' කියලා  ෙපන්වා ගත්තාට, පැහැදිලිව 
ගෙම් බයියන් හඳුනන, ගෙම් බයියන් සමඟ ජීවත් වන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් පුංචි මිනිහා ෙහොඳට 
හඳුනනවා. එතුමා ඉතාම  සරලව ජීවත්වන නායකෙයක්. ෙම් රෙට් 
පුංචි මිනිහාෙග් දුක හඳුනා ෙගන සිටින එතුමා, අද වන විට  විශාල 
රටවල නායකයන්ෙග් කීර්තියට පත් වුණු නායකෙයක්. ඒ නිසා 
අද, ජාත්යන්තරය තුළ  දිදුලන තත්ත්වයකට අෙප් රටට එන්න 
ලැබී තිබීම අපට වාසනාවක්.  

ෙම් ගමෙන්දී ගරු අගාමාත්යතුමා විශාල ශක්තියක් ලබා 
දුන්නා. ආදි කාලෙය් සිට ෙමෙතක් සිටි නායකයන් අර ෙගන 
බැලුවාම, වර්තමානෙය් සිටින අගාමාත්යතුමා ඉතා ම සුවිෙශේෂී වූ 
චරිතයක්.  විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර වශෙයන් පසාදයට ලක් වී 
සිටින එතුමා ෙම් රෙට් සියලුම ෙදනාටම ආදර්ශයක් ෙදමින් 
ජීවත්වන නායකෙයක්. අප පක්ෂයක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරද්දී 
කාලයක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ- පරාජය වුණත් ඒක ඉවසා 
දරා ෙගන, ඒ පක්ෂයට නායකත්වය දීලා අපද  ඒ ගමන් ම ෙඟ් 
ෙගන යමින්, අපට අවවාද අනුශාසනා ෙදමින් ඉදිරියට ෙගන ආ 
ආකාරය සිහිපත් කරන්ෙන් ඉතාම ආඩම්බරෙයන්.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්යතුමා එකමුතුව,                      
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන ෙම් 
පක්ෂ ෙදෙක් එකමුතුෙවන් අද පිහිටුවා තිෙබන ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව 
ඉතිහාසෙය් කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙදයක්. ෙම් පක්ෂ 
ෙදක එකට එකතු ෙවලා, එක කණ්ඩායමක් හැටියට, එක පවුලක් 
හැටියට එකට හිතලා, රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන වගකීම් භාර 
අරෙගන වැඩ කටයුතු කරද්දී, ඒ තරම් සුවිෙශේෂී වූ ෙදයක් ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් අප දැක නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන 
මතක් කරනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් සමඟ,  
අගමැති, විපක්ෂ නායක සහ සුළු පක්ෂ නිෙයෝජිතයන් එකතුව 
නිෙයෝජිතයන් හත්ෙදෙනකුෙගන් යුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව 
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පත් වුණා. එහි නිර්ෙද්ශ අනුව ෙකොමිෂන් සභා ටික පිහිටුවනවා. 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණු ෙම් රට අද ඒ 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ඉවත් ෙවලා රාජ්ය පරිපාලනය,  
ෙපොලීසිය, අධිකරණය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙහොඳයි.  

අද ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා  පිහිටුවන 
විට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට තිෙබන වටිනාකම ෙවනම  හඳුනා ගත 
යුතු ෙවනවා. ෙම් අය වැයත් සමඟ ගම සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ 
සටහන කියාත්මක ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් සුවිෙශේෂී වූ නායකයන් ෙදෙදෙනක් සිටින විට, 
ෙදපැත්තක් එකට එකතු ෙවලා, දක්ෂයන් සියලු ෙදනා එකට එකතු 
ෙවලා  ෙහොඳ පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇති ෙමොෙහොතක,  ෙකොමිෂන් 
සභා ටික පිහිෙටව්වාට පසු, ගම සංවර්ධනය කරන්න 
ෙද්ශපාලනඥයාට ෙවනත් ඉඩකඩක් ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. අපට තිෙබනවා ෙපොලීසිෙය් පශ්න ගැන කථා කරන්න. 
අපට  පරිපාලනෙය් පශ්න ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලනඥයා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
අවමංගල්යයට, මංගල්යයට, ෙවනත් උත්සවයකට යන්න පමණයි. 
නමුත් ඊට වඩා යමක් කරන්න සිද්ධ වන කාලයක් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී එනවා. ෙම් නායකයන් ෙදෙදනාට ඒ ෙවනස 
කරන්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා. 

දිස්තික්කයක් ගත්තාම, ආසනයක් ගත්තාම, ගමක් ගත්තාම, 
ගම දියුණු කරන වැඩසටහන තුළට ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් එන 
නිර්මාණයක් ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනවා. ෙද්ශපාලනඥයා ඒ 
නිර්මාණය කරද්දී ෙද්ශපාලනඥයා වටා අෙනක් අය  එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ.  එහිදී විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණය ගැන දන්නා අය, 
පරිපාලනය ගැන දන්නා සුවිෙශේෂී අය ඒක රාශී කර  ෙගන,  ගෙම් 
සංවර්ධන කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  ගෙම් දියුණුව සඳහා, පවුෙල් 
දියුණුව සඳහා, ගෙම්  යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ගම තුළ සකස් කරන්නට ඕනෑ. ගම තුළ ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කරන්න, නියමිත පරිදි ෙම් රට පාලනය කරන 
නායකයන් ෙදෙදෙනක් අෙප් වාසනාවට අද බිහි ෙවලා සිටිනවා. ඒ 
සුවිෙශේෂ වූ වැඩසටහන කරන්න ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන්ට අද 
විෙශේෂ හයියක් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි  එක්ක එකතු ෙවලා ඉන්න 
හිටපු සෙහෝදර ඇමතිතුමන්ලා ඊෙය් දවෙසේදී  කිව්වා, එදා අය වැය 
විවාදෙය් කථා කරන්න යන ෙකොට තමන් කථා කරන්ෙන් ෙමොන 
ෙමොන ෙද්වල් ගැනද කියලා කථා කරන්න ඉස්සර ෙවලා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට කියන්න ඕනෑ ලු.  කථා කළාට පසුවත් ගිහිල්ලා 
කියන්න ඕනෑ ලු ෙමොනවාද කථා කෙළේ කියලා.     

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට තප්පරයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

එෙහම නැත්නම් ෙගදර යන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ ලු. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි,  එතුමාෙග්  සෙහෝදරයන්ටත් කියන්න ෙවලා 
තිබුණා.  එතුමාෙග් සෙහෝදරයන්ෙගනුත් අවසර ගන්න සිදු ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් විධියට සෙහෝදරයන්ෙග්, පුත්තුන්ෙග්, නෑදෑයින්ෙග්, 
ඒ නෑදෑයන් ළඟ ඉන්න ෙහන්චයියලාෙගනුත්, ෙම් හැම 
ෙදනාෙගන්ම අවසර අරෙගන තමයි හිටපු ඇමතිවරුන් එදා 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. අද ඒ අය ගැලවිලා ඇවිත් අපිත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන්, විවෘතව කථා කරනවා. ඒ 
ආකාර ෙයන් කථා කරන්න ඒ අයට අද නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. 
මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින  අය වැය විවාදෙය්  

කාරක සභා අවස්ථාව අද පටන් ගත්තා. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 
අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයත්, අගමැතිතුමා පමුඛ 
ආයතන කිහිපයක වැය ශීර්ෂත් ගැන තමයි අද සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්.    

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙම් රෙට් ඇති වුණාට පසුව විධායක ජනාධිපතිවරුන් 
කිහිපෙදෙනක් අෙප් රට පාලනය කර තිෙබනවා. ඒ අය තමයි, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ වර්තමාන ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. පාර්ලිෙම්න්තු බලයට වඩා 
ශක්තිමත්ව -පාර්ලිෙම්න්තු බලය අභිභවා ගිය- තනි තීන්දු ගත 
හැකි කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙප් රෙට් ඇති වුෙණ්. පසු ගිය වකවානු 
රාශියකදී ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය මහජන සංවාදයට ලක් 
වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, ෙම් 
පිළිබඳව සංවාදයට ලක්වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව වන 
ෙකොටත් විධායක ජනාධිපති කමය ගැන සංවාදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. 1978 ඉඳලා ෙම් දක්වා සිටි ජනාධිපතිවරුන්ෙග් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව මමත් 1994 වසෙර් ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප කැමැති වුණත්, අකමැති 
වුණත්  2014 අවුරුද්ෙද්දී  රුපියල් බිලියන 9ක් ජනාධිපති වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් වියදම් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද යම් යම් කාරණා එකතු ෙවනවා. නමුත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පැහැදිලි තීන්දු 
කිහිපයක් අරෙගන ෙම් රුපියල් බිලියන නවයක මුදල රුපියල්  
බිලියන හතරකට ආසන්න පමාණයකට අඩු කරෙගන තිෙබනවා. 
ඒ ගැන අප ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අප දන්නවා අලුත් 
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් වුණාම එතුමාට ජනාධිපති නිල නිවාසයට 
යන්න පුළුවන් බව. ඒත් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ජනාධිපති නිල නිවාසය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව එය රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරනවා. අරලියගහ මන්දිරය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව අරලියගහ මන්දිරය අගමැතිතුමාෙග් 
කාර්ය භාරයට දීලා තිෙබනවා.  තමන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරනෙකොට සිටි නිල නිවාසෙය් එතුමා ටික 
දවසක් ඉඳලා, ඊට පසුව ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා 
ඇමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කරද්දී හිටපු  නිල නිවාසය 
අලුත්වැඩියා කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කාරණා සියල්ලත් එකතුව 
රුපියල් බිලියන තුනයි දශම ගණනක් දක්වා - බිලියන හතරකට 
අඩුෙවන්න - ෙම් වැය ශීර්ෂය අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කාලය 
ඇතුළත රුපියල් බිලියන පහකින් වියදම අඩු කරෙගන එතුමා 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය 
 අෙහෝසි කිරීම මූලික අරමුණ කරෙගන තමයි එතුමා බලයට පත් 
වුෙණ්. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනෙකොට එතුමා 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන ආකාරය එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියාවට 
නංවලා ෙපන්වූවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, පධාන වශෙයන් ජනමත 
විචාරණයකට යා යුතුයි කියලා ෙම් රෙට්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
කළ නියමයට යටත්ව, එම ෙකොටසට අමතරව තිෙබන ජනාධිපති 
බලතල ඉවත් කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරුන් 
225ෙදනාෙගන් මන්තීවරුන් 215කෙග් ඡන්ද ලබාෙගන ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කිරීමට වාෙග්ම ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීමට අපට පුළුවන් වුණා. 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල අඩු කිරීම තුළින් විධායක 
ජනාධිපතිවරයාට ෙදවතාවකට වඩා මැතිවරණයට තරග කරන්න 
බැහැ, විධායක ජනාධිපතිවරයා උසාවියට යම් කාරණයක් සඳහා 
ෙගන යා හැකිය කියන සංෙශෝධනත් ඇතුළුව ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අවශ්ය කටයුතු කළා. ෙම් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරන නීතිය ඇතුළත්  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් රටට ෙගෙනන ෙකොට අෙප් 
රෙට් යුද්ධය අවසානයි. ඊට කලින් ෙම් රෙට් ඉතාමත්ම කුරිරු 
යුද්ධයක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිෙවලා සිටි 
අවස්ථාෙව් ඒ යුද්ධය ජයගහණය කරන්න එතුමා ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය ලබා  දුන්නා. නමුත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයට එහා 
ගිය ජාත්යන්තර වශෙයන් ලබා ගන්න තිබුණු ජයගහණ අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඊට කාරණා කිහිපයක් 
බලපෑවා.  

වාර්ගික අර්බුදය අවසන් වුණාට පසුව ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා 
ෙලෝකයට ධවල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, "මම ෙම් වාර්ගික 
අර්බුදය සඳහා යුදමය වාතාවරණයකට ෙපළඹුෙණ් ෙමන්න ෙම් 
අහවල් කාරණා යට ෙත්යි. ෙද්ශපාලන වශෙයන්  ඊළඟ විසඳුමත් 
ලබාෙගනයි මම යන්ෙන්" කියලා. නමුත්  එතැනට අෙප් රට ෙගන 
යන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. බෑන් කී මූන් ලංකාවට 
ආපු ෙවලාෙව්  වාෙග්ම මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසම සහ 
එල්එල්ආර්සී ෙකොමිසම පත් කරපු ෙවලාෙව් ඒවා හරියට 
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණු නිසා අපට ජාත්යන්තර වශෙයන් 
පශ්නයක් ආවා. ෙමන්න ෙම් ජාත්යන්තර පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විධායක ජනාධිපති බලතල මම අඩු කළා, 
අධිකරණෙයන් මට කියපු විධායක ජනාධිපති බලතලවලට 
අමතරව මට කරන්න පුළුවන් සියලුම ෙද්වල් කරලා ඒ විශ්වාසය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න තමයි මම අද ඇවිල්ලා සිටින්ෙන්. ඒ 
විශ්වාසය තුළ මම ඉදිරි කටයුතු කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. 
ඒ නිසා මම ෙකෙරහි විශ්වාසය තියන්න" කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ 
විශ්වාසය මත තමයි අපට ෙම් වනෙකොට ජාත්යන්තර 
ජයගහණයන් අත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම පත් කර තිෙබන ෙකොමිෂන් සභා ගැනත් මම යමක් 
කියන්නට ඕනෑ. ෙම් පත් කරපු ෙකොමිෂන් සභා කියාත්මක 
කිරීෙම්දී, අපි ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවලට දුන්ෙන් කාෙග් බලයද? අපි 
ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලට ලබා දුන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු බලයයි. අපට 
තිබුණු බලය අපි ෙකොමිෂන් සභාවලට දුන්නා. ඇයි, අපි ෙකොමිෂන් 
සභාවලට ෙම් බලය ලබා දුන්ෙන්? ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජය  -
බහුතර ජනතාව- කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා සිටියා, මිනිසුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් සාධාරණ ෙලසට බලන කමෙව්දයක් - 
යාන්තණයක් - ෙම් රෙට් සකස් කළ යුතුයි කියලා. ඒ යාන්තණය 
සකස් කරනෙකොට ඒ යාන්තණයට බලතල ලබා දිය යුතුයි කියලා 
සිවිල් සමාජය කිව්වා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවලට සම්පූර්ණ බලය ලබා දුන්නා. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලින් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන බලය -ෙද්ශපාලන හස්තය- ෙම් කියාදාමයට 
ෙයොදවන්ෙන් නැතිව, ස්වාධීන නිලධාරින්ට ෙම් බලය ලබා 
ෙදන්න. හැබැයි, ඒ බලය නිලධාරින්ට ලබා ෙදන්ෙන් ඔවුන් ෙවන 
කිසිම බලපෑමක් නැතිව, සාධාරණ විධියට ෙම් කටයුත්ත 
සමාජයට ඉෂ්ට කරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ඊට අදාළ 
කාරණා කීපයක් මම ෙපන්වන්නම්. 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබන විට පසු ගිය කාලෙය් 
සමහර වැඩකටයුතුවල පමාදයන් සිදු වුණා. එවිට මිනිසුන් කිව්වා, 
ෙම්ක ෙමෙහම නැතුව, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියලා; ෙම්ක ෙමෙහම නැතුව ෙපොලිස්පතිට තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියලා. අන්න එතැනට එන්න ඉඩ හරින්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමොකද, මහ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් තමන්ෙග් පශ්න 
ටික ක්ෂණිකව හා සාධාරණ විධියට විස ෙඳන ආකාරයත්; සමාජ 
අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට ස්වාධීන ආයතන හැසිෙරනවා 
කියන එකත්. ඒ නිසා ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත 
වුණාට පස්ෙසේ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකක අවශ්ය නැහැ. විෙශේෂ 
විමර්ශන ඒකක ෙමොකටද?  

අපි යහ පාලනය සඳහා කථා කරනවා. නමුත්, නිලධාරින් 
ෙගනැල්ලා බැංකු උඩ වාඩි කරලා, ආත්ම ෙගෞරවය නැතිවන 
ආකාරයට පශ්න අහනවා නම්, සමහර ෙවලාවට අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරු ෙගනැල්ලා, බංකු උඩ වාඩි කරලා, ඒ නිලධාරින්ෙග් 
ආත්ම ෙගෞරවය නැති වන විධියට sergeant ෙකෙනක් පශ්න 
අහනවා නම්, IP ෙකෙනක් පශ්න අහනවා නම්, එතැන යහ 
පාලනයක් තිෙබනවාද?  ඒක කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. යම් 
වැරැද්දක් කර තිෙබනවා නම්, ආත්ම ෙගෞරවය ආරක්ෂාවන 
විධියට ඒ කමෙව්දය අනුව නීතිමය කියා මාර්ගය ගැනීම තමයි 
වැදගත් වන්ෙන්. එතෙකොට තමයි යහපත්, යහ පාලනයක් කියන 
හැඟීම මිනිසුන් අතර ඇති වන්ෙන්. නිලධාරින් භය කරලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින් සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙම් වාෙග් කියා නිසා භය වනවා. එවිට රාජ්ය 
යාන්තණය නිසියාකාරව කියාත්මක කරන්න ක්ෂණික තීන්දු 
ගැනීමට ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම 
පත් කළාට පස්ෙසේ ඒක කියාත්මක වන විට, මට ෙපන්විය යුතු 
කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ඕනෑ, 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් යටෙත් පසු ගිය මැතිවරණ කීපය 
සාධාරණව පැවැත්වුව බව. එතුමාට පුළුවන් උපරිම ශක්ති 
පමාණය ෙයොදලා සාධාරණ මැතිවරණ ෙම් රෙට් පැවැත්වුවා. ඒක 
කාටත් නැ හැයි කියන්න බැහැ. ෙකොමසාරිස්වරයා හැටියට මහින්ද 
ෙද්ශපිය මහත්මයා ඒ යුතුකම පසු ගිය මැතිවරණ කීපෙය්දීම 
නිසියාකාරෙයන් ඉෂ්ට කළ බව පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම ඊට වඩා 
බලවත්. ෙම් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම සම්බන්ධෙයන් මට 
තිෙබනවා ෙයෝජනා කීපයක්. 
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අපි ෙමොකටද ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම පිහිෙටව්ෙව්? 
නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයක් පැවැත්වීමට ඒක ෙබෙහවින්ම 
උපකාරි ෙවයි කියලා. පිහිටුවන ෙකොමිසම ෙබෙහවින්ම උපකාරි 
වන ෙකොට, ඒ තුළින් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න නිලධාරින් ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩෙය් අයිතිවාසිකමත් ඒ ආකාරෙයන්ම ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පක්ෂ ෙල්කම්වරු, නිෙයෝජිතයන් 
රැස්වීම්වලට එක්කාසු ෙවලා, රැසව්ීම්වලදී ගන්නා තීන්දු, එකඟතා 
ඡන්ද විමසීමට අදාළ නීතිරීති ෙලස කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

මම හිතන හැටියට අද මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් කථා කරන්ෙනත් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථිකයන් ඉන්නවා. ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක් ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ෙපන්වන්න ඕනෑ ෙම්කයි. 

දැන් ෙම් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමට සභාපතිවරෙයක් පත් 
කරනවා; ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරනවා. එතෙකොට "ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්" කියලා එක් ෙකෙනක් ඉන්නවා. "ෙකොමසාරිස් ජනරාල්" 
කියන ෙකොට ෙකොමසාරිස්වරයාට වඩා නිකම්ම බලය ලැෙබනවා. 
එෙහම අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තනතුර "අධ්යක්ෂ ජනරාල්" 
කරන්න ඕනෑ.  ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරෙයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් අෙනකුත් සාමාජිකයන් ඉන්න 
නිසා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් ඒ සඳහා පත් කිරීම වැදගත් 
වනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ගරු රවුෆ ්හකීම් මැතිතුමා ෙපන්නුවා 
වාෙග් පධාන වශෙයන් සාමාජිකයන් තුන්ෙදෙනක් පත් කරනවා. 
මැතිවරණයක් ෙවලාෙව්දී වැරදිලාවත් ඒ සාමාජිකයන් 
තුන්ෙදනාෙගන් එක් ෙකෙනක් ඉස්පිරිතාෙල් හිටිෙයොත්, එක්ෙකෝ 
හදිසිෙය් මිය ගිෙයොත් එදාට ෙම් මැතිවරණ නීතිරීති කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකොමිසමට රැස් ෙවන්න බැහැ. ගණ 
පූර්ණය තුනක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගණ පූර්ණය තුනක් තිෙබන්න 
නම්, තුන්ෙදනාම රැස්ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එක්ෙකෝ ෙම්ෙක් 
සාමාජික සංඛ්යාව 04ෙදනකු කරලා 03ෙදනකුෙග් ගණපූරණයක් 
තිබිය යුතුයි කියලා සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්  
සාමාජිකයන්  ෙදෙදනකුෙග් ගණපූරණෙයන් රැස්වීමක් කරන්න 
පුළුවන්කම  ලැෙබන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ සඳහා විකල්ප කමයක් 
අපි අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි ඉතාම 
ඉක්මනින් ෙම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙම්වාට නඩු දැමීම සඳහා ෙකොමිසමට බලය නැත්නම්,  
නීතිපතිවරයා ෙවත යවනවා නම්, නීතිපතිවරයාට තිෙබන 
රාජකාරිත් එක්ක යම්  පමාදයක් සිදු වන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
මැතිවරණයකදී සිදු වන එවැනි හැම සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්ම 
නඩු දමන්න නීතිපතිවරයා ෙවත ගියාම, ඒ උපෙදස එනතුරු 
නඩුවක් දමන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙකොමිසට ඒ බලය 

තිෙබන්න ඕනෑ. මුදල් පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව, අෙප්ක්ෂකයින් 
මුදල් වියදම් කිරීම පිළිබඳව, ඔහුෙග් වත්කම් පිළිබඳව, ෙකොච්චර 
පමාණයක් වැය කරන්න ඔහුට ශක්තිය තිෙබනවා ද කියන එක 
පිළිබඳව, ඔහුට මුදල් ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව, 
ඒ සියලු ෙද්වල් තීන්දු කිරීෙම් බලයක් ෙකොමිසමට තිෙයන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ස්වාධීනයි කියලා කියන්ෙන් ඇයි? ඉන්දියාෙව් ෙවනත් 
දූෂණ ෙකොච්චර තිබුණත්, ඒ රෙට් ඡන්ද දායකයින් අපි වාෙග් 
දැනුවත් ෙනොවුණත් මැතිවරණයක් කියාත්මක කිරීෙම්දී, ෙම් 
ෙකොමිසම ඉතාම පබල ෙලස කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනන්න ඕනෑ. පූර්ණ ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන ගමන් මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය 
ඇතුළත් විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඕනෑයි 
කියලා. විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකමුතුව අවශ්ය වනවා. ෙමොකද, සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එකට වැඩ කරලා, 215ක් ඡන්දය දීලා දහනවවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, 
හිතට එකඟව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ට ඇයි 
බැරි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්දය ෙදන්න. 
ෙම් ඉන්න හැම සුළු ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම තමන්ෙග් බලය නැති 
ෙනොවන කමයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් රෙට්, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි ෙම්ක කෙළේ නැත්නම්  
අනාගතෙය් කවදාවත් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න බැරි වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු ස්වාධීන බලය ෙම් රෙට් ඇති කරන්න, ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් 
පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට එතුමාෙග් බලය එතුමා විසින්ම ෙදන 
ෙවලාෙව් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ශක්තිය අපට ලබා ෙද්වි කියලා අපි හිතනවා, ඊළඟ කාලය 
ඇතුළත. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්  විවාදෙය්දි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය 
ඇතුළුව වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් විවාදයට ගැෙනනවා. 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ඉපදුණු ෙකනකු හැටියට 
විෙශේෂෙයන්  මා සතුටු වනවා,  අෙප් දිස්තික්කෙයන් ෙම් රාජ්ය 
නායකයා පහළ වීම ගැන.  

අද ෙම් රෙට් විශාල ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව මා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනස හුඟක් අයට අවෙබෝධ වන්ෙන් 
නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එක ගරු මන්තීවරයකු පමණයි ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාෙව් ඉන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා මෙග් කථාව කරන ෙකොටත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටිෙය් 
එක මන්තීවරෙයක් පමණයි. ඇත්තටම අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්න මන්තීතුමන්ලා සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව,  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්ෙවලා ගරු අගාමාත්යතුමා සමඟින් 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම. ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කෙළේ  ඇයි? 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් විධායක බලය ගත් ජනාධිපතිවරු  
තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කළ ආකාරය අපි දැක්කා. එෙසේ බලය 
පාවිච්චි කරද්දී එයින් පීඩාවට පත් වුෙණ් අෙනක් පැත්ෙත් 
වාඩිෙවලා හිටපු අයයි. ෙමොකද, අපි ඒකට මුහුණ දුන්නා. එදා 
විපක්ෂය හැටියට  විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා ෙම් 
රෙට් යහපාලනය  කියාත්මක වන ෙකොට ෙම්ෙකන් වාසිය ඇති 
වන්ෙන් ඒ අයට නිසා.  

ජනාධිපතිවරණය අවසන් ෙවලා, මහ මැතිවරණය අවසන් 
ෙවලා ෙම් වන ෙතක් කිසිම තැනක කිසිම නිලධාරියකුෙගන් 
පළිගත්ෙත් නැහැ. මීට ඉස්සර එෙහම ෙද්වල් වුණා. අපට මතකයි, 
දිස්තික් ෙල්කම්වරු මාරු කරනවා; පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු මාරු 
කරනවා; SSPලා මාරු කරනවා; ASPලා මාරු කරනවා; OICලා 
මාරු කරනවා; ගහනවා; ෙගවල් ගිනි තියනවා. ෙමවැනි කිසිම සිදු 
වීමක් ෙමවර වුෙණ් නැහැ. අපට මතකයි, ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ  කිසිම සිදු වීමක් වුෙණ් නැහැයි 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මහ මැතිවරණයත් පැවැත් වූවා. මම හිතන 
විධියට ෙම් මහ මැතිවරණය තමයි ෙම් ලංකාෙව් පැවැත්වූ 
සාධාරණම මැතිවරණය.  

ෙම් වාෙග් රාජ්ය නායකයන්; ෙම් වාෙග් ජනාධිපතිවරෙයක්, 
ෙම් වාෙග් අගමැතිවරෙයක් ෙම් රෙට් ඉස්සරහට  එනවා නම්, ෙම් 
රටට ෙකොමිෂන් සභා අවශ්ය නැහැ. හැබැයි, ඉස්සරහටත් පසු ගිය 
කාලෙය් වාෙග් නායකෙයක් ආෙවොත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල 
වටිනාකම  ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, දැන් විපක්ෂෙය් ඉන්න අයට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙම් ඉන්න නායකෙයෝ ෙදෙදනා ෙබොෙහොම  
එකමුතුෙවන් ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් ෙගන යන නිසායි.  අපට 
ෙම්වා දැනුෙණ් ෙම්වායින් පීඩාවට පත් ෙවන ෙකොටයි. පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී අපි ඒ තත්ත්වය දැක්කා.  

අපට මතකයි, වයඹ මැතිවරණය. වයඹ මැතිවරණයට මම 
ගියා. වයඹ මැතිවරණෙය්දී 2001 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපිත් එක්ක 
හිටපු අෙප් සෙහෝදර ජස්ටින් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා නිරුවත් කළා. 
එතුමා එවකට පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්. එතුමා නිරුවත් කරලා 
කිෙලෝ මීටර් ෙදකක් පාෙර් ඇවිද්ෙදව්වා. ඒ මැතිවරණයට අපි 
ගිහිල්ලා අපිට භාර දුන් ඡන්ද ෙපොළවලට යන ෙකොට ඡන්ද ෙපට්ටි 
පුරවලා ඉවරයි. මට භාර දීලා තිබුෙණ් නිකවැරටිය. එෙහම 
මැතිවරණ තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, එක 
ජනාධිපතිවරණයකදී ඒ මැතිවරණ කාලෙය්දී හිටපු ගමන් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා මාරු වුණා. එෙහම නම් අර එහා 
පැත්ෙත් ඉන්න කණ්ඩායම සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ආරම්භ කිරීම ගැන. අෙප් මුදල් රාජ්ය 
අමාත්ය ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට පසු ගිය 
මැතිවරණය කළා. එතුමා තමයි මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිවරයා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, එතුමා ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
රෙට් පවත්වන සෑම මැතිවරණයකදීම මැතිවරණ ෙකොමිසම 
ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට  හසුරුවයි කියලා.   

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම. පසු ගිය කාලෙය් 
එවකට හිටපු අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට 

මැර කණ්ඩායම් පහර දුන්නා. ඒ ෙල්කම්වරයා මාරු කළා. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුණා. අපි පසු ගිය කාල ෙය් දැක්කා, සමහර 
අවස්ථාවල තමන්ට පක්ෂපාතීව තීන්දුව දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
මෙහස්තාත්වරයා මාරු කරනවා. නඩුවක් පවත්වා ෙගන යන 
අතර, හිටපු ගමන්ම මෙහස්තාත්වරයා මාරු කරනවා. ඒ නිසා 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියලා මා 
හිතනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ආරම්භ කිරීම ගැන බලන්න. ඒ 
තුළින් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවයි කියලා 
අපි හිතනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ගැන බලන්න. අපි දැක්කා, ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට 
කිව්වා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිවරයා එයාට විරුද්ධව භාර දුන් ෙචෝදනාව ඉවත් 
කළා කියලා. ඉතින් ෙම් රෙට් ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා, අෙප් මන්තීතුමන්ලා පක්ෂ විපක්ෂ හැෙමෝම 
file අර ෙගන ෙපෝලිමට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට යනවා; ඒ වංචා දූෂණ ගැන යම් සාධාරණයක් 
කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරනවා.  

අද අපි කථා කරන ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් 
පළමුෙවන්ම සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් යහපත, සාධාරණය 
ඉෂ්ට වන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කිරීම ගැනයි. 
ජනාධිපතිතුමා ෙග් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කිරීෙම්දී අපි දැක්කා, 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් කර තිෙබන වියදම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මට විනාඩි 13ක්  ෙවන් කර තිබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
හරි, හරි. ඒ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත තුමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2014 

වර්ෂෙය් වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 10,700ක්. 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙම් වසෙර් වියදම් කර තිෙබන්ෙන්  
රුපියල් ෙකෝටි  3,400යි. බලන්න,  වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
ෙකොච්චර මුදල් ඉතිරි කර තිෙබනවාද කියා.  ඒ වාෙග්ම තමයි ගරු 
අගමැතිතුමාත්.  

මම එක කාරණයක් කියන්නම්, ෙකොච්චර වාහන අඩුෙවන් 
පාවිච්චි කරනවාද කියන කාරණය ගැන. මෙග් ෙහොඳම 
මිතෙයකුෙග් මළ ෙගයක් තිෙබනවා, ෙපොෙළොන්නරුෙව්. මම 
කිෙලෝ මිටර් 230ක් අද යන්නට ඕනෑ. මෙග් වාහනය අද  ගැෙර්ජ් 
එෙක්. මා ඊෙය් සිටම අෙප් ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුටම 
කිව්වා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙදවන වර කියවීෙම ඡන්දය 
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ඉවරෙවලා මම ෙගදර ගිහින්, මට ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
වාහනයක් ෙදන්න කියා. අෙප් ඇමතිතුමන්ලා  ඔක්ෙකොම භයයි 
වාහනයක් ෙදන්න. අන්න යහ පාලනය. ඒ කිව්ව ඇමතිතුමන්ලා 
ෙමතැනත් ඇති. මම කිහිප ෙදෙනකුට කිව්වා,"මෙග් වාහනය 
ගැෙර්ජ් එෙක්. මෙග් ෙහොඳම හිතවෙතකුෙග් මරණ  කටයුත්තකට 
යන්නට  ඕනෑ" කියලි. අෙප් ඇමතිවරුන් ගණනකට කථා කළා. 
එතුමන්ලා ඔක්ෙකොම භයයි. ෙමොකක්ද, කියන්ෙන්? "වාහන 
ෙදන්න බැහැ ෙන්" කියායි කියන්ෙන්. එක පැත්තකින් මම ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් නායකෙයෝ ෙදපළක් 
යටෙත් ෙම් වාෙග් යහ පාලනයක් තුළ අපිට අද කටයුතු කරන්නට 
ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය මැතිවරණවලදී පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වාහන ෙදතුන් සියය ෙගනැල්ලා  
පාවිච්චි කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒවා තැන් තැන්වල දමා                 
ගියා. හැබැයි අද ඒ නාස්තිය නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් පාවිච්චි කරන වාහන පමාණය 
සියයට 50කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වියදම් සියයට 50කින් 
පමණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ නම්      මීට වඩා යහ පාලනයක් 
ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් වාෙග් 
ජනාධිපතිවරෙයක්, ෙම් වාෙග් අගමැතිවරෙයක් යටෙත් ෙම් රට 
පාලනය  වීමට ලැබීම ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  සන්ෙතෝෂ  
වන්නට ඕනෑ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් ඉපදිලා, 
ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක එකතුෙවලා ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කය 
මුල් කරෙගන, ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් සහ මුළු  රෙට්ම 
ෙලොකු  සංවර්ධනයක්  ඇති කරන්නට කටයුතු කිරීම ගැන 
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම එතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත  ෙවමින් නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට,  ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 

 
[අ.භා. 5.18] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂ  

ගණනාවක් සම්බන්ධව සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්  
මාතෘකාවට අවතීර්ණ වන්නට පථම ෙම් ගරු සභාෙව් මින් ෙපර  
ෙකරුණු යම් යම් සාකච්ඡා සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

FCID  වැනි ආයතන ෙයොදාෙගන, ආණ්ඩුව තමන්ෙග් විරුද්ධ 
මතධාරින් මර්දනය කරමින් ඉන්නවාය කියා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සභාෙව් පකාශ කළා. ෙම්ක  හරි පුදුම 
කථාවක්. ෙම් අය  අෙනක් පැත්ෙතන් ගිහින් මාධ්යවලටයි,  
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලයි කියනවා, "ෙම්  අය  පසු ගිය කාලෙය්  
ෙහොරු අල්ලනවා, ෙහොරු අල්ලනවා කිව්වා. හැබැයි තවම එක 
ෙහොෙරක්වත් අල්ලා ගන්නට බැරි වුණා. කවුද අල්ලා තිෙබන 
ෙහොරා?" කියලා ෙම් විධියට පශ්න කරනවා. හැබැයි, ඒ ෙසොරකම් 
සම්බන්ධෙයන් කාට ෙහෝ කටඋත්තරයක් ෙදන්න එන්න කියා 
කිව්වාම, එක්ෙකෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් වාරණ නිෙයෝගයක් 
ගන්නවා. එෙසේ නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පකාශයක් 
කරනවා. එෙහම නැත්නම් මහපාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 
කරනවා. ෙම්ක  ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ 
කාරණයක්. ෙහොරු අල්ලන්නට යනෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙචෝදනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙසොරකම් ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් කතා 
කෙළොත් එළියට බහින ගමන් ඇඟිල්ල දික් කරලා මරණ තර්ජන 
කර ෙගන යනවා, "එළිෙය්දී බලා ගනිමු" කියා.  ඊෙය් ගරු ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමාට එවැනි තර්ජනයක් කළා.  ඒ ගැන  සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක් කරන්නය කියා අපි මුලාසනෙයන් ඉල්ලා සිටියා. 
හැබැයි අපි එක ෙදයක් කියනවා, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අපි කවුරුවත් කාෙග්වත් තර්ජන ගර්ජනවලට භෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් හඬ අවදි ෙනොකර ඉන්ෙන් නැහැ. 

ටිෙබට් ජාතික ඇස්. මහින්ද හාමුදුරුෙවෝ උන්වහන්ෙසේෙග් එක 
කවියක ෙමෙහම  කියනවා: 
 

"රටත් ජාතියත් සමයත් කරන     ෙකොට  
තුවක්කුවට කඩුවට ගල්  මුල්වලට  
ඉලක්කයක්  වන්නට ඇත්නම්  අපට 
සැපක් තමයි ෙනොනිෙමන නිවනින්    ෙමපිට " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාෙග්වත් තර්ජන 
ගර්ජනවලට භෙය් ෙහොරු ගැන, කරපු ෙහොරකම් ගැන කථා කරන 
එක අපි නවත්වන්ෙන් නැහැයි කියන එක පකාශ කරමින්, මම අද 
දින විවාදයට පවිෂ්ට වීමට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්නට 
කැමැතියි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් යම්කිසි ෙවනසක් කළ 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බව. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පසු, -1978 
ඇති කළ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පසුව- ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක නායකෙයක් අගමැතිකෙම් වාඩි ෙවලා ඉන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු තිබුෙණ් කිහිපයයි. මට මතකයි, 1994දී සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඇවිත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි වුණා, 
පක්ෂෙය් නායිකාව හැටියට. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2002දී 
වාඩි වුණා; ගිය වසෙර් වාඩි වුණා; ෙම් වසෙර් වාඩි වුණා.  

අපි මන්තීවරුන් විධියට දිවුරුම් දුන්නාට පසුව තියපු 
පළමුෙවනි වැඩමුළුෙව්දී අෙප් අගමැතිතුමා අපට ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? පාර්ලිෙම්න්තුවට නියමිත ෙවලාවට එන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදීව ඒ 
වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මළ ෙගවල්, මඟුල් ෙගවල්වල යන්න 
ෙනොෙවයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු 
සභාෙව් දිගටම රැඳී ඉන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආදර්ශවත්ව කටයුතු 
කරන්න කියා එතුමා අපට අවවාද කළා. එවැනි ආකාරයට මඟ 
ෙපන්විය හැකි, නායකත්වය දිය හැකි, රට ෙවනස් මඟකට ෙයොමු 
කළ හැකි නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක් අගමැතිවරයායි, 
ජනාධිපතිවරයායි හැටියට ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙම්ක. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ගරු සම්පන්දන් මහත්මයා වාෙග් විපක්ෂ 
නායකවරෙයක් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක්. අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු 
අනුර දිසානායක මහත්මයා වාෙග් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරෙයක් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන -ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
සභාෙව් නැහැ. හිටියා නම් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.- මම කනගාටු 
ෙවනවා. අපි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව රැස් ෙවලා 
වාඩිෙවලා බලාෙගන හිටියා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්                    
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් විෙව්චනය කරන එතුමා වාෙග් 
ෙකෙනක් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා කර 
ගන්න. එතුමා ඒ අවස්ථාව මඟ හැරියා. එතුමා ඒ සථ්ානයට ආෙව් 
නැහැ. අපි COPE එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට පත් කළා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා. මීට 
වඩා පජාතන්තවාදයට ඉහළ වටිනාකමක් දීපු, ඉහළ අවස්ථාවක් 
දීපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිබුණාද කියලා මම අහන්නට කැමැතියි. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගමැතිවරයා කළ 
කැපවීම් අද සමහර අයට අමතක ෙවලා. සමහර අය හිතා මතාම 
අමතක කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
හැටියට අපටත් ආශාවක්, කැමැත්තක් තිබුණා ජනාධිපතිවරණයට 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව ෙගෙනන්න. නමුත් එතුමාට 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකත්වයට තිෙබන ඒ අවස්ථාව කැප කර, ෙම් 
රට දිනවන්නට, රෙට් ජනතාව දිනවන්නට ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් 
හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගනැල්ලා ජනාධිපති 
පුටුෙව් වාඩි කරන්න ඕනෑ කියා පළමුෙවනි නායකත්වය දුන්ෙන් 
එතුමාත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කියන එක අපි අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු ෛමතීපාල සිරි ෙසේන 
මැතිතුමා ගත්ත උදාර තීරණය, අභීත තීරණය අපි අගය කරනවා. 
අද එතුමාෙග් ඒ තීරණය නිසායි අපට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙමවැනි අය වැයක් ෙගනැල්ලා තව අවුරුදු 5ක් 10ක් 
යන විට, -2020 වන විට- ඉහළ ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් බවට 
ෙම් රට පරිවර්තනය කරන ගමනට අවතීර්ණය කර ගන්නට.  

අද විපක්ෂෙය් සමහර අයට සටන් පාඨ නැහැ. කියා ගන්න 
ෙද්වල් නැහැ. ෙමොනවාද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්, ෙකෝ වැඩ 
කියලා දැන්  අහනවා. ඇයි? ෙම් රෙට් අද සන්දර්ශන ෙපෙනන්න 
නැහැ. ෙබෝඩ් ෙපෙනන්න නැහැ. සැණෙකළි ෙපෙනන්න නැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් දැයට කිරුළ කියා නාඩගමක් නැටුවා. ෙම් 
නාඩගමට 2013දී වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 15,931යි. ෙම් 
නාඩගම නටලා අෙනක් පැත්ත හැෙරන විට ෙම් රුපියල් මිලියන 
15,931 ඵලදායිතාව ෙකෝ කියා අපි අහනවා. ෙමොනවාද ලැබුණු 
පතිඵල කියා අපි අහනවා. ෙමොනවාද ජනතාවට ලැබුෙණ් කියා අපි 
අහනවා. අඩුම තරෙම් වහලයට උළු ෙසවිලි ෙනොකළ, බිමට 
සිෙමන්ති දාපු නැති, බිත්තිය කපරාරු කළ නැති පැල්පෙත් හිටි 
අහිංසක මිනිසුන් කී දාහකට ෙගවල් ලැබුණාද කියා අපි අහනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමොකුත් ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ, ෙමොකුත් නැහැ, ෙකෝ, ශබ්දයක් නැහැ, රහක් නැහැ කියා 
කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් සන්දර්ශන වැඩ, සැණෙකළි ෙපෙනන්න 
නැති නිසායි. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා තමන්ෙග් පතිරූපය හදා ගන්න දැවැන්ත cut-
outs ගහලා, boards ගහලා, සන්දර්ශන කර,  සැණෙකළි පවත්වන 
නායකෙයෝ ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා බලන්ෙන් එකතුෙවලා රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, වියදම අඩු කර, අගමැතිෙග් වැය 
ශීර්ෂය අඩු කර, ජනාධිපතිෙග් වැය ශීර්ෂය අඩු කර. අද 
මන්තීවරුන් හැටියට ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා එක 
පැත්තකින් පුංචි අෙදෝනාවකුත් කිව්වා කියා මට ෙපනුණා. අද 
අපටත් මන්තීවරෙයක් හැටියට තවම වාහනයක් නැහැ. පසු ෙපළ 
මන්තීවරුන් හැටියට අපිත් යන්ෙන් එන්ෙන් අමාරුෙවන්. නමුත් 
අපි බස් එෙක් හරි ඇවිල්ලා, තිවිලර් එෙක් හරි ඇවිල්ලා, 
ෙමෝටර්සයිකල් එෙක් හරි ඇවිල්ලා ෙම් නායකෙයෝ ෙදෙදනා ගත් 
උදාර කියා මාර්ගයට එකතු ෙවන්නට සූදානම්. එතුමන්ලා රට 
ෙවනුෙවන් ගමනක් යනවා. අපි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ ගමනට 
උදවු කරන්නයි. ඒ නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ගමන ඉස්සරහට යන ෙකොට අ ෙඳෝනා, ෙනොෙයක් අවලාද, 
ෙනොෙයක් අපවාද ඇෙහන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙමොන විධිෙය් අවලාද, අපවාද කවුරු නැඟුවත්, තුෙනන් ෙදකකට 
වැඩි ඡන්දයකින් අය වැය ෙදවන වර කියවීම අපට සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ගත්ෙතොත්, 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා,- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මුලින්ම විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිබුණා. ඒක විනාඩි 18 දක්වා අඩු වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
විනාඩි 17 දක්වා අඩු වුණා. ඊට පස්ෙසේ විනාඩි 13 වුණා. මම 
හිතන්ෙන්, මට විනාඩි 7ක් වත් ලැබිලා නැහැ කියායි. ෙකොෙහොම 
වුණත් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට කාලය ලබා දීම 
ගැන. ජනාධිපති වැය ශීර්ෂ වියදම් අතර ෙවනස අටසිය 
දහහත්ෙකෝටි හැත්තෑ එක්ලක්ෂ අසුෙදදහස් හාරසියය අසූපහක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතරම් බරපතළ ෙවනසක් 
ජනාධිපති වැය ශීර්ෂ අතර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා 
දන්නවා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර මන්තීවරු එහාට 
ෙමහාට දඟලනවා. මට නම් ෙපෙනන්ෙන් සම්පන්දන් 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙගෞරවනීය, සම්භාවනීය 
විපක්ෂයක් තිෙබන අතෙර්, කහඹිලියා විපක්ෂයකුත් තිෙබනවා 
කියා. අෙප් ගෙම් කථාවක් තිෙබනවා, "කහඹිලියා ගෑවුණාම එක 
තැන ඉන්න බැහැ" කියා. කහඹිලියා විපක්ෂයකුත් තිෙබනවා. 
කහඹිලියා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද ෙමොනවා හරි ෙදයක් කථා 
කරන්න වුවමනාව තිෙබනවා මිසක, ආණ්ඩුවට ෙකොෙහොම හරි 
පහර ගහන්න වුවමනාව තිෙබනවා මිසක, සාධනීය ෙලස 
විෙව්චනය කරමින් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනියන්න පුළුවන් 
දැක්මක් තිෙබන විපක්ෂ කණ්ඩායමක් කියා අපිට ෙම් කණ්ඩායම 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එතුමන්ලාට ධම්ම පදෙය් එන එක 
ගාථාවක් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ධම්ම පදෙය් ෙකෝධ වග්ගෙය් ෙමන්න ෙමෙහම 
සඳහන්ව තිෙබනවා: 

අක්ෙකෝෙධ්න ජිෙන්  ෙකෝධං  -  අසාධුං  සාධුනා ජිෙන් 
ජිෙන් කදරියං දාෙන්න            - සච්ෙච්න    අලිකවාදිනං 

දිනන්න ඕනෑ නම්, ෙමන්න ෙම් කරුණු හතර කහඹිලියා 
විපක්ෂය මතක තියා ගන්න ඕනෑ. අක්ෙකෝෙධ්න ජිෙන් ෙකෝධං, 
ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝධ කරන තැනැත්තා ෙකෝධ ෙනොකිරීෙමන් 
දිනන්ෙන්ය. අසාධුං සාධුනා ජිෙන්; අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂකමින් 
දිනන්ෙන්ය. ජිෙන් කදරියං දාෙන්න; මසුරු තැනැත්තා දන්දීෙමන් 
දිනන්ෙන්ය. සච්ෙච්න අලිකවාදිනං; ෙබොරු කියන්නා සත්යෙයන් 
දිනන්ෙන්ය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී 

කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔබතුමාත්, මමත් එකම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එකම 
ආසනෙය් පදිංචි ෙදෙදෙනක් නිසා. තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් 
ඉන්න අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
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[ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා] 
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මම ෙබොෙහොම සතුටට පත් වුණා. ඇත්ෙතන්ම ඊෙය් අය වැය 
ෙදවන වර කියවීෙම්දී ඡන්දය පකාශ කිරීම සිදු වුණ ආකාරය 
බලන ෙකොට, ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකට 
එකතු ෙවලා අය වැය ෙදවන වර කියවීම සඳහා ඡන්දය ෙදන 
ගමන්ම ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට ඊෙය් දවස එක් වුණා. ෙමොකද, 
විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම්, දවිඩ 
ගරු මන්තීවරුන් එක ෙලස ෙම් ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීම තුළ ෙම් රෙට් දැඩි ස්ථාවරභාවයක් ඇති වී තිෙබන බව ඊෙය් 
සවස අපට දැක ගන්න ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර මන්තීවරු අදහස් 
දක්වන අවස්ථාෙව්දී අල්ලස් ෙකොමිසම ගැන, FCID එක ගැන, 
රහස් ෙපොලීසිය ගැන, ෙනොෙයකුත් රාජ්ය ආයතන ගැන 
ෙනොෙයකුත් විෙව්චනයන් ඉදිරිපත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, "මෙග් ළඟ ෆයිල් තිෙබනවා. මම ඒවාට දඬුවම් 
දුන්ෙන් නැහැ. මම ඒ වරද කරලා තිෙබනවා" කියා අපි ෙනොෙවයි, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි  කිව්ෙව්. හැබැයි, 
දැන් ඒ ෙහොරු ටික නැවත ළං කර ෙගන ඉන්නවා. අපි නීතිය 
හරියට කියාත්මක කරන්න යනෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් අඬනවා, 
කඳුළු ෙහළනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ඡන්දය පකාශ කරන 
ෙව්ලාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතු ෙකෙනක් තමයි හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැත්ෙත් පරාජය 
බාර අරෙගන හමාර නිසායි. එතුමාට හිෙතන්න ඇති ඊෙය් ආවා 
නම්, ලජ්ජා ෙවලා තමයි යන්න ෙවන්ෙන් කියා. ෙමොකද තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් ලැෙබන බව එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ඥානය තුළින් 
එතුමා දැන ගන්න ඇති. ඒකයි එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා 
තමන්ෙග් ඡන්දය විරුද්ධව පකාශ කරන්නවත් ආෙව් නැත්ෙත්. 
තුෙනන් ෙදකකින් ෙම් අය වැය දිනනවා කියලා එතුමාට දැනිලා 
තිෙබනවා. ෙහට ඉපෙදන දරුවා හැරමිටිෙයන් යන කල් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ  සන්ධාන ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යනවා කියන ඒ 
පණිවුඩය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනය කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ගරු 
අගමැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා මට නාවලපිටිය 
ආසනය ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ, ඉතිහාසෙය් විශාල කාලයක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අහිමි වුණු ආසනයක් මම විශාල ඡන්ද 
සංඛ්යාවකින් ජනාධිපතිවරණයත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයත් 
ජයගහණය කරවන්න කටයුතු කළා. එවැනි ජයගහණයක් ලබා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් ඉන්න 
ෙවලාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම නැවතත් සතුට පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර 
අය කිව්වා, මුදල් වියදම් කරලා අෙප් ගරු මන්තීවරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කරලා තිෙබන ෙහොරකම් ටිකට ලබන ආත් මයටත් එක්ක හිෙර් 
ඉන්න තිෙබන මිනිස්සු තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
කුණු ෙහෝදා ගන්න, කරපු ජරා වැඩ ෙහෝදා ගන්න, මඩ ෙහෝදා 
ගන්න සුද්දවන්තෙයෝ වාෙග් කථා කරන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ලන් 
ෙමතැන වැදි බණ කියනවා. බණ කිය කියා දුම් මැස්ස අත ගානවා. 
ඉදිරි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ආසන මට්ටමින් ඡන්දය පකාශ 
කරන්න තිබුෙණොත් ෙම් වාෙග් මන්තීවරුන් ෙගදර යවලා තමයි 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් කියන එක මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ආසන 
මට්ටෙමන් ඡන්දය තිබුණා නම් ෙම් සියලු ෙදනාම ෙගදර යනවා. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. සුළු පක්ෂවලටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන 
විධියට, ආසන මට්ටමින් ඡන්ද පවත්වනවා නම් හැම 

ආසනයකටම මන්තීවරෙයක් -නිෙයෝජිතෙයක්- පත් ෙවනවා. ඒක 
අෙප් ආණ්ඩුව තුළ කරන ඉතා වැදගත් කටයුත්තක්ය කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර සිටිනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට ඇවිල්ලා 
ෙබොෙහොම වැදගත් පකාශයක් කළා, "මට තිෙබන සියලු                  
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරනවා" කියලා. ඉතිහාසෙය් 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙනොකරපු වැඩක් තමයි එතුමා අද උෙද් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කෙළේ. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරා 
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරු තමන්ෙග් පවුල නඩත්තු කර ගන්න, 
තමන්ට බලය වැඩි කර ගන්න යමක් කළා මිස ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කරපු ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම වැදගත් 
කාරණයකට සම්බන්ධ වුණා. අපටත් ඒකට සම්මාදම් ෙවන්න 
පුළුවන් වුණා, ඡන්දයක් පකාශ කරලා. 1956 ෙපරළිෙයන් පස්ෙසේ 
එදා බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ලබපු ජයගහණය තුළ  ඒ වාෙග්ම 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977දී ලබපු ජයගහණය තුළ ෙම් 
රෙට් ෙවනසක් ඇති වුණා නම් ඊට වඩා ඉතා පැහැදිලි ෙවනසක් 
ෙම් පාලන කමය තුළ ඇති ෙවයි කියන විශ්වාසය අප තුළ 
තිෙබනවා. ෙම් ජනාධිපතිතුමා ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා.  

කීර්තිමත් ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට, රාජ්ය තාන්තිකෙයකු 
හැටියට, ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා හැටියට අපට නායකත්වය ෙදන 
අගමැතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ෙගන යන 
සහජීවන ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබාෙගන, ඒ බලය 
ඉතා සාර්ථකව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස ෙයොදලා ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථික, ෙද්ශපාලන සහ අෙනකුත් 
සම්බන්ධකම් වඩාත් වර්ධනය කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා 
අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් 
කරන්න අවස්ථාව ලැෙබයි කියන ඒ විශ්වාසය අපට ඊෙය් ඇති 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා ඒ වාෙග්ම ගරු 
ජනාධිපතිතුමන් රෙට් තිබුණු පධානම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
එකතු කරෙගන විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාෙග්ත් 
ඡන්දය ලබාෙගන ෙම් යහ පාලනය ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
ඊෙය් තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත ලබා ගත්තා. දැන් "ෙපොදු 
විපක්ෂය" කියා කියනවා. ෙපොදු විපක්ෂයක් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්?  විපක්ෂ නායකතුමා ඡන්දය දුන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ජයගහණය කරවන්නයි. ෙකොෙහේද ෙපොදු විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? 
කිහිප  ෙදෙනක් එකතු වුණු කල්ලියකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙපොදු 
විපක්ෂයක් අද නැහැ. ෙපොදු විපක්ෂය කියාෙගන නමක් හදාෙගන 
හිටියාට එතැන කල්ලියකුයි තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් බඩ පුරවා 
ගත්තු, ෙම් රෙට් ධනස්කන්ධය විනාශ කරපු, රෙට් මහජන 
ෙද්ෙපොළ විනාශ කරපු, මං ෙකොල්ලකාරයන්ෙග් කණ්ඩායමක් 
තමයි එතැන ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
ආසන නිෙයෝජනය කරපු ඒ හිටපු ඇමතිවරු කරපු ෙද්වල් අපි 
ෙහොඳට දන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් එක්ක ෙද්ශපාලනය කරපු අය 
හැටියට අපිට තිත්ත ෙවලා තමයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
එකතු වුෙණ්.  

එදා නාවලපිටිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලනය කරන්න කාටවත් 
අයිතිය තිබුෙණ් නැහැ; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිබුෙණත් 
නැහැ; එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබුෙණත් නැහැ. අද මම සියලු 
ෙදනාට ඒ නිදහස ලබා දී තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා, 
නාවලපිටිය ආසනෙය් මන්තීවරයා හැටියට, ආසන 
සංවිධායකවරයා හැටියට මා ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය, ඒ වාෙග්ම  
අෙප් කණ්ඩායම් නායක, දිස්තික් නායක ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා මා ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය අබමල් 
ෙර්ණුවකින්වත් පළුදු ෙනොකර දිගටම නාවලපිටිය ආසනය 
ජයගහණය කරවීමට මා කටයුතු කරනවා. ආසන මට්ටෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආෙවොත් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමා ෙගදර තියලා ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා කියන කාරණයත් මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනයක් කරපු පිරිසක්. මම කවදාවත් ෙකොන්තාත් කරලා 
නැහැ. මම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට හිටියා; පළාත් 
සභාෙව් අවුරුදු 16ක් හිටියා.  මම කිසිම දවසක ෙකොන්තාත් කරලා 
නැහැ; පගා ගහලා නැහැ; ෙවන ෙකොෙහේවත් මඟුල් කරන්න 
ගිහිල්ලා නැහැ.  එෙහම කරපු මිනිස්සු තමයි ෙමතැන ඇවිත් කෑ 
ගහන්ෙන්. අපි කථා කරනෙකොට සභාෙව් ඉන්ෙන් නැහැ. නැගිටලා 
එළියට යනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් පැටිකිරිය අහ ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එක දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයන් මා ඉවත් කරලා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාෙග් අක්කා බැඳපු මහත්තයා පළාත් සභාවට ෙගනාව බව. 
අක්කාත් අලුත්ගමෙග්. ඔහු වීරසිංහ අලුත්ගමෙග්. ෙමෙහම 
නෑදෑකම් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? තාත්තා උප්පැන්නයට මට නම 
දීලා තිෙබනවා අලුත්ගමෙග් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට මම තව 
වචනයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. මට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අයිතියක් තිෙබනවා. 1960දී නාවලපිටිය ආසනෙය් පළමුෙවනි 
සංවිධායකවරයා වුෙණ් නීතිඥ අලුත්ගමෙග් ටියුඩර් කීර්තිනන්දයි. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 1956දී සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු 
බලෙව්ග එකතු කළා. එතුමාෙග් ඒ බලෙව්ගය බිඳින්න ජාතික 
ෙසේවක සංගමය හදලා එහි පළමු ෙල්කම්වරයා වුෙණ් අලුත්ගමෙග් 
ටියුඩර් කීර්තිනන්ද කියන ෙකනා බව මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා. එතුමා මෙග් තාත්තාෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදරෙයක්. 
එතුමා තමයි 1960දී නාවලපිටිය ආසනෙය් සංවිධායකවරයා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා කාලය ලබා 

ෙදමින් අපට කථා කිරීමට අවසරය ලබා දීම පිළිබඳව මම 
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. එදා රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් අපි කරයි කියලා ෙමතුමා 
නඩයක් හදාෙගන, පවුල නඩත්තු කරමින් කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම නාවලපිටිෙය් රගර් කීඩාංගනයක් හදලා තිෙබනවා. 
නාවලපිටිෙය් ගැහුෙව් football. ෙම් රටටම කීර්තිය ෙගනැත් 
දුන්ෙන් නාවලපිටියයි. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාෙග් ඉල්ලීමට 
අනුව ඒෙක් දැන් රගර් ගහනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
නාවලපිටිෙය් රගර් ගහන කවුරුවත් ඇත්ෙතත් නැහැ. ඉස්ෙකෝල 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් රගර් ෙසල්ලම් කරන්ෙන් කිංස්වුඩ්, ධර්මරාජ, 
Trinity College කියන ඉස්ෙකෝල ටික විතරයි. අද අපට 
ෙවොලිෙබෝල්, පා පන්දු ගහන්න කීඩාංගණ නැහැ. නාවලපිටිය 
කීඩාංගණයට සල්ලි දීලා යන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර කීඩකෙයෝ 
ඇවිල්ලා ෙසල්ලම් කරනවා. අෙප් අය ගිහින් සල්ලි දීලා බලාෙගන 
ඉන්න ඕනෑ. අෙප් මිනිස්සුන්ට ෙසල්ලම් කරන්න පිට්ටනියක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම නාවලපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලය ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ ගුරු සංගමයට දීලා එහි කීඩාංගනෙය් ෙගවල් හතරක් ගහලා 
තිෙබනවා. ළමයි ෙසල්ලම් කරපු පිට්ටනිෙය් තමයි හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයා නිවාස සංකීර්ණය හැදුෙව්; ගුරු ගම්මානය හැදුෙව්. 
මම ෙම් පිළිබඳ ගරු අගමැතිතුමාට දන්වා තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් 

තමුන්නාන්ෙසේ කාලය අවසන් කියලා රතු ලයිට් එක පත්තු 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මට පුළුවන් තරමින් ෙහෝ කාලය ලබා 
දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙමොන බලෙව්ග ආවත් ෙම් ආණ්ඩුව රැක 
ගැනීම සඳහා, ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ෙගන යාම සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා සමඟ අපි ෙකළින් හිටෙගන 
දිවි හිමිෙයන් කටයුතු කරනවා කියන කාරණය  පකාශ කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් වැය ශීර්ෂ 

ගණනාවක් සම්බන්ධව ෙයදී තිෙබන විවාදයට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ පැත්ෙතන් තවත් කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්න මම 
කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!. ගරු කථානායකතුමා  දැන් මූලාසනය  

ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සභාපතිත්වය දරන ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නට ලැබීම විෙශේෂ 
අවස්ථාවක්, භාග්යයක්ෙකොට මම සලකනවා. ෙමොකද ඔබතුමා 
මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙමන්ම, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
සාධාරණත්වය පිළිබඳව, පාරදෘශ්යභාවය පිළිබඳව, විවිධාකාර 
සමිති සමාගම් එක්ක, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන එක්ක ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
කටයුතු කරපු පුද්ගලයකු නිසා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින නිසාම, මෙග් කථාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම ආරම්භ කරන්න ඕනෑ  කියලා මා සිතුවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ලැබීමත් එක්ක, පසු 
ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී පැවැති ෙලෝක පාර්ලිෙම්න්තු සංසදෙය් 
රැස්වීමට අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු කණ්ඩායමක් සමඟ 
සහභාගීවීමට මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ෙලෝක පාර්ලිෙම්න්තු 
සංසදෙය්දී අපට විවිධාකාර ෙපොත්පත් රාශියක් ලබා දුන්නා. ඒ 
සියලුම ෙපොත්පත් මම රැෙගන ආවා. ෙගොඩාක් අය ඒවා දමලාත් 
එනවා. අෙප් කණ්ඩායෙම් අය එෙහම කළා කියලා ෙනොෙවයි  මම 
කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒවා කියවා ෙගන යනෙකොට, 
"Guidelines for Parliamentary Research Services" කියන ෙම් 
කෘතිය මට හම්බ වුණා. මම ෙම් ෙපොත ටිකක් කිෙයව්වා. ෙම් 
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[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යද්දී, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
හැම අංශයක්ම වැදගත් ෙවනවා. එහිදී පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල පවත්නා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
තිෙබන පශ්නයත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු එක්තරා විෙශේෂ 
පැත්තක් ෙවනවා.  මන්තීවරුන්ට අද තිෙබන විවිධාකාර මහජන 
කටයුතු සමඟ ගත්තාම, සමහර කරුණු අධ්යයනය කිරීමට 
වුවමනාව තිබුණත්, සමහර විට ඒ සඳහා ෙව්ලාවක් නැති 
තත්ත්වයක්  තිෙබනවා. අපට ලබා දුන් ෙපොත්වලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්බන්ධව තිබුණු ෙපොත් ෙදක ෙකෙරහි මා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළා. ඒ ෙපොත් ෙදෙකන් එකක් තමයි, 
මම දැන් ෙපන්වූ ෙපොත. අනික, Oversight Committees ගැන 
තිෙබන ෙපොත. ඒ නිසා මම හිතුවා, ෙම් ෙපොත් පදනම් කරෙගන 
යම් කිසි සාකච්ඡාවක් ඇති කරගන්න ඕනෑ කියලා. මම අවංකවම, 
ෙම් ෙපොත තරමක් කිෙයව්වා. ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් මුණ ගැහිලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් ෙම් ෙපොත දුන්නා, ෙම් ෙපොතට අදාළව ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙමොනවා ෙහෝ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා 
නම් කියන්න, එෙහම නැත්නම්  ෙම් ෙපොෙතන් ගත යුතු ෙද් 
ෙමොකක්ද  කියන්න  කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, එයින් පසු 
විශාල කඩා වැටීමකට තමයි මම ලක් වුෙණ්. මම ෙම් ෙපොත 
ඔවුන්ට දීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. 
මම හිතුෙව්, ඒ  නිලධාරි මහත්වරු  ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන කාරණා 
අනුව, ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කිරීමට අවශ්ය කරන මානසික 
සූදානමකින් සිටිනවාය, ෙමහි තිෙබන කරුණු අනුව කටයුතු 
කරන්න අවශ්ය වටපිටාවක් ඔවුන්ට තිෙබනවාය කියලායි. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් කථාව ඇසුවාට පස්ෙසේ මට දැනුණු ෙද් තමයි, ෙම් ෙපොත 
ෙදන්න කලින් තව පැති ගණනාවකින් එම අංශය දියුණු කිරීම කළ 
යුතුයි කියන එක. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම 2010 වසර ෙවනකම් අවුරුදු දහයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. ඒ ෙවනෙකොට Research Division 
එෙක් සිටිෙය් හතර ෙදනායි. නමුත් දැන් නව ෙදෙනකු ඉන්නවා. 
ඒක ෙහොඳයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි Research  සම්බන්ධ ෙම් 
වාර්තාව බැලුවාම ෙපනී යනවා, ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවල 
සිටින මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම 
සඳහා, ඒ නිලධාරින්ට අවශ්ය පුහුණුව හා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන 
මට්ටම සම්බන්ධ  විශාල මැදිහත්වීමක් කර තිෙබන බව. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, “The quality of the employees 
hired will be essential in establishing or expanding a 
successful Parliamentary research service.” යනුෙවන් ෙමහි 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. තව තැනක, "Training is, therefore, 
an important element in the development of a professional 
research service as a way to both strengthen the quality and 
retain employees." යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. ඒ වාෙග් තවත් 
ෙතොරතුරු රාශියක් ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වාෙග් 
රටවල තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවල  පර්ෙය්ෂණ අංශ, පුස්තකාලය, 
IT Section  එක තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් යම් 
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න ෙම් ෙපොත හරහා මා උත්සාහ කළා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අෙප් රට සංසන්දනය කරන 
එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා ෙවනත් මට්ටමක රටවල් 
නිසා. නමුත් එහි  400කට විතර  අතිවිශාල Research Division 
එකක් තිෙබනවා. ඉන්දියාව වාෙග් ෙලොකු රටක් ගත්ෙතොත්, 
LARRDIS කියලා අතිවිශාල ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් එහි ෙවනම 
තිෙබනවා.  ඒකට IT, Library, Archives, Reference, Research,  
Documentation  and Information Services කියන අංශ ඇතුළත් 
ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන 
දන්නවා ඇති.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමාත්  සිටින එක ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම ගැන නිතර 
කථා කරන ෙකෙනකු නිසා. අපි ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙතොත්, එහිත් 400කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා.  
අගමැතිතුමා ෙගොඩක් කරුණුවලදී උපුටා දක්වන මැෙල්සියාව 
ගත්ෙතොත්, එහි Research Section එක ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට විතරක් ෙනොෙවයි, එහි නිලධාරින් 
සිය ගණනකට ආසන්න පමාණයකුත් ඉන්නවා. IPU එකට 
ගියාමත් අපි දැක්ෙක් මැෙල්සියාෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා හිටපු ඒ 
IPU Delegation එක University Senate එකක් වාෙග්යි. ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් අධ්යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් ගත්තාම, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායමක්ද, නැත්නම් University Senate  
එකක්ද කියලා හිෙතන මට්ටමක් තිබුණා. ඇෙමරිකාව, බිතාන්ය 
ගත්තත් එෙහමයි. බිතාන්යෙය් 90 ගණනක් ඉන්නවා. ඉන්දියාව 
සහ මැෙල්සියාව වාෙග් රටක් ගත්තත්, Research Division එක -
පුස්තකාල- පැත්තට විශාල මැදිහත්වීමක් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ අදහසත් සමඟ මම අෙප් නිලධාරින් සමඟ කථා කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවිධ තනතුරුවලට අවශ්ය කරන අධ්යාපන 
සුදුසුකම් ෙවනස්. ඒවා සංසන්දනය කරන්න බැහැ. නමුත් අපි 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, අෙප් Research Division එෙක් දැනට ඉන්න 
නිලධාරින් නවෙදනාම පශ්චාත් උපාධියක් තිෙබන අය වීම ගැන. 
ඔවුන් සියලු ෙදනාම Second Class - Upper Division ෙහෝ First 
Class Degree එකක් තිෙබන අය. ෙමතැන ඉන්න ෙගොඩක් 
මන්තීවරුන් ඒ අයෙගන් ෙලොකු පෙයෝජනයක් ගන්නවා. අපි 
ෙමොන ෙවලාවක යම් ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඒ අය "බැහැ" කියන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම වගකීමක් ඇතුව අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වාර්තාවක් ඔවුන් ෙබොෙහෝ විට ලබා ෙදනවා. නමුත් මම දකින 
විධියට ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් හැකියාව, කැපවීම සහ 
උගත්කම මත වෘත්තීයමය වශෙයන් ඉදිරියට යන්න පාරක් තිබිය 
යුතුයි. නැත්නම් ඕනෑම ෙකෙනක් discourage ෙවනවා; 
අෛධර්යයට පත් වනවා. ඉතින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ෙතොත් 
අපි දැකපු ෙදය තමයි, ඉහළම අධ්යාපන සුදුසුකම් සහිතව බඳවා 
ගන්නා ෙම් නිලධාරින්ට සහ නිලධාරිනියන්ට විශාම යන්න 
ෙවන්ෙන්ත් ඒ විධියටම බව. ඒ කියන්ෙන්, ඔවුන්ට උසස්වීම් 
පටිපාටියක් හැදිලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන්ම කථා 
කරන තැනක්. අපි කථා කරන්ෙන් ෙමතැන විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙන්. අපි මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙගොඩක් ෙවලාවට රූපවාහිනී 
නාලිකාවලට ගිහිල්ලා කථා කරනවා. එතෙකොට අපි කථා කරන 
දත්ත තමයි සමාජය ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් නිලධාරින්ට අවශ්ය 
පුහුණුව, professional satisfaction එක තිබුෙණ් නැත්නම්, ෙම් 
අතිදක්ෂ නිලධාරින් රුපියල් 50,000ක, රුපියල් 60,000ක 
වැටුපකට රඳවා ගන්න එක ෙලෙහසි ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
වුෙණොත් ඔවුන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙවන ෙවන පැතිවලට යන්න 
ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන්.  

2010 වර්ෂයට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකොට මට 
මතකයි, පුස්තකාලෙය් පර්ෙය්ෂණ අංශය සම්බන්ධ ෙවලා ෙවන්න 
ඕනෑ, අපට මාසික, ද්වි මාසික පර්ෙය්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ 
බව. ආර්ථික දත්ත, සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. ඒවා duty list 
එෙක් තිෙබන ෙද්වල් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒවා මිනිසුන් 
උවමනාෙවන් වැඩ කරනෙකොට කරන ෙද්වල්. ෙම් research 
guidelines ඔවුන්ට ෙදන්න ගියාට පස්ෙසේ තමයි මට ෙම් තත්ත්වය 
දැන ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන ෙද්වල් 
කරන්න කලින්, ෙම් Research Section එක පුළුල් විය යුතුයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපි ෙමොන 
පක්ෂෙය් වුණත්, අපි රටට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ගරු 
සභාපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පර්ෙය්ෂණ අංශය තව 
පුළුල් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මම අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන්ට උසස්වීම් පටිපාටියක්                  
ඇති කරන්න කියලා. මම හිතන විධියට ෙම් හැම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකම අයට කුඩා තැනින් පටන් අරෙගන ඉහළට 
එන්න අවස්ථාවක්  තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන් Research Section එෙක් පමණක් 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. තවත් ෙම් වාෙග් සැඟවුණු අංශ තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒවාට අදාළ කරන උසස්වීම් පටිපාටියක් හදන්න. 
ඉන්දියාෙව් ගත්ෙතොත් පර්ෙය්ෂණ අංශය ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පුළුවන් නම් ඔබතුමා ෙම් නිලධාරි මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡාවක් 
කරන්න කියලා. ඔබතුමාට one-on-one කථා කරන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මට  එෙහම ෙදයක් 
කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා, මා හරහා දැන ගන්නවාට වඩා 
ඔබතුමා ෙකළින්ම ඒ ගැන දැන ගන්න එක වටිනවා කියලා. 
ෙමොකද, එතැන ඉන්ෙන් උගත්, තරුණ උපාධිධාරින් පිරිසක්. ඒ 
ඔක්ෙකෝම අය ලංකාෙව් උපාධි තිෙබන අය. ෙහොඳම ලකුණු 
අරෙගන විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්  වුණු ළමයි. ඒක එකක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් Research Section එක 
සම්බන්ධෙයන්ම තිෙබන අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඒ එක එක 
නිලධාරින් එක එක විෂයයන් ෙබදා ෙගන ඉන්නවා. අධ්යාපනය 
කිව්ෙවොත් එක් ෙකෙනක්. විෙද්ශ රැකියා කිව්ෙවොත් එක් 
ෙකෙනක්. හැබැයි මාෙග් දැනීෙම් හැටියට ඔවුන්ට උපෙද්ශක 
කාරක සභාවලට සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන 
හැටියට ඒක අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අඩු ගණෙන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාවට අධ්යාපන විෂයය භාර 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිතුමාට එන්න පුළුවන් නම්, එතුමාට ඒෙකනුත් 
යම් කිසි ෙදයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒකට 
පරිපාලන බාධාවක් තිෙබනවාද කියලා. එවැනි, සමහර කුඩා 
ෙද්වල් හදන්න පුළුවන්.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම නිලධාරිෙයකුම පුහුණු වීම වැදගත්. මම 
ඒ ගැන ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. Catering and Housekeeping Department  එෙක් 
ෙසේවක මහත්වරුන් මාස ෙදක තුනක් තිස්ෙසේ ෙපෙනන්න නැති 
වුණාම අපි අහනවා,"ඔයා ෙකොෙහේද ගිෙය්?" කියලා. ඔහු 
කියනවා,"මම Hotel School එෙක් training එකකට ගියා" 
කියලා. Training  එක වැදගත්. සමහර විට දන්න ෙද්වල්ම 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒෙකන් තව ටිකක් මනස වර්ධනය 
ෙවනවා.  නමුත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව සඳහා 
ෙමවර Budget  එෙකන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන ෙදකයි. ඉන්ධන වලට ෙවන් කරලා තිෙබනවා රුපියල් 
මිලියන 152ක්. මම ෙම් කියන කාරණා වැරැදියි නම් නිවැරැදි 
කරන්න. රුපියල් මිලියන ෙදකකින් කරන්න පුළුවන් පුහුණුවක් 
ගැන නම් මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා J.R. Jayewardene Centre එකට රුපියල් 
මිලියන 50ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  J.R. Jayewardene Centre 
එක දියුණු කිරීම ෙවනම ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්.  අපි කවුරුත් 
J.R. Jayewardene Centre එකට යන්ෙන් නැහැ.  J.R. 
Jayewardene Centre එක කිව්වාම - එය රජෙය් ආයතනයක් බව 
ඇත්තයි -  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට හිමි ෙවනම 
අනන්යතාවක් එහි තිෙබනවා.  එතැනදී  අපට "කාර්ල් මාක්ස්" 
ගැන කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ෙමොකද, එතුමා ෙවනම දර්ශනයක් 
මත ෙගොඩනැඟුණු නායකෙයක්. [බාධා කිරීමක්]   නැහැ, නැහැ. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. මම කියන්ෙන් ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශය දියුණු කිරීම ගැනයි.  J.R. 
Jayewardene Centre එක දියුණු කරන්න එපා කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ ගරු අගමැතිතුමනි. ඔබතුමා ඒ මධ්යස්ථානය 
දියුණු කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, that is a research centre. There is no 

politics in it.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
But it depends on the Board that you are going to 

appoint for it, Sir.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
General Sir John Kotelawala Defence University  වා ෙග්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒක ගැන විවාදයක් ඇති කර ගන්නවා 

ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලය, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Department of Information Systems and 
Management  එක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Section එක 
දියුණු කරන එකයි, J.R. Jayewardene Centre එක දියුණු කරන 
එකයි ඒ ෙදකම කරන්න කියලායි.  එක ෙදයක් විසින් තව ෙදයක්  
අකර්මන්ය ෙවන්න ෙදන්න එපා කියන එකයි මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  මම මුලින්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  
ෙමම පර්ෙය්ෂණ අංශය ඇතුළු   වැඩි අවධානයට ලක් ෙනොවන, 
නමුත් වැදගත් ෙසේවයක් කරන අංශවල එම නිලධාරි කණ්ඩායම් 
සමඟ ඔබතුමා one-on-one කථා කරන්න කියලා. එම අංශවල 
නිලධාරි මහත්වරුන් ෙගන්වලා අහන්න,  දුක්ගැනවිලි ෙමොනවාද 
කියලා. ඔබතුමාට රෙට්ම මිනිසුන්ෙග් දුක් ගැනවිලි අහන්න 
පුළුවන් නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මිනිසුන්ෙග් දුක් 
ගැනවිලි අහන්නත් පුළුවන් ෙන්. එෙහම අහලා  ඔවුන්ට ෙමයට 
අදාළව ඉදිරියට යන්න අවශ්ය කරන පාරක් හදලා ෙදන්න. ඒත් 
එක්කම Research Section  එක පුළුල් කරන්න කියලාත්  මම  
මූලික වශෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණාව ෙම්කයි. අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් සිටින නිසාම 
ෙමහි වැඩ කරන නිලධාරින්ෙග්, ෙසේවක මණ්ඩලවල සුබ සාධනය 
ගැනත් කථා කිරීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඔවුනුත් අෙපන් එය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  
විධියට අපි රෙට්ම වෘත්තීය සම්ති ගැන කථා කරද්දි, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වෘත්තීය සමිති නැති වුණත්, එහි  ෙසේවය කරන 
ෙසේවක මහත්වරුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
අනුව ෙම් ගරු සභාව මන්තණ සභාවක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, අපට 
නිතරම උදවු කරන්න මැදිහත් ෙවන කණ්ඩායම් ගණනාවක් 
සිටිනවා. ඒ තමයි  හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, Department of 
the Co-ordinating Engineer  එක, ෙව්තධාරී ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
ඒ වාෙග් අපට විවිධ අයුරින් උදවු උපකාර කරන නිලධාරි 
මහත්වරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ඉහළ නිලධාරින් සම්බන්ධව ෙමම ගරු සභාෙව් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට පාර්ලිෙම්න්තු  කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් දුක් ගැනවිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් staff categorization 
එෙක් C කාණ්ඩෙය් සහ D කාණ්ඩෙය්  සිටින  ෙසේවක මණ්ඩලවල 
තත්ත්වය ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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මට එක ෙසේවක මහත්මෙයක් කිව්වා, එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 1991 වර්ෂ ෙය් කියලා. ගරු 
සභාපතිතුමනි,  එතුමා 1991 වර්ෂෙය් ෙසේවයට බැඳුණාම  වාර්ෂික 
වැටුප් වර්ධකය ෙලස  රුපියල් 185ක්  ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමා 
වැටුප් වර්ධකය ෙලස අද වන විට  කීයක් ලබනවා කියලාද 
ඔබතුමන්ලා හිතන්ෙන්? අදත් ලැෙබන්ෙන්  රුපියල් 185යි. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුදු 25කට පසුවත් වැටුප් වර්ධකය  රුපියල් 185යි.  
සමහර අය ෙම් වන විට විශාම යාමටත් ආසන්නව සිටිනවා.   
ඔවුන්ෙග් service එක අවුරුදු 33ක්, 35ක් පමණ ෙවනවා. ෙමහි 
සමහර ෙසේවාවන්වල නීතිඥයන් පවා ෙසේවය කරනවා. 
ඒෙගොල් ලන්ට වයස අවුරුදු 60න් පසුව විශාම ගිහිල්ලා private 
law firm එකක් වුණත් කරෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් C ෙශේණිෙය් හරි  D ෙශේණිෙය් හරි ෙසේවය 
කරන ෙසේවක මහත්වරුන්ට ගිහිල්ලා එෙහම කරන්න හැකියාවක් 
නැහැ.  ඒෙගොල්ලන්ට pension එකක් ලැෙබනවා. Salary  එකට 
allowances  එකතු ෙවලා දැන් සමහර විට රුපියල් 50,000ක 
60,000ක වැටුපක් ලැෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් විශාම 
ගියාම ෙම් ෙමොනවාවත් allowances  නැහැ. විශාම වැටුෙපනුත් 
ලැෙබන්ෙන් සියයට 85යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙකොට මුලික වැටුප රුපියල් 22,000ක් 
ලබන ෙසේවකයකු අවුරුදු 35ක් වැඩ කරලා අවුරුද්දකට රුපියල් 
185 ගණෙන් වැටුප් වර්ධක වශෙයන් ඔහු උපයාෙගන තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් 6,475යි. එතෙකොට මූලික  වැටුප රුපියල් 22,000 නම්, 
ෙම් මුදල තමයි එම මූලික වැටුපට  එකතු වන්ෙන්. මෙග් ගණනය 
කිරීම්වල ෙපොඩි ෙපොඩි ෙදෝෂ සිදු වන්න පුළුවන්. එතෙකොට මුළු 
වැටුප රුපියල් 28,000ක් පමණ ෙවනවා. අපි එය රුපියල් 
30,000ක් කියලා කියමු ෙකෝ. රුපියල් 30,000න් සියයට 85ක් 
කීයද? රුපියල් 30,000න් සියයට 85ක් වන්ෙන් රුපියල් 25,500ක් 
පමණ. එතෙකොට මනුෂ්යයකු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරලා 
අවුරුදු 60න් විශාම යවනවා, රුපියල් 25,000ක පමණ විශාම 
වැටුපක් දීලා. එතෙකොට ඒ මනුෂ්යයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ශාප 
කරනවා ෙන්. ෙමය එක් ෙකනකුෙග්, ෙදෙදනකුෙග් පශ්නයක් නම් 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක විශාල පිරිසකෙග් පශ්නයක්. 
ඇත්තටම පුදුමයක් තිෙබනවා. අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ රුපියල් 185ක 
වැටුප් වර්ධකයක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 25කටත් වැඩිද 
දන්ෙන් නැහැ. මට කිව්ව ෙසේවක මහත්මයාට ෙන් අවුරුදු 25 අදාළ 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා, - මුදල් ෙවන් කර 
ගැනීෙම්දී අගමැතිතුමාෙග් දායකත්වය අවශ්ය වනවා -  ඒ නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් වැටුප් වර්ධක වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා. ඒක සාධාරණයි. අපට ෙම් සභාෙව්වත් සාධාරණත්වයක් 
ඇති කරන්න බැරි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ෙද්වල් ගැන 
කථා කිරීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. අපි දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සමහර ෙසේවාවන් පහසු කර ගැනීම සඳහා supervisor තනතුරු, 
අධ්යක්ෂ තනතුරු, අධීක්ෂක තනතුරු පිහිටුවා තිෙබන බව. ඒක 
වැදගත් ෙවනවා.  සමහරවිට අවස්ථා අනුව ඔබතුමන්ලා එවැනි 
තනතුරු පිහිටුවා තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සභාෙව් අෙප් මහ 
ෙල්කම්තුමාට, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමාට සම්බන්ධීකරණය 
කරන්න අධීක්ෂක තනතුරක් ඇති කරන්න කියලා මීට අවුරුදු 
8කට විතර කලින් ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාවක් මා සතුව 
තිෙබනවා.  ෙම් සභාව තමයි වැදගත්ම තැන. නමුත් එම අධීක්ෂක 
තනතුරු තවමත් ඇති කරලා නැහැ. අපි දන්නවා, සමහර අනවශ්ය 
තනතුරු හදා ෙගන තිෙබන බව. ඒ ගැන කියන්න අපි භය වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාත් අද ෙවනත් වචනවලින් ඒ කාරණය 
කිව්වා. තනතුරු ෙදකක් ගැන එතුමා කිව්වා. මා හිතන හැටියට 
එතුමා කිව්ෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැනයි. අපි ඒ ගැන 
ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. අනවශ්ය තනතුරු හදා ෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් අපි negative පැත්තට ගිෙයොත් රණ්ඩු ෙවන්න ෙන් 

ෙවන්ෙන්. ඒක ෙනොෙවයි. කවුරුන් ෙහෝ ෙකනකු දැනට ලබා 
ෙගන තිෙබන ෙදයක් නැති කරන්න අපට අවශ්ය නැහැ.  

අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කරුණාකර "B" හා "C" 
ෙශේණිවල අයෙග් වැටුප් වර්ධක ලබා ෙදන්න කියලායි. තවත් 
ෙශේණිවල අයටත් ෙම් ගැටලුව ඇති. ෙම්ක අතිශය විහිළුවක්. මා 
කියන්ෙන් නැහැ, අධීක්ෂක තනතුරු 10ක්, 15ක් ඇති කරන්නය 
කියලා. නායකයන් වැඩි වුණාමත් කරන්න බැහැ. අත්යවශ්යතාව 
අනුව අධීක්ෂක තනතුරක්, ෙදකක් ඇති කරන්න. සමහර විට 
ෙකනකු  අහන්න පුළුවන්, "ඒ ෙමොකටද?" කියලා. එෙහම නම් 
අපටත් අහන්න පුළුවන්, "මහ ෙල්කම් තනතුරක් විතරක් තිබුණාම 
මදිද?" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. අපට අවශ්යයි ෙන්. 
ෙත්ෙරනවා ෙන්. ඕනෑම ෙකෙනක් කැමැතියි, තමන්ට වග කීමක් 
ලැෙබනවාය කියලා ෙපෙනන ෙකොට. ඒ අය ඒ තනතුර ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් සභා ගර්භය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්, ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරලා අවශ්යතාව අනුව එවැනි 
අධීක්ෂක තනතුරක් ෙහෝ තනතුරු ෙදකක් ෙගොඩනඟන්න කියලායි 
අපි ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. ඒ ගැනකලින් එවපු කැබිනට් 
පතිකාවකුත් තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. මා හිතන හැටියට සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කිව්වා, අෙප් ෙතොරතුරු පද්ධති හා 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව - Department of Information 
Systems and Management - ගැන. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල 
කාර්ය භාරයක් කරනවා. නමුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන්, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසේවය ලබා ගන්න කියලායි. 
අපි අද සවස ඔබතුමාත් සහභාගි වුණු Botswana Friendship 
Association එෙක්දී එක ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු කිව්වා, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෙවබ් අඩවිය ලංකාෙව්  තිෙබන ෙහොඳම 
ෙවබ් අඩවිවලින් එකක්ය කියා එතුමා අද තමයි දැන ගත්ෙත් 
කියලා. එතුමාෙග් පශ්නයට වඩා අපට ෙපෙනන්ෙන්, අපි ඒ 
පැත්ෙතන් පෙයෝජන ගන්නා පමාණය අඩුයි කියන එකයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් COPE  එක පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත්, COPE  එකට විදුලි බල මණ්ඩලය කැඳවනවා නම්, Sri 
Lanka Cricket එක කැඳවනවා නම් මිනිසුන්ෙග් ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්න දැන්වීමක් පළ කරන්නවත් ඒකට මුදලක් ෙවන් ෙවලා 
නැහැ. අපි දන්නා ෙද් තමයි අද ජනතාව උනන්දුයි කියන එක.  

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්  චීනය ගැන. ඔබතුමා චීනය සමඟ ඉතා 
දිගු කාලීන මිතත්වයක් තිෙබන ෙකෙනක්. ඔබතුමා මට කියා 
තිෙබන විධියට ඔබතුමා 1965දී තමයි චීනයට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
චීනය වාෙග් රටක දූෂණ මර්දනෙය්දී ආණ්ඩුෙවන් පවත්වා ෙගන 
යන blogs 35ක් තිෙබනවා. මා එක උදාහරණයක් කියන්නම්, ගරු 
සභාපතිතුමනි. චීන නිලධාරි කණ්ඩායමක් ඇෙමරිකානු පුහුණු 
සංචාරයකට ගිහින් ඇවිල්ලා, චීනෙය් එක්තරා station එකක 
dustbin එකක් වෙග් එකකට ෙපොඩි බෑග් එකක් දාලා යනවා. ඊට 
පස්ෙසේ උෙද් රස්සාවට train එෙක් යන තරුණ නිලධාරිෙයක් 
එතැනට එනවා. ඔහුට ෙප්නවා dustbin එකක අමුතු බෑග් එකක් 
තිෙබනවා. ඔහු ෙකෝච්චිය එනකල් ඉන්න ගමන් ඒක අරෙගන 
බලනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒෙක් තිබුෙණ් යුවාන් 630,000ක 
ලාස්ෙව්ගාස්වල කැසිෙනෝ ගහපු බිල් වාගයක්. චීන ආණ්ඩුෙවන් 
training ගිහිල්ලා ඒ අතර ලාස්ෙව්ගාස්වලටත් ගිහිල්ලා. දැන් ඒ 
බිල් ටික අහුලාගත් නිලධාරියා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒවා චීනෙය් 
ෙපොලීසියටයි, චීනෙය් CID  එකටයි, අරවා ෙම්වාට ගිහිල්ලා 
පැමිණිලි කරන්න ඔහුට ෙවලාවක් නැහැ. චීන ආණ්ඩුෙවන් හදලා 
තිෙබන anticorruption blogs 35ක් තිෙබනවා. ඒ බිල් ටික scan 
කරලා ඒ වෙග් තැනකට දාන එක තමයි ඔහු කරන්ෙන්. ඒක 
විතරක් ඇති. ඊට පස්ෙසේ වන ෙද් තමයි, ඊට අදාළ ෛනතික 
කියාමාර්ග අරෙගන අර 6ෙදනාම හිෙර්ට නියම වන එක. 
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අපි ෙහොඳටම දන්න ෙද් තමයි, social media පිළිබඳව අද 
තරුණ අය ෙගොඩක් උනන්දුයි කියන එක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වැඩිහිටි අයත් උනන්දුයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි දන්නවා, ජනවාරි 
8වැනිදා සිදු වුණු ෙද්ශපාලන ෙවනසටත් අන්තර්ජාලය 
සම්බන්ධෙයන් ෙකරුණු කියාවන් විශාල වශෙයන් බලපෑ බව. 
ඉතින්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එක ගැන, PAC එක ගැන, 
අෙනක් කාරක සභා ගැන, High Posts Committee එක ගැන පවා 
අපට advertisement දාන්න පුළුවන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති එක්තරා 
අවස්ථාවකදී අපි පත් කරන ලද එක්තරා මහ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයකුෙග් ෙසේවය High Posts Committee 
එෙකන්ම නතර කළා. අවුරුදු කිහිපයකට කලින් වූ සිදුවීමක් මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ඔහු සම්බන්ධ ව පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කළාට 
පසුව ලැබුණු වාර්තා නිසා තමයි එෙහම කරන්න සිදු වුෙණ්. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට ඔහු ලංකා බැංකුවට විතරක් රුපියල් මිලියන 
283ක ෙපොලු තියපු ෙකෙනක්. මම එතුමාෙග් නම කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. දැන් එතුමාට අපහාස කරන්න මට වුවමනාවක් 
නැහැ. නමුත් ජනතාවෙගන් තමයි අපට ඒ ෙතොරතුරු හම්බ වුෙණ්. 
එෙහම නැති ෙවන්න අපි "How are you?, ආ.. ෙකොෙහොමද?" 
කියලා යවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමන්න ෙම් Information Systems and 
Management Department  එකත්, මහජනතාවත් අතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු වැඩිපුර සම්බන්ධ කිරීම ෙවනුෙවන් කළ 
යුතු සහ කළ හැකි පියවර ගන්න කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙම් 
තනතුරට පත් ෙවලා සිටින නිසාම අපට ෙම් ඉල්ලීම කරන්න 
ෙලෙහසියි. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, එවැනි කියාමාර්ගයක් ගන්න 
කියලා. එතෙකොට ෙම්ක දියවන්නාෙවන් ෙවන් වුණාට internet 
එක හරහා ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධය තත්පරයකින් හදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඒක කියාත්මක වීමට අපි ඒ සඳහා අවශ්ය 

පියවර අරෙගන තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුද්දක් කිව්වාම මාස 12ක්ම 

තිෙබන නිසා අපි හිතනවා ඒක ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසවලදීම 
පටන් ගනියි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් අද 
දිනෙය්දී ගරු ඇමතිවරු කළ කථාවලටත් උත්තර ටිකක් ෙදන්න 
ඕනෑ කියා මා කල්පනා කළා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ඒ කාලය ඇති ගරු සභාපතිතුමනි. මම දැකපු එකක් තමයි, 

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා සහ ෙබොෙහෝ ඇමතිවරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ෙවලාෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නාස්තිකාරී වියදම් ගැන කථා කළා. මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ඇමතිවරු සියලුම 
ෙදනා ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් ශීර්ෂ අඩුවීම පිළිබඳ කාරණය 
තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක ෙපොඩි මැජික් එකක් තමයි, ඒක අපි 
ආශා කරන එකක්. අපි ඒකට කැමැතියි. මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමා සියලුම ඇමතිවරුන්ට නිෙයෝග කරන්න 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශවල තමන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියා කියන්න කියලා. ෛමතීපාල සිරි ෙසේන කරපු එක වැඩක් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා විතරක් ඒ විධියට කටයුතු කරලා 
හරියන්ෙන් නැහැෙන්. ෙමොකද, මා ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන අමාත්යාංශයම ඇමති කාමරය හදනවා,  
රුපියල් මිලියන 16ක් ෙවන් කරලා. අපි දන්නවා, සමහර 
ඇමතිවරු කලින් හිටපු කට්ටිය පවත්වාෙගන ගිය ෙමෝර මාළිගා ඒ 
විධියටම පවත්වාෙගන යන බව. අපට ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබී 
තිෙබනවා. අමාත්යාංශවල ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නිල 
නිවාසවල. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාෙග් ෙහවනැල්ලට cover ෙවලා තමන් කරන ඔක්ෙකෝම 
ෙද්වල් ටික ''ෙෂේප්'' කරගන්න යන්ෙන් නැතුව තමන් ෙමොනවාද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්න. මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ඇමතිවරු පත්ෙවලා මාසයයි, 
ෙදකයි බව ඇත්ත. ඒ මාස ෙදෙක්දී තමන් කළ වියදම 
පතිශතාත්මකව ෙපන්වන්න. කලින් හිටපු ඇමතිතුමා අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන 100ක් වියදම් කළා නම්, ඒක මාස ගණනින් 
ෙබදුවාම ෙපෙනනවා, මාසයකට ෙකොච්චර වියදම් කර තිෙබනවාද 
කියලා. එතෙකොට මාෙසකට රුපියල් මිලියන 8ක් විතර ෙවනවා. 
එතෙකොට මාස ෙදකට කීයද බලන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ෙම් 
පසුගිය මාස ෙදකට තමන් ෙකොච්චර වියදම් කර තිෙබනවාද 
කියලා කියන්න. ෙමොකද, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික වැඩක් විතරක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම්ක ජන වරම. ඒක 
ෙනොකළා නම් එතුමාට අද ඔතන ඉන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. 

 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ෙගොඩක්  ජනාධිපතිවරු තමන්ෙග් 
තනි හයිෙයන් දිනපු අය. අපි ඒක කියන්න ඕනෑ ෙන්. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට කියන්න පුළුවන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාට කියන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට කියන්න පුළුවන් දිනපු පධාන සාධකය ''මම" කියලා. 
නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට එෙහම කියන්න බැහැ. 
එතුමාෙග් කැප කිරීම අගය කරනවා. එතුමාෙග් කැප කිරීම අගය 
කරන අතර, එතුමා වර්තමානෙය් ෙදන සමහර ෙහොඳ ආදර්ශ අගය 
කරනවා. එතුමාට කියන්න බැහැ, ''ෙම් ජන වරමක් තිෙබනවා; 
විශාල ජන ෙඝෝෂාවක් තිෙබනවා; ෙමෙහම කරන්න'' කියලා. ඒ 
නිසා අපි නැවත නැවත කියන්ෙන්, ඇමතිවරු ෙකොපමණ 
තමන්ෙග් වියදම් කප්පාදු කර තිෙබනවාද කියා තම තමන්ෙග් 
කාරක සභාවලට කියන්න කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට විෙව්චන 
එන බව එතුමා සමඟ ඉන්න කණ්ඩායෙම් මන්තීතුමන්ලා දන්නවා.  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙද්ශපාලන වශෙයන් අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නන්නත්තාර වුණා; සම්පූර්ණෙයන්ම නැති 
වුණා. හැබැයි, එක් ෙකෙනක්වත් උත්තර බැන්ෙද් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ කණ්ඩායම, රාජපක්ෂ මහත්මයා විකුණලා ඡන්දය දිනා 
ගත්තාට, අද රාජපක්ෂලාට විරුද්ධව දවැන්ත ෙචෝදනා එන විට 
කථා කරන්න එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ කිසිෙවක් ඇත්ෙත්ත් 
නැහැ. අපි ඒක කිව්වා. ''එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන මළකඳ පාවිච්චි කර 
දියවන්නාවට ෙගොඩ ෙවන්න මිස, ඔහුත් සමඟ, ඔහු ආරක්ෂා කරන 
ගමනකට කවුරුවත් ලැහැස්ති නැහැ'' කියා අපි කිව්වා. ඒ නිසා අපි 
කියන්ෙන් ඒවාට උත්තර ෙදන්න කියලායි.  
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අවසාන වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙමයයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගමැතිතුමාෙග් -ෙදෙදනාෙග්ම- ජන 
වරෙම් තිෙබන පධානම ෙද් තමයි- ආර්ථිකය දියුණු කරනවාටත් 
වඩා ගරු අගමැතිතුමනි ඔබතුමාට  ඡන්දය දුන්ෙන් දූෂණ, වංචා 
නතර කිරීමට සහ පජාතන්තවාදය ඇති කිරීමටයි. අංක එක එයයි. 
මිනිස්සු බඩු මිල අඩු කරන්න කිව්වා තමයි. නමුත් ඒක අංක එක 
ෙනොෙවයි. ඒක ෙදවනුවට, තුන්වනුවට තිබුෙණ්. අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙහොරුන්ෙග් සද්දය බලන්න. දූෂිතයන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටිනවා කියා අපි දන්නවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයයි 

තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මට විනාඩිය පමාණවත් ගරු සභාපතිතුමනි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටිය කම්බා ෙහොරු ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා; අපරාධකරුවන් ඉන්නවා; විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන් මරා ෙගන කන්න කථා කළ ඇමතිවරු ඉන්නවා. මට 
නම් දකින විටත් පිළිකුල්. ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙහොරුන්ට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පන්නලා දඬුවම් ෙදන්න කියලා ෙනොෙවයි අපි 
කියන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් රාජපක්ෂ කල්ලිය රකින යහ පාලන 
කල්ලියක් ඉන්නවා කියලායි. ඔබතුමන්ලාට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
උසාවි,ෙපොලීසි ෙමෙහයවන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලන නායකත්වයකට political will  එකක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන 
අධිෂ්ඨානයක් තිෙබන්න ඕනෑ දූෂණයට විරුද්ධව දඩුවම් කරන්න. 
නැතිනම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අද ෙහොරු අහනවා ෙමෙහම. ''ආ! 
ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ඩුබායිවල ෙඩොලර් මිලියන 667ක 
ෙසොරකමක් ෙසොයා ගත්තාට පසේසේ ඒ දූෂිතයා කියනවා, ''අපට 
අශ්වෙයෝ ඉන්නවා කිව්වා, අපට planes තිෙබනවා කිව්වා. අපට 
ඇපල් වතු තිෙබනවා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඕකත්'' කියලා. 
මිනිස්සු ඒවා පිළිගන්නවා. ඒ ඇයි? ඔබතුමන්ලා අදාළ කරන 
පරීක්ෂණ කියාවලියවත් හරියට කර ගන්ෙන් නැහැ. 
අගාමාත්යතුමාට, ජනාධිපතිතුමාට රුපියල් මිලියන තුන් හාරසිය 
ගණනක් ෙවන් කර තිෙබන්න පුළුවන්. රුපියල් මිලියන තුන් හාර 
සිය ගණනක් ෙවන් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්  රැජිනත් එක්ක විනාඩි 
45ක් කථා කරනවාට වඩා; ෙඩ්විඩ් කැමරන් එක්ක කතා කරනවාට 
වඩා- ෙඩ්විඩ් කැමරන්ලා ෙනොෙවයි, ෙමෙහේ සිටින ශී ලාංකිකයනුයි 
ඡන්දය දුන්ෙන්. - ෙම් දූෂිතයන්ට දඬුවම් කිරීම ෙද්ශපාලන 
අධිෂ්ඨානයක් කර ගන්න කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒක ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් මුදල්වලින් ඔබතුමන්ලා 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි කියන එක අවධාරණය කරමින්, 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු චන්දිම ගමෙග් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.09] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා සහ 

අෙගෝස්තු 17වැනිදා බිහි වූ යහ පාලන රජය  ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙය් ඊෙය් දිනෙය් ෙදවැනි වර කියවීෙම්දී, නැවත වරක් රෙට් 
ජනතාව ෙම් ගරු සභාවට පත් කර එවූ ජනතා නිෙයෝජිතයන් 159 
ෙදෙනක් ඒකමතිකව ෙම් අය වැය සම්මත කළා. අද තුන්වැනි වර 
කියවන විවාද අවස්ථාෙව්දී, ශීර්ෂ 22ක් සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඉන් කිහිපයක් ගැන අදහස් පළ කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

මුලින්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය තුළ ''යහ 
පාලනය'' යන්න වචනෙය් පරිසමාප්තිෙයන්ම ඔප්පු කරමින්, 
ෙද්ශයට ආදර්ශයක් ලබා දී, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රුපියල් බිලියන 9ක් වූ වියදම රුපියල් බිලියන 2.3ක් 
දක්වා අඩු කර තිබීම පැසසිය යුතු කරුණක් වශෙයන් මා දකිනවා.  

ෙම් අය වැය කථාවලදී විවිධ කරුණු කියැවුණු නිසා මා 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, 
විෂය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන්. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ සමෙය් 
දන්සැල් සංස්කෘතිය අවසන් කිරීම නිසා ජනාධිපති මන්දිරෙය් ජල 
හා විදුලි බිල රුපියල් මිලියන 65කින් පමණ අඩු වී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අරලියගහ මන්දිරෙය් මිදුෙල් මල් ෙපෝච්චි 75,000ක් 
පමණ තිබුණු බව අප දන්නවා. ඒ මල් ෙපෝච්චිවලටත් සෑෙහන ජල 
පමාණයක් ෙයදවීමට සිදු වූ නිසා විශාල මුදලක් වැය වුණා. නමුත්, 
අද ඒ මුදලත් ඉතිරි වී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
සහ විශ්වාසය උපරිම වශෙයන් ඇති කළ ආණ්ඩුවක්. එම                
නිසා උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් හා අධිකරණ              
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්ෙග් විෙද්ශීය පුහුණුවීම් 
සම්බන්ධෙයන්  විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ කටයුතු 
කරන්න එම වැය ශීර්ෂය රුපියල් මිලියන 300ක් දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙකොමිෂන්වලට විෙද්ශීය 
පුහුණුවීම් තහනම් කර තිබුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව ලබා දුන් විෙශේෂ 
ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින්  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ස්වාධීනත්වය යළි 
ස්ථාපනය කරනවා කියන එක. ඒ අනුව ඒ ෙකොමිෂන් ස්ථාපනය 
කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවාෙය් කියාකාරිත්වයට සහ ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා පවත්වා ෙගන යාමට අවශ්ය මුදල් ලබාදීමටත් ෙම් 
අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඇත්තටම මීට ෙපර ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා තමයි. හැබැයි, ඒ ෙකොමිෂන් සභා අකිය 
කළා. ඒවා අකිය කරන්න ෙයොදා ගත්ත යන්තණය තමයි පතිපාදන 
කපාහැරීම. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට රුපියල් මිලියන 
329ක්, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමට රුපියල් මිලියන 47ක්, මුදල් 
ෙකොමිසමට රුපියල් මිලියන 241ක්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට රුපියල් මිලියන 240ක් වශෙයන් 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැන 
මා යමක් කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අල්ලස් හා දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම පැමිණිලි එන ෙකොට ඒෙක් 
සාමාජිකෙයක් ඉවත් වුණා. ඉවත් ෙවලා ඒ ෙකොමිෂන් සභාව අකිය 
කළා. ඒක අකිය කිරීමත් එක්ක තමයි FCID කියන ආයතනය 
නිර්මාණය කෙළේ. අද වන විට ෙම් FCID එක ගැන කියන ෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට නිකම් 
ගැරඬියාට භූමිෙතල් ගහනවා වාෙගයි. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
යට ෙත් ඉඳෙගන තමයි එතුමන්ලා අද ෙම් FCID එක ගැන කථා 
කරන්ෙන්. ෙම් FCID එක ශක්තිමත් කරලා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙම් රෙට් දූෂණ, වංචා නැති කරන්නයි. එතුමන්ලා ඒ ගැන 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. 

අෙප් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා, passport කාරණයක් හා 
සම්බන්ධ මන්තීවරෙයක්. ෙම් මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන 
ෙකොට පසු ගිය කාලෙය් එතුමා කිව්ෙව්, "ෙම්වා විෙද්ශීය 
කුමන්තණ, විජාතීය බලෙව්ගවල බළල් අත්" කියායි. හැබැයි, අර 
passports හතෙර් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්,  "මම මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට යනවා" කියා මාධ්යයට පකාශයක් කරන්න අද 
එතුමාටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා එතුමන්ලාට මානව හිමිකම් 
නරකයි; අද ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමොනවා වුණත් අප මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කරලා, එතුමාටත් එහි ෙසේවය 
සලසාගන්න පුළුවන් පසු බිම හදා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ගැන අෙප් බිමල් 
රත්නායක මන්තිතුමා කථා කළා. අවුරුදු 34කට විතර කලින් 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිර්මාණය කෙළේ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අෙප් රජෙයන් -ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්- කළ 
එකක්. එදා සිට ෙම් දක්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැලකිය යුතු 
පතිසංස්කරණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
500ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  කමිටු කියාත්මක කිරීම 
සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොඩනැඟිල්ල ගන්නට යන 
නිසා එය අලුත්වැඩියා කරන්න රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියපු 
පරීක්ෂණ සහ පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් කටයුතු ගැනත් අප බලන්න 
ඕනෑ. රුපියල් මිලියන 50ක් වැය කරලා ඉදිරිෙය්දී ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ෙක්න්දය සංවර්ධනය කරලා, ඒ අදාළ පහසුකම් 
සලසන්නත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් දැනට කටයුතු 
කරන අයට උපරිම වශෙයන් තමන්ෙග් ෙසේවය ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය පහසුකම් සලසන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වාට පසුව තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය තමයි 
මැතිවරණ පැවැත්වීම. මැතිවරණ සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් කිසිම 
විෙශේෂයක් තිබුෙණ් නැහැ. අප දන්නවා, ඒ කාලෙය් යම් යම් 
මන්තීවරු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් පවුෙල් උදවිය 
රඳවාෙගනයි මැතිවරණ පතිඵල පකාශයට පත් කෙළේ කියා. අප ඒ 
ආයතනය ශක්තිමත් කරලා, ඒ ආයතනය හරහා පසු ගිය අෙගෝස්තු 
17වැනි දා ෙලොකු ෙසේවයක් කළ බව කියන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ  ෙවලාව අවසානයි. කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.15] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 

අගාමාත්යතුමා පමුඛ ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවත්, ෙකොමිෂන් සභා, 
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු තවත් ආයතන කීපයක වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව වචන 
කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව පළමුෙවන්ම 
මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය 
තුළින් ෙම් රෙට් ඇති වුණු ෙවනස 2016 අය වැය තුළින් අර්ථවත් 
කරන්නට ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට හැකි වුණා. 
පසු ගිය දා ඉදිරිපත් කරපු  අය වැය, ෙදවන වර කියවීම අපි 
තුෙනන් ෙදකක බලයකින් සම්මත කර ගත්තා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද ෙමොන විධියට 
තර්ක විතර්ක ෙගන හැර දැක්වුවත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙකස් පැෙළන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළත්, අපි ෙම් අය වැය 
ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්දෙයන් ජයගහණය කළා. ඒ වාෙග්ම  
ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළත් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ෙම් රෙට්  දුක් විඳින 
අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවාය කියන කාරණයත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙමොන විධියට කටයුතු කළත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා අය 
වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැතිව කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත  ෙවන්න 
ඕනෑ. එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය අද ඉතාමත් පැහැදිලි තීන්දුවක් 
දීලා තිෙබනවා, රනිල් විකමසිංහ - ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
සුසංෙයෝගය තුළින් ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට  අපි කටයුතු 
කරනවාය කියලා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මත ෙභ්දයට තුඩු ෙදන 
කරුණුවලදී මහ ජනයාට අවෙබෝධයක් ලබා දීෙමන් ෙතොරව, ඒවා 
කියාත්මක කිරීෙම් පිළිෙවතක් අනුගමනය කිරීම අසාර්ථකයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉතා ෙහොඳ 
ෙවනසක් ඇති කරන්නට යන අවස්ථාවලදී  ඊට බලවත් ෙලස 
විරුද්ධ වන අය ඕනෑම සමාජයක ඉන්නවා. ෙම් ර ටට නිදහස ්
අධ්යාපනය හඳුන්වා දුන් ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාට වැඳුම් පිදුම් කරන, මල් මාලා දමන, එතුමාෙග් පතිමා 
අඹන අය අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නා බව අපි දන්නවා. ආචාර්ය 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා රාජ්ය මන්තණ සභාවට 
පළමුෙවන්ම නිදහස් අධ්යාපන පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු 
ෙවලාෙව් එය පරාජයට පත් වුණා. නැවතත්  එය ඉදිරිපත් කරලා 
තමයි සම්මත වුෙණ්. අපි ෙමොන විධියට ෙම් කටයුතු කරන්න 
ලෑස්ති වුණත් අද විපක්ෂය ඒවාට අකුල් ෙහළනවා. හැබැයි, 
බල්ෙලක් බිරුවත් තවලම යනවා වාෙග් අපි ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරියටම ෙගනි යනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙවනස්කම් ඇති 
කිරීමට කටයුතු කරද්දි උද්ෙඝෝෂණ කරමින්, ෙනොෙයක් 
විෙරෝධතා පැවැත්වූවත් අපි  ඒවා අකුළා ගන්න ලෑස්ති නැහැ. මහ 
ජනතාව දැනුවත් කරලා, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් මුළු මහත් සමාජයටම  
යථාර්ථය ෙපන්වලා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි 
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මහත්මා ගාන්ධිතුමාෙග් සංකල්පය තුළින්  අපි දැක්ෙක්. මහත්මා 
ගාන්ධිතුමා එදා බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව නිදහස් සටන 
ෙමෙහයවලා ඒ රටට නිදහස ලබා ගත්තාට, ඒ රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
සිත් සතන් ෙවනස් කරන්න එතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් අවසානෙය් ඉන්දියානුවන් එක්ක පාකිස්තානයත් 
ෙවන්ෙවලා  ඒ රට ෙදකඩ වුණත් අපි එහි යම්කිසි යහපතක් 
දැක්කා. 

ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා අලුත් පතිසංස්කරණ කරමින්, තමන්ෙග් 
රෙට් මිනිසුන්ට යහපත ඉෂ්ට කරන්න ඉංගීසින්ට විරුද්ධව කටයුතු 
කළා. එහිදී එතුමාෙග් අපිකන් ෙකොංගස ්පක්ෂයත්  එතුමාට එෙරහි 
වුණා. නමුත් ඒ කාරණා ෙදක ගැනම ෙහොඳට හිතලා, එතුමා මැද 
පිළිෙවෙත් සිටිමින් ඒ කටයුත්ත ඉටු කළා. ඒ වාෙග් තමයි අද  
අපිත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන -  රනිල් විකමසිංහ සුසංෙයෝගය තුළින් 
ෙම් සියල්ල නිවැරැදිව ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන කටයුතු කරන්න ලෑස්ති 
ෙවන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙයක් විධිෙය් අර්ථ කථනයන් කළ බව අපි 
දන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමන්ලා ෙනොෙයක් සංඛ්යා 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා, අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව පවා ෙම් ගරු සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා අපි 
දැක්කා. 2005 අවුරුද්ෙද් අගාමාත්ය කාර්යාලය සඳහා වූ වියදම 
රුපියල් මිලියන 611ක්. 2000 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 26ක්, රුපියල් මිලියන 56ක්, 
රුපියල් මිලියන 79ක්, රුපියල් මිලියන 253ක් සහ රුපියල් 
මිලියන 380ක් වශෙයන් වියදම් කරද්දි 2005 අවුරුද්ෙද් අගාමාත්ය 
කාර්යාලෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 611ක් බවට පත්  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

2005 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් අගමැති හැටියට හිටිෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරද්දි සිදු වුණු ෙද්වල් පිළිබඳව අපි දන්නවා. නමුත් අවුරුදු 
දහයකට පස්ෙසේ 2015 වනෙකොට වියදම රුපියල් මිලියන 549ක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2016 අවුරුද්ෙද් අගාමාත්ය 
කාර්යාලෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 486ක් වශෙයන් 
ඇස්ත ෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ෙනොෙයක් භාණ්ඩවල මිල වැඩි 
වුණත්, ෙසේවාවල මිල වැඩි වුණත් අෙප් අගමැතිතුමාෙග් අගාමාත්ය 
කාර්යාලෙය් වියදම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයා 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පමාණය. එය 2000දී රුපියල් මිලියන 
4,063යි. 2002දී රුපියල් මිලියන 316යි. 2003දී රුපියල් මිලියන 
402.51යි. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා ඒක 2010දී රුපියල් මිලියන 
7,869ක් වුණු ආකාරය. නැවතත් ජනාධිපති කාර්යාලය වියදම් 
කරන මුදල් පමාණය 2015දී රුපියල් මිලියන 3,464 දක්වා අඩු 
ෙවලා, 2016දී රුපියල් මිලියන 2,395ට අඩු  ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමතැනින් අපට පැහැදිලි වනවා-  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
සමා ෙවන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

අපට තිෙබනවා, අද තවත් වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් ගැන කථා 
කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව. එම ආයතනවල 
නිලධාරින් ඉටු කරන ෙසේවාව පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
එක්කම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා, සභානායකතුමා ඇතුළු 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලය, සභානායක 
කාර්යාලය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඉන් පිටත් ඒ සියලු 
කාර්යාලවල ඉෂ්ට කරන ෙසේවාවන් අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මුදල් ෙකොමිසම, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙයක් අර්බුද මැද 
2015 නිදහස්, සාධාරණ හා පජාතන්තවාදි මැතිවරණයක් 
පවත්වන්න කටයුතු කළා. අපට ජනාධිපතිවරණය වාෙග්ම, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය විෙශේෂෙයන්ම සාධාරණව ජයගහණය 
කරන්න පුළුවන් පසු බිම මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සකස් කර 
තිබුණා. නමුත්, කාලයක් ඒ ආයතන ෙනොසලකා හැර තිබුණා. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට පමාණවත් 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හිටිෙය් නැහැ. අද අලුතින් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
50ක් බඳවා ෙගන ඒ කටයුතු විධිමත් කර තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, ෙම් ආයතනත් නිදහස් හා ස්වාධීනව 
කටයුතු කරන්න අවශ්ය ආයතන. ෙම් ආයතනත් ඉදිරිෙය්දී 
සුරක්ෂිත කර  හෘදය සාක්ෂියට අනුව, සාධරණ හා යුක්ති සහගත 
ෙලස වැඩ කරන්න අවශ්ය පසු බිම අපි සකස් කරනවා. අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා කියන එකත් සඳහන් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 19වැනිදා ඒ අවශ්ය ශක්තිය තවදුරටත් ලබා 
දීලා, ඉදිරියට එන 2016 අවුරුද්ෙද්දී ෙසෞභාග්යවත් යුගයකට මුල 
පුරන්න අවශ්ය ශක්තිය ෙදන්න කියා හැම ෙදනාටම ආරාධනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
“1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,748,675,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 443,400,000  
 

“1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                           
රු. 443,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                   

රු. 200,000,000  
 

“1  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා               
රු. 200,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
1 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

2 වන ශීර්ෂය.- අගාමාත්ය කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 315,100,000  

 

“2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 315,100,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

169 170 



පාර්ලිෙම්න්තුව  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු 171,100,000 

 
“2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             

රු 171,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
4 වන ශීර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශච්යකාරවරු  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 105,000,000 
 

“4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 105,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 43,600,000 
 

“4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා           
රු. 43,600,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

5 වන ශීර්ෂය.- අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 68,350,000 

 
“5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. රු. 68,350,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 14,850,000 
 

“5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා               
රු. 14,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
6 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 140,700,000 
 
“6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 140,700,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 185,150,000 

 
“6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 185,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී.   

 
7 වන ශීර්ෂය.- අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 41,250,000 
 

“7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 41,250,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 450,000   
 
“7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා              

රු. 450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
  

7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
8 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 43,350,000 
 
“8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 43,350,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                    
රු. 850,000 

 
“8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                

රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

9 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන අභියාචන විනිශච්ය අධිකාරය   
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 22,200,000 

 

“9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 22,200,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                    
රු. 850,000 

 

“9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                
රු. රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
10 වන ශීර්ෂය.- අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 229,400,000 

 

“10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 229,400,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  8,200,000 

 
“10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                   

රු.  8,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

11 වන ශීර්ෂය.- මුදල් ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 38,800,000 

 

“11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 38,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 203,000,000 

 
“11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා              

රු. 203,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

12 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 36,500,000 

 
“12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 36,500,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                       
රු. 4,650,000 

 
“12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             

රු. 4,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
13 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 168,700,000 
 

“13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 168,700,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 
රු. 12,400,000 

 

"13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             
රු. 12,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

16 වන ශීර්ෂය -  පාර්ලිෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,665,350,000 

                 
“16 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,665,350,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 525,600,000 

 
“16 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා            

රු. 525,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
           

17 වන ශීර්ෂය -  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය  

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 31,200,000 

                 
 “17 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 31,200,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

173 174 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 1,400,000 

 

“17 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා රු. 
1,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

                 
18 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමාෙග් කාර්යාලය   
 
01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 39,850,000 
 

“18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 39,850,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 
නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                

රු. 1,450,000 
 

“18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා     
රු. 1,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

19 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 87,750,000 

 

“19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 87,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                

රු. 2,100,000 
 

“19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා           
රු. 2,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
20 වන ශීර්ෂය.- මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,570,500,000 

 
“20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 3,570,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.12,000,000 

 

“20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             
රු. 12,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

21 වන ශීර්ෂය.-  විගණකාධිපති 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,015,000,000 

 
“21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,015,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.19,800,000 

 

“21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා          
රු. 19,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
22 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 

ෙකොමසාරිසත්ුමාෙග් කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 13,050,000 

 

“22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 13,050,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහ යුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              
රු. 350,000 

 

“22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා          
රු. 350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,748,675,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 443,400,000 

 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 443,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 200,000,000 

 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 200,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  2.- பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 315,100,000  
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 315,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 171,100,000 
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 171,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  4.- மீ யர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 105,000,000  

 

“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 105,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 43,600,000 
 

“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 43,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  5.- அைமச்சரைவ அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 68,350,000 

 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 68,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 14,850,000 

 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 14,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  6.- அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 140,700,000 

 
“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 140,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 185,150,000 
 

“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 185,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  7.- நீதிச்ேசைவ ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 41,250,000  
 

“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 41,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 450,000 
 

“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
தைலப்  8.- ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 43,350,000  
 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 43,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  9.- நி வாக ேமன் ைறயீட்  நியாயசைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 22,200,000  

 

“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 22,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 
“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

,  
தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  10.- இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 

சார்த் தல்கைளப்  லனாய்  ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 229,400,000 

 
“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 229,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 8,200,000 

 

“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  11.- நிதி ஆைணக்கு  அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 38,800,000  

 
“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 38,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 203,000,000 

 

“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 203,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  12.- ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 36,500,000  

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 36,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,650,000 

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 4,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  13.- இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 168,700,000 
 

“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 168,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,400,000 

 
“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 12,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  16.- பாரா மன்றம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,665,350,000 
  

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,665,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 525,600,000 

 

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 525,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  17.- பாரா மன்றச் சைப தல்வாின் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 31,200,000 

 

“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 31,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,400,000 
 

“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  18.- பாரா மன்ற பிரதம அரசாங்க ெகாறடாவின் 

அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 39,850,000 

 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 39,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,450,000 
 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  19.- பாரா மன்ற எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 87,750,000 

 

“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 87,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,100,000 

  

“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
   

தைலப்  20.- ேதர்தல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 3,570,500,000 

 

“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 3,570,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,000,000 

 

“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  21.- கணக்காய்வாளர் நாயகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,015,000,000  

 

“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,015,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 19,800,000 
 

“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 19,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  22.- நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளர் 
அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 13,050,000 
 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 13,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 350,000 

 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,748,675,000, for Head 1, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 443,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 443,400,000, for Head 1, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 200,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 200,000,000, for Head 1, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

 
HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 315,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 315,100,000, for Head 2, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs. 171,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 171,100,000, for Head 2, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 
HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 105,000,000 

  

Question, "That the sum of Rs. 105,000,000, for Head 4, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 43,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,600,000, for Head 4, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

  
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 68,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 68,350,000, for Head 5, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 14,850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 14,850,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

  

Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 
HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 140,700,000 

 

"That the sum of Rs. 140,700,000, for Head 6, Programme 01, 
Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 185,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 185,150,000, for Head 6, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 41,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 41,250,000, for Head 7, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to. 

 

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 450,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 450,000, for Head 7, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 7, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
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HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 43,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,350,000, for Head 8, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 8, Programme 01, 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  

Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 22,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,200,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 9, Programme 01, 
Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  

Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 

 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE 
ALLEGATIONS OF BRIBERY OR CORRUPTION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 229,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 229,400,000, for Head 10, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs. 8,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 8,200,000, for Head 10, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 38,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 38,800,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 203,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 203,000,000, for Head 11, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 36,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 36,500,000, for Head 12, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 4,650,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 4,650,000, for Head 12, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 

Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI 
LANKA 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 168,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 168,700,000, for Head 13, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 12,400,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 12,400,000, for Head 13, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 1,665,350,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,665,350,000, for Head 16, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 525,600,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 525,600,000, for Head 16, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 

Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to 
stand part of the Schedule.  
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HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 31,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 31,200,000, for Head 17, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 1,400,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,400,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVERNMENT WHIP 
OF  PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 

Expenditure, Rs. 39,850,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 39,850,000, for Head 18, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 1,450,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,450,000, for Head 18, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE 

OPPOSITION OF  PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 87,750,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 87,750,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 2,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,100,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

HEAD 20.- DEPARTMENT OF ELECTIONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 3,570,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,570,500,000, for Head 20, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 20, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 12,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 20, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 20, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 
 

HEAD 21.- AUDITOR GENERAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 1,015,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,015,000,000, for Head 21, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 21, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 19,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,800,000, for Head 21, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 21, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 22.- OFFICE OF THE PARLIAMENTARY 
COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 13,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 13,050,000, for Head 22, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 

Rs. 350,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 350,000, for Head 22, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය"යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.25ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 

ෙදසැම්බර් 04වන සිකුරාදා.  
 
பி.ப. 6.25 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 

ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ  

2015 சம்பர் 04 ெவள்ளிக்கிழைம. 
 

At 6.25  p.m., the Chairman left the Chair to report the Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 04th December, 

2015. 
 

 ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග්  වැටුප, 

දීමනා හා විශාම වැටුප් හිමිකම  
அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் கீழான 

தீர்மானம் : ஜனாதிபதிப் பதவிைய வகிக்கும் 
ஆளின் சம்பளம், ெகா ப்பன கள் மற் ம் 

ஓய் திய உாிைம 
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION:   

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION 
ENTITLEMENT OF THE HOLDERS OF THE OFFICE 

OF PRESIDENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 36 
වැනි ව්යවස්ථාෙව් (1) වැනි අනු ව්යවස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් වැටුප, දීමනා හා විශාම වැටුප් 
හිමිකම ෙයෝජනා සම්මතෙයන් නිශ්චය කළ යුත්ෙත් ය.    

ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් විශාම වැටුප්  හිමිකම, එම ධුරය දැරීම 
අවසන්  වීමට ෙපරාතුවම ලැබීමට හිමිකම තිබූ වැටුපට සමාන මුදලක් 
වියයුතු බව 1986 මාර්තු මස 04 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කරන ලද ෙයෝජනා සම්මතය මඟින් නිශ්චය කරන ලදී.  

ඊට අනුකූලව, 1988 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරියට හිටපු ජනාධිපතිවරයන් වන 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාට, ඩි.බී. විෙජ්තුංග මහතාට, හිටපු ජනාධිපති 
ආර්. ෙපේමදාස මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ වන ෙහේමා ෙපේමදාස මහත්මියට 
සහ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට 
ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප ජනාධිපතිවරයාෙග් වැටුපට සමාන මුදලක් වූ 
මාසයකට රු. 25,000/- ක් විය. 

2006 ෙනොවැම්බර් මස 23 වැනි දින දී අංක 06/2006 දරන රාජ්ය පරිපාලන 
චක ෙල්ඛය කියාත්මක කිරීම ෙහේතුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනා 
සම්මතයක් මඟින් 2006.07.01 දින සිට බලපවත්වන පරිදි එවකට 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් වැටුප මාසයකට රු. 25,000/- සිට 

රු. 97,500/- දක්වා පතිෙශෝධනය කරන ලදී. අමාත්යවරයන්ෙග් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් පාරිශමික ෙහෝ දීමනා ද පතිෙශෝධනය 
කරන ලදී. 

අමාත්යවරයන්ෙග් සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් පාරිශමික ෙහෝ 
දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීමට සමගාමීව කලින් සිටි අමාත්යවරයන්ෙග් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විශාම වැටුප් ද පතිෙශෝධනය කරන ලදී. 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වැටුප පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුකූලව හිටපු 
ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට ෙගවනු 
ලබන විශාම වැටුෙපහි පමණක් කිසිදු පතිෙශෝධනය කිරීමක් සිදු වී 
ෙනොමැත. 

ඉහත කී වැටුප් පතිෙශෝධනෙය්  පතිඵලයන් වශෙයන් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දැනට ෙගවනු ලබන රු. 97,500/-ක මාසික 
විශාම වැටුපට අනුව සලකන විට, මාසයකට රු. 25,000/-ක මාසික විශාම 
වැටුපක් දැනට ලබන හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මහත්මියෙග් විශාම වැටුප් හිමිකෙමහි විෂමතාවයක් පැන නැගී 
ඇත.  

ඉහත සඳහන් විෂමතාවයන් නිවැරදි කිරීම සාධාරණ හා යුක්ති සහගත 
යැයි  අදහස් කරන බැවින්-  

 

(අ) හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් 
මාසික විශාම වැටුප් හිමිකම රු. 25,000/- සිට රු. 97,500/- දක්වා 
පතිෙශෝධනය කිරීමටත්; 

(ආ) හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ වන ෙහේමා 
ෙපේමදාස මහත්මියට රු. 97,500/- ක වැටුෙපන් 2/3 කට සමාන මාසික 
විශාම වැටුපක් ෙගවීමට; 

 සහ 

(ඇ) 2016.01.01 වැනි දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි ඉහත සඳහන් විශාම 
වැටුප් හිමිකම් පතිෙශෝධන කියාත්මක කිරීමටත්; 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 36 
වැනි ව්යවස්ථාෙව් (1) වැනි අනු ව්යවස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) " 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 
சி வர் உாிைமகைளப் பா காத்தல் 

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS  

 
[අ.භා. 6.26] 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිෙයන් දක්වා ඇති ජීවත් වීමට අති 
අයිතිය, රැකවරණයට ඇති අයිතිය, සංවර්ධනයට ඇති අයිතිය, 
සහභාගීත්වයට ඇති අයිතිය යනාදී දරුවකුට නිත්ය වශෙයන් හිමිවන 
අයිතිවාසිකම් ඔවුන් ෙවතින් ගිලිහී යන ආකාරය වඩාත් ෙඛ්දනීය ෙව්. 

වර්තමානෙය් ෙමවැනි සමාජ සිදුවීම් බහුලව නිරීක්ෂණය වන අතර, බාල 
වයස්කාර දරුවන් වැඩිහිටියන්ෙග් රැකවරණයකින් ෙතොරව අනාරක්ෂිතව 
පසුවීම තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිත අකාලෙය් විනාශ වීම සහ විවිධ අපචාරයන්ට 
ෙගොදුරුවීම් පිළිබඳව වාර්තාවීම් සාෙප්ක්ෂව ඉහළ අගයක් ගනී. 

ගතට නිසි වස්තයක් ෙනොමැතිව, කුසගින්ෙන්, අනාරක්ෂිතව මිනිස් 
වාසෙයන් දුරස්ථ කඳු මුදුනක ලෑලි මඩුවක ජීවත් වුණ බාලවයස්කාර 
ළමුන් හය ෙදෙනක් මාතෙල් මූලස්ථාන ෙපොලීසිෙය් ළමා හා කාන්තා 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් 17 වැනිදා ෙපොලිස් 
භාරයට ගත් බව පුවත් පත් වාර්තාවන්හි පළ විය. 

ෙදමාපිය රැකවරණය අහිමිවීම් සහ විවිධ ආර්ථික හා සමාජයීය විෂමතා 
තුළින් හුදකලා වූ ෙමන්ම විවිධ පීඩාවන් සහ හිංසාවන්ට ෙමන්ම 
ෙනොසලකා හැරීම්වලට ෙගොදුරුවන කුඩා දරුවන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
රැස්කිරීම, දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම, අදාළ නිලධාරින් විසින් නිසි පරිදි සිදු 
ෙනොකිරීම සහ එම ෙතොරතුරු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ෙවත වාර්තා වීම 
නිසි පරිදි සිදු ෙනොවන බව ඉහත දැක්වූ සමාජ සිදුවීම් තුළින් නිරීක්ෂණය 
ෙව්. 

එෙහත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සංවිධාන ව හය නිරීක්ෂණෙය්දි 
දරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා මුල් ළමා විය සංවර්ධන 
නිලධාරින්, ළමා හිමිකම් පවර්ධන නිලධාරින්, ළමාරක්ෂක අධිකාරිෙය් 
සංවර්ධන නිලධාරින්, පරිවාස නිලධාරින්, උපෙද්ශක සහකාරවරුන් සහ 
වනිතා නිලධාරින් වශෙයන් විෙශේෂිතවම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 
සම්බන්ධව සෘජුව හා වකව වගකීම් පැවරුණ නිලධාරින් සමූහයක් 
දැනටමත් ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබ සිටියි. එෙහත් එෙසේ ෙසේවෙය් ෙයොදවනු 
ලැබ ඇති නිලධාරින් මඟින් ෙමම ෙතොරතුරු කාර්යක්ෂමව හා කාලීනව 
ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීමට  රජය කියා 
කරන්ෙන්ද යන්නත්, ගාම ෙසේවා නිලධාරී කාර්යාල සහ ෙපොලීසිය, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය නිලධාරී කාර්යාලය වැනි 
ආයතන එකිෙනක අතර අන්තර් සහෙයෝගිතාවය වර්ධනය කර බහු 
ආංශික පෙව්ශයකට අවස්ථාව ඇති කිරීම ආදියට අවශ්ය කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයදීමත්, එම කියාවලීන් නිසි පරිදි නියාමනය කරන්ෙන්ද 
යන්නත්, ඇගයීම් කියාවලිය තුළ නව්යතා ඇගයීමක් සිදු වන්ෙන්ද 
යන්නත් අදාළ නිලධාරින් විසින් සිදු කරන්ෙන්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා කඩිනම් කියා මාර්ගයන් ගත යුතු බවත් ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කර සිටිමි." 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමම ෙයෝජනාව ෙම් 

අවස්ථාෙව් ෙගන ඒමට අදහස ්කෙළේ  පසු ගිය කාලය පුරා - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  මූලාසනය 

සඳහා ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. J.M. 
ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු වුෙණ් 
පසු ගිය කාලය පුරාම විටින් විට මාධ්ය මඟින් දරුවන්ට සිදු 
වන අකටයුතුකම්, අපචාර, අපෙයෝජන පිළිබඳව පවෘත්ති 
ගණනාවක් වාර්තා වූ නිසයි. ඔබතුමාට මතක ඇති,  මීට 
අවුරුදු ෙදකකට පමණ කලින් අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු අතින් 14හැවිරිදි දැරියක් අපෙයෝජනයට ලක් 
වුණාට පස්ෙසේ ළමයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන සමාජෙය් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණ බව. ආන්ෙදෝලනය 
දවසකට, ෙදකකට සීමා ෙවලා දිය ෙවලා ගියා. ඒ වර්ෂෙය්දීම 
තංගල්ෙල් එක්තරා නාගරික මන්තීවරයකු අතින් දහතුන් 
හැවිරිදි දැරියක් දූෂණය වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. ඒ සිද්ධියත් වාෂ්ප ෙවලා ගියා. 
මෑත කාලය ගත්ෙතොත් මීට මාසයකට, එකහමාරකට කලින් 
ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනයත් සමඟ නැවතත් 
වරදකාරයන් පිළිබඳව සහ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව යම් 
සාකච්ඡාවක් සමාජෙය් ඇති වුණත් එයට ගත යුතු කියා 
මාර්ග පිළිබඳව ෙහෝ ඒ පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයකින් ෙතොරවම 
ඒකත් වාෂ්ප ෙවලා ගියා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
සමාජයක් විධියට මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි 
කියා විශ්වාස කරන්ෙන්.  ළමයින්ට සිදු වන අකටයුතුකම් 
පිළිබඳව ෙහොයා බලන ෙකොට පධාන වශෙයන් එයට මුල් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දරුවන් අනාරක්ෂිත වීමයි. දරුවන් 
අනාරක්ෂිත ෙවන්ෙන් එක්ෙකෝ ඒ ෙදමාපියන්ෙග් දුප්පත්කම 
නිසා  දරුවන් ෙමරෙට් තබා දරුවන් ජීවත් කරවීම සඳහා 
විෙද්ශ ගතවීෙමනුයි. එෙහම නැත්නම් දරුවන් ජීවත් කරන්න 
විධියක් නැතිව දරුවන් මහ මඟ දමා යාෙමනුයි.  ඒ නිසා 
දුප්පත්කම එෙහම නැත්නම් ආර්ථික විෂමතාව තුරන් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ළමා අකටයුතුකම් සිදු වීෙම් ගැටලුව 
නිට්ටාවටම විසඳන්න බැහැ කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
එෙහමයි කියා ෙමවැනි අකටයුතුකම්, අපචාර, අපෙයෝජනවලට 
ඉඩ දීලා බලාෙගන ඉන්න සමාජයක් හැටියට අපට අයිතියක් 
නැහැ.  
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ඒ නිසාමයි රටක් විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීති අණපනත් 
වුවමනා තරම් පමාණයට අනුගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 1924 
ළමයාෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජිනීවා පකාශනය, 1959 මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනය, 1976 සිවිල් හා ෙද්ශපාලන 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම, ඒ වර්ෂෙය්ම ආර්ථික 
සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම 
ආදී ගිවිසුම් ගණනාවක් මඟින් කරුණු උකහා ෙගන අපි ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තියක් සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙකෙසේ නමුත්  වාර්තා වන සිදුවීම්වල අඩුවක් නැහැ. ඒ නිසාම ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පුළුල් සංවාදයක් සමාජය තුළ ඇති කරනවා 
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් නීති ශක්තිමත් කරන්නත්, සමාජය 
දැනුවත් කරන්නත් ෙම් පඥප්ති කියාෙව් ෙයොදවන්නත්, ළමා 
හිමිකම් සම්බන්ධ රාජ්ය යන්තය බලගැන්වීමත් අත්යවශ්ය 
කාරණායි. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඒ නිසාම තමයි 
දැනටමත් ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය ආයතනවල -
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින්- ෙසේවෙය් ෙයෙදන රජෙය් 
නිලධාරින් අතර විධිමත් සම්බන්ධීකරණයක්, යාන්තණයක් සකස් 
කරලා ෙම් සිදු වන කුඩා ෙහෝ සිදු වීමක් අවම කර ගන්න අපි 
මහන්සි ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා  කාලයකට පස්ෙසේ අද 
වාෙග් දවසක අපි ළමා කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
නැවත පණගන්වලා එහි සභාපතිනිය විධියට අෙප් ගරු ඇමතිතුමිය 
පත් කර ෙගන තිෙබනවා. එවැනි ෙවලාවක  ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, දරුවන් කියන්ෙන් 
සම්පතක්. දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්ට රැකවරණය සැලසීම 
රජෙය් වගකීමක්. ඒ වගකීම පිළිබඳව නැවත වතාවක් මතක් 
කරලා අනාගතෙය්දී ෙමවැනි සිදු වීම් සිදු වීම අවම කර ගන්න, 
වළක්වා ගන්න මැදිහත් වන්නය කියන ෙයෝජනාවයි මම 
කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.32] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වත්මන් ආණ්ඩුෙව් ෙත්මා 

පාඨය ෙවලා තිෙබන්ෙන් "ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියන 
කාරණයයි. වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම ආණ්ඩුව එය කියාවට 
නඟනවාද යන්න සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. වසර 
67කින් පසුවත් මුළු රෙට්ම උතුර- දකුණ, නැ ෙඟනහිර - බටහිර,  
වයඹ - ගිනිෙකොණ, නිරිත - ඊසාන කියන අට දිශාෙව්ම සිටින හය 
හතර ෙනොෙත්ෙරන මල්කැකුළු වාෙග් දරු දැරියන්ට -
විෙශේෂෙයන්ම ෙසේයා සහ විද්යා වාෙග් දැරියන් -  දිෙනන් දින ෙම් 
වාෙග් ෙකෙළෙසන්නට සිදු වීම, ඝාතනයට ලක් වන්නට සිදු වීම  
ඉතාම බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක් විධියට අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
තුළින් දරුවන්ෙග් ජීවත් වීෙම් අයිතිය පමණක් ෙනොෙවයි, 
රැකවරණය ෙනොමැතිකමත් ඔප්පු ෙවනවා ෙන්ද කියන එක පශ්න 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා මෑතක සිදු වූ සිදුවීම් ෙදකක් පමණයි. නමුත් 
අපි විශ්වාස කරනවා වාර්තා ෙනොවුණු ෙම් වාෙග් ළමා ඝාතන, 
ළමා අපචාර කාලෙය් වැලිතලාෙවන් වැසී යන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ 
දී තිෙබනවා. නමුත් ඒවා මතු කරලා ඒවාට අදාළ ෙහේතු කරුණු 
කාරණා ෙසොයා බලා අවශ්ය පිළියම් ෙයොදන්න ෙම් වන තුරුත් 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත් 
අද අෙප් තිෙබන අධ්යාපන කියාවලියම දරුවන්ෙග්  අයිතිවාසිකම් 
මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. උෙද් පාන්දර පහට විතර දරුවා අවදි කරනවා. නිදා 
ෙගන ඉන්න දරුවා ඇස් ෙදක පිස දම දමා ෙකොෙහොම හරි මුහුණ 

ෙසෝදා ගන්නවා. ඊළඟට අම්මා නිදිමෙත් ඉන්න දරුවාට ඇඳුම 
අන්දවනවා. ඊළඟට නිදිමෙත්ම දරුවාට ෙමොනවා හරි කවලා වතුර 
ෙබෝතලය අතට දීලා වාහනයට පිටත් කරනවා. වාහනෙය් යද්දිත් 
දරුවා නිදි. ඉස්ෙකෝෙලට යනවා. ඉස්ෙකෝෙලත් දරුවා නිදි. එනවා, 
ෙගදර. ෙගදර ඇවිල්ලාත් දරුවා නිදි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙම් අධ්යාපන කමය තුළ අද දරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම 
උල්ලංඝනය කරලා, විනාශ කරලා තිෙබනවා. දරුවාෙග් අයිතිය, 
දරුවාෙග් ළමා වයස, ළමා කාලය දරුවන්ට දිය යුතුය කියන එක 
අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂකෙයෝ කවුද කියලා. දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂකෙයෝ ෙදමව්පිෙයෝ, වැඩිහිටිෙයෝ. වැඩිහිටි  සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්, අසල්වැසිෙයෝ, ඥාතිෙයෝ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂකෙයෝ. 
ෙමන්න ෙම් සමස්තයට දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා  ෙදන්නට බැරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

ෙම් පවතින ආර්ථික කියාවලිය තුළ අද මිනිසුන්ට 
ජීවත්ෙවන්නට අමාරුයි. ඉතාමත්ම අමාරු ෙකොන්ෙද්සි මතයි  
ඔවුන් දිවි ගැට  ගහගන්ෙන්. අම්මා, තාත්තා ෙදෙදනාම රජෙය් 
රැකියා  කරනවා නම්,  තමන්ෙග් පවුල ජිවත් කරවන්න ආර්ථික 
කියාවලිෙය් ෙයෙදනවා නම්,   ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවන් රැක බලා 
ගන්න හැකියාවක්  නැති ෙවනවා. රජෙය්  රැකියාවක් ෙනොකර 
අහිංසක විධියට ජීවත් ෙවන අම්මා, තාත්තා ෙදෙදනාටම කුලී 
වැඩක් ෙහෝ කර දරුවන් ජීවත්කර වන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම 
වුණාම දරුවන්ෙග් රැකවරණය අහිමි ෙවනවා. ඒ දරුෙවෝත්  එක්ක 
ඒ අම්මා තාත්තාට ගත කරන්නට තිෙබන කාලය ඔවුන්ෙගන් 
ගිලිහී යනවා.  ඒකට ෙහේතුව ඒ  අම්මා තාත්තාෙග් වරද ෙනොව, ෙම් 
සමාජ කමෙය් තිෙබන වරදය කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
විධියට දරුවන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවාය කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙගන් සියයට 42ක්  දිනකට ලබන 
ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි කියා පසු ගිය  දවස්වල  ගරු අගමැතිතුමා 
පකාශයක් කළා. නමුත්  ගරු  මුදල් ඇමතිවරයා  ෙමවර කියනවා, 
"වසරකට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් හාර දහසක්" කියා. පුදුම  
කථාවක්.  එෙහම  හැකියාවක්  තිෙබනවා නම් ෙම් දරුවන්ට  ෙම් 
වාෙග් අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන්  නැහැ කියා  අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

යථාර්ථය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය තුළින් ඇති නැති 
පරතරය බරපතළ ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. රෙට් ඉහළ ආදායමක් ලබන සියයට 20ක පිරිසකට  
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 53.2 ක් යනෙකොට අඩුම ආදායම් 
ලබන සියයට 20ක පිරිසට එන්ෙන් සියයට 0.6යි. අහසට 
ෙපොෙළොව වාෙග් පරතරයක්. එෙහම නම් දරුවන් ජීවත් කර 
වන්න, දරුවන්ට ආරක්ෂාව ෙදන්න අම්මලා තාත්තලා ඇප කැප 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආර්ථික කමෙය් තිෙබන බරපතළ වැරැද්ද  
ෙම්කට මුල් ෙවලා තිෙබනවා.  

දරුවන් වතුර පිරුණු ෙබ්සම් තුළ, වතුර පිරුණු බැරල් තුළ, 
වතුර පිරුණු  ළිං තුළ, වතුර පිරුණු වළවල් තුළ, බැසයන ඇළ 
ෙදොළවල  වැටී   මැෙරන්ෙන්  ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොව අම්මා 
තාත්තා ෙග් රැකවරණය දරුවන්ට අහිමි ෙවන නිසායි. අම්මා 
තාත්තලාට  රැකවරණය ෙදන්න බැරිව තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඔවුන් 
ජීවන අරගලයක නිරතවන නිසායි. එම නිසා "පය බරවායට 
පිටිකර ෙබෙහත බඳින්නා ෙසේ" වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය 
ෙත්රුම් ෙගන ඒ පශ්නයට  ෙහේතුව ෙසොයා ඒකට උත්තරදීම තුළින්  
තමයි ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්නට පුළුවන්ය කියා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්. එම නිසා අෙප් රට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ෙනොයන 
තාක් කල්, ඒ තුළින් මිනිසුන්ෙග් අඟහිඟකම් ෙනොවිසඳනතාක් 
කල්, ෙම් රෙට් සියල්ල විවෘත කළ ඒ ලිබරල් ආර්ථිකය තවත් පණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ෙපොවනතාක් කල්, දරුවන්ෙග් අයිතිය, දරුවන්ෙග් සංවර්ධනය 
දරුවන්ෙග් රැකවරණය මුළුමනින්ම වාෂ්ප ෙවලා යනවාය කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම්  තත්ත්වය ෙවනස්වීම තුළින් පමණයි  
අපට දරුවන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්නට  පුළුවන් වන්ෙන් 
කියන එක  පැහැදිලි කරමින් මම නිහඬ  ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක් 

තිෙබනවා, කථා කරන්නට.  

 
[අ.භා. 6.39] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

சைப ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயில் உைரயாற் வதற்காக எனக்கு 
ேநரத்ைதப் ெபற் த் தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அேதேபால, காலத்தின் 

க்கியத் வமாகக் காணப்ப கின்ற சி வர் உாிைம மற் ம் 
சி வர் பா காப் த் ெதாடர்பான இப்பிேரரைணைய 

ன்ைவத்தி க்கின்ற ெகளரவ உ ப்பினர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்க க்கும் என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

எங்க க்குத் ெதாி ம், கடந்த காலப் பகுதியிேல இந்த நாட் ல் 
சி வர் உாிைம மற் ம் சி வர் பா காப் த் ெதாடர்பான விடயம் 
பாாியெதா  சவாலாக - க த்தாடலாக அைமந்த . வடக்கில் 
வித்தியா, ெதற்கில் ேசயா என இந்த நாட் ன் ெமாட் க்கள் 
நசுக்கி, எறியப்பட்ட சம்பவங்கள் எங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த 
நிகழ் கேளா  சி வர்களின் பா காப் த் ெதாடர்பான பல்ேவ  
விமர்சனங்கள் எ ந்தன. இைவ என் ைடய சக உ ப்பினர் 
குறிப்பிட்ட ேபால, ெவளித்ெதாிந்த ஓாி  சம்பவங்கள் மட் ேம. 
இவ்வா  ெவளிவராத ஆயிரக்கணக்கான சி வர்களின் உாிைம 
மீறல்கள், சி வர்களின் பா காப் த் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் 
உள்ளன என்பைத நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயிேல, இந்த சி வர்கள் ெதாடர்பாக 
பிரேதச மட்டத்தில் இயங்குகின்ற அரச ஊழியர்களின் 
ெசயற்பா கள் எந்த மட்டத்தில் காணப்ப கின்றன? என்பைத 
மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ய ஒ  காலகட்டமாக இ  உள்ள  
என்பதைன நான் இந்தச் சைபக்குத்  ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  
சி வர்களின  பா காப் , சி வர் உாிைமகள் பற்றிப் 
ேபசுகின்றேபா , இலங்ைகயிேல பிரதானமாக எல்லாப் 
பகுதிகளி ம் இந்தப் பிரச்சிைனகள் இ ந்தா ம், ெப ந்ேதாட்டப் 
பிரேதசங்களி ம்  நகரங்களி ம் ேசாிகளி ேம மிக 
அதிகபட்சமாக இ க்கின்றன என்பதைன நான் இச்சைபயின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கிேறன். அந்த வைகயிேல இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் இ க்கின்ற சி வர்களின  உாிைம, 
பா காப்  ேபான்றன ெதாடர்பான நிைலைம மிக ம் 
கீழ்த்தரமான மட்டத்தி க்கின்ற  என்பதைன நான் இங்கு 
எ த் க்காட்ட ேவண் ம்.  

ஆங்கிேலயர் காலத்திேல ெப ந்ேதாட்டங்களிேல ேவைல 
ெசய்த தாய்மார் தங்கள  குழந்ைதகைள விட் ச்ெசல்வதற்கு 
பா காப் க்காக ஓர் அைற ஒ க்கப்பட்ட . அ  crèche என 
அைழக்கப்பட்ட .  'பிள்ைளக் காம்பரா' எனத் தமிழிேல அ  
குறிக்கப்பட்ட . இந்தக் crèche க்குப் ெபா ப்பாக ஓர் ஊழியர் 
நியமிக்கப்பட் ப்பார். தாய்மார் தங்க ைடய 6 மாத, ஒ  வ ட, 

ஒன்றைர வ டக் குழந்ைதகைள அங்ேக விட் விட்  ேவைலக்குச் 
ெசல்கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்பட்ட .  அேத நிைலைமேய 
இன் வைரக்கும் ெதாடர்கின்ற .  அ  ெதாடர்பாக அரச 
தைலயீ கேளா, அரச உத்திேயாகத்தர்கள  தைலயீ கேளா 
இல்ைல. இங்ேக இ க்கின்ற மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார 
அைமச்சிற்குாிய பல்ேவ  மட்டங்களிலான உத்திேயாகத்தர்கள் 
பிரேதச ெசயலகங்களிேல  இ க்கின்றார்கள்.  ஆனால், அந்தப் 
பிரேதச ெசயலகங்களில் இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களின் எந்த 
ஒ  ெசயற்பா ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறக்குச் 
ெசன்றைடவதில்ைல.   

ேம ம், அங்ேக இ க்கின்ற crèche இல் ஒ  வயதிற்குக் 
குைறந்த பிள்ைளக ம் இ க்கின்றார்கள்; 2-3 வய ப் 
பிள்ைளக ம் இ க்கின்றார்கள். crèche என்ப  குழந்ைதகைளப் 
பராமாிக்கின்ற நிைலயமாக ம்  child development centre ஆக ம் 
அேதேபால ன்பள்ளியாக ம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
சகலவற் க்கும் ஒேர அைறயாகேவ அ  காணப்ப கின்ற . அ  
பார்ப்பதற்குப்  பாழைடந்த ஓர் அைறயாக இ க்கும்.  அதிேல 
இந்த 3 மட்டத்திலான குழந்ைதக ம் சி வர்க ம் இ ப்பதைனக் 
காணலாம். ஆகேவ, இந்தப் பிேரரைணயி டாக ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயிேல இ க்கின்ற சகல சி வர் பராமாிப்  
நிைலயங்கைள ம் - crèche கைள ம்  child development centre 
கைள ம் - இந்த அைமச்சின்கீழ் ெகாண் வந் , பிரேதச 
ெசயலகங்களில்  இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்க டாக அைவ 
பராமாிக்கப்பட ேவண் ம் என்  மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார 
அைமச்சிடம் நான் ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால இந்தக் குழந்ைதகளின் உாிைம, பா காப்  
என்பன ெதாடர்பில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல இன் ெமா  

க்கிய பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அதாவ , நா  வ ம் 
உள்ள களிேல ட்  ேவைலக க்காக ம் கைடகளிேல கைட 
ேவைலக க்காக ம் மைலயகத்தில் இ க்கின்ற சி வர்கள் 
ஈ ப த்தப்ப வ  நாம் அறிந்த ஓர் உண்ைமயாகும். ஆனால், 
அ  ெதாடர்பாக அரேசா, உத்திேயாகத்தர்கேளா எந்தவித 
ெசயற்பாட்ைட ம் ேமற்ெகாள்வதில்ைல. அ  ெதாடர்பாக ம் 
உங்க ைடய கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பத்திற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have five minutes.  
 

[අ.භා. 6.44] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளிேல வா ம் சி வர்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ய ேதைவ அல்ல  தார்மீகக் கடைம நம் 
அைனவ க்கும் உண்ெடன்பைத எவரா ம் ம க்க யா . 
ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல சி வர் ஷ்பிரேயாகம் என்ப  
மிகச் சர்வசாதாரணமான ஒ  ெசயலாக மாறியி ப்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்  சி வர்கள் 
விைளயாட் ப் ெபா ளாக மாற்றப்ப வைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . பா காப்பில்லாத நிைலைம, 
அவர்க க்குப் ேபாதிய கல்வி அறிைவப் கட்ட யாத ஒ  
நிைலைம, அவர்க க்கான உைட, உண  சாியான வைகயிேல 
கிைடக்காத ஒ  நிைலைம எனப் பல்ேவ  விடயங்களிேல 
அவர்கள் பின்தங்கிய நிைலயில் இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கிேறாம்.  பல கு ம்பங்களிேல அவ்வா  அவர்க க்குப் 
பா காப்பில்லாத ஒ  நிைலைமயி ப்பைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 
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என  சக உ ப்பினர் ெகளரவ ேவ குமார் அவர்கள் 
கூறியைதப்ேபால, இன்  ேதாட்டப் றங்களிேல crèche என்  
ெசால்லப்ப கின்ற சி வர் பராமாிப்  நிைலயத்தில் பல தரப்பட்ட 
பிள்ைளகள் இ க்கின்றார்கள்; பல வயதி ள்ள பிள்ைளகள் 
இ க்கின்றார்கள்.  ஆனால், இவர்கள் அைனவைர ம் 
பராமாிப்ப  ஒேரெயா  தாதியான அந்த crèche attendant 
மாத்திரேம. அந்தச் சி வர் பராமாிப்  நிைலயத்திேல சி  குழந்ைத 

தல் 4 - 5 வய  வைரயான 25 - 30 பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள். 
ஒ  தாதியினால் அவர்கள் அைனவைர ம் பா காக்க மா? 
என்ற ேகள்விைய எ ப்பினால் நிச்சயமாக இல்ைலெயன்ற 
பதில்தான் கிைடக்கும். ஆகேவ, ேதாட்டப் றங்களி க்கும் 
சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கள் அரசாங்கத்தின் ேநர க் 
கண்காணிப்பின்கீழ் ெகாண் வரப்ப வ  காலத்தின் ேதைவ என 
நான் நிைனக்கின்ேறன். பிள்ைளகேள இந்த நாட் ன் 
ெசாத் க்கள்! அவா்கள்தான் நாட் ன் எதிர்காலத் தைலவர்கள்! 
ஆகேவ, அவர்கைளப் பராமாித்  சாியான வழியிேல அவர்கைளக் 
ெகாண் ெசல்லேவண் ய ஒ  தார்மீக கடைம ம் ெபா ப் ம் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயிேல எமக்கு இ க்கின்ற .  

இன்  பல கு ம்பங்களிேல சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் மிக 
ேமாசமாக இடம்ெபற் வ வைத நாங்கள் பத்திாிைக 
வாயிலாக ம் வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி ஊடாக ம் 
பார்த் , ேகட்  அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இதைனயிட்  
நாங்கள் ெப ைமயைடய யா ; தைலகுனிய ேவண் ய ஒ  
நிைலைமயிேல இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, சி வர்கைளப் 
பா காப்பதற்கு நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  பல தாய்மார் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ேமாகத்தினால் இந்த நாட்ைடவிட் ச் ெசல்வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். அவர்கள் தம  சி  பிள்ைளகைளத் தங்கள  
உறவினர்களிடேமா அல்ல  பா காவலர்களிடேமா விட் ச் 
ெசல்வைத ம் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute.  
 

[අ.භා. 6.49] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
விேசடமாக, மைலயகப் பகுதிகளிேல உப தரகர்கள் - உப 

கவர்கள் தாய்மா க்குப்  ேபா யான வாக்கு திகைள அளித் , 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் ெபற் த்த வதாக அவர்கைள 
வசீகாித் , ேபா யான பிறப் ச் சான்றிதழ்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பேதா , ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்ைத ம் ஏமாற்றி, அவர்கைள ெவளிநாட் க்கு 
அ ப்பிைவப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அவ்வா  
ெவளிநா  ேபாகும் ெபண்கள் இங்ேக தங்க ைடய ட் ேல 
என்ன நடக்கின்ற  என்ப  ெதாியாமல் அங்ேக ெதாழில் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இங்ேக சி பிள்ைளகள் 
பா காப்பின்றி உறவினர்களிடமி ந் , பா காவலர்களிடமி ந்  
சாியான பராமாிப்  கிைடக்காத நிைலயிேல மிகக் ேகவலமாக, 
ேமாசமாக நடத்தப்ப வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
ெவளிநாட் க்குச் ெசன்றி க்கும் தாய்மார் தங்கள  பிள்ைளகைள 
இங்ேக விட் விட் த்தான்  ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், பல 
கு ம்பங்களிேல அவ்வாறான சி  பிள்ைளகள் பிச்ைச எ ப்பவர் 
ைககளிேல சிக்குகிறார்கள்.  அதன்பின் அப்பிள்ைளகைளப் 
பணயப் ெபா ளாக ைவத்  அவர்கள் யாசகம் ெசய்வைத ம் 
நாங்கள் இந்த இடத்திேல சுட் க்காட்ட ேவண் யி க்கிற . நான் 
ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால, சி வர் பராமாிப்  விடயத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திேல தகுந்த 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பமளித்த உங்க க்கு நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, please. 

You have five minutes.  
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எதிர்க்கட்சி உ ப்பினரான மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் இப்ப யானெதா  ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தி ப்பைத நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். இன்  சி வர் ஷ்பிரேயாகமான  வடக்கு, 
கிழக்கு, மைலயகம் உட்பட நாட் ன் அைனத்  மாவட்டங்களி ம் 
கூ தலாகக் காணப்ப கின்ற .  குறிப்பாக,   வடக்கு, கிழக்கு 
மற் ம் மைலயகப் பகுதிகளில் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்றன. இந்த அைமச்சுக்குாிய 
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் சைபயிேல இ க்கின்றார். மகளிர் 
மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்ைச நாங்கள் ெபா ப்ேபற்  
இரண்டைர மாதங்கள்தான் ஆகின்றன. கடந்த ப்ப  வ ட 
காலமாக நாட் ேல ேபார் நடந்தி க்கிற . இப்ப ப் 
பார்க்கின்றெபா , அதற்கு ேபா ம் ஒ  காரணமாக 
இ ப்பைதக் காணலாம். ேபார் ந்  இப்ேபா  ஆ  
வ டங்களாகின்றன. கடந்த அரசாங்கம் இதற்குத் தகுந்த 
நடவ க்ைக எதைன ம் ெசய்யவில்ைல. அதாவ , 
சி வர்க க்கான கல்வி, சுகாதாரம், பா காப்  என எ ேம 
உ திப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால், இந்த அரசாங்கத்தில் 
எங்க ைடய அைமச்சு நீதி அைமச்சுட ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
அைமச்சுட ம் ேசர்ந்  இதற்கான நடவ க்ைககைள 
எ த் வ கின்ற . இதற்கு உதாரணமாக ங்கு தீ  பாடசாைல 
மாணவியான வித்தியாவின் ப ெகாைல மற் ம் ேசயாவின் 
ெகாைல என்பவற்ைறக் குறிப்பிடலாம். அந்த வைகயில், கடந்த 
இரண்  மாதங்களாக நாங்கள் ஒன் கூ  ஆராய்ந்  
வ கின்ேறாம். இரண்  கிழைமக்கு ஒ  தடைவ  கூட்டத்ைதக் 
கூட் வ கின்ேறாம். அந்தக் கூட்டத்தில் எப்ப  இதற்கான 
நடவ க்ைகையத் ாிதமாக எ க்க ெமன்  ஆராயப் 
பட் ள்ள . இ சம்பந்தமாக எங்க ைடய அைமச்சி டாக 
பிரேதச ெசயலகங்க க்கும்  ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கும் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள . வடக்கிேல  சி வர்கைளப் பா காப் 
பதற்காக ெபா ஸ் நிைலயங்களில் சி வர் பா காப் ப் பிாிைவ 
நாங்கள்  திறந்தி க்கின்ேறாம். அேதேபால், கிழக்கிேல 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில்  இந்த மாத இ தியில் அல்ல  
அ த்த மாதத்தில் திறக்க இ க்கின்ேறாம். அத் டன், 
எங்க ைடய மாவட்டங்களில் க த்தரங்குகள் லமாக 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் நடவ க்ைககைள ம்  
ெசய் வ கின்ேறாம்.  

சி வர் தினம் சர்வேதசம் வ ம் ெகாண்டாடப்பட்ட . 
அந்த மாதம் வ ம் நாங்கள் க த்தரங்குகைள நடத்திேனாம். 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மாதந்ேதா ம் 
இ  சம்பந்தமான க த்தரங்குகைள நடத்தி வ கின்ேறாம். 
ஆனால், சி வர்களின் பா காப் ப் பற்றிக் கட்டாயம் 
ெபற்ேறார்தான் விழிப் டன் இ க்க ேவண் ம். அவர்களின் 
ைககளில்தான் சி வர்கள் தங்கியி க்கிறார்கள். அரசாங்கம் 
இதற்கு அரவைணப்பாக - அ சரைணயாக இ க்கும். சி வர் 

ஷ்பிரேயாகங்க க்கு வ ைம ம் ஒ  காரணமாகும். வ ைம 
காரணமாக ெபற்ேறார்கள் ேவைலக்குச் ெசல்வதனால் 
பிள்ைளக டன் கூ தலான ேநரத்ைதச் ெசலவழிக்க யாத 
நிைலேயற்ப கின்ற . அவர்கள் கூ தலான ேநரத்ைதப் 
பிள்ைளக டன் ெசலவழிக்க ேவண் ம்; அவர்கைள  
அரவைணக்க ேவண் ம். அதன் லமாக நாங்கள் அவர்கைளப் 
பா காக்க ம். 
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அத் டன், க்கியமான ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . இதனால் வ ைம 
கூ கின்ற . இதன் காரணமாக சி வர்கைள ம் ேவைலக்கு 
அமர்த் கின்றார்கள். இ  ஒ  பாாிய ஷ்பிரேயாகமாகும். 
இதைனக் கட் ப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைகைய எம  
அைமச்சு அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் லமாக கிராம மட்டத்தில் 
தீவிரமாக எ த் வ கின்ற . இ ந் ம், கு கிய காலத்தில் 
இதைனச் ெசய்ய யா . எதிர்வ ம் காலங்களில் எங்க ைடய 
அைமச்சி டாக நாங்கள் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் கிராமங்கள் 
ேதா ம் க த்தரங்குகைள நடத் வதன் லம் சி வர்களின் 
பா காப்ைபக் கட்டாயம் உ திப்ப த் ேவாம் என்பைத இந்தச் 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර  අමාත්යතුමිය. ඔබතුමිය  ට 

විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.53] 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් 

රාජ්ය අමාත්යතුමිය ෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට 
ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.  අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ෙම් වන විට 
අපි ආරම්භ කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙකටිෙයන් ෙහෝ   
එතුමිය සඳහන් කළා.  එම නිසා අද  ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම්  සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරනවිට පසු ගිය  අවුරුදු 
ගණනාව තුළම ෙමවැනි සිදුවීම්  ගණනාවක්  සිදුවුණා  අපි දැක්කා. 
මෑතකදී සිදුවූ සිදුවීම් කිහිපයක් ගැන  මට පථමෙයන් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම මතක් කළා.  

අද දින ෙම් සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදරිපත් කර 
තිෙබන ගරු මන්තීතුමාත්  වි ෙශේෂෙයන්ම  දැනට  මාස කිහිපයකට 
කලින් සිදු වූ උකුෙවල පෙද්ශෙය් දරුවන් කිහිප ෙදෙනක්  
පිළිබඳව සිද්ධියක් ගැනත් ෙම් ෙයොජනාව තුළ සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන් යමක් කිව යුතුයි. ෙමොකද, 
ෙම් පිළිබඳව ෙම් වන විට අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ගන්න පුළුවන් 
කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. අෙප් නිලධාරින් නිරන්තරෙයන් 
ගිහින් ෙම් පවුල පිළිබඳව ෙසොයා බලා,  තිෙබන අඩු පාඩුකම් ගැන 
ඒ මිත්තණිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම් දරුවන් පවුල් 
තුනකට අයත් දරුවන්. ඒ දරුවන් නවෙදනාම  බලා ගන්ෙන් ෙම් 
මිත්තණියයි. ෙම් දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන් සම්බන්ධ හරි විස්තරයක් 
ෙම් මිත්තණිය කිසි ෙකෙනකුට කියන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුල් තුෙන් 
සමහර දරුවන්ෙග් තාත්තලා ඒ පවුල් අත හැර දමලා ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අම්මලා පිට රට ෙසේවයට ගිහින් තිෙබනවා. 
එක පවුලක තාත්තා ෙකෙනක් ෙබොෙහොම කලාතුරකින් ඒ පවුල 
බලන්නට ඇවිල්ලා යන කථාවක් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ළමයි නවෙදෙනකු තමයි ෙම් මිත්තණිය බලා ගන්ෙන්. 
ඇයත් එදිෙනදා කුලී වැඩක් කරලා යමක් හරි හම්බ කර ගන්නා 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි ලාභිෙයක්. මම හිතන්ෙන් සමෘද්ධිය 
පැත්ෙතනුත් ඒ අයට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අය ෙවනුෙවන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අය ඉන්න ලෑලි ෙගදර සකස් කර දීලා උදවු කරන්නට 

උත්සාහ කළත්, එය කර ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ඒ ඉඩම ආශිතව යම්යම් පශ්න මතුෙවලා තිෙබන නිසා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා අවශ්ය ෙසොයා බැලීම් කරලා ඒ 
සම්බන්ධව වාර්තාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් පශ්නකාරී 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මුලින්ම ඒ දරු ෙවෝ හයෙදෙනකු 
පරිවාස භාරයට අරෙගන තිබුණා. දැන් ඒ ළමයින් නවෙදනාම 
පරිවාස භාරයට අරෙගන කටයුතු කරනවා. 

ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ගණනාවක් ෙම් රෙට් අද වන විට සිදු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාරෙගන ගත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාස ෙදකහමාරකට ආසන්න කාලයක්.  
ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් අවම කර ගැනීමට සහ ෙම් වාෙග් 
සිදුවීම්වලදී මීට වඩා තදින් කියා මාර්ග ගැනීමට ෙම් වන විටත් අපි 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ෙදමවුපියන් හැටියට තම දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් විෙශේෂ 
වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදමවුපියන් විෙද්ශ ගත වුණු 
පවුල්වල දරුවන් සමබන්ධවත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ළමයින් නවෙදනාෙග් පශ්නය තුළත් විෙද්ශගත වුණු මවුවරුන් 
සිටිනවා. ෙම් දරුවන් සමඟ ෙහෝ පවුල සමඟ ඒ අයෙග් කිසිම 
සම්බන්ධතාවක් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවල ෙබොෙහෝ විට දරුවන් 
අනාරක්ෂිත ෙවනවා. ෙම් දරුවන් සියලු ෙදනාම වයස අවුරුදු 15න් 
පහළ දරුවන්. ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ගණනාවක් පසුගිය කාලෙය්දී 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි ෙම්වා අවම කරන්නට 
කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් අමාත්යාංශය හරහා පමණක් අපට ෙම් 
ෙද්වල් අවසන් කරන්නට බැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් අපට සමස්ත 
සමාජෙය්ම, රෙට් සියලු ජනතාවෙග්ම සහෙයෝගය අවශ්යයි.  

 අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් පිට රට යන එක අපි 
තහනම් කරලා තිෙබනවා. අෙප් විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය සභාෙව් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී 
කියා මාර්ග ගණනාවක් ගැනීමටත් අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
දරුෙවෝ කියන්ෙන් අෙප් අනාගතයයි. ඒ අය රැක ගැනීම අෙප් 
වගකීම ෙවනවා. ෙම් අය ආරක්ෂා කර ගැනීම, ෙම් දරුවන්ව රැක 
බලා ගැනීම සම්බන්ධව අපි විෙශේෂෙයන් වගකීමක් ඇතිව කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ.   ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි කියාවන් අවම කරෙගන, ෙම් 
දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. අදාළ 
නිලධාරිනුත් කරන්න පුළුවන් උපරිම ආකාරෙයන් ඒ අයෙග් 
වගකීම් ඉටු කරනවා. ෙම් දරුවන්ට ආරක්ෂා සහිත, නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙහට දවසක් උදා කර දීම අෙප් වගකීම හා 
යුතුකම ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා කරන්න පුළුවන් සියලුම ෙද්වල් ඉටු කරන 
අතර, ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී සමස්ත සමාජෙය්ත්, අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙග්ත් සහෙයෝගය  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන බව සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2015 ෙනොවැම්බර් 28 දින සභා 

සම්මතිය අනුව 2015  ෙදසැම්බර් 04 වන සිකුරාදා පූ. භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார்..  

அதன்ப , பாரா மன்றம், அதன  2015 நவம்பர் 28ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  04, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 04th December, 
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th November, 2015.  
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 වරපසාද: 2015 ෙනොවැම්බර් 29 වන දින "ඉරිදා ලංකාදීප" 
පුවත්පෙත් පළ වූ වාර්තාව 
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අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 
පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් රැසව්ීම 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
    Speaker’s Certificate 

    Privilege: “Irida Lankadeepa” Report of 29th 
November, 2015 

    Meeting of the Select Committee to Discuss the 
Heads of Expenditure of Ministries Selected 
from the Budget Estimates of the Year 2016 

 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 சபாநாயகர  சான் ைர 
 சிறப் ாிைம : 2015 நவம்பர் 29ஆம் திகதிய “இாிதா 

லங்காதீப” பத்திாிைக அறிக்ைக 
 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின்  ெசல த் தைலப் கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு வின் கூட்டம் 

 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
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அைமச்சு); தைலப் கள் 110, 205, 228-231, 233-
235 (நீதி அைமச்சு); தைலப் கள் 192, 225 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 
03වන දින මවිසින් “විසර්ජන (සං ෙශෝධන)” නමැති පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 
වරපසාද: 2015 ෙනොවැම්බර් 29 වන දින "ඉරිදා 

ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ වාර්තාව 
சிறப் ாிைம :  2015 நவம்பர் 29ஆம் திகதிய  "இாிதா 

லங்காதீப" பத்திாிைக அறிக்ைக 
PRIVILEGE: "IRIDA LANKADEEPA" REPORT OF 29TH 

NOVEMBER, 2015 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2015 ෙදසැම්බර් මස 01 වන 
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ 
හැකිය. 

III 

2016 වර්ෂෙය් අයවැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් 

රැසව්ීම 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு வின் கூட்டம் 
MEETING OF THE SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE 

HEADS OF EXPENDITURE OF MINISTRIES SELECTED FROM 
THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2016 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 වර්ෂෙය්දී අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් රැස්වීම අද දින ෙපර වරු 
10.30ට කාරක සභා අංක 01දී පැවැත්ෙව්. ෙමම රැස්වීම අද සිට 
ෙදසැම්බර් 09වන දින දක්වා වූ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දිනවල 
පැවැත්ෙවන බවත්, ෙමම කාරක සභාෙව් සාමාජික මන්තීවරුන්ට 
පමණක් ෙනොව ඕනෑම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුටම ඒ 
සඳහා සහභාගි වීමට අවස්ථාව ඇති බවත් දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
තවද ෙමම රැස්වීම්වලට අදාළ වැඩසටහන් විස්තරය සෑම ගරු 
මන්තීවරයකුෙග්ම සභා ෙම්සය මත තබා ඇති බවද දන්වමි.     

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2013 වර්ෂය සඳහා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

201 202  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) සීදුව, රද්ෙදොළුව, අංක 384 සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
අගම්ෙපොඩි හර්ෂි ධනුෂ්කා සිල්වා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) අම්පාර, ගල්කන්ද මාවත, අංක බී/594/02 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් ෙද්ශපිය මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සිෙමන්ති මිල අඩු කිරීම: ආදායම අහිමි වීම 
சீெமந்  விைல குைறப்  : வ மான இழப்  
PRICE REDUCTION OF CEMENT: LOSS OF REVENUE 

91/’15 

1. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කර්මාන්ත  හා  වාණිජ  කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):  

(අ) (i) පසු ගිය අතුරු අයවැෙයන් සිෙමන්ති විකුණුම් මිල 
තුළ ඇතුළත්ව තිබූ රුපියල් 90.00ක බද්දක් ඉවත් 
කරනු ලැබුෙව් සිෙමන්ති මිල අඩු කිරීෙම් 
කියාමාර්ගයක් වශෙයන් ෙනොෙව්ද;  

 (ii) ඒ නිසා රජයට මසකට අහිමි වූ බදු ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමම මිල අඩුකිරීම 2015 ෙපබරවාරි මස 20 වන 
දින ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලදුව සිල්ලර මිල 
රුපියල්  840.00ක් ෙලස නියම කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එදින සිට අද දක්වා එම මිලට දිවයින පුරා 
සිෙමන්ති අෙළවි වන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, රජෙය් ආදායමද අහිමි වී 
පාරිෙභෝගිකයාට ලබාදීමට අරමුණු කළ සහනයද 
ෙනොලැබී යාම බරපතළ වරදක් ෙනොවන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  අතුරු අයවැෙයන් පකාශ කළ පරිදි ෙමම මිල 
අඩුවීම කියාත්මක කරවීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර බලපවත්වනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த இைடக்கால வர  - ெசல த் திட்டத்தின் 
லம் சீெமந்தின் விற்பைன விைலயி ள் 

உள்ளடங்கியி ந்த  90.00 பாய் வாி 
அகற்றப்பட்ட  சீெமந்தின் விைலையக் 
குைறப்பதற்கானெதா  வழி ைறயல்ல 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக மாதெமான் க்கு அரசாங்கம் 
இழந்த வாி வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விைல குைறப்  2015 ெபப்ரவாி மாதம் 
20ஆம் திகதி வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
ெவளியிடப்பட் , சில்லைற விைல பா 840.00 
ஆக நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அன்  தல் இன்  வைர குறித்த விைலயில் 
நாடளாவிய ாீதியில் சீெமந்  விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அரசாங்கத்தின் வ வா ம் 
இழக்கப்பட்  கர்ேவா க்கு அளிப்பதற்கு 
உத்ேதசிக்கப்பட்ட நிவாரண ம் 
கிைடக்கப்ெபறாைம பாாிய ஒ  தவறாக 
அைமயாதா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) இைடக்கால வர -ெசல த் திட்டத்தில் 
அறிவிக்கப்பட்டவா  ேமற்ப  விைல 
குைறப்ைப நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக  ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட நடவ க்ைக 
அ ல்ப த்தப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
91/’15 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he state - 

 (i) whether the removal of the tax of Rs. 90.00 
from the selling price of cement by the last 
Interim Budget was done as a measure to 
bring down the prices of cement; and 

 (ii) the tax revenue loss per month  to the 
government as a result of this? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the retail price of cement was fixed 
at Rs. 840.00  having published the relevant 
price reduction in the Gazette of 20th 
February 2015;  

 (ii) whether cement is sold in the country at that 
price since then; and 
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 (iv) if not, is it not a grave error that the 
government lost its income while the 
consumers too lost the anticipated relief? 

(c) Will he inform this house - 

 (i) whether steps will be taken to effect this 
price reduction as promised by the interim 
budget; and 

 (ii) if so, the date it will be effective from? 

(d) If not, why? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

(a) (i) The Customs Duty on import, that was 7.5 
per cent, has been removed by the last 
Interim Budget in order to reduce the 
selling price at the local market.  

 (ii) There is a loss of around Rs. 100 million 
per month from the tax levy because of this 
removal of  Customs Duty.   

 (iii) More cement is imported to this country 
under the Free Trade Agreements 
established between India and Pakistan. 
Cement imported under Free Trade 
Agreements is exempted from Customs 
Duty. Therefore, the removal of this 
Customs Duty has created opportunities to 
import cement from countries like 
Indonesia and Malaysia at competitive 
prices. 

(b) (i) Yes. 

 (ii) No. 

  The Extraordinary Gazette Notification No. 
1902/47 was published on 20th February, 
2015 declaring the price of a bag of cement 
as Rs. 840.00. Yet by the Extraordinary 
Gazette Notification of No. 1908/9 dated 
31st March, 2015, maximum retail price of a 
50kg bag of cement was declared again as 
Rs. 870.00. Cement is sold island-wide at 
that price since that day. 

 (iii) Not relevant. 

(c) (i) Yes.  

  Implementation of the price at Rs. 870.00 in 
the market island-wide as declared by the 
Extraordinary Gazette Notification dated 
31st March, 2015 is monitored by the 
Consumer Affairs Authority. 

 (ii) Since 31st March, 2015. 

(d)  Not relevant . 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදි එක් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
මඟින්  රුපියල් 90ක් බදු වශෙයන් ගත් මුදල ඉවත් කරමින් 
සිෙමන්ති බෑගයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 840 ෙලස නියම 
කළ පසුව, තවත් ගැසට් නිෙව්දනයකින් එම නියමය ඉවත් කර 
රුපියල් 870 දක්වා සිෙමන්ති මිල නැවත වැඩි වූ බව ඔබතුමා 
කියා සිටින්ෙන්ද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්නා විට, 

සිෙමන්තිවලට හරියාකාර පාලන මිලක් තිබුෙණ් නැහැ. එක එක 
මිල ගණන් තිබුෙණ්. අපි පසු ගිය අතුරු අය වැෙයන් සිෙමන්ති 
විකුණුම් මිල තුළ ඇතුළත්ව තිබුණු රුපියල් 90ක බද්ද ඉවත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, සියලුම producersලා -එයින් ෙද ෙදෙනකු main 
factories තිෙබන අය- ඇවිත් සාකච්ඡා කරලා ෙම් මිල 
ගණන්වලට එකඟ වු ණා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් එවැනි සාකච්ඡා 
කිහිපයක් පැවැත්වූවා. ඔවුන් අගාමාත්යතුමාත් හමු වුණා. ඊ ට පසුව 
රුපියල් 870 කියන මුදලට සිෙමන්ති ලබා දීමට එකඟ වුණා. 
සියලුම suppliersලා සාකච්ඡා කරලා තමයි, එවැනි තීරණයකට 
පැමිණිෙය්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 840ට ෙමොනම අවස්ථාවකවත් 

ලංකාෙව් කිසිම ෙව ෙළඳ සැලකින් සිෙමන්ති ගන්නට පුළුවන් 
වුෙණ් නැති බවත්, ඉන් පසුව ඔබතුමන්ලා රුපියල් 870 වශෙයන් 
නියම කළාට පසුද දිවයිෙන් සිෙමන්ති ෙව ෙළඳාෙම්දී සිල්ලර මිල 
පිළිබඳව පැහැදිලි තත්ත්වයක් ෙනොතිබූ බවත් ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එෙහම එකක් නැහැ. අපි පැහැදිලි කළා. ගැසට් කළා. දැනට 

රුපියල් 870ට වඩා වැඩි මිලට විකුණන අයව Consumer Affairs 
Authority එෙකන් ගිහිල්ලා අල්ලනවා. ඒ කාලෙය් Februaryවල 
ඉඳලා සිෙමන්ති හිඟයක් ආවා. Suppliersලා සිෙමන්ති විකිණුෙව් 
නැහැ. ඒ අය කිව්ෙව්, ඒ මිලට විකුණන්න බැහැ කියායි. එෙසේ 
හිඟයක් ඇති වූවාට පසුවයි, සාකච්ඡා කර ෙම් මිල තීරණය කෙළේ. 
ඒක ගැසට් කළා. දැන් ෙම් මිලට වඩා වැඩිෙයන් විකුණන අයව 
Consumer Affairs Authority එෙකන් ගිහිල්ලා අල්ලනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් රුපියල් 870යි. තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කළ මිල නැවත 

වැඩි කළා. රුපියල් 840ට අඩු කරලා නැවතත් රුපියල් 870ට වැඩි 
කළා. ඒ වැඩි කරපු මිලට හරි මිනිසුන්ට සිෙමන්ති ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් නැති තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
හරි. මෙග් පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 
මිල නියමය අනුව රුපියල් 870ට සිෙමන්ති ෙනොවිකිණූ බවට ෙහෝ 
වැඩි මිලට විකිණූ බවට ලැබුණු පැමිණිලි කීයක් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් වන විට කියා කර තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඊෙය්ත් අෙප් නිලධාරින් ෙවෙළඳ සැල් 170ක් වැටලුවා. වටලා 

ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගත්තා. අද ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරනවා. Not only with regard to cement, හැම භාණ්ඩයක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරනවා. සිෙමන්ති ගැන 
එක පාරට ඇහුවාම මට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ඒ විස්තර ෙසොයා 
බලා, ඒ අනුව මට ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. අද වන විට කී 
ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවාද කියලා -[බාධා කිරීමක්] 
මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
දකුණු පළාත් අභ්යාසලාභී උපාධිධාරින් : සථ්ිර 

පත්වීම් 
ெதன் மாகாண பட்டதாாிப் பயி னர்கள் : நிரந்தர 

நியமனம் 
TRAINEE GRADUATES IN SOUTHERN PROVINCE: 

PERMANENT APPOINTMENTS 
203/’15 

4. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 
(අ) (i) අභ්යාසලාභී උපාධිධාරින්ට, සංවර්ධන ෙසේවා 

ව්යවසථ්ාවට අනුව සථ්ිර පත්වීම් ලබාදීම සඳහා 
අංක 12/0030/523001 හා 2013.01.10 දිනැති 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පකාරව අනුමතිය ලැබී 
ඇති බවත්; 

 (ii) එෙසේ දකුණු පළාත් සථ්ිර රාජ්ය ෙසේවය සඳහා 
බඳවාගත් උපාධිධාරි අභ්යාසලාභීන්ෙග් පත්වීම් 
දිනය ෙලස, වසරක පුහුණු කාලය අවසන් වූ දිනය 
ෙහෝ එම දිනය රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ෙව් නම්, 
එයට පසුව ෙයෙදන පළමු  වැඩකරන දිනය ෙලස 
සලකන ෙමන්, ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් තම අංක CS/DOS/21 හා 2014.11.18 
දිනැති  ලිපිය මඟින් දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම් 
ෙවත දන්වා ඇති බවත්;  

 (iii) දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම්ෙග් අංක CSS/2/13/
GRAD/1-V හා 2014.08.12 දිනැති තීරණය 
පකාරව, G/SP/12/08 හා 2014.11.18 දිනැති 
ආණ්ඩුකාර තීරණය මඟින්, මාතර දිසත්ික්කය 
සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරි අභ්යාසලාභීන් 313 
ෙදෙනකු වසරක පුහුණු කාලෙයන් පසු සථ්ිර 
පත්වීම් සඳහා හිමිකම් ලැබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) දකුණු පළාත් සථ්ිර රාජ්ය ෙසේවයට අභ්යාසලාභී 
උපාධිධාරින් අන්තර්ගහණය කර ඔවුන්ට හිමි හිඟ වැටුප් 
සහ ෙසේවා කාලය ලබාෙදන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நிர்வாக, காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) பட்டதாாி பயி னர்க க்கு, அபிவி த்தி 
ேசைவப் பிரமாணங்க க்கைமய நிரந்தர 
நியமனங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
12/0030/523001ஆம் இலக்க 2013.01.10ஆம் 

திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்தின் ப  
அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  ெதன் மாகாண சைப நிரந்தர அரச 
ேசைவக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட பட்டதாாி 
பயி னர்களின் நியமனத் திகதியாக, ஒராண்  
பயிற்சிக் காலம் நிைறவைடந்த  திகதி அல்ல  
இத்திகதி அரசாங்க வி ைற தினமாகுெமனில், 
இதன் பின்னர் வ கின்ற தலாவ  கடைம 
நாள் க தப்படல் ேவண் ெமன, இைணந்த 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தம  
2014.11.18 ஆம் திகதிய CS/DOS/21 ஆம் இலக்க 
க தம் லம் ெதன் மாகாண பிரதம 
ெசயலாள க்கு அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) ெதன் மாகாண பிரதம ெசயலாளாின் CSS/2/13/
GRAD/1-V ஆம் இலக்க 2014.08.12 ஆம் திகதிய 
தீர்மானத்தின் ப , G/SP/12/08ஆம் இலக்க 
2014.11.18ஆம் திகதிய ஆ நாின் 
தீாம்ானத்தின் லம், மாத்தைற மாவட்டத்திற்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 313 பட்டதாாி பயி னர்கள்  
ஓராண்  பயிற்சிக் காலத்தின் பின்னர் நிரந்தர 
நியமனத்திற்கான உாிைமையப் 
ெபற் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெதன் மாகாண நிரந்தர அரச ேசைவக்கு பட்டதாாிப் 
பயி னர்கைள உள்ளீர்த் , அவர்க க்குாிய 
நி ைவச் சம்பளம் மற் ம் ேசைவக் காலத்ைத 
ெபற் க்ெகா க்கும் திகதி யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) approval to give permanent appointments to 
trainee graduates in terms of Development 
Service Minutes has been granted by 
Cabinet Decision No. 12/0030/523001 
dated 10.01.2013; 

 (ii) the Director General of Combined Services, 
by his letter No. CS/DOS/21 dated 
18.11.2014, has informed the Chief 
Secretary of the Southern Province that the 
date of appointment of the trainee 
graduates, who were recruited to the 
permanent positions of the Southern 
Provincial Public Service, should be the 
date on which they complete the one-year 
training period or if such date falls on a 
public holiday, then the first working day 
that follows the aforesaid date; and 

 (iii) in terms of decision No. CSS/2/13/GRAD/1
-V of the Chief  Secretary of the Southern 
Province dated 12.08.2014 and by the 
decision G/SP/12/08 of the Governor dated  
18.11.2014, 313 trainee graduates, who 
were recruited for Matara District, were 
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entitled for the permanent appointments 
after completing a training period of one 
year? 

 (iv) Will he inform this House the date as to 
when the trainee graduates are absorbed to 
the permanent positions in the Southern 
Provincial Public Service and will be 
granted the period of service and the salary 
arrears that they are entitled to? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 

කළමනාකරණය සඳහා වන ව්යාපෘතිය යටෙත් 
උපාධිධාරි අභ්යාසලාභින් ෙලස බඳවා ගන්නා ලද 
50,821ක් අතුරින් පුහුණුව සාර්ථකව නිම කරන 
ලද 41,284ක් සඳහා අංක 12/0030/523001 හා 
2013.01.10 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 
පකාරව මධ්යම රජය යටෙත් සථ්ිර පත්වීම් ලබා 
ෙදන ලදී. 

 (ii) දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම්ෙග් අංක CSS/21/13/
GRAD/I-IV හා 2014.09.24 දිනැතිව ෙයොමු කරන 
ලද ලිපිය අනුව උපාධිධාරි අභ්යාසලාභින්ට ලබා 
දුන් සංවර්ධන නිලධාරි සථ්ිර පත්වීම් ලිපිෙයහි 
පත්වීම් දිනය ෙලස සැලකිය යුත්ෙත් පත්වීම් 
ලිපිෙයහි සඳහන් පත්වීම බලපැවැත්ෙවන දිනයද, 
එෙසේත් ෙනොමැති නම් පත්වීම් ලිපිය පකාරව 
ෙසේවයට වාර්තා කළ දිනයද යන්න විමසීමට 
පිළිතුරු ෙලස ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
විසින් CS/DOS/21 අංක 2014.11.18 දිනැතිව ෙම් 
බව දන්වා යවා ඇත. 

 (iii) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 
කළමනාකරණය සඳහා වන ව්යාපෘතිය යටෙත් 
බඳවා ගන්නා ලද අභ්යාසලාභි උපාධිධාරින් 
අතුරින් වසරක පුහුණු කාලය නිම කළ ගාල්ල සහ 
මාතර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාල යටෙත් අතිරික්ත 
නිලධාරින් ෙලස ෙසේවෙය් නියුතු සංවර්ධන 
නිලධාරින් 313ෙදනකුහට 2015.01.01 දින සිට 
දකුණු පළාත් සභාව යටෙත් සථ්ිර පත්වීම් නිකුත් 
කරනු ඇත. 

(ආ) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 
කළමනාකරණය සඳහා වන ව්යාපෘතිය යටෙත් බඳවා 
ගන්නා ලද අභ්යාසලාභි උපාධිධාරින් අතුරින් අතිරික්ත 
පදනමින් සිට දකුණු පළාත් රාජ්ය ෙසේවයට සථ්ිර පත්වීම් 
ලද නිලධාරින්ෙගන් ගාල්ල දිසත්ික්කය තුළ පුහුණුව ලැබූ 
නිලධාරින්ට, ගාල්ල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලයට 
අනුයුක්ත කරමින් ෙම් වන විටත් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කර 
ඇති අතර හිඟ වැටුප් ෙගවීමට අදාළ කටයුතු ගාල්ල 
දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් සිදු කළ යුතුය. මාතර 
දිසත්ික්කය තුළ පුහුණුව ලබන නිලධාරින්ට වර්ෂයක 
පුහුණුව නිම කළ දින සිට කියාත්මක වන පරිදි මාතර 
දිසත්ික් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරමින් ෙම් වන විටත් 
පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරමින් පවතින අතර, හිඟ වැටුප් 
ෙගවීම මාතර දිසත්ික් කාර්යාලය මඟින් ෙකෙරනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා විධිමත් පිළිතුරක් දීම සඳහා ඇමතිතුමා ගත් උත්සාහය 
පිළිබඳව. 

ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යාසලාභී උපාධිධාරි ෙයෝජනා 
කමය යටෙත් උපාධිධාරින් 50,000ක් අතරින් මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
කියන අසාධාරණය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් 
313 ෙදනාට පමණමයි. ඔබතුමා නිවැරදියි.  ගාල්ෙල් අයට ස්ථිර 
පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරලා හිඟ වැටුප් ෙදන්නත් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, මාතර දිස්තික්කෙය් 313 ෙදෙනක් වූ 
උපාධිධාරින් සංඛ්යාවට ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් ලිපි ලැබී සථ්ිර ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත්වී නමුත්, 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ෙම් දක්වා,-[බාධා කිරීමක්] 2012 අෙපේල් 
4වැනි දා ෙන් බඳවා ගත්ෙත්. පුහුණු කාලය අවුරුද්දයි.  
2015.01.01 ඉඳලා තමයි පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් පත්වීම් ලිපිය දීපු දවෙසේ සිට ෙම් දක්වා කිසිදු හිඟ වැටුපක් 
ඒ අයට ෙගවා නැති බව ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැනටමත් ඒ සම්බන්ධව මාතර දිස්තික් ෙල්කම්ට දැනුම් දීලා 

තිෙබනවා. ෙගවලා නැති හිඟ වැටුප් පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය 
කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ සහතිකය ඔබතුමාෙගන් ලැබුණා. මෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් කාල සීමාව තුළදී ඒ අයට වැටුප් වර්ධක 
ලැබිලා නැහැ. ෙම් දක්වාම රාජකාරි ලැයිස්තුවක් ලබා දීලා නැහැ. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙප් අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරෙගන යනවා. 

රාජකාරියක් පවරා නැති ඒ නිලධාරින්ට නියමිත රාජකාරියක් 
පවරන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  ෙම් අය බඳවා ගැනීෙම්දී එෙසේ 
විධිමත් කමයක් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි ෙම් පශ්නය පැන නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම්ක ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් සිදු වුණු අසාධාරණයක්.  ෙම් 
තීන්දුව ෙගන තිෙබන්ෙන් 2014.11.18වන දින. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගත් සියලුම අයට යතුරු පැදි 
ලැබුණා. නමුත්, ෙම් පමාදය නිසා ෙම් අභ්යාසලාභී උපාධිධාරීන් 
313ෙදනාට ඒ අවස්ථාවත් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවාද?  

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ අයට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, මුදල් 

අමාත්යතුමා එක්කත් කථා කරලා අවශ්ය පරිදි පිළියමක් ෙයොදන්න 
අප උත්සාහ කරන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි. මට 

ඔබතුමාෙගන් ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න තිෙබනවා. 
ඒ ෙම්කයි. ෙම් අයෙග් රාජකාරි ලැයිස්තුව, හිඟ වැටුප්, වැටුප් 
වර්ධක කියන ෙම් කාරණාවල තිෙබන අඩු පාඩු සකස්  කරන්න 
 ෙකොයි තරම් කාල සීමාවක් ගත ෙවයිද කියලා මට ඔබතුමා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් කියන්න. ෙමොකද, අවුරුදු හතරක දුෂ්කර 
අභ්යාසයක ෙම් දරුවන් ඉන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
හැකි ඉක්මනින් මම ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න 

බලන්නම්.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 2 - 153/'15- (2), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
- නැත.  පශ්නය මතු දිනක ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 197'15- (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා - නැත.  

පශ්නය මතු දිනක ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016. 

කාරක සභා අවස්ථාව.  

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. - [පගතිය :  

ෙදසැම්බර් 03 ] 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 03] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

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

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 103, 222, 223, 224, 320, 325, 

110, 205, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 192 සහ 225.   

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා 
සහ අපර භාග 1.30 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

 
103 වන ශීර්ෂය.-  ආරක්ෂක අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.4,681,288,000 

 
தைலப்  103.- பா காப்  அைமச்சர்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 4,681,288,000 

 

HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 4,681,288,000  

 
110 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ  අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 840,080,000 

 
தைலப்  110.-  நீதி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 840,080,000 

 

HEAD 110.- MINISTER OF JUSTICE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 840,080,000 

 
192 වන ශීර්ෂය.-  නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 7,060,700,000 

 
தைலப்  192.- சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 7,060,700,000 

 

HEAD 192.- MINISTER OF  LAW AND ORDER AND 
SOUTHERN DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 7,060,700,000 
 

[9.48 . ப.] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில், நிதி ஒ க்கீ க க்காக எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள 
ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்க க்குாிய 103, 
222, 223, 224, 320, 325, 110, 205, 228, 229, 230, 231, 233, 
234, 235, 192, 225 ஆகிய இலக்க ைடய ெசலவினத் 
தைலப் க்களின் கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித் 
திட்டத் க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் 
ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் 
ெவட்டப்படேவண் ம் என நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
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[9.49 a.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Mr. Chairman, thank you for the opportunity given to 

participate in the Committee Stage Discussion  on the 
allocations for the Ministries of Defence, Justice, Law 
and Order and Southern Development.  

As I stand to deal with the specific Heads and related 
matters, I want the House to remember yet another very 
sad event that is about to happen today in the Kingdom of 
Saudi Arabia. As we all know, in a few hours’ time, a Sri 
Lankan woman will be stoned to death in the Kingdom of 
Saudi Arabia. On the 9th of January, 2013, a very young 
girl, Rizana Nafeek, was beheaded and we had special 
reference and a Debate in this House in respect of that. 
Now, barely two years have passed and we have this 
situation confronting us, today, which is yet another 
reminder to us of the kind of relations that we should have 
with the countries at large and the terms on which we 
have those relationships. I am told that our Head of 
Mission to Saudi Arabia has flippantly remarked that if 
our workers who go to that Kingdom for a living do not 
like the laws in that country, they can always stay away: 
they need not come there. 

That is not the kind of response that we expect from 
the Head of our Mission there nor the officials of the 
Ministry of Foreign Affairs, the officials of the Ministry 
of Justice and others who are tasked with - I also would 
like to mention the officials of the Foreign Employment 
Bureau - looking after the welfare of Sri Lankans 
whichever part of the world they go to.  

This is a grim reminder of the kind of laws that are 
extant in some parts of the world and the hypocrisy of the 
other nations of the world in dealing with some of these 
stone-age rules that are being implemented.  

I must mention that whatever I say here today is no 
reflection on any particular religious tradition, or my 
respect for people in different parts of the world 
implementing their own customs, norms and the laws that 
they decide should be extant in their part of the world. 
Nevertheless, today we belong to one global village and 
we live by certain rules that apply to a civilized 
community of nations and in that respect we, as a country, 
also have made grand strides in recent times in allowing 
our friends around the world to ask us questions, to give 
us advice and we open to deal with issues that may affect 
the international norms that are prevalent today.  

Today, we face this situation because it is a citizen of 
this country who is facing this. But, we do have 
diplomatic relations with these countries and I mention 
very specifically the Kingdom of Saudi Arabia. Not only 
we, also several superpowers, all the countries - the 

civilized community of nations - have relationships, 
diplomatic ties with this particular country and one is not 
able to see how much influence or pressure or advice the 
world at large is able to give to this country even if there 
is some pressure that is brought upon, it is not apparent at 
all. A woman is to be stoned to death for adultery. I am 
not a believer in Islam. Nevertheless, I respect people 
who decide to follow Islam and declare that Shariya Law 
is the law by which they will conduct their lives. Also we 
have a sizeable population of those who follow Islam in 
this country. I consider myself a friend of that community 
and in that spirit of friendship, I would like to raise a 
question to our brethren who follow Islam. 

I see at least one Minister in the front row of the 
Government and there are several others in the 
Government, senior Ministers who are adherents of the 
Islamic faith and I would like to ask this question openly 
and in a spirit of friendship, " Is this what Sharia Law 
actually prescribes?".  I am a believer in the Christian 
faith and these laws are reflected in the Bible too that 
people were stoned to death. It is there in the Old 
Testament. But in the understanding that has developed 
over the years -  very particularly, during the life of Jesus 
Christ, there is a recorded instance of a woman who was 
caught in adultery, who was brought before him and 
those who brought that woman before him asked him the 
question, “The law, Torah, requires us to stone her to 
death. What do you say?” and the answer Jesus Christ 
gave after a long moment of reflection was, “Let him, 
who has no sin, cast the first stone.” and the story goes 
that the men who had gathered there with stones in their 
hands dropped the stones and went away one by one and 
there was no one left to stone her and she was sent away. 
The man who was caught in this same transaction is 
supposed to be given 100 lashes. The women is to be 
stoned to death and the man is to be given 100 lashes. I 
am not sure if this law is to be implemented in our 
country today - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
A point of Order is being raised by the Hon. S.M. 

Marikkar. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධව- 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, that is not a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාට අෙප් රෙට් කාන්තාව ෙබ්රා 

ගන්න කියනවා ෙවනුවට ෙමතුමා ජාතිවාදය වපුරුවනවා ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්] එච්චර පහළට වැෙටන්න එපා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු මන්තීතුමා,  මැද්දට පනින්න එපා, ෙම්ක serious 

පශ්නයක්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතුමාට ඒක විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්න 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ කරන කාර්යයට අපි විරුද්ධයි. 
[බාධා කිරීම්] ආගමට විරුද්ධව ෙම් මතු- [බාධා කිරීම්] මුස්ලිම් 
ජාතිවාදය අවුස්සනවාට අපි විරුද්ධයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Member, why do you not listen to what I have to 

say?-[Interruption.] Why do you not listen first? -
[Interruption.]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have to respect all the religions. -[Interruption.] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතුමා ආගම් සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
A point of Order is being raised by the Hon. Risad 

Badhiutheen.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
What is your point of Order?  [இைடயீ ]  இ  ஓர் 

ஒ ங்குப் பிரச்சிைனயல்ல. நான் ேபசுவைத ைமயாகக்  

ேகட் விட் ப் ேபசுங்கள்! அைரகுைறயாகக் ேகட் விட்  
எ ந்  குழப்ப ேவண்டாம்.   
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
மத ாீதியான குழப்பத்ைத ஏற்ப த்த ைனகின்றீர்கள்! 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நான் மத ாீதியான குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தவில்ைல. Sir, I 

appeal to the Hon. Members - 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! I would like to mention that all 

religions must be respected. So, please do not make any 
reference to hurt the feelings of others. That is very 
important. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I only appeal to them to listen to what I have to 

say. They have not heard me yet. Hon. Members, why do 
you not listen to what I have to say?-[Interruption.] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
You have no right to raise this. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, I have a right to raise anything I want. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
You have no right to insult Islam! 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, I am not insulting Islam. -[Interruption.] Why do 

you not listen? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරික්කාර් මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, එතුමාෙග් කථාව ෙපොඩ්ඩක් අහන්න 
ෙකෝ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ කාන්තාව ෙබ්රාගන්න- [බාධා කිරීම්] 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා එෙහම කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා - [බාධා කිරීම්] Order, please! - 

[Interruption.] මරික්කාර් මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. ගරු 
සභානායකතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
සභානායකතුමා.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ හරින්න. එතුමා වැරැදි ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඔබතුමාට 
බලය තිෙබනවා කපා හරින්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කිසිම ෙකෙනකුට, කිසිම ආගමකට අපහාසයක් ෙනොවන 

විධියට කථා කරන්න. කරුණාකර අෙනක් ගරු මන්තීවරුන් 
එතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I will not say anything that offends any religion.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That assurance is very important. Okay, go ahead. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I will not say anything that will offend any religion. 

You can be rest assured of that. I am raising an issue of 
justice. -[Interruption.] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, what is the point of Order? Now I have given the 

Ruling that he will not make any reference to insult any 
religion. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I have given my assurance that I will not offend 

anyone. That is the last thing on my mind; I will not do 
that. 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Badhiutheen? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කාන්තාව ෙබ්රාගන්න උපරිම 

සහෙයෝගය ෙදන්න අපිත් සූදානම්. නමුත් ආගමට හානියක් වන 
විධියට, Sharia Law එකට විරුද්ධව කථා කරන්න ෙමතුමාට 
කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒකයි මා ෙමතැන කියන්ෙන්.    

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, he will not. Now he has given an assurance. Hon. 

Sumanthiran, you go ahead. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am telling you, I will not. You know very well, Hon. 

Minister, how much criticism I face for speaking up for 
the Muslim community in this country. I face that 
criticism from my own community even to this day. So, 
do not think -[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you go ahead. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Do not think that I will insult. That is the last thing on 

my mind. -[Interruption.]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Hon. Member, you may go ahead. - 

[Interruption.]  
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You must listen to what I have to say. - [Interruption.] 

Hon. Marikkar, why do you not sit down and listen to 
what I have to say? Why are you jumping up halfway 
through without listening to what I have to say? - 
[Interruption.]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Marikkar, please do not disturb! I told you twice 

now. - [Interruption.]  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You are jumping up halfway. Listen to what I have to 

say. - [Interruption.]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Marikkar, please do not disturb! I told you twice 

now. I want the Proceedings to go on. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Why do you not sit down and listen to what I have to 

say? - [Interruption.] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අෙප් සමාජයටත් ජීවත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් කථාව 

අරෙගන ඔබතුමා එක එක කථා කියනවා. ඊට පස්ෙසේ අපිත්- 
[බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Risad  Badhiutheen, please allow the Hon. 

Member to carry on. Do not disturb any more. 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් හැම ෙකනාම ජාතිවාදය 

ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Do not insult any religion. Hon. Sumanthiran, you go 

ahead now. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I have already given my assurance. But, I am 

raising a serious issue and I will continue to speak on that. 
I will not insult any religion. I have not done that up to 
now. I am raising - [Interruption.] 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
අෙප් ආගමට විරුද්ධව කථා කරන්න එපා. අපි ෙදමළ ජාතින්ට 

කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Please, do not disturb him now. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Nobody has absolute right to speak about certain 

issues. All of us have a right to speak and I will continue 
to speak. I will not say anything that will even touch upon 
the dignity of the Muslim people of this country or any 
country for that matter. I will not offend any religion, I 
give you that assurance. You must be patient and listen to 
what I have to say.  

Nevertheless, this raises very serious issues of justice. 
I was going to talk about that man, who is to be lashed, as 
well. Who can last 100 lashes? Now, Singapore has laws 
like this, not only Muslim countries. In Singapore, even 
for much lesser offences, people are caned.  

Sometime ago, we had a young person who had got 
into mischief, who had spray-painted in public and he was 
subjected to whipping. Now, we saw - [Interruption.] All 
right, I will speak about Singapore then, if others are 
getting upset.  When that happened, we found out how 
this whipping takes place. A person cannot stand more 
than two whips, two lashes at a time. He is taken to 
hospital. His skin is split. Now I say as much as we allow 
in a spirit of openness and transparency, we open up to 
the world community too in a spirit of friendship, 
comment upon the laws that we practise, there are very 
serious issues of human rights, breach of human rights in 
this country that others have raised. I say even though we 
are a small country, we have a place in the international 
community of civilized nations. I am saying we must 
raise issues of justice of human dignity with those 
countries. It may be that they believe that certain religious 
traditions require that.  

Now there is a debate in the world with regard to 
death penalty. Several states in the USA practise death 
penalty.  We also have death penalty in our statute books.  
Would that be offensive to any religion, if we have a 
discussion as to whether death penalty should be 
continued or not?  Not at all, merely because some 
religious texts prescribe that. I am believer in the 
Christian faith. My religious texts prescribes death 
penalty. It prescribes stoning to death.  That is why I said, 
it is not only the Islamic faith. So do not take me wrong.   

I am raising issues of understanding of the particular 
century in which we live and our understanding of what is 
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right and what is wrong.  Religious traditions must be 
observed.  There is no question about that. But, are we 
open enough as a country?  Why did we plead on behalf 
of that girl who was beheaded?  That was a judgment 
passed by a court of law in that country. We should not 
have interfered.  But we did.  Why did we do that? 
Because we thought there was a serious case of injustice. 
Everybody, without any religious differences, all of us, 
appealed. Even though a court in Saudi Arabia had passed 
a death sentence by beheading, we, all of us, appealed that 
that life be spared. They did not heed us. But we did not 
say, “Well, that was according to the Sharia Law that 
country’s court has ruled. Therefore, we must not ask”.  
No, we did not do that. Even in this case, as the Hon. 
Minister himself said, everyone is appealing. Why are we 
appealing?  We are not appealing because we disrespect 
the Sharia Law, Hon. Minister. If it is according to Sharia 
Law, then, we will not appeal. Then it will be construed - 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Minister?  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා අපට  උදව්වට වාෙගයි කථා 

කරන්ෙන්. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් 
ෙමය sensitive issue එකක් බවයි. Sharia Law එක මඟින් සමාව 
ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කථා කරන හැම එකකටම උත්තර 
ෙමතැනදී ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට මා කියන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධව 
කථා කරන විට ඒ සිද්ධිය touch කර අෙප් හිත්  රිෙදන විධියට කථා 
කරන්න එපා කියායි. රිසානා නෆීක් කියන්ෙන් මුස්ලිම් 
කාන්තාවක්. එතුමියටත් එෙහම වුණා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
එතුමිය ෙබ්රා ගන්න බැලුවා. අපිත් කැමැතියි, ෙමතුමිය 
ෙබ්රාගන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් මුස්ලිම් මන්තීවරු 23ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා එතුමිය ෙබ්රා ගන්න 
මහන්සි ෙවමු, appeal කරමු.       

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is right.  Hon. Sumanthiran, you go ahead with 

your speech.  
  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is the very point that I am making. Thank you so 

much for that explanation. That is the very point I am 
making. There are no religious differences here among all 
of us.  As you have now pointed out, all the Muslim 
Members of Parliament here have appealed for redress.  
So, it is not decrying the Sharia Law, it is because you 

think that there must be some justice to that woman and 
you have asked for clemency.  

Now I am asking this question. Let us leave the 
Islamic countries aside. Let us look at the other countries.  
If people are taking so much offence that mere mention 
of the kinds of punishments that are meted out is an 
offence to their religion, we will leave that out.  Let us 
take Singapore; let us take some states in the US and the 
kind of methods that they use to execute people like the 
electric chair.  You have seen pictures of how people die 
of electrocution when they carried it out in the US.  Are 
these not issues that we also, as an equal member of the 
community of nations, are entitled to raise with these 
other countries as much as they raise issues of human 
rights with us?  That is the point that I am making.  

 I think we should raise these issues because these 
transcend national boundaries. These issues of human 
dignity and so on transcend even religious boundaries, 
ethnic boundaries, racial boundaries and peoples’ 
boundaries. Therefore, I am appealing because it is a 
question of justice. Today the Vote is on the Ministry of 
Justice and that is why I am taking up this matter without 
taking it up under the Votes on the Ministry of Foreign 
Affairs. We understand justice in a particular way to the 
extent that we allow others to raise questions with us. I 
am saying, as a country we must also raise these 
questions and, if necessary, even put our diplomatic 
relations on hold with countries which practise certain 
methods of punishment, because it does not accord with 
what we think is a just way of dealing with offenders.  
Offenders also have rights; offenders also have dignity 
that must be preserved.  That is why in some of our 
judgments torture is not allowed.  It is very specifically 
set out, even the blackest criminal is entitled to the 
guarantee not to be tortured.  That is his absolute right.  
That sets example.  Why is that?  Because we think, in 
our standards, in our norms that - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Hon. Member, is stoning to death not a form of 

torture?   
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Well.  That was the point that I was making but 

people are getting upset.  So, I will move on.     

There are certain values that we have agreed to and it 
is not only for our own country, I am suggesting that we 
must talk these ideas of justice with our friends  across 
national borders as well and debate them and ask them 
and seek to change.   
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While we do that, let us look inwards as well.  There 
was an answer given by the Minister of Foreign Affairs 
yesterday to a Question raised by the Leader of the EPDP 
the previous day saying there were no secret detention 
camps in this country and the UN was wrong.  But the 
former Navy Commander himself, in an interview to the 
"Island" newspaper, has confirmed that there was a secret 
detention camp in the naval dockyard.  I wonder how the 
Minister of Foreign Affairs was able to say yesterday that 
that is false.  It was there in the front page of the "Island" 
newspaper.  Wasantha Karannagoda has said, “Yes, we 
did keep some people under the air-raid shelters that the 
British built.”  Of course, he denied torture.  So, these are 
serious issues that have arisen.  When the man who was 
in direct command of the place says, “Yes, we had a 
secret detention centre,” we have a Minister answering in 
Parliament and saying, “No, that is a false claim”.  -

[Interruption.] All right.  I agree.  It is good if you have 
your mike on and say that there was.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
We do not know. It was not during our period. It was 

during the Rajapakse regime. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is nothing to hide.  During the last regime, they 

would have had.    
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is right.  All right.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We openly spoke about that.  ගරු සභාපතිතුමනි, අලුත් 

රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒවා ඔක්ෙකෝම නැති කළා. 
There are no detention camps now.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Leader of the House, that raises another serious 

issue. Where are those people who were in those camps? 
Where are those people today? Where are they?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකයි අපි කියා තිෙබන්ෙන්, අපට හංගන්න ෙදයක් නැති නිසා 

ඕනෑම පරීක්ෂණයකට අපි සූදානම් බවයි.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, that must be investigated.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, the Hon. Leader of the House has 

given that assurance.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you. You have given that assurance and that 

must be investigated. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, we cannot confirm that whether there 

was a detention camp at that time and whether there were 
people detained there.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, the Navy Commander at the time confirms it 

publicly.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you may continue. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you.  I take the assurance of the two senior 

Ministers that that will be inquired into. That is very 
important because disappearances is a very serious issue 
in this country. -[Interruption.] The previous Government 
itself appointed Commissions to inquire into that 
conceding thereby that there were complaints. The 
Commission that was appointed by the previous 
Government itself received more than 20,000 complaints. 
So, it is a very serious issue.  

Now, we have the revelation that there was, at some 
time, a secret detention camp in the Naval Dockyard and 
we do not know where those people have gone. So, that is 
a matter that needs to be inquired into. I have names of 
persons who are held in Boossa. Is Boossa, a detention 
centre or a remand prison? What is it? I would like an 
answer from the relevant Minister today. 

Is Boossa a gazetted detention centre or is it a remand 
prison? I have names of Tamil political prisoners - 
Nadarasa Saravanabavan, Sellathurai Kirubaharan, 
Thangavelu Nimalan and Kanagaratnam Adhithyan - who 
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are held in Boossa. Do they fall into this category of 
prisoners who are being considered for release or not and 
why are they held separately when the others are held 
under judicial custody? Why are these people being held 
separately and how many persons are being held in the 
Terrorist Investigation Division, the TID, in Fort and in 
other places? Why is that information not being revealed? 
I have been to the TID several times in my capacity as a 
lawyer, mostly when I used to visit the famous journalist 
J.S. Tissainayagam when he was being held there. I have 
seen several, even hundreds of people, being detained 
there. So, are those detentions still continuing?  

At one stage some years ago, the UN Special 
Rapporteur on Torture, Manfred Nowak, visited this 
country and the TID. His report is available on the 
internet. Anyone can look at it. He visited the place twice 
and in his report he says that when he went the second 
time, he found people who were not there the first time.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
In which year?  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
This was in 2007 or in 2008. -[Interruption.] But, the 

same Terrorist Investigation Division is continuing today. 
We all know that these things happened then. That report 
states that there were some people who were there the 
first time he went and they were not there the second time 
he went. There were some who were not there the first 
time and who were there the second time. When he 
inquired from them, “Where were you when I came?”, 
they had told him that they were kept hidden in different 
places. It is there in his official report that was published.  

So, the question I am asking is, “All right, these 
happened during that regime. Is it happening even now?”. 
If you say it is not happening now, if you say that there 
are no detainees in the TID and in various other places 
like Boossa, then you must tell us that, because we have 
now found at least the four names I have given to you of 
persons who are being held in Boossa. After 10 or 11 
months you took office, why are these things still 
continuing?  

Now, take the plight of the "Tamil political prisoners". 
We advisedly use that term even though the Hon. 
Minister of Justice refuses to use it. On the 16th of 
October, the Hon. Leader of the Opposition and I had a 
discussion with the Hon. Minister of Justice. We talked at 
length about the different categories of prisoners and an 
assurance was given to us, which was later confirmed 
through a telephone conversation that the Hon. Minister 
of Justice and the Hon. Leader of the Opposition had with 
His Excellency the President. The assurance was that their 
releases would commence latest by the 31st of October 

and a particular process of releasing them would end by 
the 07th of November. This was communicated and that 
is how the prisoners gave up their first fast unto death. 
This was not to apply to persons who were accused of 
serious crimes. I must say that also and that was also 
communicated to the prisoners. This was not to apply to a 
small group of people. We were told that there was a 
small group of people who were accused of heinous 
crimes and this will not apply to them. We took that. We 
said, “We will deal with that later”. We communicated 
that to the prisoners. The 31st of October came and went 
and there was no release. Then, we had to agitate.   

On the 05th of November, there was a meeting 
convened by the Hon. Prime Minster in Parliament. We 
had all the officials attending and there, it was agreed that 
32 persons would be released before the 07th of 
November and 30 others would be in two weeks’ time. 
On the 09th, 10th and 11th November, 31 persons were 
released on bail. So, at least we saw some movement and 
the numbers were very close to the promise that was 
given to us. But thereafter, a further eight were released 
on bail, not another 30 and we have been told that that is 
the end of the matter; no more releases on bail. Why is 
the undertaking that was given to the Hon. Prime 
Minister in the Parliament Complex being breached?  

With regard to the others who are facing trials in the 
High Court, the Hon. Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs 
himself went to the prisons and told the prisoners to apply 
for rehabilitation and that would be considered. Ninety 
nine of them gave letters asking for rehabilitation and 
they told us - I was there with the Hon. Minister - that 
they are not giving it with their full heart in it, but only as 
a way of somehow being released after long periods of 
detention. There are three people who have been there for 
over 20 years and their case is still not over. Several  
have been under detention for over 15 years.  Some of 
them have been charged under Sections 2 and 5 of the 
Prevention of Terrorism Act, for which the maximum 
term of imprisonment is seven years, but they have been 
there for 10 to 15 years and the trial is still not over. More 
than 95 per cent of them have only their confession as the 
only evidence against them. You know what these 
confessions mean under the PTA. The provision of 
admissibility of confessions under the PTA is the one that 
has dented all the investigative ability of our police force. 
They have totally lost it today because it is so easy to beat 
a man, get him to sign and then produce it as evidence in 
court. I related a story about that the last time I spoke on 
this.  

Another 20 prisoners were to be released before last 
Wednesday for rehabilitation. The Hon. Minister of Law 
and Order and Southern Development is here. That 
assurance was given by the officials at a meeting chaired 
by him. Out of  these 99 prisoners, we were told, 85 have 
cases pending in court and out of that 85, the first batch 
would be sent for rehabilitation before last Wednesday. 
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Now, ten days later, the information I have is that only 
one person has been sent for rehabilitation. Is that what 
you call “the first batch”? Out of 85, your "first batch" 
consists of one person, ten days after the deadline. Why is 
this happening? They had suspended their fast for the 
second time because of this assurance that we gave them 
after that meeting convened by the Hon. Minster of Law 
and Order and Southern Development. Both the Hon. 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs and I went to the prison and 
convinced them to give up their fast. We have cooperated 
with you for so long in this matter. We have pleaded with 
the prisoners to give up the fast; we have pleaded with 
them to be patient, that things are moving. I am not saying 
it is not moving. I am giving you the figures, the dates 
and the deadlines to show you how much it is moving or 
not moving. Why is this happening? How are we to 
answer to these people?   

There was a young man of 18 years of age who 
committed suicide.  I do not condone that act at all. 
Nobody committed suicide for the release of these 
prisoners during the last six years, although we tried 
several times. Only when the process has started, 
unfortunately, somebody went and committed suicide. 
The reason is, it is in this Government that they have 
some faith, they have got some expectation. In the last 
Government, they did not have any expectation. So, 
nobody went and jumped in front of the train.  They knew 
even if you did that nothing will happen. It is only in this 
Government that they have some expectation. But, if you 
drag your feet like this, that is not just being dented, that 
is being demolished. An impressionable age of eighteen 
years and there are many more who are in upheaval say 
the Government has let us down, the Government has 
continuously given us promises and has let us down.  

Now, these people ask us the question, when we voted 
at the Second Reading, "Why did you vote with this 
Government? Why did you vote for the Budget? They are 
not doing anything. They are only giving you promises. 
The previous Government did not give you promises. 
This Government is giving you promises. That is the only 
difference. They are not carrying it out. They are also in 
breach. Why are you voting?" Now it is public that two of 
our Members kept away and they have issued a statement 
today criticizing the rest of us for voting with the 
Government. We have taken this so far. We have taken 
what people might call, "political risks" in trying to move 
this forward in some way, so that we can engage 
constructively and deliver to our people. But,  I am afraid, 
today I will have to say to the Government that even we 
have reached the end of our limits of patience. Because, 
as I stand today and as somebody who has gone with 
every Minister to the prisons and given assurances, how 
am I to say that one prisoner is the first batch of the 85 
prisoners to be sent for rehabilitation - that too for 
rehabilitation. With what face can I say that? We think 

there is a golden opportunity. We are willing to stretch 
our patience, but not everyone who is deeply affected, 
who is directly suffering is able to do that and you must 
realize that and my appeal to the Government today is 
that do not let this opportunity slip - it  is just about to 
slip.  

There are various other assurances given to us of 
working together. That is also now all gone, with regard 
to Chair of District Coordination Committee and so on. 
We were given specific assurances that in the districts 
that we won that our Members of Parliament would be 
appointed to chair those District Coordination 
Committees. That is being breached. We thought only in 
one district, and this morning to see in two other districts 
it has been breached. In a district where we have  five 
Members of Parliament and where  the Government 
Member got in only because another party who did not 
get any Member got just six votes more to qualify for the 
five per cent, has been made the Chair of the District 
Coordination Committee. How can you justify this? It is 
the same policy of the previous Government. In the 
implementation there is no difference. The only 
difference is that you give us false promises whereas the 
previous Government did not bother to give us false 
promises. At least we knew where we stood with them. 

But, you are deceiving us. "Which is worse?", I like to 
ask. Now, is this by design? We have to ask the question, 
"Is this by design?" I cannot imagine anyone in the 
Government being so dense as not to understand this. 
Then the question arises, "Is it by design that you are 
trying to alienate the Representatives of our people from 
the people." You are drawing us, you are giving us 
promises, you are making us communicate those promises 
to our people and then deceive us and create a gulf 
between our people and us. The United National Party is 
long-remembered for machinations like that. We thought 
it is different now. But you are pushing us to suspect that 
nothing has changed, that the methodology is still being 
practised only with greater finesse this time.  

Sir, there are several members of the armed forces 
who are still resident in the Northern Province 
particularly, not so much in the East. In allocations, we 
understand that so long as you have such a large army 
you have to pay their salaries and your recurrent 
expenditure will be maintained at that high level. But the 
question arises, after six years of the war when the 
country is not facing another war, most of those soldiers 
are getting beyond their fighting age, in any case. Why do 
you not have a scheme for demobilizing the army so that 
when they reach the ages of 35, 40, 45 they can move on 
to be able to carry out some vocation of their own, move 
away from a military  environment and carry out civilian 
normal life, even for themselves. That would greatly 
relieve the people amongst whom they live now. That is 
the second one. So, I want to ask the Government whether  
the Government has a plan. Is the Government at least 
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planning to implement defence review, actually take stock 
of the security requirements  of the country and in a 
rational way deal with this issue?  

With regard to the Ministry of Justice, again there is a 
lot of disappointment. There were 91 persons who were 
employed. They were given employment since January 
this year as minor employees in the Ministry of Justice. 
Just one of them is a Tamil-speaking person. Just one of 
them! Why is that? Now, this is the Ministry of Justice. 
The Deputy Minister of Justice for the last several months 
is there in the House. There are vacancies in the North 
and the East for Tamil-speaking persons and they have 
not been filled. Ninety one appointments and just one 
Tamil person! Even at the level of minor employees, only 
one Tamil and 90 Sinhala-speaking persons.   

There is a severe shortage of judges also. We have 
been agitating this for a quite a long time. There is a 
shortage of Tamil-speaking judges at every level.  

There are Civil Appellate High Courts and in several 
of those, there is only one judge proficient in Tamil. Once 
we had the situation of a judge who did not understand  or 
read or write Tamil, sitting in the Civil Appellate High 
Court in Jaffna along with another Tamil judge. We had 
to argue cases before him and he did not understand 
anything from the brief and he said, “My brother 
understands.” So, why do you have two judges sitting 
there? If his brother is the one who is going to hear the 
case, why do have two judges? It is a farce. Why do you 
not fill those positions? There are many people who are 
willing to go there and who have applied for these 
positions. -[ Interruption.] Yes. But, they have not been 
appointed. We have this problem not only at the minor 
judiciary level, but also at the High Court level. Now, 
even in the Court of Appeal and the Supreme Court, we 
have a very serious issue. The second appeal from Civil 
Appellate High Court comes to the Supreme Court. The 
briefs are entirely in Tamil and although Articles 24, 25 
and 26 of the Constitution very specifically say that if a 
judge cannot understand the language of the record, it 
must be translated for that judge. That is an obligation of 
the State. To this day, there is no provision made for that.-
[Interruption.]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
The CJ can -[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
CJ cannot hear cases alone. You need three judges to 

hear a case. - [ Interruption.] No, that is an obligation of 
the State. This is the Committee Stage Discussion on the 

Votes of the Ministry of Justice and that is why I am 
raising this issue. The Superior Courts Complex funding 
will not be sufficient to translate briefs. The Ministry of 
Justice must allocate funds for that. This must be taken as 
a priority, because these are the issues that gave rise to 
serious problems in this country for so long. In 1987 this 
amendment was brought in to the 1978 Constitution and 
to this day, you have no provision to implement that. I 
myself have many of these appeal briefs and we cannot 
argue the cases. Everyday, they go down for another six 
months because there are no judges proficient in Tamil to 
hear them. At one stage, there were two Muslim 
gentlemen who constituted what was called, “a Tamil-
speaking Bench.” Now, those two gentlemen have also 
retired. Therefore, either you must have enough number 
of Tamil-speaking judges on the Bench in both superior 
courts or you must have a mechanism and sufficient 
funds for the translation of the briefs. The second is the 
most preferable, because then, you do not swap for 
Benches, you have a choice of all judges hearing the case, 
which is good.   

I want to raise another serious issue which is again 
about the prisoners. I gave the numbers of 31 persons 
plus 8 persons, which makes 39 - enlarged on bail. 
Another 20 are supposed to go for rehabilitation and only 
one has gone, which is altogether 40. If the other 20 
persons are also sent then it is about 60 odd.  Now, there 
were 217 such prisoners. On the 16th of October, we were 
told "except a small number" of those who are accused of 
heinous crimes. We accepted that that can be dealt with 
later because that was going to be "a small number" - 
others would be released. Today, we have a situation 
where only about 60 persons released. More than 150 are 
still there. Not only that, a Special Court has been 
established to hear their cases. Under what definition do 
you say 150 out of 217 is a small number? 

How can 150 be a small number out of 217? We 
thought it would be about 20 or 30 prisoners. We were 
told that there were 15 serious cases. So, we said, “All 
right. That can be dealt with later.” In those 15 cases, we 
thought there maybe more than one accused in each case; 
maybe 30 maximum. But, that is not what is happening. 
What is happening is that you set-up a Special Court and 
the Bar Association has raised serious questions about 
that court, that it is out of the ordinary. They opposed it 
and I am afraid, we have to oppose it as well for two 
reasons.  

First is, because this is against the assurance given to 
us that you are going to continue to try 150 people under 
a law which you, yourself, have conceded will be 
repealed. Then, the second is, picking a judge by the 
Minister of Justice who has recommended the 
appointment of that judge to a Special Court to hear these 
special cases is not desirable at all. That raises serious 
suspicions. So, I urge the Government to abandon that 
project of this Special Court forthwith, because the 
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intention or at least what was transmitted to us was never 
to continue the trials of 150 people. That was to be about 
20 to 30 people and we would look that as well. If there 
are very long-term prisoners there, that also have to be 
dealt with and they also have to be released. So, this is all 
in violation of definitive promises that have been  given 
to us by the President, the Prime Minister and the relevant 
Ministers and I wish, before we conclude today’s 
Proceedings, that the three Ministers would give us 
answers that are acceptable. 

Thank you very much. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතාෙග් 

කථාෙව් දී සඳහන් කළ කරුණක්  සම්බන්ධෙයන් මට ෙපොඩි 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Member. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලාංකිකෙයක් හැටියට මම, මරණ 

දඬුවම ෙමරට තුළදී පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් කිසිම රටක 
කියාත්මක කරනවාට විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම මම අෙප් අම්මලා, 
සෙහෝදරියන් මැද ෙපරදිග වහල් ෙසේවයට යාම පිළිබඳවත් 
විරුද්ධත්වය දක්වන පුද්ගලෙයක්. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම 
පශ්නයට මුහුණ දී සිටින එම කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම අෙප් රජ ෙය් 
වගකීමක්. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට ඕනෑ. අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. එතුමා එය ෙපරදැරි කර ෙගන සවුදි 
අරාබි රජය විෙව්චනය කළාට මට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි,  
එතුමා ඉස්ලාම් ආගම විෙව්චනය කිරීමයි මට ගැටලුවක්  වුෙණ්. 
ෙමොකද, අපි පසු ගිය පාලනය ෙවනස් කෙළේ, ෙම් රෙට් අන්තවාදය 
නැති කිරීම උෙදසායි. ඒ නිසා මරණ දඬුවමට මම පැහැදිලිවම 
විරුද්ධයි කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී   ගරු සභාවට කියා 
සිටිනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් කථාව තුළින් එෙහම ෙදයක් කියැවුෙණ්  නැහැ. 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.45] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මීට වසරකට කලින් රිසානා නෆීක් මරා 

දැමූ ෙව්ලාෙව්, ඒ කාරණය ගැන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන ආෙව් මමයි. රිසානා නෆීක් ෙබ්රා 
ගන්න බැරිවීම ඒ රජෙය් දුර්වලකමක් හැටියට මම එදා දැක්කා. අද 
අෙප් රජයට ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් රජයට ෙම් කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම අභිෙයෝගයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි නම දන්නා, නමුත් නම 

ෙනොකියන අෙප් ෙම් සෙහෝදරිය අද ගල් ගසා මරා දැමීෙම් කෲර 
දඬුවමකට යටත් ෙවලා සවුදි අරාබිෙය් හිර ෙගදරක කාත් 
කවුරුවත් නැතිව අසරණ ෙවලා සිටිනවා. ඇෙග් නම පකාශයට 
පත් කරන්න එපාය කියලා ඇය විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය ඇෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ටත් ඒ තරමටම 
බරපතළ ෙලස බලපාන පශ්නයක් නිසා. ගරු නි ෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අපට අෙප් 
රට ඇතුෙළේ, අෙප් රෙට් ජනතාවට පමාණවත් වන විධියට රැකි 
රක්ෂා උත්පාදනය කරන්න බැරිකම නිසායි. අෙප් අහිංසක 
අක්කලා, නංගිලා, අම්මලා ෙම් රට ඇතුෙළේ තමන්ට පමාණවත් 
ආදායමක් ලබා ගැනීමට ඇති ෙනොහැකියාව නිසා, තමන්ට, 
තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට, තමන්ෙග් දරුවන්ට පමාණවත් රැකියා 
අවස්ථා ෙනොලැබීම නිසා ඇති වන දැවැන්ත අසරණකම තුළ ෙම් 
බරපතළ ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් කාත් කවුරුවත් නැති ෙම් කෲර 
රාජ්යයන් තුළ රැකියාව කරන්න ෙපළෙඹනවා. ෙම්ක ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ නිසා තමයි අෙප් රජය රැකියා දස 
ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට, ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන්ට ෙම් රට තුළ රැකියා කරන්න අවශ්ය කරන 
වාතාවරණය හදන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. රෙටන් එළියට 
යනවා නම්, ගැළෙපන ෙකොන්ෙද්සි මත, පුහුණුව ලද සුවිෙශේෂ 
වෘත්තීන් සඳහා යන්න අවශ්ය අවකාශ සලසන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපි නම ෙනොකියන අෙප් ෙම් 
සෙහෝදරිය අවාසනාවන්ත ෙලස මුහුණ දීලා තිෙබන තත්ත්වෙයන් 
ඇයව ෙගොඩ ගන්න, පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක් නැතුව, ජාති ආගම් 
ෙභ්දයක් නැතුව අපි සටන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන සෑම 
කියා මාර්ගයක්ම ගත යුතුයි. යම් ෙහයකින් ෙම් සෙහෝදරියට ෙම් 
කෲර දඬුවමට ලක් ෙවන්න සිදු වුෙණොත්, ඒක ෙම් මුළු රටම 
ලබන පරාජයක්; ඒක ෙම් රජය ලබන පරාජයක්; ඒක මනුෂ්යයන් 
විධියට අප ලබන පරාජයක්; කෲර, අමානුෂික දඬුවම්වලට එෙරහි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පඥප්තියට අත්සන් කරලා 
තිෙබන රටවල් ලබන පරාජයක්. කෲර අමානුෂික දඬුවම්වලට 
එෙරහිව අෙප් රෙට් මූලික නීතිෙය් තුන් වන පරිච්ෙඡ්දෙය් 
සුවිෙශේෂීව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එය මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂා කරන්න කැප ෙවලා ඉන්න අෙප් රට ලබන පරාජයක් 
හැටියට මා ෙමය සලකනවා. එම නිසා අපි ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද 
නැතුව ෙම් පශ්නෙය්දී එක් සත් විය යුතුයි.  
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මම ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙම් පශ්නය මතු කිරීම පිළිබඳව. ෙම්වා සඟවා ගත යුතු පශ්න 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා කථා කළ යුතු පශ්න. ඒ නිසා තමයි එදා රිසානා 
නාෆීක් මිය ගිය අවස්ථාෙව්දී විෂය භාර අමාත්යවරයාට එෙරහිව 
මම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අර ෙගන ආෙව්. නමුත් මෙග් 
අදහස නම්, මෙග් ෙයෝජනාව නම්,  ඉන්දුනීසියාව, බංග්ලාෙද්ශය 
ආදි රටවල් අනුගමනය කරමින් අපි ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස 
නුපුහුණු කාන්තාවන් විෙද්ශගත කිරීම නතර කළ යුතුව තිෙබනවා 
යන්නයි. පළමුවැනි වතාවට ෙනොෙවයි මා ෙමය කියන්ෙන්. යම් 
ෙහයකින්, ෙසෞදි අරාබි රජය විසින් අෙප් රට තුළ තිෙබන මතයට 
ගරු කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව රාජ්ය මට්ටමින් 
මැදිහත් වන්ෙන් නැතිව, රිසානා නෆීක් මරා දැමුවා වාෙග් අප නම 
ෙනොකියන අෙප් සෙහෝදරිය මරා දමනු ලැබුවෙහොත්, ෙසෞදි 
අරාබියට ගෘහ ෙසේවිකාවන් යැවීම වහාම නතර කළ යුතුය කියලා 
මම අෙප් රජයට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, ඊළඟ 
වසර පහක කාලය තුළ අෙප් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට 
ෙගන ගිහින්, රැකී රක්ෂා සුලභ කිරීෙම් ව්යාපෘති සාර්ථකව ඉදිරියට 
ෙගන ගිහින් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස මැද ෙපරදිගට කාන්තාවන් 
යැවීම සම්පූර්ණ වශෙයන් නතර කරගත හැකි තත්ත්වයක් සමාජය 
තුළ ඇති කරගත යුතුය කියන අදහසත් මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් අපි අධිකරණ 
කාර්යයන් පිළිබඳව සැලකිය යුතු අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ස්වයංකීය නඩු ෙගොනු කළමනාකරණය සහ උසාවිෙය් 
පරිපාලන කටයුතු දියුණු කිරීම උෙදසා අපි රුපියල් මිලියන 500ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නීති පතිසංස්කරණ කටයුතු 
සඳහා තවත් මිලියන 500ක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු සඳහා 
තවත් මිලියන 500ක් වශෙයන් අපි වියදම් කිරීමට ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බුද්ධිමය ෙද්පළ අයිතිය සුරකින්න තවත් 
මිලියන 100ක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම කල්පනා 
කළාම සෘජුවම ෙම් අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් කාර්ය පථයට 
රුපියල් මිලියන 1,600ක පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම මීට කලින් දීර්ඝ කාලයක් 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබන වැදගත් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා, 
ඉතුරු ෙවලා. ඒ තමයි යුක්තිය ඉටු වීම පමාද වීම පිළිබඳ පශ්නය. 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් සඳහන් කරපු ආකාරයට ෙදමළ 
වුණත්, සිංහල වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් 
අධිකරණයක් ඉදිරියට ගියාම අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව ඒ 
වාෙග්ම සිවිල් යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව දැවැන්ත පමාදයක් 
තිෙබනවා; ඉවසා ගන්න බැරි, දරා ගන්න බැරි, ලජ්ජා හිෙතන 
පමාදයක් තිෙබනවා. 

ෙම් රෙට් සිවිල් නඩුවල යුක්තිය පසිඳලන්න අපි කාර්ය 
පටිපාටික නීති සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙකටුම්පත් මම දැකලා 
තිෙබනවා. අධිකරණ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන කථා 
කරලා තිෙබනවා. මීට කලින් ෙම් විෂය භාර අමාත්යවරු පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාම සෑම අය වැයකදීම ඊළඟ වසර වන විට ෙම් 
ෙකටුම්පත් නීතිගත කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි, දැනට ෙකටුම්පත් කරලා තිෙබන 
සිවිල් කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව විධිමත් කිරීෙම් නීති රීති කිසිවක් 
අපි නීතිය බවට පත් කරන්න අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
පසු ගිය ආණ්ඩුව නිවැරැදි ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ලබා ෙදන්න 
අසමත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මම කනගාටුෙවන් කියනවා, අධිකරණ 
අමාත්යාංශය ෙම් පිළිබඳ පමුඛතාව ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ 
නැහැය කියන කාරණය. ෙම් කාරණාවලදී මාත් ඇතුළත් වන අෙප් 
නීතිඥ සෙහෝදරෙයෝ යම් යම් විෙව්චන ඇති කරනවා.  

ඒ විෙව්චන සමහර ඒවා සාධාරණයි. සමහර ඒවා සාධාරණ 
නැහැ. අපි මතක තියා ගන්නට කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
නීතිය තිෙබන්ෙන් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්. නීතිය තිෙබන්ෙන් 
නීතිඥවරුන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙම් විෂය ගැන ෙහොඳට 
දන්නා, පාෙයෝගිකව දන්නා නීතිඥවරුන්ෙග් මතය වැදගත් ෙම් 
කාරණාවලදී. හැබැයි, අපි අවසානෙය් බලන්නට ඕනෑ, 
පුරවැසියාෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් 
නීතිය භාවිත කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා වර්තමාන අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. එතුමා නීතිඥ 
සංගමෙය් සභාපති ධුරය දැරුවා. ෙම් රෙට් නීතිඥ වෘත්තිය 
කියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ එතුමාට ෙහොඳ පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය ෙපොඩි මිනිහාෙග් 
දුක, ෙව්දනාව එතුමා දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සිවිල් නඩු විධාන 
නීතිය විධිමත් කිරීමට දැනටමත් ෙකටුම්පත් කර ඇති ඒ 
ෙකටුම්පත්, නීතියක් බවට පත් කිරීමට තිෙබන ඒ අභිෙයෝගය 
අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් එතුමාට පැවෙරනවා. එතැනදී එතුමාට 
අවශ්ය කරන ඕනෑම ආකාරෙය් සහෙයෝගයක් දීමට, ඕනෑම තරම් 
කාලයක් ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපෞද්ගලිකව කැප කරන්න 
ලැහැස්තියි කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒක ෙලොකු අභිෙයෝගයක්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී අධිකරණ අවශ්යයි;  පහසුකම් අවශ්යයි. මම අගය 
කරනවා, අධිකරණ අමාත්යාංශය ෙගොඩනැගිලි සහ අෙනකුත් දව්ය 
සැපයීම පිළිබඳ කාරණෙය්දී විශාල පගතියක් ලබා තිබීම. 
පමාණවත් තරම් අධිකරණ, අධිකරණ ෙගොඩනැගිලි සහ අෙනකුත් 
පහසුකම් සපයන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරය පිළිඅරෙගන, 
පමාණවත් තරම් අධිකරණ සංකීර්ණ ඉදි කිරීමටත්, ඒ පිළිබඳ 
කටයුතුවලට පමුඛතාව දීමටත් අධිකරණ අමාත්යාංශය කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  ඒ කටයුතු පිළිබඳ මූලිකත්වය ගත් නිලධාරින්ට 
මෙග් ෙගෞරවය පිරිනැමීමට මම ලැහැස්තියි. තව කළ යුතු 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ කටයුතු අවසන් ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් අපරාධ යුක්තිය 
පසිඳීම පිළිබඳව විශාල ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
අපරාධ යුක්තිය පසිඳීෙම්දී පධාන ආයතන තුනක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි ෙපොලීසිය, අධිකරණය සහ බන්ධනාගාරය.  අපරාධ යුක්තිය 
පසිඳීෙම් කියාදාමය සඳහා ෙම් ආයතන තුන එකතු ෙවන්න ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය ආයතනයක් වශෙයන් ස්වාධීන කරලා, 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙගොඩ නඟලා, ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කරෙගන වැඩ කරන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් ආණ්ඩුව සකස් කර තිෙබනවා. එහි 
පංගුකාරෙයක් වීම ගැන මම ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ ගැන අපි 
කවුරුත් සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ස්වාධීනත්වය පමණක් 
ෙපොලීසිෙය් කියාදාමයට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින් සඳහා පමාණවත් පුහුණුවක් අවශ්යයි. මම අගය 
කරනවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලුෙතන් බඳවා ගන්නා 
නිලධාරින් සඳහා අලුත් පාඨමාලාවක් සකස් කරලා තිබීම 
සම්බන්ධව.  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයාටත් උපාධියක් දක්වා 
තමන්ෙග් පුහුණුව අරෙගන ගිහිල්ලා, යම් වෘත්තීමයභාවයක් ඇති 
කර ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් දියුණු පාඨමාලාවක් ෙපොලීසියට 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ මම අගය කරනවා.  නමුත් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තව ඉදිරියට ෙගන ගිහින් අඛණ්ඩව ඒ තත්ත්වය ඇති 
කරලා, ෙපොලීසිය ෙම් රෙට් වඩාත් ෙගෞරවනීය වෘත්තීමය 
ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීමට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට අපි ශුභ 
පතනවා. ඒ පිළිබඳව ෙමෙතක් මහන්සි වුණ නිලධාරින්ට අෙප් 
ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසියට ආෙව්ණික සමහර පශ්න ෙමෙලස 
විසඳුවත් ෙපොලීසිය තුළ තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව, දූෂණය පිළිබඳ 
පශ්න තවමත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
කාර්යක්ෂමතාව අඛණ්ඩව සලකා බැලීම සහ අඛණ්ඩ පුහුණුව 
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පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ගැන ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් 
අවධානය විෙශේෂෙයන් ෙයොමු ෙව්වා! කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 
ඒ සඳහා ශුභ පතනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවා තවම සුළු කාලයක් නිසා, එම 
ෙකොමිසෙම් කියාකාරීත්වය පිළිබඳව අගය කරන්න ෙහෝ 
වි ෙව්චනය කරන්න තවම ෙමය අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ෙපොලිස් 
ෙකොමිසෙම් සාර්ථකත්වය ගැන කථා කරන්න ෙමයට වසරකට 
පසුව එන ලබන අය වැෙය්දී පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.  

අපරාධ  යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳව ෙම් රෙට් තිෙබන දැවැන්ත 
පමාදයන් පිළිබඳව මම කියන්න අවශ්යයි. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
කිව්වා, සමහර අපරාධ ගැන විභාග කරන්න අවුරුදු 20ක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් 
මහාධිකරණෙය් නඩුවලට අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි කාලයක් ෙපනී 
සිටපු ෙකෙනක්. ෙම් රෙට් ඕනෑම මිනීමැරුම් නඩුවක්  විභාග 
කරන්න වසර 10ක් ෙහෝ ඊට ආසන්න කාලයක් ගත කරනවා. එය 
මම මෙග් අද්දැකීෙමන් කියන්ෙන්. ඒක trial at bar නඩුවක් 
ෙනොෙවයි නම්, මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් ලඝු ෙනොවන 
පරීක්ෂණය තියලා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නඩු ෙගොනුව 
යවලා, එතැනින් තවත් වසර කිහිපයකට පසුව අධි  ෙචෝදනා පතය 
ෙගොනු කරලා මහාධිකරණෙය් නඩුව විභාග කරනවා. ඉන් පසුව 
මහාධිකරණෙය් නඩු විභාගය අවසන් කරලා එම නඩුෙව් තීන්දුවක් 
ලබා ෙදන්න අනිවාර්ෙයන්ම වසර 10කට වැඩි කාලයක් ගත 
ෙවනවා. ෙම් ගැන අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
කාරණා අතින් බලන විට, අප ෙබොෙහෝ සමාජ දර්ශකවලින් 
ඉදිරියට එන ජාතියක්. නමුත්, ෙම් අපරාධ යුක්තිය ඉක්මනින් 
පසිඳීමට ෙනොහැකි වන ෙසේ ෙම් අධික පමාදය පිළිබඳව අප 
කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට වසර 10ක් ගත ෙවනෙකොට 
සාක්ෂිකරුවන්ට තමන්ෙග් සාක්ෂි අමතක ෙවලා; සමහර 
සාක්ෂිකරුෙවෝ මිය ගිහිල්ලා; මහලු ෙවලා; ෙරෝගී ෙවලා සිටිනවා.  

අවසානෙය් දී ඔවුන් බරපතළ ෙලස හරස් පශ්නවලට ලක් 
ෙවනෙකොට ඒ සාක්ෂි මත තිෙබන පරස්පරතා, ඌනතා මැද්ෙද් ඒ 
නඩුව කඩා වැෙටනවා. අවසාන ෙය්දී යුක්තියක් ඉටු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක තමයි සත්ය තත්ත්වය. ෙම් කමය අප වහාම නතර කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අපරාධ යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳවත් අඩු 
උනන්දුවක් තිෙබන්ෙන්. මම ෙයෝජනා කරනවා, පසු ගිය රජය 
කාලෙය් සිදු වුණු බරපතළ අපරාධ දූෂණ, මිනීමැරුම් පිළිබඳව ඒ 
පරීක්ෂණවලට අදාළව නඩු විභාග කිරීම පිළිබඳව පමුඛත්වයක් දීම 
සඳහා ෙවනමම අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවන්න ඕනෑ; ෙවනමම 
මහාධිකරණ පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඒවා trial at bar කමයට විභාග 
කරන්න ඕනෑ. ඒත් එක්කම අෙනකුත් සාමාන්ය කියාදාමය තුළ 
එන බරපතළ අපරාධ වන මිනී මැරුම්, මිනී මැරීමට තැත් කිරීම, 
ස්තී දූෂණ, ගිනි අවි ළඟ තබා ගැනීම ඇතුළු එවැනි අපරාධ විභාග 
කිරීම සඳහා අප පමුඛත්වයක් ලබාදී කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
අනුව, තවත් මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් බඳවා  ෙගන ඒ 
පිළිබඳව අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් නඩු පමාදය පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැඩි විෙව්චනයකට ලක් වුණා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න මෙග් සමහර මිතෙයෝ මෙගන් 
ඇහුවා,"ඇයි ෙම් තරම් තදින් විෙව්චනය කරන්ෙන්?" කියලා. 
ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
බරපතළ අපරාධ සිදු වන විට, ඒවා ගැන ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ 
ෙනොකරන විට, අධිකරණය දූෂිත වන විට, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය බිඳ වැෙටන විට, ඒවා පිළිබඳව ජනතාව ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා කරුණු කියලා ඒ පැවැති ආණ්ඩුව ෙපරළලා ෙම් ආණ්ඩුව 
පත් කරන්න මූලික වු ෙණ් අපි. ඒවා ගැන කථා කෙළේ අපි. දූෂණ 

විෙරෝධී කියාදාමෙය් හඬ බවට පත් වුෙණ් අපි. අපරාධකරුවන්ට 
එෙරහිව ඉදිරිපත් ෙවන ඒ හඬ බවට පත් වුෙණ් අපි. සාමාන්ය 
ෙපොඩි මිනිහාෙග් ඉඳලා, මධ්යම පාන්තිකයා, වෘත්තිකයා දක්වා 
ගිහිල්ලා කරුණු කිව්ෙව් අපි. ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුවක් යටෙත් 
යුක්තිය පසිඳන්ෙන් නැති ෙකොට, නිතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන වැදගත් නඩු ගැන අධි ෙචෝදනා ෙගොනු ෙවන්න කල් ගත 
වන විට, ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ අවසන් ෙවලා ලිපි ෙගොනුව ඉදිරිපත් 
කළාට පසුවත් ඒ ලිපි ෙගොනුව පැත්තක තියා ෙගන බලන් ඉන්න 
ෙකොට ඒවා සම්බන්ධෙයන් මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ, අපි. දැන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අදහසක් තිෙබනවා,"අපි කාටවත් වග 
කියන්ෙන් නැහැ" කියලා. ශී ලංකා නීතීඥ සංගමය මාර්ගෙයන් 
ෙයෝජනාවකුත් සම්මත කළා, "පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතිපතිවරයා 
කැඳවන්න බැහැ" යි කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එංගලන්ත ෙය් සම්පදාය 
ෙමොකක්ද?  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සම්පදාය ෙමොකක්ද? 
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහට නීතිපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් 
ර ජෙය් නිලධාරිෙයක් කැඳවනවා. ඒ ආකාරයට කැඳවලා 
තිෙබනවා; ඉදිරියටත් කැඳවනවා. ඇෙමරිකානු ෙකොංගසෙය් 
ෙසෙනට් සභාව ඉදිරිෙය් තිෙබන පරීක්ෂණ කමිටුවලට ඕනෑම 
රාජ්ය නිලධාරිෙයක් කැඳවනවා. එම නිසා ෙපොලිස්පතිවරයා, 
නීතිපතිවරයා ඔහුෙග් රාජකාරීවල ස්වාධීන කරලා තිබුණාට, 
ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ය ටත්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික වත ෙගොත අහන්න එන්න කියනවා ෙනොෙවයි. 
තමුන්ෙග් වෘත්තීමය කටයුතු පිළිබඳ, එහි කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ, 
ඒෙක් පතිඵල පිළිබඳ  කාරණා පිළිබඳ පශ්න කරන්න ෙමම 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් රෙට් ඉන්න ඕනෑම 
නිලධාරිෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලයක් තිෙබනවා. අවශ්ය නම් 
අපි ඒ බලය කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි.  

ෙම්වා ෙපෞද්ගලික පශ්න නිසා ඇති වූ තත්ත්වයන් ෙනොෙවයි. 
නීතිපතිතුමාෙග් සිට අනික් නිලධාරින් සියලුෙදනා අපි 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නා අය. ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කිසිම ආකාරයක ෙපෞද්ගලික දූෂණ ෙචෝදනාවක් මා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ. මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, නීතිපතිතුමා අල්ලස් 
ගන්නා පුද්ගලයකු ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි අකාර්යක්ෂමතාවක් 
සිද්ධ වනවා නම් එය අල්ලස් ගැනීමටත් වඩා නරකයි.  

මට ෙම් කාරණය අවසන් කරන්න කාලය ෙපොඩ්ඩක් ෙදන්න 
ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම, පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් පශ්න කිරීම 
පිළිබඳ කාරණය ෙදවන කාරණයක්. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු 
බරපතළ අපරාධ පිළිබඳ දැනට පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර 
තිෙබන ලිපි ෙගොනු දසදහස් ගණනක් කමානුකූලව අනුපිළිෙවළට 
එවනවා. කිසිවක් ෙවනස් නැහැයි කියන එක ෙනොෙවයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්. අවශ්ය වන්ෙන්, පමුඛත්වය දිය යුතු ෙගොනුවට 
පමුඛත්වය දීලා ඒ පිළිබඳව ඉක්මනින් අධිෙචෝදනා පත ෙගොනු 
කරන එකයි. ෙපොදුෙව් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම නඩු 
පිළිබඳව අධිෙචෝදනා ෙගොනු කිරීම පිළිබඳ දැවැන්ත පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම නඩුවක් පිළිබඳව ෙගොනුවක් මාස 6ක් 
ඇතුළතවත් අවසන් වන්ෙන් නැත්නම් එය බරපතළ 
අකාර්යක්ෂමතාවක්. එම නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තමන්ෙග් පරිපාලන කටයුතු විධිමත් කර ගත යුතුයි. 
අධිනීතිඥවරුන් මදි නම් බඳවා ගත යුතුයි. පඩි මදි නම් ඒ පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙවොත් ෙවනම වැටුප් පරිමාණයක් හදා 
ෙදන්න පුළුවන්.  පහසුකම් මදි නම් පහසුකම් ෙදන්න පුළුවන්, 
ෙගොඩනැඟිලි මදි නම් ෙගොඩනැඟිලි ෙදන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව 
තැන් තැන්වල කථා ෙනොකර කරුණාකරලා ඒ දුක්ගැනවිල්ල 
අපට කියන්න. යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳව ආදර්ශවත් තත්ත්වයක් 
ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට අවශ්යයි. අපි එදා වුණු ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කරනවාය කියා රටට කියන්න ෙම් රජයට අවශ්යයි. ෙම් 
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රෙට් යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳ විශ්වාසය ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමනට 
අවශ්යයි. ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් ෙම් රෙට් නීති ෙය් 
ආධිපත්යය තිෙබනවා නම් පමණයි. ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳව 
අපට තිෙබන අවංක උනන්දුව ගැන කියන්න මා සතුටුයි. හැබැයි 
අපි පසු බට වන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් වග කීම ඉටු ෙනොකරන, 
කම්මැළි, අකාර්යක්ෂම නිලධාරියා කවුරුන් වුණත් ඒ අය පිළිබඳව 
පශ්න කරන්න, අභි ෙයෝග කරන්න. විපක්ෂෙය් සිටියත්, ආණ්ඩුෙව් 
සිටියත් මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට ඒක අෙප් යුතුකමක්. 

ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාරය පිළිබඳව සැලකිල්ල ඉතාම අඩුෙවන් 
තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඔබතුමාටත් ඒ පශ්නය 
අදාළයි. ෙම් රෙට් බන්ධනාගාරවල අභ්යන්තරෙය් තිෙබන 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න වැඩිදුරටත් මුදල් අෙයෝජනය 
කිරීමක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් 
දැක්විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට 
පුහුණුවකුත් ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය මතක් කරමින් මා 
නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Anura 

Dissanayake. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න 

තිෙබනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මටත් තිෙබනවා, පශ්නයක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. 
කාලය පිළිබඳව පස්ෙසේ බලමු. ඔබතුමාත් මූලාසනෙය් සිටින 
ෙවලාෙව් අපි ඊෙය්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කියා සිටියා, ඒ ඒ 
අමාත්යාංශ යටෙත් තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හා 
ආයතනවලට අදාළ පසු ගිය අවුරුද්ෙද් වාර්තා අප ෙවත ලබා 
ෙදන්න කියලා.  ෙමොකද, ඒ කිසිදු වාර්තාවක් නැතුව අපි 
ෙකොෙහොමද විවාදයක් කරන්ෙන්? දැන් අපි සතුව කිසිදු ලියවිල්ලක් 
නැහැ. අපි සතුව තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙතොරතුරු. ඒ වාර්තා ලබා 
ෙදන්න තවමත් ආණ්ඩුව අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. කිසිදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක, සංස්ථාපිත ආයතනයක පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව දැන් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාද පටන් ෙගන තිෙබනවා. එවැනි වාර්තාවක් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැතුව අපි ෙකොෙහොමද විවාදයක් ඉස්සරහට 
ෙගනියන්ෙන්. ඊෙය් අගමැතිතුමාත් එකඟ වුණා අද සිට ෙම් කමය 
කියාත්මක කරනවා කියා. නමුත් තවම කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී විද්යා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 

වාර්ෂික වාර්තාව ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට සමාෙවන්න ගරු මන්තීතුමා. ඒ අමාත්යාංශෙය් සීඩී 

තැටියක් ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි. ඊෙය්ත් ඔය CD කථාව කිව්වා. ඒක හරි. ඔබතුමා 

CD එකක් ෙදනවා නම්, ඒකත් එක්ක CD player එකකුත් 
ෙදන්න. CD ටික ෙමතන තිෙබනවා. අපි එන ෙකොට ෙම්සය උඩ 
CD එකක් තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් පළමු ෙකොටම CD එක 
ෙදන්න,- 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා 

මන්තීවරුන්ට computer එකක් ගන්න අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබනවා. ඔය CD එක ඒකට දමා බලන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාට laptop එකක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඕවා උස්සාෙගන එන්ෙන්? 

පාර්ලිෙම්න්තුවට computer උස්සාෙගන එනවාද? ෙමොනවාද ෙම් 
විකාර කථා! ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයක් තිබුණා. අඩුම 
තරමින් අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දීවත් සෑම අමාත්යාංශයකටම 
අදාළ ආයතනවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වාර්තා සභාගත කිරීෙම් 
සම්පදායයක් තිබුණා. දැන් ඒ සම්පදාය බිඳිලා තිෙබනවා. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමා ඒ සම්පදාය ගැන කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. I think 

we also should start moving with the times. So, Parliament 
should consider maybe getting an iPad issued to all the 
Members of Parliament because most of the corporates now 
issue their Board Minutes on iPads and the entire process 
takes place on iPads. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් iPad ලබාෙදන, computer ලබාෙදන සැලසුම් 

ඔක්ෙකෝම තියාගන්න. ඒවා සැලසුම් ෙන්. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ෙම්, ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදනවා ෙනෙමයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, දැන් අපි කථා කරන්ෙන් ෙමොකක් බලාෙගනද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අපිත් කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 

හදා ගනිමු. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 

සමාෙලෝචන වාර්තාවක් අපි ළඟ නැත්නම්, අදාළ අෙනකුත් 
ආයතන පිළිබඳ සමාෙලෝචන වාර්තාවක් අපි ළඟ නැත්නම් අපි 
ෙකොෙහොමද ඔබතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා 
කරන්ෙන්? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමන්ලා ඊෙය් මතුකළ පශ්නයට උත්තරයක් වශෙයන් අපි 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොත් කිහිපයක් එවලා තිෙබනවා. ඒවා 
පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා. සභා ගර්භෙය්ත් ඇති ෙවන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Minister, you say that we have to move with the 

times. That is all right. But, not today, we can do it next 
time because right now we have a problem. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Let us be practical. If you really wanted to, you could 

have taken that CD yesterday, have had a look at it and 
printed out the relevant sections. 

ඔය වුවමනාව තිබුණා නම් අපට අවශ්ය ෙකොටස් ටික ඒෙකන් 
මුදණය කරලා අද ෙගෙනන්න තිබුණා. නමුත්, හැම 
අමාත්යාංශයකින්ම ඒ CD තැටියට අමතරව ෙම් ෙපොත් එවලා 
තිෙබනවා. ඒවා පුස්තකාලය තුළ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සභා 
ගර්භය තුළත් - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා මතු කළ කාරණාව ඉතා වැදගත්. අදාළ 
අමාත්යාංශෙයන් මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත වාර්තාවක් තැබීම 
දිගටම ෙකරුණා. ඊට අතිෙර්කව තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාව CD එකක් නිකුත් කිරීම ගැන තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මතු කළ 
කාරණය ඊෙය්ත් මම මතු කළා. ඒ තීරණය ෙවනස් ෙනොකරන්න 
ගරු කථානායකතුමාත් එකඟ වුණා. ඊෙය් ගරු කථානායකතුමා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කළා - ඊට ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ද එකඟතාව 
තිබුණා.- පිටපත් 50ක්වත් ෙදපාර්ශ්වයට ලබාෙදන්න කියා. දැන් 
කියනවා එක පිටපතක් පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා කියා.  

එක්ෙකෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අඩපණ ෙවලා. [බාධා 
කිරීමක්] අමාත්යාංශය ෙනොෙවයි, -[බාධා කිරීමක්] Please, sit 
down! If you want to proceed, sit down. We have a right to 
explain our rights. That is what was raised, not your 
technology. Technology will come later.   

ඔය විධියට වසන් කරන්න එපා. වාර්තාවක් මුදණය කරගන්න 
බැරිකමක් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා නම් අමාත්යාංශය කලබල 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට එක වාර්තාවක් දුන්නාම, 
රාතිෙය් ඒක මුදණය කරලා උෙද් ෙදන්නම් කියා ඊෙය් හවස 
එකඟ වුණා නම් ඒක කරලා නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙගන් අප පශ්න කරන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. දැන් ෙමෙලෝ ෙදයක් නැහැ. මන්තීවරු 
ඇවිත් ඉන්නවා, කිසිම වාර්තාවක් නැහැ. ෙම් විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩ කෙළේ කවදාද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යවරයා විසින් පිටපතක් ෙපන්වීෙමන් ෙපන්නුම් 

කරන්ෙන් ෙමය මුදණය කර තිෙබන බවයි.  ෙම්ක මුදණයත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මුදණය කරපු පිටපතක් ඇයි 
මන්තීවරුන්ට ෙබදන්න බැරි? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා 
හිතුෙව් මුදණය කරලා නැතිවත් ඇති කියායි. බලන ෙකොට 
මුදණය කරලා පුස්තකාලෙය් පිටපත් 4ක්, 5ක් තිෙබනවා. ෙම් 
මන්තීවරුන්ට එක ගණෙන් ෙබදන්න බැරි ඇයි? ෙම් වාර්තා 
225ක් මුදණය කරන එක තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල හානිදායී 
කටයුත්තක් ෙලස කල්පනා කරලාද තිෙබන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්]  
ඊෙය් ෙම්ක කිව්වා ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙපොෙත් මූලික වියදම් දරලා 
ඉවරයි. ෙපොතක මූලික වියදම තමයි එක පිටපතක් ෙහෝ මුදණය 
කරන්න යන වියදම. ඊට පස්ෙසේ පිටපත් - copies - ගන්න තමයි 
වියදමක් යන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොත මුදණය කර 
තිෙබනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ ෙපොත ෙබදන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සම්පදාය ෙමොකක්ද? ඊෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය 
ඇහුවා. අගාමාත්යවරයාත්, අෙප් නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාත් ඒ 
ෙවලාෙව් එකඟ වුණා, ෙම් වාර්තා ෙපොත් අපට ලබා ෙදන බවට. 
නමුත් අපට ඒ ෙපොත් ලබා දීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
සභානායකතුමාෙගන් මම දැනගන්න කැමැතියි, කවදා සිට ෙම් 
ෙපොත් අපට පරිහරණය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදනවාද 
කියා. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD පටියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිතුමනි, ෙම්සය උඩ CD එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ, පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. CD එකක් ලබා 

දීලා තිෙබනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් අපි ඔබතුමාට කියනවා, CD එකක් ලබා දීලා, හැම 

table එකකම  CD player එකක් සවි කරලා ෙදන්න කියලා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD එකක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට බලන්න ෙමහි සවි කර ෙදන්න.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. We must get 

used to the new technology. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවමු. හැබැයි, නවීන 

තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, - 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොත් ෙපරළපු කාලය දැන් අවසානයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොතක් මුදණය කෙළේ ෙමොකටද? 

මම අහන්ෙන් ඒකයි. එෙහම ෙපොත් print කෙළේ ඇයි? දැන් ෙපොත්  
print කරලා තිෙබනවා. දැන් නවීන තාක්ෂණය අනුගමනය 
කරනවාය කියලා ඔබතුමා කියනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, "නවීන 
තාක්ෂණය අනුගමනය කරනවා." කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි ෙන්. හැබැයි, ෙපොත මුදණය කරලා  පුස්තකාලෙය් 

තබා තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි හැම මන්තීවරෙයකුටම CD පටියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම්  CD එකත් එක්ක CD player එකක් අෙප් table 

එෙක් සවි කරන්න.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම අසාධාරණ ෙවන්න එපා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අසාධාරණ ෙවන්න එපාය කියන්ෙන්  ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are splitting hairs. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විවාදය පටන් 

ගන්න නම් අපට ඒ පිළිබඳව තිෙබන වාර්තාවන් බලන්න ඕනෑ. 
සමහර CD පට ලැෙබන්ෙන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාටත් 
පසුවයි. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. හැම දාම ඊට ෙපර ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් CD පට අපි කලින් ලබා දුන්නා ෙන්, ගරු සාගල 

රත්නායක ඇමතිතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර CD පට ගැන මම කියන්ෙන්. සමහර CD පට 

ලැෙබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙමෙතක් කාලයක්, -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සම්පදායක් තිෙබනවා, ෙපොත ෙවනුවට CD පටය බාර ගන්නවාය 
කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. අපට කිව්ෙව් ෙපොතක් ෙදනවා. ඊට අමතරව CD 

පටයක් ෙදනවාය කියායි. මම කියන්ෙන් ෙමච්චරයි, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. හවස කථාවක් තිෙබන ෙකෙනකු 
නම් උෙද් ඊට සූදානම් වන බව ඔබතුමා දන්නවා. එෙහම කරනවා 
ෙන්. මම කියන්ෙන් අපි  එෙහම කරනවා. සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා මම කියන කාරණයට එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙම්  ෙපොත තමයි බලන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙතන් තමයි ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කථාවකට උ ෙද් සූදානම් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම නැති වුණාට අපි එෙහම කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීවරෙයකු නම් කලින් දවෙසේ කථාවට සූදානම් ෙවන්න 

ඕනෑ. උෙද් සූදානම් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බයිලා ගහන්න එපා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බයිලා ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා පත්තර කෑලි එකතු කරපු විධිය මම 

දැක්කා. උෙද් පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා ෙසේවකයින්ට කියනවා, 
"පත්තර කෑලි එකතු කරලා  ෙදන්න" කියලා. දැන් ෙමතැන 
ඇවිල්ලා කියනවා, "කලින් දවෙසේ කථාවට සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ" 
කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 

25ක් හිටියා. අපි කථාවකට උෙද් සූදානම් වුෙණ් නැහැ. අපි 
කථාවකට සූදානම් වුෙණ් කලින් දවෙසේ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දැක්කා, උෙද් පාන්දර පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා පත්තර 

කෑලි ඉල්ලනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙන්! අසත්ය  කියන්න එපා. ඔබතුමාත් එක්ක අපට පශ්නයක් 

නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩි ළමයි වාෙග්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා අපට නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, අපට ෙම් 

වාර්තා කවදා සිට ලබා ෙදනවාද කියලා. නැත්නම් අපි විවාද 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි අවශ්ය CD පටිය ලබා දීලා තිෙබනවා. CD පටිය 

පමාණවත්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් ෙපොතක් print කර පුස්තකාලෙය්  තබා තිෙබන්ෙන් 

ඇයි? පුස්තකාලෙය් තබා තිෙබන ෙපොත අපට ෙබදන්න බැරි ඇයි? 
ෙහේතුවක් කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණයට-  [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD එක පමාණවත්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ගරු සභාෙව් සම්පදායක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් තර්කය මා කිව්වා - the CD is sufficient. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Speaker will give a decision.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙපොත print කරලා නැත්නම්, ඔබතුමා 

CD පටය ෙදන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, ෙවලාවක් නැහැ කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමා ෙපොතක් print කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Members, this matter will be 

discussed with the Hon. Speaker. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Bandula Gunawardane, please.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී මමත්, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් ගරු කථානායකතුමා මුණ ගැසුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහ ෙල්කම්තුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් හිටියා. අපි කිව්වා, ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට රජෙය් ආයතන පිළිබඳව කථා කරන්න, වඩා 
නිවැරදි අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න වාර්තාවක් දීම පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායක් ෙලස පැවතුණ බව. අපිත් පසු ගිය රජෙය් ඇමතිවරු. 
ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්, විචාර තිබුණත් වාර්තාව ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ඊට අතිෙර්කව තමයි CD පටය දුන්ෙන්. 
ගරු සභානායකතුමනි, දැන් CD පටයක් තිබුණාට ෙමොනවාද 
ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් කියලා කියාත්මක කරලා බලන්න 
ෙමතැන යන්තයක් නැහැ. එතෙකොට සූදානම් ෙවලා ඇවිල්ලා 
විවාදයකට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ඒක නිසායි- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ නිසා තමයි CD එක කලින් දවෙසේ දුන්ෙන්. You must go 

home and look at it.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සභානායකතුමනි, මා කියන එක අහ ගන්න ෙකෝ. ෙම් ගරු 

සභාෙව් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝම කටයුතු කරන්න ඕනෑ ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමාත් පිළිගත්තා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාත් 
පිළිගත්තා. ෙම්ක අමාත්යාංශවලින් කරන්න ඕනෑ රාජකාරියක්. 
පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා ෙලස අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් 
වග කිමක්. ඒ ආයතනෙය් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමොකක්ද සිද්ධ 
වුෙණ් කියලා දැන ගන්න අයිතියක් ගරු මන්තීවරුන්ට තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් සියල්ලටම පටහැනිව කටයුතු කරන විට 
ෙම් මුදල් පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් 
විධියට බුල්ෙඩෝස්කරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! I will bring this matter to the notice of 

the Hon. Speaker.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊෙය් Hon. Speaker Order 

එකක් දුන්නා. ඒ අනුව ෙහට ඉඳන් කටයුතු කරන්න කියලා, 
ඔබතුමා නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු සභානායකතුමනි, අපි නවීන ෙලෝකයට එකඟයි. හැබැයි, 
ෙපොතක් print කරලා පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා, අපට ෙදන්ෙන් 
නැතුව. ඇයි ඒ? Print  කරපු ෙපොතක් ෙගනැල්ලා ෙදන්න පුළුවන්ද 
ඔබතුමන්ලාට? Print කරලා නැත්නම්,  CD  එක විතර නම් 
ඔබතුමා කියන- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් 

අහන්ෙන්  CD පට එපාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
CD එකත් සමඟ ෙපොතක් ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදය කරෙගන යමු.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපිට ෙහට ඉඳලා ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Valuable time, නාස්ති කරනවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
I will inform the Hon. Speaker about this matter. Hon. 

Anura Dissanayke, you may start your speech now.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක 

අමාත්යාංශය, අධිකරණ අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
කරුණු කීපයක් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙපොලීසිය, අධිකරණය හා ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ගත්තාම 
අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳවත්, අෙප් රෙට් නීතිෙය් සහ 
විධානෙය් ආධිපත්ය තහවුරු කිරීම පිළිබඳවත් ඉතාම වැදගත් 
ආයතන තුනක්. ඒ ආයතන තුන පිළිබඳව තමයි අද අපි ෙම් විවාදය 
පවත්වන්ෙන්.  

මා මීට මසකට පමණ ෙපර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳවත්, එහි කාර්ය භාරය පිළිබඳවත් සඳහන් කළා. ෙමොකද, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාව ආණ්ඩුවකට ජනවරමක් ලබා ෙදන්ෙන් තමන්ෙග් 
එකඟතාවන් අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ ජනවරමට කැබිනට් 
මණ්ඩලය, පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, විධායකයට අයත් අෙනකුත් 
ආයතනත් බැඳී සිටිනවා. එය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න 
පුළුවන්; කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්; ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්. ඒ හැම ආයතනයක්ම ඒ 
ජනවරමට බැඳී තිෙබනවා. නමුත්, දැන් සිදු ෙවමින් තිෙබන 
කරුණු අනුව ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ජනවරම පෙසකලා ෙම් සමහර 
ආයතන කටයුතු කරන බවයි.  

ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් සවිස්තරාත්මකව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  භාවිතයත් එහි කියාකාරිත්වයත් පිළිබඳව මා 
මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකටි කාලයක් තුළ කථා කරපු 
නිසා නැවත ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න සූදානම් නැහැ. එහි 
නිලධාරින් ෙම් හඬට ඇහුම්කන් ෙදමින්, බලයට පත් කරන ලද 
ආණ්ඩුවට තිෙබන ජනවරෙම් සංයුතිය සහ සව්භාවය ෙත්රුම් 
අරෙගන කටයුතු කරාවි කියලා දැඩි විශ්වාසයක් අප තුළ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත නැවතත් ඒ කඩා වැටීම, ඒ මැදිහත්වීම 
පිළිබඳව මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, 
අමාත්යාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කරන්න තිෙබන නිසා. නමුත් 
එක් විෙශේෂ කරුණක් මා ෙම හිදී මතු කරන්න කැමැතියි.  

විශාමික මහාධිකරණ විනිසුරුවරියක  වන අයිරාංගනී ෙපෙර්රා 
මහත්මිය පසු ගිය සතිෙය්දී මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරයකු 
වශෙයන් පත් කිරීම ෙම් වන විට අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
සාකච්ඡාවකට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය ද 
ෙමම පත් කිරීම -මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරියක් පත් කිරීම- 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි අවධානයකින් පසු වන බවට මාධ්ය ෙවත 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තිබුණා.  

එෙසේම ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් වැඩි දුරටත් අවධාරණය 
ෙකොට ඇත්ෙත් අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මහත්මියෙග් පත් වීම අවලංගු 
කළ යුතු බවත්, මහාධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ 
කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්ය. ෙම් ෙකොමසාරිස්වරිය පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි දන්නවා,  හත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සහ දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පකාරව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 111අ. යන නව 
ව්යවස්ථාව එකතු කිරීෙමන් මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කිරීම සිදු කළ හැකි බව.  

හත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පකාශ කර 
ඇති පරිදි, 111අ. ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

" යම් අධිකරණ කලාපයක මහාධිකරණෙය්, අධිකරණ බලය හා බලතල 
කියාත්මක කරන විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග්  සංඛ්යාව  තාවකාලිකව වැඩි 
කිරීම ෙයෝග්ය යැයි අධිකණ විෂයය භාර අමාත්යවරයා විසින් 
ජනාධිපතිවරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටින අවස්ථාවක,.." 

ඒ කියන්ෙන්, ඒ කලාපෙය් මහාධිකරණ විනිසුරුවන් වැඩි 
කරන්න ඕනෑයි කියලා අධිකරණ ඇමතිවරයා, ජනාධිපතිවරයා 
ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ.  

ඊළඟට ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"...[ජනාධිපතිවරයා විසින්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
මත, පත් කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්] ඒ පත් කිරීෙම් අධිකාර පතෙය් 
නිශ්චිතව දැක්ෙවන අධිකරණ කලාපය ඇතුළත මහාධිකරණෙය් 
අධිකරණ බලය හා බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා, මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයන් එක් ෙකනකු ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් පත් කරනු ලැබිය 
හැක්ෙක් ය."   

අධිකරණ අමාත්යවරයාට තීරණය කරන්න බලය තිෙබනවා. 
ඔහු ඒක වාර්තා කළාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු 
ලබනවා. නමුත් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින්, හත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 111අ. 
ව්යවස්ථාෙවන් සඳහන් කර ඇති "ජනාධිපතිවරයා විසින් 
පත්කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්" යන්න ෙවනුවට, 
"ජනාධිපතිවරයා විසින්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය මත, පත් කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්" යනුෙවන් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. 

එතෙකොට නිර්ෙද්ශය ලබා ෙදන්න ඕනෑ කවුද? අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත ජනාධිපතිවරයායි. මා 
දැනගන්න කැමැතියි, පළමු ෙකොටම ෙමතුමිය -අයිරාංගනී 
ෙපෙර්රා මහත්මිය- පත් කිරීම සඳහා ෙමම නිර්ෙද්ශය ලැබිලා 
තිෙබනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම පශ්නගත කාරණෙය්දී අධිකරණ 
අමාත්යවරයා විසින් ෙමම පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් කරනු ලැ බූ 
එක් පැහැදිලි කිරීමක් නම්, ෙම් වන විට මහාධිකරණ 
විනිසුරුවරුන්ෙග් පුරප්පාඩුවක් නැහැ; නමුත් තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත  යටෙත් සහ හදිසි නීතිය යටෙත් අත් අඩංගුෙව් 
ඉන්න පිරිස් සම්බන්ධෙයන් ඉක්මනින් නඩු විභාග කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා; ඒ අනුව තමයි ෙම් 
ෙකොමසාරිස්වරු පත් කිරීම සිදු කරන්ෙන් කියලා. නමුත්, 
අධිකරණ ආරංචි මාර්ගවලින් පකාශ වන්ෙන් අමාත්යවරයාෙග් 
ෙමම පැහැදිලි කිරීම අසත්ය බවත්, ෙම් වන විට රෙට් 
මහාධිකරණවල ෙසේවය කරනු ලබන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරුන් 
70ෙදනකු පමණ බවත්, ඒ සඳහා 05ෙදනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබන 
බවත්ය. පුරප්පාඩු 05ක් තිෙබනවා නම් පුරවන්න පුළුවන්ෙන්. 
එෙසේ නැතිව ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරන්ෙන් ඇයි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත් මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වර්ෂ 2011දී 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් තීරණයක් ගනු ලැබූ 
අතර, එම තීරණය පකාරව මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කිරීම ඉදිරියට සිදු කළ යුතු වන්ෙන්, ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු 
කරන මහාධිකරණ කලාපවල විනිසුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් පවතී 
නම් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමණයි. ෙම් 2011 වසෙර් 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගත්ත තීරණය.   

ඒ අනුව, 2012දී  ටී.බී. වරාවැව, චන්දෙසේන රාජපක්ෂ සහ 
කුමාර ඒකරත්න යන මහත්වරුන් විසින් තමන් අධිකරණ 
ෙකොමාරිස්වරයකු ෙලස පත් කිරීම සඳහා කරනු ලැබූ ඉල්ලීම 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පතික්ෙෂේප කළා. 
ෙමොකද, අර කරුණු සම්පූර්ණ ෙවලා නැති නිසා. 2012 වසෙර්දී 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමය විසින් ෙයෝජනා සම්මුතියක් ඇති 
කර ගනිමින්, පුරප්පාඩු තිබියදී මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරයකු 
පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ මත කටයුතු කරන ෙලස බලපෑම් කළා. ෙම්, 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමය. 

ෙම් ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව විශාල 
සාකච්ඡාවක් මීට ෙපර අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව තුළත්, 
විනිසුරුවන්ෙග් සංගමය තුළත්, නීතිඥ සංගම් තුළත් සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ල බිඳවට්ටලා තිෙබනවා. ෙම් අමාත්යවරයා 
පකාශ කරන අවශ්යතාවන්ට අනුව විනිශ්චයකාරවරුන් පත් 
කිරීමට සුවිෙශේෂී අවශ්යතාවක් පැවතුෙණ් නම්, විනිවිදභාවයකින් 
යුක්ත කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය කරමින් අයදුම්පත් කැඳවා, 
ඒ අතරින් සුදුස්සකු පත් කර ගත යුතුව තිබියදී, අමාත්යවරයා 
අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මහත්මිය කුමන පදනමක් මත ෙතෝරා 
ගත්ෙත්ද යන කාරණයත්, එෙසේම දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
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2015 ෙදසැම්බර්  04 

සංෙශෝධනය පකාරව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
අමාත්යවරයාෙග් ෙත්රීම නිර්ෙද්ශ කළ යුතුව ඇති අවස්ථාවක, 
මහාධිකරණ විනිසුරු ධුරයක් සඳහා පුරප්පාඩු තිබියදී 
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව එෙසේ බඳවා ගත්ෙත් ඇයි කියන 
කාරණයත් අමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් පත්වීම කෙළේ ඥාතිත්වය මතද?  නැත්නම් ෙවන ෙවන 
ජාන සබඳතා තිෙබනවාද? ඒවා අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, මීට ෙපර අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ  කියාත්මක ෙනොකිරීම, මීට 
ෙපර විනිසුරුවන්ෙග් සංගමෙය් තීරණ කියාත්මක ෙනොකිරීම, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් නීතිඥ සංගමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවධානය 
පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් ෙනොකිරීම කියන කාරණා පිළිබඳව. 
පරණ පුරුදු පරිදි, තමන්ට හිතවාදී, තමන්ෙග් වුවමනාවන් ඉටු 
කරන විනිසුරුවන් පත් කිරීෙම් කමෙව්දයකට ආරම්භෙය්දීම 
අවතිර්ණ වී තිෙබන බව තමයි ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන නීතිෙය්, විධානෙය්  ආධිපත්යය  
මුළුමනින්ම බිඳ වැෙටන්ෙන් විනිසුරුවන් සඳහා කරන අනිසි 
බලපෑම් නිසායි. අපි පහරදීම් දැක්කා. දඬුවම් මාරු කිරීම් දැක්කා. 
පළිගැනීම් දැක්කා. එෙහම ඉතිහාසයක් අපි දැක්කා. ඒ ඉතිහාසය 
ෙවනස් කරන්න තමයි ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජන වරමක් 
ලැබුෙණ්. ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් ෙනොකර ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු 
කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් යළි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි 
කිරීමක් කළ යුතුය කියා මා කල්පනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි. අපි හිතනවා, අෙප් රෙට් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නීතිෙය්, විධානෙය් ආධිපත්ය තහවුරු කර ගැනීෙම්දී විෙශේෂ කාර්ය 
භාරයක් කරනවාය කියලා. ඒ කාර්යභාරය පිළිබඳව ජනතාවෙගන් 
විෙටක විෙව්චනත්, විෙටක ජනතාවෙගන් පැසසුම් එන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යළි නවීකරණය ෙකොට 
මහජනයාට හිතකර ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් සියලු ආයතන 
නවීකරණය වීම සිදු වුවත්, අවුරුදු 167කට ෙපර සුද්දා සකස් කළ 
ෙපොලිස් ආඥා පනත තමයි ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තවමත් කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් ෙපොලිස් ආඥා පනතට අවුරුදු 
167ක් ෙවනවා. අලුතින් තිෙබන අවශ්යතා අනුව තවමත් ෙම් 
ෙපොලිස් ආඥා පනත සංෙශෝධනයකට ලක් කර නැහැ.  ෙපොලිස ්
ආඥා පනත සංෙශෝධනය කරලා වර්තමානයට ගැළෙපන 
ආකාරයට සකස් කරන්න බැරි ඇයි? ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙපොලීසිය වර්තමානයට ගැළෙපන ආකාරයට සකස් කරන්න නම් 
වහාම ෙපොලිස් ආඥා පනත පතිසංෙශෝධනය කරන්න. රාජ්ය 
ෙසේවෙය් විවිධ ෙසේවා සඳහා ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙපොලීසියට ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් තිෙබනවාද? මම හිතන 
විධියට 87,000කට ආසන්න ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ්යාවක් 
ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා. 

ඊට වඩා අඩු නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්න ෙසේවා  සඳහා ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක් තිබනවා. හැබැයි, ෙපොලීසියට ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් 
නැහැ. ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටු වීෙමන් පමණක් 
ෙපොලීසිය ස්වාධීන ෙව්වි කියලා අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙවනත් සාකච්ඡාවක්. හැබැයි, ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්ථාපිත කිරීම ෙපොලීසිය ෙම් තිෙබන තත්ත්වෙයන් යම් 
පමාණයකට ෙහෝ උඩට එන්න ෙහේතු සාධක ෙව්වි. ෙපොලීසිෙය් 
බඳවා ගැනීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාවට යටත් ෙකෙරනවා. හැබැයි, ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාවක් කියාත්මක විය යුත්ෙත් ෙමොන නිර්ණායක 
මතද? ඒ නිර්ණායක තමයි ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හරහා තහවුරු කළ 
යුතු වන්ෙන්. බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම්, උසස්වීම් ලැබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, මාරු කිරීෙම් කමෙව්ද  ෙමොනවාද, ඒ උසස්වීම් අනුව 
ඔවුන්ට ලැෙබන වැටුප කීයද කියලා තීරණය කරන්න ෙකොමිෂන් 

සභාව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකොමිෂන් සභාවට ෙපන්වන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශය ෙමොකක්ද? එය ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
විටින් විට දමන චකෙල්ඛන, විටින් විට නිකුත් කරන නිෙයෝග මත 
තමයි ෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශ  සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
ෙපොලීසියට අනවශ්ය ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් කරන්න ඉඩ කඩ 
සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නිවැරදි ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් තිෙබනවා 
නම්, ඒ ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව ෙපොලීසියට බැ ෙඳන හැම නිලධාරි 
මහත්මයකුටම තමන්ෙග් හැකියාව, සුදුසුකම සහ ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවට අනුරූපී වන පරිදි ඉදිරියට යෑෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. හැබැයි, විටින් විට උසස්වීම් ෙදන අවස්ථා අපි දැක 
තිෙබනවා. ඒ උසස්වීම් ෙදන්ෙන් ෙකො  ෙහොමද,  මාරු කිරීම් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් 
පශ්න සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය අලුතින් යථාවත් කරන්න නම් 
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

ෙපොලීසිෙය් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් 
ෙසේවයට විෙශේෂඥ දැනුම සහිත පුද්ගලයන් බඳවා ගත යුතු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙපොලිසිෙය් වැටුප් තල ඉහළ දැමිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම විගණකයින් අවශ්යයි. නීතිඥයින් අවශ්යයි. 
ගණකාධිකාරීවරු අවශ්යයි. ඉංජිෙන්රුවන් වැනි විෙශේෂඥ 
ක්ෙෂේතවල පුද්ගලයන් ෙපොලීසියට අත්යවශ්ය ෙවනවා. එවැනි 
වෘත්තිකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා විධිමත් බඳවා ගැනීෙම් 
පටිපාටියක් නැහැ.  කවුරු හරි පස්ෙසේ හඹා ෙගන ගිහිල්ලා 
ෙකෙනක් අත්අඩංගුවට ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි ෙපොලීසිෙය් 
රාජකාරිය වන්ෙන්. ඊට අමතරව ඔවුන්ට විමර්ශන කියාවලියක් 
පැවරී තිෙබනවා. ඒ විමර්ශන කියාවලිය සඳහා තවත් විෙශේෂඥයන් 
සහිත කණ්ඩායමක්  ඕනෑ. හැබැයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙම් තිෙබන වැටුප් තල සහ  ෙම් තිෙබන  බඳවා ගැනීෙම්  පටිපාටිය 
අනුව, ෙවන ක්ෙෂේතවල ෙවන විෂයයන් පිළිබඳ  දැනුමක්  ඇති, 
අත් දැකීම් තිෙබන ඒ විෙශේෂඥයන්ට ෙපොලිස්  ෙසේවෙය් ඒ 
කණ්ඩායම්වලට ඇතුළත්වීමට බාධා ඇති  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 
ඉල්ලනවා.  

අද  ෙපොලීසිය  සතු මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමට 
පමාණවත් පියවර ෙගන නැහැ.  ෙපොලීසිෙය් ෙසේවක සඛ්යාව 
හැටියට අසූපන්දාහක වාෙග් පිරිසක් සිටියත්,  මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයක් තවම පත් 
කරලා නැහැ.  ෙසේවකයන් අසූපන්දාහක් ඉන්නවා. නමුත් මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයක් 
 නැහැ. ඉතින් ෙපොලිස් නිලධාරින් තමන්ෙග් ගැටලු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් කාටද? ඒවට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්  කාටද? ඒවා පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන්ෙන්  කා සමඟද කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්  
දැනගන්නට කැමතියි.  ඒ  වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි  පිළිබඳව  
ජනතාවට යම් යම් කියාමාර්ග ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබන්නට  
ඕනෑ.  මානව හිමිකම් නඩු පමණක් ෙනොෙවයි. එතැනින් එහා 
ෙපොලීසිය  තමන්ෙග් රාජකාරිය හිතා මතා පැහැර හරින්ෙන් නම්,  
ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව නැහැ. 

අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව යෙමකුට පහර දුන්ෙනොත් ඔහු 
ගිහින්  මානව හිමිකම් පිළිබඳ  නඩුවක් දානවා. නමුත් එතැනින්  
ඔබ්බට ගිහින් ෙපොලීසියට තවත්  කාර්යයන් පවරා තිෙබනවා.  අපි 
පනත් මගින් ෙපොලීසියට කාර්යයන් පවරා දීලා තිෙබනවා.  ඒ 
සඳහා බලය ලබා දීලා ති ෙබනවා.  ඒ බලයට අනුව ෙපොලීසිය  
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම්,   තමන්ෙග්  දුක්ගැනවිල්ල  ගැන  
අදාළ ෙපොලීසිය ෙහෝ ෙපොලිස් නිලධාරින් කටයුතු කෙළේ   
නැත්නම්,  මහජනයාට  ඒ දුක් ගැනවිල්ල, ඒ කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාවක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි, සමහර ගම්වල තිෙබන 
තත්ත්වය  ගත්ෙතොත්, ෙපොලීසිය මුළුමනින්ම  සාමන්ය ජනතාව 
යටපත් කරනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඔවුන් පැමිණිල්ලක්  
ඉදිරිපත් කරන්නට ගිෙයොත් සපත්තු ෙපොෙළොෙව් ගහන  හඬ අපි 
දන්නවා.  නිලධාරිෙයක් එක්ක කථා කරන්නට ගිෙයොත් ඔවුන්ෙග් 
ස්වරය අපි දන්නවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව  හා  වුවමනා  ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා 
නම්, ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාවෙග්  ඒ වුවමනා ව,  ඒ 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කටයුතු  කරන්ෙන්  නැත්නම්  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මජහනයාටත් දුක්ගැනවිල්ලක්,  පශ්නයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන පරිදි ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්නට 
වුවමනාකම තිෙබනවා.  

ෙපොලීසි   ඇතුළු නීතිය කියාත්මක කරන ආයතනවල කාර්ය 
මණ්ඩලවලට උපාධි පිරිනැමීම සඳහා   විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ 
කිරීම පිළිබඳ කාරණය ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට 
බඳුන්ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෙර්දා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පශ්නයක් අහපු ෙවලාෙව්, ඔබතුමාත් අහෙගන ඉන්න ඇති,  
හමුදාවට අදාළ වන ෙකොතලාවල ආරක්ෂක පීඨෙය්  තත්ත්වය.   
හමුදාවට අදාළ ක්ෙෂේතවලට  පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවන ෙවන 
ක්ෙෂේතවලටත්  අයථා ෙලස විවිධ  අය බඳවා ගැනීමට ඉඩකඩ 
විවෘතවන විධිෙය්  බඳවා ගැනීම  පටිපාටියක්,  විෂය නිර්ෙද්ශ  සහ 
පාඨමාලා එහි ආරම්භ කර තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙපොලීසියට 
ෙපොලීසිෙය් අයෙග්ම අධ්යයන කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යෑම  
ෙවනුෙවන්, ෙපොලීසිය යම්තලයකට ෙගන යෑම ෙවනුෙවන්  
ෙපොලිස් විශ්වවිද්යාලයක් ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයමු කරන්න  ඕනෑ. ඒ කාරණය  කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලීසිය තුළ 
සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබනවා.   

සමහර ෙපොලිස් ස්ථානවලට, ෙපොලිස් ඒකකවලට බැරැක්ක 
පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.  ඒවාටත් කඩිනම් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. 
ඒ වාෙග්ම ස්වාමිපුරුෂයා සහ භාර්යාව  ෙදන්නාම ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවය  කරන අය ඉන්නවා. අඩුම තරමින් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
නිෙවස්වල සිට රාජකාරියට වාර්තා කිරීෙම්දී විෙශේෂ වරපසාදයක්  
ලබා දිය යුතු ෙවනවා.   

අද ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙය කුෙග් දරුෙවකු විශ්ව 
විද්යාලයකට ඇතුළත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ දරුවාෙග් මහෙපොළ 
ශිෂ්යාධාරයත්  අහිමි කරනවා.  නමුත් ඔවුන්ට ඉතා කුඩා වැටුපක් 
ලැෙබන්ෙන්.  එම නිසා  ඔවුන්ෙග්  තත්ත්වය ඉහළ නැංවිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ෙපොලිස් 
 ෙකොමිසම පිහිටුවා තිබුණත් එය තවත් සකියව, ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට  ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මැදිහත්වීමක් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජය  සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙසේවය මහජනතාවත් 
එක්ක  සම්බන්ධවන ෙසේවයක් බවට පත් කරන්ෙන්  නැතිව අෙප් 
රෙට් නීතිෙය්, අෙප් රෙට් සාමෙය් ආධිපත්යය  තහවුරු කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසියට ෙචෝදනා  
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. රෑ එෙකොළහට ෙදොළහට 
පාෙර් ඉඳෙගන ෙලොරියකට අත දානවා නම් ඒ ෙපොලීසිෙය් 
මහත්තෙයක්. ඇයි ඒ? ඔවුන්ට ෙගදර යන්න වාහනයක් නැති 
නිසා. සමහර  රාජකාරි ඉවරෙවලා  පාෙර් යන  වැලි ෙලොරියට අත  
දාන්න  ඕනෑ; මාළු ෙලොරියට අතදාන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? රාජකාරි 
ඉවරෙවලා ඔවුන්ට යන්න වාහනයක් නැති නිසා. ඔවුන් 
රාජකාරිවලින් පසුව  විශාල දුක් පීඩාවලට පත්ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි දැක තිෙබනවා.  ඔය විශාල  උත්සවවලට  ඔවුන් කැ ෙඳව්වාම  
වතුර ෙබෝතලයක් ෙදනවා; කෑම පැකට් එකක් ෙදනවා. ඒ කෑම 

පැකට් එක හදන්ෙන්  ඊට ඊසේසල්ලා දවෙසේ රාතිෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්.  ඒක කන්න ෙවන්ෙන් පාන්දර තුනට.  ඒ විධියට පිළුණු  
කෑම කන්න දීපු  ඕනෑතරම් සිදුවීම් අපි අහලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග්  රාජකාරිය සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
පහසුකම් ඇති කළ යුතුව  තිෙබනවා.  එෙසේ ෙනොෙකොට අපි 
ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කරනවා.  

ෙපොලීසිය දඩ ගහනවා. වර්ග ෙදකකට දඩ ගහනවා. එකක් 
තමයි අධිකරණෙයන් ගහන දඩ. අෙනක් එක තමයි  එතැනදීම 
ගහන දඩ. ෙපොලීසිෙය්  මහත්වරුන්ට  එතැනදීම  දඩ ගහන්න  
සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් වරදක් නිසා ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
ලැෙබන වැටුප පමාණවත් නැහැ.  ෙකෝට් එක ඇඳෙගන,  තරු පටි 
ගහෙගන ෙමෝටර් සයිකලයක් ඇල්ලුවාට පස්ෙසේ රුපියල් 
පන්සියයක් සාක්කුෙව් දාගන්න කිසිදු නිලධාරිෙයකුට පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම ෙකනාටම ෙපෞරුෂයක් 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් වෘත්තීය පිළිබඳ අභිමානයක් තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව,   තමන්ෙග් රාජකාරිය  පිළිබඳව 
ගරුත්වයක් තිෙබනවා.  හැබැයි, ඒ ගරුත්වය  අත් හරින්නට සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් තරුපටිෙය් ගරුත්වය අත් හරින්න  
සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් රාජකරිෙය් ගරුත්වය 
අත් හරින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?   ඔවුන්ට ෙම් ලැෙබන 
වැටුප පමාණවත් නැති නිසා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් ගරුත්වය 
ආරක්ෂා කරෙගන පාෙර් ඉන්න පුළුවන්. තමන්ෙග් තරු පටිය- 
[බාධා කිරීමක්] මම ෙම් කියන්ෙන් තමන්ෙග් ගරුත්වය  ආරක්ෂා 
කරෙගන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් එෙහම  ඉඳලා ෙගදර යන්න බැහැ. 
ෙගදර පශ්නයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා 
කරන්න සිදු ෙවනවා. එක්ෙකෝ ලයිට් බිල ඇවිල්ලා, එක්ෙකෝ 
වතුර බිල ඇවිල්ලා, එක්ෙකෝ ළමයාට පාසල් යන්න සපත්තු 
ෙදකක් නැති පශ්නය ඇවිල්ලා. එතෙකොට ඔහු කල්පනා කරනවා 
තමන්ෙග් අභිමානය නැති කර ගන්නවාද, ෙගදර ගිහින් 
ෙබ්ෙරනවාද කියලා. එතෙකොට ඔහු කල්පනා කරන්ෙන් ෙගදර 
ගිහින් ෙබ්ෙරන්නයි. ඒ නිසා ෙම් අයෙග් වැටුප් තල පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් ෙසේවය විෙශේෂ 
රාජකාරියක් ෙලස සලකන්න ඕනෑ. අෙනක් රාජ්ය ෙසේවයන් සමඟ 
සම්බන්ධ කරනවා ෙවනුවට ෙම්ක විෙශේෂ රාජකාරියක් ෙලස 
සලකා නව වැටුප් කමයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙමෝටර්සයිකල් ලබාදීම පිළිබඳ පශ්නය 
ගැන පසුගිය කාලය පුරාම සාකච්ඡා ෙවමින් තිබුණා. අපි දන්නවා,  
දැනටමත් ෙපොලීසිෙය් ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ගත්තු අය සිටින බව. 
ෙමෝටර් සයිකල්  ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් බැඳපු අයත් ඉන්නවා. 
ඉල්ලුම් පතයක්වත් සම්පූර්ණ ෙනොකරපු අයත් ඉන්නවා. එකම 
ෙපොලීසිෙය්, ෙමෝටර්සයිකලය ලැබිලා තිෙබන අය ඉන්නවා;  
සල්ලි බැඳපු අය ඉන්නවා; ෙමෝටර් සයිකලයක් ලැබුෙණ් නැති අය 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන ගන්න 
පළමුෙකොටම කියනවා, මුදල් බැඳපු සමහර අය ඒ මුදල් බැඳලා 
තිෙබන්ෙන් ණයට සල්ලි අරෙගන. සමහර අය මුදල් බැඳලා 
තිෙබන්ෙන් බයිසිකලය විකුණලා, අලුත් එකක් ගන්න ඕනෑ 
කියලා හිතලා. දැන් ඒ සල්ලි බැඳපු අයට ෙමෝටර්සයිකල් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. මුලදි කිව්ෙව්, පළමු වටෙය්දී කණ්ඩායමක් 
ෙතෝරා ගන්නවා, ෙදෙවනි වටෙය්දී අෙනක් කණ්ඩායමට 
ලැෙබනවා කියලායි. නමුත් දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ඒ 
ෙමෝටර් සයිකල් ෙදන එක නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙමෝටර් සයිකල් ලබාදීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටින නිලධාරින් පිළිබඳවත් කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක ෙසේවය ආෙව් 1998දීයි. එම වර්ෂෙය්දී 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ආසන්න වශෙයන් 1,477ක් වාෙග් පමාණයක් බඳවා ගත්තා. ෙම් 
බඳවා ගැනීම කෙළේ තිෙබන ෙපොලීසියත්, තිෙබන තිවිධ හමුදාවත් 
පමාණවත් නැති නිසායි. අතිෙර්ක රාජකාරි පැවරුණා. ඒ අතිෙර්ක 
රාජකාරි සඳහා ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක ෙසේවය කියලා එකක් 
ඇති කරලා, ඒ සඳහා පිරිස බඳවා ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් රාජකාරි 
අවශ්යතාවක් සඳහා තමයි ෙම් ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක 
ෙසේවයට  බඳවා ගත්ෙත්. නමුත් ෙපොලීසිෙය් නිත්ය ෙසේවය  සඳහා 
බඳවා ගැනීමට සුදුසුකමක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. ඒක හරි. නිත්ය 
ෙසේවය සඳහා බඳවා ගන්න සුදුසුකම තිබුණා නම් ඔවුන් නිත්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගන්නවා. විශාල පිරිසකට නිත්ය ෙසේවය සඳහා 
බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්  ඔවුන් දැන් අවුරුදු 
17ක් ෙම් ෙපොලිස් සහායක ෙසේවෙය් ඉන්නවා. මීට ෙපර ෙම් 
අයෙග් විශාම වැටුප ගැන පශ්නය නිරාකරණය කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙමොවුන්ෙගන් දිගටම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ෙවනවා, අඩුම 
තරමින් ඔවුන් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්වත් පිහිටුවන්න 
කියලා. එතෙකොට එන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 
තනතුෙර් පිහිටුවීම සඳහා  ලබා ගත යුතු සුදුසුකම්, - අධ්යාපන සහ 
අෙනකුත් සුදුසුකම් - ඔවුන් සතුව නැහැ කියන එක. නමුත් අපි 
ඕනෑ තරම් අෙප් රාජ්ය ෙසේවාෙව් එවැනි අවස්ථා දැකලා තිෙබනවා. 
බඳවා ගන්නා විට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් හැටියට සුදුසුකම් නැති 
වුණාට ඔවුන් අවුරුදු 17කට වඩා වැඩි කාලයක් එම ෙසේවෙය් 
ෙයදුනාට පසුව, අවුරුදු 17කට වැඩි කාලයක් එම ෙසේවෙය් 
ෙයදවීමම ඔවුන් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් වශෙයන් බඳවා ගැනීමට 
සුදුසුකමක් වන්නට ඕනෑ. ඒ ෙමොකද? ෙම්  සුදුසුකම් නැති අය 
බඳවා ගත් පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙනොෙවයි.  

මීට ෙපර ෙපොලිස් උපෙසේවා කණ්ඩායමක් ඒ විධියට 
බඳවාෙගන තිෙබනවා. 2006.02.01 දින ෙපොලිස් උපෙසේවෙය් සිට 
නිත්ය ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුරට අන්තර්ගහණය කළ 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
උප ෙසේවාෙව් සිට නිත්ය ෙසේවාවට අන්තර්ගහණය කළා. ඒ 
අන්තර්ගහණය කරන විට  - මම නම් කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්ට 
ෙහොඳ නැති නිසා. විශාල පිරිසකෙග් නම් ලැයිස්තුවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා - ඔවුන්  8ෙවනි ෙශේණිය පමණයි සමත් ෙවලා සිටිෙය්.  
සියලු ෙදනාම ෙනොෙවයි,  එතැන සිටි යම් පිරිසක්.  ඒ පිරිසට 
ෙපොලිස් උප  ෙසේවාෙව් සිට නිත්ය ෙපොලිස් ෙසේවාවට එන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එෙහම නම්  ෙම්ෙගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව 
ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කරුණා අම්මාන්  - එතුමාෙග් නම 
මුරලිදරන් - ඉල්ලීමක් කළා,  එල්ටීටීඊ එෙක් සිටි අයව ෙපොලීසියට 
බඳවා ගන්න කියලා. ඒ අනුව 2007.10.08ෙවනි දින එවකට සිටි 
නැ  ෙඟනහිර - මඩකළපුව, අම්පාර -  සන්නද්ධ නායක 
කරුණාඅම්මාන්ෙග් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිට 
පසුව පුනරුත්ථාපනය කළ,   පිරිසක් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් 
වශෙයන් ෙසේවයට බඳවාෙගන, මඩකළපුව ෙපොලිස් පුහුණු 
පාසලක් ආරම්භ කර  173ෙදෙනකු පුහුණු කළා. 

 [ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்] 

[At this stage His Excellency President Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කරුණා යටෙත් හිටපු, එල්ටීටීඊ කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ 

වුණු 173ෙදෙනකු පුහුණු කරලා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් 
හැටියට පත් කළා. මා ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් නම් 

සහ අංක සහිතව. මා ඒ නම් සහ අංක කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්ට 
ෙහොඳ නැති නිසා. ඔවුන් 8වන ෙශේණිය පමණයි සමත්. මීට ෙපර 
ෙපොලිස් උප ෙසේවාෙව් අය අධ්යාපන සුදුසුකම් සපුරා ෙනොතිබියදී 
නිත්ය ෙසේවාවට ෙගනාවා නම්, කරුණා අම්මාන් යටෙත්  එල්ටීටීඊ 
කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ වී සිටි අය අධ්යාපන සුදුසුකම් සපුරා 
ෙනොතිබියදීත් නිත්ය ෙසේවාවට ෙගනාවා නම්, ෙම් ෙපොලිස් 
ආරක්ෂක සහායක කණ්ඩායම නිත්ය ෙසේවයට ෙගන එන්න බැරි 
ඇයි? ෙමය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිල්ලක් 
බවට පත් වී තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ එෙක් සිටි කණ්ඩායම -කරුණා 
අම්මාන් යටෙත් සිටි එල්ටීටීඊ කියාකාරිකයන් - ෙපොලිස් ෙසේවයට 
බැ  ෙඳනෙකොට, ඒ සමහර අය 8 ෙශේණිය පමණක් සමත් අය.  ඒ අය 
අතර 5 ෙශේණිය පමණක් සමත් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයකු 
ඉන්නවා. මම ඔහුෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. තවත් ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරයකු සිටිනවා, 6 ෙශේණිය පමණක් සමත් 
ෙකෙනක්. තවත් අය විවාහකයි. තවත් අයට දරුවන් සිටිනවා.  තව 
ෙකෙනකුටත් දරුවන් ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා.  ඒ අයවත් ෙපොලිස් 
නිත්ය ෙසේවාවට බඳවාෙගන තිෙබනවා.  ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු 
කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් ඕනෑ, ඒ නිසා විෙශේෂ ෙකොට සලකා අපි 
ඒ අයව ෙපොලිස් ෙසේවයට බඳවාගත්තා. ඒකට කමක් නැහැ. එෙහම 
නම් ඒ අයව බඳවාගන්න අනුගමනය කළ සුදුසුකම් ෙමොනවාද? ඒ 
අයෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම්, විෙශේෂ සුදුසුකමක් බලන්ෙන්  නැතිව 
ඒ අයව බඳවාගත්තා. හැබැයි අවුරුදු 17ක් ෙපොලිස් ආරක්ෂක 
සහායක ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්දහස් හාරසිය 
ගණනකට ආසන්න පමාණයක් තවමත් නිත්ය ෙසේවයට අනුයුක්ත 
කර නැහැ. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
එම පිරිස නිත්ය ෙසේවයට අනුයුක්ත කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ඇති ෙවලා තිෙබන 
උසස්වීම් පිළිබඳ පශ්නය ගැනත් මා මතු කරන්නම්. 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග්  2006.03.12වන දින අංක 437 දරන 
නිෙයෝගය අනුව, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් ෙසේවා කාලය 
වසර 16ක් සම්පූර්ණ කරන ලද ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් ෙශේණිෙය් 
නිලධාරින් ෙපොලිස් සැරයන් තනතුරට පත් කරන්න කියලා 
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ  නිෙයෝගය මා ළඟ තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරෙයක් හැටියට අවුරුදු 16ක් වැඩ කරලා තිබුණා 
නම්,   ඔහු ෙපොලිස් සැරයන්වරයකු හැටියට උසස් කරනවා. ඒ 
ආසන්නම අවුරුදු තුනක කාලය තුළ ඔවුන්ෙග් භාවිතය 
ෙකොෙහොමද කියලා බලනවා, එච්චරයි.   

ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් 2010.04.24වන දින සී.ආර්.ටී.එම්. අංක 
736 අනුව, 2010.04.24 දිනට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් 
ෙසේවා කාලය වසර 20ක් සම්පූර්ණ කරන ලද ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙපොලිස් සැරයන් තනතුරට 
උසස් කළා. ඉස්සර ෙවලා කියපු ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16යි. 
2010.04.24වැනිදා කිව්වා, අවුරුදු 20ක් ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියට හිටපු අය ෙපොලිස් සැරයන්වරුන් 
හැටියට උසස් කරනවා කියලා. හැබැයි එදායින් පසුව ෙමය සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ.  2010 ෙම් නිෙයෝගය එන ෙකොට ඔහුෙග් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 19යි නම්,  අද වන ෙකොට ඔහුෙග් ෙසේවා කාලය 
අවුරුදු 25යි. අවුරුදු 20-25ත් අතර ෙසේවා කාලයක් ඇති විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, ඔවුන්ට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර ලැබී නැහැ. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරයන් පිළිබඳව යම්කිසි විධියක 
ඇගයීමකට ලක් කර ඔවුන්ට එම උසස්වීම් ලබා ෙදන්නට කටයුතු 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියට ෙසේවයට බැඳිලා, දිගු කාලයක් ෙසේවය 
කිරීෙමන් පසුව ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියටම විශාම 
යනවා. සාධාරණද ෙම්ක?  ඕනෑම රාජ්ය ආයතනයක ෙසේවයට, 
උද්යානයක් ශුද්ධ කිරීම සඳහා ෙහෝ කම්කරුවකු බඳවාගත්තා නම් 
අවුරුදු 25ක් 30ක් ඉන්න ෙකොට අඩුම තරමින්  ලිපිකරුවකු 
හැටියටවත් රාජ්ය ෙසේවාෙව් උසස්වීමක් ලබාගන්න ඔහුට පුළුවන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි අෙප් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් මහත්වරුන් අවුරුදු 20කට, 
25කට ආසන්න කාලයක් ෙසේවය කරලා, එම තනතුෙර්ම විශාම 
යනවා. ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙනත් PC ෙලස, විශාම යන්ෙනත්  PC 
ෙලසමයි.  ඔහුට රෙටන් සැලකිල්ලකුත් නැහැ; ෙනෝනාෙගන් 
සැලකිල්ලකුත් නැහැ. ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 
20කට,  25කට වැඩි කාලයක් ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් ෙයදී සිටින 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට උසස ්වීම් ලබා ෙනොදීෙම් ගැටලුව පිළිබඳව 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි, ආරක්ෂක මූලස්ථානය පිළිබඳව.  
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ආරක්ෂක මූලස්ථානය තිබුණා. ඒ ඉඩම 
ඉතාම ෙපෞරාණික, ඓතිහාසික ඉඩමක්. සුද්දාෙග් කාලෙය් 
ආරම්භ කරපු හමුදා මූලස්ථානය දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ පැවතුණා. 
නමුත් පැවැති ආණ්ඩුව කරපු ෙද් තමයි, එතැන ඉඩමයි, ඊට එහා 
පැත්ෙත් ඉඩමයි එකතු කරලා, -අක්කර 20ක්- එක ඉඩමක් ෂැංගි-
ලා ෙකොම්පැනියට විකුණුවා; අෙනක් එක "කැටික්" එකට 
විකුණුවා. මට මතකයි එදා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
අමාත්යවරයා කිව්වා, ෂැංගි-ලා එක ආවා, "කැටික්" එක නම්  
ආෙව් නැහැ කියලා. එෙහම ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්]   ෂැංගි-ලා එක 
ආවා. එතැන පිහිටි හමුදා කඳවුර ඉවත් කරලා, දැන් ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හමුදා මූලසථ්ානෙය් ෙකොටස්  දැන් එක එක 
තැන්වල ෙවන ෙවනම පිහිටුවා තිෙබනවා.   

 රාමඩා ෙහෝටලය පිටුපස තට්ටු හතක බිල්ඩිං එකක 
තිෙබනවා, යුද උපකරණ ජනරාල් කාර්යාලය, සැපයුම් හා පවාහන 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, භට 
නිවාස අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය. ඒ බිල්ඩිං එකට මාසික කුලිය ලක්ෂ 
85යි. ඊළඟට මූල්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය, ෙපොදු පවාහන 
ෙල්කම් කාර්යාලය තිෙබනවා, තව බිල්ඩිං එකක. ඒකට කුලිය 
ලක්ෂ 100යි, ආසන්න වශෙයන් මාසයකට. එයාර් ෙටල් එකට 
අයිතිව තිබුණු ෙගොඩනැඟිල්ල අරෙගන ඒෙක් සුබසාධන අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය, මාණ්ඩලික රාජකාරි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, මානව 
හිමිකම් හා මානුෂිකවාදී  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, මෙනෝ විද්යා 
ෙමෙහයුම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය තිෙබනවා. ඒකට ආසන්න 
වශෙයන් මාසයකට කුලී යනවා, ලක්ෂ 70ක් විතර.  

ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙය් සිවිල් පරිපාලන අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
ඇතුළු තවත් ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා.  නාරාෙහේන්පිට 
පැත්ෙත් තව පෙද්ශයක තිෙබනවා, ආරක්ෂක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය. 
එතැන තිෙබනවා, ඉහළ ආරක්ෂක මණ්ඩලයක්. ෙපොදු ෙසේවා 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, ඒ වාෙග්ම කියා ෙසේවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
ඇතුළු ඒවා ෙකොළඹ  ඩුප්ලිෙක්ෂන් පාෙර් තිෙබන තියටර් පැසි ෆික් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙගන යන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  එකට 
තිබුණු හමුදා මූලස්ථානයක් කඩලා ෙවන ෙවන බිල්ඩිංවලට දාලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විශාල මුදලක් ෙම් ෙවනුෙවන් දරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවා නැවත එක ස්ථානයකට ෙගන ඒම සඳහා 
පැලවත්ත පෙද්ශෙය් හමුදා මූලාසන්ථානයක් හදන්න පටන් 
ගත්තා. දැන් අපට එතැනින් යන ෙකොට ෙපෙනනවා, ඒෙක් වැඩ 
නතර ෙවලා වෙග් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා තීරණයක් ගන්න. 
ඉක්මනින්ම ෙම් හමුදා මූලාසන්ථානය හදලා අවසන් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. හමුදාෙව් ඒ ඒ ෙසේවාවන් එක තැනක තිෙබන්න ඕනෑ. 
පවාහන වියදම් සහ පරිපාලන ගැටලු විශාල පමාණයක් ෙම් හමුදා 
මූලස්ථානෙය් තිබිය යුතු අංශ තැන් තැන්වල ෙගොඩනැඟිලිවලට 
කඩා විසිරීම නිසා අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් හමුදා 
මූලස්ථානය එක තැනකට ෙගනැල්ලා අවසන් කරන්ෙන් කවදාද, 
ඉදිරියට ඒ ෙගොඩනැඟිලිවල කටයුතු කරනවාද කියලා. මා 
දකින්ෙන් ෙවනදා තරම් ෙව්ගෙයන් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සිදු ෙනොවන බවයි.  

එවැනි ෙලොකු ෙගොඩනැඟිල්ලක් අපට ඕනෑද, නැද්ද කියන එක 
ෙවනම ෙදයක්. ඒක දිහා බැලුවාම ඇෙමරිකාෙව් ආරක්ෂක 
මූලස්ථානය හා සමාන ඉඩක් තිෙබන බවක් ෙපෙනනවා. කමක් 
නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් ෙගොඩක් අය ෙලොකු පාරවල්වලට, ෙලොකු 
බිල්ඩිංස්වලට, ෙලොකු මාලිගාවලට කැමැති වුණ යුගයක්. ඒ 
යුගෙය් ෙලොකු බිල්ඩිංස් හැදුවා. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. හැබැයි අද 
ඒ හමුදා මූලසථ්ානය හදමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒෙක් වැඩ 
කටයුතු අවසන් කළ යුතුව තිෙබනවා. අවසන් කරලා හමුදා 
මූලස්ථානය එක තැනකට ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා. පරිපාලන 
ගැටලු, වියදම් ගැටලු, නිලධාරින්ෙග් විශාල අර්බුද නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් හමුදා මූලස්ථානය එක තැනක 
ෙනොමැති වීම නිසා. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. මා මීටත් 
ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා, 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි 
දාට ෙපර විශාම ගිය හමුදා නිලධාරින් පිළිබඳව. 2009 මැයි 
මාසෙය් 19වැනි දා රාජකාරිෙය් ෙයදී සිට විශාම ගිය හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් විශාම වැටුප සියයට 85 දක්වා වැඩි කළා. හැබැයි 
අවස්ථාවක් දුන්නා, ඊට ෙපර විශාම ගිය අයටත්. ඒ කාලයට ෙපර 
විශාම ගිය අයටත් ඔවුන් කියාන්විත රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් 
ෙයදී සිටියා නම් ඒ සියයට 85ක විශාම වැටුප හිමි ෙවනවා. 
කියාන්විත කාලය අවුරුදු පහක් නැත්නම් ඔවුන්ට ඒ විශාම වැටුප 
හිමි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක සාධාරණ නැහැ ෙන්.  

ෙසොල්දාදුවා ෙනොෙවයි තීරණය කරන්ෙන් තමන්ෙග් 
රාජකාරිය. තමන්ෙග් රාජකාරිය  තීරණය කරන්ෙන් ෙසොල්දාදුවද? 
ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම කියාන්විතයට යන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා 
කිව්වාද, ''මම ගබඩාව බලා ගන්න එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, 
''මම සැපයුම් අංශයට එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම මූල්ය 
අංශයට එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම ඉස්පිරිතාෙලට 
එන්නම්'' කියලා. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි. ෛවද්ය ෙසේවාව, සැපයුම් 
ෙසේවාව, පරිපාලන කටයුතු, මූල්ය කටයුතු, යුද කටයුතු ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම එකට ගැටගැහිලා තිෙබන්ෙන්.  

යුද ෙපරමුෙණ් ඉන්න ෙකනාට අනතුර වැඩියි. හැබැයි යුද 
ෙපරමුෙණ් ෙකනා ඉස්සරහට යන්න අෙනක් කාර්යයන් සම්පූර්ණ 
ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ නිසා යුද්ධය අවසන් වීමට ෙම් 
සියලු ෙසේවාවන්ෙග් දායකත්වයක් ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගහලා තිෙබන චකෙල්ඛයට අනුව, කියාන්විත 
රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් ෙයදී සිටිෙයොත් විතරයි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
සියයට 85ක විශාම වැටුප හිමි වන්ෙන්. ඒක සාධාරණද? ඒ අය 
ෙනොෙවයි කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයෙදනවාද, නැද්ද කියන එක 
තීරණය කරන්ෙන්. ඒක තීරණය කරන්ෙන් පාලන අංශ.  

කවුරු හරි ෙද්ශපාලකෙයක් අල්ලාෙගන කියාන්විත 
රාජකාරියට ෙනොගිහින් කාර්යාලෙය් වැඩවලට දා ගත්තු කිහිප 
ෙදෙනකු ඇති. ඉතිහාසෙය් එෙහමත් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. නමුත් 
බහුතරය  එෙහම ෙනොෙවයි.  ෙම් විශාල පිරිෙසන් මූල්ය අංශෙය් 
පිරිස මූල්ය අංශයට අයිති අයයි. සුවෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් ඊට සම්බන්ධ ෙවන අයයි. සැපයුම් 
අංශෙය් අය ඉන්නවා නම් ඊට සම්බන්ධ ෙවන අයයි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් නිසි පරිදි ලබා දිය යුතුයි. ඒ අය හත්දහස් 
ගණනයි ඉන්ෙන්. මා අවස්ථා ගණනාවකදී දිගටම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් හත්දහස් ගණන සියයට 85ක විශාම 
වැටුෙප් පිහිටුවන  ෙලස ඉල්ලා සිටියා. ෙම් එකට බැඳිලා ඉන්න 
ෙසොල්දාදුවා. කණ්ඩායමක් යුද පිටියට ගියා; කණ්ඩායමක් 
කාර්යාලෙය් හිටියා. සමහර ෙවලාවට ඔවුන් අවුරුදු 3ක් පමණ යුද 
පිටිෙය් හිටියා. එක්ෙකෙනකුෙග් විශාම වැටුප වැඩියි; අනිත් 
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එක්ෙකනාෙග් විශාම වැටුප අඩුයි.  එකට හමුදාවට බැඳුණු, එකට 
යුද්ධයට මුහුණ දීපු, එකට යුද්ධෙය් විවිධ කියාමාර්ගවලට 
සම්බන්ධ වුණ නමුත් විශාම වැටුප් වැඩි සහ විශාම වැටුප් අඩු 
එකම ෙසොල්දාදුවන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. මම 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, විශාමික හමුදා ෙසොල්දාදුවන් 
හත්දහස් ගණනකට අදාළ විශාම වැටුෙප් ෙම් සියයට 85 තත්ත්වය 
ඔවුන්ටත් ලබා ෙදන්න කියලා.   

ඊළඟ, පධාන පශ්නය තමයි ටිකට් ෙසල්ලම නැවතත් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ටිකට් විකුණන්න හමුදාවට ෙදනවා. ඒ අදාළ 
ටිකට් ගණන විකුණුෙව් නැත්නම් පඩිෙයන් කපනවා. ලිඛිතව 
ෙදනවාද කියලා ඇහුවාම ලිඛිතව ෙදන්ෙනත් නැහැ. එක 
ෙසොල්දාදුෙවකුට මම කිව්වා, ටිකට් ටික විකුණුෙව් නැත්නම් 
පඩිෙයන් කපනවා කියන කාරණය ලිඛිතව ඉල්ලා ගන්න කියලා. 
ඒ පිළිබඳ ලිඛිතව ෙදන්ෙනත් නැහැ. ෙම්ක හමුදා වන්වල ඉහළ 
නිලයන්ට තිෙබන බලය උපෙයෝගී කරෙගන, පහළ ෙසොල්දාදුවන් 
ගම් ගාෙණ් ගිහින් ටිකට් විකුණන තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම්ක සාධාරණ නැහැ. ඔවුන් කරන්ෙන් රාජකාරියක්. Car 
race වලට ටිකට් විකුණන්න, ෙවන ෙවන උත්සවවලට ටිකට් 
විකුණන්න හමුදාව ෙයොදවන්ෙන් ෙමොකටද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
එෙහම නම් හමුදාව ඇතුෙළේ ෙවනම ටිකට් බලකායක් හදන්න. 
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන්ෙන් ටිකට් විකුණන්න. ෙවන 
රාජකාරි නැහැ. ෙමොකක් හරි උත්සවයක් එනෙකොට සල්ලි ෙහොයා 
ගන්න ඕනෑ නම්, ටිකට් ෙපොත් ටිකක් ගහනවා; ඒවා ටිකට් 
බලකායට ෙදනවා;  ඒෙගොල්ෙලෝ ගිහින් ටිකට් විකුණනවා. එෙහම 
නැතුව හමුදාව දිගින් දිගටම ෙමවැනි කාර්යයන්වලට ෙයදවීම 
පිළිබඳ තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා සැලකිල්ලට ලක් කරන්න 
වුවමනායි.  

ඊළඟට, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව මතුවී තිෙබන පශ්නය 
ෙකෙරහි මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. අපි දන්නවා, දැන් අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳව විශාල 
සාකච්ඡාවක් මතු ෙවලා  තිෙබනවා. හමුදාව කවර පාලනයකට  
අයත් වුවත්, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීෙම් වගකීම 
ඔවුනට පැවරී තිෙබනවා. ෙද්ශ සීමා ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම තිවිධ 
හමුදාව ෙවත පැවරී තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ රාජකාරිවලින් ඔබ්බට 
හමුදාව කැඳවන්න එපා කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මීට ෙපර හමුදාව ෙගොවිෙපොළවලට කැ ෙඳව්වා; හමුදාව 
ෙහෝටල් හදන්න කැ ෙඳව්වා; හමුදාව කැන්වසින්වලට කැ ෙඳව්වා. 
නිත්ය ෙසේවාෙව් හිටපු හමුදාවට රක්නා ලංකා සමාගෙම් ටී ෂර්ට් 
ඇන්දුවා කියන කාරණය මම ඉතා වගකීෙමන් කියනවා. එෙසේ 
අන්දවා විවිධ රාජකාරිවල ෙයෙදව්වා. මා ළඟ ඡායාරූප තිෙබනවා. 
මම ඒ ඡායාරූප ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ ෙසොල්දාදුවන්ට විනය පරීක්ෂණ ගනීවි. නමුත් රක්නා ලංකා 
කියන්ෙන් ෙවන සමාගමක්. රාජකාරිෙය් සිටින හමුදා ෙසබෙලකුට 
රක්නා ලංකා සමාගෙම් ටී ෂර්ට් අන්දවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා 
හමුදාව පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් කළා. 
සාමාන්ය ෙසොල්දාදුවා ෙම්කට කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි ගිෙය්. ඌව 
මැතිවරණෙය්දී බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශය බාරව සිටි හමුදා 
නිලධාරිෙයක් සහ අනු කණ්ඩයක් පිළිබඳ මා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පස්සර පෙද්ශය ට කණ්ඩායමක් ගිහින් හිටියා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිවරණ ෙවලාෙව්දී ස්ථාන ගණනාවකට  හමුදාව ෙයොදවා 
තිබුණා. සමහර හමුදා නිලධාරින්  07 ෙවනිදා රෑ ඡන්ද මධ්යස්ථාන 
වෙට්ට පිරිත් පැන් ඉසින්න  ෙයොදා ගත්තා. ඒවා පිරිත් පැන් ද 
මතුරපු පැන් ද මම දන්ෙන් නැහැ.  ඒ සඳහා ඔවුන්ව ෙයොදා ගත්තා. 
මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා වැඩ කෙළේ නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. වැඩ කෙළේ නැහැ.  ඕවා ෙකොෙහොමත් වැඩ කරන්ෙන් 

නැහැ.  ඕවා ෙකොෙහේ හරි වැවකින් පුරවන වතුර. ඒවා ගිහින් ඡන්ද 
මධ්යස්ථාන වෙට්ට ඉසින්න එක කාණ්ඩයකට බාරදුන්නා. සමහර 
කාණ්ඩවලට බාරදීලා තිබුණා ඡන්ද මධ්යස්ථාන බලා ගන්න. ෙම් 
රෙට් හමුදාව ෙද්ශපාලනයට ෙග්න්න එපා. හමුදාව ෙද්ශපාලනයට 
ෙගන ආපු හැම රටකම හමුදාව ජාතික ආරක්ෂාෙව් සීමාෙවන් 
ඔබ්බට ගියා. ඔවුන් ව්යාපාරයකට ආෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
හමුදාව ෙහෝටලයක් කරන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්? ඒ ෙහෝටලයට ලාභයක් ලැෙබනවා. ඒ ලාභය ආරක්ෂා 
කර ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඉහළ තනතුරුවලට එයින් යම් 
මුදලක් ලැෙබනවා. එතෙකොට තමන්ෙග් තනතුර, තමන්ෙග් 
වගකීම පෙසකලා ෙද්ශපාලනයත් එක්ක ඔවුන් සම්බන්ධ 
ෙවනවා. ඒ ෙහෝටලය ෙහෝ ඒ සංචාරක බංගලාව බලා ගැනීම 
ඔවුන්ෙග් වගකීමක් කියා හිතනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ට ගාණක් 
ලැෙබන නිසා. ඒ නිසා මූල්ය කටයුතුවලට, ව්යාපාරික 
කටයුතුවලට, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට 
හමුදාව මැදිහත් කර ගැනීම නතර කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ඒක අපි කවුරුවත් ෙනොසිතන ෙවනත් පවණතාවක් කරා 
තල්ලුවීෙම් අනතුරක පවතිනවා. මම හිතනවා, අෙප් රට ඒ 
අනතුෙර් කඩඉමට ගියා කියලා. අෙප් රෙට් වාසනාවකට එය 
අවසන් වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ඒ අනතුෙර් කඩඉම දක්වා ගමන් 
කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා රට තුළ විශාල මතයක් ෙගොඩ නැඟිලා 
තිබුණා. දුරකථනයකින් දුරකථනයකට කථා කරන්න බැහැ, 
හමුදාෙව් බුද්ධි අංශය record  කරනවා ඇති කියලා. ෙමෙහම 
මතයක් තිබුණා. නමුත් මා විශ්වාස කෙළේ නැහැ එෙහම record 
කරනවා කියලා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝම මතයක් හැදුවා 
දුරකථනෙයන් දුරකථනයට කථා කරන්න එපා, හමුදා බුද්ධි අංශ 
ඒක record කරනවා කියලා.  තව මතයක් හැදුවා,  කෙඩ්ක  හතර 
පස් ෙදෙනක් එකතුෙවලා කථා කරන්න එපා හමුදාෙව් කණ්ඩායම් 
ගෙම් සැරිසරනවා; ගම ඇතුෙළේ ඔත්තුකරුෙවක් ඉන්නවා කියා. 
එෙහම මතයක් ෙගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. 

සමහර අයට එවැනි ගාමීය බුද්ධි ෙසේවාවන් පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහා අවශ්ය වන විෙශේෂ පාඨමාලාවන් හැදෑෙරව්වා. ඒ ෙවන 
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. රටට ෙවන තර්ජනයක් නිසා 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් පාලනයට ෙවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම 
සඳහායි. එෙසේ හමුදාව ෙමෙහය වූවා ; හමුදාෙව් බුද්ධි අංශ ෙමෙහය 
වූවා;  හමුදාෙව් ෙතොරතුරු ඒකක ෙමෙහය වූවා; හමුදා නිලධාරින් 
ෙමෙහය වූවා; හමුදා අනුඛණ්ඩ ෙමෙහය වූවා. ඒ නිසා අපි පසු ගිය 
කාලෙය් ඉතාම නරක පන්නෙය් හමුදාව ෙද්ශපාලනීකරණයට 
ලක් කළ ඉතිහාසයක් පසු කළා. ජනවාරි මාසෙය් අටවැනි දා 
බලයට පත් වූ තමුන්නාන්ෙසේලාටත් තවම මුළුමනින්ම ඒෙකන් 
මිෙදන්න බැරි වී තිෙබනවා කියා අප කියා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් සමහර 
වාර්තා ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුළ විතරක් නතර ෙවන්ෙන් නැතුව 
ෙවන ෙවන අයට යන බව මා ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. සමහර බුද්ධි 
වාර්තා ආරක්ෂක අමාත්යවරයාෙග් අතට එන්න ෙපර ෙවන  අයෙග් 
අතට යන තත්ත්වයක් මතු වී තිෙබනවා. එෙසේ සිදු වී තිෙබන්ෙන් 
කුමක් නිසාද? එෙසේ සිදු වී තිෙබන්ෙන්, හමුදාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම නිසා ෙද්ශපාලන මතයන් මත, 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත හමුදාව මුහුණ දීපු අර්බුදයට අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවත් මුහුණ දීලා තිෙබන නිසායි. එදා 
පැවැති ඒ තත්ත්වයට, අර්බුදයට අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
පත් වී තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් වාර්තා 
ෙවන ෙවන අය අෙත් තිෙබන්ෙන්. මම වගකීෙමන් කියනවා, අෙප් 
අෙත්ත් තිෙබනවා කියා. ෙකළින්ම මට ලබා දීලා ෙනොෙවයි, 
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ෙහොඳද? ෙදන අය අපට දීලා. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ෙද්ශපාලනීකරණයට ෙයදවීම පිළිබඳව යළි පතිසංස්කරණයකට 
ලක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් පිළිබඳව, 
ඔවුන්ෙග් දක්ෂතාවන් පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් බුද්ධි ෙතොරතුරු එක් රැස් 
කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ට විෂය ඥානය තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අපි ෙම් මෙනෝභාවෙයන් හමුදාව එළියට ෙගෙනන්ෙන් නැද්ද?  

මම කියන්ෙන් ෙමෙහමයි. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇති වී 
තිෙබන ඇබ්බැහිය, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇති වී තිෙබන පුරුද්ද 
ආණ්ඩු ෙවනස් වූ පමණින් ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ඒකට පාඨමාලාවන් හදාරවන්න ඕනෑද, ෙවනම සැසි 
පවත්වන්න ඕනෑද, ඔවුන්ෙග් රාජකාරි සීමාවන් පිළිබඳව වැඩමුළු 
තබන්න ඕනෑද කියා. ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, ෙම් 
පවණතාව තවමත් මුළුමනින්ම ගිලිහී ගිහිල්ලා නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් සැබෑ ෙවනසක් තිෙබනවා ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, හමුදාව ෙද්ශපාලනෙයන් සැලකිය යුතු පමාණයකට 

විතැන් ෙවන ස්වභාවයක් තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
මම ඒක අගයනවා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අපි තවත් සැලකිල්ලට ලක් 
කළ යුතු පධාන කරුණක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? හමුදාෙව් 
ෙසොල්දාදුවන් සහ නිලධාරින් තුළ යම් මානසික බිඳ වැටීමක් ඇති 
වී තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මෑත කාලෙය් ඇති වී තිෙබන 
සාකච්ඡාවන් සහ සිදුවීම් පිළිබඳව. ඒ නිසා රජයක් හැටියට ෙම් 
සාකච්ඡාවන් සහ සිදුවීම් පිළිබඳව මීට වඩා නිවැරදි මතයක් 
සමාජයට, රටට ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. අපිටත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් හමුදාව තමන්ෙග් සීමාව ඉක්මවා යම් 
රාජකාරිවලට මැදිහත් ෙවන්න ඇති. ඒකට මුළු හමුදාවම වග කිව 
යුතු නැහැ. එක් එක් අයෙග් ෙවන ෙවන වුවමනාවන් මත එක් එක් 
හමුදා නිලධාරින් කටයුතු කරන්න ඇති. හැබැයි, ඒකට මුළු 
හමුදාවක්ම පළි නැහැ. නමුත් අපි අහන්ෙන්, තීකුණාමල ෙය් 
නාවික හමුදා කඳවුරකට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතවරුන් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපි දැන ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ඒකට අවසර දුන්ෙන් කවුද? කාෙගන්ද 
ඉල්ලා සිටිෙය්? ලංකාෙව් හමුදා කඳවුරක් පරීක්ෂාවට භාජන 
කරන්න ඕනෑය කියා අවසර ඉල්ලුෙව් කාෙගන්ද කියා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. අවසර දුන්ෙන් කවුද? කවුරුවත් අවසර දුන්ෙන් 
නැත්නම් ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ ෙහෝ අයට ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ  ෙහෝ 
හමුදා කඳවුරක් අස්ෙසේ රිංගන්න ඉඩ තිෙබනවාද? එෙහම 
රිංගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පිළිබඳව අපි - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, නාවික හමුදාපතිතුමාෙගන් අවසර අරෙගන, 

ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙදනාෙගන්ම වාර්තාවක් ලබා 
ෙගන - 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔව්. ඒ කියන්ෙන්, නාවික හමුදාපතිවරයාෙගන් අවසර 

අරෙගන, ඒ සඳහා වාර්තාව අරෙගන කියලා ෙන්.  මම කියන්ෙන් 
ෙමපමණයි. පළමු ෙකොටම කළ යුතු ෙද් ෙමොකක්ද?  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපි කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක වරද්දා ගන්න එපා. ෙද්ශපාලනික 

වශෙයන් කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් කළ යුතු හැම එකකම සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ සීමාව 
තමයි, අෙප් ස්ෛවරීභාවය. ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව තීරණය 
ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුවක වගකීමක්. ඒ ස්ෛවරීභාවය 
උල්ලංඝනය වීමට අපි කිසි ෙසේත්ම ඉඩ කඩ ලබා දිය යුතු නැහැ. 
අපිට කියන්න පුළුවන්, අපි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව වග 
කියනවා; අපි රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරනවා; අෙප් 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා 
කියා. හැබැයි, සිදු ෙවමින් තිෙබන භාවිතයන් පිළිබඳව මීට වඩා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ඊළඟ විෙශේෂ කරුණ වන්ෙන්, දැන් අෙනකුත් හමුදාවන් තුළ 
ඒ කියන්ෙන්, යුද හමුදාවට අමතරව අෙනක් හමුදාවන් තුළ ඇති වී 
තිෙබන අර්බුද ගණනාවක් තිෙබන එකයි. පසු ගිය කාලෙය් විවිධ 
පළි ගැනීම් මත සමහර නිලධාරින් ෙනරපා හැරියා. ඉතා පැහැදිලිව 
ෙනරපා හැරියා. එයින් යම් පිරිසකට සහනය ලබා දුන්නා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, 
2010දී විශාල ෙලස හමුදාෙව් පිරිසක් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මැතිවරණයට තරග කිරීමත් එක්ක පැවැති 
ආණ්ඩුව තුළ මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා, හමුදාෙව් විශාල 
කණ්ඩායමක් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එක්ක කිට්ටුෙවන් වැඩ 
කරනවා ඇති කියා.  

එම නිසා විවිධ ෙහේතු මත නම් lists හදන්න පටන් ගත්තා; 
සමහර අයට දඬුවම් දුන්නා; සමහර අයට උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ; සමහර අය හමුදාෙවන් ෙනරපා දැම්මා; සමහර අයට රට 
අත් හැරලා යන්න සිද්ධ වුණා. සමහර නිලධාරින් රට අත් හැරලා 
ගියා. ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳ සැකයක් මතු වුණා. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවකට අනුව හමුදාව ෙපළ ගැස්වීම 
නිසා ඒ ෙද්ශපාලන වුවමනාවත් එක්ක ෙපළ ගැෙහන්ෙන් නැහැ 
කියලා කල්පනා කරන පිරිසක් විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් සහ විවිධ 
දඬුවම්වලට භා ජන ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ අඩන්ෙත්ට්ටම් සහ 
දඬුවම්වලට භාජන ෙවලා තිෙබන නිලධාරින් පිළිබඳව තීරණයක් 
ගන්න කියලායි. මා දැක්කා, කිහිප ෙදෙනක් පිළිබඳව තීරණයක් 
අර ෙගන තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු නිලධාරින් පිළිබඳව ඉතාමත් 
ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. අභියාචනා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට 
කාලයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කාලය තුළ ඔවුන්ට අභියාචනා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා, ඒවා විභාග කිරීම සඳහා ඉතාම 
ෙහොඳ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ඒ පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව නැවත ඔවුන් බඳවා ගැනීමට සහ 
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු උසස්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

නාවික හමුදාව තුළ දැන් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර පැහැර ගැනීම්වලට, සමහර ඝාතනවලට නාවික හමුදාෙව් 
ඉහළම පිරිස් සම්බන්ධයි කියලා යම් මතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට පළමුෙකොටම 
කියනවා, පරීක්ෂණ කරනවා නම් පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. 
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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 ෙබොෙහෝ විට අෙප් රෙට් සිදු ෙවමින් තිෙබන ෙද් තමයි 
පරීක්ෂණයට ෙපර ඒ හා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු එළියට එන්න පටන් 
ගැනීම. ඒ ෙතොරතුරු නිවැරදිද, ඒවා හරියටම එෙසේ සිදු වී 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. නැත්නම්, එක් එක් නිලධාරින් 
පිළිබඳව, එක් එක් පුද්ගලයන් පිළිබඳව යම් යම් චිත ෙගොඩ 
නැ ෙඟන්න පුළුවන්. යම් ෙකෙනක් දකින ෙකොට ඔළුෙව් මවා 
ගන්නවා, "ෙමයා නම් ඝාතකෙයක්" කියලා. තව ෙකෙනක් දකින 
ෙකොට ඔළුෙව් මවා ගන්නවා, "ෙමයා නම් පැහැර ගත් ෙකෙනක්" 
කියලා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් එක් එක් අයට ෙවන ෙවනම චිත 
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පරීක්ෂණ සිදු කරන කියාවලියත් ෙහේතු වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙසේවය සහ ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය පිළිබඳ 
වටිනාකම සහ ගරුත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි තමයි ඒ පරීක්ෂණ 
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යා යුතු වන්ෙන්. 

ඊළඟට, මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව පිළිබඳව. ඒ 
ගැන කථා කෙළේ නැත්නම් අඩුවක් දැෙනයි. ඇත්තටම ඒ ගැන දැන් 
මම කථා කරන්ෙන් අඩුෙවන්. මට වඩා දැන් ඒ පැත්ෙතනුයි ඒ 
ගැන කථා කරන්ෙන්. අපට ඒ ගැන සතුටුයි. දැන්, නාවික හමුදාව 
යටතට එහි කාර්ය භාරය පවරා ගන්න ජනාධිපතිවරයා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට නාවික හමුදාව 
යටතට එම කාර්ය භාරය පවරා ගන්න නම්, ඔවුන්ෙග් වැරැද්දක් 
තිබිය යුතුයි. නැත්නම් පවරා ගන්න බැහැ ෙන්. පවරා ගන්ෙන් ඒ 
නිසා. නැත්නම් පවරා ගැනීමක් සිදු කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
මා දන්නවා, අවසානෙය්දී අත් අඩංගුවට ගත් ෙනෞකාව කිසිදු 
අවසරයකින්  ෙතොරව ලංකාවට ඇතුළු ෙවන්න ආපු ෙනෞකාවක් 
බව. එහි Sea Marshalsලා තුන් ෙදෙනක් සිටින බවට සහ අවි 
ආයුධ තුනක් තිෙබන බවට තමයි MoD එක දැනුවත් කරලා 
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එහි කපිතාන්වරයා ශී ලාංකික 
කපිතාන්වරෙයක් කියලා දැනුවත් කරලා තිබුණා. ඒකට ඇතුළු වීම 
සඳහා දරපු උත්සාහය වැළැක්වූවා. නමුත් නාවික හමුදාෙව් 
නිලධාරින්ෙග් ෛධර්යය මත ඒකට ඇතුළු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
සියලු අවි ආයුධ පිළිබඳව වාර්තාවක් සකස් කරලා තිෙබනවා. මා 
දන්නා විධියට ඒ වාර්තාව ෙලොකු ෙපොතක්. එක් එක් අවිය පිළිබඳව 
ෙවන ෙවනම වාර්තා ඒ තුළ තිෙබනවා. එහිදී හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා, අවි ආයුධ 53ක අංක ෙවනස් ෙකොට තිෙබන බව. මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා පරීක්ෂා කෙළේ නැහැ. මා කියන්ෙන්, නාවික 
හමුදාව විසින් එම අවි ආයුධ පරීක්ෂා ෙකොට බලා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන වාර්තාව අනුවයි. ඒ වාර්තාෙව් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. එක කාරණයක් තමයි, ඔවුන් අවසර 
ෙගන තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. ඔවුන් දැනුවත් වී තිබුෙණ්, Sea 
Marshalsලා තිෙදෙනක් සිටින බවට සහ අවි ආයුධ තුනක් තිෙබන 
බවටයි. ඔවුන් දැනුවත් ෙකොට තිබුෙණ්, කපිතාන්වරයා 
ලාංකිකෙයක් කියලායි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කරනවා.  

හැබැයි කපිතාන්වරයා ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයි. අත් අඩංගුවට 
ගත් අවි ආයුධ පමාණෙයන් 53කට ආසන්න සංඛ්යාවක අංක 
තහඩු මකා ති ෙබන බව ඔවුන් නිරීක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඉතින් 
ෙම්ක බරපතළ අපරාධයක් ෙන්. අංක තහඩු මකා දමන ලද අවි 

ආයුධ ෙම් නැෙව් තිෙබනවා කියලා නාවික හමුදාව විසින්ම වාර්තා 
සපයලා කියනවා නම් ෙකොෙහොමද, කපිතාන්වරයා එළියට 
යන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, කාර්ය මණ්ඩලය එළියට යන්ෙන්? මම 
දැන ගන්න කැමැතියි, ෙමොන අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගිහිල්ලාද කපිතාන්වරයාෙගන් කට උත්තරයක් අර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියලා; එහි කාර්ය මණ්ඩලෙයන් කට උත්තරයක් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. නැවක් ඇතුෙළේ තිබී ෙම් වාෙග් අවි 
ආයුධ ෙතොගයක් හසු වුණා නම්, නැව ඇතුෙළේ තිබුණු අවි 
ආයුධවල අංක තහඩු මකා තිෙබනවා නම්, සාමාන්ය නීතිය අනුව 
කළ යුතු පළමු කාර්ය භාරය තමයි එහි කපිතාන්වරයාෙගන් කට 
උත්තරයක් ලබා ගැනීම. මා ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ, ඔහු අත් 
අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒකත් ෙහොඳ පියවරක්. හැබැයි, 
පළමුෙකොටම කට උත්තරයක් ගන්න ඕනෑ. එහි කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් කට උත්තරයක් ගන්න ඕනෑ. හැබැයි තවම ඒ 
කපිතාන්වරයාෙගන් ෙහෝ ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙයන් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කට උත්තරයක් අර ෙගන නැහැ. 
සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුටත් ෙම් නීතිය ෙමෙහමම බල 
පැවැත්ෙවනවාද? සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් කම්මෙල් හදන ෙපොඩි 
ගිනි අවියක් ළඟ තබා ගත්තත්, ෙපොලීසිය ඇවිල්ලා ඔහු අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා; කම්මෙල් මයිනහම ඇදපු ෙකනාත් අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා. ෙමන්න ෙමෙහම ෙන් නීතිය ඉටු වන්ෙන්. 
"ඔයා ද හුළං ඇරිෙය්?" කියලා කම්මෙල් මයින හම අදින ෙකනාත් 
අත් අඩංගුවට ගන්නවා.  එෙහම අත් අඩංගුවට ගන්න නීතියක් 
තිෙබන රෙට් අවි ආයුධ 53කට ආසන්න පමාණයක අංක තහඩු 
මකලා තිෙබනවා කියලා, නාවික හමුදාෙව් පරීක්ෂා කරන ලද 
නිලධාරින් වාර්තා කරලා තිබියදී අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කට උත්තරයක් ෙනොගන්ෙන් ඇයි? ඒකද අෙප් 
රෙට් නීතිය? බලය තිෙබන අයට, මුදල් තිෙබන අයට, අවිය 
තිෙබන අයට, නීතිය නැද්ද? නීතිය තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය ගෙම් 
සිටින අයට විතරක්ද?  

එම නිසා ෙමම නීතිෙය් සාධාරණත්වය හැෙදන්න ඕනෑ. මම 
නැවත නැවතත් කියන්ෙන් ෙම්ෙක් ගනුෙදනු ෙගොඩක් තිෙබන 
අතර, ෙමම අවසන් ගනුෙදනුෙව්දී; අවසන් සිදුවීෙම් දී ඉතා 
පැහැදිලිව දක්ෂිණ අනුඛණ්ඩය භාරව හිටපු ඒ නාවික හමුදාෙව් 
නිලධාරින්ට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන්ට ෛධර්යයක් 
තිබුණා. ඔවුන් බාධාවන් මැඩ පැවැත්වීම සඳහා විවිධ උපකම 
ෙයදුවා. ඒ උපකම හරහා තමයි ඔවුන් ඒ නැවට ෙගොඩ වුෙණ්. 
සාමාන්ය කියාදාමයට අනුව ඔවුන් එම නැවට ෙගොඩ ෙවන්න 
උත්සාහ කළානම්, ඔවුන්ට ෙගොඩ ෙවන්න බැහැ. ඔවුන් ෙගොඩ වීම 
වළක්වනවා. ෙගොඩ වීම වැළැක්වීම සඳහා බාධාවන් හදනවා. 
හැබැයි, විවිධ උපකම හරහා තමයි ඔවුන් එම නැවට ෙගොඩ වී ඒවා 
පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්. වාර්තාව ඇවිත් 
තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට  ජනාධිපතිතුමාට එම වාර්තාව 
ෙපන්වා තිෙබනවා. එදා ඇති වූ සාකච්ඡාෙව්දී එතුමාට එය ලබා 
දුන්නා ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එදා ඔබතුමා සහ ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් පිළිබඳව රාජිත  ඇමතිතුමන්ලා හිටපු සාකච්ඡාවකදී නාවික 
හමුදාෙවන් පැමිණි නිලධාරී මහත්මයා එම වාර්තා පිළිබඳව  
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, මා දන්ෙන් නැහැ එම 
වාර්තාව ලබා දුන්නා ද, නැද්ද කියලා. නමුත්, වාර්තාවක් 
තිෙබනවා. එක හරිම පැහැදිලියි.   

නාවික හමුදාපතිතුමා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලිව කිව්වා. 
ඉතින්, එෙහම තිබියදී තව ෙමොනවාද? ෙම් ආකාරෙයන් අවි ආයුධ 
53කට ආසන්න පමාණයක අංක තහඩු මකලා තිෙබනවා කියලා 
නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට වාර්තා කර 
තිෙබනවා නම්, අපි කාටද තව කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් සිටින අප  
නීතිෙය් සහ යුක්තිෙය් සාධාරණත්වය ඉල්ලා බලාෙගන ඉන්ෙන් 
කවුරු ෙදසද? ජනාධිපතිවරයා ගාවටත් ෙගොස ් තිෙබනවා නම්, 
අමාත්යවරු ගාවටත් ෙගොස් තිෙබනවා නම්, යුක්තිය හා 
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සාධාරණත්වය ඉල්ලලා කවුරු ෙදස ද අපි බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. 
මීට වඩා ඉල්ලන්න තැනක් නැහැ. පිටසක්වල ඉන්න 
ෙදවියන්ෙගන් ඉල්ලන්නද? කවුරු ඉල්ලුවත් අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් ඉල්ලන්ෙනත් නැහැ. ඒක ෙන් තිෙබන පශ්නය? 
ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් යන්න පුළුවන් 
උපරිම තැනට ෙගොස් තිෙබනවා. නමුත්, යට ගසමින් තිෙබනවා. 
යට ගසමින් තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ෙද්ශපාලනයට 
මැදිහත් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ගනුෙදනුවක් ෙනොෙවයි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක්. ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්ෙගන් අපි අහනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් 
අෙප් රටට තහවුරු ෙවන්න ඕනෑද කියලා?  ඇමතිවරු මිලදී ගන්න 
පුළුවන්. මන්තීවරුන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Files හංගන්න 
පුළුවන්. නිලධාරින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ව්යාපාරිකයන් මිලදී 
ගන්න පුළුවන්. මාධ්ය මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෙවබ් අඩවිකරුවන් 
මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක්. අපි 
අහනවා, අෙප් රෙට් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් ඇති ෙවන්න 
ඕනෑද? ඒක සාධාරණයිද? ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනය. ෙහට 
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි ආණ්ඩු හදන්ෙන් කවුද කියාත් තීරණය 
කරන්ෙන්. ෙමය වර්ධනය ෙවනවා නම්, ෙම්ෙගොල්ෙලෝ තමයි 
ෙහට ආණ්ඩු තිෙබනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන්. 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ තමයි ආණ්ඩු වට්ටන්ෙන්. ෙලෝකෙය් කැසිෙනෝ 
ෙද්ශපාලනය තිබුණු එක යුගයක් තිබුණා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරය 
ඇතුළත  තමයි ආණ්ඩු ෙපරළන්න සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරය ඇතුළත තමයි ගනුෙදනු සිදු ෙවන්ෙන්. කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරෙයන් තමයි මන්තීවරු මිලදී ගන්ෙන්. ඒ අනුව, කැසිෙනෝ 
ෙද්ශපාලනය හා සමාන ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් තමයි අෙප් රෙට් ආණ්ඩු ෙපරළන්ෙන්, 
ආණ්ඩු පිහිටුවන්ෙන්,  මන්තීවරු මිලදී ගන්ෙන්, ඔවුන්ව එෙහට 
ෙමෙහට මාරු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයටයි 
අපි විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව පුද්ගලෙයකුට ෙනොෙවයි; 
ඔහුෙග් කාර්ය භාරයන් පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ෙද්ශපාලනයක් අපි අෙප් රෙට් තහවුරු ෙවන්න  ඉඩ ෙදන්න 
ඕනෑද?  තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා අෙප්ක්ෂා 
කෙළේ ඒකද? ඒ නිසා මට කනගාටුවක් තිෙබනවා. ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මැතිතුමා එදා විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් සිදුවීම් 
පිළිබඳව දක්වන ලද හඬ; ඒ ස්වරය දැන් වැසී තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්. ඇයි ඒ 

හඬ වැසී තිෙබන්ෙන් කියලා හිතා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා හිතන්ෙන් නැහැ එෙහම ෙවයි කියලා. නමුත්, දැන් එතුමා 

කල්පනා කරනවා. ෙම් හැම මන්තීවරෙයකුම කථා කරන්න කලින් 

ඔළුෙව් වැඩ කරන සිතුවිල්ලක් තිෙබනවා. ෙම්කට ගරු 
අගමැතිතුමා දරන ස්ථාවරය ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
තමුන්නාන්ෙසේයි, මමයි- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දන්නවා. ෙම් හැම ෙකනාම කථා කරන්න කලින් 

කල්පනා කරනවා ෙම්ෙකදී ගරු අගමැතිතුමා ඉන්ෙන් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය පැත්ෙත් ද, නැද්ද කියලා. නැත්නම් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ 
ඔක්ෙකොම කථා කරනවා. අගමැතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් ෙම් සඳහා 
පකාශයක් ආවාම ෙම් ෙගොඩක් අය නැඟිටින්න පටන් ගන්නවා. 
මම විවෘතවයි කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් මූලික නායකයන් ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව දරන ස්ථාවරය- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒ ෙකොමිටිෙය් හිටියා. තව ෙමොකුත් කියන්න ෙදයක් 

නැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. පශ්නය 

තිෙබන්ෙන් සභාපති එනවා නම්,-  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ෙමම ගරු සභාවට එනවා නම්, ෙම් පිළිබඳව අගාමාත්යවරයාෙග් 
ස්ථාවරය යම් පමාණයකට දැන ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා, ෙම් 
නිහඬව ඉන්ෙන් ඇයි කියලා. මට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා 
අවදි කරවන්න ෙනොෙවයි. එතෙකොට ෙම් නිහඬව ඉන්න ෙගොඩක් 
අය අවදි ෙවනවා. දැන් අවදි ෙවන්න බයයි. ෙමොකද, ෙලොකු තැන 
ෙමොනවා හිතයි ද දන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම දන්නවාෙන් කට්ටිය 
ගැන.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙලොකු තැනෙග් පශ්නයක් නැහැ. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් පශ්නයකුත් නැහැ, මෙග් පශ්නයකුත් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහමනම් කමක් නැහැ. එෙහමනම් කට්ටියව අවදි කරයි 

කියලා මම හිතනවා.  
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිසිම දූෂණයක් ගැන කථා කරලා නැහැ. ෙමොකද, මම 

ෙකොමිටිෙය් සභාපතිවරයා. මම කියන එක මට විරුද්ධව පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් උසාවිෙය්දී.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කිසිම දූෂණයක් ගැන කථා කරලා නැති එක ෙහොඳයි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මා ෙම් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි. 
නිහඬව ඉන්න අය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයට එෙරහිව අවදි 
කරන්න නම් ආණ්ඩුෙව් ඉහළම කණ්ඩායම්වල මතය ඉතා වැදගත් 
වනවා. එතෙකොට නිහඬව ඉන්න ෙබොෙහෝ අය තවත් කථා කරන්න 
පටන් ගනියි කියලා මා හිතනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙම් 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව නැවත වතාවක් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
[අ.භා. 12.11] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 අය වැය 

විවාදෙය්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, අධිකරණ අමාත්යාංශය, නීතිය 
හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු තවත් ආයතනවලත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී මා එයට 
සහභාගි වීමට පධාන වශෙයන්ම තීරණය කෙළේ, ජාතික ආරක්ෂාව 
සහ ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳව වර්තමානෙය් රට තුළ ඇති වී 
තිෙබන සාකච්ඡා සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා  විධියට මෙග් 
අදහස් කිහිපයක් සුළුෙවන් සහ ෙකටිෙයන් පකාශ කිරීම සඳහායි.  

ඊට ෙපර ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා, ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් සහ හමුදා ෙසේවාවල ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන්. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අතෙර් ෙබොෙහෝ 
කරුණුවලට මමත් එකඟතාව පළ කරන බව විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳව කථා 
කරන විට මූලික වශෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතය, ජනමාධ්යය පිළිබඳව වර්තමානෙය් රට තුළ සංවාදයක් 
ඇති වී තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. රෙට් ෙපොදු ජනතාව ෙම් 
පිළිබඳව දැඩි ෙලස රජෙය් අවධානයට ෙයොමු කර තිෙබනවා. 
මූලික වශෙයන්ම වසර 26ක දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයක් 2009 මැයි 

මාසෙය් 18වන දා අවසන් වීෙමන් පසුව අපි සෑම ෙකෙනකුම ඒ 
පිළිබඳව ඉතාමත් සතුටට පත් වුණා. ඒ යුද්ධයට ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය දුන්නු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මා 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ජනරාල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා පමුඛව ආරක්ෂක හමුදාවල පධානීන් සහ 
ඒ සඳහා දිවි පිදූ අවසාන රණ විරුවා, යුද ෙසබළා දක්වා සෑම 
ෙකෙනකුටම මුළුමහත් ජාතිෙය් ෙගෞරවය හිමි වනවා. යුද්ධය 
ජයගහණය කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලන නායකත්වයට සහ ආරක්ෂක 
හමුදාවල රණ විරුවන්ෙග් කැප වීමට රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් 
විශාල ආශීර්වාදයක් ලැබුණා. රෙට් සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂත්, 
රාජ්ය ෙසේවය ඇතුළු රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවත් රටක, ජාතියක 
අනාගතය සඳහා යුද්ධය ජයගහණය කිරීමට සිය කැප වීම් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අවධානය 
ෙයොමු විය යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 2009 මැයි මාසෙය් 18වන 
දා දක්වා ෙම් රට කඩන්න, ෙවන් කරන්න, ඊළාම් රාජ්යයක් බිහි 
කරන්න ශී ලංකා ජනරජෙය් ආරක්ෂක හමුදා සමඟ සටන් කළ 
තස්තවාදින් සියලුෙදනා, ඒ සටෙන් සිටි අය ජීවිත වශෙයන්, 
ෙභෞතික වශෙයන් විනාශ වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාවන්වලදී 
සටෙන් සිටි අයෙගන් විශාල පිරිසක් එදා අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් 
රෙට් ඊළාම් රාජ්යයක් බිහි කිරීම සඳහා එල්ටීටීඊ තස්තවාදයට 
අනුබල දුන් පධාන වශෙයන්ම ඊළමට සම්බන්ධ විෙද්ශයන්හි සිටි, 
එයට අනුගහය දුන්න, මුදල් ෙසොයා දුන්න, ආධාර අනුබල දුන්න 
පුද්ගලයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තරය තුළ හඬක් නැඟුවා. 

තස්තවාදයට විරුද්ධව පැවැති යුද්ධය 2009දී අවසන් කරන්න 
අපි කවුරුත් සහභාගි වුණා. ඒ යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පසුව 
2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට වාෙග්ම 
ෙම් රටට ඉර පෑව්ෙව් පශ්චාත් යුද සමයක ඉටු කළ යුතු ජාතික 
අවශ්යතා ඉෂ්ට කිරීම සඳහායි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ඇති වූ 
ආකමණ, එෙහම නැත්නම් අභ්යන්තර යුද තත්ත්වයන්, ෙබදීම් 
සියල්ල පිළිබඳ ඉතිහාසය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීෙම්දී 
යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව -පශ්චාත් යුද සමෙය්- රජයක් විධියට 
ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී වූ කාර්ය භාරයක් රට සහ රෙට් ජනතාවෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ඉටු කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් ෙගවී ගිය වසර 
6ක කාලය ගත් විට, මූලික වශෙයන්ම යුද්ධය අවසන් ෙවලා 
පශ්චාත් යුද සමයක රජයක් විධියට, රටක් විධියට කළ යුතු 
කාර්යයන් ඉටු ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නයට අපි අද මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් පසු ගිය රජය උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය සඳහා, 
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය පැවැති පෙද්ශවල විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කළා. උතුරු වසන්තය,  නැ ෙඟනහිර නෙවෝදය ආදී වැඩසටහන් 
තුළින් ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය පුළුල් ෙලස ඉටු කළා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ පෙද්ශවල ෙකොෙතක් දුරට ෙභෞතික 
සම්පත්වලින් පුළුල් සංවර්ධනයක් කළත්, ඒ ෙභෞතික සම්පත් 
සංවර්ධනය තුළ යුද්ධෙයන් පීඩාවට ලක් වී සිටි ජනතාව සෑහීමට 
පත් ෙනොවීම, මානසිකව සතුටට පත් ෙනොවීම, ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවතකට එක් ෙනොවීම, උතුෙර් සහ දකුෙණ් ජනතාව අතර 
සැකය ඇති වීම, ආරක්ෂක හමුදා ෙකෙරහි ෛවරය ඇති වීම, 
ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙපොලීසිය අතර වි ශ්වාසය ඇති වුවත් ඒ 
ජනතාවෙග් පීඩාවන් ඉවත් ෙනොවීම, නිදහස් මනසක් සහ සතුටු 
මනසක් ඇතුව ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට ජීවත් විය හැකි පරිසරයක්, 
ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවතක් ශක්තිමත්ව ෙගොඩනැඟීෙම් අවශ්යතාව 
ඉටු ෙනොවීම වැනි පශ්න පධාන වශෙයන් ඇති වුණා.  

2009න් පසුව 2010දී අපි ජනාධිපතිවරණයකට සහ මහ 
මැතිවරණයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ දුන්නා. 2015 ජනවාරි 8 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දක්වා ෙගවී ගිය වසර 5 තුළ, -පශ්චත් යුද සමෙය්- ජාතියක් 
විධියට, රටක් විධියට ඉටු විය යුතු වගකීම් සහ කාර්යයන් ඉටු 
ෙනොවීම නිසා 2015 ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා හිරු උදා වූෙය් 
2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා රට සහ රෙට් ජාතිය ෙවනුෙවන් ඉටු 
විය යුතු පශ්චාත් යුද සමයක කළ යුතු ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වගකීම රෙට් ජනතාව විසින් අලුත් ආණ්ඩුවට 
භාර ෙදමින් කියන එක මා දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා 
තමයි උතුෙර් සහ විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර යුද්ධය පැවැති 
පෙද්ශවල අතිබහුතරයක් ජනතාව මා ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් 
කරන්න ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ. මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙගන් සියයට 81කට වඩා හංසයා ලකුණට ඡන්දය පාවිච්චි 
කළා. උතුෙර් සෑම දිස්තික්කයකින්ම සියයට 71කට වඩා හංසයා 
ලකුණට ඡන්දය පාවිච්චි කළා. විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණ් ජනතාව 
සහ ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ආශිර්වාදය තුළ 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
පැවැති මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව මා ජනාධිපතිවරයා 
විධියට පත් කරගත් පසු රෙට් නිදහස, පජාතන්තවාදය, මානව 
හිමිකම් සහ මූලික අයිතිවාසිකම් වාෙග්ම  ජාතික අවශ්යතාවක් 
බවට පත් වී තිබූ ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීෙම් 
වගකීම ආණ්ඩුවක් විධියට අපි භාර ගත්තා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් දහනව වන සංෙශෝධනය අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා, ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීෙම් 
අරමුණින් යුතුව ජාතික ඒකාගතාව සහ ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් 
ෙවනමම අමාත්යාංශයක් පිහිටුවනු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත කියාශීලීව කියාත්මක කිරීම සඳහා හිටපු 
ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
සභාපති ධුරයට පත් කරමින් ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායක් 
පත් කළා. ෙම් අතරවාරය තුළ තමයි, අප ෙවත එල්ල වී ඇති 
මානව හිමිකම් කඩකිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ෙචෝදනාවලට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනා අප ෙවත 
ඉදිරිපත් ෙවන්න තිබුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම මාර්තු මාසෙය් එම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වීමට 
තිබුණත්, අෙප් ඉල්ලීම අනුව එය කල් දමාගැනීමට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අනුව අලුත් ආණ්ඩුවක් විධියට පධාන 
වශෙයන්ම සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ජාතික ආරක්ෂාව, ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳ වූ අෙප් අලුත් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, 
මැෙල්, බර්ගර් යන සියලු ජන ෙකොටස්වල සෙහෝදරත්වය, 
මිතශීලීභාවය ඇති කරලා, සැකය, අවිශ්වාසය දුරුකරලා, 
විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා රජයක් විධියට ගත්තා වූ කියා මාර්ග 
පසු ගිය මාස දහය තුළ දැඩි ෙලස සාර්ථක වුණාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි, පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් ඉදිරිපත් වුණු එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනා මා ර්තු මාසෙය් ඒමට තිබූ 
ෙයෝජනාවලට වඩා -අප ෙපෞද්ගලිකවම දන්නා පරිදි- අප ෙවත 
යම් කාරුණිකභාවයකින් සහ නම්යශීලීභාවයකින් ඉදිරිපත් වුෙණ්. 
ආණ්ඩුවක් විධියට, රටක් විධියට, ජාතියක් විධියට අප දැන් ඒ 
පශ්නයට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් ෙමන්ම ෙම් 
රෙට් සියලු ජන ෙකොටස් හා ආගමික නායකයින් ඇතුළු සෑම 
ෙකෙනකුෙග්ම ආශිර්වාදය මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්, ජාතීන් අතර සමගිය ෙගොඩනඟමින්, 
නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වළක්වමින්, අද ජීවත් වන 
ජනතාවට වාෙග්ම, ෙහට උපදින දරුවන්ටත් සාමකාමී ෙද්ශයක 

ජීවත් වීම සඳහා අවශ්ය පරිසරයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා තමයි ෙම් 
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා 
ඊට අයත් පක්ෂත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුවක් ෙගන යාමට කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා අප හැමෙදනාම 
සියලු වගකීම් අරෙගන ෙම් පශ්නවලට මුහුණ දීලා, මීට අවශ්ය 
විසඳුම් ලබාෙගන, නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තව විනාඩි පහක්, හයක් වාෙග් 
කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මට කථා කරන්න තිෙබන කාලය 
ෙබොෙහොම අඩුයි. මම ඉල්ලා සිටිනවා මට තව කාලය ලබාෙදන්න 
කියා.  

ෙම් ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීෙම් කාර්යෙය්දී 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ පත් කරන 
ලද LLRC එෙක් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ තුළත් තිබුණු පධාන 
ෙයෝජනාවක් තමයි, ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවතක් ඇති කරමින්, 
නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා සියලු පාර්ශ්ව, සියලු 
ආයතන, සියලු සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒ සියලු 
පාර්ශ්වයන්ෙග් සිත් දිනාගැනීම රජය විසින් කළ යුතුය කියන එක. 
ඒ දුන් නිර්ෙද්ශයම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙයෝජනාවලත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  එදිරිවාදිකම් 
ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව, එදිරිවාදිකම් නැවත ඇති වීම 
වැළැක්වීම පි ළිබඳව වාෙග්ම යුද්ධයක් නැවත ඇති වීම වැළැක්වීම 
පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීම අවශ්යයි. සියලු 
ෙදනාම නිදහස් මනසකින් යුක්තව, නිදහස් ෙද්ශයක් විධියට 
කටයුතු කරන්න අවශ්ය පරිසරය ෙගොඩ නඟා ගත යුතුයි කියලා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙයෝජනාවලත් තිෙබනවා. ඒ තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී මූලික 
වශෙයන්ම ජාතික ආරක්ෂාව අංක එෙක් පමුඛතාව ෙකොට අපි 
සලකනවා. ඔෙබ් - අෙප් උතුම් ෙද්ශෙය් - ෙම් මාතෘ භූමිෙය් - 
ජනතාවෙග් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවක් විධියට 
ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් අබ පියල්ලක තරමින්වත් දුර්වලවීමක් 
ඇති ෙනොවන ෙසේ ඉතාම විශිෂ්ට සහ ෙශේෂ්ඨ විධියට අෙප් ආණ්ඩුව 
ඉෂ්ට කරනවාය කියන කාරණය ඉතා  පැහැදිලිව මම පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී - ගිය මාසෙය් - එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් කියාකාරිත්වෙය් සිටි සිරකරුවන් කිහිප ෙදෙනකුට 
ඇප ලබා දුන්නා. ඔවුන් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්ය යම් යම්  කියා 
මාර්ග ගත්තා. ඒ වාෙග්ම තහනම් කරලා තිබුණු දමිළ ඩයස්ෙපෝරා 
සංවිධාන අටක තහනම ඉවත් කරනු ලැබුවා. ෙම් කටයුතු කිරීම 
සමඟම අපට එල්ල වුණු ෙචෝදනාව කුමක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ සිද්ධිය පසු බිම් කරෙගන ෙම් 
රෙට් අන්තවාදී පිරිස් යම් පචාරයක් ෙගන යනවා, "ජාතික 
ආරක්ෂාව බිඳ වැටිලා, රට කැෙඩන්න යනවා, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට ආපසු ෙම් රෙට් යුද්ධය කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා"ය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම මම අද ෙම් කාරණය ගැන 
කථා කිරීමට තීරණය කෙළේත් ඒ නිසායි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨ 
නායකෙයකු වූ ශී ජවහර්ලාල් ෙන්රු අගමැතිතුමා කරන ලද 
පකාශයක් මෙග් මතකෙය් තිෙබනවා. "ෙද්ශපාලන තක්කඩින්ෙග් 
අවසාන තිප්ෙපොළ ෙද්ශ ෙපේමයයි" කියලා ශී ජවහර්ලාල් 
ෙන්රුතුමා පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ශී ජවහර්ලාල් 
ෙන්රුතුමාෙග් ඒ කථාව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. 
උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා අන්තවාදී පිරිස් තමන්ෙග් අරමුණු 
ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා නම්, - 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  Does the House  agree to go beyond 

12.30 p.m? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
මූලික වශෙයන්ම, සැබෑ ෙලසම ෙද්ශ ෙපේමිත්වය තිබිය 

යුත්ෙත්, අෙප් අතීත අත් දැකීම් අනුව මෑත යුගෙය් ෙම් රෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇති වීම වළක්වාෙගන, නිදහස් සහ සාමකාමී රටක් 
විධියට අපි සියලු ෙදනා කටයුතු කිරීෙම් පසු බිමක් ෙගොඩ 
නැඟීමටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් කරපු එල්එල්ආර්සී 
ෙකොමිස ෙම් වාර්තාෙව් නි ර්ෙද්ශවල තිෙබන්ෙන්ත් සියලු පාර්ශ්ව 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම් අවශ්යතාවයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනාවල එක් තැෙනක තිෙබන්ෙන්ත් සියලු 
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම් අවශ්යතාවයි. ජාතික ඔත්තු 
ෙසේවාවලින් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුවයි, එදා ඒ ඩයස්ෙපෝරා 
සංවිධාන තහනම් කරනු ලැබුෙව්. යුදමය වශෙයන්, ඊළම වශෙයන් 
ෙම් රට ෙබදන්න, සටන් කරන්න, ඒ සඳහා ආයුධ එකතු කරන්න 
වාෙග් අදහසක, කියාකාරිත්වයක එල්ටීටීඊ සංවිධානය  නැහැයි 
කියන වාර්තා පැහැදිලිවම අප ෙවත ලැබිලා තිෙබන නිසා තමයි ඒ 
ඩයස්ෙපෝරා අටක තහනම  ඉවත් කෙළේ කියන කාරණයත් මා 
ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී අද අෙප් රජයට 
ෙචෝදනා එල්ල කරනවා, "ෙම් නිසා ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ 
වැෙටනවා, එල්ටීටීඊකාරෙයෝ රට පුරා හැම තැනම යනවා, නැවත 
යුද්ධයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්, එල්ටීටීඊය නැවත සංවිධානය 
ෙවන්න පුළුවන්" කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ෙමවැනි පශ්න හටගත් අවස්ථාවලදී ෙකොයි 
ආකාරයටද කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එදිරිවාදිකම්, 
ෛවරය, ෙකෝධය, ද්ෙව්ෂය සිත් තුළින් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා 
අපි මූලික වශෙයන්ම කටයුතු කළ යුතු බව ෙබෞද්ධ දර්ශනය තුළ 
තිෙබනවා. එහිදී ඊට අදාළ සියලු පාර්ශ්වවල  එකඟතාව ඇති කර 
ගැනීම ඉතා  අවශ්ය වන බව ෙබෞද්ධයන් විධියට අපි දන්නවා. ඒ 
සඳහා අවිශ්වාසය දුරු කළ යුතු ෙවනවා; සැකය දුරු කළ යුතු 
ෙවනවා; විශ්වාසය ෙගොඩ නඟා ගැනීම අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් තුළ 
සෑම ෙකෙනකුම තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කිරීම 
අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා රජයක් විධියට අපි ඒ සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 
ඉතා  අවශ්ය බව මම ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම උතුෙර් සහ දකුෙණ් ඉන්න තරුණ පිරිස් වාෙග්ම 
මුළු මහත් ජනතාවම දන්නවා, 1971 කැරැල්ල සහ 88 -89 
කැරැල්ල පිළිබඳව. නමුත් ඊළම් රාජ්යයක් සම්බන්ධෙයන් උතුෙර් 
ඇති වුණු තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් කටයුතු සියල්ල 
නිරීක්ෂණය කිරීෙම්දී, අධ්යයනය කිරීෙම්දී ෙපෙනනවා, පධාන 
වශෙයන්ම ෙම් සටන්වලදී ඉදිරියට ආෙව් තරුණ පිරිස් බව. 
එෙහනම් අපි සෑම ෙකෙනකුෙග්ම වගකීම ෙම් රෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් 
මූලික වශෙයන්ම උතුෙර් තරුණ පිරිස් ආයුධ අතට ගැනීම 

වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන් රජයක් විධියට කළ යුතු කාර්යය අපි 
ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කළ යුතු වනවා. ඒ සඳහා උතුෙර් ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය දිනාගත යුතු වනවා. උතුෙර්, නැත්නම් නැ ෙඟනහිර 
සටන් බිම්වල සිටි ඒ පිරිස්වල, ජන ෙකොටස්වල විශ්වාසය 
ෙගොඩනඟා ගැනීම ඉතාම අවශ්ය වනවා. ඒ තුළින් තමයි ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීමට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. 
පධාන වශෙයන්ම ඒ පිරිස්වල සිත් දිනා ගැනීෙම් කාර්යෙය්දී, ඒ 
අයෙග් විශ්වාසය දිනා ගැනීෙම් කාර්යෙය්දී අපට පැහැදිලිව ඔප්පු 
ෙවලා ඉවරයි, ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් ඒ අයෙග් සිත් 
දිනා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මා 
ඒකයි කිව්ෙව්, උතුරු වසන්තයත්, නැ ෙඟනහිර නෙවෝදයත් තුළින්  
අෙප් පසු ගිය රජයට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ කියලා ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් සිත් දිනා ගන්න. ඒ ජනතාවෙග් සිත් දිනා 
ගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබන පශ්න, ඔවුන්ෙග් 
මනෙසේ තිෙබන පශ්න, ඔවුන් දැන් මුහුණ ෙදන ගැටලු ගැන අපි 
පුළුල් ෙලස අධ්යයනය කරමින්, එකම රටක් විධියට, ශී 
ලාංකිකයන් විධියට, එකම ජාතියක් විධියට ඉදිරියට යන්නට සෑම 
ෙදනාම තුළ තිබිය යුතු සෙහෝදරත්වය සහ මිතශීලි භාවය තුළ ඒ 
කටයුතු කිරීම  අත්යවශ්ය වනවා. 

අපි දන්නවා, පසු ගිය අෙප් රජය කාලෙය් -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙග් රජය කාලෙය්- එල්ටීටීඊ සංවිධානයට නැ ෙඟනහිර 
පළාෙතන් නායකත්වය දුන්න විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් ෙනොෙහොත් 
කරුණා අම්මාන් මහත්මයා  මන්තීවරයකු විධියට  පත් කර 
ගත්තා; ඇමතිවරෙයක් කළා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 
සභාපති විධියටත් පත් කර ගත්තා. එතෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම්, අපි අද ෙම් ෙගන යන ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත තුළ මා  ඒ කටයුතු වැරැද්දක් විධියට දකින්ෙන් 
නැති බවයි. ඒ ෙමොකද, අනාගතෙය්දී සියලු ෙදනාම එකට රටක් 
විධියට ඉදිරියට යනවාය කියන මතය ඇති කර ගන්න, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් කියාකාරීන් විධියට හිටපු අය සහ අප අතර  විශ්වාසය 
ෙගොඩනඟා ගන්න,  ඒ කරුණු කාරණා අපට වැදගත්. 

ඊළඟට, අපි නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පධාන අමාත්යවරයා විධියට 
පිල්ෙලයාන් මහත්තයා පත් කරෙගන හිටියා. ඒ අය යුද්ධෙය් හිටපු 
අය. අපි කවුරුත් දන්නවා ෙක්පී -කුමරන් පද්මනාදන්- පිළිබඳව. 
කුමරන් පද්මනාදන් සම්පූර්ණෙයන්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
නායකෙයක්. ඔහු ආයුධ එකතු කළා; ආයුධ ෙගනැල්ලා දුන්නා. 
ඔහුට නැව් තිබුණා; සල්ලි තිබුණා; රත්තරන් තිබුණා. අපි ඒ 
ඔක්ෙකෝම දන්නවා. ඒ කුමරන් පද්මනාදන් -ෙක්පී- පිළිබඳව, 
පිල්ෙලයාන් පිළිබඳව, කරුණා අම්මාන් පිළිබඳව එදා රජය 
අනුගමනය කළ පිළිෙවත අපි දන්නවා.  

ඒ වාෙග්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කාලෙය් 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළ බව අපි දන්නවා. 
පුනරුත්ථාපනය කළා; නිදහස් කළා. ෙක්පී, කරුණා අම්මාන්, 
පිල්ෙලයාන් යන අය නිදහස් කරලා, ඇමතිකම් දීලා, මහ ඇමතිලා 
කරලා ඒ තත්ත්වයට ගත්තා නම් සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළා නම්, 
පුනරුත්ථාපනය කළා නම්,  අද හිර ෙගවල්වල ඉන්න  ෙම් පිරිස 
සම්බන්ධෙයන් අපි අනුගමනය කරන පතිපත්තිය -ඔවුන් නිදහස් 
කිරීම, සමාව දීම, පුනරුත්ථාපනය කිරීම- වැරදිද කියන කාරණය 
මම ඉතා  පැහැදිලිව හැම ෙකෙනකුෙග්ම හෘදය සාක්ෂිෙයන් 
අහනවා. 

ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ වැටීමක් ෙම් තුළින් කිසිෙසේත්ම සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් පබල රටවල ඇති වුණු අභ්යන්තර 
යුද්ධවලදී, ෙනොෙයකුත් ආකමණවලදී ෙමවැනි කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු මුල් කරෙගන විශ්වාසය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙගොඩනඟා ෙගන ජාතික සංහිඳියාවක් තුළින් අපි ඉදිරියට යා යුතු 
වනවා. අපි ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරනෙකොට ඉදිරියට යෑම 
සඳහා ඒ අයෙග් විශ්වාසය දිනා ගැනීම අවශ්ය වනවා. ඒ නිසා 
ජාතිවාදි ෙලස ඉතා පටු ෙච්තනාවලින් කටයුතු කරලා, ෙම් රෙට් 
සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් මනෙසේ වැරදි මතයක් ෙගොඩ 
නැඟිෙමන් වළකින්න කියලා ෙම් ජාතිවාදී හැඟීම් අවුසස්න 
අයෙගන් මා විෙශේෂෙයන්ම  ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපිත් කථිකයන් විධියට 
ෙබොෙහොම දක්ෂයි. අපටත් පුළුවන් මිනිසුන්ෙග් ෙල් ඇවිස්ෙසන්න 
කථා කරන්න. අපටත් පුළුවන් ජාතිවාදය ෙගොඩ නැ ෙඟන්න කථා 
කරන්න. අපටත් පුළුවන්, ඔය බංෙකොෙලොත් අන්ත ජාතිවාදය 
කරට අරෙගන කථා කරන්න. ඒවා ඡන්දවලට ආකර්ෂණීය 
ෙවන්න පුළුවන්, මාධ්යයට ආකර්ෂණීය ෙවන්න පුළුවන්, පුද්ගල 
චරිත ෙගොඩ නැ  ෙඟන්න ආකර්ෂණීය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ජාතියක අනාගතයට එය මහා පාප කර්මයක්, මහා ෙඛ්දවාචකයක් 
කියන එක මා ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අවංකවම, පැහැදිලි ෙලසම මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ, රජයක් 
විධියට  ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම්දි මූලික 
වශෙයන් යුද, නාවික, ගුවන් ෙසේවා කියන තිවිධ හමුදාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගත හැකි සෑම පියවරක්ම 
ගන්න බව.  ඒ අයට ලබා ෙදන විෙද්ශ  පුහුණුව ශක්තිමත් 
කරනවා. ඇෙමරිකානු රජය යටෙත් අෙප් හමුදා නිලධාරින්ට දීලා 
තිබුණු පුහුණුවීම් පසු ගිය අවුරුදු කිහිපෙය් නවත්වා තිබුණා. නමුත් 
පසු ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකානු රාජ්ය ෙල්කම්වරයාත්, ඇෙමරිකානු 
තානාපතිවරයාත්, ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් 
ඔබාමා මැතිතුමාත් හමු වුණු සෑම ෙවලාවකම මා ඉල්ලීමක් කළා, 
අෙප් යුද හමුදා නිලධාරින්ට ඇෙමරිකාෙව් නව තාක්ෂණික 
පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා, ඒ කමෙව්ද, පර්ෙය්ෂණ අධ්යයනය 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ අය එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා නැවත ඒ පුහුණුවීම් අෙප් හමුදාවල අයට ලබා දීම 
සඳහා. ඒ විධියට නව තාක්ෂණික දැනුම, පර්ෙය්ෂණ, යුද උපකම 
අතින් තිවිධ හමුදාෙව් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා අෙප් රෙට්  යුද්ධයක් 
නැති ෙම් කාලෙය් අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් දැනුම වඩාත් වර්ධනය 
කිරීම සඳහා පුහුණුවීම් ලබා ෙදමින් කටයුතු කිරීමට.   

 එක්සත් ජාතීන්ෙග් අන්තර් ජාතික සාම සාධක හමුදාවටත් 
දැන් අෙප් විශාල පිරිසක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මැතිතුමාෙගන් සහ ඒ සියලු 
පබල රටවල නායකයින්ෙගන් රජය විධියට මමත්, ගරු  
අගමැතිතුමාත් ඉල්ලීම් කළා, ඒ සාම සාධක හමුදා සඳහා වැඩිපුර 
අෙප් පිරිස් ගන්න කියලා. ඒ සඳහාත් එකඟතාව දීලා තිෙබනවා. 
එක පැත්තකින් අෙප් තිවිධ හමුදාව ඒ සඳහා ෙයොමු කරන අතර, 
අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් ෙවරළ ආරක්ෂාව සහ ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය ඒ සම්පූර්ණ පහසුකම් දීලා ඒ කටයුතු ඉෂ්ට 
කරන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙපොලීසිෙය් තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කළා. ඒ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මා 
පිළිගන්නවා.  

අපි පසු ගිය දිනවල ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු 
තුන්ෙදනකුෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. නීතිය හා සාමය 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සභාපති කරමින් තිපුද්ගල කමිටුවක් 
පත් කළා, ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් තිෙබන   දුර්වලකම්, අඩු පාඩුකම් 
සකස් කරලා ෙපොලිස් ෙසේවාව ගුණාත්මක ෙසේවාවක් බවට පත් 

කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමට. ඒ නිසා ෙම් සියලු අංශ 
පිළිබඳව අපි රජයක් විධියට අෙප් වගකීම් සහ යුතුකම්  ඉතාම  
පැහැදිලිව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරනවා. 

මා මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණත් කාලය ෙනොමැති නිසා 
ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. පධාන 
වශෙයන් ආණ්ඩුව, විපක්ෂය ෙමන්ම ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අවධානයක්, උනන්දුවක් තිෙබන සෑම 
ෙකනකු  ෙගන්මත්, ඒ වාෙග්ම ජනමාධ්ය ආයතනවලිනුත්, මුළු 
මහත් ආදරණීය ෙපොදු ජනතාව ෙගනුත් මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් රෙට් නැවත යුද්ධයක් ඇති වීමට ඇති ඉඩ කඩ 
වළක්වමින්, තරුණ පිරිස්වලට නැවත තුවක්කුවක් අතට ගැනීමට 
තිෙබන ඉඩ කඩ සම්පූර්ණෙයන් අහුරමින්, ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්,  රටක් විධියට අපි සියලු ෙදනා එකට 
එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරමු  කියලා. සියලු 
ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 1.30] 
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද  අෙප්  ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාවට 

ඇහුම්කන් ෙදන්න ලැබීම ගැන මා මුලින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  එදා ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳවත්,   තස්තවාදය 
පරාජය කිරීම ගැනත්  සත්ය ෙතොරතුරු මතක තිබීම පිළිබඳවත්,  
ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළි කිරීම පිළිබඳවත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  එතුමා කිව්වා වාෙග්,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
යුද්ධය මුලිනුපුටා දමන්නට සම්බන්ධ වුණු  ෙම් රෙට් යුද හමුදාව, 
ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටස්, වෘත්තීය 
සමිතිවලටත්  විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා   
ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා දීෙම් පතිඵලයක් ෙලස  තමයි අපට 
තස්තවාදය පරාජය කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. තස්තවාදය 
පරාජය කිරීෙම් ඒ  දුෂ්කර කියාවට අපට සහෙයෝගය  ලබා දුන් 
ෙලෝකෙය් රටවල් තිෙබනවා.  ඒ සහෙයෝගය  ලබා දුන් රටවල් 
සියල්ලටම අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්නට  ඕනෑ. මම ඒ රටවල් නම් 
වශෙයන් කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  එම සියලු රටවල්  සහෙයෝගය 
දුන් නිසා තමයි අපට තස්තවාදය මුලිනුපුටා දමන්නට  පුළුවන් 
වුෙණ්.  
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අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක රජයක පධානතම 
වගකීම හා යුතුකම වන්ෙන් ජාතික ආරක්ෂාව ඇති කිරීමයි.  ඒ 
ගැන මා  ඔබතුමාට  අමුතුෙවන් කියන්නට ඕනෑ නැහැ. අෙප් රෙට් 
මහජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් කරගනු  ලැබූ රාජ්ය නායකයා හා 
ෙසේනාධි නායකයා වශෙයන් එදා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව 
වගකීම මම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, අවංකව ඉටු කළ බව  
මුලින්ම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ.  ඒ අෙප් වගකීමක් 
වශෙයනුයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එදා අපි පරාජය කෙළේ 
ෙලෝකෙය් දරුණුම තස්තවාදී සංවිධානය හැටියට ඇෙමරිකා ෙව් 
FBI ආයතනය විසින් නිල වශෙයන් නම් කර තිබුණු ෙකොටි 
සංවිධානය  වන බව අපි දන්නවා. එක පැත්තකින්  එදා අපි යුදමය 
වශෙයන් පරාජය කෙළේ,   ලංකාෙව් කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු 
ෙකොටි සංවිධානෙය් යුදමය අංශයයි. නමුත් බටහිර රටවල් පදනම් 
කර ගත් ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන හා මූල්යමය ව හයන් ඒ 
ආකාරෙයන්ම පැවතුණා. ඒ නිසා  තස්තවාදය නැවත හිස එසවීමට 
ෙනොහැකි වන ආකාරයට අෙප් ආණ්ඩුව   නිතරම  ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර තිබුණා.  

යුද්ධෙයන් පසුව  උතුෙර් තස්තවාදී කණ්ඩායම් නැවත හිස 
ඔසවන්නට හතර වතාවක් උත්සාහ දැරුවා මට මතකයි. ඔබතුමාත් 
ඒක දන්නවා.  නමුත් අෙප් බුද්ධි අංශ  හමුදාවන් ඒ සියල්ලම 
පරාජය කරන්නට සමත් වුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත් දැන්  ජාතික ආරක්ෂාව ගැන  එවැනි 
අවධානයක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට සැකයක් 
පවතිනවාය කියන එකත් මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ.  
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග් 11,000කට, 12,000කට වැඩි 
ගණනක් අපි පුනරුත්ථාපනය කළ බව ඇත්ත. අහු වුණු අය  අපි 
නිදහස් කළා.   උසාවිෙය් නඩු තිබුණු අය; අපරාධ නඩු  තිබුණු අය 
අපි  අත් අඩංගුෙව් තබාෙගන සිටියා.  එවැනි කණ්ඩායමක්  විතරයි 
අපි  අත් අඩංගුෙව් තියාෙගන  සිටිෙය්.  එෙහම කෙළේ ඔවුන්  එක්ක 
තිබුණු ෙපෞද්ගලික තරහවකට ෙනොෙවයි.  අධිකරණය ඉදිරිෙය්  ඒ 
අයට විරුද්ධව නඩු තිබුණු නිසායි.  ඒකත්  මතක තියාෙගන  
කටයුතු කළ යුතුයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින්  තසත්වාදීන්  ෙම් 
ආකාරයට මුදා හරින්න පියවර ගන්නවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් අපිට 
ෙමෙහම නිදහෙසේ  ඇවිල්ලා,   නිදහෙසේ රැස්ෙවලා,  නිදහෙසේ 
හැසිෙරන්නට පුළුවන්කම  ලබා දුන් යුද හමුදා සාමාජිකයන්, 
නාවික හමුදා සාමාජිකයන් විවිධ ෙචෝදනා මත  තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට  ෙගන රඳවා තැබීම සිදු 
කරනවා. ෙම් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත ෙගනාෙව්  
තස්තවාදය මර්දනය කරන්නට  මිස  ආරක්ෂක හමුදාෙව්  
සාමාජිකයන්  සිරභාරයට  ගැනිමට ෙනොෙවයි.  ඒක මතක තියා 
ගන්නට ඕනෑ. අද ෙමොකක්ද  සිදු ෙවන්ෙන්?  තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත  යටෙත්  අද අර පැත්ෙතන් අත් අඩංගුෙව් 
සිටින කට්ටිය  නිදහස් කරනවා. ෙම් පැත්ෙතන් හමුදාෙව් අයව  
අත් අඩංගුවට අරෙගන යනවා.  ආරක්ෂක හමුදාෙව් සාමාජිකයන් 
සම්බන්ධෙයන් යම් විමර්ශනයක් කරන්නට  ඕනෑ නම්, ඒ සඳහා   
හමුදා නීතිය තිෙබනවා; රෙට් සාමාන්ය නීතිය තිෙබනවා.  ෙම් 
වාෙග් පරීක්ෂණ පවත්වන සාමාන්ය කමෙව්දයක් තිෙබනවා.  ඒ 
විධියට ෙම්වා කළ හැකිය කියායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.   

ආරක්ෂක අංශ රට ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් සියලු ෙදයක්ම කැප 
කළා. ඔවුන්ෙග් ජීවිත, ඔවුන්ෙග් පවුල්,  ඔවුන්ෙග් දරුවන්  ෙම් 
ඔක්ෙකොම අමතක කරලා තමයි යුද්ධයට ගිෙය්. ජීවිතය ගැන 
ආශාවක් නැතිවයි ඔවුන් යුද්ධයට ගිෙය්.  යුද්ධයට ගිහින්  යුද්ධෙය් 
දී මැරුණා නම්?  නමුත් ජයගහණය ලැබුවාමත්, ඊට පසුව  ෙමෙහ 
ඇවිල්ලා   හිෙර් යන්නට  සිදු ෙවනවා.  ඒ අයව අත් අඩංගුවට 

ගන්න තත්ත්වයට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා.  එමනිසා  ඔවුන්ෙග් 
ආත්මගරුත්වය රැෙකන  පරිදි  කටයුතු කරන්න කියලා  මා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී   ගරු සභාෙවන් ඉල්ලනවා.  

අෙනක්  කාරණය තමයි,   විෙද්ශ සංවිධානවල නිලධාරින්ට ශී 
ලංකාෙව් ආරක්ෂක  හමුදා කඳවුරුවලට ඇතුළු ෙවලා  ෙසොයා 
බලන්න සම්පූරණ නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  
මෑතකදී තීකුණාමලෙය්  නාවිකාංගනයට  ඇතුළුෙවලා  නාවික 
හමුදාෙව් බුද්ධි අංශයට  විශාල බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා  මා 
දැක්කා. ෙම් කියාවලිය 2002 දී මිෙල්නියම් සිටි පාවාදීමට  සමාන 
කරන්නට පුළුවන්  කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. අපි ෙම්වා 
ගැනත් හිතන්නට  ඕනැ. මෑතකදී පවත්වනු ලැබූ  ඊනියා මහවිරු  
දිනෙය් සිදු වීම් ගැනත්  රජය  අවධානෙයන්  සිටින්නට ඕනෑය 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය්  කළුෙකොඩි  
ඔසවා, පභාකරන්ට ආවඩමින් ඊළාම් රාජ්යයක් ඉල්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය්  ෙපෝස්ටර් අලවමින්   කළ විගඩම පිළිබඳවත්  ෙම්  ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු  විය යුතුයි;  ආණ්ඩුෙව්  අවධානය ෙයොමු 
විය  යුතුයි  කියා මා මතක් කරනවා.  

වයස අවුරුදු  දහහතක ෙදමළ දරුෙවක්  ෙකෝච්චියට පැන සිය 
දිවි නසා ගත් සිද්ධියක් ගැන  මා දැක්කා. ඒක ෙඛ්දවාචකයක්. 
කිසිවකුෙග් උසි ගැන්වීමක් ෙනොමැතිව, කිසිවකුෙග් සැලසුම් 
සහගත  මැදිහත් වීමක්  ෙනොමැතිව  වයස අවුරුදු දහහතක  කුඩා 
දරුවකු ෙම් වාෙග්  ලියුමක් ලියලා සිය දිවි හානි කර ගන්නවාය 
කියන එක පිළිබඳව සමාජය තුළ සැකයක් තිෙබනවා. ඒ සැකය  
දුරු කරලීෙම් වගකීම රජයට තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් ළමයා මැරුෙණ් 
ඇත්ත වශෙයන්ම සියදිවි හානි කර ගැනීමක් නිසාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ඒ තුළ ඊට වඩා කියාවලියක් තිෙබනවාද කියලා. 
ෙම්ෙකන් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? ඒ මරණෙයන් පස්ෙසේ පළාත් 
සභාෙව් පාසල් වහලා දැම්මා. තසත්වාදීන් නිදහස් කරන්න කියලා 
උතුර පුරා හර්තාල් සහ උපවාස සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ නිසා 
ෙම් සියලු සිදුවීම් හරහා රට යන්ෙන් ෙකොතැනට දැයි අපට 
කල්පනා කරන්නට ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සියලු අවදානම් සහිත ලක්ෂණ ඇස් පනා පිට 
ෙපෙනන්නට තිබියදී, ආණ්ඩුව ෙකොටි තස්තවාදී සංවිධාන  8කට 
සහ පුද්ගලයන් 269 ෙදෙනකුට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කෙළේ, 
එවැනි පසුබිමක් සමඟයි. ෙම් ආකාරයට තහනම ඉවත් කළ ෙදමළ 
තරුණ සංවිධාන හා කැනඩාෙව් ෙදමළ ෙකොන්ගසය යන සංවිධාන 
ෙදක ඊළාම් ෙකොඩිය ඔසවා පසිද්ධිෙය්ම පභාකරන්ට ආවඩන 
ජායාරූප මම පසු ගිය දවස්වල අන්තර්ජාලෙයන් දැක්කා. ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අෙප් ආණ්ඩුව විසින් ෙම් වාෙග් සංවිධාන 
තහනම් කළා. ඇත්තටම අෙප් ආණ්ඩුව විසින් ෙනොෙවයි ෙම්වා 
තහනම් කෙළේ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක කියන්නට ඕනෑ. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් Resolution  එකක් අනුව. අපිත් තහනම් කළා. නමුත් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ගැසට් එෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් ඒ Resolution එක උඩ තමයි අපි ෙම්ක 
කියාත්මක කෙළේ. සමහර රටවල් තවම පිළිඅරෙගන නැහැ ෙම් 
සංවිධාන. ඒ තහනම තවම තිෙබනවා. මම ඒ බව ෙහොඳටම 
දන්නවා. ෙම්වා සංහිඳියාව ඇති ෙවන්න කියලා හිතාෙගන කරන 
ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එයින් ඇති විය හැකි භයානක 
පතිඵල පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ 
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්.  

අපි දැක්ක අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
බටහිර රටවලින් එන සියලු ෙදනා, -එක එක නිලධාරින්- උතුරු 
පළාෙතන් ආරක්ෂක හමුදාව ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව විවිධ 
උපෙදස් ආණ්ඩුවට ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ලංකාව තුළ ආරක්ෂක හමුදාව ෙයොදවන ආකාරය 
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ගැනත්, -ෙම් රට ස්ෛවරීව තීන්දුවක් ගැනීම කළ යුතු කාර්යය 
ගැනත්- උපෙදස් ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ආරක්ෂක 
හමුදාවට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තමන් අවධානෙයන් 
සිටිනවා යැයි විෙද්ශ නිලධාරින් ලංකාවට ඇවිත් පවසන විට, අපිට 
ඒක ෙකොෙහොමටවත් අනුමත කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ 
විපක්ෂයක් වශෙයන්. ෙම් කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ඇතැම් විෙද්ශීය ආණ්ඩු සතුටු කරන්නට විවිධ ෙද්වල් 
කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙද්ශ රටවලට ඔවුන්ෙග් 
ෙදමළ ඡන්දවල පදනමක් තිෙබනවා. ඩයස්ෙපෝරාෙව් පදනම උඩ, 
ඔවුන්ෙග් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන වුවමනා සඳහා කරන 
ෙද්වල් තිෙබන බව අපි දැක්කා. ඒක ඉතිහාසය. මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් ෙයෝජනා ලංකාෙව් වත්මන් ආණ්ඩුව ඉස් මුදුනින් 
පිළිගත්තා කියලා කියැවුණා. මම කියනවා, ඒ ගැන නැවත ඔෙබ් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. 

රණ විරුවන්ට එෙරහි යුද අධිකරණයක්, යුද අපරාධ 
අධිකරණයක් පිහිටුවීම ගැන බලමු. විෙද්ශීය විනිශ්චයකරුවන්, 
පරිෙචෝදකයක්, විමර්ශන නිලධාරින් බඳවා ගැනීම වාෙග්ම ඒ 
උසාවි යන්තණයට විෙද්ශ රටවලින් මුදල් පතිපාදන ලබා ගැනීමට 
ඉඩ දීමටත් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
රණ විරුවන් ඉක්මනින් හා පහසුෙවන් හිෙර් දැමීමට හැකි වන 
ආකාරයට රෙට් දැනට පවතින නීතිය සංෙශෝධනය කිරීමටත්, 
උසාවියකට ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් පමාණවත් සාක්ෂි නැතත් 
මානව අයිතීන් උල්ලංඝනය කළා යැයි සැකයට භාජනය වන 
ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයින් පරිපාලනමය කියාදාමයකින් 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමටත් ෙම් ආණ්ඩුව එකඟවීම ගැන අපි 
කනගාටු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා පසු ගිය දවසක බිතාන්යය 
අගමැතිවරයා අෙප් ජනාධිපතිතුමාව හමුෙවලා ආරක්ෂක හමුදාව 
ඉහත දැක්ෙවන ආකාරයට පතිසංවිධානයකට ලක් කරන්ෙන් නම්, 
බිතාන්යය පවුම් මිලියන 6ක් ලබාදීමට කැමැත්ත පළ කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් හමුදාව පතිසංවිධානය කිරීමට වුවමනාම 
නම්, අර මල්වඩම්, එෙහම නැත්නම් කෑමට ගිය සල්ලිවලින් ඉතිරි 
කර ගත්ත මුදල් ෙයොදවන්න. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සඳහා 
පිට රටින් සල්ලි ගන්ෙන් නැතිව. එෙහම වියදම් වුණා නම්! එෙහම 
වියදම් වුණා නම් ඒ ඉතිරි කළ මුදල් ඒ සඳහා ෙයොදවන්න. එහි කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඉතිරි කර තිෙබනවා ෙන්. හමුදාෙව් ඔය 
වාෙග් කියාවලට විෙද්ශ රටකින් සල්ලි ගන්න එපා. ඒ වාෙග්ම, 
විෙද්ශ රටවල වුවමනාවට හමුදාව පතිසංවිධානය කරන්න 
යන්නත් එපා. ඒකයි අෙප් ඉල්ලීම.  

ගරු අගමැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම 
එතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙර් ෙයොමු කරවනවා. ෙකොටි 
සංවිධානයට එෙරහිව ෙසේනාංකවලට නායකත්වය දුන් ෙජ්යෂ්ඨ 
හමුදා නිලධාරින් පිරිසක් සිටිනවා. ඔවුන් ඉවත් කිරීමට එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඉවත් කරන්න සූදානම් ෙවනවා. ඒක 
කරන්න එපා. අපි ඒ දවස්වල ඔවුන්ට තවත් අවුරුද්දක්, ෙදකක් -
අවුරුදු 60 වන කල්- ඉන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඔවුන් කරපු ෙසේවය 
අගයන්නයි. එවැනි ෙසේවයක් අගයන්න ඕනෑ. ඔවුන් විශාම 
ගැන්වීමට හදන බවට ෙබොෙහොම පැහැදිලි කථාවක් දැන් යනවා. ඒ 
නිලධාරින් හමුදාෙවන් විශාම ගිය පසු ඔවුන්ට යුද හමුදාෙවන් 
ලැෙබන ආයතනික ආවරණය සහ ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන් නැති 
ෙවලා යනවා. යුද අපරාධ විමර්ශන පිළිබඳ කථා බහක් පවතින 
ෙමවැනි අවස්ථාවක එම නිලධාරින් විශාම ගැන්වීම ඔවුන් සිතා 
මතා තනි කිරීමක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම 
කථා කරලා ඉවර වුණාම ඔබතුමා කථා කරන්න ෙකෝ.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පැවැති යුද්ධය කාලෙය් වැඩිම 

අද්දැකීම් තිෙබන නායකයා හැටියට ඔබතුමාට කාලය 
කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා  අෙනක් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
එකඟතාව මත, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්නම්.  

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ඔව්, මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාට කථා කිරීමට අෙප් ෙවලාව 

ෙදනවා.  
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කථාව නවත්වන්න කියන 

ෙවලාවට මම නවත්වන්නම්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න ගිෙය්, ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් වන ෙතක්, ඊළඟට කථා කිරීමට සිටින අෙනක් කථික 
මන්තීවරුන්ෙග් කාලය සංෙශෝධනය කරනවා කියන එකයි. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙකොටි සංවිධානයට එෙරහිව ෙසේනාංකවලට නායකත්වය දුන් 
ඒ නිලධාරින්ෙගන් ලැබුණු සුවිෙශේෂ ෙසේවය, ඔවුන්ෙගන් විතරක් 
ෙනොව ඊට පහළ නිලධාරින්ෙගන් ලැබුණු ෙසේවය ඇගයීමක් 
හැටියට ෙම් අවදානම් තත්ත්වය පහව යනතුරු ඔවුන්ට අදාළ 
ෙසේවා දිගු කිරීම් ලබා ෙදන ෙමන් මම ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. මා ෙම් කරන්ෙන් ඉල්ලීමක්. ෙචෝදනාවක් 
ෙනොව, ඉල්ලීමකුයි ෙම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු මන්තීතුමා, එතෙකොට ෙජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකාට? 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
අපි ඔහුට දඬුවම් දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ෙයෝජනාෙව් තිබුණු තවත් නිර්ෙද්ශයක් තමයි මහජන 
ආරක්ෂක ආඥාපනත විෙද්ශීය බලවතුන්ට- [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ඔහුට Field Marshal තනතුර දුන්නා ෙන්. ෙවල් 
විදාෙන්කම. [බාධා කිරීමක්] මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත 
විෙද්ශීය බලවතුන්ට පිළිගත හැකි පරිදි සංෙශෝධනය කිරීමත්, 

275 276 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා] 
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තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙකොට 
විෙද්ශීය බලවතුන්ට පිළිගත හැකි ෙවනත් නීතියක් ෙගන ඒමත් මා 
දකින්ෙන් ලංකාෙව් ආරක්ෂාවට අදාළ නීති ඉතාම අදූරදර්ශී හා 
අමෙනෝඥ ආකාරයට බිඳ දැමීමක් හැටියටයි. යුද්ධයට ෙද්ශපාලන 
ෙමන්ම හමුදාමය නායකත්වය දීපු පධාන පුද්ගලයන් ගණනාවක් 
විවිධ ෙපොලිස් මූල්ය විමර්ශන ඒකක, නැති නම් දූෂණ වංචා 
ෙසවීෙම් ෙකොමිසම් ඉදිරියට දිනපතා පාෙහේ ෙගන්වන ආකාරය 
අපට ෙපෙනනවා. ෙම්වා කරන්ෙන් ඒ පුද්ගලයන් යුද්ධයට 
නායකත්වය දීෙමන් අත් පත් කරගත් කීර්ති නාමය නැති කරන්න 
කියා තමයි මට හිෙතන්ෙන්. ෙම් සිද්ධ වන ෙද්වල් ගැන ජනතාව 
අවධානෙයන් සිටින බව මම දන්නවා. පටු ෙද්ශපාලන කාරණා 
මත, එෙහම නැතිනම් මට ෙහෝ මෙග් පැවැති ආණ්ඩුවට එෙරහිව 
තිෙබන ෛවරය පිරිමසා ගැනීමට ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
අනතුෙර් ෙහළිය යුතු නැහැ කියන එකයි අප තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක් කරන්ෙන්.  

මා ඊට අමතරව කියන්ෙන්, කරුණාකර නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි. 
[බාධා කිරීම්] නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇඟිලි ගහන්න, 
නීතිපතිවරයා තමන්ෙග් ඉත්ෙතක් කර ගන්න සූදානම් ෙවන්න 
එපා කියන එකත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
තමුන්නාන්ෙසේම ඇවිල්ලා මට කී පාරක් කිව්වාද, අර 

නඩුෙවන් ෙබ්රන්න,  ෙම් නඩුෙවන් ෙබ්රන්න  කියලා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
දැන් මට කියන්න එනවාද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ දවස්වල 

“Temple Trees”වලට හැම දාම රිංගනවා. [බාධා කිරීම්] මම 
කියන්නම්, මම කියන්නම්. ඒ කරපු ෙද්වල් වැරැදි තමයි. ඇත්ත. 
දැන් මට හිෙතනවා, ඒවා වැරැදියි කියලා. ඒක තමයි දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ඒවා කරන්න එපාය කියලා. ෙම් 
වාෙග් අය කරපුවා ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ, සංහිඳියාව පිළිබඳව. 
මතක තියා ගන්න, යුද්ධය අවසන් කරන ෙකොට බිම් ෙබෝම්බ 
ෙකොච්චර තිබුණාද කියලා. අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා ෙකොයි තරම් 
ජනතාවක් කඳවුරුවල හිටියාද? ඒ ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන්න 
නම් බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරන්න ඕනෑ; ෙගවල් හදන්න ඕනෑ; 
යටිතල පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව බිම් ෙබෝම්බ 
තිෙබන කැලෑව තුළ මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න බැහැ. ඒක ෙනොෙවයි 
සංහිඳියාවට අවශ්ය කමය. සංහිඳියාව සඳහා තමයි අපි ෙම් සියල්ල 
කෙළේ. යටිතල පහසුකම් දියුණු කෙළේ ඒ නිසා. 

ෙම් සියල්ල අපි කරලා ඒ අයට පදිංචියට යන්න පසු බිම සකස් 
කළා. ඒ අවශ්ය පාසල් හදලා, ගමනා ගමනය සඳහා පහසුකම් ඇති 
කරලා, විදුලිය දීලා , ෙගවල් හදලා ෙම්වා සියල්ලම අපි කළා. 

හැබැයි ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ඒවා අඩු වුණා. ඒක ෙවනම කථාවක්. 
ෙමොකද, 'සංහිඳියාව' කථාවක් විධියට යන නිසා ෙහොඳයි. වැඩ 
ෙනොෙකරුවත් සංහිඳියාව තිෙබනවා ෙන්. වැඩ නැවතිලා!  

මම එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් කාරණයත් 
මතක තියා ගන්න. මම LLRC එක පත් කළා;  Paranagama 
Commission එක පත් කළා. ෙමවැනි ෙකොමිෂන් ඔක්ෙකෝම අපි 
පත් කළා. එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිවරණය විතරක් ෙනොෙවයි, පළාත් 
සභා, පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වූවා. එෙහම තමයි 
සංහිඳියාවට පියවර තබන්ෙන්. සංහිඳියාව කියන්ෙන් ෙදමළ 
ඩයස්ෙපෝරාව ඉල්ලන ඉල්ලන හැම ෙදයක්ම ෙදන එක ෙනොෙවයි.  

ෙම් රට තුළ ජීවත් ෙවන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් පශ්න 
පිළිබඳව අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. දකුෙණ් මිනිස්සු විඳපු 
පහසුකම් උතුරු, නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාවටත් ලබා ෙදන්න 
තමයි අපි පියවර ගත්ෙත්. එෙහම නැතුව ෙවනත් ෙහේතු හින්දා 
ෙනොෙවයි. ඒ සංහිඳියාව ඇති කරන්න අද ඒ පසුබිම හැදිලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ හින්දායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද කථා කරන හුඟක් අය අෙප් 
ආණ්ඩුෙව්ත් කැබිනට් ඇමතිවරු විධියට හිටියා. ඒ අය කැබිනට් 
ඇමතිකම් කළා. ඕවා ඔක්ෙකෝටම අත ඉස්සුවා; අනුමැතිය දුන්නා. 
එෙහම නැතුව ඒවාට විරුද්ධ ෙවලා කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. 
ඒ අයත් ඉඳලා තමයි ඕවා ඔක්ෙකෝම කෙළේ. ඒ අයටත් අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒවාට. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ බයට. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
කාට බෙය්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට.  

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
මට? දැන් නම් කිසිම බයක් නැති විත්තිය ෙපෙනනවා. මම 

හිතන්ෙන් නැහැ, මට බය කවුරුවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා 
කියලා. මට බෙය් හිටියා නම්, මම ඒවා කියන්න ගිෙයොත්- ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ, මම.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙවලාව කළමනාකරණය 
කිරීම පිළිබඳව කථා කරපු නිසා මම මීට වඩා කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ෙකටි 
කාලය මට ලබා දීම පිළිබඳව. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා උෙද් වරුෙව් CD පට ගැන 

දැක්වූ අදහස් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයකුයි මම ෙදන්ෙන්.  
  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් ෙවලාෙව් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා දැක්වූ අදහස් සම්බන්ධෙයන්  පිළිතුරක්. ෙමොකද, එතුමා 

හිටපු ෙම් කමිටුෙව් - 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You cannot discuss it at this time. Hon. Sagala 

Ratnayaka, you may start your speech. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I am on a point of Order.  උෙද් පශ්නයක් පැන නැගුවා, 

අදාළ ආයතන සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාවක් තිෙයන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් සද්ද 
කරන්න එපා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් පිළිතුර? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, පිළිතුර තමයි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා උෙද් ඉතා හයිෙයන් ෙම් පශ්නය නැගුවා. ෙම් කමිටුෙව් 
එතුමා ඉඳලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අතීතය ගැන ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අතීතය ෙනොෙවයි. ගත් තීන්දුව ගැන කියන්ෙන්. ගරු 

සභාපතිතුමනි, 2011 ඔක්ෙතෝබර් 21ෙවනිදා, සිකුරාදා 2.30ට 

පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 
එතුමා ෙයෝජනා කර ගත් තීන්දුව පිළිබඳව ෙමහි සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එතුමාට අමතක ෙවනවා. ඔක්ෙකෝටම අමතක 
ෙවනවා වාෙගයි. I quote: 

“ 5.2 Presentation of Annual reports in CDs/DVDs 

The Committee, after deliberations, agreed to provide CDs and 
DVDs in place of printed copies of Annual Reports which are 
routinely submitted by various institutions. 

The Committee was of the opinion, that this will greatly reduce the 
high cost of printing these documents. However, it was decided to 
have about 15 hard copies placed in the library for the use of any 
Member who wishes to do so. 

The Committee further directed the Secretary to make these 
documents available in the Parliamentary Website.” 

ෙමතුමා ෙයෝජනා කරලා, ෙමතුමා සම්මත කරලා ගත් තීන්දුව. 
අපට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න ෙමතුමා උෙද් විශාල හඬක් 
නැගුවා. අපිට පුදුමයි. ෙම්වා ෙමතුමන්ලාට අමතක ෙවනවා. ෙම් 
 ඔක්ෙකෝම නායකයන්ට අමතක ෙවනවා.  ඊෙය් කථා කරපු එක 
ෙනොෙවයි අද කථා කරන්ෙන්.  ෙමතුමා එතැන එකඟ ෙවලා, අද 
උෙද් ඇමතිතුමාව විශාල අපහසුතාවකට පත් කළා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay, Hon. Sagala Ratnayaka -[Interruption.] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க ) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලය ගන්න එපා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කරුණු පැහැදිලි කරනෙකොට ඔබතුමාත් හිටියා. ඒ නිසා 

මම ඊට වඩා පිළිතුරක් ගරු මන්තීතුමාට ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You decided on that and now you cannot remember. 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙම් වාෙග් පරිණත ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයකුට එතුමා ගත්ත තීන්දුවම ෙම් තරම් ඉක්මනට 
අමතක වීම පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්] ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් එදා ඒ කාරක සභාෙව් ඉඳලා 
තිෙබනවා. එතුමාත් ඒකට අත උස්සලා තිෙබනවා. අද ඇවිල්ලා, 
"ෙම් වාර්තාව දුන්ෙන් නැහැ,  සී.ඩී. තැටිය පමණයි දුන්ෙන්" 
කියලා අපිව හම ගහනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මම දැන් විෂයට අදාළව කථා කරනවා. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සභාව අමතමින් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කළා. ඒවා පිළිබඳ ෙකටි සඳහනක් කරනවා කියලා මම හිතුවා.  
විෙශේෂෙයන් එතුමා සඳහන් කළා, වයස අවුරුදු 17ක දරුෙවක් 
ෙකෝච්චියක් ඉදිරියට පැනලා සිය දිවි නසාගැනීම සම්බන්ධෙයන්. 
ඒ පිළිබඳ එතුමාෙග් කනගාටුව දක්වා සිටියා.  අපිත් ඇත්තටම 
කනගාටු වුණා.  ඒ දරුවා සියදිවි නසාගත් අවස්ථාෙව් ඒ දරුවාෙග් 
කෙර් තිබුණ backpack එෙක් ලිපියක් තිබිලා තිෙබනවා.  ඒ 
ලිපිෙය් පරිවර්තනය ෙවබ් අඩවිවල සඳහන් වුණා.  ඒ ලිපිෙය් ලියා 
තිබුෙණ් එල්ටීටීඊ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සැකකරන 
සැකකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් අත් අඩංගුෙව් තබාගත් කාරණය 
ගැනයි.  ඒ ගැන තිෙබන කනගාටුවට තමයි ෙමය කරන්ෙන් 
කියලා සඳහන් වුණා.  ෙක්.පී. වාෙග් ෙම් රටට අවි ෙගනාපු අයට 
නිදැල්ෙල් යන්න ෙදද්දී, ෙම් සිරකරුවන් සැකපිට ෙමෙතක් 
කාලයක් තබාගත් එක ගැන තමයි ඒ දරුවාට පශ්නය තිබුෙණ්. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ කාරණය ගැන සඳහන් 
කළා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අවස්ථා ෙදකක් එතැන තිෙබනවා.  යුද්ධය 
අවසාන වුණාට පසුව අත්අඩංගුව ගත් නමුත් උසාවියට ෙචෝදනා 
පතයක් ඉදිරිපත් ෙනොකළ සිරකරුවන් 54ෙදෙනක් හිටියා.  ඒවා 
ඉක්මනට සැලකිල්ලට ෙගන, නමුත් ඒ කවුරුවත් නිදහස් කෙළේ 
නැහැ.  උසාවිෙයන් සමහර අයට ඇප දුන්ෙන් නැහැ; සමහර අයට 
ඇප දුන්නා. මට මතක හැටියට 39ෙදෙනකුට ඇප ලැබුණා. අනිත් 
අය තවම සිරභාරෙය් ඉන්නවා. නමුත් ෙචෝදනාවලින් නිදහස් 
කරලා ෙනොෙවයි. අධිකරණය තමයි තීන්දුව ගත්ෙත්. ඊට අමතරව 
තව සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් සමහරක් දැනට අවුරුදු 25ක් 
සිරභාරෙය් ඉන්නවා කියලා කියනවා. සමහරු අවුරුදු 10ක් 
සිරභාරෙය් ඉන්නවා. ෙචෝදනාව බරපතළ ඒවාත් තිෙබනවා. 
ෙචෝදනාව ඒ තරම් බරපතළ නැති ඒවාත් තිෙබනවා. ෙචෝදනාවට 
ලක්වුණු ෙකෙනකුට එදා දුරකථනෙයන් ඇමතුමක් දුන්නා කියා 
අත් අඩංගුවට ගත් අයත් ඒ අතර ඉන්නවා. ඒ වාෙග් ෙචෝදනා 
සැලකිල්ලට අරෙගන, ඒ අයට ඇප ෙදන්න පුළුවන්ද, ඒ අයව 
පුනරුත්ථාපනයට යවලා නැවත සමාජයට නිදහස් කරන්න 
පුළුවන්ද කියා බලන්න කියලා නීතිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. 
අෙප් රජයට කලින් රජය එක පෑන් ඉරකින් ෙම් වාෙග් අයෙගන් 
145 ෙදෙනක්ද ෙකොෙහේද නිදහස් කර යවා තිෙබනවා. 
පුනරුත්ථාපනය කරලා දහස් ගණනක් -12,000ක් පමණ- නිදහස ්
කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපිත් වගකීමකින් එම කටයුතු 
කර තිෙබනවා. අධිකරණෙය් තීන්දුවට යටත්ව තමයි, අපි හැම 
ෙව්ලාෙව්ම කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා proscribe කර තිබුණු ඩයස ්  ෙපෝරාව ගැන, 
එල්ටීටීඊ එක ඇතුළු තහනම් කර තිබුණු සංවිධාන ගැන කථා කළා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ රටවල ආරක්ෂක අංශ සහ අෙප් රෙට් 
ආරක්ෂක අංශ එක්කත් කථා බස් කර දැනට එෙහම කියාදාමයක 

ෙයෙදන්ෙන් නැහැ කියන කරුණු තහවුරු වුණාට පසුව තමයි, ඒ 
පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අද ෙලෝකය ජාත්යන්තර තස්තවාදය 
පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව, 
එංගලන්තය වාෙග් රටවලට දැඩි පීඩනයක් එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. පංශයට පහාරයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කවුරුවත් ෙම් වාෙග් අවස්ථා වක ඒ වාෙග් පශ්නයක් තිෙබනවාය 
කියා හිතන සංවිධානයක් නිදහස් කරනවාට අප සමඟ 
එකඟතාවකට එන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එක්නැලිෙගොඩ ෙග් 
අතුරුදහන් වීම, ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතනය වාෙග් සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් පවතින නඩු ගැනත්, ඒවාෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යෑම සම්බන්ධවත් අපි වග කියන්න ඕනෑ. එම 
සිදුවීම් යුද්ධයට සම්බන්ධ ඒවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒවාට සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණත් ඉදිරියට ෙගන යන එකයි අප කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔය කරුණු ටිකත් සඳහන් කරනවා 
කියා හිතාෙගනයි, අද මා පැමිණිෙය්. එෙහත් මාතෘකාවට අදාළව 
මම කථා කරන්න ඕනෑ.  ගරු සභාපතිතුමනි, ජනවාරි අට වැනි දා 
පැවැති ජනාධිපතිවරණය තුළින් සහ අෙගෝස්තු 17 වැනි දා පැවැති 
මහ මැතිවරණය තුළින් අපි බලයට පැමිණිෙය්, ෙම් රෙට් 
විප්ලවයක් කරන්නයි. රෙට් ජනතාවත් අපව පත් කෙළේ, ඒ 
විප්ලවය කරන්නයි. අතීතෙය් සිදු වූ සමහර විප්ලවවලින් ෙල් 
වැගිරුණා, සමහර විප්ලවවලින්  රෙට් පාලකයින්ටයි වාසිය 
ලැබුෙණ්. ඒ අයෙග් සාක්කු තමයි තර වුෙණ්. හැබැයි, අපි ඇති 
කළ ෙම් විප්ලවෙය් වාසිය ලැෙබන්ෙන් රෙට් ජනතාවටයි. අතිගරු 
ජනාධිපති සහ අගමැති පමුඛ රජෙය් එකම බලාෙපොෙරොත්තුව, ඒ 
වාසිය ජනතාවට ෙගනැල්ලා ෙදන එකයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති විෙශේෂ 
අංශයක් වන්ෙන්, දක්ෂිණ සංවර්ධනයයි. විෙශේෂෙයන්ම 2016 
වසෙර්දී රෙට් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන විට, 
දකුණු පළාෙත් සංවර්ධනය තීරණාත්මක එකක් වනු ඇති බවට මා 
විශ්වාස කරනවා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිෙටව්වා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
ජනාධිපති වීෙමන් පසුව දකුෙණ් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන් විශාල වශෙයන් ඇති වුණා. වරායක් හැදුවා; 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා. හැබැයි, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙම් 
දවස්වල නම් මගීන් ෙදෙදෙනකු වාෙග් තමයි, දවසකට එන්ෙන්, 
යන්ෙන් කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කළා. 
නමුත් වැදගත්ම ෙදය වුෙණ් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තුළින් 
දකුෙණ් ජනතාවෙග් අතට සල්ලි ආෙව් නැහැ. කිහිප ෙදෙනකුෙග් 
අතට සල්ලි ගියත්, දකුෙණ් ජනතාවෙග් අතට සල්ලි එන්න පටන් 
ගත්ෙත් නැහැ. අන්න ඒක තමයි, අපිට කරන්න ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය අෙහෝසි කර 
දිවි නැඟුමට එකතු කළා. ඒ නිසා ඒ වැඩසටහන අඩපණ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. අද අපි නැවත දක්ෂිණ සංවර්ධන මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ඒ වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. "Agency for Development 
Act" කියා පනතක් ෙගනැල්ලා, ඒ යටෙත් දක්ෂිණ සංවර්ධන 
මණ්ඩලය පිහිටුවා අවුරුදු තුනක වලංගු කාලයක් තිෙබන ඒ පනත 
හරහා අපි ෙම් වැඩ කටයුතු  ආරම්භ කරනවා. දකුෙණ් 
සංවර්ධනෙය්දී අපි පධාන කර ගන්ෙන්, ආර්ථිකය දියුණු කිරීමයි; 
ජනතාවෙග් අතට සල්ලි යන කාලයක් ඇති කිරීමයි; ඒ වාෙග්ම 
රැකියා බිහි කරන වැඩසටහන ඇති කිරීමයි. ෙම් ගැන ෙගොඩාක් 
කථා කරන්න තිබුණත් මම දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
මම හිතන හැටියට ෙවන් කළ කාලය අඩු කර තිෙබන නිසා 
ෙගොඩක් අදහස් දක්වන්නට ෙනොහැකි වුණා. 

අපි ඒ වැඩසටහන ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද සුදු අලිෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට වරාය, ෙම් රෙට් ජනතාවට බරක් ෙනොවන, ආදායම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබන වරායක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ පෙද්ශෙය් අපි කර්මාන්ත පුරයක් -industrial zone 
එකක්- ඇති කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් 
ෙගන්වා ෙගන, ඒ කර්මාන්ත පුරය තුළ අපනයනය සඳහා 
නිෂ්පාදන සිදු කරන කර්මාන්ත බිහි කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

දකුණු පළාත කියන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තයට ෙහොඳ 
පෙද්ශයක්. අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් ආසනයට -
ෙබන්ෙතොට ආසනයට- ආසන්නව ෙදද්දුව පෙද්ශය තිෙබනවා.  
ෙදද්දුව අලුත් සංචාරක කලාපයක් ඇති කරනවා. නමුත් මුළු දකුණු 
පළාතම ගත්තාම එය, ඉහළ මට්ටෙමන් සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ පෙද්ශයක්. අන්න ඒ සඳහා අද 
සැලසුම් හදලා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
රජෙය් මුදල් පාවිච්චි කරලා ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින් 
ෙගන්වා ෙගනයි ඒ වැඩසටහන් කරන්ෙන්.  

අපි කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනැ. යල් පැන ගිය කෘෂි 
කාර්මික කම අත් හැරලා, අගය එකතු කළ කමවලට ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාව ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. කාබනික වගාවන් හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. නැත්නම් ෙත් කර්මාන්තය වාෙග් කර්මාන්ත ඉහළට ඔසවා 
තබන්න අමාරු ෙවනවා. ඵලදාව වැඩි අලුත් පැළ වර්ග, බීජ වර්ග 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි කුරුඳු වගාව ෙහොඳින් දියුණු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ පෙද්ශවල තරුණයින්ට රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම සඳහා 
තාක්ෂණ මධ්යස්ථාන ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට වාෙග් පෙද්ශවල ෙහොඳට ඉංගීසි 
පුළුවන්, ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන තරුණයින් ඉන්නවා. අද ඒ අයට 
කරන්න ෙදයක් නැතුව ඉන්නවා. Knowledge centres ඇති කරලා 
ෙම් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම්  ඒ වැෙඩ්ට ගැළෙපන විධියට අපි දියුණු 
කරනවා. මංතීරු හතෙර්, පෙහේ පාරවල් හදන්න -ඒවාෙය් යන්න 
වාහන නැතුව තිෙබන අන්දෙම් වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි.- අපි 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අවශ්ය 
ෙවලාවට ඒ අවශ්ය ෙද්වල් ලබා ෙදනවා. මංතීරු පහක් අවශ්ය නම්, 
ඒ අවශ්යතාව අනුව අපි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරනවා. 

පසු ගිය රජය සමෙය් නීතියත්  ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. ඒ 
ගැන මට කලින් කථා කළ මන්තීවරුන් අදහස් දැක්වූවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා කළා. දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකිය වුණා. 
ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා ෙපොලීසිය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය බිඳ වැෙටන්න පටන් ගත්තා. ෙපොලීසියට වැඩ කරන්න 
අමාරු වුණා. ඇත්තටම ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙගොඩාක් අමාරුෙවන් 
තමයි තමන්ෙග් රාජකාරි කෙළේ. නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙගන 
යාමටත්, සමාජ විනය තහවුරු ෙකෙරන පුළුල් පතිසංස්කරණ 
ඇතුළු උපාය මාර්ග කියාත්මක කිරීම වාෙග්ම නැවත ස්ථාපිත කර 
ඇති ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම මඟින් ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගැනීමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අපි ෙපොලීසිය නවීකරණය කරන්න 
ඕනෑ. We have to modernize the police. Reforms are 
required. Reforms have been talked about for many years, 
but nothing has really happened. We want to move fast on 
that.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 
සඳහන් කිරීෙම්දී අෙප් පළමු අවධානය ෙයොමු වන්ෙන් යල් පැන 
ගිය ෙපොලිස් ආඥා පනතට. අනුර දිසානායක මැතිතුමාත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. යල් පැන ගිය ෙමම ආඥා පනත මඟින් කියාත්මක වන 

ෙපොලීසිය සඳහා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් ඇති වූ පබල බලපෑමක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙපොලිස් ආඥා 
පනත සංෙශෝධනය කිරීමට ෙම් වන විට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය මැයි මාසෙය් 25 වන දින 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ නිලධාරින් සමඟ පැවැති 
සාකච්ඡාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමා නිර්ෙද්ශ කෙළේ, ඒ සඳහා 
විෙශේෂඥයින්ෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කරන ෙලසත්, නව 
ෙපොලිස් පනතක් අනුමත කර ෙගන කටයුතු කරන ෙලසත්ය. ඒ 
අනුව දැනටමත් නව පනත ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කටයුතු කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් එදිනම 
උපෙදස් දුන් පරිදි නිරන්තරෙයන් ඇති වන අභිෙයෝගවලට 
සාර්ථකව මුහුණ ෙදමින් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට, 
වෘත්තිමය වශෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දැනුම හා කුසලතා 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙපොලීසිය සඳහාම වූ විශ්වවිද්යාලයක් 
ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික කටයුතුද දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
"Police and Criminal Justice University" යනුෙවන් තමයි අපි 
ඒක ස්ථාපිත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම දැනටමත් කැබිනට් 
පතිකාවකට අත්සන් කරලා තිෙබනවා. විවිධ අදහස් හුවමාරු 
ෙවලා තිෙබනවා, "ඇයි, අපට ෙම්ක පවතින විශ්වවිද්යාලයක් තුළ 
Faculty එකක් හැටියට සථ්ාපිත කරන්න බැරි?" කියලා. නමුත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් ෙම් රජෙය්ත් 
අදහස වන්ෙන් අපි එය විශ්වවිද්යාලයක් වශෙයන් ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඉන්දියාෙව් ෙජෝද්පූර්වල 
තිෙබනවා- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ඊට වඩා කාලය අවශ්ය ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන්ම තවත් කාලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමා- 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමා මට තවත් 

කාලය ටිකක් ලබාෙදන්න. කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා කථා 
කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. පුළුවන්. කමක් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Can you give him five more minutes? 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කාලයට අදාළ වන විෂයයන් යටෙත් අපි අංශ කිහිපයක් ඇති 

කරන්න යනවා. දැන් කාල ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා, මම ඒ ගැන 
දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එෙහත්, ඒ විශ්වවිද්යාලය 
පමණක් ෙනොෙවයි, National Police Academy, Police Training  
School වැනි ඒවාෙය් විෂය පථය - curriculum එක - අපි දියුණු 
කරනවා. දැනටමත් ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙපොලීසිය වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඒවා 
ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් අඩු පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තවත් ෙව්ගවත් කරන 
එක අපි කරෙගන යනවා. ෙපොඩිම  ෙපොලිස් නිලධාරියාට -
ෙකොස්තාපල්වරයාට- වුණත් ෙමොඩියුලය මත ෙගොඩනැඟුණු පුහුණු 
වැඩසටහනක්, අලුත් සමාජයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් පුහුණු 
වැඩසටහනක්, උසස් අධ්යාපනයක් දක්වා ෙගන යන්න පුළුවන් 
දියුණු වැඩසටහනක් අපි ඇති කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලිස් අභ්යාස විද්යාල සංව ර්ධනය කිරීම සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 900ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් පුහුණු කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 42ක මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. National Police Communication 
Network එක නවීකරණය කිරීම  අත්යවශ්ය ෙදයක්. එය දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ව්යාපෘතිය - National Police 
Communication Network - කියලා දැනටමත් වැඩ සටහනක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙමයින් සිදු ෙවන්ෙන් 119 ෙසේවාව 
පමණක් ෙනොෙවයි. ෙමයින් ෙපොලීසිය කියා කරන හැටි; ෙතොරතුරු 
එකතු කරන හැටි; ෙතොරතුරු ගබඩා කරන හැටි ඕනෑ ෙවලාවක 
ෙපොලිස් නිලධාරියකුට ලබා ගන්න පුළුවන්. එයින් මහජනතාව 
එක්ක කටයුතු කරද්දී කියා කරන ආකාරය ගැන අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් එනවා. ඒ සඳහාත් අපට  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සන්නිෙව්දන කියාවලිය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 500ක් ද, ජාලගත සන්නිෙව්දන උපාය මාර්ග 
සම්බන්ධතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 250ක් ද ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙපොලීසියට පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. රථ වාහන තදබදය එක 
පශ්නයක්. ෙම් ගැන අපි ෙමගා ෙපොලිස් අමාත්යාංශය සමඟත් 
පවාහන අමාත්යාංශය සමඟත් දැනටමත් සාකච්ඡා කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම මත්දව්ය පශ්නය ගැන ෙපොලීසිෙය් අවධානය 
විශාල වශෙයන් ෙයොමුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජයත් 
එක්ක තිෙබන අෙප් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සම්බන්ධය - community 
policing - වැඩි කර ෙගන සමාජෙය් තිෙබන පශ්න හඳුනා ගැනීම, 
සමාජය එක්කම ඒ කටයුතුවලට ෙයෙදන්නට පුළුවන්වීම, ඒ නිසා 
ෙපොලීසියත් එක්ක ජනතාවෙග් සම්බන්ධය වැඩි වීම community 
policing කියන අදහස ඉදිරියට ෙගන යන්න විශාල වැඩසටහනක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් කාන්තාවන්ට හා 
ළමයින්ට එ ෙරහිව සිදු ෙවන අපරාධ වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන්  
සුවිෙශේෂී පගතියක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 2014 සැප්තැම්බර් 
30ෙවනි දා ඉඳන් 2015 සැප්තැම්බර් 30ෙවනි දා දක්වා කාලය තුළ 
බලද්දී ළමා හා කාන්තා අපරාධ 10,982 ඉඳන් 10,338ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉදිරිෙය් දී තවත් ෙව්ගෙයන්  අඩු ෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම මත් දව්ය අපරාධ 85,262 ඉඳන් 79,814කට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව 6,000කින් විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
රජය සමෙය් මත්දව්ය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අපරාධ ඉහළ යාෙම් 
පවණතාවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒවා මර්ධනය කිරීම සඳහා පියවර 

ගැනීෙම් දී ෙපොලීසිය සහ අෙනකුත් ආයතනවලට දැඩි බලපෑම් 
එල්ල වුණා. ඒ නිසා ඒක කරන්න බැරි වුණා. අද වන විට ඒ 
තත්ත්වය නැති ෙවලා ෙපොලීසියට රාජකාරි කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මත් දව්ය ෙහේතුෙවන් සිදුවන අපරාධ 
අඩු වීෙම් පවණතාවක් ෙපන්නුම් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙබොෙහෝ ආයතන උදවු උපකාර කරලා 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මත් දව්ය නාශක 
කාර්යාංශය, ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙදපාර්තෙම්න්තු එකට එකතු ෙවලා උදව් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ෙපොලිස් ස්ථාන පමාණය වැඩි කරන්න අපට ෙම් අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. දැනට ෙපොලිස් ස්ථාන 438ක් 
තිෙබනවා. එම ෙපොලිස් ස්ථාන පමාණය 600ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න අපට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 1000ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
පවතින ෙපොලිස් ස්ථාන සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු සඳහා 
රුපියල් මිලියන 375ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
ෙපොලීසිෙය් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අද විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙපොලීසියට තවත් පශ්න තිෙබනවා. අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළ හැම ෙදයක් ගැනම අපි 
බලනවා. එතුමා සඳහන් කළ ෙබො ෙහෝ කරුණු අපි පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සඳහන් කරපු කරුණුවලට අපි යටත් වනවා.  

උසස් වීම් පිළිබඳව පතිපත්තියක් අවශ්යයි. මමත් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවය කළා. අපි ෙසේවය කරන ආකාරය ගැන වාර්ෂිකව 
evaluation එකක් කළා. ඒ අනුව තමයි අෙප් වැටුප් වැඩි වීම් සිද්ධ 
වුෙණ්, වැටුප් වර්ධක ලැබුෙණ්. තමන් කරන ෙසේවය පිළිබඳව 
evaluation එකක් කරන්න ඕනෑ. ඒක promotion එකට වැදගත් 
වනවා. මාරු වීම් සඳහා පතිපත්තියක් ඕනෑ. අෙප් අලුත් stations 
හදන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා, ඒවා ස්ථාපිත - locate -  කරන විධිය 
ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ. දැනට සිටින සංඛ්යාව ෙයොදවන්න ඕනෑ 
විධිය ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් දියුණු වීම් 
ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම Police Hospital  එක ගැන 
බලන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් රක්ෂණය ගැන බලන්න 
ඕනෑ. 2014 වර්ෂය සඳහා නිලධාරින්ෙග් ෛවද්ය පහසුකම් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 320යි ලැබුෙණ්. 2016 වර්ෂය සඳහා 
එය රුපියල් මිලියන 640 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ආහාර හා 
නිල ඇඳුම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,513යි  කලින් ෙවන් කර 
තිබුෙණ්. එය දැන් රුපියල් මිලියන 2,630 දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා.  

මීට අමතරව මා කියන්න සතුටුයි, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have to wind up now. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, I will wrap up in a few more minutes.  

The STF is going to undertake a peace-keeping role in 
the UN. We had 51 personnel earlier. They are going to 
increase it to 320. So, that  is a large number. That will 
give an opportunity for our forces to gain experience in 
the international arena. ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ නිලධාරින්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉහළ වැටුපකුත් ලබා ගන්න එය අවසථ්ාවක් වනවා. ඒ කාල 
සීමාව තුළ ෙඩොලර් 1,332ක් විතර -රුපියල් 1,90,000ක් විතර- 
ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා. STF barracks දියුණු කරන්න 
රුපියල් මිලියන 325ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මට ෙවන් කර තිෙබන කාල සීමාව අඩු නිසා මා 
ඉතාම ෙව්ගෙයන් කථා කළා. කරුණු ෙබොෙහොමයක් කියන්න 
සිටියත් කියන්න බැරි වුණා. ඒත් මා ඉක්මනින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්.  

අවසාන වශෙයන් ෙපොලිස් ෙසේව ෙය් ෙයදී සිටින නිලධාරින් 
පිළිබඳව යමක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. දින පතා මහජන 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතුවලට අමතරව පභූ ආරක්ෂාව, මාර්ග 
ආරක්ෂාව, විවිධ උත්සව සඳහා ආරක්ෂාව, සැමරුම් දින සඳහා 
ආරක්ෂාව, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් විෙශේෂ ආරක්ෂාවන් අවශ්ය වුණු 
ෙවලාෙව්දී "රාජකාරිය" යයි පවසමින් අපි ෙම් අයෙග් ෙසේවාව 
ඉල්ලනවා. සුළු ෙදයක් වැරැදුණු හැටිෙය්ම වැරැදි කියන්න නම් 
ෙබොෙහොම ඉක්මන් වනවා. කරන ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන කථා කළත් 
හැම ෙවලාෙව්ම ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අෙප් 
රජය ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ගැටලු ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කටයුතු කෙළේ.  

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පධාන ගැටලුවක් වුණා, වැටුප් විෂමතා 
පිළිබඳ පශ්නය. අනිකුත් ආරක්ෂක අංශවල වැටුප්  එක්ක බලන 
ෙකොට විෂමතාවන් තිබුණා. 2006දී තමයි අවසාන වශෙයන් 
ෙපොලීසිෙය් වැටුප් ගැන සලකා බැලුෙව්. ඉතාම සතුටුයි කියන්න, 
ෙම් විෂමතාව නැති කිරීම සඳහා මූලික වැටුප වැඩි කරන්න අපි 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මූලික වැටුෙපන් සියයට 20ක් ෙම් 
වර්ෂෙය් වැඩි කරන්නත්, තවත් සියයට 20ක් 2017 වර්ෂය තුළ 
වැඩි කරන්නත් අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් වැටුප ගැන මට කනගාටුයි කියන්න. මා 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පිට ෙවලා රැකියාවකට ගිෙය් 1993දීයි. 
ෙපොලිස්පතිතුමා අද ලබන වැටුපට වඩා වැඩි වැටුපක් මා 1993දී 
ලැබුවා. ඒ අවුරුදු 23කට විතර කලින්. ඒ විෂමතාවන් නැති 
කරන්න අද අපි ආරම්භයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාව සමඟ පවතින සම්බන්ධතාව තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීමට අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය ඇතුළත ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් සහ ඇඟිලි ගැසීම් නිසා ෙපොලීසිය පිළිබඳව ජනතාව අතර 
තිබුණු විශ්වාසෙය් යම් පළුදු වීම් සිදු වුණා.   

මම ෙම් සභාවට කියන්න කැමැතියි, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳ විශ්වාසය රජයට ෙහොඳින්ම පවතින බව. 
ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීමට ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් වගකීමක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න කියන්ෙන් 
රජයට ෙද්ශපාලන ගැතිකම් කරලා ෙනොෙවයි. ජනතාව ෙම් රජය 
බලයට පත් කෙළේ සාධාරණ සමාජයක් ෙගොඩනඟන්නයි. එෙහම 
නම් ෙපොලීසිය කළ යුත්ෙත් ඒ සාධාරණ සමාජය ෙගොඩනැඟීම 
සඳහා අවශ්ය නීතිය හා සාමය නිසි ෙලස කියාත්මක කිරීම සහ 
පවත්වාෙගන යෑමයි. අන්න ඒකයි අපි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ගරු 
සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් කරුණු ෙදකක්  

පැහැදිලි කරගන්න මට අවසර ෙදන්න. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙවලාවක් ෙවන් 

කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් කරුණු මෙග් කථාවට අමතර ෙදයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 

යතුරු පැදි ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා යමක් සඳහන් 
කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
කීයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලාත් ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි 
කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන පැහැදිලිව සඳහන් 

කළා. ඔබතුමා අහෙගන සිටිෙය් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ 
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරනවා. 

And, let me tell you this. අය වැය කථාෙව් අංක 440 
යටෙත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් කමෙව්දය යටෙත් 
යතුරු පැදියක් මිල දී ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට මුදල් ෙගවා ඇති රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට යතුරුපැදි ලබා ෙදන බවට ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා පකාශ 
කරනවා." 

ඒක ෙපොලිස් ෙසේවයටත් අදාළයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, you have ten 

minutes. 

 
[பி.ப. 2.23] 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி 

அவர்க ம் ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்க ம் இன்  இங்ேக 
உைரயாற்றியேபா  சிைறச்சாைலகளில் இ க்கின்ற 
இைளஞர்களின் வி தைல சம்பந்தமாக இ  மா பட்ட 
க த் க்கைள எங்களால் ெசவிம க்க ந்த . தற்ேபாைதய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த இைளஞர்கைள வி விப்பதில் 
இ க்கக்கூ ய நன்ைமகைளப் பற்றி அதாவ , எப்ப  
நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண்  வரலாம் என்ப  சம்பந்தமாக ம் 
அவர்கைள வி விப்பதில் நாட் க்கு எந்தப் பாதக ம் 
ஏற்படா  என்ப  பற்றி ம் மிகத் ெதளிவாகக் கூறியி ந்தார். 
அதைனயிட்  நான் மாத்திரமல்ல, சிைறகளில் இ க்கின்ற 
அந்த இைளஞர்களின் கு ம்பத்தினர்கூட நிச்சயமாக 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றிக்கட டன் இ ப்பார்கள். 
எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் அைதக் கூறிய டன் மட் ம் 
நின் விடா , அவர்கைள வி விப்பதற்குாிய ைமயான 
நடவ க்ைகைய விைரவாக எ க்கேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  
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வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ேல, அங்கு சட்டம், 
ஒ ங்கு என்ப  ைமயாகக் குைலந்தி க்கின்ற ஒ  
நிைலைமையேய நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அங்கு சட்டம் ஒ ங்கு சாியான ைறயிேல நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. அங்கு மக்கள் மிகப் பயந்த 
நிைலயிேலேய வாழ்கின்றார்கள். கள , ெகாைல ேபான்ற 
மிகப் பார ரமான பல சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. 
ெபண்கள் ட் ல்கூட நிம்மதியாக இ க்க யாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அவர்கள் இரவிேல களில் தனியாக 
இ ப்பதற்குப் பயப்ப கின்றார்கள். மக்கைளப் ெபா த்த 
மட் ல் அவர்கள் இ  குறித்  அங்கி க்கின்ற ெபா ஸ் 
நி வாகத்ைத ெபாிய அளவில் குைற கூறிக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அப்ப ெயன்றால், ெபா ஸார் சாியான 

ைறயில்  நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல அல்ல  இந்த 
விடயத்தில் அவர்கள் அக்கைற எ க்கவில்ைல என்ற ஓர் 
எண்ணப்பா  மக்கள் மத்தியில் இ ப்ப தான் காரணமாகும்.  

வடக்கிேல யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிகள் 
பல டன் நான் கைதத்தேபா  அவர்கள் தங்க க்குள்ள பல 
குைறபா கள் பற்றிக் கூறினார்கள். அதில் தலாவ  ெமாழிப் 
பிரச்சிைனயாகும். சுன்னாகம் ெபா ஸ் அதிகாாி தி . 

ஷ்மந்த என்பவாிடம் நான் அ க்க  ெசன்  என் ைடய 
பகுதியிேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைளப் பற்றிக் கைதக்கின்ற 
சந்தர்ப்பங்களில், அவ க்கு ெமாழிெபயர்த் க் ெகா ப்ப 
வர்கள் தவ தலான ெமாழிெபயர்ப்ைப வழங்குவைதப் 
பார்த்தி க்கின்ேறன். அதைன நான் அவ க்குச் சுட் க் 
காட் யதன்ேபாில் அவர் அ குறித் ச் சாியாக விளங்கிச் 
சாியான நடவ க்ைககைள எ த்தி க்கின்றார். ஆகேவ, 
அங்குள்ள எல்லாப் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள ம் குைற 
கூறிவிட யா . எனி ம் அங்குள்ள சில ெபா சார்,  
சட்டம், ஒ ங்ைக மீ பவர்கள் அல்ல  குறித்த குற்றச் 
ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க டன் ெதாடர்  ைவத் ச் 
ெசயற்ப வதாக மக்கள் மத்தியில் ஓர் அபிப்பிராயம் 
காணப்ப கின்ற . இதற்கு மிக க்கிய காரணமாக நான் 
ஒன்ைறக் கூற ம். அங்கு ெபா ஸ் அதிகாாி, உதவிப் 
ெபா ஸ் அதிகாாி த ய உயர் பதவிகளில் இ க்கின்ற 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் எல்லாம் தமிழ்ெமாழி 
ெதாியாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள். தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த 
ெபா ஸ் அதிகாாி ஒ வர்கூட இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.  

கடந்த வ டம் ெபா ஸ் Sergeant கைளப் 
பதவி யர்த் வதற்கான ேநர் கப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட . 
அதில் ேதாற்றிய  நான்கு ேபாில்  தமிழ் இனத்தவர் 
ஒ வ க்குக்கூட  SI post - உப ெபா ஸ் அதிகாாி 
பதவி யர்  ெகா க்கப்படவில்ைல. அதற்கு அவர்கள் ெபற்ற 

ள்ளிகள் ேபாதாமல் இ க்கின்றன என்  காரணம் 
கூறப்ப கிற . ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபா ஸாைரப் ெபா த்தமட் ல் அவர்க க்குத் தமிழ் 
ெமாழியில் அ, ஆ, இ ெதாிந்தி ந்தால்கூட பதவி யர்வின் 
ேபா  அதற்கு 5 marks ெகா க்கப்ப கின்ற . ஆனால், தமிழ் 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் சிங்கள ெமாழியிேலேய கடைமயாற்  
கின்றார்கள். Sinhala translation - பாிவர்த்தைன ெசய்  
ெகா க்கின்றார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் கணக்கிேல எ ப்ப  
கிைடயா . அேதேபால்தான் அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
weapon பயிற்சி ம். நான் நிைனக்கின்ேறன், த்தத்திற்குப் 
பிறகு தமிழ் ெபா சா க்கு அந்தப் பயிற்சி ைமயாக 
நி த்தப்பட் க்கின்ற  என் . இதனால் அதற்குக் 
கிைடக்கின்ற அந்த 5 marks உம் அவர்க க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. ஏறக்குைறய 10 marks இயல்பாகேவ 

அவர்க க்குக் கிைடக்காமற்ேபாகின்ற . அைதவிட, சிலர் 
த்த காலத்திேல எங்கைளப் ேபான்றவர்க டன் அதாவ  

VIP என்  ெசால்லக்கூ யவர்க க்குப் பா காப்பாளர்களாக 
நின்றி க்கின்றார்கள். அதனால் அவர்க க்கு இந்தப் 
பயிற்சிக க்குச் ெசல்வதற்ேகா அல்ல  குற்றச் ெசயல்களில் 
ஈ பட்ேடாைரப்  பி ப்பதற்ேகா சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல. 
எனேவ, அவற்றின் லம் கிைடக்கக்கூ ய marks உம் 
இவர்க க்குக் கிைடக்காத நிைலைம இ ந்த .  ஆனால், 
அந்தக் குற்றச் ெசயல்கைளப் பி த்தவர்கைளக் காட் ம் 
இவர்கள் மிகப்ெபாிய ஆபத் க்கைள எதிர்ேநாக்கி 
எங்கேளா  நின்றி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இவற்ைற 
ெயல்லாம் கவனத்திெல க்கேவண் ம். ெபா ஸ் மாஅதிபர் 
அவர்கள் இைதக் கட்டாயமாகக் கவனத்திெல த்  
அப்ப யானவர்க க்கு நிச்சயமாக அந்தப் பதவி உயர் கைள 
வழங்க ேவண் ம். அந்த interview நடத்தப்பட்ட 4 ேபைரவிட 
ேவ  யாராவ  தமிழ் sergeants இ ந்தால் அவர்க க்குப் 
பதவி யர்  ெகா ப்பதன் லம் தமிழ் அதிகாாிகைள நியமிக்க 

ம்.   

இன் ெமா  விடயத்ைத நான் கூற வி ம் கின்ேறன். 
1978ஆம் ஆண்  Mr. சங்கர் என்கின்ற ஒேரெயா  தமிழர் 
ேநர யாக உதவிப் ெபா ஸ் அத்தியட்சகராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட் க்கின்றார். அதன்பின்  அவர் DIG ஆக இ ந்  
retire ஆகிவிட்டார். அதற்குப் பின்னர் ேநர யாக உதவிப் 
ெபா ஸ் அத்தியட்சகராக தமிழர் எவ ேம இன் வைர 
ெதாி  ெசய்யப்படவில்ைல. இன்  உதவிப் ெபா ஸ் 
அத்தியட்சக க்கு ேமலாக இ க்கக் கூ ய பதவிகளான SP, 
SSP, DIG ேபான்றவற்றில் இரண்ேடயிரண்  தமிழர்கள் 
மாத்திரம் இ க்கின்றார்கள்.  தி . இந்திரன், தி . 
ஸ்ரனிஸ்ேரா என்ற இந்த இரண்  ேப ேம DIG ஆக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ம் அ த்த வ டம் retire ஆக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ம் ஓய்வில் ெசன்றால் அ த்த 
வ டம் தல் ASP பதவிக்கு ேமல் ஒ  தமிழர்கூட இல்ைல. 
இதற்குப் பாிகாரம் ேத ம்வைகயில் நீங்கள் ேநர யாக, 
ஆகக்குைறந்த  விகிதாசார அ ப்பைடயிலாவ  அந்த 
நியமனங்கைள வழங்க ேவண் ம். அ  மாத்திரமல்ல வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளிேல உள்ள தமிழ்ப் பகுதிகளிேல ASP, 
Inspector ேபான்ற பதவிகளில் ஒ  சிலராவ  தமிழர்கள் 
இ ந்தால், அங்கி க்கின்ற மக்கள் நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசுகின்ற இந்த அரைச நம் வார்கள், இந்த அரசு 
உண்ைமயிேலேய நல் ணக்கச் ெசயற்பாட் ல் கவனமாக 
இ க்கின்றெதன் .   

த்தத்ைதப் பற்றி நாங்கள் கைதக்கின்ேறாம்; மிகப் 
ெபாியளவிேல பயங்கரவாதத்ைதப் பற்றிெயல்லாம் 
கைதக்கின்ேறாம். இ  எவ்வா  ஆரம்பித்த  என்பைத 
நீங்கள் பார்க்கேவண் ம். எம  பிரேதசங்களில் 70களிேல 
இரா வத்தின் பிரச்சிைன இ க்கவில்ைல.  ெபா சாாினால் 
தான் கூ தலான பிரச்சிைனகள் ஆரம்பித்தன. ெபா சார் 
அடக்கு ைறையக் ெகாண் வந்தார்கள். அதனால் ஏற்பட்ட 
விைள தான் இந்தப் ேபாராட்டத்தின் ஆரம்பமாக இ ந்தி க் 
கின்ற . ஆகேவ, இைத நிச்சயமாக நீங்கள் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, இரண்  தமிழர்கள் SSP 
பதவியில்  இ ந்தி க்கின்றார்கள். அதாவ , தி . 
கேணசநாதன், தி . ெதய்ேவந்திரா என்ேபார் அண்ைமயில் 
தான் ஓய் ெபற் ச் ெசன்றி க்கின்றார்கள். இவர்கள் 
இ வ ேம தங்களால் இன் ம் சில காலம் ேவைல ெசய்ய 

ெமன் ம் தங்க க்கு 60 வய  வைரயாவ  extension 
தா ங்கெளன் ம் ேகட் க்கின்றார்கள். ஆனால், ஒவ்ேவார் 
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ஆ  மாதங்கள் தம் ேசைவ நீ ப்   ெகா ப்ப  வழக்கமாக 
இ ந் ம், அ  அவர்க க்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல; 
மற்றவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . இவர்கள் 
இ வ ம் நல்ல ேசைவ ெசய்தி க்கின்றார்கள். ெகா ம்பிேல 
மிகப் ெபாிய gambling - 'சலாகா' - பி த்ததிேல  தி . 
கேணசநாதன் அவர்கள் மிக க்கியமான பங்ைக வகித்தி க் 
கின்றார். Criminals க்கு எதிராக மிகப் ெபாிய ேசைவகைளச் 
ெசய்த இவர்க க்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒ  extension 
ெகா க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  ASP 
பதவிக்கு இனி ேநர யாகத்தான் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய 

ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, அ த்த batch இேல 
எ க்கக்கூ ய தமிழா்கைள ேநர யாகேவ எ க்குமா ம் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  அ த்  இந்த SI promotions, IP 
promotions என்பைவ சம்பந்தமாக ம் நீங்கள் கவனம் 
ெச த்தி, தமிழ் அதிகாாிகைள நியமிக்க நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, you have only two 

more minutes. 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ஆம்.   

இ  பற்றி நான் ெபா ஸ் மாஅதிப டன் கைதக்க 
ேவண் ெமன்ற ஒ  ேநாக்கத் டன் ேநற்  ெபா ஸ் 
மாஅதிப ைடய அ வலகத்திற்குச் ெசன்ேறன். இங்கு 
கைதத்த விடயங்கைளெயல்லாம் அவ டன் ேநர யாகக் 
கைதத் த் தீர்க்கலாெமன்  ெசன்ேறன்.  அங்ேக அ வலக 
வாச ேல இ ந்தவர் உள்ேள ெசன் விட்  வந்  
ெசான்னார், "நீங்கள் ேபாய் appointment எ த் விட்  
வா ங்கள்!" என் .  ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினைரேய 
வாச ேல தி ப்பிய ப்பக்கூ ய நிைலைம இ க்கின்ற 
ெதன்றால், நிச்சயமாக ஒ  சாதாரண ஆள் ெபா ஸ் 
மாஅதிபைரச் சந்திக்க ெமன்  நான் நிைனக்கவில்ைல. 
ெபா ஸ்  மாஅதிபர் உண்ைமயிேல மிகமிகச் சிறந்த ெபா ஸ் 
உயரதிகாாி என்ப  அைனவ க்குேம ெதாிந்த விடயம். He is 
a gentleman. அ மாத்திரமல்ல, அவர் சட்டதிட்டங்கைள மிக 
ேநர்ைமயாக ம் ஒ ங்காக ம் கைடப்பி ப்பவர். இதிேல 
எனக்ேகா, இங்கி க்கின்ற யா க்குேமா எந்தவித சந்ேதக ம் 
இ க்க யா . தமிழிேல ஒ  பழெமாழி ெசால்வார்கள், 
"ெதய்வம் விைடெகா த்தா ம் சாாி விைடெகா க் 
கமாட்டார்" என் . அவர  அ வலகத்தி ம் அப்ப  ஒ  
நிைலப்பா  இ க்கிறேதா எனக்குத் ெதாியவில்ைல. எனேவ, 
நான் இங்ேக கூறியி ப்பவற்ைற நிச்சயமாகக் கவனத்தில் 
எ த் , அவற்ைறச் ெசய்வதன் லம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிேல 
ஒ  நல்ல அபிப்பிராயத்ைத உ வாக்க ம். அதன் லம் 
அவர்கள் தாங்க ம் சு கமாக, நிம்மதியாக, அைமதியாக 
வாழக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல இ க்கிற  என்பைத 
உண்ைமயிேல நம் வார்கள். அத் டன் இந்த அரசு உண்ைம 
யிேல ஒ  நல் ணக்கத்ைத ேநாக்கிப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கின்றெதன் ம் நம் வார்கள். இதைனப் 
ெபா ஸாரால்தான் ெசய்ய ம். எனேவ, நீங்கள் இதைனக் 
கட்டாயமாகச் ெசய்யேவண் ெமன்  மீண் ம் ேகட் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

[අ.භා. 2.33] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි 

කාලයක්  නිසාත්, අමාත්යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා 
කිරීමට තිෙබන නිසාත්  ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 30ක්  මහජන 
නිෙයෝජිතයකු  ෙලස කටයුතු කර තිෙබනවා.  නමුත්  තමන්ට 
භාරව තිෙබන අමාත්යාංශයක  ඇමතිවරයා  හැටියට කිසිම 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා  කථා කරනවා මම 
ෙම් වන තුරු දැක තිබුෙණ් නැහැ. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙම් සභාව තුළ ඉෂ්ට කරන 
ආකාරය ඊෙය්ත්, අදත් අප දැක්කා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අපි 
කවුරුත් අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නා,  ෙම් රෙට්  පැවැති යුද්ධය 
අවසන් කරන්නට නායකත්වය දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත්  අද ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා.  අෙප් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ෙගෞරවය  එතුමාට  ලබා දුන්නා.     

ගරු සභාපතිතුමනි, අද රෙට් ජනතාවට පශ්නයක්  ෙවලා 
තිෙබන ෙදයක් ගැන,  මම ගිය සතිෙය්ත් ෙම් ගරු සභාෙව්  කිව්වා.  
ෙම්ක පශ්නයක් හැටියට ගණන් ගන්නත් ෙහොඳ නැහැ.   ෙම්ක 
අලුත් අත් දැකීමක් හැටියට ගන්න ඕනෑය කියන එක  තමයි මම 
හැමදාමත් කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි,  අප අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ යම් ෙදයකට පුරුදු ෙවලා සිටියා.  ඒ තමයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලය ගත්ෙතොත් අෙනක් පැත්ෙතන් විරුද්ධ ෙවලා මරා 
ගන්නවා. අෙනක්  පැත්ෙතන් බලය ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විරුද්ධ ෙවලා මරා ගන්නවා.  නමුත් අවුරුදු 60කට පසුව 
අද අප එක සන්ධිස්ථානයකට ඇවිත් සිටිනවා. ඒක ඉතාම වටිනා 
කර්තව්යයක්.  

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ඇතුළු ෙම් රටට අත්යවශ්යව 
තිබුණු ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නවයක් අද ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කර 
තිබීම ගැන අප විෙශේෂෙයන්ම පශංසා කරන්නට ඕනෑ. අඩුපාඩුකම් 
ඇති.  නමුත්  ඒක අත්යවශ්යව තිබුණු ෙදයක්.  ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
පත් කරලා, රට කඩා වැෙටන්න ඉඩ ෙනොදී, රෙට් ආරක්ෂාවත් 
රැකෙගන, ජනාධිපතිවරයා හැටියට තමන් සතු බලතල තමන්ම 
අෙහෝසි කර ගනිමින්,  රෙට් ජනතාව ඒක රාශි කරෙගන යන ෙම්  
ගමන ෙවනුෙවන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙගෞරවය හිමි විය යුතුමයි.  අප ඒක කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් ළඟදි පශ්න කරන්නය කියලා  FCID එක මඟින් හමුදාෙව් 
නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකු ෙගනැල්ලා තිබුණා. ආරක්ෂක 
අමාත්යවරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
පිළිබඳව දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ.  එතුමා ඒ පිළිබදව තමන්ෙග් 
කනගාටුව ඒ නිලධාරින්ට ෙබොෙහොම නිහතමානීව පකාශ කළා.  ඒ 
වාෙග්ම,  ඉදිරිෙය්දී එවැනි ෙද්වල්  සිද්ධ ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන එකත් එතුමා කිව්වා. සියලුම ජාතීන් ඒක රාශි 
කරෙගන ඉදිරියට යන්න තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව තමයි ෙම්ක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මීට දින කිහිපයකට කලින් කළ 
කථාෙව්දී විෙශේෂ කාරණයක් ගැන කිව්වා. ඒ ගැන මම නැවත 
වතාවක් ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ඒකට ෙහේතුව, 
එම  සිද්ධියට සම්බන්ධව එදා හිටපු ගරු ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා.   දැන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල කථා කරන ෙදයක් 
තමයි,  "ජාතික ආරක්ෂාව අනතුෙර්" කියන එක. මාධ්ය මඟිනුත් 
අනවශ්ය  විධියට  ෙම් කාරණය උලුප්පා ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ 
පිළිබඳව මා කනගාටු ෙවනවා.  තස්තවාදින්   39ෙදෙනකු  ඇප 
මත  නිදහස් කිරීම පිළිබඳව අප අදත් කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  ඒක ඇප දීමක්. ෙම් මෙග් ළඟ අසුෙන් වාඩි ෙවලා 
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සිටින්ෙන් එදා හිටපු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමායි. මා එතුමාෙගන් ඇහුවාම කිව්වා, 
එතුමාෙග් කාලෙය් එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් නිදහස් 
කළාය කියලා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
දැන් බබා වෙග් ඉන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
නැහැ, එතුමා බබා වාෙග් ඉන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැදියි. රන්ජන් 

රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ කථාව වැරැදියි.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මෙග් මතය ෙවනස්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඇත්තටම අප එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ. එතුමා තමයි ඒ 

කාලෙය් එම කටයුතු භාරව සිටිෙය්. එතුමා ඒ කර්තව්යය හරියටම 
ඉෂ්ට කළා. එතුමා කිව්වා ඒක හරි ෙදයක් කියලා. ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරුත්වය ෙදන්න ඕනෑ 
පුද්ගලයාට ඒක ෙදන්න. දැන් එතුමා මෙග් ළඟ අසුෙන් වාඩි ෙවලා 
සිටින නිසායි මම ෙම් කථාව ඇදලා ගත්ෙත්.  

මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව ගිය සතිෙය්ත් ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව්දී පකාශ කළා. අද එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 2014 
අවුරුද්ද වනෙකොට එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළා. 
2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 28වැනිදා මම ෙම් ගරු සභාවට කරුණු 
එකින් එක ෙගනහැර ෙපන්නුවා. හිටපු නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් 
මැතිතුමා  තමයි 2010 අවුරුද්ෙද් දරුණුම තස්තවාදීන් 184 
ෙදෙනකු නිදහස් කරන්න කියලා අණ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම ඊට 
අදාළ ලිපි ෙල්ඛන සභාගත කළා. 2010 අවුරුද්ෙද් දරුණුම 
තස්තවාදීන් 184 ෙදෙනකු නිදහස්  කළා නම් 39 ෙදෙනකුට ඇප 
දීම පිළිබඳව අද ෙමොනවාද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්? අපට ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් ෙවන කථා කරන්න ෙද්වල් නැද්ද? මම ෙම් 
ගැන කනගාටු වනවා.  

මෙග් මිත සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අද කථා කළා. එතුමාෙග් 
කථාෙව් ෙදපැත්තම තිෙබනවා. අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් සිටින පිරිස 
දැන් අඩු කෙළොත් නරකද කියලා එතුමා අහනවා. ෙම් ඒකට 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර තවම පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සංහිඳියාව ඇති කරන්න වැඩ කරෙගන යන ෙම් 
ෙවලාෙව් තිවිධ හමුදාෙව් ඉන්න හමුදා කණ්ඩායම් අඩු කරන්න 
පටන් ගත්ෙතොත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. මමත් සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයක්.  එෙහම කෙළොත්, සිංහල ෙබෞද්ධයන් අතර අෙප් 
ජාතිවාදීන්  කථා කරන්න පටන් ගනීවි, "හමුදාව අඩු කරන්න 
යනවා, ෙම් රට ෙවන් කරන්න යනවා"යි කියලා. එෙහම ෙදයක් 
කරනවා නම් තව අවුරුදු පහකට විතර පසුව ඒ කටයුත්ත කරන්න 
අපි පටන් ගනිමු  කියන එකයි මෙග් ෙයෝජනාව.  ෙම් ඒ සඳහා 
සුදුසු ෙවලාව ෙනොෙවයි, රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නෙකොට මම හරි ආසයි. 
තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක එකට වාඩි ෙවන්නත් මම කැමැතියි. 

ෙමොකද, අපි ෙදෙදනා සයිස් එෙකනුත් එක වාෙග්යි ෙන්. ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව වැඩක් කරන පුද්ගලෙයක්. එම නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා,  ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා 
කරලා බලන්න කියලා.  කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් ෙවලාෙව් 
හමුදාවල බලය අඩු කරන එක ෙනොෙවයි  යුතුකම.  අවුරුදු  
පහකට පසුව වැෙඩ් පටන් ගන්න. හැබැයි, ෙම් ඒ සඳහා සුදුසු 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. එෙහම කෙළොත් එය  ෙම් රෙට් හැම ජාතියකම 
සිටින අන්තවාදීන්ට අපි ෙපොඩි උදව්වක් ෙදනවා පමණයි.  ඒ 
සඳහා ඉඩක් විවෘත කරලා ෙදන්න එපාය කියලා මම 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අද 
ඩයස්ෙපෝරාව ගැන කථා කළා. එතුමා කියපු කාරණා ඇත්ත. 
ෙක්පීෙග් මාර්ගෙයන් Tamil Health Organization කියන 
ඩයස්ෙපෝරාව ලංකාවට ආෙව් 2010 අවුරුද්ෙද්දීයි.  2010 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ෙම් ඩයස්ෙපෝරා එක් එක්ෙකනාෙග් අනුමැතිය 
මත ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
ඒ කාරණය ගැන දන්නවා ඇති.  හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්, 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා  ඒකට අනුමැතිය ලබා දුන්නා.  
උතුරු, නැෙඟනහිරත් ෙම් ඩයසේපෝරාව  සංචාරය කළා.  අද 
ඔවුන් ඒ කටයුතුවලින් නිදහස් ෙවලා ඉන්නවාය කියලා අෙප් 
ඔත්තු ෙසේවාවලිනුත් කියනවා නම් අපි තවත් ෛවරයක් ඇති 
කරෙගන ඉන්ෙන් ඇයි? අපි ෙමච්චර කාලයක් ගහගත්තා. 
ෙදවියන්ෙග් නාමෙයන් දැන්වත් ෙම් ෛවරය නැති කරෙගන, 
එකට අත් වැල් බැඳෙගන ඉදිරියට යන්න අපි  ෙම්ක  අවස්ථාවක් 
කර ගනිමුද? අපි අතෙර් පශ්න ඇති; අපි අතෙර් විවිධ මති 
මතාන්තර ඇති; අෙප් පතිපත්තිවල පශ්න ඇති. ඔව්, එෙහම 
තිෙබනවා. එෙහම  තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අපට එක 
ෙතෝතැන්නකට එන්න බැරිද කියන පශ්නයයි මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන්.  එක ෙතෝතැන්නකට එන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  ෙකොටියා ඉවරයි. ෙකොටියා එනවා, එනවා 
කියලා කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.  නමුත් රෙට් තවත් විෂ බීජයක් 
පතුරුවන්න ෙකොටියාව පෙයෝජනයට ගන්නවා.  ඒ මාර්ගෙයන් 
තවත් අෙප්ම මිතයන්  වන අන්තවාදීන් පිරිසක් ෙද්ශපාලනය 
කරන්න බලනවා. අපි කණ්ඩායමක් හැටියට සිටියදී එම 
කණ්ඩායම ෙවනස් කරලා,  ෙම් ගරු සභාව තුළත් පශ්නයක් ඇති 
කරන්න බලනවා. අපි ෙම්කට ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නයයි 
මම අහන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථාවක් අපට 
ලැබිලා තිෙබද්දිත් ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනයක් ෙනොගැනීම 
පිළිබඳව අපි කනගාටු වන්නට  ඕනෑ. මම අද උෙද් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාව අහෙගන සිටියා.  අෙප් 
රෙට් කාන්තාවට සවුදි අරාබිෙයන් මරණීය දඬුවම ලබා 
දුන්ෙනොත්,  රටක් හැටියට අපි අෙප් රටින් කාන්තාවන් සවුදි 
අරාබියට යවන එක නතර කරමු කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමා 
කෙළේ ෙබොෙහොම වැදගත් පකාශයක්. අපි ඒ ගැන එතුමාට පශංසා 
කරන්නට ඕනෑ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. එතුමා  කෙළේ ඉතාමත්ම 
වටිනා ෙයෝජනාවක්. අපි ඒ ෙයෝජනාවට එකඟයි. ඒක කළ යුතු 
ෙදයක්.  

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මෙග් මිතයා කියනවා,  සවුදි 
අරාබියට කාන්තාවන් යවන එක ඉන්දියාවත් තහනම් කරලා 
තිෙබනවා;  බංග්ලාෙද්ශයත් තහනම් කරලා තිෙබනවා  කියලා.  ඒ 
කාරණය ඇත්ත. අපිත් සවුදි අරාබියට අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
යවන එක තහනම් කරමු. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකෙය් කෑ ෙකෝ ගහන 
මානව හිතවාදී සංවිධානවලින් අපි ඉල්ලීමක් කරමු. ෙම් උදවිය 
පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙකොච්චර කෑ ගැහුවාද? දැන් සවුදි අරාබිෙය් 
ෙවන ෙද්වල් ගැන කථා කරනවාද? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට අපි කියමු, "ෙමන්න නියම පශන් තිෙබන තැන්" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. හැබැයි, කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පුංචි රෙට් 
පශ්නයක් වුෙණොත්, සියලුම ෙදනා ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න 
ලෑස්තියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙපොලීසිය පිළිබඳව 
කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. නමුත්, මා දන්නවා 
අද වැඩිපුර කථිකෙයෝ ෙදෙදෙනක් කථා කළා ෙන්. ඒ වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමායි, හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින් අෙප් කාලය සීමා 
වුණා. ෙකෙසේෙවතත්,  මිනිත්තු 10ක් මට ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Arjuna Ranatunga.  You 

have 14 minutes.  
 
[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා මට 

ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන. ඒ වාෙග්ම මෙග් කථාව පටන් ගන්න 
ඉස්ෙසල්ලා විෙශේෂෙයන්ම තිවිධ හමුදාවටත්, ෙපොලීසියටත් අෙප් 
ස්තුතිය හා ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. 

දැන් ටික ෙවලාවකට ඉස්ෙසල්ලා හිටපු ජනාධිපති, වත්මන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කථා කරමින් යම් 
ෙචෝදනා පමාණයක් ෙම් පැත්තට විසි කළා. හමුදා නිලධාරින්ෙගන් 
පශ්න කිරීම කියන කාරණෙය්දී මා සඳහන් කළ යුතුයි, ඒ හමුදා 
නිලධාරින්ව අරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්, යුද්ධය ගැන පශ්න 
කරන්න ෙනොෙවයි. යම් යම් මූල්යමය පශ්න තිබුණා. ඒවා ගැන 
පශ්න කරන්න විතරයි අරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, 
"යුද්ධය ඉස්සරහාට දාලා හමුදා නිලධාරින්ෙගන් පශ්න කිරීම" 
කියන කථාව  අපි පතික්ෙෂේප කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, යුද හමුදාපතිවරුන්ට, නිලධාරින්ට පශ්න ඇති කිරීම 
ගැනත් කිව්වා. එතුමාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනයට 
ආපු නිසා අෙප් හිටපු හමුදාපති සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
අවුරුදු 2ක් හිරබත් කන්න සිදු වුණ බව. ඒ ගැනත් මා ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වෙග්ම එතුමා කිව්වා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, හමුදා පධානින් කීප ෙදෙනක් FCID එකට 

ෙගනිච්ෙච් මූල්යමය කරුණු ගැන පශ්න කරන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
මැතිවරණයට ලංකාවට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා  අහන්න. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. මූල්යමය පශ්නයක් 

තිෙබනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පශ්නය ගැන මම   තව ටිකකින් 
ඔබතුමාට කියන්නම්.  

එතුමා කිව්වා, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන කරන්න 
ඕනෑ" කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
තමයි එදා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිබුෙණ්. එතුමාට ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක නීතිපතිතුමියට සිදු වූ ෙද් ගැන අමතක ෙවලා 
තිෙබන එක ගැනත්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
සමාෙවන්න. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හිටපු 

අගවිනිශ්චයකාරතුමියට ෙවච්ච ෙද් ගැනත් අද අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පධාන මාතෘකාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම. අෙප් ගජදීර මන්තීතුමා එදා 
කරපු කියාදාමය ගැන  අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා 
කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ඇමති මණ්ඩලයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති තනතුරටත් 
ආවා එල්ටීටීඊ එෙක් පධානිෙයක්. හැබැයි, කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. බලහත්කාරෙයන් අල්ලන් ගිහින්, යුද්ධ කරන්න 
කියලා බලපෑම් කරපු තරුණයන්ට නිදහස ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, අද අපි ඔවුන්ට නිදහස ලබා දීම පිළිබඳව කථා කිරීම ගැන 
කනගාටු වන්න ඕනෑ.  

අද යහ පාලන ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. උතුරද, 
නැ ෙඟනහිරද, බටහිරද කියන්ෙන් නැතුව සියලුම ජන ෙකොටස් 
එක්කාසු කරෙගන යන ගමනක් අද අපි දියත් කර තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් පධානම කතිකාවක් ෙවලා තිෙබන 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන මම වචන කීපයක් කථා කරන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පුවත්පතක පළ ෙවලා තිබුණා, මමත් 
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ලබා ගත්තා කියලා. මටත්  ෙචෝදනා කරලා 
තිබුණා. අද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන කථා කරන සියලුෙදනාට 
මාධ්යෙයනුත්, අන්තර්ජාලය හරහාත් පහර දීමට පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. මා ෙම් කාරණා ටික සභාගත විය යුතු නිසාත්, ෙම් 
රෙට් මහ ජනතාව දැනගත යුතු නිසාත් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  

2010වන විට ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීමට 
නාවික හමුදාව සමඟ ගිවිසුම්ගත සමාගම් 75ක් තිබුණා. ෙම් 
සියලුම ගිවිසුම් සිදු වුෙණ් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමැතියට 
යටත්වයි. එෙසේම ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සපයන 
සමාගම්වලට ලබා ෙදන ෙසේවාවන් සඳහා නාවික හමුදාව මුදල් අය 
කළා. ෙම් නිසා නාවික හමුදාවට ලැබුණු ආදායම අති විශාලයි. 
උදාහරණයක් හැටියට 2012 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මාසය 
දක්වා වූ කාලය ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාලෙය්දි නාවික හමුදාව 
ලැබූ මාසික ආදායම දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 137යි දශම 
තුනක්.   නමුත් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනිදායින් පසුව ෙම් 
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වුණා.  

මතෙභ්දාත්මක ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට පාෙවන අවි 
ගබඩාවක් ගාල්ල මුහුදු තීරෙය් ස්ථාපිත කිරීමට ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 
වැනිදායි. එහි සම්බන්ධීකරණ කාර්යය පැවරුෙණ් රක්නා ලංකා 
ආරක්ෂක සමාගමටයි.  

2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනිදා සිට ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
අංශවලට තමන් ලබා දුන් ෙසේවාව  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවත 
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භාර දීමට ශී ලංකා නාවික හමුදාවට සිදු වුණා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාවට ආරක්ෂාව 
සැපයීමටත් නාවික හමුදාවට සිදු වුණා. එය නාවික හමුදාව මුහුදු 
ආරක්ෂක ෙසේවාෙව්දි කළ එකම කාර්යය බවටත් පත් වුණා. 
ෙමහිදි වඩාත්ම වැදගත් කරුණ ෙමයයි.  ඒ, ෙමෙතක් ශී ලංකා 
නාවික හමුදාව සමඟ කටයුතු කළ ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් 
සපයන ආයතනවලට ශී ලංකා නාවික හමුදාෙවන් ඉවත්ව ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සමාගම සමඟ එක් වන ෙලසට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
උපෙදස් ලබා දීමයි. එය ඉටු කිරීම සඳහා රක්නා ලංකා සමාගම 
සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම අතර ගිවිසුමක් පවා  අත්සන් කළා. 
නමුත් ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙම්දිත් ශී ලංකා නාවික හමුදාව 
සම්බන්ධ කරෙගන නැහැ.  එහි අවසාන පතිඵලය වුෙණ් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ආයතනයට ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීෙම් 
ඒකාධිකාරියක්  නිර්මාණය කර දීමයි. 

සාමාන්යෙයන් පාෙවන අවි ගබඩාවක් සෑම විටම නවතා 
තැබිය යුත්ෙත් ජාත්යන්තර මුහුෙද්යි. එය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශයක්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය ද තම පාෙවන අවි ගබඩාව 
ගාලු මුහුදට නුදුරින් ජාත්යන්තර මුහුෙද් රැඳී සිටින බව ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට දන්වා තිෙබනවා.  නමුත් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 
15වැනිදා සිට ෙම් දක්වා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව 
මුහුෙද් තිබුෙණ් දින 165ක් පමණයි. ඉතිරි සියලු දිනවලදි එය 
තිබුෙණ් ගාලු වරාෙය්යි.  ඒ කියන්ෙන්, පසු ගිය අවුරුදු 3යි, මාස 
එකක පමණ කාලෙය්දි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් නවතා තිබුෙණ් දින 165ක් පමණයි. ඉතිරි දින 
සියල්ෙල්ම එය නවතා තිබුෙණ් ගාලු වරාෙය්. අවසාන වශෙයන් 
එම පාෙවන අවි ගබඩාව ගාල්ලට නුදුරු මුහුදු සීමාවට ෙගොස් ආපසු 
පැමිණ ඇත්ෙත් 2014 මාර්තු මස 10වැනිදායි. එයත් දින හතරකට 
පමණයි. 

ෙම් අනුව, ෙනෞකාවලට ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව සැපයීෙම් 
ෙසේවාව ජාත්යන්තර මුහුෙද් සිට කළ යුතු වුවත්, එෙසේ ෙනොවී 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව ගාලු වරාෙය් ෙම් විධියට 
නවතා තිබුෙණ් ඇයි? එවැන්නකට අවසර දුන්ෙන් කවුද? එෙසේ 
නවතා තැබීම නීත්යනුකූල ද? මූලික අරමුණුවලට පටහැනිව ෙම් 
අය කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් අයෙග් අරමුණ ෙවනත් 
ෙදයක් වුණා ද? ෙම් ගැන වහාම ෙසොයා බලන්න ඕනෑයි කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම  ආරක්ෂක අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මා  දැනුවත් කර  තිෙබනවා. 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් කරළියට ඒමට ෙපර මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවා 
සැපයීෙම් අවි සහ අෙනකුත් භාණ්ඩ ගබඩා කර තිබුෙණ්, නාවික 
හමුදාෙව් අවි ගබඩාෙව්යි. නමුත් ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් 
සැපයීෙම් කාර්යය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවත පවරා දුන් පසුව, 
එම අවි සහ අෙනකුත් භාණ්ඩ නාවික හමුදා අවි ගබඩාෙවන් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව ෙවත ලබා දිය යුතුව තිබුණා.  

නමුත් පාෙවන අවි ගබඩාෙව් ගබඩා කර තිබුෙණ්, එම අවි සහ 
අෙනකුත් භාණ්ඩ ඇතුළත් කන්ෙට්නර් 22ක් පමණයි. කන්ෙට්නර් 
10ක් ගාලු වරාය භූමිෙය්ත් කන්ෙට්නර් 3ක් ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් දක්ෂිණ ආයතන භූමිෙය්ත් ගබඩා කර තිබුණා. ඒ 
කියන්ෙන්, මුළු කන්ෙට්නර් ගණන 13ක්. ෙම් 13 ෙවන ෙවන 
තැන්වල ගබඩා කරන්න පුළුවන් නම් පාෙවන අවි ගබඩාවක් 
තිබුෙණ් ඇයි කියන එක  ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  ෙම් 
කන්ෙට්නර් 13 ගබඩා කිරීම ෙහේතුෙවන් නාවික හමුදාවටත්, වරාය 
අධිකාරියටත් මුදල් ෙගවිය යුතු ෙනොෙව් ද?  නමුත් ඒ මුදල් ෙගවා 
තිබුෙණ් නැහැ.   

 ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම එක් මුහුදු වාරයක් සඳහා අය කරන 
මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,500ක්.  රක්නා ලංකා සමාගම සමඟ 
ඇති කරගත් ගිවිසුම පකාරව එයින් ෙඩොලර් 1000ක මුදලක් එනම්, 

සියයට 28යි දශම 6ක් නාවික හමුදාවට ලබා දිය යුතුයි.  නමුත් 
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස සිට එම ෙගවීම සියයට 25 දක්වා අඩු 
කිරීමට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබනවා. එම අඩු කිරීම සැබෑ ෙලසම 
නාවික හමුදාවටත් පාඩුවක්. එහිදී වඩාත්ම අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතු තවත් කරුණක් ෙමහි තිෙබනවා. එනම්, ෙම් අඩු කිරීම 2013 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිට කියාත්මක කළ යුතු වුවත්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අහන්න. එතෙකොට මම 

උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න අවසර ෙදන්න. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, අවසර නැහැ. ෙම් අඩු කිරීම 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 

සිට කියාත්මක කළ යුතු වුවත්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම කෙළේ එය 
2012 ඔක්ෙතෝබර් 15 දක්වා වසරක් පසුපසට බලපාන ෙලස 
අනුමැතියකින් ෙතොරව කියාත්මක කිරීමයි. 

ඒ කියන්ෙන් නාවික හමුදාවට ෙගවන ගාස්තු අඩු කිරීමට 
අනුමැතිය ලැබුෙණ් 2013දීයි. නමුත් ඔවුන් එම අඩු කිරීම 2012 
සිට කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙම් වසරක කාලෙය්දී නාවික 
හමුදාවට අහිමි වූ මුදල රුපියල් මිලියන 125ක් ෙවනවා. එය තව 
තවත් වැඩි විය හැකියි. ෙමොකද, රක්නා ලංකා සමාගෙම් 
ෙයෝජනාවකට අනුව එම ෙගවීම 2014 ජුලි මස 01වැනිදා සිට 
සියයට 25 සිට නැවත වරක් සියයට 17 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. 

මීට ෙපර,  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පැමිණීමට ෙපර ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂකයින් සැපයීෙම්දී ෙපෞද්ගලික සමාගම් නාවික හමුදාවට 
කළ යුතු ෙගවීම් දින 14ක් ඇතුළත ෙගවිය යුතුයි. එෙසේ 
ෙනොකළෙහොත් නාවික හමුදාව සියයට 26ක ෙපොලියක් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් අයකර ගන්නවා. නමුත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගෙමන් ඒ විධියට ෙපොලිය අරෙගන නැහැ. 

එවැනි ෙකොන්ෙද්සියක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය සහ රක්නා 
ලංකා සමාගම අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම පුරුද්දක් වශෙයන් ආරම්භෙය් සිට ෙම් 
දක්වා කලට ෙව්ලාවට ෙගවීම් කරලාත් නැහැ. 2014 ෙදසැම්බර් 
මාසය වන විට ඔවුන් නාවික හමුදාවට ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල 
රුපියල් මිලියන 500කට වැඩියි. නමුත් එළැඹි ගිවිසුෙම් පමාද 
ෙපොලී අය කිරීම ගැන සඳහන් ෙනොවන නිසා එම රුපියල් මිලියන 
500ට අය කරගත යුතු පමාද ෙපොලී මුදල අදටත් නාවික හමුදාවට 
අය කර ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. දැන් රුපියල් මිලියන 
500ත් නැහැ, ෙපොලියත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම 
2014 ෙදසැම්බර්වලින් පසුව නාවික හමුදාවට ෙගවීම් කරලාත් 
නැහැ. මීට අමතරව නාවික හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු සහ එන්ජින් 
නයිජීරියාවට විකිණීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය හරහා සිදුකර 
තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකා ෙලොජිස්ටික් ආයතනය තිබියදී ෙමවැනි තීරණයක් 
ගත්ෙත් ඇයිදැයි අනිවාර්යෙයන්ම ෙසවිය යුතුයි. එෙමන්ම රක්නා 
ලංකා සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනෙය් කන්ෙට්නර් තුනකින් යුත් 
අවි ගබඩාවක් ෙකොළඹ ශී ලං.නා.ෙනෞ. රංගල ආයතනෙය් තැබීම 
ෙවනුෙවන් වූ මුදල්ද නාවික හමුදාවට ෙගවා නැහැ. ෙම් සියල්ලම 
ෙදස බලන විට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් නිසා නාවික හමුදාවට විශාල 
මුදලක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 

දැන් අපි මෑතකදී ගාලු වරාෙය් දී ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට ගත් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙනෞකාව ගැන අවධානය ෙයොමු කරමු. ඇත්තටම 
ෙම් ෙනෞකාව එන්ෙන් රතු මුහුෙද් සිට. එෙහත් එම පිටත් වීමට 
නිසි අවසරයක් ෙගන නැහැ. ඔවුන් තම ගමන සඳහා අවසර 
ගන්ෙන් ගමනාන්තයට ළඟා වීෙමන් පසුවයි. එය නියම කියා 
පටිපාටියක් ෙනොෙවයි. 

ෙම් නැෙව් සැක සහිත අංක ඇති අවි ආයුධ තිබූ බවට ෙම් වන 
විට කරුණු ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් ෙසේවකෙයක් පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා "මට මාලදිවයිෙන් මරන්න කවුරුත් නැහැ, නමුත් 
ලංකාෙව් නම් මරන්න කිහිප ෙදනකු ඇති" යි කියා පවසා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතා බරපතළ පකාශයක්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම 
සහ ෙම් ගනුෙදනු ගැන පකාශ කරන පිරිස් ෙවත කළ තර්ජනයක් 
ෙලසට මම ෙම් පකාශය දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් පකාශය කළ 
පුද්ගලයා වහා අත් අඩංගුවට ෙගන පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු 
බව මන්තීවරයකු හැටියට මම කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් වන විට බරපතළ වංචා හා දූෂණ ෙසවීෙම් ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වමින් සිටිනවා. එය ෙහොඳ ෙදයක්. මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් අදාළ නාවික හමුදාපතිවරුන්, 
ජනාධිපති ෙල්කම්වරුන් ෙමන්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සභාපතිතුමාත් ඒ 
ෙකොමිසම හමුවට කැඳවන ෙලසයි. සිංගප්පූරුෙව් ෛවද්ය පතිකාර 
ලබා ගන්නා මුවාෙවන් ඔහුට සැඟවී සිටීමට ඉඩ හැරීම අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් කියා දාමය ෙනොෙවයි කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. ඔහු ඉක්මනින්ම ෙකොමිසම හමුවට පැමිණවීම ෙහෝ 
ෙපොලිස් පරීක්ෂණ සඳහා ෙයොමු කිරීම ෙහෝ කළ යුතුයි. 

මම අවසාන වශෙයන් යමක් කිව යුතුයි. ෙපෞද්ගලික මුහුදු 
ආරක්ෂකයින් සැපයීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට තවදුරටත් ලබා 
ෙනොදීෙමන් රැකියා අහිමි වන බවට ෙගන යන පචාරය අමූලික 
ෙබොරුවක්. ඇත්තටම මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගමට ලබා ෙනොදීෙමන් සිදු වුෙණ් එම සමාගම පවත්වාෙගන 
ගිය ඒකාධිකාරය බිඳ දැමීමයි. අලුත් සමාගම්වලටද ෙම් ක්ෙෂේතයට 
පිවිසීෙම් හැකියාව ලැෙබන නිසා තවත් රැකියා විශාල පමාණයක් 
අපට උත්පාදනය කළ හැකියි. ෙම් ගත් තීරණය නිසා නාවික 
හමුදාවට ලැෙබන මුදල් නාවික හමුදාවට ලැබීමත්, රජයට ලැබිය 
යුතු මුදල් රජයට ලැබීමත්  සිදුව තිෙබන බව මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 2012 සිට නාවික හමුදාව ෙමම ෙමෙහයුම් භාර ෙදන 
විට නාවික හමුදාවට රුපියල් මිලියන 130ක පමණ මුදලක්  ලබා 
ගත්තා. අද ලබා ගන්ෙන් රුපියල් මිලියන 55ක් පමණ මුදලක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙහොඳයි, මම තව විනාඩි භාගයකින් අවසන් කරනවා.  

අද වන විට රුපියල් මිලියන 580කට ආසන්න මුදලක් ෙගවා 
නැහැ. මුදල් ෙනොෙගවා දැනට මාස 10ක පමණ කාලයක් ගත වී 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්න ඉස්සරෙවලා 
ෙම්කත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් 
සභාපතිවරයා පුවත් පත්වල දැන්වීම් දමලා පකාශ කරලා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන් භය ගන්වලා තරවටු 
කරන්න හදන කියා දාමය ෙහළා දැකිය යුතුයි. අපි මුදල් ලබා 
ගන්නවා කියලා කියා තිබුණා; මුදල් ලබා ගන්න හැදුවා කියලා 
කියා තිෙබනවා. අපි දැනටමත් ෙපොලිස්පතිතුමාට ලියුමක් යවලා  
තිෙබනවා. ෙම් ගැන පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න  තිෙබනවා. මා 
සමඟත් ඒ ගැන  සාකච්ඡා කළා. ඉදිරිෙය් දී ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ෙමොන ෙකෙනක් වුණත් වැරැද්දක් කෙළොත් ඒ 
වැරදිකාරයාට දඬුවම් ෙදන කම ෙව්දයක් අපි හදන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය කාලෙය් රජවරු වාෙග් හිටපු අයට ෙම් විධියට ෙම් වැරදි 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම කියනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබන්ෙන් හැම ෙදනාටම 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවන්නයි. කාටවත් නීතිය අතට අර ෙගන කියා 
කරන්න ඉඩ ෙනොදීමට අප වගබලා ගත යුතුය කියන පකාශය 
කරමින් ෙම් අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නවතිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, 

අධිකරණ අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයි සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන්ෙන්. මම මුලිනුත් කිව්වා වාෙග් ලංකාෙව් පජාතන්තවාදී 
ෙද්ශපාලනෙය් සුවිෙශේෂී වූ පනත හැටියට  සැලෙකන්ෙන් මුදල් 
පනතයි. ඒ මුදල් පනතත් එක්කම අනුගත වන ෙද් තමයි රාජ්ය 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව තිෙබන ආරක්ෂක අමාත්යාංශය. ෙලෝකෙය් 
සෑම පබල රටකම ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට තමයි වැඩිම මුදලක් 
ෙවන් වන්ෙන්; වැඩිම අවධානය  ෙයොමු වන්ෙන්. රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය, ඒකීයභාවය, රෙට් සාමය සඳහා ඒ අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධව අපට තිෙබන සෑම ශක්තියක්ම ෙයදිය යුතුයි. ඒ 
සියල්ලට බලපාන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් කියා කලාපයයි. 
ෙමහි වැදගත්කම මීට වඩා විස්තර කරන්නට අවශ්යයි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී නිරන්තරෙයන් කියවුණා, 
"සංහිඳියාව" කියන එක. ඒක හරිම සුන්දර වචනයක්.  

අපි ආසයි  ඒ වචනය අහන්නට. ඒ වාෙග්ම. "සම්මුතිවාදය" 
ගැනත් කිය වුණා. දැන් අපි සම්මුතිවාදය,  යහ පාලනය  සඳහා 
වන ෙම් පසුබිම නිර්මණය කරන්නට  හදන්ෙන් ෙකො ෙහොමද?  පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් මහා ජාතික අපරාධ සිදු වුණා. ජාත්යන්තර  
අපරාධ සිද්ධ වුණා.  විශාල වශෙයන්  මානව හිමිකම්  කඩා 
දැමුවා. ඒ සියල්ලම අපි කළමනාකරණය කර, අපිත් එක්ක  සතුරු 
ෙවලා ඉන්න ෙලෝකෙය් සියලු ෙදනා අද අෙප් මිතුරන් බවට  පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන තර්කය තමයි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
කියවුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය අප මතක  තියා ගන්න 
ඕනෑ. අපි ෙපෞද්ගලිකව ෙලෝකෙය් කවුරු ෙහෝ එක්ක තරහ 

299 300 

[ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා] 
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වුණාද?  නැහැ.  බර්නාඩ් කුෂ්නර් ඇවිල්ලා, ෙඩ්විඩ් මිලිබෑන්ලා 
ඇවිල්ලා කැනඩාෙව්  විෙද්ශ අමාත්යවරයා  ඇවිත් යුද්ධය  නතර 
කරන්න කියනෙකොට  ඒකට එෙරහි  වුණ ඒ වැඩ පිළිෙවළට  
ඔවුන් අදත් ෛවර බඳිනවා. නමුත් හිතවත්  ගරු මන්තීවරුනි, මුළු 
මහත් සමාජයක්ම  අද නිදහස කියන වචනය සැබැවින්ම භුක්ති 
විඳින්ෙන්  ඒ කළ කියා මාර්ගය නිසායි. ඒ හරහා ඇති වුණ 
ෙකෝධය, ෛවරය  මුළු මහත් ෙලෝකය පුරා අදත් රැව් පිළිරුව් 
ෙදනවා. ෙම්කට  විසඳුමක් හැටියට ෙමොකක්ද ෙගෙනන්න 
යන්ෙන්?  මට  කාලය මදි නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග්  මානව 
හිමිකම් සංගමය විසින් ශී ලංකාව, ඇෙමරිකාව  එක්කාසු කර  
ෙගනාපු ෙයෝජනාෙව්, මට අවශ්යයි කියා හිතපු  ෙකොටස් කිහිපයක් 
විතරක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පකාශ  කරන්න කැමතියි.  Justice  
කියන මාතෘකාව යටෙත් ෙමෙසේ තිෙබනවා. I quote: 

“(l) Accede to the International Convention on the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearances, the Additional Protocols to 
the Geneva Convention, and the Rome Statute of the International 
Criminal Court;...” 

ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  ගරු සභානායකතුමනි, 
ෙහේග්වලට අෙප් ආණ්ඩුෙව් කිසිම ෙකෙනක්  ෙගනයන්නට බැහැයි  
කියන ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය  තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. එෙසේ 
ෙනොහැකි වන්ෙන් ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් Rome Statute  
එකට අත්සන් ෙනොකළ නිසාය  කියා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්  
කථා කරනවා. ෙමොකක්ද දැන් ෙම් කියන්ෙන්?  ෙම්කට අත්සන් 
කළ යුතුය කියනවා. අපි අත්සන් කළ යුතුය කියනවා. අපට 
උපෙදස් ෙදනවා, ෙම්කට අත්සන් කළ යුතුය කියා. අෙප් 
අගමැතිවරයා 2003 වර්ෂෙය්දී  පතික්ෙෂේප කළ ෙදයට අද බල කර 
කියනවා. ඒකට එකඟ ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි  ඒකට අත්සන් කර නැහැ. අත්සන් කරන්ෙන්ත් නැහැ.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු-[බාධා කිරීම්] කරුණාකර මෙග් 

කාලය නාස්ති කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have not signed that Convention.   We will not 

sign it.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Where did you get that information from?  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Here is the statement of the General Secretary. If you 

want, I will send it across to see.  

Then, the next one, states, I quote: 

“(m) Enact legislation to criminalize war crimes, crimes against 
humanity, genocide and enforced disappearances without statute of 
limitation;...  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

....Enact various modes of criminal liability, notably command or 
superior responsibility;...”   

 ෙම්ක තමයි  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙදය. ෙමහි විශාල වශෙයන් තිෙබනවා.  එයින් ෙකොටස් ෙදකක් 
තමයි මම  කිෙයව්ෙව්. ඊළඟ ෙකොටස, I quote:  

“(n) Adopt a specific legislation establishing an ad hoc hybrid -      

“Hybrid” කියන එක දැන් අයින් කරලා.  

- special court integrating international judges, prosecutors, lawyers 
and investigators, mandated to try war crimes and crimes against 
humanity, with its own independent investigative and prosecuting 
organ,...” 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් 
කියනවා.  

I further quote:  

“(a) Set up a high-level executive group to develop a coordinated, 
time-bound plan and oversee progress in implementing the 
recommendations contained in the present and previous reports of 
the High Commissioner submitted to the Human Rights Council, as 
well as relevant outstanding recommendations of the Lessons 
Learnt and Reconciliation Commission and past commissions of 
inquiry; 

(b) Invite OHCHR to establish a full-fledged country presence...”  

ඒක ඔබතුමා දන්නවා, ගරු සභානායකතුමා දන්නවා. අපට 
කියලා තිෙබනවා ආරාධනා කරන්න කියලා, full-fledged, with 
all powers, institutions to oversee this process.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කථා කරලා කියනවා, "අපි යන 
ෙකොට අපිව පිළිගන්නවා" කියලා. ඇත්ත. ඇයි ෙම්  පිළිගන්ෙන්? 
මතක තියාගන්න Central London වල පමණක් 152,000ක් 
ලංකාෙවන් ගිය ඔවුන්ෙග් ඡන්ද දායකයන් ඉන්නවා. 
ෙටොෙරන්ෙටෝවල පමණක් 276,000ක් ඉන්නවා. ඒක ඔවුන්ට 
වැදගත්ද? ඔවුන්ට වැදගත්. එංගලන්තෙය් Central London වල 
Mayor ෙම් අය නැතිව පත් කර ගන්න බැහැ. ෙම්කයි සත්යය. ඒ 
නිසා කැමෙරොන් මහත්මයා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, 
හමුදාව පතිසංවිධානය කරන්න අපි පවුම් මිලියන 6ක් ෙදනවා 
කියලා. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, ෙකොතැනටද ෙම් යන්ෙන් අපි, 
ෙකොහාටද ෙම් අපි යන්ෙන්? බ්ෙලයාර් අගමැතිවරයා පැහැදිලිව 
කියනවා, ෙමෙහම කථාවක්. Sir, on the 25th of October, 
International Business Times website reported, I quote:  

“In an interview by US political broadcaster Fareed Zakaria, Blair 
is asked point-blank: ‘Was the Iraq War a mistake?’ He replies 
matter of factly: 'I apologise for the fact that the intelligence we 
received was wrong. I also apologise for some of the mistakes in 
planning and, certainly, our mistake in our understanding of what 
would happen once you removed the regime.'” 

හිතවත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලියි ෙකොෙහොටද 
ෙම් අපි යන්ෙන් කියලා. ෙම් සියල්ල ෙම් ආකාරයට සිද්ධ ෙවමින්, 
අෙප් යුද්ධය අවසාන කළ, යුද්ධය අවසාන කරන්න තීන්දු ගත්ත, 
යුද්ධය අවසාන කරන්න වැඩ කළ සියලු ෙදනා දං ෙගඩියට 
යවනවා නම් ඒක මහා පාපකර්මයක්. අද ෙම් හිරකාරයන් කිහිප 
ෙදෙනකු ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත, ඒක ගැන හිතන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ඊළඟ කාරණයට එන්නම්. නමුත්  අපට නිදහෙසේ හුස්ම ගන්න 
අවස්ථාව හදා දුන්න, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට විනාශ මුඛයට 
ෙගනගිය තස්තවාදය අවසන් කළ රණ විරුවන්, -විරුවන්- ඇතුළු 
එයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනා ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම අපට නැද්ද 
කියලා මම අහන්නට කැමැතියි. ඒ රණ විරුවන් ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට ෙම් රෙට් ජනතාව දැනගන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඒ සඳහා අයිතියක් තිෙබනවා. හුස්ම ගන්න අවස්ථාව දීපු, හුස්ම 
ගැනීෙම් අයිතිය දීපු අෙප් රණ විරුවන් දං ෙගඩියට ෙගනියන විට -
විෙද්ශිකයන්ෙග් අවශ්යතාව අනුව- අපි ෙකොතැනද නතර 
ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමා කථා කරනවා ෙන්ද? ෙජනරල් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් එක 

අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි.  [බාධා කිරීමක්] 
එෙක් ගැටලුවක් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, පශ්නයක් නඟන්නට 
පුළුවන්. සියලුම ෙදනා කරන සියලුම ෙද් හරි නැහැ. සියලුම ෙද් 
හරියි කියලා කියන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා කරන ෙද්ත් හරි නැහැ, 
අපි කළ ෙද්ත් හරි නැහැ. 1948 සිට ෙම් ෙවනකම් ආණ්ඩු විවිධ 
අවශ්යතා අනුව කළ ෙද්වල් අපට වැරදියි කියන්නට පුළුවන්, 
නිවැරදියි කියන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා එක පශ්නයක් අරෙගන 
අෙනක් පශ්නය යටපත් කරන්නට එපා. ඒ පශ්න ෙදකම ගැන 
ඔබතුමන්ලා හිතලා බලන්න. අර පශ්නයට මෙග් අවධානය 
තිෙබනවා. අපි එකඟ ෙවන්ෙන් නැති තැන් තිෙබනවා. නමුත් අපි 
එකඟ ෙවන තැන් තිෙබන්න පුළුවන්, අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් තැන් තිෙබන්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට කැමැතියි, අපි ෙම් 
සියල්ලම සමසත්යක් හැටියට ගන්නට ඕනෑ බව. අෙප් 
අගමැතිතුමා දැන් සභාවට ආවා. අගමැතිතුමා තමයි Rome Statute 
එකට අත්සන් කෙළේ නැත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි ෙහේග්වලට 
ෙගනියන්නට බැහැයි කියන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා බල කිරීමක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] That is a different story. What I am 
saying is what they are expecting. Whether you are going to 
implement it or not is another story. But they are putting it 
forward knowing that that is the only hindrance that you 
have. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට උත්සාහ කරන්ෙන්, 
ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව මීට වඩා සංෙව්දීව බලන්නට ඕනෑ කියන 
එක පමණයි.  

එත් එක්කම අද දවස පුරාම වුණු සාකච්ඡාෙව්දී හිරකරුවන් 
38ක් ගැන, 200 ගණනක් ගැන කිව්වා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මහත්මයා, -මෙග් මිතයා- කිව්වා, නැහැ 12,000ක් 
කියලා. ගරු සාගල රත්නායක මහත්මයා -මෙග් මිතුරා- කියනවා, 
12,000ක් නිදහස් කළා කියලා. අන්න ඒකම තමයි මෙග් 
පශ්නයත්. 12,000ක් නිදහස් කළා නම්, 146ක් ෙමොහාන් පීරිස් 
මහත්මයා නිදහස් කළා නම්, ඇයි ෙම් 250ෙදෙනක් තියාෙගන 
ඉන්ෙන්? අෙප් ෙපෞද්ගලික තරහකාරෙයෝද? අපි ට ෛවර කරපු 
මිනිස්සුද? [බාධා කිරීමක්] That is right. We say it. When you 

say 12,000 - [Interruption.] Okay, okay. You can reply 
during your time.  147 persons were released by the     
former AG. There is another 200 odd and you all have now 
released 38.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
They were not released. They are on bail.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes, they are on bail. I understand that.  The Hon. 

Sumanthiran, in his speech this morning, was saying, 
“We have got a golden opportunity.” For what?  He said, 
“We are exhausting our patience”. අෙප් ඉවසීෙම් සීමාව 
ඉක්මවා යනවා ලු. ෙමොකක්ද ෙම් කියන ඉවසීම? ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් පධාන කථිකයා හැටියට ෙපනී සිටින ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් ඉවසීෙම් සීමාවන් ඉක්මවා යනවා කියලා. 
ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
එතුමා කිව්වා, "ගිය මාසෙය් හත්වන දාට ඉස්සර ෙවලා ඒ 
සියලුෙදනා නිදහස් කරනවා කියා අපට ෙපොෙරොන්දු වුණා. එෙහම 
නම් අපට දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න" කියලා.  He said, 
“We are exhausting our patience", "We have got a golden 
opportunity”. They were moderates. We always 
considered this grand old gentleman, the Hon. R. 
Sampanthan and the Hon. Sumanthiran as moderates. But 
the moment they find that the Government is lacking, the 
leadership is lacking the initiative to control,  to focus on 
national security, they try to make the maximum out of it. 
Now, they have deviated from their principle, the policy, 
of being mediate. Automatically, we are pushing them to 
be extremists. This is something that you will have to 
take account of. 

අපි “war crimes” ගැන කියනවා. I would like to draw a 
comparison. Take the incident that took place in Paris. 
ISIS attackers opened fire and bombed several public 
places in Paris including theatres and restaurants, leaving 
184 people dead. The President of France, François 
Hollande and the French Government responded to the 
attack by sending in their fighter jets to Syria and 
bombing supposedly ISIS stronghold areas. The French 
Parliament also declared a state of emergency and 
extended it further in the wake of attacks. This has 
allowed the government to take into custody any person 
or, access or inspect any place or institution with no 
warrant or reason to do so. I would like to draw a 
comparison  between Sri Lanka and Paris.  

The reaction of French President Hollande and his 
Government to the attacks in Paris has been 24/7 
bombing in Syria with the use of their fighter jets and 
drones. How is it different from what Sri Lanka did when 
we were confronted with terrorism? If military attacks on 
another sovereign nation for the loss of 184 lives can be 
justified, how does the pre-war situation in Sri Lanka 
differ from that? 

303 304 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර්  04 

Mr. Chairman, the ISIS  is a terrorist organization. 
The LTTE terrorist organization is banned or proscribed 
in 28 countries. President Francois Hollande, being the 
Commander-in-Chief of France, has the right to protect 
his country. An act of terrorism was committed against 
his country where 184 lives were lost. He and his 
Government goes into another sovereign country and 
bomb that nation mercilessly, killing, maybe, militant 
terrorists of the ISIS, but also innocent men, women and 
children. ෙමන්න ෙම් කථාව තමයි මට කියාගන්න ඕනෑ 
වන්ෙන්. කාලය ගත වන නිසා මා ෙමය ෙකටි කරනවා. මම 
ෙමෙහම අහන්න කැමැතියි.  

How are the innocent lives lost in Syria due to the bombs 
dropped by France termed as "unavoidable war casualties" 
by the champions of human rights?  Those are termed as 
"unavoidable war casualties". Why do they measure us in a 
different way? In the Syrian crisis, 1.2 million people have 
become refugees. You would have seen children in those 
pictures. But, those are "war casualties". What happened in 
Sri Lanka are "war crimes". So, where is justice? Sir, they 
term the loss of  innocent lives in Sri Lanka as "war crimes". 
No civilians confined in Sri Lanka were intentionally 
targeted.  

Sir, I do not want to spend anymore time on this since I 
am running out of  time. But, what I am trying to say is that 
there are double standards. So, let this be taken up as a 
country without being divided as green, blue and red, as to 
how the war situation in Sri Lanka differs from France's 
bombing mercilessly without any reservation, making 1.2 
million people destitute, making them refugees and killing 
thousands of children. Those are "unavoidable war 
casualties" and accepted. But, we become war criminals. We 
are going to be tried and we are making ground for them to 
try us in Sri Lanka with the blessings of the UN and the 
international community. Is there justice in that?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Just give me two more minutes, Sir. 

I would also like to state about the Avant Garde issue. 
Avant Garde became a subject here. Former Attorney-
General, the Hon. Tilak Marapana, and the present 
Minister of Justice are here. Sir, I would like to table*  
the Agreement signed between Rakna Arakshaka Lanka 
Limited and Avant Garde in October, 2015, as I have 
hardly any time.  

This is the Agreement that was signed. My good 
Friend, the Hon. Arjuna Ranatunga, said that in 
September that they had this problem. Yes. In October, 
2015, the Ministry of Defence signed an Agreement with 
Avant Garde. I am not a person holding a brief for Avant 
Garde. But the fact is that on the 20th of October, Avant 
Garde  signed an agreement with the Ministry of Defence 
- the Minister is His Excellency the President -  for five 
years.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Rambukwella,  you have to wind up now.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Please give me 30 seconds  to wind up. 

Sir, what the Hon. Arjuna Ranatunga said was right. 
There is Rs.510 million due and they have agreed to pay 
a 50 per cent down payment and the rest in instalments 
for the next ten months.   Basically, what I am trying to 
say is  that  this is something that you have  got to 
investigate. If they have done something wrong, let them 
be punished. But, remember that about 7,000 ex-
servicemen are working in that organization. Do not let 
this slip into India, or any other country or any other 
interested party. Just investigate if they have done 
anything wrong and take action against them, that is not a 
problem, but do not penalize them over personal 
grievances.  

Thank you.  
 

 
[අ.භා. 3.20]                                                                                                 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙරෝම ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ නැහැ. 

කවුරුවත් අපට බලපෑම් කරන්ෙන්ත් නැහැ ඒකට අත්සන් 
කරන්න කියලා. ඇෙමරිකාවත් අත්සන් කරලා නැහැ. දකුණු 
ආසියාෙව් සාර්ක් රටවල් එකක්වත් එයට අත්සන් කරන්ෙන් 
නැහැ. සාර්ක් රටවල පතිපත්තියක් තිෙබනවා, ''අපි අෙප් රටවල 
පශ්න අෙප් අධිකරණවලින් විසඳන්නම්. අපි ෙරෝම ගිවිසුම යටෙත් 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.'' කියලා. කාටවත් බැහැ අපට බල 
කරන්න. කවුරුවත් අපට බල කරලාත් නැහැ. ඒක පළමුවැනි 
කාරණය.  

ෙදවන කාරණය, ෙහොෙලන්ෙඩ් ජනාධිපතිතුමා බලයට එන්න 
සල්ලි දීලා ISIS සංවිධානයත් එක්ක ගිවිසුමක් ගැහුෙව් නැහැ. ඒ 
අයෙග් විෙද්ශ ඇමතිතුමා මැරුවාට පසුව ගිහින් ගිවිසුමක් ගැහුෙව් 
නැහැ. නමුත් ලංකාෙව් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ ඇමතිතුමා මැරුවාට පස්ෙසේ, එල්ටීටීඊ 
එකත් එක්ක ගිවිසුමක් ගැහුවා; සල්ලි දුන්නා, බලය ගන්න. ඒක 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙන් කථාව. එදා ගරු පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින් වහන්ෙසේ 
මාවිල් ආරු ෙසොෙරොව්ව ළඟ උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ නැත්නම් තවම 
ඉන්ෙන් එදා තැනමයි. ඒ කථාව ගැන මෙගන් අහන්න එපා. ගරු 
පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින් වහන්ෙසේෙගන් අහන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ජාතිවාදය ඇදලා වැඩක් නැහැ. 
දැන් ෙමොකක්ද අපට කියන්ෙන්? පංශය ගිහින් සිරියාවට ෙබෝම්බ 
දමන නිසා අපටත් ගිහින් ෙබෝම්බ දමන්න කියනවාද? අපට 
යුද්ධයක් නැහැ ෙන්, ෙබෝම්බ දමන්න. අපි යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් 
ෙබෝම්බ දැම්මා. ෙබෝම්බ දැම්මා කියලා යුද අපරාධයක් නැහැ. මා 
අහන්ෙන්, "ෙමොකක්ද කරන්න කියන්ෙන්?" කියලායි. ගිහින් ඒ 
අයට ගහන්නද කියන්ෙන්? 1860 - 1865 කාලෙය් ඇෙමරිකාෙව් 
සිවිල් යුද්ධයක් තිබුණා කියලා, අපි දැන් ගිහිල්ලා කාලතුවක්කු 
පහාර එල්ල කරන්නද යාපනයට? එච්චරයි මා අහන්ෙන්. තවත් 
ෙමොනවාද කරන්න කියන්ෙන්? අපි කාටද ෙබෝම්බ දමන්ෙන්? අපි 
මාලදිවයිනට ෙබෝම්බ දමනවාද? දැන් තමිල්නාඩුෙව් ගං වතුරක් 
තිෙබනවා. තමිල්නාඩුවට ගිහින් ෙබෝම්බ දමමුද? එෙහම නම් ඔය 
ඔක්ෙකෝම,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කියපු ඔක්ෙකෝම මම අහෙගන 
සිටියා. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
මණ්ඩලයට තෑග්ගක් හැටියට ෙම් ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන් කවුද? කවුද 
බැන් කී මූන් එක්ක ෙම්වාට අත්සන් කෙළේ? කවුද ගිහින් කිව්ෙව්, 
අපි ෙම් ගිවිසුමට එකඟ ෙවනවා කියලා. කවුද එෙහම කිව්ෙව්? 
[බාධා කිරීම්] අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද කිව්ෙව්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වුණා. රට ගිහින් ෙනොෙවයි, ඒවා 
ලංකාව ඇතුෙළේ විසඳන්න තිබුණා. 1989දීත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
කවුද ගිහින් කිව්ෙව්, ෙම් පශ්න ලංකාෙව් තිෙබනවා   කියලා. අපිද 
කිව්ෙව්? කාශ්මීරෙය් පශ්න ගැන එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් මණ්ඩලයට කියනවා කියලා ඉන්දියාව කියන්ෙන් 
නැහැෙන්. පාකිස්තානය එෙහම කියන්ෙන්ත් නැහැෙන්. ෙමොකටද 
අපි  ෙම් පශ්න  අරෙගන ගිෙය්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද එතැන වුෙණ්? මම ඇත්ත 
කථාව කියන්නම්. යුද්ධය ආරම්භ වූ කාලෙය් ඉඳන් ඇෙමරිකාව, 
චීනය, යුෙරෝපෙය් රටවල්  ඔක්ෙකෝම අපට උදවු කළා. අපි 
ඊශායලෙයන් උදවු ගත්තා. ඒ උදවු නැතිව යුද්ධය කරන්න බැරි 
වුණා. 1987 ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුෙමන් පස්ෙසේ ඉන්දියාව උදවු 
දුන්නා; අෙප් හමුදා පුහුණු කළා; අපට ෙතොරතුරු සැපයූවා. 
එල්ටීටීඊ මුහුදු ෙකොටි ශක්තිය කවුද කැඩුෙව්? අෙප් නාවික හමුදාව 
ඒ කටයුතු කෙළේ විෙද්ශ රටවලින් -ඉන්දියාෙවන්, ඇෙමරිකාෙවන්
- ලැබුණු ඔත්තු මතයි. ෙමන්න ෙමතැනට එනවා කියලා කිව්වාම 
තමයි, ගිහින් ගැහුෙව්. අප ඒ ගැන දැනෙගන සිටි නිසා, ඒක මමයි 
පටන්ගත්ෙත්. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත්ත් කළා; චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමිය 
යටෙත්ත් කළා. අන්තිෙම්දී තස්තවාදින්ට ඒෙකන් ගැළෙවන්න  
බැරි වුණා. ඒක ෙන් ෙක්පී කියන්ෙන්, "නාවික හමුදාව ආපු 
අවස්ථාෙව්දී අපි හිර වුණා." කියලා. 2002දීයි අපි එය පටන් 
ගත්ෙත්. 2005වන විට යුද්ධෙයන් ෙකොටසක් අවසන් කළා. ඉතිරි 
ටික මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අවසන් කළා. 
ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ අය උදවු කළා.  

අන්තිම ෙමොෙහොෙත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙදමළ ජනතාව 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට යන විට යුද්ධය විගහට අවසන් කරන්න 
ඕනෑ කියලා කිව්වා. ඒ පාර කිව්වා, මිනිසුන්ට හානි ෙනොකර එය 
කරන්න කියලා. ඒකට අෙප් ආණ්ඩුව එකඟ වුණා. මිනිසුන්ට හානි 
ෙනොකර යුද්ධය කරන්න, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්ෙන් 
නැතිව යුද්ධය කරන්න කියලා ඒ අය ඉඩ දුන්නා. ඇෙමරිකාව ඒ 
ෙදස බලාෙගන හිටියා. ඇෙමරිකාෙව්, ඉන්දියාෙව් තානාපති 
නිලධාරින් ඇතුළු සියලුෙදනා ඒ ෙදස බලාෙගන සිටියා. ඊට පසුව 
ෙමොකක්ද අපි කෙළේ? අපි ඒ ආකාරයට කටයුතු කළා කියලා 
ෙපන්වන්න ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගයත් ඇතිව ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා ෙන් ජිනීවාවලට. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා, අපි 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වූ තැන් ෙසොයා බලා කියා කරනවා 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන් සමහරු එතැනදී කියන්න බැලුෙව්, ෙරෝම 
ගිවිසුම අත්සන් ෙනොකළාට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලයට අෙප් 
කටයුතු පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම ඒකට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මට කරුණාකර කියන්න,  අපට යුෙරෝපෙය් 
ආධාර හම්බ වුෙණ් නැද්ද කියලා.       

මට කරුණාකරලා කියන්න, අපට යුෙරෝපෙය් ආධාර, 
ඇෙමරිකාෙව් ආධාර හම්බ වුෙණ් නැද්ද කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
නැති කළා ෙන්. ඇෙමරිකාෙවනුයි, යුෙරෝපෙයනුයි අපට ආධාර 
හම්බ වුණා. චීනය හැම දාම අපට ආධාර දුන්නා. පාකිස්තානය 
අපට පුහුණුව දුන්නා. ෙම්වා නැතුව යුද්ධ කරන්න බැහැ. දැන් 
අහනවා  speech එකක් ෙදනවාද කියලා. ඒක ඒ කාලෙය් කියන්න 
තිබුණා ෙන්. ඒක වැරැදි නම් කියන්න. ඇයි, ගිහින් එකඟ වුෙණ් 
පරීක්ෂණයක් කරන්න? කවුද   එකඟ වුෙණ්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා ෙන් එකඟ වුෙණ්. මහින්ද 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගිහින් එකඟ වුණා. ජිනීවාවලට ගිහින් 
හමුදාව පාවා දුන්නා. අපි ඒෙකන් ෙබ්ෙරන්න විතරයි දැන් 
බලන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මට ඕනෑ ඒෙකන් ෙබ්ෙරන්න විතරයි. 
කවුද ගිහින් ඒක කිව්ෙව්?  පිළිතුරු ෙදන්න අපට තිෙබන 
ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? ''මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් 
වුණා නම් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට විරුද්ධව නඩු දාන්න, ඇයි ඔය 
ෙගොල්ලන් නඩු දාන්ෙන් නැත්ෙත්'' කියලා අහනවා. [බාධා කිරීම්] 
දැන් කෑ ගහන්ෙන් ඔය ෙගොල්ලන් ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ජාතිවාදය අදිනවා. කවුද ඔය ජාතිවාදය ඇති කෙළේ? [බාධා කිරීම්] 
දැන් අහගන්න. මම ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කියපු 
ෙද්ට ඇහුම්කන් දුන්නා. මම බාධා කරන්න ගිෙය් නැහැ. දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔයෙගොල්ලන් ඇවිසස්ිලා ෙන්; කෑ 
ගහනවා ෙන්.  

අෙප් හමුදා පතිසංස්කරණය කරන්න අපට ඒ රටවලින් ආධාර 
දීලා තිෙබනවා. අෙප් නාවුක හමුදාවට මාලදිවයිෙන් ඉඳන් අෙප් 
මුහුදු සීමාව දක්වා  ආරක්ෂා කරන්න, ගුවන් හමුදාවට ඒ 
ආරක්ෂක කටයුතු කරන්න, අෙප් යුද හමුදාව අලුෙතන් හදන්න 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] අවුරුදු පහකදී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ ෙන්. ඒ ෙමොකුත් කෙළේ 
නැහැ ෙන්.  නිකම් ෙසල්ලම් කළා ෙන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා  හිෙර් 
දැම්මා ෙන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා හිෙර් දාපු අයට නැවත නිලධාරින් 
ගැන කථා කරන්න බැහැ. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා හිෙර් දැම්මා; ෂර්ට් 
එක ගැෙලව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද 
ඔක්ෙකෝම උල්ලංඝනය කළා. මන්තීවරයකු හැටියට හිටපු එතුමා 
ඇදෙගන ගියා. දැන් මම ෙකොෙහොම හරි,- 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එදා අපි සි රිෙකොතත් ආරක්ෂා කළා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් රෙට් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රැස්වීම තිෙබන ෙවලාෙව් 

සිරිෙකොතට යන ෙකොට මට ගහන්න ආවා. තවම ඒ වාර්තාව 
නැහැ. මෙග් වාහනයට ගහන්න ආවා. ෙහොඳට ආරක්ෂා කරපු හැටි 
තමයි ඒ. ඒක ගැනද කථා කරන්ෙන්? ජාතිවාදය ඇදගන්නවා නම් 
ෙහොඳ ජාතිවාදිෙයක් ෙවන්න. ඒක කරන්නවත් බැහැ. කාඩ් ෙබෝඩ් 
ජාතිවාදීන් ෙමතැන ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී 
නැඟිටලා කිව්ෙවොත් පභාකරන් එක්ක 2005දී එකඟ වුණු ගිවිසුම 
වැරැදියි කියලා, එෙහම නම් මම ඒකට ඇහුම්කන් ෙදන්නම්. ඒ 
සල්ලි දුන්න එක වැරැදියි කියන්න. [බාධා කිරීම්]  ඇයි, ලක්ෂ්මන් 
කදිරගාමර් ඝාතනය කරලා තිෙයද්දීත් එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි 
දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඇයි, සල්ලි දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අන්න 
ඒවා අපට කියන්න. [බාධා කිරීම්] අපට ඒවා දැනුම් ෙදන්න.  දැන් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා නිකම් කථා කරනවා. අද ඇෙමරිකාව, 
එංගලන්තය අෙප් හමුදා හදන්න උදවු කරනවා.  

ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගමැතිතුමා කිව්වා, අෙප් නාවික හමුදාව 
පුහුණු කරන්න සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. ඒ 
සහෙයෝගය ගන්නද, එපාද? අද අෙප් හමුදාව කියනවා, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සාම හමුදාවට එන්න කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, 
අපි කවුරුවත් පාවා දීලා නැහැ කියන එකයි.  

කවුද එක්නැලිෙගොඩ මැරුෙව්? හමුදාෙව් නිලධාරින් කියනවා, 
අපි අත් අඩංගුවට ගත්තා ෙනොෙවයි කියලා. [බාධා කිරීම්] කවුරු 
හරි ෙපෞද්ගලිකව කළා නම්- [බාධා කිරීම්] කවුද ලසන්ත 
විකමතුංග මැරුෙව්? [බාධා කිරීම්] කවුද ෙම් සභාෙව් මන්තීවරු 
ෙදන්ෙනක්,- [බාධා කිරීම්] විෙශේෂෙයන්ම පභාකරන්ට විරුද්ධ 
රවිරාජ් මරලා දැම්ෙම් කවුද? රවිරාජ්ෙග් මරණෙයන් කවුද 
ශක්තිමත් වුෙණ්? පභාකරන් විතරයි. පභාකරන්ට හිටපු ෙවල්ලාල 
විරුද්ධවාදිෙයක් නැති කළා. මෙහේස්වරන් නැති වුණා. [බාධා 
කිරීම්] ඕනෑ නම් මම ෙම් ගැන කථා කරන්නම්. ඕනෑ නම් මට 
කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] මම ඒවා අහන්න ගිෙය් නැහැ.  

අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කථා කරද්දීත් මම අහෙගන හිටියා. 
එතුමා කියපු හැම ෙද්ටම එකඟ ෙනොවුණට, මම අහෙගන හිටියා. 
ෙමතැන ජාතිවාදය ගැන කථා කරනවා. ෙම් කාඩ්ෙබෝඩ් අය  
ෙමහාට ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ ෙන්. නිකම් අයිස් කැෙට් වාෙග් 
එළියට දැම්ම ගමන් ඒ ඔක්ෙකෝම ෙහේදිලා යනවා. ඒ වාෙග් වැඩ 
කරන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකතු ෙවන්න.  එකතු ෙවලා ජාතිවාදය 
අදින්ෙන් නැතුව අෙප් අඩු පාඩු ඕනෑ එකක් කියන්න.  

දැන් ෙමතැන කථා කළා, සිරකරුවන් 38ෙදෙනකුට ඇප 
දුන්නා කියලා. ඊට වඩා දරුණු අය මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් නිදහස් කරලා තිබුණා. ෙකළින්ම 
බූස්සට ගිහින් සමහරු -[බාධා කිරීම්] ෙමතැනදී අපි ඇප දුන්නා 
විතරයි. ඒ සමහර අය අවුරුදු 15ක්  අත්අඩංගුෙව් හිටපු අය.  
එෙහත් අපි නඩුව ඉවතට දැමුෙව්  නැහැ.  මම එකක් කියන්න 
ලැහැස්තියි. ඔය කියන 12,000ක පිරිස ගැනත්, ෙම් නිදහස් කරපු 
38ෙදනා ගැනත් අපි කල්පනා කරලා  බලමු.  වැඩිම දරුණු අය 
සිටින්ෙන්  එම 38ෙදනා අතරද,  නැත්නම්  -[බාධා කිරීම්] ෙවන 
එකක් තියා ෙක්පී ෙගන්වලා ෙමෙහේ තියා ගත්තා. එතෙකොට ඒක 
වැරැදි නැත්නම් ෙම්වාත් වැරැදි නැහැ. ෙම්ක වැරැදි නම් ඒකත් 
වැරැදියි.  [බාධා කිරීම්] Sir, you must always come to court 

with clean hands.  If you have not got clean hands, do not 
talk. ඕකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  දැන් ජාතිවාදය අදින්න එපා. 
ජාතිවාදය අත්හරින්න.  ෙම්ෙගොල්ෙලෝ දන්න සිංහලකමක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] සිංහලකම ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] සිංහල සංස්කෘතිය දන්ෙන් නැහැ.  සිංහල ජාතිය ගැන 
නිකම් ෙබර ගහනවා; නිකම් කයිවාරු ගහනවා. සිංහල ජාතිය 
ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? දැන් ඔය ෙබෙර් 
ගහන්න බැහැ.  මම ෙමතැන ජාතිවාදය අදින්ෙන් නැහැ කියා 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක පමණ කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කාල ෙව්ලාව තව විනාඩි කිහිපයකින්  වැඩි කර ෙදන්න, 

ගරු සභාපතිතුමනි.  ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත්, 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත්, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් සාකච්ඡා කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව්  අෙප් තිබුණු සහජීවනයත් පළුදු ෙවන තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,  රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව ෙගොඩනඟන්න පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙගන ගිය කියා 
මාර්ග නිසාත්, පසු ගිය රජය තිස් අවුරුදු යුද්ධයක් අවසන් කළ 
නිසාත්,  බයක් හැකක් නැතිව ෙමෙහම සංවාදෙය් ෙයෙදන්න අපට 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි.  ෙම් රෙට් 
සාමය සහතික ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සාමය සහතික කරපු හිටපු 
විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් කැපවුණු සියලුම සන්නද්ධ ෙසේනාංකවලටත්,  එය 
දරාෙගන හිටපු ලාංකීය ජනතාවටත් අෙප් පණාමය අපි 
පිරිනමන්න ඕනෑ.  නමුත් ෙම් ලබපු නිදහස සහ සාමය ශක්තිමත් 
ෙවන්න නම්, අපි ජාතීන් අතර අවිශ්වාසෙයන් ෙතොර සහජීවන 
පතිපත්ති ෙගොඩනැඟීම අවශ්යයි කියන කාරණය විවාදයකින් 
ෙතොරව මම පිළිගන්නවා. ඒක අපට අවශ්යයි. දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ - යුග ගණනක ඉඳලා - ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු ආසනයක්, 
ෙදකක් දිනා ගන්නා උතුෙර් සමහරුන් දකුෙණ් සිංහල ජනතාවට 
විරුද්ධව ජාතිවාදී අදහස් නිර්මාණය කරනවා අපි දැක්කා.  ඒ හා 
සමාන්තරව දකුෙණ් ජාතිවාදය මතු වුණා.  ඒ නිසා  ෙමය 
ජාතිවාදය කියන එකම කාසිෙය් ෙදපැත්තයි. ජාතිවාදෙයන් 
කාටවත් වාසියක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. රට ආපස්සට ගිය 
ආකාරය ඉතිහාසෙය් අපි දැක්කා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එදා උදැල්ල, දෑකැත්ත අතට ගත් තරුණ 
පිරිස රට ෙබදා ගන්නා අරගළයකට තල්ලු වුෙණ් සමාජ ආර්ථික 
පශ්න නිසායි. දකුෙණන් නායකෙයක් උතුරට ගියාම,  දකුෙණ් 
නායකයන්ෙග් ෙබල්ෙල් මිරිස් කරල, ලූනු ෙගඩිය සහිත 
මල්මාලය දමපු උතුෙර් ෙකොල්ලන් ඔවුන්ට ඇති වුණු සමාජ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අසාධාරණයට විරුද්ධව ආයුධ අතට ගත්තා.  ඒක තුළ ආර්ථික 
පැතිකඩක් තිබුණා. ඒ නිසා සහජීවන පතිපත්තිය ෙගොඩනඟන්න 
නම්,  අපි අතර තිෙබන අවිශ්වාසය  නැති කර ගත යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ඉතිහාසෙය් ෙම් අරගළයට මඟ පාදපු උතුෙර් තිෙබන ඒ 
දුක්ඛිත සමාජ ආර්ථික ස්වභාවය ෙවනස් කරන්නට අප කියා  කළ 
යුතුයි. 

යුද්ධය තරම් ෙලෙහසි නැහැ සංහිඳියාව ෙගොඩනඟන එක. ඒක 
අමාරු කාර්යයක්. පළුදු වුණු හදවත් එක්තැන් කරන එක ටිකක් 
අමාරුයි. ඒ ෙවනුෙවන් එදා අෙප් රජය විශාල පරිශමයක් දැරුවා. 
නමුත් එය ඊට වඩා ෙව්ගවත් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. එෙහම කළා 
නම් වඩා ෙහොඳයි. අද කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ෙලෝකෙය් රටවලට 
ආදර්ශයක් ෙදමින් අවි ආයුධ අතට අරෙගන රට ෙබදන්න සටන් 
කරපු ෙබදුම්වාදී තරුණයන් සමාජමය වශෙයන්  පුනරුත්ථාපනය 
කර තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. අපි "පුනරුත්ථාපනය" 
කියන එක වචනයට පමණක් සීමා කෙළේ නැහැ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, භාර වුණු සහ යටත් වූ සියලු ෙදනාත්, අත්අඩංගුවට 
ගත් තරුණයනුත් කඳවුරු 29කදී විවිධ අංශවල නිපුණත්වය ඇති 
අය බවට පත් කරලා ෙම් සහජීවනය පිළිබඳව වන විශ්වාසය 
තහවුරු කිරීම සඳහා අප ඒ අය සමාජගත කළා.  උතුෙරන් දකුණට 
ගිය "තල් රුප්පාෙවන් ෙපොල් රුප්පාවට" වැඩ පිළිෙවළ අද අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක  පජාව අතරත් ෙලොකු විශ්වාසයක් 
ෙගොඩ නඟපු සහජීවන කියාවලියක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. 
ඒ නිසා එම  සහජීවනය පදනම් කර ෙගන අපි පසු ගිය කාලෙය්  
අසහනයට පත් වුණු තරුණයන් සමාජගත කරන්න කියා කළා 
වාෙග්ම යුද්ධයට මුහුණ දුන් පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය දියුණු 
කරන්නත් විශාල පරිශමයක් දරා තිෙබන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙගෞරවය  රජයට හිමි වන්නට ඕනෑ. නමුත් අද සමාජ 
තත්ත්වය ෙවනස්. අද යුද්ධයක් නැහැ. අද තිෙබන සාමකාමී 
වාතාවරණය යටෙත් එම කියාවලිය වඩා ෙව්ගෙයන් ඉස්සරහට 
ෙගන යාෙම් වගකීම වත්මන් රජයට පැවරී තිෙබනවා. දැන් 
ෙගොඩනඟා තිෙබන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පධාන කාර්යක් විය 
යුත්ෙත්, ජාතික ආරක්ෂාව කියන එකයි. මම විශව්ාස කරන්ෙන් 
නැහැ, උතුෙර් තරුණයන් යළි පරණ විධියට අවි අතට අරෙගන 
ෙම් රට නැවතත් ෙබදුම්වාදී  අරගලයකට ෙගන යයි කියලා. නමුත් 
යුද්ධය හමාර වුණත් ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් පවතින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තස්තවාදය කියන 
එකත් තනි රටකට සීමා වුණු එකක් ෙනොෙවයි. ඒක අද ජගත් 
කියාවලියක්. ෙම් ජගත් කියාවලිය  ඔස්ෙසේ අලුත් තත්ත්වයන් 
සමාජගත කරන්න කියා කරන බලෙව්ග ඉන්නවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධව අඩුෙවන් සැලකිය යුතු නැහැ.  

එක පැත්තකින් ජාතීන් අතර සංහිඳියාව අෙහෝසි ෙවන ෙකොට, 
ආගමික වශෙයන් පවතින සංහිඳියාව නැති කරන්න සමහර 
බලෙව්ග ෙලෝකෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන අත් දැකීම් අපට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, එදා එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය ජුම්මා පල්ලිෙය් පැවැති උත්සවයට  ෙබෝම්බ 
පහාරයක් එල්ල කෙළේ. එදා ජුම්මා පල්ලියට ඒ ෙබෝම්බ පහාරය 
එල්ල කරනෙකොට, අ පි සූදානම් ෙවමින් සිටිෙය් මීලාදුන් නබි 
අනුස්මරණ ජාතික උත්සවය සමරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, එදා 
ඒ ෙබෝම්බ පහාරයට මුහුණ දුන් ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් අද ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. අෙප් 
මහින්ද විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා අනතුරට පත් වුෙණ්ත් ඒ 
සිද්ධිෙය්දීයි. අපි ජාතීන් අතර මිතත්වය පමණක් ෙනොෙවයි, 
ආගමික සංහිඳියාවත් තහවුරු කරන්න කියා කෙළේ, ෙම් රට තුළ 
ඇති වන විරසකය ෙවනස් කරලා ඉතාම සහජීවන පතිපත්තියක් 
මත රෙට් ආර්ථික කියාමාර්ග ඉස්සරහට ෙගන යෑමටයි. රටක 
සහජීවනය නැත්නම් ආර්ථිකය ඉස්සරහට යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් කියාවලිෙය්දී අධිකරණයට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා.  පසු 

ගිය කාලෙය් අපි  එම පුනරුත්ථාපන කියාවලිය ෙමෙහය 
වනෙකොට 12,000ක් පමණ වූ තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය 
කරන්නට  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය 
පිළිබඳව අපි අමතක කරන්ෙන් නැහැ. නඩුවක් ෙගොනු කරන්න 
පුළුවන්කමක් ෙනොමැතිව අත් අඩංගුෙව් රඳවා ෙගන සිටි; 
කඳවුරුවල රඳවා ෙගන සිටි තරුණයන් පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියකට ෙයොමු කිරීමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැක්වූ 
එකඟතාව මත තමයි,  ඒ සියලු ෙදනා පුනරුත්ථාපන කියාවලියට 
මුසු කරලා ඒ මගින් සමාජයට වැඩදායී පුරවැසියන් බවට පත් 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබු ෙණ්.  

ඒ නිසා හිටපු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 
ඇමතිවරයා හැටියට මම කියන්න කැමැතියි, කිසියම් 
පුරවැසිෙයකුට ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු සාධක 
නැත්නම්, දිගින් දිගටම ඒ පුරවැසියා බන්ධනාගාරෙය් රඳවා 
තැබීම මම කිසිෙසේත්ම පිළිගන්නා ෙකෙනක් ෙනොවන බව. 
බන්ධනාගාරය තුළ හිටපු සමහර රැඳවියන් පුනරුත්ථාපන 
කියාවලිය හරහා පුනරුත්ථාපනය කරන්න කියලා අපි ඒ 
ෙවලාෙව්ත් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සමහර අය තමයි ඔය පසු ගිය 
දිනවල ඇප මත මුදා හැරලා තිෙබන්ෙන්. එය නිදහස් කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. සාමාන්ය ෙකෙනකුටත් නීතිෙය් තිෙබන පතිපාදන මත 
ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න ඕනෑ, ජාතික 
වශෙයන් අපි මුහුණ ෙදන සමාජ ගැටලු විසඳීෙම්දී යථාර්ථවාදී 
විධියට ඒ පශ්න ෙදස බලා කියා කිරීම වැදගත් ෙවනවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙමතැන නැති වුණත්, මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී තවත් ෙදයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. අධිකරණ 
අමාත්යාංශය යටෙත් සිදු විය යුතු සමහර ෛනතික පතිසංවිධාන, 
නීතිමය ෙවනස්කම් සිදු කිරීෙම් වැදගත්කමක් තිෙබනවා. 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින් දන්නවා, අද මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් බන්ධනාගාරවල පිරිලා ඉන්න 
බව. ඒ නිසා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි උත්සාහයක් 
ගත්තා, පජා පාදක විෙශෝධන පනත සංෙශෝධනය කරලා, මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි වූවන් මුල් අවස්ථාෙව්දීම පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියකට ෙයොමු කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සදහා නීතිමය 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පනත සංෙශෝධනය කිරීම අවශ්ය 
ෙවලා තිබුණා. සමහර අධිකරණවලදී එවැනි තැනැත්නත් 
පුනරුත්ථාපන කියාවලියකට ෙයොමු කරන්න විනිසුරුතුමන්ලා 
යම් යම් නිෙයෝග ලබා දීලා තිබුණා. ෙම් පිළිබඳව ඇත්ත 
වශෙයන්ම එක පැත්තකින් පමණක් ෙනොබලා, තරුණයන් මුහුණ 
ෙදන සමාජ ගැටලු විසඳලා, ඔවුන් සමාජයට යහපත් පුරවැසියන් 
බවට පත් කරනවා වාෙග්ම ඔවුන් යළි යළිත් වැරදිකරුවන් 
හැටියට, අසහනකාරී පුද්ගලයන් හැටියට සමාජගත වීමට තිෙබන 
ඉඩ පස්ථා අපි අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ.  

මම තව කරුණක් ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. අපි අද එක 
පිරිසක් ගැන පමණක් ෙනොෙවයි බැලිය යුත්ෙත්. අද 
බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා, මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ 
සිරකරුවන්. සමහර අය ජීවිතෙය් පළමු වැනි අවස්ථාවට තමයි 
එවැනි වරදකට හසු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් හදිසි ෙකෝපය නිසා, 
ක්ෂණික ෙකෝපය නිසා එවැනි පශ්නවලට මුහුණ දීපු අය. එවැනි 
තැනැත්තන්ෙග් දඬුවම් ලිහිල් කිරීම පිළිබඳව අපි පුනරුත්ථාපන 
හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය හැටියට ෙයෝජනා 
ෙකටුම්පතක් අධිකරණ අමාත්යාංශයට එව්වා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී 
අෙප් අදහස් දැක්වූෙව්, කෲර, සංවිධානාත්මක මිනිස් ඝාතන 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ක්ෂණික කියා නිසා ෙහෝ නඩු 
කටයුත්තක් අවසන් කර ගන්න වත් ෙපොෙහොසත්කමක් නැති නිසා 
ආදී විවිධ ෙහේතු මත ෙම් දණ්ඩනයට ලක් වූ අය සම්බන්ධෙයනුයි 
අපි අදහස් දැක්වූෙය්. ඒ තැනැත්තන් ගැන ෙසොයලා බලලා දඬුවම් 
ලිහිල් කිරීමට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලායි අපි කිව්ෙව්. ඒ අයට 
සමාව දිය හැකි වන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාට විතරයි. කමිටුවක් පත් 
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කරලා, ඒ ගැන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙසොයා බලා, ඔවුන්ෙග් 
දඬුවම් කාලය ලිහිල් කරන්න කියලායි අපි කිව්ෙව්. ඒ කියන්ෙන්, 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම විසි වසරක සිර දඬුවමකට ෙයොමු 
කරන්න කියන එක. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, අපට කාලය පිළිබඳ විශාල 

ගැටලුවක් තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ නිසා මම ඒ කරුණු ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න 

කියලා අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. කථාවක් 
විධියට ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ටිකක් ෙලොකු ෙර්ස් එකක් විධියටයි 
කථා කරන්න වුෙණ්, කාලය මදි නිසා. කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
එෙකොළහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
ගරු සභාපතිතුනි, කවුද, මාෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි තුනක් 

ෙහොරා ගත්ෙත්? 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විනාඩි එෙකොළහකට වඩා ෙදන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අද තව දහහත් ෙදෙනක් කථා 
කරන්න ඉන්නවා.  

 
[අ.භා. 3.43] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, අධිකරණ 
අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
ගැන කථා කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී මට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි විවිධ 
කථා ඇහුවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව ඇහුවා. දැන් ඉන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව ඇහුවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
කථාව ඇහුවා. අද ෙමම කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  ආරක්ෂක 

අමාත්යාංශය, අධිකරණ අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව තුළ තිෙබන මතය ගැනත් අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ. ජනවාරි 08 ෙවනිදා අපි ලබා ගත් ජයගහණය 
ඉතිහාසය තුළ සිදු වූ ෙලොකුම ෙවනසයි. ඒ අයුරින් අපට 
ඓතිහාසික ජයගහණයක් ලබා දුන් ජනතාවට ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මීට ෙපර අෙප් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් තිබුණු නීතිය, සාමය, ආරක්ෂාව, අධිකරණය වාෙග් 
ෙද්වල් ෙකොයි තරම් දරුණු විධියට ඛාදනය ෙවලා තිබුණාද, 
ෙකොච්චර දරුණු විධියට ඒකාධිපති ෙවලා තිබුණා ද කියන 
කාරණය කවුරුත් දන්නවා.  මම හිතන හැටියට කවුරුත් මා ඒක්ක 
එකඟ ෙවයි. මම එම කරුණු  තමුන්නාන්ෙසේලාට විස්තරාත්මකව  
ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි බුද්ධ ධර්මය ඉෙගන ගන්න  ෙකොට 
අහලා තිෙබනවා,"රජ අධාර්මික වුණාම ඇමති මණ්ඩලය 
අධාර්මික ෙවනවා; ඇමති මණ්ඩලය අධාර්මික වුණාම නිලෙමලා 
අධාර්මික ෙවනවා; නිලෙමලා අධාර්මික වුණාම රට වැසියා 
අධාර්මික ෙවනවා" කියලා. ෙමය අප ෙගෞතම බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ විසින් ෙද්ශනා කරලා තිෙබන ධර්මයක්. ජනවාරි 08 
ෙවනිදායින් පසුව අපට ධාර්මික ජනාධිපතිවරෙයක් ඉන්නවා; 
ධාර්මික අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. අර තැන්වල ෙකොපමණ අය 
හිටියත් දැන් ඉසස්ර විධියට පිස්සු නටන්න විධියක් නැහැ කියන 
එක තමයි මෙග් මතය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෑත දී සිදු වූ සිද්ධිය ෙදස බලන්න.  අද 
"ලංකාදීප" පත්තෙර් තිෙබනවා, ''තාජුදීන් මරණය මිනී මැරුමක්'' 
කියලා. ෙම් මිනී මැරුම ගැන කියනවා නම්, ෙම් මිනී මැරුම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවදාද? පසු ගිය කාලෙය්ම සමාජ ජාලා ෙවබ් 
අඩවිවලත්; මාධ්යවලත් හැම තැනම පචාරය වුණා අපි මැතිවරණ 
කාලෙය් තාජුදීන්ෙග් මිනිය ෙගොඩ ගත්තාය, ඊ ට පසුව එය ඡන්ද 
ගුණ්ඩුවක් ෙලස පාවිච්චි කරලා දැන් අතහැරලා දාලා තිෙබනවාය, 
නමුත්, දැන් තාජුදීන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ කියන එක 
සම්බන්ධෙයන්. තාජුදීන් ගැන කථා කරද්දි නාමල් මැතිතුමාත් ෙම් 
ගරු සභාවට පැමිෙණන එක ෙහොඳයි.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හා. කියන්න. කියන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙහොඳයි. ෙම් තජුදීන්ෙග් මරණය ෙවලා තිෙබන ඒ ඉතිහාසය 

ගැන කථා කරද්දී- තජුදීන්ෙග් ඝාතනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කවදාදා? 2012 වසෙර් මැයි 17 ෙවනිදා සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් තමයි කියන්ෙන් මිනී මැරුමක් කියලා. ෙමච්චර කාලයක් 
සාක්ෂිවලට ෙමොකද වුෙණ්? ෛවද්ය වාර්තාවලට ෙමොකද වුෙණ්? 
කවුද ෙම්වා හැංගුෙව්? අභ්යන්තර අවයව ෙකොටස් ෙකොෙහේද 
අන්තර්ධාන වුෙණ්? අෙප් මිතෙයෝ වන ෙම් සියලු ෙදනාත්, අපි 
කවුරුත් ෙම් එකතු ෙවලා ෙම් ෙද්ශපාලනෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න; නීතිය සථ්ාපිත කරන්න; 
අධිකරණය ශක්තිමත් කරන්න. ඒ අනුව, යහ පාලනය නැවත 
ෙගොඩනගන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සාටකය දැකලා බය වුෙණ් නැහැ ෙන්? Tone එක ෙපොඩ්ඩක් 

ෙවනස් වුණා. ඒකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිෙබද්දිත් බය වුෙණ් නැති කාලෙය් 

දැන් පැරදිලා ඉන්නෙකොට බය ෙවයිද මන්තීතුමා. ඔව්. දැන් tone 
එක වැඩි වුණා. නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැක්කාම මට කථාවක් 
මතක් වුණා. මෙග් මිතෙයක් වන BBC ෙසේවෙය් ඉන්න අස්ලාම්,  
අෙප් මිත නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක වාහනයකින් එන 
අතරතුර interview එකක් කළා. එහිදී අෙප් අස්ලාම් අහනවා,"ගරු 
නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තෙයෝ, තජුදීන්ව දන්නවාද? කියලා. 
එතෙකොට නාමල් මැතිතුමා කියනවා,"හෙපෝ ඔව්. අෙප් ෙහොඳ 
යහළුෙවක්. අපි එකට කනවා, ෙබොනවා, එකට ෙසට් ෙවනවා. අපි 
ඒෙගොල්ලන ්ෙග් දුක සැප බලනවා. ඒෙගොල්ෙලෝන්ෙග් පවුෙල් අය 
අෙප් දුක සැප බලනවා. අපි නිතර  එකට රගර් ගහන, එකට 
සාදවලදී ෙසට් ෙවන -හමුෙවන- යහළුෙවෝ" කියලා. ඊට පසුව 
අස්ලාම් අහනවා,"ෙහොඳයි. එතෙකොට එයා ෙහොඳ යහළුෙවක්ද?" 
කියලා. එතෙකොට නාමල් මැතිතුමා කියනවා,"ඔව්. අෙප්යි, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග්යි, අම්මලා; තාත්තලා අපි දන්නවා. අපි ෙගවල්වල 
ගිහිල්ලා කනවා ෙබොනවා" කියලා. ෙම් අහන සියලු පශ්නවලට 
ෙලොකු මිතකමක් කියනවා. ඊළඟට, බිමල් මන්තීතුමනි, අර 
අස්ලාම් අහනවා,"ෙහොඳම යාළුෙවක්ද?" කියලා. එතෙකොට නාමල් 
මැතිතුමා කියනවා,"ඔව්. ඉතාම ෙහොඳ යාළුෙවක්. අෙප් පණ හා 
සමාන ළඟ මිතෙයක්" කියලා. ඊට පසුව නැවත අස්ලාම් 
අහනවා,"හා..ඇත්තද? ඇයි මරණයට ගිෙය් නැත්ෙත්? ඔය තරම් 
ෙහොඳ යාළුවාෙග් funeral එකට ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි?"කියලා. අපි 
නම් ෙහොඳම යාළුවාෙග් මරණවලට යනවා. අපි දවස් තුන, හතරක් 
නිදි මරණවා. මුස්ලිම් ෙකෙනක් නම් එක දවසයි. නමුත්, ඒ දවෙසේ 
හරි ඉන්නවා. ගිහිල්ලා ඒ මව්පියන් එක්ක කථා කරනවා. නමුත්, 
අර රගර් ගහන රාජ පුතයන් තුන් ෙදනා -රාජ කුමාරෙයෝ තුන් 
ෙදනා- ෙමච්චර ෙසට් වුණ, ෙමච්චර එකට හිටපු යාළුවා ඝාතනය 
කරලා ගහලා මැරුවාට පසුව ඔහුෙග් ෙගවල් පැත්ෙත් ගිහිල්ලා 
නැහැ. දුරකථන ඇමතුමක්වත් දීලා නැහැ. සෙහෝදරයා කියන 
විධියට, තාත්තා කියන විධියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයි ඇවිල්ලා 
නැත්ෙත්? ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙම්ක පිටුපස තිෙබන්ෙන් පමිලා - 
දස්ෙකොන්  කථාෙව් ෙපේම වෘත්තාන්තය. ෙමොකක්ද? උපන් ලපයක 
ෙක්ස් එකක්. යසාරාෙග් උපන් ලපයක් ගැන කිව්වා. අන්න ඒ 
දරුවා මරා දැම්මා. ඒ දරුවා  ෙහොඳ ශක්තිමත්; ළඟදී මිය ගිය 
ෙජෝනා ලූෙමෝ වාෙග් ෙහොඳ රගර් කීඩකෙයක්. ඔහු කාර් එකක් 
ඇතුළට ෙවලා, එක පාරට ගිනි තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් 
කට්ටියට ෙක්න්ති යනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්න, වසීම් 
තාජුඩීන්ෙග් අම්මාට, තාත්තාට තිෙබන ෙව්දනාව ගැන. ඒ, 
තමුන්ෙග් දරුවා. ඔහුට ගහලා, ඔහුෙග් අස්ථි කඩලා, අත පය 
කඩලා, මරලා, වාහනයකට දමා ගිනි තියන්න බැහැ. යාළුවාෙග් 
මරණය ගැන කියද්දී නාමල් කියන ඔහුෙග් මිතයා හිනා ෙවනවා. 
එතුමාට විහිළුවක්, එතුමාෙග් මිත රගර් කීඩකයාෙග් මරණය. ඒක 
අපට ෙව්දනාවක්. අපි කවදාවත් ඒක ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් කර ගත්ෙත් 
නැහැ. අපි බලයට පත් ෙවලා වසරක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අද එය 
ඔප්පු කර ගත්තා. NGO වාර්තාෙව් තිෙබනවා, තාජුඩීන් මැරුෙණ් 
කාර් එක ඇතුෙළේ පිච්චිලා ෙනොෙවයි, ඒක ඝාතනයක්, මිනී 
මැරුමක් කියලා. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] කරපු අය ඒක භාර ගනියි. ඒක ළඟදීම 
ෙහළිෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් වාෙග් ෙද්වලට උදවු කර 
තිෙබන්ෙන් කවුද? පසු ගිය දවස්වල නීතිෙය් ෙලොකු තැන්වල 
සිටිෙය් කවුද? [බාධා කිරීම්] අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා සිටියා. 
අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා ෙමොනවාද කෙළේ?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ජනවාරි 08වන දා - 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අර NGO එෙක් නම ෙපොඩ්ඩක් 

කියන්න. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙමොකක්ද?  
 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අර NGO එෙක් නම ෙපොඩ්ඩක් 

කියන්න. දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, NGO වාර්තාෙව් තිෙබනවාය 
කියලා. 

 
 
 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඕවා අහන්න ඕනෑ, පාෙද්ශීය සභාෙවන්. ෙම්ක 

පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා කිරීම්] ඒකට දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය 
සභාෙවන් අහන්න ඕනෑ. නාමල්ට කෙඩ් යන්න, ෙහට. [බාධා 
කිරීම්]  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
 
 
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් ෙව්ලාෙව් පරීක්ෂණයක් තිෙබන ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් 

ෙන්ද,  ඔබතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන්? 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක රහස් ෙපොලීසිෙය්දී කිව්වා; රහස් 

ෙපොලීසිෙය්දී පිළිගත්තා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
රහස් ෙපොලීසිෙය් කථා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන එක සුදුසුද?  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මා ෙම් සම්බන්ධය තමයි ෙපන්වන්න යන්ෙන්. පහු ගිය ටිෙක් 

ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය ටිෙක් ජනවාරි 08වන දා 
කුමන්තණයක් වුණාය කියා කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order  එකක් තිෙබනවා. 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අන්න මිනීමරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණෙය් විභාග වන කාරණයක් 

සම්බන්ධව ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කථා කරන්න බැහැ. ෙම් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒක දැන ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක හරි. අපි ඒ ෙකොටස expunge කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
වසීම් ගැන කථා කරද්දී - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව 

විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය වසීම් තාජුදීන් ගැන 

කථා කරද්දී ෙම් අයට ෙමච්චර ෙක්න්ති යන්ෙන් ඇයි කියලායි.  

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ඒ ගැන අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ ෙක්න්ති එන්ෙන් ෙමොකද? [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. [බාධා 

කිරීම්] ෙක්න්ති යන්ෙන් වකාකාරව සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසා. 
[බාධා කිරීම්] ඇයි, තද ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාද 
මැරුෙව්? 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
එෙහම නම් අධිකරණයට යන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒක තමයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද කථා කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද කථා කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. [බාධා කිරීම්] අද කථා 
කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. [බාධා කිරීම්] අද කථා කරන්ෙන් 
නීතිය හා සාමය ගැන. ඉතින් [බාධා කිරීම්] දැන් පසු ගිය ටිෙක් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? [බාධා කිරීම්] ෙම් අය නීතිෙය් ස්ථාපිත කරලා, 
ප්ලාන්ට් කරලා තිබුණා, කට්ටිය. කවුද කට්ටිය? අනුර 
ෙසේනානායක, “මාෙග් කිරිල්ලී” ඒ සින්දුව කියන ඒ මහා දුෂ්ට 
ෙපොලීසිෙය් ෙලොකු මහත්මයා, පසු ගිය දවස්වල ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙබොරැල්ෙල්, වනාතමුල්ෙල් සුනිල් උස්සා ෙගන ගියා. උස්සා 
ෙගන ගිහින් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙබොරැල්ෙල් ජනතාව පාරට 
බැස්සාම මිනිහාව ආ ෙයත් ජනතාව අතරට ෙගනැවිත් දුන්නා. පසු 
ගිය දිනවල සුදු සීයාට ෙමොකද වුෙණ්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සුදු සීයාට ෙමොකද වුෙණ්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 මම කියන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද්වල් කියන ෙකොට උරණ වන අය 

ගැන ජනතාව ෙපොඩ්ඩක් විමසිල්ෙලන් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
කථාවලට තරහා යනවා කියන්ෙන් ඒ අය වකාකරෙයන් ඒවාට 
සම්බන්ධයි කියන එකයි. අපි කථා කරන්ෙන් අගතියට පත් වූ 
පාර්ශ්වය ගැනයි. මැරුණු අයෙග් ආත්ම ගැන, මැරුණු අයෙග් 
ජීවිත ගැන අපි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එම නිසා ඒ මිනීමරුවන්ව අල්ලන්න යහ පාලනය යටෙත් 

අපට පුළුවන් ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 

කරන්න කියපු ෙකොටස ඉවත් කරවන්න. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හිටපු ජනාධිපති ආර්යාව සිටින 

පින්තූරයක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමියට ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ඉදිරිපත් 
ෙවලා ඒ ගැන කරුණු කීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා  ෙකොටස 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒ වාහනය ගැන ෙපෞද්ගලික 

නාලිකාවක පැවැති සාකච්ඡාවකදීත් ඉදිරිපත් කළා. ඒක රාවය,- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක පරීක්ෂණයකට ලක් වන ෙදයක්. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකරලා නිහඬ ෙවන්න. ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ කරුණ සැලකිල්ලට ගන්නවා. උසාවිෙය් 
පරීක්ෂණයකට ලක්වන ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් යමක් ඉදිරිපත් 
වුණා නම් එය අපෙග් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස 
මම නිෙයෝග කරනවා. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙම්ක පුවත් පතකත් පළ වූ ෙදයක්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක හරි. ඒක පුවත් පතත් එක්ක තිෙබන පශ්නයක්. ෙම්ක 

පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙහොඳයි, දැන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් 
පැත්ෙතන් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන 
කථා කරන ෙකොට එම අමාත්යාංශයට අදාළ බලපෙද්ශ විධියට 
ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්ක තුන අයිති වන 
අතර, එම දිස්තික්ක තුෙන්ම භූමිෙය් වපසරිය ගත්ෙතොත් දළ 
වශෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 5,383ක් ෙවනවා. ජනගහනය 
24,77,285ක් වන අතර, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ගාල්ෙල් 
19යි; හම්බන්ෙතොට 12යි; මාතර 16යි. එතෙකොට සියල්ල 47යි. 
මහ නගර සභා 3යි, නගර සභා 4යි, පාෙද්ශීය සභා 42යි. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ගාල්ෙල් 
10ෙදනායි; මාතර 8ෙදනායි; හම්බන්ෙතොට 7ෙදනායි. එකතුව 
25යි. පළාත් සභා මන්තීවරු ගාල්ෙල් 23යි; මාතර 17යි; 
හම්බන්ෙතොට 15යි. එකතුව 55යි. එම බලපෙද්ශෙය් පදනමට 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 80 ෙදෙනක් සැදුම්ලත් ෙවනවා. ෙමන්න 
ෙම් වෙග් මහා මානව සම්පත් රාශියක් සම්බන්ධ කරගත් විශාල 
වපසරියක් මත පැතිරුණු අමාත්යාංශයක කාර්ය භාරය තමයි 
ඉදිරිෙය්දී මම පැහැදිලි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
කාර්යයන් විධියට, ගුවන් හා නාවික වරාය පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීම, යටිතල පහසුකම් සැපයීම, කෘෂි කාර්මික අංශෙය් පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම, පවත්නා වූ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, දකුණු 
පළාත් නාගරික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, නාගරික සංවර්ධනයට 
අවශ්ය පහසුකම් සැලසීම, පරිසර හිතකාමී සංචාරක කර්මාන්තය 
සංවර්ධනය කිරීම, පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා ෙවෙළඳ ඒකක 
ස්ථාපිත කිරීම -ෙවෙළඳ ඒකක 25ක්-, සංවර්ධන පරතරයන් 
හඳුනා ගැනීම සහ සම්පත් පභවයන් හඳුනා ගැනීම -ඒ සඳහා 
අධ්යයන තුනක් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා-, ආදායම් 
උත්පාදන කියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීම, ස්වයං රැකියා අවස්ථා 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

ෙමන්න ෙම් දැවැන්ත කාර්ය භාරයට පාග්ධන වියදම් විධියට 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2යි; 
2017 වර්ෂය සඳහාත් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්ත්  රුපියල් ෙකෝටි 
2යි; 2018 සඳහාත් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2යි. 
රුපියල් ෙකෝටි 2 ගණෙන් තමයි පාග්ධන වියදම්වලට ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පුනරාවර්තන වියදම්වලට ෙම් 
අවුරුද්ෙද්  ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 9ක්; 2017 
වර්ෂය සඳහාත් රුපියල් ෙකෝටි 9ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; ඒ 
වාෙග්ම 2018 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 10ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. 
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ෙම්තරම් විශාල පුනරාවර්තන වියදම් ෙවන් කරලා ෙම් තුළින් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා බරපතළ 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙමහි පධාන සංවර්ධන කාර්යය ෙමොකක්ද 
කියා මා දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් ගාලු උරුමය පදනම ෙමම 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ කරෙගන කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙලෝක උරුමයක් වුණු ගාලු ෙකොටුව සංවර්ධනය කරලා, 
ඒ තුළින් සංචාරක ව්යාපාරය හරහා ආදායම් උත්පාදනය කර 
ගැනීමයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 1988දී ගාලු ෙකොටුව  ෙලෝක උරුමයක් 
ෙලස පකාශයට පත් කළ පසු සංස්කෘතික අමාත්යාංශය මැදිහත් 
ෙවලා එය ආරක්ෂා කරන්න 1994 අංක 7දරන පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතින් "ගාලු උරුමය පදනම" ස්ථාපිත කළා.  ෙමහි ඇත්ෙත් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්. නිල බලෙයන් එය ආයතන 14කින් 
සමන්විතයි. ෙමම ෙලෝක උරුමය ආරක්ෂා කර පවත්වා ෙගන 
යාෙම්දී ෙම් ආයතන දහහතරටම ඉතාම සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමහි කාර්ය භාරය වන්ෙන් ගාලු ෙකොටු 
බැම්ම පුරාවිද්යා ස්මාරකයක් ෙලස ආරක්ෂා කර පවත්වාෙගන 
යාමයි. ෙමම ෙලෝක උරුමය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන 
තවත් ආයතනයක් තමයි ගාල්ල මහ නගර සභාව.  ගාලු ෙකොටුව 
ඇතුළත -ඒ අක්කර 80 තුළ- නඩත්තුව විධිමත් ෙලස පවත්වාෙගන 
යාම තමයි ගාල්ල මහ නගර සභාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ශී ලංකාෙව් තිෙබන විශාලම බලෙකොටුව. පෘතුගීසි, 
ඉංගීසි, ලන්ෙද්සි පාලකයන් වරින් වර ෙමය පතිසංස්කරණය කර 
තිෙබනවා. ෙම් ගාලු  ෙකොටුව ශී ලංකාෙව් ෙලෝක උරුම අෙටන් 
එකක්. ශී ලංකාවට එන ඕනෑම විෙද්ශීය සංචාරකෙයක් පළමුව 
ෙහෝ අවසානයට ගාලු ෙකොටුව නරඹන්න අනිවාර්යෙයන්ම එනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මුලින් කී ආයතන 14 නිෙයෝජනය 
කරන අයට අමතරව අමාත්යවරයා තව හයෙදෙනක් පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ පත් කිරීම තුළම ෙම් කටයුත්තට ෙද්ශපාලන 
මුහුණුවරක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. මට තිෙබන පශ්නය ඒක 
ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
විසින් කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත දක්ෂිණ පළාත් සංවර්ධන 
වැඩසටහන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් 22වැනි දා පැවැත්වුණා. ෙකොග්ගල "Long Beach 
Resort" කියන ෙහෝටලෙය් තමයි ෙම් සාකච්ඡාව තිබුෙණ්. ෙම් 
ෙලෝක උරුමය අයිති වන්ෙන් සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශයටයි. UNESCO එක වග කියන්ෙන් සංස්කෘතික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශයටයි. සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය 
වග කියන්ෙන්ත් UNESCO එකටයි. ෙම්ක දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා ෙම් වන විට 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙමතැන ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන් කියා පරස්පරයක් මතු ෙවනවා. අපට තිෙබන ගැටලුව 
 ඒක ෙනොෙවයි. ෙනොවැම්බර් 22වැනි දා පස්වරු තුනට "Long 
Beach Resort" ෙහෝටලෙය් පවත්වපු රැස්වීෙම්දී අගමැතිවරයා යම් 
පකාශයක් කර තිෙබනවා. දකුණු පළාත නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හා පළාත් සභාෙව් මන්තීවරු එයට 
සහභාගි වුණා. ගරු අගමැතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ගාලු ෙකොටුව 
සංචාරක කලාපයක් ෙලස පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. ගාලු 
ෙකොටුව තුළ තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි, ෙපෞද්ගලික නිවාස, 
ෙකෞතුකාගාර කියන සියල්ල මුළුමනින්ම එතැනින් ඉවත් කරලා, 
ෙම් ෙකොටු පවුර ඇතුළත විෙද්ශිකයන්ට විශාල සංචාරක ෙහෝටල් 
ආරම්භ කරලා, ඒ තුළින් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීම කළ 
යුතුයි" කියා. එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණු කිසිම ෙකෙනක් 
ඒකට අකමැති ෙවලා නැහැ. ෙම් සාකච්ඡාවට චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
අමාත්යවරයාත් සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමන්න ෙම් ෙහෝටලය ෙම් විධියටම වැඩ කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා වාෙග්ම, රූමස්සල කන්ෙද් තට්ටු පෙහේ 

හෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කරලා, ෙම් සංචාරක ෙහෝටල් 
ව්යාපෘතිය එතැන පවත්වාෙගන යන්න කියලාත් එතුමා කියා 
තිෙබනවා. ෙමතුමා ගාල්ෙල් පුද්ගලෙයකු ෙවලාත් රූමස්සල 
කියන දැවැන්ත පාරිසරික භූමිය පිළිබඳව ෙත්රුමක් අරෙගන 
නැති බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
රූමස්සල කන්ෙද් එම ෙහෝටලය ඉදි කරන්න කියාත් එතුමා 
කියලා තිෙබනවා.  

14වැනි සහ 15වැනි සියවස්වල විෙද්ශ නැව්වලට පිරිසිදු වතුර 
සපයපු ස්ථානෙය් තමයි ෙම් ෙහෝටලය ඉදි කරන්න කියලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන තවමත් ජල උල්පත් තිෙබනවා. ලන්ෙද්සීන් 
විසින් ෙම් ස්ථානෙය් ෙපොකුණක් හදලා විෙද්ශ නැව්වලට පිරිසිදු 
වතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. එතැන පරිසර  සංෙව්දී කලාපයක්. ෙම් 
ස්ථානය විනාශ කරලා, විෙද්ශීය පුද්ගලයින් සන්තර්පණය 
කරන්න ෙම් මහත්වරු උත්සාහ ගන්නවා. පරිසරයට සංෙව්දී ෙම් 
කලාපය ෙම් විධියට විනාශ කරන්ෙන් නැතිව, සංචාරක ව්යාපාරය 
ෙවනත් ආකාරයකින් දියුණු කළාට අපට  ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් 
වාෙග් පාරිසරික උරුමයන් විනාශ කරලා, සංචාරක ව්යාපාර දියුණු 
කිරීම තුළින් දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයට මුදල් ලබා ගැනීම 
වහාම අත්හිටුවන්න කියලා අපි වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අගාමාත්යතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් boosterism  තුළින් 
tourism එකක් අෙප් රටට හඳුන්වා ෙදන්නයි. ඒ කියන්ෙන්, 
පරිසරය විනාශ වුණත් සියලුම ෙද්වල් විකුණලා, සියලුම  ෙද්වල් 
කැප කරලා, ඒ තුළින් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්නටයි 
එතුමා ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. 2014 වසර තුළ පංශයට තමයි වැඩිම සංචාරකයින් 
පමාණයක් පැමිණිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාණය දළ වශෙයන් 
මිලියන 90යි. ඇෙමරිකාවට මිලියන 80ක සංචාරකයින් 
පමාණයක් පැමිණිලා තිෙබනවා. ස්පාඤ්ඤයට මිලියන 68කුත්, 
චීනයට මිලියන 50කුත් වශෙයන් සංචාරකයින් පමාණයක් 
පැමිණිලා තිෙබනවා. නමුත් 2014 වසර තුළ ලංකාවට 
සංචාරකයින් පැමිණිලා තිෙබන්ෙන් මිලියන 1.5යි. එතරම් 
සංචාරකයින් පමාණයක් ෙහෝ අෙප් රටට පැමිෙණන්ෙන් ෙවන 
ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙලෝක උරුමයන් විනාශ ෙනොකර, 
ඒ ෙලෝක උරුමයන් සංවර්ධනය කරලා, ඒ මත සංචාරක 
ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යෑම නිසයි ෙමතරම් සංචාරකයින් 
පමාණයක් ෙහෝ අෙප් රටට පැමිෙණන්ෙන්. ෙම් ෙලෝක  
උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම නිසා තමයි අ ෙප් රටට ෙමතරම් 
ෙහෝ සංචාරකයින් පමාණයක් එන්ෙන් කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. ගාල්ෙල් ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙම් ෙලෝක 
උරුමයන් විනාශ කරමින් ඒ මත ෙහෝටල් ඉදි කරන්න කටයුතු 
කරනවා වාෙග්ම වතුර ෙබෝතල් කරලා ව්යාපෘති හදන්න ෙහට 
අනිද්දා වනෙකොට ෙයෝජනා කරනවා නම් ෙම්ෙගොල්ලන් 
ෙකොෙහේද යන්ෙන් කියන කාරණය අපට හිතා ගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.  

දක්ෂිණ සංවර්ධන බල පෙද්ශයට දැවැන්ත ෙභෞතික සහ 
මානව සම්පත් පමාණයක් අයත් වනවා. විවිධාකාර භූමි පෙද්ශ, 
කෘෂි පාරිසරික කලාප, විවිධාකාර පස් කලාප, මිනිස් ජනාවාස, 
විවිධ භූ රූප සහිත පෙද්ශ, දර්ශනීය දිය කඩිති, දිය ඇලි, ගංගා 
ෙදෝණි, වනාන්තර, තෘණ භූමි, කෙඩොලාන, රමණීය ෙවරළ, 
විවිධත්වෙයන් යුත් වෘක්ෂලතා, සිව්පාවුන් සහ ෙද්ශගුණික 
කලාප, ගංගා  ෙදෝණි 30ක් වාෙග්ම වසර පුරා ගලා බසින 
ෙබන්තර, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ, වළෙව් ගඟ,  මැණික් ගඟ 
වාෙග්ම කිරමඔය, මළලආර, කිරිඳිඔය වාෙග්ම ෙබන්ෙතොට ඉඳලා  
පට්ටනංගල දක්වා කිෙලෝමීටර් 200ක් පමණ දීර්ඝ වූ දර්ශනීය 
ෙවරළ තීරයක් සහිත ෙබොකු, කළපු, තුඩු ඇතුළු ස්වාභාවික 
වරායන්වලින් අනූනයි ෙම් බල පෙද්ශය. ඒ  පෙද්ශෙය්  විශාල 
සම්පත් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ මානව සම්පතක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්නවා. ෙම්  වටිනා ශමය ෙභෞතික පරිසරය හා සම්බන්ධ 
කරෙගන, ඉතාමත්ම ඵලදායක ආකාරෙයන් තමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න  දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න 
ඕනෑ නම් මීට වඩා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

පරිසරය විනාශ ෙනොකර, ෙලෝක උරුමයන් විනාශ ෙනොකර, 
ෙලෝක උරුමයන් විකු ණන්ෙන් නැතුව ඒ කටයුත්ත කරන්න 
කියන බල කිරීම මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී කරනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාෙග් කාලය විනාඩි 8කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 

[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කථා කරන්නට කාලය නැති බවයි 

ෙපෙනන්ෙන්. ෙකොෙහොම නමුත්, අද ෙම් විවාදයට සහභාගි 
ෙවන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ෙම් 
විවාදෙය්දී අදහස් දක්වපු අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
එල්ල කරන ලද ෙචෝදනා කීපයක් සම්බන්ධෙයනුත් කරුණු 
පැහැදිලි කිරීමට මා විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අදහස් පකාශ 
කරමින් සඳහන් කළා, "පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගැනීම, රඳවා 
ගැනීම ෙපර පරිදිම සිදු කරනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් නිලධාරින් ආපු ෙවලාෙව් ෙමෙලස රඳවාෙගන හිටපු 
කට්ටියත් තිකුණාමලෙය් හිටියා" කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
ඉතාම පැහැදිලිව එය පතික්ෙෂේප කරනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් නිෙයෝජිතයන් ආපු ෙවලාෙව් තිකුණාමල නාවික 
හමුදා කඳවුෙර් ෙහෝ ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙහෝ කිසිම ස්ථානයක අත් 
අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් රඳවා තැබීමක් ෙහෝ අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක් ෙහෝ සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එතුමා ඒ සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, 2007 අවුරුද්ෙද් සිදු වූ සිදු වීමක් පිළිබඳවයි. 
වර්තමාන පාලනය තුළ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගැනීම 
නීත්යනුකූලව සිදු කරන බවත්, රඳවා තබා ගැනීමත් නීත්යනුකූලව 
සිදු කරන බවත්, ඒ වාෙග්ම රඳවා තබා ගන්නා සෑම පුද්ගලයකුම 
අධිකරණෙය් විනිසුරුවරයකුට ඉදිරිපත් කර විනිසුරුවරයාෙග් 
නිෙයෝගය මත රඳවා තබා ගැනීම හැෙරන්නට බලහත්කාරෙයන් 
රඳවා තබා ගැනීමක් සිදු ෙනොකරන බවත් අපි වග කීෙමන් 
කියනවා. සුදු වෑන් කලාව ෙහෝ අත්තෙනෝමතිකව අත් අඩංගුවට 
ගැනීම ෙහෝ රඳවා තබා ගැනීම, නැත්නම් අත්තෙනෝමතිකව දඬුවම් 
ලබා දීම ෙම් පාලනය යටෙත් කිසිෙසේත්ම සිදු ෙවලාත් නැහැ. 
කිසිම තැනකින් එවැනි ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලාත් නැහැ කියා 
සඳහන් කරන අතර, එවැනි පකාශ කිරීම ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා 
තිෙබන පරිවර්තනයට, ෙම් යන නීත්යනුකූල පාලනයට හානිදායක 
තත්ත්වයක්. ඒක සමස්ත වශෙයන් රටට සිදුවන හානියක් කියන 
එකත් අපි සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඊළඟට, අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කරුණු 
කීපයක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා සඳහන් 
කළා, මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව. ෙමය 
අලුතින් ඇති වුණු සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා 
සඳහන් කළා, මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස් අයිරාංගනී ෙපෙර්රා 
මහත්මිය පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, යාපනෙය් ඉන්න සිවපාද 
සුන්දරම් කියන මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්තුමිය අද ඊෙය් පත් 
කරපු මහත්මියක් ෙනොෙවයි. එතුමිය නීති ක්ෙෂේතය පිළිබඳව, 
අධිකරණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව, විනිසුරු ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දීර්ඝ 
කාලීන අත් දැකීමක් තිෙබන විනිසුරුවරියක්. එතුමිය පත් කරලා 
දැන් වසර ගණනාවක් වනවා. ඒ වාෙග්ම මන්නාරමට පත් කරලා 
ඉන්නවා, මහින්ද පිනිදිය කියන මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්තුමා. 
එතුමා පත් කරලාත් දැන් වසර ගණනාවක් වනවා. ෙදමළ භාෂාව 
කථා කරන්න පුළුවන්, ෙහොඳින් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්, 
මනා අවෙබෝධයක් තිෙබන විනිසුරුතුෙමක් තමයි මහින්ද පිනිදිය 
කියන මහත්මයා. මහින්ද පිනිදිය මහත්මයා පත් කරලා 
තිෙබන්ෙනත් දැනට වසර ගණනාවකට ෙපරයි.  අයිරාංගනී 
ෙපෙර්රා මැතිනිය මෑතකදි පත් කරපු එක ඇත්ත. ෙම් පත් 
කිරීමටත් විෙශේෂ ෙහේතුවක් තිබුණා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තමයි, 
ෙම් දවස්වල එල්ටීටීඊ එෙකන් ජාතික සහ ජාත්යන්තර වශෙයන් 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක්, විෙශේෂ බලපෑමක්, විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, "එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නාමෙයන් අත් අඩංගුවට 
ගන්නා ලද සියලු සැකකරුවන්ෙග් විමර්ශන කටයුතු අවසන් 
කරන්න" කියලා.  

පවත්නා අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ෙම් සියල්ල අවසන් කිරීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. රෙට් තිෙබන්නා වූ අෙනකුත් නඩු සම්භාරයත් 
එක්ක තමයි ෙම් නඩුත් විමර්ශනයට ලක් කරන්ෙන්. එතෙකොට 
රෙට්ත්, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර වශෙයනුත් යම් කරුණක් 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන ෙකොට, ඒ 
අවධානයට ෙයොමු වුණු කරුණ අපි කඩිනමින් අවසන් කළ යුතු 
වනවා. නැත්නම්, තව තව සමාජගත පශ්න ඇති වන්නට පුළුවන්. 
ඒ සමාජ පශ්න මැඩ පවත්වා ගැනීමට, එයට විසඳුමක් ලබා දීම 
පවත්නා රජෙය් වග කීමක් වනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. අන්න ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා තමයි අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මැතිනිය 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විනිසුරුවරියක් වශෙයන් පත් කෙළේ.  අවුරුදු 
31ක් ෙසේවය කරලා මනා අත් දැකීමක් හා පළපුරුද්දක් තිෙබන 
මහත්මියක් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් අමාත ්යාංශයවත්, ඇමතිවරයාවත් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන පත්වීමක් ෙනෙවයි. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව අපි 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් විනිසුරුවරු තුන්ෙදනාම මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරුන් ෙලස පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අගවිනිසුරුතුමා කරන ලද ඉල්ලීමක් 
අනුවයි.  ඒ ඉල්ලීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු කළාම 
එතුමා විසින් තමයි ෙම් පත් කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. යුක්තිය 
පසිඳලන්නට, ඉතා කඩිනමින් ෙම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට 
ඇති සැබෑ අවශ්යතාව නිසා, සැබෑ කැපවීම නිසා තමයි ෙම් කියා 
මාර්ගය අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක ඉතාම වග කීෙමන් 
යුක්තව මා පකාශ කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් 
මන්තීතුමා කථා කරද්දී ෙදමළ භාෂාව දන්නා ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් අඩු පාඩුව ගැනත්, අෙප් ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා කථා කරද්දී දවිඩ භාෂාව දන්නා විනිසුරුතුමන්ලාෙග් 
අඩු පාඩුව ගැනත් සඳහන් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු 
සභාපතිතුමනි, දවිඩ භාෂාෙවන් වැඩ කරන්නට පුළුවන් 
විනිසුරුතුමන්ලාෙග් සහ ෙපොලිස් නිලධාරි  මහත්වරුන්ෙග් අඩු 
පාඩුවක් තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා. පළාත් 09 තුළ පුහුණු 
මධ්යස්ථාන 09ක් ආරම්භ කරලා, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
1,446ෙදනකුට දවිඩ භාෂාව උගන්වන්නට කටයුතු කළා; පුහුණුව 
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ලබා දුන්නා. හැබැයි, අවාසනාවකට ඒ පුහුණුව තුළින් ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 1,446 ෙදනාටම දවිඩ භාෂාව හරියාකාරව කථා 
කරන්න, ලියන්න, අධිකරණයට සම්බන්ධ කටයුතු ෙමෙහයවන්න 
-ෙම්වා හරියට කරන්න ඕනෑ-  තරම් නිපුණතාවක් ලැබිලා නැහැ. 
ෙපොලිස් නිලධාරින් 1,446ෙදනකු කියන්ෙන්, උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලත් ඒ වාෙග්ම දවිඩ භාෂාෙවන් වැඩ කටයුතු 
කරන ජනතාව ඉන්න අෙනකුත්  පෙද්ශවලත් වැඩ කටයුතු 
කරන්න පමාණවත් නිලධාරින් සංඛ්යාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් පමාණය  
තවත් වැඩිකර පුහුණු කිරීමට අවශ්යයි කියන එකත් අපි සිහිපත් 
කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වා ෙග්ම කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා කරද්දී 
කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. එතුමාෙග් කාලෙය්දී 
යුද්ධය පිළිබඳව කටයුතු කළ ආකාරයත් ඒ වාෙග්ම තහනම් 
සංවිධාන හැටියට තිබුණු සංවිධාන ඒ තහනමින් ඉවත් කිරීම 
පිළිබඳවත් එතුමා කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට්  ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තහනම් සංවිධානයක් බව 
අපට මතකයි. පසුව ෙම් තහනම් සංවිධානයට ෙද්ශපාලනය 
කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. කලකදී සටන් 
තිෙබන ෙකොට ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව පවත්නා රජයන් විසින් 
පාලකයන් විසින් තීන්දු තීරණ ගත යුතු වනවා.  ඒ තීන්දු තීරණ 
නැවත අපට ෙවනස් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. එකම තීන්දුෙව් 
හැමදාම ඉන්න ඕනෑ  නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදා 
ගැටුමකට ලක් ෙවලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී,   පැවති රජය ඒ 
සංවිධානය තහනම් කළා. ඉන් අනතුරුව, සාමකාමීව, 
පජාතන්තවාදීව වැඩ  කටයුතු කරන ෙකොට ඒ උදවියට ඒ තහනම 
ඉවත් කර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්ත් රජයකට බුද්ධි 
අංශවල වාර්තා සැලකිල්ලට ලක් කරලා, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
පසුබිම පිළිබඳව විචාරාත්මකව, විමසිලිවන්තව බලා ෙම් තීන්දු 
තීරණ ගන්නට සිද්ධ වනවා. ඒ අනුව තමයි හැම ෙකනාටම 
පජාතන්තවාදයට අවතීර්ණ වන්නට හැකි වන විධියට ෙම් විධිෙය් 
තීන්දු අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කාලෙය් වැඩ කරපු 
හමුදා නිලධාරින්ව විශාම යවන්න එපායි කියන ඉල්ලීම එතුමා 
කළා. ඔවුන්ට කෘතෙව්දීත්වය පිරිනමන්න ඕනෑයි කිව්වා. ෙජනරල් 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  -වර්තමාන Field  Marshal - එදා 
යුද හමුදාපතිවරයා වශෙයන් වැඩ කටයුතු කළා. අපට මතකයි, 
යුද්ධය අවසන් වන ෙකොට එතුමාව කුදලාෙගන ගිහිල්ලා 
කෘතෙව්දීත්වය ප ළ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්වාධීන කරන්න කියා එතුමා කිව්වා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අවංකවම අද ස්වාධීන කරලා තිෙබනවා. එදා ඒක ජනාධිපතිවරයා 
යටෙත්යි තිබුෙණ්. එදා ඒක ස්වාධීන කරන්නට එතුමන්ලාට 
උවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ඒකට විවිධ බලපෑම් කළා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, LLRC වාර්තාව, බෑන් කී මූන් වාර්තාව 
ෙම් සියලු ෙද්වල් ආෙව් එතුමාෙග් යුගෙය්යි. ඒ වාෙග්ම ගරු 
සභාපතිතුමනි, රටක යුද්ධයක් තිෙබන්නට පුළුවන්; යුද්ධයක් 
නැති ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දවල වැඩ කරන හැම 
ෙකනකුටම නීත්යනුකූලව වැඩ කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළායි කියලා, ඇමතිවරයකු වුණායි 
කියලා, මන්තීවරයකු වුණායි කියලා අපට නීතිය අබිබවා වැඩ 
කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  FCID එකට  හමුදාෙව්, 
ෙපොලීසිෙය්   එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අංශයක ෙකනකුට එෙහම 
නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු ඇමතිවරයකුට, මන්තීවරයකුට, ෙහෝ කාට 

ෙහෝ යන්න සිද්ධ වනවා නම්, ඔහුට යන්න සිද්ධ වන්ෙන් එදා 
දවෙසේ  නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් එය අභිබවා වැඩ කටයුතු කළ 
නිසායි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් අතීතෙය් ෙමවැනි අත් දැකීම් 
අපට තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිෙය් සිසුන් 26ෙදනා ඝාතනය කරපු 
සිද්ධිය, ඒ වාෙග්ම මනම්ෙප්රි ඝාතන සිද්ධිය, ඒ වාෙග්ම කිෂාන්ති 
කුමාරස්වාමි ඝාතන සිද්ධිය. ෙමන්න ෙම්වා  ඒ යුදමය අවස්ථාෙව්දී 
කළාය කියලා නිකම් ඉන්න ලැබුෙණ් නැහැ. පසු කාලීනව නීතිය 
කියාත්මක කරන්නට සිද්ධ වුණා. එෙහනම් ඒ විධියට වැරැද්දක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, එතැනදී සාමාන්ය නීතිය කියාත්මක 
ෙනොකර ඉන්නට රජයකට පුළුවන්කමක් නැහැ. එහිදී 
ජාත්යන්තරෙයන් සහ ජාතික වශෙයන් එන්නා වූ ඒ අපවාදවලට 
මුහුණ ෙදන්නට රජයකට සිද්ධ ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට 
කාල ෙව්ලාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hom.Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව විනාඩි 09කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් විවාදයට ෙගන 

තිෙබන ෙමොෙහොෙත්, අධිකරණ අමාත්යාංශය භාර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට යම් අදහස් කිහිපයක් පළ කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
කරෙගන යන ෙම් වකවානුෙව් අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්  
පරිසරයක්  රට තුළ නිර්මාණය වීෙගන යනවා. අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසම කියාත්මක වීෙම් ඉඳලා විධායක බලතල අඩු කර ගත්තු 
ජනාධිපතිවරයකු ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී විධායක බලතල 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරන්නට කටයුතු කරන 
ජනාධිපතිවරයකු ෙම් වකවානුව වන ෙකොට ලැබී තිෙබනවා. 

ඒ නිසා  ඉදිරි කාලය තුළ නීති හදන පාර්ලිෙම්න්තුව තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කරලා අපට ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබ්වි  කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු 
දිහා බැලුවාම, යුක්තිය පසිඳලීම කාර්යක්ෂම කිරීම පධානයි. මම 
හිතන විධියට අද ෙම් කාරණය තමයි  සියලු ෙදනා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ජනතා අෙප්ක්ෂාවලට අනුව නීතිය පතිසංස්කරණය කිරීම 
අවශ්ය බව. අවසානෙය් අප සියලු ෙදනාම වගකියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මහජනතාවට. ඒ නිසා මහජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවලට, සිතුම් 
පැතුම්වලට තැනක් ලැෙබන ෙලස, ඉඩක් ලැෙබන ෙලස ඒ සියලු 
නීති පතිසංස්කරණය කිරීම අධිකරණ අමාත්යාංශය හරහා ඉෂ්ට 
සිද්ධ ෙවනවා.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, සමථ මණ්ඩල ෙව්වා ෙම් සියලු 
ආයතනවලින් ෙකෙරන්ෙන්, ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත්ය කඩා 
වැෙටන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට රැෙගන ගිහිල්ලා  
මහජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා,  මහජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කර දීමයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි කටයුතු සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1,500ක විතර මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා.  
ශව්ය පටිගත කිරීම් සහිත ස්වයංකීය නඩු ෙගොනු කළමනාකරණ 
පද්ධතියකට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම නීති පතිසංසක්රණවලට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අධිකරණ පුහුණු ආයතන ශක්තිමත් කරන්න, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ධාරිතාව වැඩි කරන්න, අෙනකුත් 
අදාළ ආයතනවල ධාරිතාව වැඩි කරන්න තව රුපියල් මිලියන  
500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ අපි  ෙම් මුදල් 
භාවිතයට ගන්නවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් එංගලන්තෙයන් ආපු 
නීති පද්ධතියක්. ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් නීති පද්ධතිය ලංකාවට 
ගැළෙපන ෙලස, ෙගෝලීයකරණය වන රටක ආර්ථික 
පතිපත්තිවලට ගැළෙපන ෙලස සංෙශෝධනය කරනවා නම්, අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා රටට ඔබින ආකාරයට ඒ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ 
කර ගනීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා. 

මම තවත් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණ  වාෙග්ම මහාධිකරණ 32ක් 
තිෙබනවා.  අද ෙම් වාෙග් ආයතන රාශියක් රට තුළ තිබුණත් අපි 
පාෙයෝගිකව දන්නා කාරණාව තමයි, නඩු විභාගයක් අවසාන 
කරන්න දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බව.  යම් පමාදවලදී එක්ෙකෝ 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට අපි පුරුදු ෙවලා ඉන්නවා. නැත්නම් ෙවනත් 
ආයතනයකට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. අධිකරණවලට  
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා, නීතිය කියාත්මක කරන්නට අවශ්ය කරන 
පරිසරය ඒ ආයතන සියල්ලටම නිර්මාණය කරලා ෙදන්න.  

අද ලංකාෙව් ෙකෝටි ෙදකකට වැඩි ජනගහනයක් ඉන්නවා.  ඒ 
වාෙග්ම දවසින් දවස නඩු පමාණයත් වැඩි වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා 
අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ.  පසු ගිය කාල සීමාව ඇතුළත 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා බහ 
කරන්නට පටන් ගත්තා. මම සතුටු ෙවනවා, නැවත වතාවක් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධිකරණ අමාත්යාංශය යටතට  ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබීම ගැන. රජෙය් ආයතනවලට, ව්යවස්ථාපිත 
මණ්ඩලවලට, සංස්ථාවලට ෙම් හැම ෙදයටම නීති උපෙදස් ලබා 
ෙදන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඒ නිසා  ජන වරමක් 
ලැබුණු පළියට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ආයතනයකට 
ෙද්ශපාලන බලපෑ මක් කරන්න අපට පුළුවන්ද කියලා මම 
අහනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක්. ජන 
මතය අනුව අපට ජන වරමක් ලැබුණාට එයින් අදහස්  වන්ෙන් 
නැහැ, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
බලපෑමක් කරන්න අපට  පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියලා. 
ෙමොකද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන්ෙන් වසර 
ගණනාවක අත්දැකීම් බහුල, ඒ විෂයෙයහි පවීණත්වයට පත් වුණු 
පිරිසක්.  

අසාධ්ය ෙරෝගිෙයකුට ශල්ය කර්මයක් කරනෙකොට ඒකට ශල්ය 
ෛවද්යවරු  යනවා මිස,  පාෙර් යන මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඒ  ශල්ය 
කර්මය  කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා  අපට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ෙමොන පමාණයටද 
කියන කාරණාව පිළිබද අද සමාජෙය් කතාබහක් තිෙබනවා. ඒ 
කතාබහ අනුව  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක් 

හැටියට පවත්වා ෙගන යෑම  තුළ පමණයි,  අපි අෙප්ක්ෂා කරන 
ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්.  

අපරාධ නඩු විධාන සංගහයට අනුව නීතිපතිවරයාට  සුවිෙශේෂී 
වූ බලතල තිෙබනවා. ෙම් බලතල කියාත්මක කරන්නට අවශ්ය 
කරන පරිසරය හදා ෙදන එක තමයි අධිකරණ අමාත්යාංශය 
හැටියට අෙප් වගකීම ෙවන්ෙන්.  

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපර්තෙම්න්තුව ගැනත් වචනයක් 
කියන්නට  ඕනෑ. අපි  දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා.  ෙම් රෙට්  ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාවට 
සංෙශෝධන රාශියක්  ෙගෙනන්නට ඉදිරි කාලෙය් අපි සියලු 
ෙදනාම බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙම් හැම කටයුත්තකදීම නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ කාර්ය භාරය එදා 
වාෙග්ම ෙහට දවෙසේත්  අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. අපි ඒ සියලු 
කටයුතු අගය කරනවා.  

අද උෙද් සිට සාකච්ඡා  වුණ කාරණයක්  තමයි,  සංහිඳියාව 
කියන කාරණය. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි රටක්  හැටියට ඉදිරියට 
යනෙකොට සමහර  ෙවලාවට  අපට යම්යම් බාධක ඇති ෙවනවා.  
GSP   ෙනොලැබීම වාෙග් ගැටලු  තිෙබනවා. නමුත් අපි ඉදිරියට 
යන විට, මානව හිමිකම් කඩ කළාය  කියලා ෙචෝදනා 
කරනෙකොට, රටක් හැටියට අපි ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන් 
කියන කාරණාව  පිළිබඳව විමසිල්ෙලන් බැලිය යුතුයි.  යුද්ධය 
තිබුණු වකවානුව තුළ අෙප් රණවිරුවන් අෙප්  රට ෙවනුෙවන් 
කළ  කැප කිරීම් අපි දන්නවා. අෙප් ෙද්ශපාලන නායකත්වය  කළ 
කැප කිරීම් අපි දන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාම ආරක්ෂා කර ෙගන 
ඉදිරියට යෑම  කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  
එල්ටීටීඊ  සංවිධානයට පක්ෂව වැඩ කළ කණ්ඩායමක්  අද තවමත් 
බන්ධනාගාර ගත ෙවලා ඉන්නවා නම්, විෙශේෂ මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් පත් කරලා  ඒ නඩු කටයුතු කාර්යක්ෂමව 
කිරීම  අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවයි.  ඒ කාරණයයි  ඒ පත්වීම හරහා 
ඉෂ්ට කරන්ෙන්. එදා ෙම් රෙට් යම් පශ්නයක් තිබුණා නම්, ඒ 
පශ්නය ෙහට දවෙසේ නිරාකරණය කර ෙගන, දවිඩ, මුස්ලිම්, 
සිංහල  ඇතුළු  සියලු ජාතීන්ට සමගිෙයන් ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් 
පරිසරයක ් නිර්මාණය කර ෙදන්න  පුළුවන් ෙව්වි  කියලා අපි  
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තව කරුණු ගණනාවක් සඳහන් කරන්නට 
තිෙබනවා.  නමුත් ඒ සඳහා තිෙබන කාලෙව්ලාව ෙබොෙහොම අඩුයි. 
ම ට කථා කරන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන ්ත ෙවනවා.   

අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනෙකොට 
අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව අෙප්  අමාත්යාංෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමනි, තව කථිකයන් 17 ෙදෙනක්  කථා 

කරන්න ඉන්නවා. අද පස්වරු 6.30 ට සභාෙව්  කටයතු අවසන් 
කරන්නත් තිෙබනවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will continue the Sittings till the work is over.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you.  We will extend time. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවලාවක් නියම කරලායි සභාව 

පවත්වාෙගන යෑමට කල් ඉල්ලීම කරන්නට ඕනෑ. එෙහම 
නිකම්ම,“ till the work is over,”  කියන්න  බැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කියන ෙදයට අපි 

එකඟයි. අද දවෙසේ සභාෙව්  කටයුතු සවස 7.00 දක්වා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අද Adjournment Motion එකකුත් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණය සඳහන් කිරීම පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  ඊළඟට, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් අමාත්යතුමිය. 
ඔබතුමියට  විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 4.30] 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

பா காப்  அைமச்சு, நீதி அைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ  ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற இந்தக் கு நிைல 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு 

தற்கண் தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எங்க ைடய வட பகுதியிேல, வ காமம் 
வடக்குப் பிரேதசம் இன்ன ம் பா காப்  வலயமாக 
இயங்கிக்ெகாண்  வ கின்ற . எங்க ைடய வ  வடக்குப் 
பிரேதசத்தி ள்ள 6,300 ஏக்கர் காணிகள் 25 வ ட காலமாக 
இரா வத்தினாின் பி யி ந்தன. இந்த 25 வ ட 
காலத்தி ள் கைடசி 10 வ ட கால ம் கடந்த அரசாங்கக் 
காலத்தில் இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப்பில் பா காப்  
வலயமாக, இனவாதத்ைதத் ண் ம் ஒ  ெசயலாக, 
எங்க ைடய காணிகைள ைவத்தி ந்தார்கள். இன்  ேபார் 

வைடந்  6 வ டங்கள் ர்த்தியாகி ம் இந்தக் காணிகள் 
மக்களின் ைகக க்குப் பாரப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால், 
நாங்கள் கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த டாக எங்க ைடய 

திய ஜனாதிபதிைய ெவற்றிெபறைவத் , அத டாக 1,000 
ஏக்கர் காணிகைள எங்க ைடய மக்களின் ைககளில் 
வழங்கியி க்கின்ேறாம். அேதேபால் மிகுதி 5,300 ஏக்கர் 
காணிகைள ம் இனவாதத்ைதத் ண்டா  எங்க ைடய 
மக்களிடம் இவர்கள் கட்டாயம் பாரப்ப த்த ேவண் ம்.   

ேம ம், மயி ட் , காங்ேகசன் ைற, பலா  ேபான்ற 
இடங்களில் வாழ்ந்த 10,000 கு ம்பங்களில்  இன்  1,500 
கு ம்பங்கள் 31 காம்களிேல 25 வ ட காலமாக வசித்  
வ கின்றன.  மிகுதி 8,500 கு ம்பங்கள் நண்பர்கள் 

களி ம் வாடைக களி ம் வசித்  வ கின்றன. இந்த 
காம்களில் வா ம் 1,500 கு ம்பங்க க்கும் நிரந்தரமான 

நிவாரணங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. இப்ப யான 
நிைலைமயில், அ ப்பைட வசதிகள் இல்லாத சூழ்நிைலயில் 
அந்தக் கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  வ கின்றன. அேதேபால் இந்த 
உயர் பா காப்  வலயத்திேல பலா  ஆசிாியர் கலாசாைல, 
பல பாடசாைலகள், ேதவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், 
ஆலயங்கள் என்பன டப்பட்ட நிைலயி க்கின்றன. அந்த 
ஆலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், ேதவாலயங்கள் என்பன 
மீண் ம் மக்களின் வழிபாட் க்காகத் திறந் விடப்பட 
ேவண் ம்.  

அேதேபால் அங்ேக சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல 
இ க்கின்ற . அந்த சீெமந் த் ெதாழிற்சாைலைய இயங்க 
ைவக்கேவண் ம். 2009ஆம் ஆண்  கடந்தகால அரசாங்கம் 
ேபாைர த்த பின்னர் 2013- 2014ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதிகளில் இரா வத்தினர் தமிழ் மக்களின் 
காணிகளில் மரக்கறித் ேதாட்டங்கைள ம் 
பாற்பண்ைணகைள ம் நடத்தி வந்தார்கள். நாங்கள் 
அரசாங்கத்ைத மாற்றி இன்  அைத இைடநி த்தி 
ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  அத்ேதா  2003-2004ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதிகளில் இரா வத் தளபதிக க்கான வி திகைள 
அைமத்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்தக் காணிகள் 
எங்க ைடய தமிழ் மக்களின் ெசாந்தக் காணிகளாகும். 
தனியார் காணிகளில் அவர்கள் அவற்ைறக் கட் ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். அ மட் மன்றி, ேஹாட்டல்கைள ம் அங்ேக 
அைமத்தி க்கின்றார்கள். அதற்கும் ேமலாக 
அெமாிக்காவி ள்ள 'ெவள்ைள மாளிைக' ேபால், ெகா ம்  
ெகாள் ப்பிட் யி ள்ள 'அலாிமாளிைக' ேபால் எங்க ைடய 
காங்ேகசன் ைறப் பகுதியிேல ன்னாள் ஜனாதிபதி ம் 
தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பின மான மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஒ  மஹிந்த மாளிைகையக் 
கட் ைவத்தி க்கின்றார். 250 ஏக்கர் தனியாாின் காணியில் 
அந்த மஹிந்த மாளிைக அைமந் ள்ள . அந்த மாளிைகைய 
இ த்  தனியார் காணிகைள அவர்களின் ைககளில் 
பாரப்ப த்த ேவண் ம்.  

கடந்தகாலப் ேபாாின் காரணமாக பல்லாயிரக்கணக்கான 
தமிழ் மக்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்பட்  அவர்க ைடய 
ெசாத் க்க ம் அழிக்கப்பட்டன.  அத் டன், 90,000 
ெபண்கள் விதைவகளாக ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் 25க்கும் 35க்கும் இைடப்பட்ட  வய ைடய இளம் 
ெபண்க ம் அடங்குகின்றனர்.  வட மாகாணத்திேல 
சி வர்கள் ெதாடக்கம் திேயார்வைர 30,000 ேபரளவில் 
ஊன ற்ற நிைலயி க்கிறார்கள்; 7,000 சி வர்கள் 
ெபற்ேறார்கைள இழந்த நிைலயி க்கிறார்கள். இப்ப யான 
ஒ  நிைலைமையத்தான் கடந்தகால அரசாங்கம் 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . இந்தப் பாவம், பழி அைனத் ம் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ைத ம் அவாின் 
கு ம்பத்ைத ேம சா ம்.  
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ேம ம், சிைறயிேல வா கின்ற தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைலக்கு எதிராக இன்  பாரா மன்றத்திேல 
எத்தைனேயா ேபர் குரல் ெகா த்தைத நாம் 
ேகட் க்ெகாண் ந்ேதாம். 12,000 ேபாராளிகைள 
வி வித்தவர்கள் இன்  217 ேபைர வி விப்பதற்கு எதிராகக் 
குரல்ெகா க்கிறார்கள். எங்க ைடய வ . வடக்கு 
பிரேதசத்ைத ம் 217 ைகதிகைள ம் ெதாடர்ந்  
ைவத்தி ப்பதன் லம் இனவாதத்ைதத் ண்  நாட் ல் ' 'ப் 

ச்சாண் ைய உ வாக்கிக்ெகாண்  இவர்கள் மீண் ம்  
அரசாங்கத்ைத அைமக்க ற்ப கிறார்கள். இதற்கு 
எங்க ைடய அரசாங்கம் இடமளிக்கக்கூடா . எதிர்க் 
கட்சியில் இ க்கின்ற இனவாதிகள் ஒ  சில க்காக 
எங்க ைடய தமிழ் மக்கைளப் பணயம் ைவக்கக் 
கூடாெதன்பைத எம  அரசாங்கத் க்கு நான் 
மனவ த்தத் டன் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

கடந்த காலங்களில், 2005-2008 வைரக்கும் எத்தைனேயா 
ஊடகவியலாளர்கள், எத்தைனேயா சிங்கள, தமிழ்ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அந்தப் ப ெகாைலகள் சம்பந்தமாகச் சீரான ைறயில் 
விசாரைணகள் இடம்ெபறவில்ைல. இைவ கட்டாயம் மீண் ம் 
விசாரைணக்குக் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
கடந்த காலங்களில், நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கும்ேபா , 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட யா ைடய ெபயைரக் கூறினா ம்,  
"தமிழீழ வி தைலப் கள்தான் இவர்கைளக் ெகான்றார்கள்" 
என்  இவர்கள் கூ வார்கள். இேதேபால், கடந்த காலங்களில் 
ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், ரவிராஜ், மேகஸ்வரன், லசந்த 
விக்கிரம ங்க, நிமலராஜன் ேபான்ேறா ம் ப ெகாைல 
ெசய்ப்பட்டார்கள். இவர்களின் ப ெகாைலகள் 
சம்பந்தமாக ம் சாியான ைறயில் விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 2007ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா  எதிர்க்கட்சியி ந்  மேகஸ்வரன் அவர்கள் 
தமிழ் மக்க க்காகக் குரல்ெகா த்ததற்காக கடந்தகால 
அரசாங்கம் அவர  15 ெமய்ப்பா காவலர்கைள ம் 
இைடநி த்திய . இவர்கைள இைடநி த்திய அதிகாாி யார்? 
அந்த அதிகாாிையச் சட்டத்தின் ன் நி த்தி விசாரைண 
ெசய்ய ேவண் ம். தமிழீழ வி தைலப் கள் 
மேகஸ்வரைனக் ெகாைல ெசய்தி ந்தால் ன்ைனய 
அரசாங்கத் க்கும் ன்னாள் ஜனாதிபதிக்கும் அேதேபால் 

ன்னாள் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாள க்கும் தமிழீழ 
வி தைலப் களின் ேதசியத் தைலவர் பிரபாகர டன் 
ெந ங்கிய ெதாடர்  இ ந்ததா? என்பைத இவர்கள் 
உ திப்ப த்த ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் பா காப்  அைமச்சு சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கு    ேநரம் ஒ க்கினால் 
என்ைன ெவளியில் கூப்பிட்  ைவத் ,  "உங்க க்கு இதில் 
ேபசுவதற்கு ஒன் மில்ைல, குரல்ெகா க்கத் ேதைவயில்ைல" 
என்  கூ வார்கள். இதனால் கடந்த 5 வ டங்களாக 
எங்க க்ெகா  காலம் வ ெமன்  ெமளனமாக ம் 
அைமதியாக ம்     காத்தி ந்ேதன். மேகஸ்வரைனப் 
ப ெகாைல ெசய்த சூத்திரதாாி மீண் ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கிறார். அவைரக் கண் பி த்  
கட்டாயம் சட்டத்தின் ன் நி த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
என்ைனப்ேபால பாதிக்கப்பட்ட எத்தைனேயா ெபண்கள் 
இ க்கிறார்கள். அந்தக் காலங்களில் ெவள்ைள வானில் 
கடத்தினார்கள், கப்பம் வாங்கினார்கள், எத்தைனேயா ேபைரப் 
ப ெகாைல ெசய்தார்கள். இவற் டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
எவ ேம சட்டத்தின் ன் நி த்தப்படவில்ைல.  

இேதேபால், ெஜயராஜ் பர்னாந் ள்ேள, சிறீபதி 
சூாியஆராச்சி, தசாநாயக்க இப்ப  எத்தைனேயா ேபர் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். இவர்க ைடய ெகாைலகள் 
சம்பந்தமாக ம் விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  
நாங்கள் பாரா மன்றத்தி ந்  குரல்ெகா ப்பதனால் 
மேகஸ்வரனின் விசாரைணைய அவசரமாக விசாாித் , 
அவ ைடய file  ஐ close பண்ணினார்கள். இதனால், நாங்கள் 
நீதி ேகட்  அந்த அரசாங்கத் க்கு எதிராக தியி றங்கிப் 
ேபாரா ேனாம்; அந்த ஜனாதிபதிைய மாற்றிேனாம். 
மேகஸ்வரன் 8 வ டங்களாக ஒேர கட்சியில் இ ந்தார். 
அேதேபால் நா ம் இன் வைர ஒேர கட்சியில் இ க்கிேறன். 
எங்க க்கு எத்தைனேயா ச ைககள் வழங்கப்ப ம் என்  
கூறி ம் அன்  நாங்கள் பாரா மன்றத் க்கு வரவில்ைல; 
எங்க க்கு நீதிையப் ெப வதற்குத்தான் இன்  
பாரா மன்றம் வந்தி க்கின்ேறாம். ஆைகயால், 
மேகஸ்வர ைடய ெகாைல சம்பந்தமான  விசாரைண 
மீண் ம் ன்ென க்கப்படேவண் ம்.  

அ த்த , இனேபதம் பார்க்கா  இனவாதமின்றி  217 
தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கும் ெபா  மன்னிப்  வழங்க 
ேவண் ம். இல்ைலேயல், ஓாி  மாதங்க க்குள் 
அவர்க க்குப் னர்வாழ்வளித்   வி தைல ெசய்ய 
ேவண் ம். அவர்கள் தங்கள  கு ம்பங்கேளா  ேசர்ந் வாழ 
வழிெசய்ய ேவண் ம். இங்கி க்கின்ற 225 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களில் பாதிக்கப்பட்ட உ ப்பினர்களாக யார் 
இ க்கிறார்கள் இவர்க க்காகக் குரல்ெகா ப்பதற்கு? 
அவர்கள் பாதிக்கப்பட் ந்தால்தான் அதன் அ ைம ெதாி ம்.  
எங்க ைடய இந்த  217 தமிழ் அரசியல் ைகதிக ம் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள். இவர்கைளக் 
கடந்த காலத்தில் இ ந்த தமிழ் ஆ தக் கு வினர் "இவர்கள் 
தமிழீழ வி தைலப் கள்" என்  காட் க்ெகா த்தார்கள். 
கடந்த காலங்களில் அவர்கைளக் காட் க்ெகா த் க் ைக  
ெசய்யைவத்தவர்கள், இன்  எதிர்க்கட்சி வாிைசயில் 
இ ந் ெகாண்  அவர்க க்காகக் குரல் ெகா த் , அந்த 
மக்கைள ஏமாற் கின்றார்கள். இவற் க்ெகல்லாம் நாங்கள் 
இடம் ெகா க்கமாட்ேடாம். இந்த நல்லாட்சியிேல தமிழ் 
மக்கள் மத்தியில் ஒ  நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் மானால் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் இந்தக் ைகதிகைளக் கட்டாயம் 
வி தைல ெசய்யேவண் ம். அவர்க க்குப் னர்வாழ்  
அளித்தாவ , கு கிய காலத்தில் வி தைல ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Hon. Chairman, please give me two more minutes. 

அேதேபால், நீதி அைமச்சு ெதாடர்பாகப் பல 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இன்  நீதி அைமச்சின் 
ஒ க்கீட் க்குாிய கு நிைல விவாத ம் நைடெப வதால் 
அ பற்றி ம் இங்ேக குறிப்பிடேவண் ம். இன்  வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளி ள்ள பல மாவட்டங்களில் ஓாி  
நீதிமன்றங்கள்தான் இ க்கின்றன. எனேவ, அங்கு 
நீதிமன்றங்கைள அதிகாிக்கேவண் ம்; நீதிபதிகைள 
அதிகாிக்க ேவண் ம்; நீதிபதிக க்கான சம்பளத்ைத 
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அதிகாிக்கேவண் ம். நீதிபதிகைள எ த் க்ெகாண்டால், 
இலங்ைக வதி ம் கிட்டத்தட்ட 500 நீதிபதிகள்தான் 
இ க்கிறார்கள். இன்  நீதிமன்றங்களில் 3,000 - 5,000 
வைரயான வழக்குகள் இ க்கின்றன. அத்தைன 
வழக்குகைள ம் அவர்களால் இலகுவாக நடத்த யா . 
அ மட் மல்ல, அந்தப் பகுதிகளில் இயங்குகின்ற ெபா ஸ் 
நிைலயங்களில் கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் அதிகாாிகள் 

ைறப்பா கைளச் சிங்களத்தில் எ வதனால், தமிழ் மக்கள் 
ெப ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். எனேவ, இதற்காக 
தமிழ் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள நியமிக்கேவண் ம்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Hon. Chairman, please give me one more minute. 

அந்த வைகயில், அங்கு சகல ெபா ஸ் நிைலயங்களி ம் 
கடைமயாற் வதற்காக தமிழ் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள 
அதிகமாக நியமிக்கேவண் ம். அவ்வா  நியமிப்பதன் லம் 
எங்க ைடய மக்கள் தம  ைறப்பா கைள இலகுவாகத் 
தமிழில் பதி  ெசய்ய ம் என்பைத ம் கூறிக் 
ெகாள்கிேறன். அத் டன், நீதிபதிக க்கான அ ப்பைட 
வசதிகள் அதிகாிக்கேவண் ம்; நீதிமன்றங்கைள அதிகாிக்க 
ேவண் ம். வட மாகாணத்தில், கடந்த காலங்களில் 
வழங்கப்பட்ட ேவைலவாய்ப் க்கள் அங்குள்ள ப த்த 
இைளஞர், வதிக க்குக் கிைடக்கவில்ைல; அவர்கைள 
நியமிக்கவில்ைல. அ  சம்பந்தமாகப் ெபாி ம் குைற 
கூறப்பட்ட . மாண் மிகு நீதி அைமச்சர் அவர்கள் யாழ். 
மாவட்டத் க்கு விஜயம் ெசய்தேபா , அவாிடம் இ  
சம்பந்தமாக அங்குள்ள நீதிபதிகள் கூறியி ந்தார்கள். எனேவ, 
இனிேமல் அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கும்ேபா , வட 
மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் க த்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ අමාත්යාංශය 
ගැනයි. අෙප් ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමා උපරිමාධිකරණ ෙමන්ම 
පහළ අධිකරණවලද පළපුරුද්දක් තිෙබන ජනාධිපති 
නීතීඥවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ සංගමෙය්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Edward Gunasekara will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අධිකරණ අමාත්ය ධුරය 

ෙහොබවන්ෙන් උපරිමාධිකරණ ෙමන්ම පහළ අධිකරණවලද 
පළපුරුද්දක් තිෙබන ජනාධිපති නීතිඥවරෙයක්; ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයක්; ඒ වාෙග්ම legal academic 
ෙකෙනක්. එම නිසා මම හිතනවා, අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා කියලා අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පශ්න 
ගණනාවකට විසඳුම් ෙසොයන්නට, විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණවල 
තිෙබන පමාදය පිළිබඳව. අද මහාධිකරණවල අධිෙචෝදනා පත, 
අභියාචන සහ පතිෙශෝධන ඉල්ලීම් 20,000කට වැඩි ප මාණයක් 
තිෙබනවා. ළමා අපෙයෝජන පිළිබඳ නඩු 3,600කට අධික 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. එම නිසා මම හිතනවා, අඩුම වශෙයන් 
මහාධිකරණවල එක එක පළාතට, -විෙශේෂෙයන් ළමා අපෙයෝජන 
පිළිබඳ- විෙශේෂ අධිකරණ පිහිටුවනවා නම්, ඒක ඉතාමත්ම 
ෙහොඳයි කියා. ෙමොකද, අද ළමා අපෙයෝජන වැඩි ෙවමින් පවතින 
අවස්ථාවක, අධිකරණ ක්ෙෂේත කමයත් ඒ සඳහා නිසි ෙලස 
පතිචාර දක්වන්නට ඕනෑ. සමහර දිසා අධිකරණවල, -මාතර 
වාෙග්- සාමාන්යෙයන් ඉඩම් නඩු ෙගොඩක් තිෙබන අධිකරණවල 
නඩුවක් කල් යන්ෙන් මාස 7ක් වැනි ඈත කාලයකට. අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු කල් යන්ෙන් මාස 6ක් 7ක් ඈතට. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දිනපතා අවසාන අභියාචනා නඩු - final 
appeal cases - 10ක් පමණ ලැයිස්තුගත  ෙවනවා. ඒවායින් 
එකකට ෙදකකට වඩා විමසන්නට කාලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

1980 ගණන්වල ෙමයට විසඳුමක් ෙලස pre-trial stage එකට 
- නඩු විභාගයට ගන්නට ඉස්ෙසල්ලා තිෙබන එක එක පියවරයන් 
පිළිබඳව- Court Mastersලා, Court Recordersලා පත් කරන්නට 
ෙයෝජනාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ එකක්වත් කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් තනි 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට පුළුවන් එක එක පියවර, -නඩුවක pre-
trial - පිළිබඳව තීන්දු ෙදන්නට. අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ව්යවස්ථා 
ෙවනස් කරලා ෙහෝ අවස්ථාව සලසන්නට අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ, විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන 
කථා කරන ෙවලාෙව්.  

ඊළඟට මම මතු කරන්නට කැමැතියි ෙම් කාරණයත්. 
විනිශ්චයකාරවරුන් උසස්වීම් ලබලා යන විට ෙහෝ විශාම ලබා 
යන විට සමහර විට නඩු සිය ගණනක තීන්දු ෙනොදී ඔවුන්ට යන්න 
වනවා. ඉතාමත්ම ෙහොඳ විනිශ්චයකාරවරුන් 
අභියාචනාධිකරණෙය් සිට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන විට නඩු 
100ක් විතර ඉතිරි කරලා ගිය අවස්ථා තිෙබනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් විශාම ගන්නා විට නඩු 100ක් විතර ඉතිරි 
කරලා ගිය අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ, නඩුව අහලා, නමුත් නඩු තීන්දුව 
දුන්ෙන් නැති අවස්ථා. මම ෙයෝජනාවක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් 
පිළිබඳ විෙශේෂ විධිවිධානයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට හා 
අධිකරණ සංවිධාන පනතට ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්ද කියා අපි 
සාකච්ඡා කරන්න අවශ්යයි. ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් විශාම ගියත් 
සීමිත කාලයක්, -මාස 3ක් ෙහෝ මාස 6ක්- තුළ ඔවුන් තමන් අහලා 
අවසන් කළ නඩුවල තීන්දුව දීම සඳහා පමණක් සීමා කරලා; 
ඔවුන්ෙග් නිල කාමරවල සිට කටයුතු කරලා නඩු තීන්දුව දීමට 
පමණක් විනිශ්චය ආසනයකට ඇවිත් කටයුතු කරන්න අපට 
අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියා අප විමසා 
බැලිය යුතුයි. අපට ඒ වාෙග් අලුත් කම සහ විධි ෙසොයා ගන්නට 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන අපට ඇති කරන්නට 
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ෙවයි. දිස්තික් උසාවිෙයන් මහාධිකරණයට ගියාම, එෙහම 
නැත්නම් අභියාචනාධිකරණෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියත්, 
අධිකරණවලින් විශාම ගියාට පසුවත් සීමා සහිත කාලයක් තුළ 
අවසන් කළ නඩුවල තීන්දු දීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම 
සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන ඇති කරන්නට පුළුවන්ද කියලා අපි 
බලන්නට ඕනෑ. 

නඩුවල තවත් ෙමෙහම කාර්ය පටිපාටියක්  තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  සහ අභියාචනාධිකරණෙය්  
කැබිනට් මණ්ඩලයට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් 
දානවා නම්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින ඇමතිවරු  60 ෙදනාම 
පාර්ශ්වකරුවන් කරන්නට ඕනෑ. 

පළාත්බද අමාත්ය මණ්ඩලය නම් ඇමතිවරුන් පස්ෙදනාම, 
යම්කිසි ෙකොමිසමක් නම් ඒ ෙකොමිසෙම් සියලු සාමාජිකයන් නම් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නඩුව යනවාත් 
එක්කම ඒ ඇමතිවරුන් එක්ෙකෝ ෙවනත් ඇමතිකම් භාරගන්නවා. 
එෙහම නැත්නම් ඔවුනට ඇමතිකම් අහිමි ෙවනවා. එෙහමත් 
නැත්නම් ඇමතිකම මාරු ෙවනවා. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම ශීර්ෂය 
සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. මාස ගණන්, සමහර විට අවුරුදු 
ගණන් කල් යනවා, ඒ ෙහේතුව නිසා. මා ෙපනී සිටින නඩුවක් 
තිෙබනවා  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්, බස්නාහිර පළාත් සභාව 
සම්බන්ධව. දැන් අවුරුදු 7ක් තිස්ෙසේ අපට නඩුව ගන්න බැහැ. 
ෙමොකද, හැම අවස්ථාෙව්ම ඒ ඇමතිවරුන් පස්ෙදනාෙගන් 
කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකු මාරු ෙවනවා; එක්ෙකෝ විෂය මාරු 
ෙවනවා. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම ශීර්ෂය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. එම 
නිසා, එක්ෙකෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ රීති ෙවනස් කරලා, එෙහම 
නැත්නම් අවශ්ය නම් විෙශේෂ නීතියක් ෙගනැල්ලා, ඇමතිවරුන්; 
ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන් ෙවනස් වුණත් ශීර්ෂය 
සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැතිව නඩුව දිගට රැෙගන යන්න පුළුවන් 
වන විධියට අපි පතිපාදන ඇති කරන්න ඕනෑ. දැනටත් ඒ විධියට 
තිෙබනවා. අභියාචනාධිකරණෙය් rulesවල තිෙබනවා, රාජ්ය 
නිලධාරින් මාරු වුණත්, ශීර්ෂය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව නඩුව 
ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා. මා හිතන්ෙන් ඒවා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් අදාළ කරලා, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සහ 
ෙකොමිෂන් සභාවල ෙවනස්කම් ඇති වුණත් ශීර්ෂය ඒ විධියටම 
දිගටම රැෙගන යන්න අපි ඉඩ සලස්වන්න ඕනෑ කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් සිටින විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්යා 1978 සිට 
එන සංඛ්යාවන්මයි. නමුත් අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු දහස් ගණනින් වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා ඒ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ්යාව ෙවනස් කරන්න අද කාලය 
පැමිණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා අධිකරණයක් -
Constitutional Court එකක්- පිහිටුවා, විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබඳව 
දැනුමක් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරලා එම නඩු එවැනි 
විෙශේෂ අධිකරණයකට යවන්න කාලය ඇවිත් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අද තිෙබනවා, සිවිල් මහාධිකරණ. අද බස්නාහිර 
පළාෙත් එවැනි සිවිල් මහාධිකරණ, අභියාචනාධිකරණ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එමඟින් quality එකට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම ෙවලා නැහැ කියන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දහස් ගණන් අභියාචනා -appeals - ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ උසාවිවලින්. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, 
අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කරලා, සංඛ්යාව පුළුල් කරලා 
පළාෙතන් පළාතට විනිශ්චය සභා ඇති කරලා -එවැනි විනිශ්චය 
ආසන හදලා- ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලබා ෙදන්න කියලා. එෙහම 
නැතිව ෙමය කරන්න බැහැ. මා කලිනුත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා 
ෙම් පිළිබඳව. එෙහම කළාම අපට පුළුවන් තමන්ට අවශ්ය අපරාධ 
නඩු විතරක් අහන මහාධිකරණ නැවතත් පිහිටුවන්න. ඒ නිසා ෙම් 

පිළිබඳව බරපතළව සාකච්ඡා කරන්න අද අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා විනිශ්චයකාවරුන්, නීතිඥවරුන් සහ පජාව 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු 
අහන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විතරයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
අභියාචනා - appeals - නැහැ. වැරදුෙණොත් එෙහම, ඉවරම තමයි. 
ඊට වඩා ෙහොඳයි පහළ අධිකරණයකට දීලා -
අභියාචනාධිකරණයට දීලා- ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට, එෙහම නැත්නම් 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා අධිකරණයට අභියාචනයකට ඉඩ 
හරින එක. මා හිතන්ෙන් ඒක වඩා ෙහොඳයි කියලායි. ෙම් පිළිබඳව 
ද නීතිඥ පජාව සමඟ සාකච්ඡා කරලා අෙප් අධිකරණ ව හය 
ෙවනස් කිරීමට අවශ්ය කාලය දැන් පැමිණ තිෙබනවා කියලායි මා 
හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වචන කීපයක් කථා 
කරන්න කැමැතියි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු වුණා. අපට 
පරණ විධියටම -ඒ විධියටම- නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තියාගන්න ඕනෑද? ආණ්ඩුවක් ෙවනස් වුණාම, අලුත් ආණ්ඩුවට 
අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ තමන්ට ඕනෑ ෙකනාෙගන් නීති උපෙදස් 
ගන්න. තමන්ට විශ්වාසය තිෙබන නීතිඥවරයා ළඟට ෙන් 
යන්ෙන්. අප පුද්ගලිකව නඩුවක් දැම්මාම, අපට විශ්වාසය නැති 
නීතිඥ යකු ළඟට යන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අපි ෙමය නැවත 
සලකා බලන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් එෙහමයි ෙවන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන ෙකොට නීතිපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා. 
නීතිපතිවරයාෙග් කාර්යය ෙවනස්. ෙසෝලි ෙසොරාබ්ජි නමැති 
සුපසිද්ධ නීතිඥවරයා - Senior Advocate - ෙකොංගස් ආණ්ඩුව 
යටෙත්ත් සිටියා; වී.පී.සිං යටෙත්ත් සිටියා; චන්දෙසේකර යටෙත්ත් 
සිටියා; පසුව BJP එක යටෙත්ත් සිටියා. නමුත් ආණ්ඩු ෙවනස් වන 
විට නීතිපතිවරයා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රටට වඩා ෙවනස් 
කාර්යයක් තමයි එරට නීතිපතිවරයා ඉටු කරන්ෙන්. එම නිසා මම 
හිතනවා, අපි නැවත ෙම් පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනෑ කියා. 
අපරාධ නඩු සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්, ඒ සඳහා Director of 
Public Prosecutions කියලා ෙවනම ආයතනයක් පිහිටුවා - අපට 
DPP ෙකෙනක් සිටියා, 1970 ගණන්වල. ඒ කමය සෑෙහන 
ෙහොඳට සාර්ථක වුණා. නැවත අප ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්න 
ඕනෑ. මා කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳව නැවතත් සාකච්ඡාවක් අවශ්ය 
බවයි. අපරාධ නඩු ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
ස්වාධීනත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම ඒක පිළිගන්නවා. එම නිසා 
එය ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට තියන්න ඕනෑ. 
ඉන්දියාෙව් Attorney-General ෙනොෙවයි අපරාධ නඩුවල කටයුතු 
අරෙගන යන්ෙන්. ඒවා කරන්න අපරාධ නඩු ෙමෙහයවන ෙවනම 
අංශ තිෙබනවා. අෙප් රෙටත් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අපි 
හිතලා බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා තව විනාඩියකින් නවත්වනවා නම් ෙහොඳයි. දැන් 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. තව විනාඩියක් ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු හැටියට 
ඉන්න කාලෙය් රජෙය් නීතිඥවරු නරක නඩුවක් තිබුණා නම් ඇද 
ෙගන ගිෙය් නැහැ; ඒවා නැවැත්වූවා; crash ෙකරුවා. දැන් ඒ 
සම්පදායයන් ෙවනස් වී ෙගන යනවා. රජෙය් නීතිඥවරුන්ෙගන් 
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වැඩි ෙදනා ඉතාමත් ෙහොඳින් ඒ සම්පදායන් රැෙගන යන අතර. 
විෙශේෂෙයන්ම සමහර අපරාධ නඩුවල සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ෙකෙරන මූලික අයිතිවාසිකම් රිට් ආඥා නඩුවලදී විධායකයට වඩා 
වැඩි විධායක මනසකින් කටයුතු කරන නීතිඥවරු ඉන්නවා. ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි. කමලසෙබ්සන් නැමති සුපසිද්ධ 
කවුරුත් ගරු කරන නීතිපතිවරයා ඔහුෙග් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට 
හැම දාම උපෙදස් දුන්නා, නරක නඩුවක් fight කරන්න එපා 
කියලා. නමුත් කනගාටුයි කියන්න, හැම රජෙය් නීතිඥවරයාම ඒ 
උපෙද්ශය අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් මූලික 
අයිතිවාසිකම්, අභියාචනා රිට් ආඥා සහ එක්තරා දුරකට අපරාධ 
නඩුත් අනවශ්ය ෙලස ඇදී යනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවද අපි 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  

අධිකරණය සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව බලවත් 
විෙව්චන පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණා. එක ෙයෝජනාවක් තිබුණා, 
නීතිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා පශ්න අහන්න ඕනෑ 
කියලා. ඊට විරුද්ධව ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය  ෙයෝජනාවක් 
සම්මත ෙකරුවා. මම ඒක සම්පූර්ණෙයන් අනුමත කරනවා. ඒත් 
එක්කම ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය කිව්වා, ෙම් විෙව්චනය ගැන හිතා 
බලන්න කියලා. අධිකරණයට සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කිව්වා, "ෙම් රෙටන් එන විෙව්චනය,මහ ජනතාව තුළින් එන 
විෙව්චනය ඔබලාෙග් සැලකිල්ලට ගන්න" කියලා. මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අධිකරණයට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් යුතුකමක් 
තිෙබනවා, ෙම් රට පුරා නැ ෙඟන එක්තරා විධියක විෙරෝධතා හා 
අද අධිකරණය සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත්ව තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් සැලකිල්ලට භාජන 
කරලා මීට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකින් අධිකරණයත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් රැෙගන යාමට. ඒක වුෙණ් නැත්නම් අෙප් 
රෙට් ජනතාව තුළ නීති අංශය ෙකෙරහි, අධිකරණය ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසය කඩා වැටුෙණොත් මුළු රටම කඩා වැෙටන නිසා. 
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.53] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. ආරක්ෂාව, 

අධිකරණය, නීතිය හා සාමය කියන ඒවා එකිෙනකට සම්බන්ධයි. 
ජාතික ආරක්ෂාවට අද තිෙබන ෙලොකුම තර්ජනය ඇෙමරිකානු 
අධිරාජ්යවාදය පමුඛ ජාත්යන්තර ආධිපත්යවාදය කියලා මා 
පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ. අෙප් ජාතික නිදහස යම් ආකාරයකට 
යටපත් කරන්න මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් කියාත්මක 
ෙවන ඇෙමරිකාව පමුඛ අධිරාජ්යවාදය අෙප් ර ජය විසින් දෑතින්ම 
වැලඳ ගැනීම අෙප් රජයත් ඊට හවුල්කාරිත්වයක් දීමක් හැටියට මා 
සලකනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තිෙබන 
තර්ජනය.  

ඊළඟට, මට අධිකරණ අමාත්යාංශයට ෙපොඩි පශංසාවක් 
කරන්න තිෙබනවා. ඉංගීසි උන්මාදෙයන් ෙපළුණු 
අගවිනිසුරුවරෙයක්, සිංහෙලන් තම නීති උපාධිය කරපු 
ශිෂ්යයන්ට ඉංගීසිෙයන් පමණක් නීති විදුහෙල් පශ්න පත්තර ෙදන 
තැනට තීන්දු ගත්තාම ඒ පිළිබඳව දැඩි විෙරෝධයක් පළ කරපු 
අයෙගන් ෙකෙනක් වූ මම අද  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර තිබීම ගැන 
ඉමහත් සතුටු ෙවනවා. මම ගරු සභාෙව් ෙනොහිටපු ෙවලාෙව් එදා 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් මෙග් පශ්නයකට උත්තරයක් 
ලැබුණා. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා ඒ විකාරය අද යථා 
තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන  අධිකරණ 
අමාත්යතුමාට සත්ුතියි.  

මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මම අපිකාෙව් තිබුණු එක 
සමුළුවකට ගියා. ඒ සමුළුවට ගිය ෙවලාෙව් ෙපනී ගිය ෙද් තමයි ඒ 
රටවල ෙද්ශීය භාෂාවන් යටපත් ෙවමින් තිෙබන බව. මම කිව්වා, 
අෙප් රෙට් නම් ඉහළ අධ්යාපනයට යන ෙකොට අෙප් ෙද්ශීය 
භාෂාව හා ඉංගීසි භාෂාව ෙදකම පාවිච්චි කරනවා කියලා. 
ඇත්තටම හැම පාඨමාලාවකටම ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ෙකෙරනවා නම් අෙප් භාෂාව රැෙකයි. ෙම් ඉංගීසි භාෂාෙව් 
ආධිපත්ය ෙලෝක භාෂාවක් හැටියට පබලයි. අෙප් භාෂාවත් 
ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ නම් අපි භාෂා ෙදෙකන්ම උසස් 
අධ්යාපනය හැදෑරීමට ශිෂ්යයන්ව ෙයොමු කරගැනීම කළ යුතුයි. එය 
අෙප් භාෂාව රැක ගැනීමට තිෙබන මාර්ගය බව කියන්නට ඕනෑ. 

මහාධිකරණ විෙශේෂ ෙකොමසාරිස් ෙකෙනක් පත් කරන්න 
යනවා කියා කියලා තිෙබනවා මම දැක්කා. මට මතකයි, මම 
නීතිඥ වෘත්තියට ආපු මුල් කාලය. ඒ තරම් ෙලොකු වෘත්තියක් මම 
කෙළේ නැහැ. මට මතකයි, ඒ දවස්වල තිබුෙණ් Commissioner of 
Assize කියලා තත්ත්වයක්. ඒ තමයි මහාධිකරණ 
නඩුකාරතුමාෙග් එදා තිබූ තත්ත්වය. දැන් ෙම් අලුත් 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් පත් කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් 
නීතිඥ සංගමෙයනුත් පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා, එය සුදුසුද කියා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් මහාධිකරණ විෙශේෂ ෙකොමසාරිස් හැටියට පත් 
කරන විශාමික විනිශ්චයකාරතුමියෙග් ළැදිකම් ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මම අද ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කරන්ෙන්, 
ෙම් තනතුරට  එතුමිය පත් කිරීම පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන 
කාරණය පිළිබඳ එතුමිය නැවත සලකා බලයි කියලායි. ෙමොකද, 
එතුමියෙග් යම් නඩු තීන්දු ගැන ඇතිවී තිබූ පශ්න ගැන අපට කථා 
කරන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ නමුත් අපි අද අවසාන වශෙයන් 
ඉල්ලන්ෙන් මහාධිකරණෙය් ඇබෑර්තු තිෙබද්දී, මට කියා තිෙබන 
හැටියට මම වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
මම ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මෙග් 

ෙවලාෙවන් ගත්තත් කමක් නැහැ, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, ඇමතිතුමනි, ෙකටිෙයන් කියන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරු පත් කිරීම දැන් අවුරුදු 10ක් 

12ක් තිස්ෙසේ ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන අනුව දිගින් දිගටම සිද්ධ 
ෙවමින් පවතින කාරණයක්. දැනට යාපනෙය් මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරිය විධියට විශාම ගත් ශිවපාද සුන්දරම් මැතිනිය 
තමයි, ෙදමළ භාෂාව දන්නා අයෙග් අඩුවක් තිෙබන නිසා පත් 
කරලා ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම එය පිළිගත්තා. ඔබතුමා කිව්ව එක මම පිළිගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ වාෙග්ම සිංහල මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරෙයක් 

මන්නාරෙම් පත් කර ඉන්නවා. ෙමොකද, එතුමා ෙදමළ භාෂාෙවන් 
අධිකරණ කටයුතු කරන්න දන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙලස ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරන එක මම පිළිගත්තා.   
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක අමාත්යාංශෙය් අවශ්යතාවක් නිසාවත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් 

අවශ්යතාවක් නිසාවත් ෙනොෙවයි- 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනයාෙග් අවශ්යතාව. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ. ෙමෙහමයි. ගරු අගවිනිසුරුතුමා අධිකරණ ෙසේවා 

ෙකොමිසෙම් තීරණයක් මත අෙපන් ඉල්ලීමක් කෙළොත් පත් කරලා 
ෙදන්න කියලා, ඒ නම් කරන ෙකනා පත් කිරීම විතරයි 
ජනාධිපතිතුමා කරන්ෙන්.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි, මම පිළිගත්තා.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමොකද, ඒ පත් කිරීම supernumerary cadre එෙකන් පිට 

කරනු ලබන පත් කිරීමක්.  විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවා එල්ටීටීඊ 
නඩු ටික ඉවර කරන කමෙව්දයක් අවශ්යයි කියලායි අපි කිව්ෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි මම පිළිගත්තා. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය මම 

පිළිගත්තා.  ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම මම ෙත්රුම් ගත්තා. නමුත් 
ෙම් ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ඇබෑර්තු තිෙබනවා. 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා, ඇබෑර්තු 
තිෙබනවා කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැනට  නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා එකක් create  වුණා. වැරදි 

කරුණු තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ ද? 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ කරුණ වැරැදියි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි. ෙකෙසේ නමුත්, ෙකොමසාරිස්වරෙයක් හැටියට පත් 

කරනෙකොට ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙවන්ෙන් එතුමියෙග් යම් 
නඩු තීන්දු පිළිබඳ ආන්ෙදෝලනයක් තිබීමයි. එවැනි 
ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබන ෙකෙනක් පැත්තකින් තබන එක 
ෙහොඳයි. එෙහම නැතුව එයාම පත් කරන්න වුවමනායි කියනවා 
නම්, විශ්වාසවන්තභාවයට එය වරදක් ෙවයි කියා මම හිතනවා.  

 නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාව ඉතාම විශිෂ්ට ෙසේවාවක් 
කරනවා. මම හිතන්ෙන් මම ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් 
අපි ගම්වල වැඩ කරන අෙප් නිලධාරින් පුහුණුවක් ෙදන්න යැව්වා, 
ඒ පුහුණුෙවන් පස්ෙසේ නීති ආධාර ෙකොමිසම පිළිබඳ ජනයාට 
හඳුන්වා ෙදන්න. හැබැයි, නීති ආධාර ෙකොමිසෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ඔවුනට ෙගවන ගාස්තු පමාණය අඩු නිසා ෙම් ෙගවන 
මට්ටෙමන් ෙහොඳ නීතිඥයන් ෙයොදා ගැනීමට බැරිකමක් තිබීම.  
ෙමවර ඇස්තෙම්න්තුවල රුපියල් මිලියන 19ක් විතර වැඩි කර 
තිෙබනවා මම දැක්කා. රුපියල් මිලියන 19ක් වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන් ඒ කාර්යාලවල වියදම් වැඩි කිරීමටද, එෙහම 
නැත්නම් නීතිඥවරුන්ෙග් ගාස්තු වැඩිකර ලබා දීමටද?  
නීතිඥවරුන්ෙග් ගාස්තු වැඩි කර ලබා දුන්ෙනොත් විතරයි අපට යම් 
තරමක නීතිඥවරු ෙම්වාට ෙයොදා ගැනීමට පුළුවන් වන්ෙන්. 
නීතිෙය් සහාය අපට ලබා ෙදන්න බැරි වුෙණොත් යුක්තිය හා 
සාධාරණත්වය කියන එක සම්පූර්ණෙයන් විරූපී බවට පත් 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඇති ඇති හැටියට තමයි යුක්තිය ලැෙබන්ෙනත් 
කියන ෙවළඳ ෙපොළ රීතිය තමයි එතෙකොට අධිකරණෙයත් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, බස් එෙක් යන අය එල්ලිලා 
හිටෙගන යනවා. සැප කාර් තිෙබන අය කාර්වල යනවා.  ති ෙයන 
හැටියට තමයි ගමනාගමනය. නමුත් අධිකරණෙය් නීතිය හා 
යුක්තිය ගමනාගමනය වාෙග් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි නැති 
බැරි මින්ස්සු පිළිබඳ ෙසොයා බලන නීති ආධාර ෙකොමිසම මීට වඩා 
බලවත් කළ යුතුයි; මීට වඩා අර්ථවත් කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
අපට එක්තරා විධියකට බලගතු අයුක්තියක් වනවා. "නීතිය අහිමි 
ෙවනවා නම්, නැති බැරිකම නිසා ඊට වඩා ෙලොකු අපරාධයක් 
රටක ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙශේෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරු 
ගණනාවක්  කියා තිෙබනවා. 

ඊළඟට මම මතක් කෙළේ, සිංහල ජනතාව බහුතරයක් සිටින 
පෙද්ශවලට ෙදමළ පරිවර්තකයන් සහ ෙදමළ ජනතාව බහුතරයක් 
සිටින පෙද්ශවලට සිංහල පරිවර්තකයන් අවශ්යයි කියන 
කාරණයයි. නමුත් පරිවර්තකයන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඉක්මනටම පරිවර්තන ෙසේවය ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි. 
පරිවර්තන ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී තිෙබන්නා වූ ෙරගුලාසිවල, 
අවම සුදුසුකම්වල යම් ෙවනසක් කරලා, පරිවර්තන විභාගයක් 
පවත්වා එම විභාගෙයන් සමත් ෙවන සියලු ෙදනා පරිවර්තන 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තමයි සුදුසු ෙවන්ෙන්. එෙහම කරලා ෙම් 
පරිවර්තන ෙසේවෙය් පවතින හිඟය අවසන් කර ගත්ෙතොත්, සිදුවන 
අසාධාරණය හුඟාක් දුරට අවම කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. එෙහම  ෙනොවුෙණොත් අසාධාරණයක් තමයි සිදු 
ෙවන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, යම් නඩුවක් අසන 
විට, එම නඩුව ඇෙහන්ෙන් ඒ අදාළ ෙකනාෙග් භාෂාෙවන් 
ෙනොෙවයි නම්, එම නඩුෙව් කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් ඔහුට ෙත්ෙරන 
භාෂාෙවන්  ෙනොෙවයි නම්, ඔහුට පරිවර්තනය කර ෙදනු ලබන 
ෙකෙනකුෙග් උදව්වත් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් හුෙදක්ම ඒ 
මනුෂ්යයාට -ඒ පැමිණිලිකරුවාට, ඒ විත්තිකරුවාට- අත් ෙවන 
ඉරණම ඉතාම අයුක්තිසහගතයි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන සඳහන් කරමින් මම මෙග් 
කථාව අවසන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, නීතිය කියාත්මක කරන 
ආයතනවලට උපෙදස් ෙදන ස්ථානයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙපොලිස්පතිතුමාට යැවූ ලිපියකට පිළිතුරු 
වශෙයන් ෙපොලිස් මූලස්ථානෙයන් මට එවූ ලිපියක් දැන් මා ළඟ 
තිෙබනවා. එම ලිපිෙය් සිරස්තලෙය් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, මා 
යැවූ ලිපිෙය් තිබුණු සිරස්තලයමයි. "රනිල් විකමසිංහ මහ බැංකු 
මගඩිෙය් විත්තිකරුෙවකි" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා. මෙග් 
සිරස්තලයත්, මෙග් පැමිණිල්ලත් වුෙණ් එයයි. ඒ අතරම චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සම්බන්ධෙයන් ෙගොනු කර ඇති ලංකා 
මැරයින් සර්විස් කියන නඩුවට අදාළව ෙශේෂ්ඨාධිකර ණෙයන් 
ඇයෙග් කියා කලාපය පරීක්ෂණයට ලක් කරන්නය කියා අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දුන්නා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු පහක් ගත වනතුරුත් එම කටයුත්ත 
ෙනොකරනෙකොට, මම ෙම් ළඟදීත් ගිහින් ඒ ගැන මතක් කළා. ඉන් 
පසුව මම ෙම් ගැන ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් විමසා යැව්වා. එහිදී මම 
ඇහුෙව්, අගමැතිතුමා ෙම් මහ බැංකු මගඩියට තිබුණු සම්බන්ධය 
ගැනත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ නඩුවට අදාළව කළ යුතු 
පරීක්ෂණය පිළිබඳව තිබුණු දැනුම් දීමත් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියායි. ෙපොලීසිය මට කියා එවා තිෙබනවා, 
ඒවා නීතිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශය ලබා ගැනීමට යැව්වාය කියා. අෙප් 
අය අතෙර් දැන් යම් විහිළු කථාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, "නීති 
උපෙද්ශ ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැව්වාය 
කියන්ෙන්, ඒක ඉතින් ආෙයත් එන්ෙන් නැහැ" කියන එකයි. ඒ 
වාෙග් කථාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, හැම දාම ෙපොලීසිෙයන් ඇවිත් 
උසාවිෙය්දී කියන්ෙන්, "නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පැතුවාය, නමුත් 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලැබුෙණ් නැහැ" කියා. නීතිපතිතුමා 
කියනවා, "ඔය  ෙබොරු. ෙපොලීසිය උසාවිවලට ගිහින් එෙහම 
කිව්වාට, මට ඒවා එවා නැහැ" කියා.  ඉතින් මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙම්ක ෙපොලිස්පතිතුමා ඇත්තටම යැව්වාද, නැද්ද කියා. ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ෙමය 
විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරනවා, "ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න" කියා. 
ෙමොකද, මම නම් හිතන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අධීක්ෂණ කමිටුව ඉදිරියට එන්න ෙවනවා කියායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි. අධීක්ෂණ කමිටුව  පිහිෙටව්වාට පසුව නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එය ඉදිරියට අනිවාර්යෙයන්ම එන්න ෙවනවා. 
ඒ නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගන්වන්න බැරිය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණයට ලක් කරන්න 
බැරිය කියන්න බැහැ. මම කියනවා, "ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හා 
අභියාචනාධිකරණය හැර අෙනක් අධිකරණයන් පවා අධීක්ෂණයට 

ලක් කිරීමට අපට අධීක්ෂණ කමිටුවක් තිබිය යුතුයි" කියා. මම ෙම් 
ගැන අධීක්ෂණ කමිටු සාකච්ඡාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමාටත් කිව්වා. 
ෙමොකද, එෙසේ කිරීම තුළින් තමයි, මහජනයාෙග් පැත්ෙතන් 
එන්නා වූ පැමිණිලි අපට එතැනදී දිග හැර කථා කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි, correcting method එක. ෙමය නිවැරදි 
කිරීෙම් කියාදාමය එන්ෙන් එෙහමයි. ඒ නිසා අධිකරණය 
සම්බන්ධෙයනුත් අධීක්ෂණ කමිටුවක් ඇති කරන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 5.05] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී ෙම් විවාදයට 
සහභාගි ෙවමින් මාහට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. අද 
දිනෙය් කථා කිරීමට කථිකයන් විශාල පිරිසක් සිටින නිසා මා හට 
ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක්. ඒ නිසා මම 
ෙකළින්ම පශ්නයට ෙයොමු ෙවන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම "මන්තීතුමා" කියා ආමන්තණය 
කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා දැරූ ජනාධිපති තනතුරට තිෙබන 
ගරුත්වය නිසා මා ඒ විධියටම කථා කරනවා. අද දිනෙය්දී එතුමා 
ෙම් ගරු සභාව තුළ කථා කළ අවස්ථාෙව් ෙදෝෂාෙරෝපණ 
කිහිපයක්ම සිදු කරලා තමයි, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටත් ෙවලා 
ගිෙය්. ඒ සිදු කළ ෙදෝෂාෙරෝපණවලට අපි උත්තර ෙදන ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී, චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
බව අපට ෙපෙනනවා. මම හිතන්ෙන් රාජපක්ෂවරුන්ෙගන් 
ෙහොඳම ෙකනා තමයි එතුමා. එතුමා සාධාරණය ගැන විශාල 
උනන්දුවක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් නිසා එතුමා පිළිබඳව අෙප් 
ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කථානායක වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්දී, අපි 
කැමරූන් රටට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් පවතින ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ඒ අවස්ථාවල විෙශේෂෙයන්ම බලවත් 
රටවල් වූ ඇෙමරිකාව, පංශය, එංගලන්තය වාෙග් කුමන රටක් 
ෙහෝ ෙදබිඩි පිළිෙවතක් අනුගමනය කළා නම් ඊට විරුද්ධවත් අපි 
කථා කළා. හැබැයි, අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අපි ඉන්ෙන් 
ලංකාෙව්ය කියන කාරණය. අද දිනෙය්දී අගමැතිතුමා සංෙව්දීව 
එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කළා. ෙම් ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපාය 
කියන කථාව එතුමා කිව්වා.   

ජාතිවාදය අවුස්සලා, රෙට් ඉදිරි අනාගතය පරිත්යාග කරලා 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් තමන්ෙග් බංෙකොෙලොත් 
මැතිවරණ ව්යාපාරය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා  ජනාධිපති ධුරෙය් හිටපු කාලය තුළ සිදු වුණු 
ෙද්වල් එතුමාට අමතක ෙවලා වාෙග් කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
හමුදාෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා කථා 
කළා. තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තබලා, ෙබොකු බඩ වැල් අෙත් 
තබා ෙගන ගිහිල්ලා යුද්ධය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ යුද හමුදා 
නායකයා හිෙර් දමලා, ජම්පර් ගස්සලා, අවුරුදු හතරක් හිෙර් 
තියලා, අපට ඇවිල්ලා බණ කියනවා, "ෙම් රෙට් හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් ගරුත්වය හාස්යයට ලක් කරන්න එපා" කියා. 
සරමක් ඇඳ ෙගන, සාටකයක් දමා ෙගන, ෙම් රෙට් ජාතික ඇඳුම 
ඇඳ ෙගන, ෙමෙහම කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද, 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කරපු වරද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහත්මයාට විරුද්ධව ඡන්දය ඉල්ලුවා. එච්චරයි කරපු වරද. මට 
විරුද්ධව හමුදා නිලධාරී මහත්මෙයක් කඩුෙවල පෙද්ශෙයන් හරි, 
ෙකොෙහන් හරි ඡන්දය ඉල්ලුවා නම්, එතුමාව හිෙර් දමලා මම 
ඇවිල්ලා බණ කිව්වාම හරි යනවාද? එතුමා විෙශේෂෙයන්ම අදහස් 
පකාශ කළා, හමුදා නිලධාරින්ෙග් නිල කාලය සම්බන්ධෙයන්. 
එතුමා ෙම්ජර් ජනරාල්වරු දස ෙදෙනක් අනිවාර්ය නිවාඩු යැව්වා. 
ෙමොකක්ද, ඒ අය කරපු වැරැද්ද? වැරැද්ද තමයි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා එක්ක තිබුණු සම්බන්ධය. සම්බන්ධය කියන්ෙන්, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා යුද හමුදාපති වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් තමන්ෙග් කනිටු නිලධාරින් සමඟ තිබුණු සම්බන්ධතාව. 
ඒක තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කරන ෙකොට නීත්යනුකූලව තමන් 
එක්ක තිබුණු සම්බන්ධතාව. එෙහම නැතුව ඡන්දයට උදවු කරලා 
ෙනොෙවයි. ෙම්ජර් ජනරාල්වරු දස ෙදෙනක් අනිවාර්ය නිවාඩු 
යැව්වා. ෙමන්දක සමරසිංහ, ධම්මික ලියනෙග්, අතුල ජයවර්ධන, 
ෙමොහාන් ජයවර්ධන, ජයනාත් ෙපෙර්රා, ලක්සිරි අමරතුංග, මෙහේෂ් 
ෙසේනානායක, සුමිත් පදුමදාස, රංජිත් ද සිල්වා, බිෙග්ඩියර් දම්පත් 
පනාන්දු යන නිලධාරින් අමු අමුෙව් ෙගදර යැව්වා, හිටපු 
කථානායකතුමනි. දැන් ඇවිල්ලා අපට කියනවා, "ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සංෙව්දීව කටයුතු කරන්න" කියා. අපි සංෙව්දීව 
තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපි ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා නීත්යනුකූලව තමයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. අෙපන් වරදක් සිදු වුණා නම්, ඒ බව අපට දන්වන්න. 
Secretary තනතුරක් ලැබිය යුතුව තිබුණු යම් පුද්ගලෙයක් මට 
කිව්වා, "ඒ තනතුර හම්බ වුෙණ් නැහැ" කියා. ෙම්වා ගැන අපට 
දන්වන්න. අත් වැරදීමකින් ෙහෝ අපි ෙනොදැනුවත්ව එවැනි ෙද්වල් 
සිදු ෙවනවා නම්, ඒ බව අපට දන්වන්න. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරනවා. පතිපත්ති ගරුක ෙද්ශපාලනයක් අපි කරන්ෙන්. 
අපට අෙප් පැත්ෙත් වුණත් එකයි, ෙකොයි පැත්ෙත් වුණත් එකයි. 
අපි හරි ෙද් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්නද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැතුව ඉක්මනින් අහන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හිටපු අගවිනිසුරුතුමාට මම කිසිෙසේත් අනුමැතියක් ෙදන්ෙන් 

නැහැ. නමුත් ඔහුව පිටමං කර යැව්ෙව් ෙමොන නීතිය අනුවද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඕනෑම රූපවාහිනී නාලිකාවක මම ඔබතුමා සමඟ ඒ 

සම්බන්ධෙයන් පැයක් විවාද කරන්න කැමැතියි. එෙහම කෙළේ, 
එතුමාෙග් පත් වීම නීත්යනුකූල ෙනොවන නිසායි. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා තිෙබනවා. පත්වීම 
නීත්යනුකූල ෙනොවනවා නම්, එතුමාට ඒ තනතුර දරන්න 
සුදුසුකමක් නැහැ. අන්න ඒ ෙහේතුව මත තමයි එතුමාව පිටමං 
කෙළේ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් මාත් එක්ක පස්ෙසේ කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඕනෑ තැනක මාත් එක්ක පැයක් 
කථා කරන්න එන්න. [බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සාමාන්යෙයන් ගරු කරනවා. 
ඔබතුමාෙග් භාෂාවට ගරු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාෙග් 

ෙද්ශපාලන පතිපත්තිවලට යම් ආකාරයකින් ගරු කරනවා; යම් 
ආකරයකින්. ඔබතුමන්ලා ඇයි, ෙම් ජාතිවාදය අවුස්සන්ෙන්? අපි 
ෙම් ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම සමඟ සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
ඇ ෙඟ් අමාරුවට ෙනොෙවයි. අපටත් පුළුවන්, සරම උස්සලා, ෂර්ට් 
එක ඇර ෙගන, "එනවා, ඕනෑ නම් ගහ ගන්න" කියා ෙඩ්විඩ් 
කැමරන්ට ගහ ගන්න අඬ ගහන්නයි, ඇෙමරිකානු ජනාධිපති 
බැරැක් ඔබාමා මහත්මයාට ගහ ගන්න අඬ ගහන්නයි. අපටත් 
 එෙහම කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාටත් පුළුවන්, 
අගමැතිතුමාටත් පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවනුයි අපි ෙම් එකතු ෙවලා ඉන්ෙන්. අපට ඡන්දය ලබා දුන් 
උදවිය ෙවනුෙවන් අපි ඇමතිකම් දරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් 
පරිත්යාගය කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම අනාගතය 
ෙවනුෙවන්. අපි ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන හිතලා, රට 
ෙවනුෙවන් ෙම් පරිත්යාගය කරන්ෙන්. ජාතිවාදය නිසා ෙනොෙවයි. 
රට ෙවනුෙවන් අපි එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියන දැඩි අධිෂ්ඨානය 
අපට තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අන්න ඒ නිසායි 
අපි සියලු ෙදනාම ෙම් පරිත්යාගය කරන්ෙන්.  

අපි අවුරුදු තුන හතරක් ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ඉදිරියට යනවා. ෙම් රට ෙවනුෙවන් අපි එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ජිනීවා පශ්නය විසඳා ගන්ෙන් නැතුව ෙම් රට කවදාවත් දියුණු 
කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ර ෙට් නව කර්මාන්ත බිහි 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම වැඩි කර 
ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමායි මායි ෙහොඳින් ජීවත් ෙවයි. හැබැයි ෙම් රට දියුණු 
ෙනොක ෙළොත්, අපනයන වැඩි ෙනොකෙළොත්, ඒෙකන් දුක් 
විඳින්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව. අපි රට දියුණු කරන්ෙන් 
නැතුව ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපනයන 
වැඩි කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙඩොලර් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්ෙන් 
නැත්නම්, නව කර්මාන්ත ඇති කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙකොෙහොමද, 
අපි ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්ෙන්? අපි ෙපොෙළොව යටින් සල්ලි 
ගන්නද? අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් බූදලෙයන් 
ෙගෙනනවාද? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙගදරින් 
ෙගෙනනවාද? අෙප් ෙගවල්වලින් සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙදනවාද? 
නැහැ. ෙම් රෙට් මුදල් උත්පාදනය කරන්න නම්, අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ජිනීවා පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි, ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි ඉතාම අගය කරන මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහා 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙමොකක්ද, ෙද්ශනා කෙළේ කියලා 
බලන්න. අද ජාතිවාදය ගැන කථා කළා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මහත්මයා ෙමොකක්ද, කිව්ෙව්? ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහත්මයා 
ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ඕනෑ මහත්මෙයක්. එතුමාට ඒවා හරි ගිෙය් 
නැහැ. එතුමා ෙම් පැත්ෙත් හිටියා නම් ඔය විධියට කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා කියනවා, පංශයට - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මම 
බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. එතුමා කියනවා, ISIS කණ්ඩායම් පංශයට 
පහර ෙදනවා කියලා.  ලංකාව කියන්ෙන් පංශය ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙම් පශ්නය ඉවරයි. ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාවක් තිෙබද්දී ඔක්ෙකෝම 
ගැහුෙව් පච ෙන්. පිට රට සුද්දන් අධිකරණවලට පත් කළා. ෙම් 
රෙට් ව්යවස්ථාව අනුව එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම 
කරන්න බැහැ. එෙහන් ෙදන ෙයෝජනා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාවට අනුවයි. 
ස්ෛවරීභාවය, රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්. අපිත් ෙහොඳ සිංහල ෙකොල්ෙලෝ. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාට ෙදමළ නම් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්තයාෙග් අප්ෙපොච්චිලා බර්ගර් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා 
ෙපන්වන්ෙන් ෙබොරු ජාති ආලයක්. ඊ ට වැඩිය ජාති ආලයක් අපට 
තිෙබනවා. හැබැයි, අපි පතිපත්තිගරුකයි. අපි පතිපත්තිගරුකව 
ෙද්ශපාලනය කරනවා. අපි කවුරුවත් දඩමීමා කර ගන්ෙන් නැහැ. 
අපි හරි ෙද් කියලා ඡන්ද ලබා ගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දකුණු ඉන්දියාෙව් 
ෙද්ශපාලකයන් පවා ජිනීවා ෙයෝජනාව ලංකාවට වාසියි කියද්දී 
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අෙප් සමහරු විරුද්ධ වීම ගැටලු සහගතයි. මල්වතු මහා 
නාහිමිෙයෝ පවසති" කියලා පුවත් පතක සඳහන් වනවා. 
උන්වහන්ෙසේට  ෙත්ෙරනවා ෙම් ෙද්ශපාලනය ගැන. උන්වහන්ෙසේ 
හැම ෙවලාෙව්ම සාධාරණව කථා කරපු නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ 
ෙකෙනක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
උන්වහන්ෙසේෙග් එම නිවැරැදි මාර්ගෙය් යමින් ෙම් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙක්පී ගැන කථා ෙකරුණා. කරුණා, 
පිල්ෙලයාන් ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. සංහිඳියාව ඇති 
කරගන්න එවැනි තැනැත්තන්ව ෙද්ශපාලන පවාහයට ෙගන 
එන්න ඕනෑ. හැමදාම රණ්ඩු ෙවන්න බැහැ. හැමදාම ගහ ගන්න 
බැහැ. හැමදාම ෙබෝම්බ ගහ ගන්න බැහැ. ෙම්ක ෙකොතැනින් හරි 
නවතින්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙචෝදනා නඟනවා අපි 
ෙකොටි නිදහස් කළා කියලා. අධිකරණ ව හය පාවිච්චි කරලා අපි 
කවුරුවත් නිදහස් කෙළේ නැහැ. අධිකරණ ව හය තුළින් යම් කිසි 
පුද්ගලයන් පමාණයකට ඇප ලැබුණාට පස්ෙසේ, ආණ්ඩුවට කෑ 
ගහනවා "ෙමන්න ෙකොටි නිදහස් කරනවා" කියලා. එදා පැවැති 
ආණ්ඩුෙවන් ෙකොටි සාමාජිකයන් 12,000ක් නිදහස් කළා; ෙක්පී ට 
කිරි ෙපොවලා තියාගත්තා. ෙක්පී අල්ලා ගන්න ෙකොට නැව් 20ක් 
තිබුණා. රත්තරන් ෙටොන් 1,000ක් තිබුණා. රෙට් කවුරුත් දන්ෙන් 
නැහැ ෙම්වාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. ෙක්.පී සාක්කුෙව් දා ගන්න 
ෙකොට ෙහොඳයි. එතෙකොට ෙද්ශෙපේමය, ඔය කියන කිසිම ජාතික 
හැඟීමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඉදිරි අනාගතය බලා හරි ෙද් 
කරන්න අපි ඉදිරිපත් ෙවනෙකොට, ඒවාට කහිනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
එෙහම වට්ටන්න බැහැ.  

අද උෙද් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා අපටත් ෙපොඩි 
හින්ට් එකක් ඇරියා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් දිගටම කථා කළා. මම අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න විට නීතිපතිතුමාෙගන් මම 
ඇහුවා,"ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?" 
කියලා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ්ය 
ෙසොලිසිටර් ජනරල් - ASG - වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි ලියවිල්ලක් නීතිපතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් ලියවිල්ල සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිබුණා. එවිට 
මම නීතිපතිතුමාෙගන් ඇහුවාම එතුමා මට කිව්ෙව්, "ෙම් ලියවිල්ල 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට නාවික හමුදාපතිතුමාට 
දන්වා  තිෙබනවා" කියලායි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක කාලය 

තමයි දැන් යන්ෙන්. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විනාඩි 3ක් දුන්නා නම් හරි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැනටත් වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා දීලා 

තිෙබනවා.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විනාඩි 3ක් කළා නම් ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, අෙප් 

යහළුවා නිසා.  

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මම කිව්වා,"ෙම්ක නීති 
විෙරෝධීයි, රට සූරා කාපු මංෙකොල්ලයක්" කියලා. මම ඒක 
හැමෙවෙල්ම කිව්වා. නීතිපතිතුමාෙගන් අහද්දී නීතිපතිතුමා 
කිව්වා, "නාවික හමුදාපතිතුමාට දන්වලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විස්තරයක් ලබා ගත්තාට පසුව ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක 
ෙවනවා" කියලා. හැබැයි, ෙම්ෙක් තිෙබනවා, දිගින් දිගටම නීතිය 
කඩ කරපු හැටිත්, නීති විෙරෝධී අවි ආයුධ විශාල පමාණයක් තබා 
ගත්තා කියන එකත්. ඒ නැෙව් ආයුධ තියා ගන්න කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. ලැබිලා තිෙබන එකම සහතිකය වන්ෙන් හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් සහතිකයක් විතරයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ. එහි දවසක ආදායම 
රුපියල් මිලියන 40යි. ෙමම මුදල් පමාණෙයන් රෙට් අය වැය 
හිඟය පියවන්න පුළුවන්. විශාල ෙහොරකමක්. අපි දිගින් දිගටම ඒ 
ගැන කථා කළා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට කථා කරන්න 
බැහැ, ඒ කමිටුෙව් සිටින නිසා. එතුමා මට කිව්වා, "ඕනෑ නම් කථා 
කරන්න, ඔබතුමා දන්නා ෙදයක් ඔබතුමා කථා කරන්න" කියලා. 
එතුමා කවදාවත් අපිව නවත්වලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න කියලා අපි නීතිපති ෙදපර්තෙම්න්තුෙවන් 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි, සල්ලි 
තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොසත් අය නම් ෙම් නීතිය කියාත්මක 
ෙනොෙවන බව අපට දකින්නට ලැෙබනවා.  

ෙලෝක ෙය් පාපන්දු සම්ෙම්ලනය - FIFA - සම්බන්ධෙයන් 90 
ෙදෙනක් ෙම් වන විට ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා මම 
දැක්කා. දවසයි, ෙදකයි අහු ෙවලා. අන්න නීතිය කියාත්මක ෙවන 
ආකාරය. අෙප් රෙට් සල්ලි තිෙබනවා නම්, බලවත් නම්, 
ෙද්ශපාලනඥයන් නම්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙපොඩ්ඩක් 
අකර්මන්ය ෙවනවා. හැබැයි, දුප්පත් මනුස්සෙයක්ෙග් වාහනයක 
ෙනොම්මරය නැතිව හසුවුෙණොත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් DO ගහනවා. එතෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන් නැහැ DO ගහන්න එපා කියලා. ෙම් අහිංසක 
මනුස්සයා තසත්වාදී කණ්ඩායම් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධය 
ෙමොකක්ද? ඒවා අහන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙයන් ෙගනැල්ලා 
දැම්ෙමොත් ඔහුට කැමැති නැත්නම්, මුහුණට කැමැති නැත්නම්, 
දුප්පත් නම්, විරුද්ධවාදිෙයක් නම් DO ගහනවා. නීතිය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක නතර කරලා තිෙබනවා. 
රෙට් නාවික හමුදාවට විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් 
ස්ථානයක්. ෙම් සඳහා අනිවාර්ෙයන්ම අපි නීතිය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්කට උත්තර ෙදන්න. 
වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මහත්මයාෙග් ෙම් ලියවිල්ෙල් 
විධානයක් -යම් declaration එකක්- දීලා තිෙබනවා 5 ෙදෙනක් 
අත් අඩංගුවට ගන්න කියලා. ෙමම ලියවිල්ල පිළිගන්ෙන් 
නැත්නම් නීතිපතිතුමාෙගන් අපි අහන්ෙන්, "ඇයි පිළිගන්ෙන් 
නැත්ෙත්?" කියලායි. එතුමා කියනවා,"මම තීන්දුවක් ගත්තා" 
කියලා. තීන්දු ගන්න පුළුවන්. අපටත් ඇමතිවරු වශෙයන් තීන්දු 
ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් ෙමොන ෙහේතුවක් මතද 
කියලා රජයටත්, රටටත්, ජනතාවටත් පිළිතුරු ෙදන්න අපි බැඳී 
ඉන්නවා.  

කාලය ෙකටි නිසා අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග්ම  
අෙනකුත් ආයතන ගැන කථා කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිය 
සම්බන්ධෙයන් මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඔවුන්ට ෙහොඳ පඩියක් දීලා, 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කමයක් හදලා ෙදන්න කියලායි. 
නීතිපතිතුමාට මම ෙම් අභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කළාට  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත් ඉතාමත් ෙහොඳ නීතිඥ මහත්වරුන් හිටියා. 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ එය කියාත්මක වුණා. ඒකට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි අන්තිම කාල ෙය්, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
බාල්දුවට ලක් වුණා. ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන වැඩ කරන්න 
බැරි සමහර නීතිඥ මත්වරුන් එයට අහුවුණා. ඒ නිසා නීතිපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැවත ශුද්ධ කිරීමට අපි විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ශක්තිය ලැෙබන්න කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් සාකච්ඡා වන 

ආරක්ෂක, අධිකරණ, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන යන 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් 
රාශියක් පකාශ වුණා. මා හිතනවා, ෙම් අවස්ථා ව විෙශේෂෙයන්ම 
ඓතිහාසික අවස්ථාවක් කියලා. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමන්ලා 
ෙදෙදනකු අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට අදහස් පකාශ 
කළා.  

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. 2000 
වර්ෂෙය් සිට මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මීට අවුරුදු 4කට, 
5කට කලින් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව තිබුණු 
උණුසුම අද දකින්න නැහැ, යම් යම් සිද්ධියක්, ෙදකක් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනවා හැරුණු ෙකොට. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, අද රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 2009 වර්ෂයට ෙපර තිබුණාට 
වඩා යහපත් වීම. එය අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා 
පවා අද ෙපර වරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් පකාශ 
කළා. එය නිකම් ලබා ගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයින්, 
ආරක්ෂක අංශ, ඒ වාෙග්ම ෙපොදුෙව් රෙට් ජනතාව විශාල කැප 
කිරීමක් කරලා, තම ජීවිතවලින් පවා වන්දි ෙගවලා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ළඟා කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. මා හිතන හැටියට අද කිසිම 
ජන ෙකොටසකට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ, ෙම් ජාතික ආරක්ෂාවට 
නැවත තර්ජනයක්, අභිෙයෝගයක් එල්ල වන ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන්න. පසු ගිය මහා මැතිවරණෙය්දී ඒක ඉතාම පැහැදිලිව අපි 
දැක්කා. යුද්ධය අවසන් වී අවුරුදු 5කට පස්ෙසේ -2010න් පස්ෙසේ- 
පැවති ඒ මැතිවරණෙය්දී එවැනි මතත් එක්ක හිටපු යාපනෙය් 
අන්තවාදි කණ්ඩායම් ෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂ, ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් 
ඒ සියලුෙදනාම ජනතාව පතික්ෙෂේප කළා. සමහරුන් මුළු 
ලංකාෙවන්ම ලබා ගත් ඡන්ද පමාණය ගණන් බැලුවාම 20,000යි, 
30,000යි. ඒක යාපන ෙය්ත් සිද්ධ වුණා; ෙමෙහේත් සිද්ධ වුණා. 
පසුගිය මහා මැතිවරණෙය්දී ජනතාව ඉතා පැහැදිලි පණිවුඩයක්  
දීලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව කුමන ජන ෙකොටසකට අයිති 
වුණත් නැවත වතාවක් එවැනි තත්ත්වයකට යන්න සූදානම් 
නැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රජය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
හැටියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ඒ 
තුළින් විශාල පණිවුඩයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා නුවරදී මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසම මඟින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ බව අපි දන්නවා. ඊට 
පස්ෙසේ සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවති පසු ගිය සැසිෙය්දී  ශී ලංකා 
රජයත් ඒකට අනුගහය දක්වන ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා. දැන් ඒ 
පිළිබඳව අෙප් රෙට් සංවාදයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සමහරු ෙද්ශන පවත්වනවා; සමහරු පුවත් පත්වලට ලිපි ලියනවා 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ජිනීවාවල ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න තිබුෙණ් කවදාද? මාර්තු මාසෙය්දීයි. අෙගෝස්තු 
17වන දා ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය තිබුෙණ්. මාර්තු මාසෙය් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ආෙව් සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් ගිය නිසායි. මාර්තු 
මාසෙය් වාර්තාව එෙහේ මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් සභාගත 

කරන්න නම් ඒ වාර්තාව ඊට ෙපරාතුව හදලා ඉවරයි. ජනවාරි 
මාසය වන ෙකොට වාර්තාව හදලාත් ඉවරයි. හැබැයි ෙම් වාර්තාව 
සකස් කරන්න 2013දීත්, 2014දීත් ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් ෙයෝජනා සම්මත කළා. අපි පබල උත්සාහයක් 
දැරුවා, ඒ ෙයෝජනා සම්මත වීම වළක්වන්න. අපි විවිධ රටවල 
රාජ්ය නායකයින්, විෙද්ශ අමාත්යවරුන් මුණ ගැහිලා කරුණු 
අවෙබෝධ කර ෙදන්න විශාල පයත්නයක් දැරුවා. නමුත් 
අවසානෙය්දී අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වය අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි. දැන් වාර්තාව ෙකොෙහොමත් 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. මාර්තු මාසෙය් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු 
වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් ගිය එක විතරයි සිද්ධ 
වුෙණ්.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට යුද්ධය අවසන් කිරීම 
අංක එක.  ඒ ෙවලාෙව් රෙට් නායකයා වුෙණ් කවුද, ඒ ඕනෑම 
නායකෙයකුට ඒක අංක එක හැටියට සලකන්න ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අංක එක හැටියට සැලකුවා. අපි දන්නවා, 1983න් පසු 
2009 දක්වාම පැවැති හැම මැතිවරණයකදීම පධාන කාරණා බවට 
පත් වුෙණ් යුද්ධය, තස්තවාදය සහ ජාතික ආරක්ෂාවයි. එෙහම 
නම්, එදා ඒ ගත යුතු පියවර ගත්තා. ඒ විධියට අද ජිනීවා වාර්තාව 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර දැන් ගන්න ඕනෑ. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් යම් පියවරක් ගත්තාද, ඒ හා 
සමානවම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට දැන් ෙම් පියවර 
ගන්න ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු සංසන්දනාත්මකව බලලා 
අපි ෙම් පිළිබඳව අදහස් දැක්විය යුතුව තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පියවරක් ගත්ෙත් නැති නිසාෙන් අපි ඒ පියවර ගත්ෙත්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක තමයි, කවදා හරි ගන්න ෙවනවා.  මානුෂීය ෙමෙහයුමට 

ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 2009දී ඒක අවසන් 
කරන්න වුෙණ්, 1983 ඉඳලා අවුරුදු 30ක පමණ කාලයක් යුද්ධය 
ඇදිලා ගිය නිසායි. ඉතින්, යුද්ධය අවසන් කරලා අවුරුදු පහකට 
පස්ෙසේ ජිනීවාවල මතු වුණු පශ්නයට විසඳුම ෙදන්න ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ෙහේතුව 
නිසායි. ඒ පශ්නය රටට වැඩදායී ෙලස විසඳාගන්න අවශ්ය නිසා 
තමයි, ජනතාව විසින් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකත්වය, පවතින 
රජය, මන්තීවරු, ඒ සියලුම ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා 
එවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, තස්තවාදය ගැන කථා කිරීෙම්දී පවතින 
ෙලෝක තත්ත්වය. ඒ ගැනත් බලන්න. ඉතිහාසෙය් සිදු වූ 9/11 
සිද්ධිය අපට මතකයි. ඒ සිද්ධිය හරහා යම් ආකාරයකින් අෙප් 
රෙට් මානුෂීය ෙමෙහයුම කියාත්මක කරන්න දැඩි බලපෑමක් 
ආවා. ඒ වා ෙග්මයි ඉන්දියාෙව් ෙබොම්බාෙය් සිදුවුණු තස්තවාදී 
පහාරයත්. ඒ සියල්ල යම් ආකාරයකින් අෙප් මානුෂීය ෙමෙහයුමට 
ඉවහල් වුණා. 

අද තත්ත්වය බලන්න. එදා යුෙරෝපීය සංවිධානයට අයත් 
සියලුම බටහිර රටවල් එකට ඉඳලා - en bloc - තමයි ජිනීවාවලදී 
ශී ලංකාවට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරලා ෙයෝජනා සම්මත 
කෙළේ. නමුත් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද යුෙරෝපීය රටවල් 
ඔක්ෙකෝටම එකට එකතු ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අයටම 
විරුද්ධව එල්ල ෙවලා තිෙබන තස්තවාදී තර්ජනය නිසා. තස්තවාදී 
තර්ජනය කියන එක පංශෙය් පැරිස් නුවරදී සිදු වුණත්, ඒ කාලෙය් 
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ලංකාෙව් ෙකොෙහේ හරි සිදු වුණත්,    ෙලෝකෙය් ෙවන ෙකොෙහේ හරි 
සිද්ධ වුණත්, - 9/11 සිද්ධියට වුණත්- ඒක හැම තැනටම ෙපොදුයි. 
එෙහම නම් තස්තවාදෙය් තිෙබන බරපතළකම අද ඒ අයට 
ෙත්ෙරනවා. ඒ  නිසා ඒ තත්ත්ව ෙවනස් ෙවනවා. අපි ඒ අනුව හැඩ 
ගැහිලා  ඒ පශ්නය ලංකාවට වඩාත් වාසිදායක ෙලස විසඳාගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක  බලන්න ඕනෑ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත ගැන දැන් කථා ෙවනවා. ඒ 
ගැන පලවන පුවත් පත් වාර්තා බැලුවාම, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් ජීවිෙත්ට නඩුවක් කථා කරපු නැති අයත්  අද ෙම් 
ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988, 1989, 1990 යන වර්ෂ 
තුෙන්දී තමයි තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වැඩිම 
සැකකරුවන් පිරිසකට විරුද්ධව නඩු පැවරුෙණ්; රඳවා ගත්ෙත්. 
අද සමහරු කථා කළාට, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත විතරක් 
ෙනොෙවයි 2010 ෙවන ෙකොට හදිසි නීතියත් තිබුණා. හදිසි නීතියට 
අනුව හදපු ෙරගුලාසි යටෙත් ඇප ගන්න සමහර අවස්ථාවලදී 
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවනම පත් කරලා 
තිබුණා, ඒ පිළිබඳව අවශ්ය යම් යම් නිර්ෙද්ශ  කරන්න. ඒ  
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට තමයි ඒ බලය තිබුෙණ්. ඒ අනුව ඒවාෙය් 
මූලික කටයුතු කරන්න විශාමලත් අභියාචනාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරු පත් කරලා තිබු ණා. ඒ කාලෙය් අපි නීතිඥෙයෝ 
හැටියට සැකකරුවන්ට ඇප ගන්න ගියාම ඒ සඳහා මාස ගණනක් 
ගතෙවනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරක් ෙනොෙවයි ඊට 
පස්ෙසේ අපි ආරක්ෂක අමාත්යාංශයටත් යන්න ඕනෑ; එතැනටත් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් යුගයක් තිබුණා. අද 
සමහරුන්ට ඒවා මතක නැහැ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යට ෙත් එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
එදා නඩු දහස් ගණනක් තිබුණා. එදා හිටිෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා. මහාධිකරණ පහයි ෙකොළඹ තිබුෙණ්. එක 
මහාධිකරණයක් ෙවන් කළා, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත්  දමපු නඩු ටික ඉක්මන් කරලා විසඳන්න. ඒ නඩු 
ඔක්ෙකෝම ටික එතැනට දැම්මා. මට මතක හැටියට දැන් ඒ 
විනිශ්චයකාරතුමා අභාවපාප්ත ෙවලා. එතුමා තමයි මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාර සුන්දරලිංගම් මහත්මයා. එතුමාෙග් උසාවියට තමයි 
ඒ නඩු දැම්ෙම්. සැකකරුවන් හැටියට දකුෙණ් තරුණයන්ට 
විරුද්ධව දමපු නඩු ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටියා. නැසී ගිය කුමාර් 
ෙපොන්නම්බලම් මහත්මයා සහ ෙමෝතිලාල් ෙන්රු මහත්මයා, -ඒ 
ෙදන්නා තමයි- වැඩි වශෙයන් උතුරු නැ ෙඟනහිර තරුණයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය්.  එදාත් නඩු කඩිනම් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. ඒ  සමහර අයට වගන්තිය ෙවනස් 
කරලා, අඩු දඬුවමක් ෙදන එක යටතට අරෙගන, වරද පිළිෙගන 
මාස කිහිපයකින් ෙගදර ගියා. නමුත් ඒවාට සාක්ෂි නැහැ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දාන්ෙන් ඇයි? 
එහිදී ෙවනත් පරිබාහිර සාක්ෂි කිහිපය තිෙබන නිසා. ඇසින් දුටු 
සාක්ෂි නැහැ. ඒ නිසා වරද ඔප්පු කරගන්න බැහැ. ඒ නිසා 
සැකකරුෙවක් කරන ලද පකාශය සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරෙයකුට ඉහළ ෙශේණිෙය් ඉන්න නිලධාරියකු ඉදිරිෙය් 
කළා නම්, ඒක සාමාන්ය අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත් 
අදාළ කරගන්න බැරි වුණාට, තසත්වාදය වැළැක්වීම පනත යටෙත් 
අදාළ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි, එහි ස්ෙව්ච්ඡා ස්වරූපය පිළිබඳව, 
කැමැ ත්ෙතන් කළාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් මතු 
ෙවනවා. අතුරු සාක්ෂි විභාගයක් පවත්වලා ඒක තීන්දු කරනවා. ඒ 
විධියට නඩු කීයක් නිදහස් ෙවලා තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ 
ගැහුවා ෙන්. අද සමහර අය ෙබෝ පැළ වාෙගයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඳෙගන කථා කරන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක ෙදක කාරක සභා 
කාමරයට  ෙබෝම්බ ෙදකක් ගැහුවා. ඒෙකන් කීර්ති අෙබ්විකම 

මන්තීතුමා මිය ගියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළ ෙකෙනක් මිය 
ගියා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා බරපතළ තුවාල ලැබුවා. ඒ 
ෙබෝම්බ ගහපු අයත් නිදහස් වුණා ෙන්. ෙබෝම්බයක් ගැහුෙව් 
නැතිව තිබුණාද? නැහැ, ෙබෝම්බ ගැහුවා. කවුරුවත් මැරුෙණ් 
නැද්ද? නැහැ, ෙදන්ෙනක් මැරුණා. කාටවත් තුවාල වුෙණ් නැද්ද? 
නැහැ, තුවාල වුණා. ෙකොෙහේද වුෙණ්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළටත් ෙබෝම්බ ආවා ෙන්. නැත්නම් 
ෙකොෙහොමද ෙබෝම්බ ගහන්ෙන්?  හැබැයි ෙමොකද වුෙණ්? ඒ 
චූදිතයන්  නිදහස් වුණා. ඇයි නිදහස් වුෙණ්? අතුරු සාක්ෂි 
විභාගෙය්දී එය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරන ලද්දක් බවට ඔප්පු කර 
ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා නිදහස ්වුණා. ඒ සිද්ධිය වුණා; හැබැයි, 
නිදහස් වුණා.   

අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු ෙදසිය ගණනයි තිෙබන්ෙන්. 
සැකකරුවන් ෙදසිය ගණනයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
216යි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
216යි. ඒ දවස්වල 216ක් ෙනොෙවයි ෙදදහකට වැඩිය හිටියා, 

අධිකරණ ඇමතිතුමනි. ඒ නඩු ඉක්මනට ඉවර කළා. එදා ඒවා 
ගැන කියමින් පාර දිෙග් කවුරුවත් උෙද් ඝෝෂණය කෙළේ නැහැ; 
කඩ සාප්පු වැහුෙව් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ගය ගත්තා. 
මා හිතන විධියට ඊළඟ මාස ෙදක තුන ඇතුළත ෙම් ෙද්වල් 
අවසන් කරගන්න පුළුවන්. සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, ඒ සාක්ෂි 
තිෙබන ඒවාට නඩු පවරනවා. නඩු පැවරුවාම එයා කැමති නම් 
වරද පිළිගනියි. නැත්නම් නඩුව කථා කරනවා. සාක්ෂි නැත්නම් 
අනික් අය නිදහස් කරනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කරන්ෙන් ඒකයි.  

බලන්න,  ෙමතැන තිෙබන පරස්පර විෙරෝධීභාවය. එක 
නඩුවකදී නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව නීත්යනුකූලව තීන්දුවක් 
ගත්තාම, ඒකට තව කරුණු රාශියක් කියනවා. දැන් හැ ෙමෝම 
නීතිඥෙයෝ ෙවන්න ගිහින් ෙන්. නීති විද්යාලෙය් පඩියවත් පාගපු 
නැති, ඒක තිෙබන තැනවත් දන්ෙන් නැති අය නීතිය ගැන කථා 
කරනවා. ''නීතිපතිතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ'' කියලා සමහර අය 
පුවත් පත්වලට කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා. අද ෙම් තත්ත්වය  
ඇති ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. බැරි ෙවලාවත් මැතිවරණවලින් දිනලා 
ෙම් අය ෙම් රෙට් නායකෙයෝ වුණා නම් ෙමොකද වන්ෙන්? 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් එතුමාෙග් නීතිඥ කාර්ය භාරය 
කළා. දැන් නම් එතුමාට හිෙතනවා ඇති එෙහම ෙනොකළා නම් 
ෙහොඳයි කියලා.  

සැකකරුට ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කිරීම, නඩුවක් ඔප්පු 
වීම කියන කාරණය ඒ තිෙබන සාක්ෂි අනුවයි තීන්දු ෙවන්ෙන්. 
නීතිඥෙයෝ ගත්තත් ඒ අයට මත ෙදකක් තිෙයන්න පුළුවන්. 
අධිකරණෙය් ෙවන්ෙන් ඒක ෙන්. අපරාධ නඩුවක් නම් 
මහාධිකරණයට ගියාට පස්ෙසේ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
නඩුව ෙවනුෙවන් කරුණු දක්වනවා. අනික් පැත්ෙතන් Defence 
Counsellorsලා කරුණු දක්වනවා. ඒ ෙද්ශනය අනුව , තිෙබන 
කරුණු අනුව නඩුකාරතුමා ෙහෝ ජූරි සභාව තීන්දුව ගන්නවා. ඒක 
ෙන්  වන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ගැන කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැති අය 
තමයි දැන් ඇවිත් තීන්දු ෙදන්ෙන්. දැන් කවුරු හරි ෙකෙනකුට 
ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත පැමිණිලි දමන්න පුළුවන්.   

349 350 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ගන්න. 
ෙපරහැර වාෙග් ෙන් ඒකට ගිෙය් පැමිණිලි කරන්න. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහින් පැමිණිල්ල දමපු 
පළියට, පනත අනුව හැම එකටම නීත්යනුකූලව ෙචෝදනා පත 
දමන්න  පුළුවන් කියලා ඔබ තුමන්ලා හිතනවාද? එෙහම බැහැ. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් එෙහම ෙචෝදනා පතයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම බැහැ. එෙහම බැරි ඒවා 
ෙකොච්චර තිෙබනවාද? ඒ නිසා ෙන්, නිදහස් කරන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් කියනවා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
ඔක්ෙකොම නිදහස් කරන්න කියලා. තවත් අපරාධ නඩුවකට 
ෙචෝදනා පතයක් ෙගොනු කෙළේ නැහැ, ඒකට ඒ පුද්ගලයා අත් 
අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ කියලා අනික් පැත්ෙතන් ෙචෝදනා 
කරනවා. ෙම් ෙදක පර ස්පර විෙරෝධීයි ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳම ෙද් 
තමයි තමන්ෙග් වෘත්තියට ගැළෙපන ෙදයක් කථා කරන එක. 
හැබැයි, මහජන නිෙයෝජිතෙයකුට ඕනෑ ෙදයක් කථා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, කථා කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒක තර්කානුකූල 
ෙවන්න ඕනෑ, ඒක නීත්යනුකූල  ෙවන්න ඕනෑ, ඒක නීතියට එකඟ 
ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව වැනි උත්තරීතර 
සභාවල  එෙසේ වන්නම ඕනෑ.  

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා,  නමින්ම  සඳහන් කරලා 
අහනවා, ''ඇයි එයා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැත්ෙත්?''  කියලා. 
එෙහම යුගයක්  තිබුණා. සමහරු ෙපොලීසිෙය් රාජකාරියත් කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
විනාඩි ෙදෙකන් මම ෙම් කාරණය කියන්නම්. 

සමහරු ෙපොලීසිෙය්  රාජකාරියත් කළා.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරියක් ෙන් අපරාධ නඩු 
පවරන එක.  ෙම්  අය  ඒකත් කළා. නඩුකාරයාෙග් රාජකාරියත් 
කළා; ඊට පස්ෙසේ දඬුවමත් දුන්නා. ෙමොකක්ද දඬුවම? ''නාඳුනන 
තුවක්කුකරුවකු විසින් ෙවඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.'' ඒක හරිද? 
දැන් ආපහු ඒකමද ෙම්  කරන්න හදන්ෙන්? ඒ වාෙග් වැඩක් ෙන් 
ෙම් කියන්ෙන්. ඉතා පැහැදිලිව මා කියනවා, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අප නඩු සිය ගණනක් කථා කර 
තිෙබන බව. කුමන ආකාරෙයන් ෙහෝ තසත්වාදීන් ෙවන්න 
පුළුවන්.  

දකුෙණ් ෙවන්නත් පුළුවන්, උතුෙර් ෙවන්නත් පුළුවන්. තිෙබන 
සාක්ෂි පමාණය අනුව, ඒවා සටහන් කර ගත් ආකාරය අනුව නීති 
අංශය විසින් ඒ කටයුතු කරාවි. ඒ අයට ඒ කටයුත්ත කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ගැන තමන් මත පකාශ කරන්න ගිෙයොත් ඒ 
කටයුත්ත කරන්න බැහැ. අන්තිමට ඒෙගොල්ලන්ම නඩුත් විසඳාවි. 
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, අන්තිමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වැෙඩ්ත් 
සමාජෙය් විවිධ පුද්ගලයන් කරන්න පටන් ගනීවි. ඒ නිසා අපි ෙම් 
කටයුත්ෙතන් බැහැර ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම ඉතා 
පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ 
නඩු සඳහා යම් යම් සංෙශෝධන ෙගෙනන්න ෙව්වි. අද තාක්ෂණය 
භාවිත ෙවනවා. දැන් බලන්න, DNA පරීක්ෂණ ගැන. 
ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා  දැරියෙග් සිද්ධිෙය්දී DNA පරීක්ෂණයක් 

ෙනොතිබුණා නම් ෙමොකක්ද ෙවන්න තිබුෙණ්? ඒ නිසා අද අපට 
ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන්න ෙවනවා. ඒ සඳහා අධිකරණ 
ඇමතිතුමා අවශ්ය කියා මාර්ග ගනීවි. යම් යම් ෙකොමිසම් පත් 
කරලා ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ෙවනවා. නව තාක්ෂණය 
අපරාධ නඩු සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
තුළ ෙගොඩාක් කටයුතු අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
කැමැතියි. ජනාධිපති නීතිඥ, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ජයම්පති 
විකමරත්න මැතිතුමා ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් කළා. එතුමා 
කළ ෙයෝජනාව  ඉතාම වැදගත්  කියලා මම හිතනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම යම් බරපතළ අපරාධයක් සිදු වුණාම, හුඟක් 
ෙවලාවට ඒ අපරාධය ඔප්පු කර ගන්න බැරි ෙවන්ෙන් තාක්ෂණික 
කරුණු නිසායි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ ගහපු සිද්ධිෙය් දී වුණත්,  
රස පරීක්ෂක එනෙකොට ඒ  අපරාධය සිදු වූ ස්ථානය වට කරලා, 
සීමා කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අවශ්ය සාක්ෂි ටික ෙසොයා 
ගන්න බැරි වුණා. එවැනි අඩු පාඩුකම් පවා තිබුණා. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් ඕනෑ තරම් සිදු ෙවනවා. 

අෙනක් කාරණය තමයි, අද ෙපොලීසිෙය් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය අවුරුදු ගණනාවක්ම පුරුදු ෙවලා සිටිෙය් 
T56ත් අරෙගන මුර කරන්න, නැත්නම් තස්තවාදයට එෙරහිව 
 ෙපොලිස් ස්ථානය ආරක්ෂා කිරීම වාෙග් විවිධ ආරක්ෂක කටයුතු 
කරන්නයි. ඒ නිසා නඩු ෙමෙහයවීෙම් මූලික කාර්ය භාරයන්වලින් 
ඔවුන් බැහැර ෙවලා සිටියා.  ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් පළපුරුදු 
නිලධාරින් නැහැ. එම නිසා අද එතැන අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මහාධිකරණ බල පෙද්ශ 
මට්ටමින් State's Attorneysලා පත් කරලා, යම් බරපතළ 
අපරාධයක් වාර්තා වුණු වහාම  - මුල් අවසථ්ාෙව් ඉඳලාම - 
පරීක්ෂණ කටයුතු ෙමෙහය වීම එම රජෙය් නීතිඥයකුෙග් 
අධීක්ෂණය යටෙත් සිදු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලා 
මම  ෙයෝජනා කරනවා.  එතෙකොට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සිදු වන 
තාක්ෂණික අඩුපාඩුකම් ෙම් නඩුව අවසාන වනෙකොට ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අෙනක් කාරණය තමයි,  DPP  - Director of Public 
Prosecutions - ෙකෙනකු පත් කිරීම.  ඒකත් ඉතාම වැදගත්. 
අභාවපාප්ත රංජිත් අෙබ්සූරිය මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨ නීතිඥ 
මහත්මෙයක්. එතුමා එක කාලයක DPP ෙකෙනකු හැටියට - 
[බාධා කිරීමක්]   ඔව්.  ඊ.ඩී. විකමනායක මැතිතුමාත් DPP 
ෙකෙනකු හැටියට කටයුතු කළා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයකට 
යාෙම් වැදගත්කම ෙපන්වා ෙදමින්,  මට ලැබුණු කාල සීමාව 
අවසන් බැවින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, CCTV දර්ශන ෙවනස් කරන්න බැරිද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක තමයි මම කලින් කිව්ෙව්. තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීෙම්දී 

විවිධ කම තිෙබනවා. අපි චිතපටත් බලනවා ෙන්. ඒවාත් ෙවනස් 
කරලා ෙපන්වනවා. හැබැයි, CCTVවලින් සමහර සිද්ධීන් ෙහොඳට 
ෙපෙනන අවස්ථාවනුත් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා සාක්ෂි හැටියට 
ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව අවශ්ය නීති  සම්පාදනය කිරීම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.34] 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පස්තුත වැය ශීර්ෂයන් 

පිළිබඳව විවාදය ආරම්භ කරන්න කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු පධාන කරුණු ෙදකක් පිළිබඳව මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එක කාරණයක් තමයි, ෙම් වනෙකොට 
අෙප් රෙට් කාන්තාවක් සවුදි අරාබි අධිකරණෙය් නිතීය අනුව ගල් 
ගසා මරා දැමීමට නියමිත ෙවලා සිටිනවා. මට දැනගන්නට ලැබී 
තිෙබන හැටියට තවත් පැය කිහිපයකින් ඇය මරා දැමීමට 
නියමිතයි. පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණු ෙම් වාෙග්ම දිනයකදී තමයි 
සවුදි අරාබිෙය්දී රිසානා නෆීක්ව ඝාතනය වු ෙණ්ත්. අෙප් රටට 
ෙඩොලර් බිලියන හතක ආදායමක් ෙගෙනන්න ශමිකයින් ලක්ෂ 
ගණනක් විෙදස්ගත ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් කාන්තාවත් ඔවුන්ෙගන් 
ෙකෙනක්. ඔවුන් ෙගෙනන සල්ලිවලින්  තමයි රෙට් කටයුතු 
කරෙගන යන්ෙන්. එවැනි ෙකෙනකු ෙමවැනි අමානුෂික 
ඝාතනයකට ෙගොදුරු වීම පිළිබඳව අපි රටක් හැටියට කනගාටු 
වන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි කාන්තාවන් පිට රට පටවලා 
මුදල් ඉපයීම ගැන අපි ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ. ෙම් අමානුෂික 
තීන්දුවට එෙරහි වීමක් විධියට  මූලික පියවරක් වශෙයන්  සවුදි 
අරාබියට අෙප් රෙට් අහිංසක කාන්තාවන් යවන එක නතර 
කරන්න නීති ෙගෙනන්න කියලා මම ෙම් ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා 
කරන්න කැමතියි.  

ෙම් වනෙකොට අෙප් අසල්වාසී රටවන ඉන්දියාෙව්, 
වි ෙශේෂෙයන් ෙචන්නායි ආශිතව දස දහස් ගණනක  අෙප් සෙහෝදර 
ජනතාවක් ගංවතුරින් අනාථභාවයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
ෙහේතුෙවන් 400ක් පමණ මියැදිලා සිටිනවා. ගංවතුර  ආපදාවකට 
ලක් ෙවලා තිෙබන අෙප් අසල්වාසී රාජ්යයට උදව් කිරීමක් විධියට 
රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් යම් සහන සැලැසීෙම් කටයුත්තක් 
කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා  මැදිහත් ෙවන්න කියන 
ෙයෝජනාවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ආණ්ඩු කළත් ජාතික 
ආරක්ෂාව කියන එක අතිශය වැදගත්. ජාතික ආරක්ෂාව පරදුවට 
තබන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. රටක් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
පැ වෙරන්ෙන් තිවිධ හමුදාවටයි. ඒ නිසාම කවුරු බලයට පත් 
වුණත්, හමුදාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑම 
ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරනවා. අපි සාමාන්යෙයන් අහලා නැහැ 
පාසලකට ළමෙයක් ඇතුළත් කරන ෙකොට මන්තීතුමන්ලා 
telephone call   එකක් ෙදනවා වාෙග්, රජෙය් රැකියාවකට, 
ෙරෝහල් කම්කරු පත්වීමකට ෙකෙනක් ඇතුළත් කරන ෙකොට 
මන්තීවරයාෙග්  ලියුමක් ඕනෑ කරනවා වාෙග්, හමුදාවට බඳවා 
ගැනීෙම්දී සහ හමුදාෙව් යම් යම් කටයුතු ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. සමහර විට හමුදාෙව් ඉහළ නිලයන් 
එකක් ෙහෝ ෙදකක් ෙද්ශපාලන කැමැත්ත අනුව පත්කිරීම සිදු 
වන්න පුළුවන්. නමුත්  ඕනෑම ආණ්ඩුවක් හමුදා විශ්වාසය තහවුරු 
කර ගැනීම සඳහා ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් අවම කරෙගන තමයි 
ඉන්ෙන්. මම ෙම් කාරණාව කියන්ෙන්, අතීතෙයන් යම් වැරදි 
පූර්වාදර්ශ ලැබිලා තිෙබන නිසායි.  අනාගතෙය්දී එවැනි ෙද්වල් 
අෙප් රෙට්  සිදු ෙනොෙවන්නයි මම ෙම් ගැන කියන්ෙන්. ඔබතුමා 
දන්නවා, ෙම් ෙදසැම්බර් 9වැනිදා වන ෙකොට ශී ලංකා නාවික 
හමුදාවට - 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

කථාව අහෙගන ඉඳලායි මම ගරු සභාවට ආෙව්. ගල් ගසා මරා 
දැමීම සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා දැන් පකාශයක් කළා. ඒ ගල් 
ගැසීම ෙම් වන තුරු සිද්ධ ෙවලාත් නැහැ.  සිද්ධ කරනවාය කියන 
එක ගැන අපව රාජ්ය තාන්තිකව දැනුවත් කරලාත් නැහැ. ෙම් 
ෙවනුෙවන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයත්, අෙප් මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාත් ඉතාම වුවමනාෙවන් අවශ්ය කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ඒ කාන්තාව ෙබ්රා ගන්න අපි උපරිම උත්සාහයක් 
දරනවා. නමුත්, ඔබතුමා කියන කාරණයත් එක්ක එකඟ  ෙවන්න 
බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ රටවලට කාන්තාවන් ගියාට පස්ෙසේ ඒ 
රටවල පවතින නීතියට අනුවයි කටයුතු කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
වන තුරු ගල් ගැසීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාව 
ෙනොමඟ යවන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙසේ ෙනොෙව්වා! කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප සියලුෙදනා 

පාර්ථනා කරමු. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පාර්ථනාව එෙසේ 

ෙනොෙව්වා! කියලායි. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් මැදිහත් 
වීමත් අප අගය කරනවා. මම ඒ කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් 
නැති වුණාට ඔබතුමියට මතක ඇති අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන තුරු ඒ කාලෙය් 
හිටපු විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමා දැන ෙගන හිටිෙයත් නැහැ,  
රිසානාෙග් හිස ගසා  දැම්මාය කියලා. මා ඒ නිසායි ෙම් කාරණය 
නැවත මතක් කෙළේ. ෙකොෙහොම වුණත්,-  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක ඒ කාෙල්; ෙම්ක ෙම් කාෙල්. 

සමාෙවන්න ඕනෑ, අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ගල් 
ගැසීම් පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ඒ රෙට් 
නීතිෙය් කමය. නමුත් අපි දිනපතාම තානාපති කාර්යාලය එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය මැදිහත්වීම කරනවා. ඒ 
අවශ්ය සියලුම කටයුතු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනම 
කරනවා. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය හැටියට මම ෙවනම 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමියම පිළිගන්නවා, ගල් ගසා මරා දමන ෙකොට රාජ්ය 

තාන්තිකව දැනුවත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසායි මා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි අවධානය ඒ පිළිබඳව ෙයොමු කෙළේ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමිය ගත් කාලය මෙග් 
ෙවලාෙවන් අඩු කරන්න එපා. 

මම කථා කරමින් සිටිෙය් ශී ලංකා නාවික හමුදාව ගැනයි. දැන් 
ෙම් ෙදසැම්බර් 9වනදා වන ෙකට ශී ලංකා නාවික හමුදාවට අවුරුදු 
65ක් පිෙරනවා. සාමාන්යෙයන් නාවික හමුදාවට බඳවා ගැනීෙම්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම commissioned officersලා ගන්න ෙකොට 
විශ්වවිද්යාල උපාධියක් ෙහෝ ඊට සමාන වෘත්තීය සුදුසුකම් 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ වාෙග්ම Cadet නිලධාරින් බඳවා ගන්න 
ෙකොට එක්ෙකෝ ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද්යා පීඨය හරහා ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය හරහා තමයි 
ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් නාවික හමුදාව ගැන දන්නා 
කවුරුත් දන්නවා, එහි විවිධ අංශ තිෙබන බව. නීති අංශය ෙවන්න 
පුළුවන්, සැපයුම් අංශය ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් 
ඉංජිෙන්රු අංශය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සියලු අංශ අතරින් විධායක 
අංශයට - executive branch - පමුඛතාවක් හිමිවනවා. ෙමොකද, 
යාතාවක් මුහුදට දැම්මාට පස්ෙසේ ඒ යාතාෙව් සම්පූර්ණ වගකීම 
පැවෙරන්ෙන් executive branch එකට . ඒ නිසා executive branch 
එකට බඳවා ගැනීෙම්දී අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගයට ගණිත ෙහෝ 
විද්යා විෂය ධාරාවන් කර තිබීම අනිවාර්යයි. එෙසේ ඉල්ලන්ෙන් ඒ 
කාර්ය සඳහා ෙභෞතික විද්යා දැනුම ඕනෑ. නැෙව් ගමන් ම ෙඟහි 
දිශානතිය තීන්දු කරන්න, ඒ වාෙග්ම පහාර එල්ල කරනවා නම් ඒ 
දිශානතිය බලන්න, ඒ වාෙග්ම එහි තිෙබන සමහර engine 
ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන් ෙභෞතික විද්යා දැනුමක් ඕනෑ කරනවා. 
නාවික හමුදාෙව් විධායක අංශයට ෙකොච්චර තැනක් තිෙබනවාද 
කියනවා නම්, මා දන්නා හැටියට නාවික හමුදාපතිවරුන් 
ෙබොෙහොමයක් - සියලු ෙදනාම වාෙග් -  පත් වුෙණ් ෙම් විධායක 
අංශය හරහායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අෙත් තිෙබනවා ශී ලංකා 
නාවික හමුදාවට ශිෂ්ය භට නිලධාරින් බඳවා ගන්න 2006 
ඔක්ෙතෝබර් 15වැනිදා "සිළුමිණ" සහ "Daily News"  පත්තරවල 
පළ කළ දැන්වීමක්.  ඒ සඳහා  අධ්යාපන සුදුසුකම් ඉල්ලා තිෙබන 
විධිය මා සඳහන් කරන්නම්.  

සැපයුම් අංශය සඳහා බඳවා ගන්න වාණිජ විෂය ධාරාව 
හැදෑරීම, ඉංජිෙන්රු අංශය බඳවා  ගන්න ෙභෞතික විද්යා විෂය 
ධාරාව හැදෑරීම,  විධායක හා නාවික ෙසබළ අංශය සඳහා බඳවා 
ගන්න විද්යා, වාණිජ ෙහෝ කලා විෂය ධාරාවන් හදාරා තිබීම  සහ 
අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගය එකවර සම්මාන සාමාර්ථ 06ක් 
සහිතව  සමත් ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ.   

දැන් ෙම් advertisement එෙක් තිෙබනවා, ෙපොඩි වහලා 
ගැහිල්ලක්. ෙමොකක්ද ඒ? සාමාන්යෙයන් විධායක අංශයට සහ 
නාවික ෙසබළ අංශයට බඳවා ගන්න ෙකොට එකම සුදුසුකම් 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදි විද්යාව, වාණිජ ෙහෝ කලා කියන 
තුනම සඳහන් කරලා Executive branch එකයි, naval patrol 
එකයි ෙදකම එකට දාලා දැන්වීම පළ කර තිෙබන්ෙන්  ෙහොර 
පාෙරන් ගහන්නයි. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

ෙම් දැන්වීම අනුව, හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් දැන් කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග් ෙදවන පුත් ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂ නාවික හමුදාවට ඇතුළත් වුණා. ඔහුෙග් අංකය NRX 
2431. ෙකොෙහොමද ඔහු නාවික හමුදාවට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්? ෙම් 
සුදුසුකම් ඔහුට තිබුණා ද? මා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියන්ෙන්, 

ඔහු අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් එකවර වැඩ 06ක් සමත් 
නැහැ. O/L එකවර වැඩ 06ක් සමත් නැහැ. කවර කථාද A/L 
ගැන. ඔහු කලා විෂය ධාරාෙවනුයි උසස් ෙපළ කරලා තිබුෙණ්. 
ඔහුට ඇතුළත් වීම සඳහා තමයි ෙම් advertisement එක ෙවනස් 
කෙළේ.  විධායක අංශයට බඳවා ගන්න ෙකොට කවදාවත් physics 
හැර ෙවන ෙදයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙකදි ෙකොෙළේ වහලා 
ගැහුවා, විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෙහම සුදුසුකම් අඩු කරලත් ඒ 
සුදුසුකම් සපුරා ගන්න බැරි වුණා.  O/L වැඩ 06ක් එකවර සමත් 
ෙවන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔහුව නාවික හමුදාවට ඇතුළත් කර 
ගත්තා.   

ඒ  ඇතුළත් වුණු දවස්වල, 2006 ෙදසැම්බර් 17වැනිදා පුවත් 
පත්වල පළවූ පවෘත්ති කිහිපයක්  මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
සඳහන් ශීර්ෂ පාඨ මා කියන්නම්.  2006 ෙදසැම්බර් මස 18 දිවයින 
පුවත් පෙත් ෙමෙහම ශීර්ෂ පාඨයක් තිෙබනවා: 

"අපි යනවා පුතා නාවික හමුදාවට භාර ෙදන්න"   

ඒ යටෙත් පින්තූරයකුත් දාලා වැඩි දුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

"නාවික හමුදාවට එක්වූ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පුත් 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා හමුදා පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා සිය පියාණන් හා 
මෑණියන් සමඟ තිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර ෙවත පිටත්ව යෑමට 
අරලියගහ මන්දි රෙයන් නික්ම ගිය ෙමොෙහොතයි ෙම්."  

පත්තරවල පින්තූර දාලා තමයි අරලියගහ මන්දිරෙයන් 
එළියට ගත්ෙත්. 

ඊළඟට 2006 ෙදසැම්බර් 18 "දිනමිණ" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ  
සඳහන් ෙවනවා: 

  "ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ නාවික හමුදා පුහුණුවට යයි"   

ඒ යටෙත් ෙලොකු විස්තරයක් තිෙබනවා.  ගංගාරාම 
විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙසත් පිරිත් කියලත් තිෙබනවාලු. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් දරුවන් හමුදාවට එක් ෙනොවන බවට 
සමාජෙය් පවතින මතය ෙවනස් කරමින් රටට, ජාතියට ආදරය 
කරන එඩිතර තරුණයකු ෙලස ඔහු ගත් තීරණය අගය කරනවායි 
කියලා උන් වහන්ෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා.   

ෙමන්න, ඊළඟ එක.  2006 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18 ''ලංකාදීප'' 
පුවත් පත. ෙම් පුවත් පෙත් පළ වී තිෙබන පින්තූරෙය් 
දැක්ෙවන්ෙන් ධාතු කරඬුව හිස මත තබා ගංගාරාම 
විහාරස්ථානෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නාවික හමුදාවට යන ෙයෝෂිත 
පුතාට ෙසත් පතන ආකාරයයි.    

ගියා, නාවික හමුදාවට. තිකුණාමලය නාවික හමුදා පුහුණු 
විද්යාලෙය් පුහුණුවට ඇතුළත් වුණා. දවස් කීයක් හිටියා ද? 
හමුදාවට තරුණයින් ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අයෙග් චිත්ත 
ෛධර්ය හදන්න ඕනෑයි කියලා පත්තෙර් දැන්වීම් දාලා ඇතුළත් 
වුණු ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ දවස් කීයක් තිකුණාමලය නාවික හමුදා 
පුහුණු විද්යාලෙය් පුහුණුවක් ලැබුවා ද? දවස් 20යි. දවස් 20කට 
පස්ෙසේ ඒ කණ්ඩායෙම් "Best Cadet" කියලා ඔහුට දුන්නා 
එංගලන්තෙය්  ඩාර්ට්මවුත්වල නාවික පුහුණු academy එකට 
යන්න අවස්ථාවක්. අෙප් රෙට් නාවික හමුදාවට බැ ෙඳන 
ෙසබළුන්ට ලැෙබන අතිවිෙශේෂ වරපසාදයක් ඒක. ඕනෑ නම් 
අහන්න, දැන් නාවික හමුදාපති, රවීන්ද විෙජ්ගුණරත්න 
මැතිතුමාෙගන්. දක්ෂතමයන්ට තමයි, best cadet ට තමයි 
ඩාර්ට්මවුත්වල  Royal Naval Academy එෙක් පුහුණුවට යන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් cadet training එෙක් මාස 
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09ක් ගියාට පස්ෙසේ ඒෙක් ඉන්න ෙහොඳම ෙකනා ෙතෝරලායි ඒකට 
යවන්ෙන්. නමුත් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ යැව්වා. 2007 ජනවාරි ඉඳලා 
ඒ අවුරුද්දම එයා එෙහේ; ඩාර්ට්මවුත්වල. දැන් අපට කියනවා,   
තරුණයන්ෙග් චිත්ත ෛධර්ය වර්ධනය කරන්න හමුදාවට 
බැ ෙඳව්වා කියලා. දවස් 20යි  ලංකාෙව් හිටිෙය්. මාස 20ක් 
එංගලන්තෙය්. ෙමෙහම යවනවා නම් ෙකොයි අම්මා, තාත්තා 
වුණත් තමන්ෙග් පුතා හමුදාවට යවාවිෙන්. ඇයි ඒ? දවස් 20ක් 
ෙමෙහේ. මාස 20ක් එංගලන්තෙය්. ඒකට වියදම් කළ මුදල 
ෙකොච්චර ද? ඒකට ආණ්ඩුෙවන් වියදම් කළා, රුපියල් ලක්ෂ 63ක්.  

ෙම් අවස්ථාව ලැෙබන්න තිබුෙණ් කාට ද? ඒ කණ්ඩායෙම් 
හිටියා, අනුරාධපුරෙය් දක්ෂ තරුණෙයක්. නාවික ෙසබෙළක්. 
ඔහුට ලැෙබන්න තිබුණු අවස්ථාව. මා අහනවා, ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන්, මා අහනවා නාවික හමුදාෙවන් ෙම්කට ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂව ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමොකක්ද 
පදනම? ෙකොෙහොමද ලකුණු ලැබුෙණ්? කිසිම ෙදයක් නැහැ. දවස් 
20න් ඔහුව යැව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2007 ෙදසැම්බර් 
07වැනිදා ඒ පාඨමාලාව අවසන් කළා. ලංකාවට ආවාද? නැහැ. 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් තවත් රුපියල් ලක්ෂ 65ක් වියදම් 
කරලා තවත් sea training  පාඨමාලා ෙදකකට ඔහුව යැව්වා. 
ෙගන්වා ගත්ෙත් නැහැ. අපට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? තරුණයන්ෙග් 
චිත්ත ෛධර්යය වර්ධනය කරන්න පුතාව හමුදාවට යවනවා 
කිව්වා. මාස 20ක් එංගලන්තෙය් තිබ්බා. ඒ පාඨමාලා තුනට 
විතරක් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 125ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්යාංශය අනුමැතිය දීලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ලංකාවට ආවාම ඔහුට best midshipman 
තනතුර දුන්නා. ඒ කණ්ඩායෙම් තිෙබනවා, ෙහොඳම midshipman 
තනතුර. ඒ best midshipman තනතුර ඔහුට දුන්නා. එෙහම 
ෙතෝරා ෙගන ඔහුට තමයි  sword of honour  එක දුන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ කාලෙය් 
නාවික හමුදාෙව් 45වැනි කණ්ඩාය ෙම් හිටපු ෙසබළු එල්ටීටීඊ 
එකත් එක්ක යුද්ධ කළා. මම අහනවා, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ අඩු 
ගණෙන් ෙක්පී හැර එල්ටීටීඊ සාමාජිකෙයක් පණපිටින් දැක 
තිෙබනවාද කියලා. ඔහු කරපු යුද්ධය ෙමොකක්ද? ඒ ඇවිල්ලාත් 
මාස කිහිපයයි ෙමෙහේ හිටිෙය්. යුද්ධයට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. 
2009 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉඳලා 2010 අෙගෝසත්ු මාසය වන 
ෙතක් තවත් පුහුණුවක්. ෙකොෙහේද, යුක්ෙර්නෙය්. ඒක හරි අපූරු 
වැඩක්. ඒ කාලෙය් රුසියාෙව් තානාපතිවරයා උදයංග වීරතුංග. ඔහු 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ලියුමක් එවනවා, යුක්ෙර්නෙය් ජාතික 
ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් පාඨමාලාවකට  අෙප් ආරක්ෂක 
හමුදාෙව් ඉන්න කවර ෙහෝ සුදුස්ෙසක් එවන්න කියලා. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය හැෙරන තැපෑෙලන් ෙයෝෂිත ෙතෝරා යවනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පුංචි අම්මාෙග් පුතා එෙහන් ලියුමක් 
එවනවා, මහින්ද මහත්තයාෙග් මල්ලී වන ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට. ඒ පාඨමාලාවට ෙයෝෂිත ෙතෝරලා ඔහු 
අත්සන් කරලා යනවා. ෙකොෙහොමද ෙතෝරා ගත්ෙත්? ෙමොකක්ද, 
පදනම? කවුද, ලකුණු දුන්ෙන්? කවුද, interview එකට ෙගනාෙව්? 
යුද හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව් හමුදාපතිවරු 
කියන්න බලන්න, ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එව්ෙව් කවුද කියලා. 
කිසිෙවක් එව්ෙව් නැහැ. උදයංග වීරතුංග එෙහන් ලියුම එවනවා;  
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අත්සන ගහලා ෙමෙහන් ලියුම 
යවනවා. ඒ course එක ෙමොකක්ද, Navy Units Combat 
Employment and Actions Management Course. ඒකට 
ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 40ක් දුන්නා. ඒක ඉවර වුණා. ඒක 
ඉවර වුණාට පස්ෙසේ රුසියාෙව් තානාපති උදයංග වීරතුංග ආෙයත් 
ලියුමක් එවනවා. ෙමොකක්ද දන්නවාද? ෙම් course එක කරපු නිසා 
ඔහුට ෙමතැනින් එහාට යන්න, ඔහුට දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය 
උපාධියක් - Doctor of Philosophy - හදාරන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
කියලා. O/L වැඩ හය පාස් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් රුපියල් 
ලක්ෂ 217ක් වියදම් කරලා Doctor of Philosophy ගන්න 

අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ෙමන්න ෙමෙහම තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන්, ඔහුට එෙහම අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙමොනවා කරලාද? ඇතුළත් 
ෙවන්න සුදුසුකම් නැහැ. ෙහොර පාෙරන් ඇතුළත් කර ගත්තා. අඩු 
සුදුසුකම් ෙපන්නුවා. එෙහම ෙපන්නලා, ලංකාෙව් තියා ගන්ෙන් 
නැතිව පාඨමාලා පහකට රුපියල් ලක්ෂ 217ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහු නාවික හමුදාෙව් ඉන්න ෙකොට අපි 
දැක්කා, නාවික හමුදා uniform එක ඇඳ ෙගන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක එෙහේ ෙමෙහේ යනවා. කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔහු 
ජනාධිපති ආරක්ෂක ඒකකයට අනුයුක්ත කරලායි තිෙබන්ෙන් 
කිව්වා. ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිවරයා පුළුවන් නම් උත්තර ෙදන්න, 
ඔහුව  PSD එකට ඇතුළත් කෙළේ කවදාද කියලා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන කාලෙය් ඔහු  PSD එකට ඇතුළත් 
කළාය කියලා එක appointment letter  එකක්වත් නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ තමයි ඔහුව 
PSD එකට ගත්ෙත්. ඔහුව එෙහම ෙකොෙහේවත් බඳවා ෙගන නැහැ. 
එෙහම නම් ඔහු යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහු ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නිල් බලකාෙය් වැඩවලට ගියා අපි 
දැක්කා ෙන්. එෙහමයි ඔහු වැඩ කටයුතු කෙළේ. දැන් අපි අහන්ෙන් 
ෙම්කයි.  

මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 26වැනිදා ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට 
විරුද්ධව රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට කරුණු 
13ක් සහිතව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. මම දන්නා හැටියට 
නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් තුන් ෙදනකුෙගන් සමන්විත 
කණ්ඩායමක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණ 
වාර්තාව ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ මූලික 
පරීක්ෂණෙය්දී ගත් තීන්දුවට ෙමොකද වුෙණ් කියලායි මම 
අහන්ෙන්. ඒ පරීක්ෂණය යද්දී ෙපබරවාරි මාසෙය් 9 - 10ත් අතර 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට ඩුබායි හරහා යුක්ෙර්නයට යන්න අවසර 
දුන්නා.  ඒ කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් කථාවක් ගිෙය් අර ඩුබායිවල 
තිබුණ ගිණුෙම් සල්ලි අර ෙගන යුක්ෙර්නයට ගියා කියලා. ඔහු 
නාවික හමුදාෙව් මූලික පරීක්ෂණයට සාක්කි දුන්ෙන් ඒ ගමන 
ඉවර ෙවලායි. ෙම්වාටත් ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ඉඩ දීලා 
නාවික හමුදාෙව් දක්ෂ cadetsලාට තිබුණු අවසථාව අහිමි කර 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හරි අපූරු කථාව. ෙමොහු  Sub-
lieutenant  ෙකෙනක්. නමුත් ඔහුෙග්  ආරක්ෂාවට සිටිෙය් කවුද? 
ඔහුෙග් ආරක්ෂාවට සිටිෙය් ඊට වඩා senior   නිලධාරිෙයක්. Rear 
Admiral  ලා ෙම් වාෙග් කට්ටිය තමයි, ඔහුෙග් ආරක්ෂාවට, 
ඔහුෙග් bag  එක අරෙගන යන්න, ආවෙත්ව කරන්න අනුයුක්ත 
කර සිටිෙය්. ඔන්න සලකපු සැලකිල්ල.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම මාෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. මූලාසනාරුඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔහුට car race යන්න වැලිසර 
ෙවනම  track එකක් හදා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් රාජපක්ෂ පවුල 
නාවික හමුදාව සැලකුෙව් ඒෙගොල් ලන්ෙග් වහල් බලකාය විධියට. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නාවික හමුදාෙව් වැඩ කරන සමහර ෙසබළුන්ට සිකුරාදා නිවාඩු 
ලැෙබනවා. ෙගදර ගිහින් සඳුදා එන්නට පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙසනසුරාදා  rugger match  එකක් තිබුෙණොත් ෙම් ෙසබළු 
කාටවත් ෙගදර යන්නට බැහැ. ෙමොකද, cheer   කරන්නට  
ground  එකට යන්න ඕනෑ, Cheering party එකට යන්න ඕනෑ.  

එක දවසක් නාවික හමුදාෙව් match  එක පැරදුණා. එදා cheer  
කරන්න ගිය ඔක්ෙකොම විතරක් ෙනොෙවයි, වැලිසර නාවික හමුදා 
කඳවුෙර් සිටි ෙසබළු ඔක්ෙකොම අරෙගන ගියා, රෑ ෙදොළහට. රෑ   
ෙදොළහට ground  එකට  එක්ක ෙගන ගිහින් punishment  එකක් 
හැටියට cheer ෙකෙරව්වා. ෙමෙහමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හමුදාවට 
කෙළේ.  

ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර 
ෙදන්නට ඕනෑ, නාවික හමුදාෙවන් ෙමොහුට එෙරහිව කළ 
පරීක්ෂණ වාර්තාවට ෙමොකද වුෙණ්, ඒ සඳහා ගත් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන. ෙමොකද, හමුදාෙව් විශ්වාසය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම වැදගත්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.53] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මුලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙමෙතක් කල් 

තිබුණු ඒකාධිපති පාලනය ෙවනස් කර   යහ පාලන මූලධර්ම, යහ 
පාලන පතිපත්ති තුළ නැත්නම් good governance  තුළ රට 
ඉදිරියට ගමන් කරවීෙම් මුලික අඩිතාලම අපි දමා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අවශ්යතාවක්, ජනතාවෙග් අභිලාෂයක් ඉෂ්ට 
කරන්නට තමයි ෙම් කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්.  

එදා අධිකරණය, ෙපොලීසිය කියාත්මක වූ ආකාරය අපි දැක්කා. 
ෙම් සඳහා නීති පද්ධතියක් තිබුණා;  සාරධර්ම කමෙව්දයක් 
තිබුණා. නමුත් ෙම් කිසි ෙදයක් ගණනකට ගන්ෙන් නැතිව කැලෑ 
නීතිය තුළ තමයි, අධිකරණය, ෙපොලීසිය කියාත්මක වුෙණ්. 
ඇත්තටම ඒ ගැන නිලධාරින්ට වරද පටවන්නට  බැහැ. ෙපොලීසිය 
වාෙග්ම අධිකරණයත් ෙද්ශපාලනීකරණය විම නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. ෙකොෙහොම වුණත් සාමාන්ය ජනතාව 
ෙපොලීසිය ෙකෙරහි තිෙබන විශව්ාසය, අධිකරණය ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන්ම ගිලිහී යන තත්ත්වයකට පත් 
වුණා. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන බලපුළුවන්කාරකම් නැති,  
ෙද්ශපාලනඥෙයක්, පබලෙයක් හඳුනන්ෙන් නැති  ෙම් රෙට් 
නිර්ධන පන්තිෙය් අහිංසක, අසරණ ජනතාවට ෙම් රෙට් 
සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැති  කාලයක් තමයි එදා තිබුෙණ්. 
අපි කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් එදා මරණ දඬුවම කියාත්මක වුණා.  
කැලෑ නිතිය ඔස්ෙසේ මරණ දඬුවම කියත්මක වුණා. ෙමොකද, සුදු 
වෑන් සංස්කෘතිය තුළ සුදු වෑන් එක ඇවිල්ලා පුද්ගලෙයකු එක්කර 
ෙගන ගිහිල්ලා මගදී මරා දමනවා අපි දැක්කා. ඒ ගැන අපි ඇහුවා. 
ඒ වාෙග්ම අවි ෙපන්වන්නය කියා අරෙගන ගිහින් මගදී ෙවඩි තියා 
මරා දමනවා අපි දැක්කා. ෙපොලිස් සිර කුඩුව තුළ ෙගල වැලලා 

ෙගන මැරුණාය කියා ආරංචි ෙවනවා. පසුවදාට ආරංචි ෙවනවා, 
ෙපොලිස් සිර කූඩව තුළ සිදු ෙවන සිද්ධීන්. එෙහම නම් මරණ 
දඬුවම තිබුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මත් කුඩු පැකට් එකක් එෙහම නැත්නම් 
ගිනි අවියක් යන වාහනයට දාලා ඔවුන් අත් අඩංගුවට අරෙගන 
අහිංසක මිනිසුන්ට සිර දඬුවම් දීපු යුගයක් තිබුණා. එම නිසා තමයි  
වර්තමන රජය යහ පාලනයට අවතීර්ණ ෙවද්දී දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඇති කෙළේ. රටක යහ පාලනය 
මනින එක් දර්ශකයක් තමයි, ෙපොලීසිෙය් කියාදාමය සහ 
අධිකරණෙය් කියාදාමය. ඒ තුළ තමයි රෙට් යහ පාලනය 
ෙකොපමණ තිෙබනවාද, ෙකොපමණ පමාණයකින් තිෙබනවාද 
කියලා අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
වර්තමාන රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින් ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කරලා, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම 
ඇති කරලා නැවතත් ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට, අධිකරණයට 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙහෝ ෙවනයම් පුද්ගලයකුට ඇඟිලි 
ගහන්නට බැරි, ෙවනයම් බලපෑමක් කරන්නට බැරි විධියට ෙම් 
ෙපොලීසිය සහ අධිකරණය නිර්මාණය කරන්නට කටයුතු කෙළේ. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් ජනතාවෙගන් ගිලිහී ගිය 
ෙපොලීසිය ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය සහ ෙම් ජනතාවෙගන් ගිලිහී 
ගිය අධිකරණය ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය ඉදිරි කාලය තුළ 
ලැෙබ්වි කියලා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්නට 
කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
වාෙග්ම අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් අභිලාෂය 
තිබුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සාමාන්ය ජනතාව ආරක්ෂාව ඇතිව ජීවත් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, යහ පැවැත්ම පවතින්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණා ඉටු කිරීමයි.  

මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. දැනට තිෙබන 119 ෙසේවය ෙබොෙහොම දුර්වල 
තත්ත්වයකයි කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් 119 ෙසේවය ෙපොලීසිය තුළ 
තිෙබන්ෙන්, දුබල පුද්ගලයකුට, -සමහර විට කාන්තාවකට 
ෙවන්න පුළුවන්- හදිසි අවශ්යතාවක් වුණාම, හදිසි කරදරයක් 
වුණාම ෙම් අංකයට කථා කරලා වහාම සහාය ලබා ගැනීම 
සඳහායි. නමුත් අද ෙම්ක හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද අපි දකිනවා, ෙම් සඳහා 
අවශ්ය වාහන නැහැ; ෙම් සඳහා අවශ්ය ඉන්ධන නැහැ කියන 
කාරණය. එෙහම නම් යහ පාලනයක් කියාත්මක කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම ජීවත් ෙවන, 
මම පදිංචි වී සිටින බල පෙද්ශය වන ගම්පහ ෙපොලිස් වසම ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 92කින් ආවරණය ෙවනවා. නමුත් ෙම් 119 
ෙසේවය සඳහා තිෙබන්ෙන් එක යතුරුපැදියයි. ඉන්ධන ෙලස 
මාසයකට ෙපටල් ලීටර් 20යි ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම්ක කිසි ෙසේත් 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් යතුරුපැදියට දී තිෙබන ඉන්ධන 
පමාණය මාසෙයන් භාගයක් යන විට, -දින 15ක් යන විට- ඉවර 
ෙවනවා. ෙම් 119 ෙසේවය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා, යහ පාලනය තුළ ෙම් සඳහා අවශ්ය 
කියාමාර්ග ගන්නට දැන් කාලය එළැඹිලා තිෙබන බව.  

සඳහන් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙසේවය ගුණාත්මක කරන්න නම් පැය 12 ෙසේවය ෙවනුවට පැය 8 
ෙසේවය ලබා ෙදන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම කලින් 
කිව්වා වාෙග් ෙපොලිස් ෙසේවය ෙවනුෙවන් සියයට 45 පඩි 
වැඩිවීමක් පහළ නිලධාරින්ටත් ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙලස මම 
ඉල්ලනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සාක්ෂි ආඥා 
පනෙත් 25ෙවනි වගන්තිෙය් තිෙබනවා, ෙපොලීසිය තුළ කරන ලද 
පාෙපොච්චාරණයක් අධිකරණය පිළිෙනොගන්නා බව. නමුත් අපි 
දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල වැරදිකරුවන් ෙනොවූ පුද්ගලයන් 
ෙපොලීසිෙය්දී කරන ලද පාෙපොච්චාරණයක් කියලා ජනතාව අතරට 
ඒ ඒ පණිවුඩය ගිහින් ෙම් අය සමාජෙයන් වැරදිකරුවන් ෙවනවා; 
ජනතාවෙග් වැරදිකරුෙවෝ ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් මුළු රටම කම්පා කළ ෙසේයා දැරියෙග් 
ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් බලන්න. මෙග් පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන 
පාසල් දරුවකුව අත් අඩංගුවට අරෙගන ඒ පාසල් දරුවාට 
සමාජයට මුහුණ ෙදන්න බැරි විධියට ඔහුෙග් චරිතය ඝාතනය 
කළා. නමුත් අන්තිමට ඔහු වැරදිකරුෙවක් ෙනොෙවයි කියලා 
තීරණය කළා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා 'ෙකොණ්ඩයා' කියලා 
පුද්ගලෙයක් අත් අඩංගුවට අරෙගන ඔහු තමයි ෙම් මිනී මැරුම 
සිද්ධ කෙළේ කියලා ජනතාව අතරට ඒ පණිවුඩය යැවීම තුළ, 
ෙපොලීසිය හෑල්ලු ෙවන ආකාරය. ඒ නිසා මම කියනවා, 
අධිකරණයකින් තීන්දුවක් ගන්නට ෙපර ෙපොලීසිය මඟින් 
පුද්ගලයන් ගැන කරන විමර්ශන එළියට යන්ෙන් නැති විධිෙය් යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කළ යුතුයි කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇප පනත අනුව සමහර වැරදි 
සඳහා ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයාට ඇපදීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට සුළු පහරදීමක් ෙවන්න පුළුවන්; 
තුවාල කිරීමක් ෙවන්න පුළුවන්; කුඩා ආරාවුලක් ෙවන්න පුළුවන්, 
ඒ සඳහා ඇපදීෙම් නීතිමය බලය ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට 
තිෙබනවා. එෙහම තිබියදීත් ෙබොෙහෝවිට අපි දකිනවා, 
ස්ථානාධිපතිවරයා ඔවුන් අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන අන්දම. 
ෙම් නිසාම අධිකරණෙය් වැඩ කටයුතු ෙගොඩ ගැෙහනවා; තදබදය 
ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් විවිධ පශ්න ඇති ෙවන බව අපි 
දකිනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා ෙම් සම්බන්ධ 
වගකීම ගන්නට තිෙබන කම්මැළිකම ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් නීතිය ෙනොදන්නාකම ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් 
මහජන නිසන්සලතාව රැක ගැනීමට කියලා කියන්නට ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් මම කියනවා, ෙම් හැම නිලධාරියකුටම නීතිෙය් 
බලය කියාත්මක කිරීෙම් අඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ නීති සකසලා, 
කළු සුදු නීතියක් කියාත්මක කිරීම ෙම් ඇපදීම තුළත් සිදු ෙවන්නට 
ඕනෑ කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දකිනවා, සිතාසියක් යවපුවාම 
අධිකරණයට එන පුද්ගලයා, -කිසිම පශ්නයක් නැතිව අධිකරණ 
භූමියට එන පුද්ගලයාටත්- සමහර ෙවලාවට නඩුව මඟදී ආපහු 
යන්නට ෙවන්ෙන් ඇප ෙකොන්ෙද්සි පිට. ඇපකරු කියන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන් අධිකරණයට උදව්වක් කරන පුද්ගලෙයක්. 

ඇපකරු කියන ෙකනා සමහර විට රජෙය් වෘත්තිකෙයක්; 
එෙහමත් නැත්නම් ෙශේණිධාරිෙයක්. ෙම් විධියට විශාල පිරිසක් 
නම් කරනවා. එක් එක් අධිකරණයට එක් එක් විනිසුරුවරයාට 
ෙම්වා ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා ඇප ලබා දීම තුළත් මීට වඩා 
පැහැදිලි පතිපත්තියක් හැෙදන්න ඕනෑ කියන කාරණය ෙකෙර් 
විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගැන කථා කෙළොත්, අද අප එය දකින්ෙන්, අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයට, අෙප් රෙට් ඉදිරි පැවැත්මට දැඩි බාධා පමුණුවන 
ස්ථානයක් විධියටයි. සමහර විත්තිකරුවන් අධිකරණයට ෙපනී 
සිටින්න ආවාම, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව ඇවිත් නැහැ 
කියනවා. එතෙකොට ඔවුන් ආපසු යනවා. ඔවුන් ආපසු නීතිඥ 
ගාස්තු ෙගවාෙගන පැමිෙණනවා. ආෙයත් අර විධියටම කියනවා. 
ෙම් සඳහා යම් පද්ධතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවලදී, ඉඩම් හා සම්බන්ධ වන්දිය ගන්න 

ගියාම සමහර ෙවලාවට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුර්වලතාව 
නිසා ඒ අදාළ පුද්ගලයාෙග් ජීවිත කාලෙය්ම ඒ වන්දි මුදල 
ලබාගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් කථාව නැවැත්වූෙවොත් ෙහොඳයි. 

ෙම් වන විට විනාඩියක් වැඩිෙයන් ගතවී තිෙබනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන නීතිය අනුව 

සමහර ෙවලාවට ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පශ්නයක් ඍජුව ෙයොමු කරන්න බැහැ. එය 
යන්න ඕනෑ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාට. එතැනින් එය 
ෙජ්යේෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා ෙවත යන්න ඕනෑ. ඊට පසු 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවත ගිහින් තමයි අන්තිමට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්ෙන්. ෙම් කියා දාමය අදට ගැළෙපන පරිදි 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙමයට උත්තරයක් වශෙයන් මම කියනවා, 
"හැම දිස්තික්කයකටම ස්ථානගත වූ අතිෙර්ක නීතිපතිවරයකු 
සිටිය යුතුය" කියා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රජය ෙගන යන සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එය අවශ්යයි. ඒ ඒ 
දිස්තික්කයට අදාළ නිලධාරින් දැන් සිටිනවා. නමුත් ඒ අය 
ඉන්ෙන් ෙකොළඹ. ඒ අය අදාළ දිස්තික්ක තුළ ස්ථානගත වීම 
විෙශේෂෙයන් වැදගත් වන බව මා කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියනවා. අද බූදල් නඩු කිව හැකි ෙද්පළ වටිනාකෙම් 
සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 40යි. වත්මන් ෙද්පළ වටිනාකම් දිහා 
බැලුවාම රුපියල් ලක්ෂ 40 කියන්ෙන් ෙපොඩි මුදලක්. එය රුපියල් 
ලක්ෂ 100 දක්වා ඉහළ දමමින් අධිකරණවල නඩු තදබදය 
නැවැත්වීමට කියා කරන්න ඕනෑ -කටයුතු කරන්න ඕනෑ.- කියන 
එකත් පැහැදිලිව කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 

වැය ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් ඒ ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබුණු අවස්ථාව ගැන මම ෙගොඩක් 
සතුටු ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය අවුරුද්දට අදාළ අය 
වැයත්, ෙම් රජය ඉදිරිපත් කරපු ෙමවර අය වැයත් සංසන්දනය 
කර බැලුෙවොත් අපට ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවනවා, ෙම් රජය ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉතාම වැඩි මුදලක් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ලබා දී 
තිෙබන බව. ෙමමඟින් පැහැදිලි ෙවනවා ෙම් රජය ෙම් රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාවට පමුඛත්වය දී තිෙබන බව. නමුත් ඉතාම 
කනගාටුයි, සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන 
අරමුණු සැබෑ කර ගන්න අද ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරන්න 
උත්සාහ කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම සමාජය තුළ යම්කිසි මතයක් 
ෙගොඩනඟන්න හදනවා, ෙම් රජය ජාතික ආරක්ෂාවට 
සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැහැ කියා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට වැඩ කටයුතු කරන අෙප් 
ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අෙප් 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ආරක්ෂක රාජ්ය 

361 362 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරයා හැටියට මමත් -අපි- කවදාවත් අෙප් ජාතික 
ආරක්ෂාවට කිසිම පුද්ගලයකුෙගන් ෙහෝ කිසිම සංවිධානයකින් 
ෙහෝ කිසිම බලපෑමක් කරන්න කිසිම ඉඩක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියා. ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව තවතවත් ශක්තිමත් කිරීමත්, 
අෙප් තිවිධ හමුදාව තවත් දියුණු කිරීමත්, අෙප් රණ විරුවන් 
ආරක්ෂා කිරීමත්, රණ විරුවන්ෙග් අභිමානය ආරක්ෂා කිරීමත් 
තමයි අෙප් අරමුණ වන්ෙන්. අපි දැක්කා, පසු ගිය රජය පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් රණ විරුවන්ට සැලකුෙව් ෙකොෙහොමද කියා. අෙප් 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දීත් එතුමා ඒ 
ගැන පැවසුවා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය රජෙය් තරුණ මන්තීවරුන්ට night race 
පදින්න ඕනෑ ෙවන ෙකොට අෙප් රණ විරුවන්ට ඒ වැලි ෙකොට්ට 
කර ගහෙගන යන්නට වුණු බව. අපි දැක්කා, කානු කපන්න, 
පාරවල් ශුද්ධ කරන්න, ඒ වාෙග්ම එළවලු විකුණන්න තමයි අෙප් 
රණ විරුවන්ව පාවිච්චි ෙකරුෙව් කියා. ඒවා ඔක්ෙකෝම අපි රජයක් 
හැටියට දැන් නතර කරලා තිෙබනවා. අපි රණ විරුවන්ෙග් 
අභිමානය නැවත ආරක්ෂා කරලා දීලා තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් සතුටින් කියන්නට ඕනෑ. සමහරුන් 
කියනවා, "ෙම් කාලෙය් යුද්ධයක් නැති ෙවලාවකදී ඇයි ෙමච්චර 
මුදලක් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ආරක්ෂා කරන තිවිධ 
හමුදාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්නට ඒ අයට අවශ්ය 
උපකරණ, සම්පත් ටික ලබා දීම තමයි රජෙය් වගකීම වන්ෙන්. 
ලබන අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට අෙප් ගුවන් හමුදාවට අවශ්ය ගුවන් 
යානා ටිකත් ලබා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
දැනටමත් පාකිස්තාන රජයත් සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු රජයත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා 
කරලා අෙප් නාවික හමුදාවට අවශ්ය ෙනෞකාවන් ෙදකක් ලබා 
ගන්නට ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගනත් යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, පසු ගිය රජය කාලෙය් අෙප් ලංකාව 
ජාත්යන්තරව ෙකොන් ෙවලා හිටපු බව. අපට කිසිම රටක් උදවු 
කරන්නට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. අපට චීනය හිටියා. පාකිස්තානය, 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් හිටියා. නමුත් ෙගොඩක් ජාත්යන්තර 
රටවල් අපට උදවු කරන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. නමුත් අෙප් 
අලුත් ජනාධිපතිතුමා නිසාත් ඒ වාෙග්ම අෙප් අගාමාත්යතුමා 
නිසාත් ජාත්යන්තර වශෙයන් අෙප් ෙගෞරවය දැන් ආරක්ෂා ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා පැවසුවා වාෙග්ම අද ඇෙමරිකානු 
රජය ඒ වාෙග්ම බිතාන්යය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ජපානය, 
චීනය වැනි බලවත් රටවල් අෙප් රට සංවර්ධනය කරන්නටත්, 
අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව තවත් දියුණු කරන්නටත් අද උදව් ෙවන්න 
ඉදිරිපත් වී සිටිනවා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාෙග්  කථාෙව්දී අෙප් 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ගැන කරුණු කාරණා කිහිපයක් පකාශ 
ෙකරුවා. එතුමා ආරක්ෂක මූලස්ථානය ගැන -අෙප් හමුදා 
මූලස්ථානය ගැන- කරපු පකාශය ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී යමක් 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එතුමා පකාශ කළ සියල්ලක්ම ඇත්ත. 
ෙමොකද අද ෙවන  ෙකොට අෙප් හමුදා මූලස්ථානයට  ස්ථිර 
ස්ථානයක් නැහැ. පසු ගිය රජය විසින් ගාලු මුවෙදොර අසල තිබුණු 
ඒ හමුදා මූලස්ථානෙය් ඉඩම් ටික ෂැන්ගි-ලා ආයතනයට විකුණුවා. 
ඒකත් සමඟම අකුරුෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථානයක් හදන්නට 
ආරම්භ ෙකරුවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා, ඒකට 
විශාල මුදලක් යන බව.  

ජනවාරි මාසෙය් ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඒ කරුණු 
කාරණා ෙහොයන ෙකොට අපට දැන ගන්නට ලැබුණා, ෙම් මුළු 
ව්යාපෘතියම -අකුරුෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන ව්යාපෘතියම- 
කරන්නට බිලියන 53.4ක් වැය ෙවනවා කියලා. බිලියන 15.1ක 
වැඩ දැන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. තවත් වැඩ ෙකෙරන්න තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපි බිලියන 6ක් විතර ඒකට ෙයොදවලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 
ඒ වැඩ කටයුතු කරලා 2017 ජනවාරි ෙවන ෙකොට ඒ ෙගොඩනැඟිලි 
ෙදකක් සම්පූර්ණ කරලා හමුදා මූලස්ථානය හැටියට ලබා ෙදන්න. 
දැන් ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. මම හිතනවා, ෙම් මුළු 
ෙගොඩනැඟිල්ලම හදන්නට 2019 ෙවන කල්ම කාලය යයි කියා. 
ෙමොකද විශාල මුදලක් ෙම්කට වැය කරන්නට අවශ්ය ෙවනවා. 
ෙකොෙහොමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2019 ෙවන ෙකොට 
ඒ ව්යාපෘතිය අවසන් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ගැන කථා වුණා. 
ඒකත් ඇත්ත. ෙමොකද අපි දැක්කා, 2010 ජනාධිපතිවරණෙයන් 
පස්ෙසේ අෙප් ෙජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියා. එතුමාව සිරගත ෙකරුවා. එතුමාෙගන් පළිගත්තා. 
එතුමාට යුද්ධය කරන්න උදවු වුණ හමුදාෙව් නිලධාරින් 
ගණනාවක් එතුමාත් සමඟ ඒ පළිගැනීම්වලට අහුවුණා. සමහර 
කට්ටියට   ෙගදර යන්න කිව්වා.  ඇත්තටම ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විශාල පශ්නයක්  මතු වුණා. ෙම් රජය පත්වුණාම- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු කථානායකතුමා  දැන් මූලාසනය  

ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ඒ කාලෙය් 

ජනරාල්ද? Field  Marshalද? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
එතුමා සිරගත කරනෙකොට ජනරාල් ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව 

පත්වුණාට පසුව එතුමාට Field Marshal තනතුර ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා සමඟ පළිගැනීම්වලට ලක් වුණ නිලධාරින් 
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ෙබොෙහොමයක්  අපි ආපසු හමුදාවට ගත්තා. සමහරු ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
විශාම ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉතාමත් සතුටින් කියන්න ඕනෑ, අමාත්යාංශයක් හැටියට අපි 
ජාතික ආරක්ෂාව දිහා බලනවා වාෙග්ම අපි අෙප් රණවිරුවන්ෙග් 
අවශ්යතාවලටත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.   

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ආරක්ෂක 

ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව සහ මෙග් පධානත්වෙයන් අෙප් 
රණවිරුවන්ට විෙශේෂ වරපසාද කාඩ් පතක් ලබා ෙදන්නට අපි දැන් 
වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් රණවිරුවන්ට ඒ වරපසාද කාඩ් 
පත ෙයොදාෙගන ෙසෞඛ්ය, රක්ෂණ, අධ්යාපන, පවාහන, 
පාරිෙභෝගික ෙසේවා යනාදී අංශවලින් ෙසේවා ලබා ගැනීමට හැකි 
ෙවනවා. ඒ කටයුත්තට උදවු ෙවන්නට ආයතන 50ක් පමණ දැන් 
අප හා එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි වරපසාද ලබා දීමට, එවැනි 
ෙසේවාවන් ලබා දීමට අප කටයුතු කරනවා. රණවිරුවන් අෙප් රට 
ෙබ්රා ගැනීම සඳහා කරපු ඒ ෙසේවාව ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට 
ෙගෞරවයක් ලබා ෙදන්නට අෙප් අමාත්යාංශෙයනුත් විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මැතිතුමා.  ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක 

කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 6.13] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இங்கு எனக்கு 

ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் குைறக்கப்பட் க்கின்ற காரணத்தால் 
இங்கு நான் ேபசவி ந்த நிைறய விடயங்கைளப் ேபச யாத 
நிைலைம ள்ள . அதனால் அந்த விடயங்கைள ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயில் இைணத் க்ெகாள் மா  என  உைரயின் 
ஆரம்பத்திேலேய ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

30 வ ட கால த்தத்தின்ேபா  அரச பா காப் ப் 
பைடயினர் தங்களின் ேதைவக்காக மக்களின் ெசாந்தக் 
காணிகைள எ த்தி ந்தார்கள். ஆனால், த்தம் வைடந்  
ஆ  வ டங்கள் ர்த்தியாகி ம்கூட அந்தக் காணிகள் 
ெசாந்தக்காரர்களிடம் மீண் ம் வழங்கப்படவில்ைல. 
ெகாக்கிளாய், நாயா  ெதாடக்கம் நிலாெவளி வைர 19 
கடற்பைட மற் ம் அரச பைட காம்கள் அைமந் ள்ளன. 
அவற்றில் 13 காம்கள் தனியார் காணிகளில் அல்ல  உ தி, 
permit க்குாிய காணிகளில் உள்ளன. அைவ இ வைர 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு வி விக்கப்படவில்ைல. 
கிண்ணியாவி ள்ள 10 க்கும் ேமற்பட்ட காம்களில் ன் , 
இரா வ காம்களாகும். அங்கு குரங்குபாய்ஞ்சான், 
சூரங்கல், கண்டல ற்  ேபான்ற இடங்களி ள்ள காம்கள் 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான காணிகளில் அைமந் ள்ளன. 
ேநரம் ேபாதாத காரணத்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் ெபயர் 

விபரங்கைளக் குறிப்பிட யாம ள்ள . அந்த 
விபரங்கைளச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். இவ்வா  ற் க் 
கணக்கானவர்கள் தங்களின் காணிகைள இழந் ள்ளார்கள்.  

இன்  உப்பா  கங்ைகயி ந்  லங்கா பட் னம் 
வைர ள்ள 27 கடற்பைட காம்கள்  - சிறிய சிறிய post கள் 
- நாளாந்த மீன்பி  நடவ க்ைககைளத் தைட 
ெசய்கின்றைவயாகேவ மாறியி க்கின்றன. ெகளரவ 
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்களிடம் குறித்த 
காணிகைள வி விக்குமா  நான் ேவண் ள்ேளன். 
அவற்ைற ெவகுவிைரவிேல வி விப்பதாக அவர் கூறினார். 
அந்தப் பிரேதசத்தில் 100 - 150 மீற்றர் ரத் க்குள்ேளேய 
குறித்த ஒவ்ெவா  Post உம் இ க்கின்ற . இன்  
நைடெப கின்ற பா காப்  அைமச்சு ெதாடர்பான 
விவாதத்ைத கடற்பைட உயர் அதிகாாிகள் இச்சைபயின் 
'Official's Box' இல் இ ந்  அவதானித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்தப் பிரேதச மீனவர்கள் மீன்பி  
நடவ க்ைககைளச் சுதந்திரமாக ேமற்ெகாள்வதற்குப் 
பைடயினர் தைடயாக இ ப்பைத நாங்கள் அ மதிக்க 

யா .  

இந்த நல்லாட்சிைய உ வாக்குவதிேல பங்குெகாண்ட 
அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய 
ெப ம்பாலான காணிகள் வி தைலப் க ைடய 
காலத்தி ந்  - கடந்த 30 வ டங்களாக பைடயினர் வசம் 
இ க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற கடற்பைட 

காம்களில் பாாிய , தி ேகாணமைல கடற்பைட 
காமாகும். அங்கு த்தத் க்குப் பிறகு, 2013ஆம் ஆண்  

கங்ைகயில் "ேபாகஹகன்ன"; லங்கா பட் னத்தில் 
"லங்காபட் ன"; ல்ேமாட்ைட ெகாக்கிளாயில் "ேகாத்தாபய" 
என ன்  பிரதான காம்கள் உ வாக்கப்பட் , அந்த 

காம்க க்கிைடேய, 100-150 மீற்றர்க க்குள், ெகாக்கிளாய் 
தல் நிலாெவளி வைர 24, கங்ைக-லங்கா பட் னம்வைர 19, 

கிண்ணியா பிரேதச ெசயலகப் பிாி  10 என ெமாத்தமாக  53 
இரா வ - கடற்பைட இைட postகள் அைமக்கப் 
பட் க்கின்றன. இ  சம்பந்தமான எ த் ல 
ஆவணத்ைத ம் ஹன்சாட் பதி க்காக இங்கு நான் 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

இந்த காம்கள் அங்கி க்கின்ற மீனவர்களின் நாளாந்த 
மீன்பி ையத் த ப்பதற்கான காம்களாகேவ 
மாறியி க்கின்றன. இந்த விடயத்ைத நீங்கள் கவனத்திற் 
ெகாள்ள ேவண் ம். நடந்  ந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ம் 
ெபா த் ேதர்த ம் இவற்ைற அகற் வ  பற்றி மக்க க்கு 
வாக்கு தியளித்ேத எம  மாவட்டத்தில் இந்த அரசு மாெப ம் 
ெவற்றிைய அைடய ந்த . 

த்த காலத்தில் அரச பைடயினாின் ேதைவக்காக 
அங்கி க்கின்ற பாடசாைலகள், விைளயாட்  ைமதானங்கள், 
ைமயவா கள் என ெப ம்பாலான காணிகள் விட் க் 
ெகா க்கப்பட்டன. தனியார் காணிகள்கூட - இந்த உயாிய 
சைபயிேல 25 வ டங்க க்கு ேமலாகப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக ம் அைமச்சராக ம் இ ந்த ேக.டபிள் . 
ேதவநாயகம் அவர்க ைடய காணிகள்கூட - அவர்க க்காக 
விட் க்ெகா க்கப்பட்டன. வாகைரயிேல இ க்கின்ற 
கிட்டத்தட்ட 400 ஏக்கர் காணிகள் பைடயினரால் இன் ம் 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

வி விக்கப்படவில்ைல. இவற்றில் வி விக்கக்கூ யவற்ைற 
நம  அரசாங்கம் வி விப்பதன் லம்  ச கங்க க்கிைடயில் 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த ம்.  

அ மட் மல்ல, வட லத்தி ள்ள மன்னாாிேல 33 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் இ க்கின்றன. அதில் ஒன்றான ச  
DS பிாிவிேல கடற்பைட காம் அைமந்தி க்கின்ற காணிகள் - 
ைமயவா , பாடசாைல, கைடகள் உட்பட அத்தைன ம் - 
அைவ தனியா க்கும் ெபா த் ேதைவக க்கும் உாியைவ - 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். 17 ஸ் ம் கிராமங்க க்கு 
மத்தியிேல இ க்கின்ற ஒ  நகரம்தான் ச . இந்த நாட் ேல 
நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற இந்த ேநரத்தில், நீங்கள் அந்தக் 
கிராமத்தி ள்ள பைட காைம அகற்றி, அக்காணிகைள 
வி விக்கேவண் ம். உங்களால் பலா , சம் ர் ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் காணிகைள 
வி விக்க மாக இ ந்தால், கிண்ணியா, ர், 
குச்செவளி பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ள்ள 40 - 50 
கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமாக இ க்கின்ற, ைறேய க்கால், 
2 ஏக்கர், 3 ஏக்கர், 5 ஏக்கர் காணிகைள ம் வி விக்க ம். 
நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, உப்பாறி ந்  'லங்கா 
பட் ன' வைர 24 காம்க ம் ெகாக்கிளாயி ந்  
நிலாெவளிவைர 19 காம்க ம் கிண்ணியாவிேல ன்  
இரா வ காம்கள் உட்பட 10 காம்க ம் இ க்கின்றன. 
இைவயைனத் ம் டப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
கூறவில்ைல. க்கியமாக ெதாழில்வளங்கைளத் த க்கின்ற 
நிைலயி ந்  அைவ வி விக்கப்பட ேவண் ம்.   

இங்கி க்கின்ற Navy உயரதிகாாிக க்குப் பிைழயான 
instruction ஐ மீன்பி  அைமச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் - DG -
ெகா த்தி க்கிறார். ஒன்றைர அங்குல வைல தைட 
ெசய்யயப்படாத ஒன் ! இந்த நாட் ேல எந்த Gazette ல ம் 
அ  தைட ெசய்யப்படவில்ைல. இந்த நிைலயில் கடந்த வாரம் 
ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்ட மீனவர்களிடமி ந்  அத்தைகய 
வைலகள் ைகப்பற்றப்பட்  ெபா ஸாாிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கிற . இைத ஏன், இங்கு 
கூ கின்ேறெனன்றால், பிைழயான ைறயிேல இந்த 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க்கின்ற  என்பைதத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். அதாவ , DG 
அவர்களால் உத்தரவிடப்பட்டதன்ப , AD அவர்க ைடய 
ேவண் ேகா க்கிணங்க, Navy க்குப் ெபா ப்பானவர்கள் 
பிைழயாக வழிநடத்தப்ப கின்றார்கள். இவர்களிடம் 
அ பற்றிக் ேகட்டேபா , அந்தச் ெசய்தி மீன்பி த் ைற 
அைமச்சி ந்  வந்தி ப்பதாகக் கூறினார்கள். சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சாிட ம் நாங்கள் ேகட்ேடாம். இரண் ைற 
அைமச்சைரச் சந்தித்தேபா  மீன்வர்கைள மீன்பி க்க 
அ மதிப்பதாகக் கூறினா ம் DG இ வைர தைடைய நீக்க 
நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, you have only two minutes more. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக விாிவான விளக்க ள்ள 

ஆவணத்ைத இங்ேக ஹன்சாட் பதி க்காக இங்ேக 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

கடந்த 45 வ ட காலமாக எம  பிரேதசத்திேல 
டப்பட் க்கும் Kinniya Circuit Court மீண் ம் 

திறக்கப்படேவண் ெமன்  எங்க ைடய நீதி அைமச்சாிடம் 
ேவண் யி க்கிேறாம். அதைன அவர்கள் விைரவாகச் 
ெசய் தர ேவண் ம். தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 
கந்தளாய், குச்செவளி, ர் ேபான்ற இடங்களில் 3 
நீதிமன்றங்க ம் திறக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
எ பத்ைதயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற 
கிண்ணியா பிரேதசத்திேல அவர்க ைடய நீதிமன்ற 
வழக்குகள் வ டக்கணக்கிேல இ த்த க்கப்ப கின்றன. 
அ மட் மல்ல, அந்த நீதிமன்றங்க க்குப் ேபாக்குவரத் ச் 
ெசய்வ ம் கஷ்டமானதாக இ க்கின்ற . இந்த நிைலயில், 
அங்கு பிரேதச ெசயலகத்தால் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற 
காணியில் இ க்கின்ற கட் டத்ைதப் னர்நிர்மாணம் ெசய்  
தற்கா கமாகேவ ம் அந்த Court திறக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  ெபா ஸ் பைடயினர் சம்பந்தமாக ம் 
ேபசப்பட்ட . அ  விடயமாக நான் ஒன்ைறக் கூற 
ஆைசப்ப கின்ேறன். நம  நல் ணக்க ஆட்சியிேல Police 
Commission மற் ம் ஏைனய ஆைணக்கு க்கள் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. என்றா ம், அைவ 
எங்க ைடய யற்சிக க்குத் தைடயாக இ க்கின்றன.  

ன்னாள் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சர்களான 
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க, ெகளரவ திலக் மாரப்பன 
ஆகிேயாாிடம் நான் ெகா த்த சாதாரண இடமாற்றம் பற்றிய 
விடயங்கள்கூட இன்ன ம் இ த்த க்கப்பட்  வ கின்றன. 
எனேவ. க்கியமான ேதைவகைளக் க த்திற்ெகாண்  அைவ 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். இைடநி த்தப்பட்ட, பதவி 
நீக்கப்பட்ட ெபா சா க்கு மீண் ம் அவர்களின் பதவிைய 
வழங்க ேவண் ம். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, your time is up.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me one more minute. 

ேம ம், நல் ணக்கம் ெதாடர்பாக ன்னாள் அைமச்சர் 
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல அவர்கள் இங்கு விமர்சித்தார். 
அன்  நீதித் ைறைய ம் ெபா ஸ் ைறைய ம் 
தங்க ைடய ைககளிேல ைவத்தி ந்தவர்கள்தான் இங்கு 
விமர்சனங்கைளக் கூ கிறார்கள். இன்ைறய நல் ணக்க 
ஆட்சியிேல ெபா ஸ் ஆைணக்கு , நீதி ஆைணக்கு  
என்பன உ வாக்கப்பட் க்கின்ற இந்த ேநரத்திேல 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள ஏற் , அவற்ைற மக்க க்காக 
உடன யாக நிைறேவற்றித் தரேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිලි : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்: 
  Documents tabled: 

கடற்பைட காம்கள்: 

ல்ேமாட்ைடயில்- 
 ெகாக்கிளாய் களப்  அ கில் 02 ஏக்கர் காணியில் 

அைமந் ள்ள  - அரச காணி. 
 ல்ேமாட்ைட ரண்ெவ  ேநவி தளம் 58 ஏக்கர் காணியில் 

அைமந் ள்ள . அத ள் தனியார் ேபமிற் காணிக ம் 
அைமந் ள்ள . 

 ல்ேமாட்ைட கடற்பைட தளத்தின் ன்னால் 127 ஏக்கர் 
கடற்பைட ட் த்ெதாகுதிக்காக. இதில் பலர  
உ திக்காணிக ம், ஒப்பக் காணிகள், கிண கள், 

கள் அைமந்தி ந்தன. 

 ஜின்னா ரம் காம் 03 ஏக்கர். கபீர், சியாம், பஜசல் 
ேபான்ேறா க்கு உாிைமயான . 

 அாிசிமைல மீனவர் வா ப்பகுதியில் 02 ஏக்கர் 
மீனவர்கள  வா கள் அைமந்த இடம். 

 150 மீற்றர் இைடெவளியில் அாிசிமைல மைலய வார 
காம் 02 ஏக்கர். 

 200 மீற்றர் இைடெவளியில் ெபான்மைலக்குடா காம் - 
தனியார் களில் C.கா த், M. த்தமிழ், S.ஜஃபர் 

 கல்லறாவ காம் 50 ஏக்கர் அரச காணி 
 கல்லறாவ  Junction Camp 02 ஏக்கர் அரச காணி 

 திாியாய் “Walagamba Base”  20 ஏக்கர் அரச காணியி ம் 
தனியார் காணியி ம் 

 தியாய் ேநவி கல் ாி 03 ஏக்கர் தனியார் 
கரவைலப்பா களில் 

 டைவக்கட்  தளம் 03 ஏக்கர் - சின்னக்கிண்ணியா  
காணி - கயாத்  கம்ம  கு ம்பத்திற்கும், மணியத்தார் 
கு ம்பத்திற்கும். 

 200 மீற்றர் அ த்  சாகர ரவில் 02 ஏக்காில் ஒ  காம். 

 ஜாயா நகாில் ஒ  காம் J.கச்சிெமய்யதீன் என்பவர  
காணி 

 இரைணக்ேகணி காம் ெபற்றிக் ெசபஸ்தியான் 
என்பவர  காணி 

 சலப்பயா  காம் - அரச காணி 

 கும் பிட்  காம் 05 ஏக்கர் - ெதன்ைன அபிவி த்தி 
சைபக்கும், சுற் லாத் ைறக்கும் ெசாந்தமான . 

 ேகாபால ரம் காமி ள் அப்பகுதி மக்கள  இந் , 
ஸ் ம் மயானம் அைமந் ள்ள . அ மதிெபற்ேற 

உள்ேள ெசல்லேவண் ம். 
 நிலாவளி தளம் 25 ஏக்கர் - ெஜகநாதன் கு மத்திற்கு 

ெசாந்தமான . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. J.M. Ananda 

Kumarasiri.  You have eight minutes. 
 
[අ.භා. 6.23] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා හට කථා කිරීමට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතා  

ෙකටි කාලයක් නිසා මා කල්පනා කෙළේ, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
පෙද්ශයට බලපාන දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2001 වර්ෂෙය්දී පිහිටවපු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය තුළින්, එවකට හිටපු ගරු ආනන්ද කුලරත්න 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් දකුණු පළාෙත් සියලුම දිස්තික්කත්, 
ෙමොණරාගල සහ රත්නපුරය කියන දිස්තික්ක ෙදකත් එකතු 
කරලා ෙම් වාෙග් අමාත්යාංශයක් පිහිටවූවා. ෙම් වතාෙව් ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් ෙමම අමාත්යාංශය 
පිහිටුවා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ගැන කථා කරන්ෙන්, අෙප් පළාත් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය 
මූලික පදනම ෙම් තුළින් ඇතිවිය යුතු නිසායි. ෙමොකද, 
විෙශේෂෙයන්ම ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ මිනිසුන් හැම දාම ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ෙද්වල් නැති කර ෙගන, ෙද්ෙපොළ නැති කර 
ෙගන කටයුතු කරලා තිෙබන නිසා. පෘතුගීසීන්ෙග් කාලෙය් පවා, 
එෙහම නැත්නම් ඌෙව් සටන කරපු ෙව්ලාෙව් -1818 කැරැල්ෙල්දී- 
පවා අතිවිශාල විනාශයකට පත් වුණු පළාතක් තමයි, අෙප් පළාත. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පළාතට තිබුණු අවධානය නැති වූ නිසා 
තමයි, උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිසම පිහිටුවලා ඒ තුළින් 
ෙම් පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය මූලික වැඩසටහන 
කියාත්මක වුෙණ්.  

2001දී පැවැති ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය්දී ෙම් පෙද්ශය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය අලුත් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට එතුමාට වුවමනාවක් තිබුණා. ඒ 
වැඩ පිළිෙවෙළේ පධානම අංගය තමයි, දක්ෂිණ පෙද්ශෙය් අලුත් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් -ෙදවැනි ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්- 
නිර්මාණය කිරීම. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් ගුවන් ෙසේවා 
අධිකාරිෙය් නිලධාරි මහත්වරු සහ ඉංජිෙන්රු මහත්වරු ඇවිල්ලා 
අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදා තිෙබන මත්තල පෙද්ශයත්, ඒ 
වාෙග්ම වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන කුඩා ඔය 
කියන පෙද්ශයත් පිළිබඳව සමීක්ෂණ කරලා, මාස හයකට පමණ 
පසුව ඒ ෙගොල්ලන් ඉදිරිපත් කළ ව්යාපෘති වාර්තාවකින් පැහැදිලිව 
ෙයෝජනා කර තිබුණා, නිර්ෙද්ශ කර තිබුණා, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හැෙදන්න ඕනෑ මත්තල ෙනොෙවයි, කුඩා ඔය පෙද්ශෙය් කියලා. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අද වනවිට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සුදු 
අලිෙයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ කරපු සියලු 
නිර්ෙද්ශ පැත්තක තියලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඒ හැම ෙදයක්ම 
කරපු නිසා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් 
කිව්වා, ඒ කාලෙය් හරකුන්ට ලාඩං ගහන ව්යාපෘතියක් තිබුණා 
නම්, ඒකත් අරෙගන ගිෙය්  හම්බන්ෙතොටට කියලා. ඒ වාෙග් 
සියලු ෙද් හම්බන්ෙතොට කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි කියන 
පදනම යටෙත් මහජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරලා හදපු ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත් අද පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එදා පැවති අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙම් පෙද්ශය දියුණු කරන්නයි. ෙමොකද, සමස්තය හැටියට 
අධ්යාපනය පැත්ෙතන් අරෙගන බැලුෙවොත්, මහජනතාවෙග් ජීවන 
රටාව පිළිබඳව අරෙගන බැලුවත් අතිවිශාල වශෙයන් ආර්ථිකෙය් 
පහළ බැස්මක් අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන නිසා. ඒ පළාත ෙගොඩ 
ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අලුත් ෙදයක් කියාත්මක 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් ගරු 
ඇමතිතුමාට විෙශේෂ අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ෙකොෙහොමද ෙම් 
පෙද්ශය නංවන්ෙන්, ෙකොෙහොමද රැකියා ඇති කරන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත්  ෙවනසක් සිදු කරන්ෙන් 
සහ  අලුත් දියුණුවක් ෙම් පෙද්ශෙය් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද  
කියන කාරණා පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය ශක්තිය එතුමාට ලැෙබයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් පළාත ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් 
ෙවන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ වැව් අමුණු ටික හැෙදන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා යම් කිසි අතිෙර්ක මුදලක් ෙවන් ෙවන්නත් ඕනෑ. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් පෙද්ශ දියුණු කරන්න අවශ්ය මූලික 
පදනම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා සිටි කාලෙය් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජෙයන් මුලින්ම වැටුණු නිසා තමයි, පැල්වත්ත, 
ෙසවණගල වාෙග් දැවැන්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලා ඇති වුෙණ්ත්, 
එදා සිට පැවැති සාම්පදායානුකූල කෘෂි කර්මාන්තෙය් ගමන් මග 
ෙවනස් කරලා, කෘෂිකර්මෙය් නියුතු ජනතාවෙග් නිෂ්පාදනයට 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති වී 
තිෙබන්ෙන්ත්.   

මම විශ්වාස කරනවා, අද ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සහ අෙප් අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් යන ෙම් ගමෙන්දී ඌව 
පෙද්ශයට, විෙශේෂෙයන් ෙමොණරාගල දිස්තික්කයට අලුත්  වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති ෙවලා, අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් අෙප් 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ 
විශ්වාසය මෙග් හිෙත් තිෙබනවා.  ඊට අවශ්ය පදනම ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් වැෙටයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුවත් ඇති කර ගනිමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක්  තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.27] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ෙකටි  කාලයක් තුළ ෙම් රෙට් 

තිෙබන වැදගත්ම වැය ශීර්ෂ  කිහිපයක් යටෙත් කථා කිරීමට  ඉඩ 
සලසා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් 
තිෙබන කරුණු සියල්ලම අද කථා කරන්න ගිෙයොත්, ෙවලාව මදි 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙපොලීසිය 
සමඟ අපි නිතරම සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙපොලීසිය සම්බන්ධ 
වැය ශීර්ෂයට අදාළව පමණක් මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

රවි කරුණානායක මැතිතුමා එදා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරද්දී ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන ඉතාම සංෙව්දී 
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කාරණයක් කියැවුණා. අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් 
අතිශය ෙව්දනාකාරි තත්ත්වයකින් බව කියැවුණා. ඒ විධියට තමයි 
එතුමා ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් හිටපු නායකෙයෝ ෙපොලීසිය 
ෙවනුෙවන් කරපු ෙද්වල් සඳහා පතිචාරය දක්වලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි  ඔබතුමාත් දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් විෂමතාවක් තිබුණු බව. දැන් එය 
නිම කරන්න සූදානමක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දු හැටියට -ඡන්දයක් ගන්න ඕනෑ නිසා- පමණක්,  
සද්භාවයකින් ෙතොරව ඒ අයට ෙමෝටර් සයිකල් ෙබදා දුන්නා. 
නමුත් අෙප් තවත් ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ්යාවකට දිය හැකි 
බයිසිකල් පමාණයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අද අපි 
අෙප් ඇමතිතුමන්ලා එක්ක කථා කළා. ඒ ඉතුරු පමාණයත් ෙම් 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙදන්න තමයි ඉදිරිෙය්දී අෙප් රජය සූදානමින් 
ඉන්ෙන්.  

ෙපොලිස් රථ වාහන අංශෙය් ෙසේවය කරන අයත් අෙනක් අය 
වාෙග්ම  දැඩි දුකක් විඳිනවා. ෙම් වකවානුව තුළ ඔවුන් දැඩි 
වර්ෂාවකට ෙගොදුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තද අව්වට ෙගොදුරු 
ෙවනවා. ෙම් රෙට් දැන් මහා රථ වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. ඒ 
ඩීසල් දුමට ඔවුන් ෙගොදුරු ෙවනවා. දූෂණය වූ පරිසරයට ඔවුන් 
නිරාවරණ ෙවනවා. අපි වාහවල වීදුරු වහ ෙගන ගියාට, එළිෙය් 
ඉඳ ෙගන රථ වාහන ෙමෙහය වන ෙපොලිස් නිලධාරින් තමයි 
ඒවාට ෙගොදුරු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙම් වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් කිසියම් වූ විෙශේෂ කියා මාර්ගයක් ගන්න අද සිත් 
පහළ ෙවලා තිෙබන බව අපි දකිනවා, ෙම් වාර්තාව කිෙයව්වාම.  

අද ජනාධිපතිතුමා නිතරම කියන්ෙන්, ෙම් රට නීති ගරුක 
රටක් කරනවාය කියන එකයි. ඉතින් එෙහම නම් පළමුෙවන්ම ඒ 
නීති  රකින්න  ඉන්න නියමුවන් අපි ෙහොඳින් ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම නීතිය රකින්න කටයුතු කරද්දී වැරදි සිදු 
ෙනොෙවනවා ෙනොෙවයි. අපි ඒ පිළිබඳවත් හිතන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගම්වල ජීවත් වන මිනිස්සු හැටියට අපි 
දන්නවා, අවුරුදු 10ක, 15ක සිට මත්පැන්, මත් කුඩු ආදී විවිධ 
වැරදිවලට ෙගොදුරු වුණු පිරිස් අද ෙම් රට තුළ ෙබොෙහෝ තැන්වල  
සිටින බව. අද පහසුෙවන්ම මුදල් හම්බ කර ගැනීම සඳහා මිනිස්සු 
හැම ෙකෙනක්ම වාෙග් ලෑස්ති ෙවන්ෙන් ජාවාරම්වලට ෙයොමු 
වීමටයි. ෙම් හැම ජාවාරමක්ම ෙමල්ල කරන්න  ෙවන්ෙන් 
ෙපොලීසියට. අද ගමක් හැටියට, ෙපොලිස්  වැයික්කියක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, ඒ පෙද්ශවල ෙමවැනි  වැරදි කරන්නන් කවුද කියලා 
ෙහොයලා බලලා, ඒවා නවත්වන වැඩසටහනක් නිසියාකාරව 
කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. ඒක අපහසු නැහැ. ඒ සඳහා 
මහජනතාවෙග් සම්බන්ධතාව ඕනෑ ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ගම්වල ආරක්ෂක කමිටු කමයක් පවත්වා ෙගන ආවා. ඒ ආරක්ෂක 
කමිටුවලටත් පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනය ඇතුළත් වුණා. ඒ 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ අයට වැරදි කරන්නටත්, ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ නැති  එවැනි වැරදි ෙනොකරන  අය ෙකොටු කරන්නටත් 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් උත්සාහ ගත්ෙත්. ගමක වැරදි වැඩ කරන 
අය පිළිබඳව ඒ පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිය දන්නවා. ඒක ෙබොරුවක් 
ෙනොෙවයි.  

ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් සිදුවීම වුණු පෙද්ශෙය් තමයි අපි 
ජීවත් වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව් ඒ සැකකරු හිටපු නිවස තමයි 
අන්තිමට ෙකොටු වුෙණ්. නීතිමය කරුණු මත ඊට සම්බන්ධ වුෙණ් 
ෙකොණ්ඩයාද, ෙකොණ්ඩයාෙග් අයියාද කියලා මතවාදයක් ඇති 
වුණා. නමුත් යමක් ෙවද්දී ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒක ෙත්ෙරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී ඉතාම 
විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරනවා.    

අද අෙප් රෙට් තිෙබන දරුණුම ෙඛ්දවාචකය තමයි ෙම් විෂ 
මත් පැන් සහ විෂ මත් කුඩු. ඒවා ෙහේතුෙවන් තමයි අද ෙම් වැරදි 
කියා කරන්න ෙපළඹී තිෙබන්ෙන්. O/L fail වුණු තරුණයන් 
ෙබොෙහෝ ෙදනා අද three-wheelers වල වැඩ කරනවා. ඔවුන් 
පාවිච්චි කරනවා, ෙම් වැරදි වැඩවලට. එතැනින් පටන් ෙගන, 
මුදල් හම්බ කිරීම ගැන පමණක් හිතන ෙම් රෙට් හැම 
තරුණෙයක්ම බලන්ෙන්, වැරදි කියාවක ෙයෙදන්නයි. ෙහොර මත් 
පැන් භාවිත කරපු සාමාන්ය ගෙම් මිනිස්සු අද ඊට එහාට ගිහිල්ලා 
විෂ මත් කුඩු භාවිත කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙගවල් ළඟ පාසලක් තිෙබනවා. අද 
මම එද්දී, ඒ පාසලට තවත් පාසලක ළමෙයක් පැනලා  පාසෙල් 
ළමෙයකුට ගහලා,  ඊට පසුව එම පාසෙල් උගන්වන 
හාමුදුරුනමකටත් ගහලා තුවාල සිදු කරලා තිබුණා. මට එහි සිදු වූ 
සිද්ධිය හරියට ෙහොයන්න බැරිව ගියා. මම එනගමන් teacher 
ෙකෙනකුෙගන් ඇහුවා, "ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 
එතෙකොට කිව්වා, "මුන් කුඩු ගහලා ෙවන්න ඇති" කියලා.  ඕක 
තමයි කිව්ෙව්.  කුඩු ගහලාද, නැද්ද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
හැම තැනම සිදු ෙවන්ෙන් ඒකයි. මම දැක්කා අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා ෙම් පසු ගිය දවසක පත්තෙර්ට කියලා තිබුණා,"අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ඇමතිෙකෙනකුෙග් පුෙතක් කුඩු ගහලා 
අද සිරගත ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම්වා ඇති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද ඕනෑම 
ෙකෙනකුට පහසුෙවන්ම මුදල් හම්බ කර ගන්න පුළුවන් කමයක් 
තමයි ඔය ජාවාරම.  එක්ෙකෝ ෙකොළඹට හරි,  ෙවන ෙකොෙහේට  
හරි  කුඩු ටිකක් අරෙගන ඇවිල්ලා විකුණන එක තමයි  
කරන්ෙන්.  ෙම්වා විකුණන තැන් ෙහොයා ගන්න බැරිකමක් නැහැ.  

අද ෙමම වැය ශීර්ෂය යටෙත්  අය වැය කියන ෙදයට ෙමය 
ඇතුළත් ෙනොවුණත්, ෙපොලීසිය ගැන කථා කරන  ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
දී ඉතා දැඩි ෙව්දනාකාරී ෙසේවයක් කරන ෙම් අය   පිළිබඳව තිෙබන 
වැරැදි මත දුරු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් අයට  කිළිටක් ෙවන 
ආකාරෙය් මතයක් තිෙබනවා නම්,  ෙපොලිසිෙයන් වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා මතයක් තිෙබනවා නම් එය දුරු 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් මත්පැන්; මත්කුඩුවලින් ෙම් රට ගලවා 
ගන්න ඕනෑ කියලා හැමදාම ගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා. ජාතික 
රජයක් හැටියට ෛමතී පාලනයක්; යහ පාලනයක් සමඟ අප යන 
ෙම් ගමෙන්දී  - අෙප් ආණ්ඩුව පවතින අවුරුදු 5 ඇතුළත - ෙමයට 
සැබෑ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන එන්නට කියා කරන්න ඕනෑ. තමන් 
ඊළඟට මන්තීවරෙයකු  ෙවනවාද නැද්ද කියන කාරණය 
ෙනොසලකා  අපි එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්, අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු මන්තීවරුන් හැටියට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  එවැනි ෙදයක් කියාත්මක කළාය කියලා සතුටු 
ෙවන්න අපට ඒකම ඇති. නමුත් එවැනි ෙදයක්  ෙනොෙකෙරන 
එක තමයි මා දකින්ෙන්. ෙම්වාට හසු ෙවන අය ගැන පවතින නඩු 
සම්බන්ධෙයන් මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ 
කථාවක්.  

සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට මා සුබ පතනවා. එතුමා අපිත් 
එක්ක 2000 වසෙර්දී  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් ෙවලා,  
2010 වසර ෙවනකන් සිටියා. ඊට පසුව 2010 වසෙර්දී  අපි 
වාෙග්ම පැරදිලා,   නැවතත්  2015 වසෙර්දී  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත් වුණා.   අෙප් සහෘදයකු වන එතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය 
භාර දීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශය 
භාරව සිටි ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්, 

ගරු මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අපි පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කිරීම 

අවශ්ය නිසා අෙප් තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා එම තනතුෙරන් 
ඉල්ලා අස් වුණා. එතුමා අද දවස පුරාම ෙම් ගරු සභාෙව්  වාඩි 
ෙවලා හිටියා. හිටපු නීතිපතිතුමා හැටියට, ෙමම විෂය භාරව හිටපු 
ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා ෙම් ආසනෙය් සිටියා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
නම්  එතුමා ටිකකට එළියට ගිහින් තිෙබනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට  කටයුතු කරද්දී අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආදර්ශයක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. එයින් එහාට එම ආදර්ශය රටට 
ෙබදා ෙදන්න අපි සූදානම් ෙවමු කියලා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,  මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට ගරු  බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 08ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.  

 
[අ.භා. 6.35] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පස්තූත වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 

ගැෙනන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, කාල ෙව්ලාව ඉතාම සීමිත බැවින් 
ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම දකුෙණ් 
ෙකෙනක් හැටියට ෙම් වැය ශීර්ෂ අතර, දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මුලින්ම අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. ෙමම අමාත්යාංශය දකුණ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඇති කරපු අමාත්යාංශයක්. ෙමය ඉතාම 
පුළුල් පරාසයක් තුළ දකුණු පළාත සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 
අවකාශයක් තිෙබන අමාත්යාංශයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරි පනත 
ෙගනැල්ලා  දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටවපු ෙවලාෙව් ඒ 
පනෙතන් දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරියට දකුණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂ බලතල ලබලා දුන්නා, මට මතකයි. ෙබොෙහෝ 
නායකයන් කථා කරමින් හිටපු,  දීර්ඝ කාලයක් ඇෙදමින් තිබුණු  
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය 2001 වසෙර්දී එදා පැවැති එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවෙව් අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කම ලැබුණා. ඒ  
සම්බන්ධෙයන් අද කවුරු ලකුණු දමා ගන්න උත්සාහ කළත්, එදා 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුෙණ් එම අමාත්යාංශය 
ඇති කරපු නිසා, දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය මූලිකත්වය ගත් 
නිසා සහ ඒ රජය මූලිකත්වය ගත් නිසායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සාගල රත්නායක මැතිතුමා වාෙග් දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයකුට අද ෙමම අමාත්යාංශය භාර දී තිෙබන එක ගැන 
මා සතුටට පත් ෙවනවා. මින් ෙපර සඳහන් වුණා වාෙග් ෙමම 
අමාත්යාංශය විවිධ විෂයයන් යටෙත් කියාත්මක කළ හැකි ඒ 
වාෙග්ම මීළඟ දශකෙය් දී බස්නාහිර පළාත වාෙග්ම දකුණු 
පළාෙතන් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් එකතු කළ හැකි 
අමාත්යාංශයක්.  

ෙම් අමාත්යාංශය යටතට විවිධ විෂයයන් එකතු කර ගන්න 
පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  අගමැතිතුමා පත් ෙවලා, ඇමතිතුමා 
පත් ෙවලා ෙකටි කාලයක් තුළ දකුණු පළාෙත් ගාල්ල පෙද්ශයට 
ගිහින් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා 
පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අනික් පැත්ෙතන් කුඩා කර්මාන්ත ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරයක් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණා පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙදද්දූව මූලික කර ෙගන සංචාරක කලාපයක් ඇති කරලා, 
ෙබන්තර සිට ෙකොග්ගල දක්වා අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය 
ශක්තිමත් කරන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා.  

ෙම් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අෙප් අය වැය කථාෙව් 167, 168 හා 169 යන ෙඡ්දයන්හි 
සඳහන් වනවා, කුරුඳු වගාව පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙලෝකෙය් කුරුඳු අපනයනෙයන් සියයට 85ක ඒකාධිකාරයක් 
අෙප් රට හිමි කර ෙගන තිෙබනවා. ඒක අෙප් රටට ආඩම්බරයක්. 
ඒ අතර කුරුඳුවලින් සුවිෙශේෂතම කුරුඳු අපනයනය සඳහා වැඩිම 
පමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ගාල්ෙල් කරන්ෙදණිෙයන්. කුරුඳු 
කර්මාන්තෙය් කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීෙම් අරමුණින් කුරුඳු පුහුණු 
පාසලක් ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
ෙමයට මැදිහත් වන්න පුළුවන්. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන, කරන්ෙදණිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට මා ඉල්ලීමක් කරනවා,   හැකි නම් ෙම් සඳහා මැදිහත් 
ෙවලා, කුරුඳු නිෂ්පාදනයට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා ෙදන 
ගාල්ෙල් කරන්ෙදණිෙය් ෙම් පුහුණු පාසල ඇති කරන්නය කියලා. 
ඒ වාෙග්ම කුරුඳු කර්මාන්තෙය් අගය එකතු කිරීම සඳහා ජාතික 
විද්යා පදනමට තවත් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
අපි ඒ ගැන සතුටට පත් වනවා. ෙම් සඳහා මූලිකත්වය ගත යුත්ෙත් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයයි කියලා මා හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රූමස්සල කන්ද ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් 
කථා කළා. එය අෙප්  ඓතිහාසික උරුමයක්. සංචාරක ව්යාපාරය 
තුළින් එය විනාශ කරන්න හදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ කාරණය 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් හඬින් කියවුණා වාෙගයි මට 
මතක. මා හිතනවා, ෙමය "බිල්ෙලක් මැවීමක්" කියලා.  

අද රජෙය් කාර්යාල ගාල්ල ෙකොටුෙව් හිර කර ෙගන සිටිනවා. 
සංචාරකයින්ට ෙතෝතැන්නක් ෙවලා තිෙබන, මනරම් ස්ථානයක් 
ෙවලා තිෙබන ගාල්ල ෙකොටුව අපි අවහිර කර තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. අගමැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටියා, ගාල්ල 
ෙකොටුව තුළ තිෙබන උසාවි සංකීර්ණය වැනි ආයතන ෙකොටුෙවන් 
පිටතට ෙගන ෙගොස් ෙකොටුව සංචාරකයින්ට විවෘත කරන්නය 
කියලා. ෙමය ඓතිහාසික උරුමය නැති කිරීමක්ය කියලා 
කවුරුන් ෙහෝ කියනවා නම්, රූමස්සල සංචාරකයින්ට ෙපන්වා 
ෙම් රටට විශාල ආදායමක් ලබා ෙගන විෙද්ශ විනිමය උපයා 
ගන්න පුළුවන්කම තිබියදී එය අෙප් ඓතිහාසික උරුමයක් විනාශ 
කිරීමක් ෙලස කවුරුන් ෙහෝ දකිනවා නම්,  එය ෙසේතුහාමි සීයාෙග් 
රන් තලිය වාෙග් කථාවක්ය කියලා මා හිතනවා. ෙසේතුහාමි සීයාට 
රන් තලියක් තිබුණා. ෙසේතුහාමි සීයා හිතුවා ෙම් රන් තලිය 
කාටවත් ෙපන්වන්න ෙහොඳ නැහැයි කියලා. ඒ නිසා ඒ රන් තලිය 
ෙරදිකඩකිනුත් ඔතා, මුට්ටියකත් දමා දුෙම් හංගා තැබුවා. 
අන්තිමට රන් තලිය දුම් වැදිලා කළු ෙවලා ගියා, ෙසේතුහාමි සීයාත් 
නැති ෙවලා ගියා. රන් තලියටත් වුණු ෙදයක් ෙසොයා ගන්න බැරි 
වුණා.   ඒ නිසා ඓතිහාසික උරුමයක් තිෙබන වැදගත් ෙදයක් 
කියලා,  ඒක වසං කර ෙගන;  හංගා ෙගන, "ෙම්ක ඓතිහාසික 
උරුමයක්, අපි ෙම්ක රැක ගන්න ඕනෑ"යි කියලා ෙලෝකයට 
ෙපන්වන්ෙන් නැතිව තබා ෙගන සිටීම තුළ රටට ඇති 
පතිඵලයකුත් නැහැ, අෙප් පළාතට ඇති වන පතිඵලයකුත් නැහැ 
කියලායි මම කියන්ෙන්.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
සංචාරක ව්යාපාරය ශක්තිමත් කිරීෙම්දී දකුණු පළාෙත් ගාල්ල 

පෙද්ශය ෙක්න්ද කර ගැනීමට තීරණය කිරීම ගැන අපි සතුටට පත් 
වන ගමන් ෙම් ගත්තා වූ තීරණය ඉතාම වැදගත් තීරණයක් 
හැටියට අපි දකිනවා. ෙමය ගාල්ල ෙකොටුව විනාශ කරන්න ගත් 
තීරණයක්, ඓතිහාසික උරුමයක් විනාශ කරන්න ගත් තීරණයක් 
හැටියට මා දකින්ෙන් නැහැ. ඓතිහාසික උරුමයන් සංරක්ෂණය 
කරන්න; ෙලෝකයට ෙපන්වන්න ගත් තීරණයක්, රටට විෙද්ශ 
විනිමය ෙගන ඒම සඳහා ගත් තීරණයක් හැටියට මා එය අගය 
කරනවා.  

කථා කරන්නට තව ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත්, කාලය 
ඉකුත්ව ෙගොස් ඇති නිසා මට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් පළාතට සුවිෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරලා, මීළඟ 
දසකෙය්දී බස්නාහිර පළාත හැරුණාම දකුෙණන් ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට විශාලම දායකත්වයක් ෙදන්න දක්ෂිණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් පත් වුණු නව ඇමතිතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වා!යි කියා 
මා පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු එම්.එච්.එම්. 

සල්මාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් පථම කථාව 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කරන්න ලැබීම ගැන 
මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙමම අමාත්යාංශෙය් දැක්ම හා 
ෙමෙහවරත්, ඒ වාෙග්ම කාර්ය භාරයත් සලකා බලන ෙකොට ෙම් 
රටට ඉතාම වැදගත් ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්, කරන්න නියමිත 
අමාත්යාංශයක් හැටියට මා ෙමම අමාත්යාංශය සලකනවා. 

 එම අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය ගැන සලකා බැලීෙම්දී එයට 
පත් වී සිටින ගරු අමාත්යතුමා ඒ සඳහා ඉතාම සුදුසු ෙකෙනක්. 
එතුමා දක්ෂ නීතිඥවරෙයක් වාෙග්ම ඉතාම දක්ෂ ගන්ථ 
කර්තෘවරෙයක්. නීතිය පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ දර්ශනය 
පිළිබඳවත් ඉතාම වැදගත් ගන්ථ ගණනාවක් එතුමා දැයට දායාද 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, එතුමා මා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා මුසල්ිම් ෙකොංගස් පක්ෂයට විරුද්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු ගණනාවක් කථා කරලා නීතිමය 
වශෙයන් අපව පරාජය කරලාත් තිෙබන බව. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව කරන්න ලැෙබ්වා 
කියා මා එතුමාට සුබ පතනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැෙයන් ෙමම අමාත්යාංශයට 
පතිපාදන විශාල පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ශව්ය පටිගත කිරීම් සහ ස්වයංකිය නඩු ෙගොනු 
කළමනාකරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක්, ඒ වාෙග්ම නීති 
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් සහ ෙමම 
අමාත්යාංශය යටෙත් එන විවිධ ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා තවත් 
රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

 ඉතාම ෙකටිෙයන් තවත් කරුණු ගණනාවක් ෙකෙරහි ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවීම සඳහා මා සූදානම් 
ෙවනවා. පළමුවැනි කරුණ ෙමයයි. හිටපු අධිකරණ අමාත්ය රවුෆ් 
හකීම් මැතිතුමා වසර 3ක් විතර බලවත් උත්සාහයක් දරලා ෙම් 
ගරු සභාවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. එහි නම තමයි 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාත් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ සඳහා 
සහෙයෝගය දුන්නා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් අවසාන 
ෙමොෙහොෙත්දී එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරගන්න බැරි වුණා. 
එම පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් එකක්. එය උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් එක් 
වැදගත් නිර්ෙද්ශයක්. පසු ගිය සතිය ඇතුළත ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ බව මට ආරංචි 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉතාම 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත නැවතත් 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගන්න අවස්ථාව 
සලසා ෙදන්න කියලා. 

ඊළඟ කරුණ වශෙයන් "නීති ආධාර" සම්බන්ධෙයන් 
පකාශයක් කිරීමට මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 1978දී තමයි නීති 
ආධාර පනත සම්මත වුෙණ්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා  විශාල 
උනන්දුවක් මට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "1978 අංක 27 දරන නීති 
ආධාර පනත" කියලා එම පනත නම් කළාට, ඔවුන් එයින් 
පරිබාහිරව නීතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, පුහුණු කිරීම සහ නීති 
පතිසංස්කරණ කටයුතු කිරීමත් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මට එක් පශ්නයක් මතු කරන්න තිෙබනවා. නීති 
ආධාර ෙකොමිසම පත් කිරීෙම්දී ගරු අමාත්යතුමාට අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන් අදාළ පනත අනුව සාමාජිකයන් 3ෙදෙනක් පත් 
කරන්න පමණයි. Bar Association එෙක් නිෙයෝජිතයින්ෙගන් 
තමයි ඉතිරි 6ෙදනාම පත් කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් හා 
කැපවීම් පිළිබඳව කිසිම පශ්නයක් නැති වුවත්, පත්වන ෙබොෙහෝ 
නීතිඥයින් කාර්ය බහුලයි. ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ 
කාලීනව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. මට මතකයි මීට ෙපර 
සිටියා එස්.එස්. විෙජ්රත්න කියලා මහත්මෙයක්. එතුමා පූර්ණ 
කාලීනව එහි කටයුතු කළා. මම නම් කියන්ෙන් ෙම් නීති ආධාර 
සභාව ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමකින් පත් කළ ආයතනයක් බවයි. 
එම නිසා ෙමම පනත සංෙශෝධනය කරලා ෙහෝ ඔබතුමාෙග් 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා පියවර ගන්න කියලා මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 අෙනක් කාරණය තමයි, නීති අධ්යාපනය. ශී ලංකාෙව් 
තිෙබන එකම වෘත්තීය නීති සභාව නීති විද්යාලයයි. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාත් මතක් කළ විධියට අවාසනාවකට 
වාෙග් එක්තරා කාලයකදී නීති විදුහල ෙවනත් මාර්ගයක ගමන් 
කරමින් තිබුණා. මම ඒක හඳුන්වන්ෙන් එක්තරා ආකාරයකට 
බටහිර ගැති පාලනයකට ෙයොමු වීමක් වශෙයනුයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පශ්න පත ඉංගීසි භාෂාෙවන් දීලා තමන්ට කැමති භාෂාවකින් 
උත්තර සැපයීෙම් කමයක් හැදුවා. ඒ වාෙග්ම ඒක සාමාන්ය 
පාසලක් වෙග් පවත්වාෙගන යාෙම් උත්සාහයකුත් තිබුණා. වයස ්
සීමාව ෙගනැල්ලා ඇතැමුන්ෙග් නීති අධ්යාපන අවස්ථාව අහිමි 
කරන්න පවා උත්සාහ කළා. ගරු ඇමතිතුමා එය නිවැරදි කිරීම 
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ නීති 
විද්යාලෙයන් පාලනය වන නීති අධ්යාපන සභාව ගැනයි. ඒක 
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1900දී පමණ ඇති කළ ආයතනයක්. ෙමහිත් සංයුතිය පිළිබඳව 
යම් යම් ගැටලු තිෙබන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙමහි නිල බලෙයන්ම 
සභාපති ෙලස පත් වන්ෙන් තත් කාලෙය් අග විනිශ්චයකාර ධුරය 
දරන තැනැත්තායි. ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරු ෙදෙදෙනක් ආදී වශෙයන් අනික් නිලධාරින් පත් 
ෙවනවා. ෙම්ෙකත් සංයුතිය ෙවනස් කරලා නීති විද්යාල 
අධ්යාපනය මීට  වඩා පුළුල් දැක්මක් ඇතිව කරෙගන යන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය මා මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පවා පශ්න කරපු කාරණයක් ගැනයි මා ඊළඟට කියන්ෙන්. නීති 
විද්යාලෙය් කටයුතු කිරීෙම්දී නීති අධ්යාපන සභාවට ෙරගුලාසි 
පැනවීෙම් බලය තිෙබනවාය කියා නීති අධ්යාපන සභා පනෙත් 
වගන්තියක් තිෙබනවා. I quote from Section 7 (1) of the 
Council of Legal Education Act, No. 33 of 1993.  
It says, 

"It shall be lawful for the Incorporated Council of Legal Education, 
with the concurrence of the Hon. Minister, to make such by-
laws....." 

ෙමම පශ්නය -"with the concurrence of the Hon. Minister" 
කියන එක- එක්තරා කාලයකදී කිසිෙසේත්ම කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. එම නිසා concurrence කියන වචනය ෙවනස් කරලා, 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කමයකින් නීති විද්යාලෙය් ෙමෙහයවීම 
කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන තත්ත්වයට පත් කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඉතාම ෙකටිෙයන් මම තව කාරණා ෙදකක් කියන්න ඕනෑ. 
ඉන් එක කාරණයක් ෙමයයි. අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් 
"LawNet" කියා ෙවබ් අඩවියක් පවත්වාෙගන යනවා. මා හිතන 
විධියට 2005 වර්ෂෙය් සිට එය යාවත්කාලීන ෙවලා නැහැ. ඒ 
කාරණයත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

අෙනක් කාරණය නව නීති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. එයත් 
එක්තරා විධියකට පිළිෙවළකට, කමානුකූලව සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ පිළිබඳවත් කල්පනා කරලා ශී ලංකා නීති වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීමත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ෙහෝ අභියාචනාධිකරණ තීන්දු ෙදන 
අවස්ථාෙව් සිට ෙකටි කාලයක් ඇතුළතදී පසිද්ධ කිරීමට පියවර 
ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු පියංකර ජයරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.50] 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Law and 
Order and Prisons Reforms) 
ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය, සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂත්, තවත් අමාත්යාංශ කීපයකත් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් නීතිය, සාමය සහ 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ රාජ්ය අමාත්යතුමා විධියට ඒ ගැන 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම මා ඉතාම අගය ෙකොට 
සලකනවා.   

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අධිකාරියත්, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයත් 
තමයි අෙප් අමාත්යාංශය යටතට ලැබී තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරද්දි, අද සමාජෙය් 
කථාබහට ලක් වන කාරණයක් ගැන මම මුලින්ම කියන්නම්. 
අෙප් රෙට් සිටින ෙදෙකෝටියකට ආසන්න ජනතාවෙග් සාමය, ඒ 
වාෙග්ම ෙද්පළ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකීම තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. මා හිතන විධියට අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ගරු මන්තීවරු විවිධ 
ෙයෝජනා ෙමන්ම ෙචෝදනාත් ඉදිරිපත් කළා. 2016 වර්ෂය තුළදී 
ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවය ගුණාත්මක ෙපොලිස් ෙසේවයක් බවට 
පර්වර්තනය කරන්නත්, කාර්යක්ෂම, මිතශීලී ෙපොලීසියක් බවට 
පත් කරන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අවශ්ය ශක්තිය 
ෙම් අය වැය තුළින් අපට ලබා දී තිෙබනවා.  

ෙපොලිස් ෙසේවය ආරම්භ කළ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා යම්කිසි 
පසුබෑමකට ලක් වී තිෙබනවා. ඒක අප පිළිගන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පසුබෑමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින්ෙග් හිත්වල ෙලොකු කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙම්කයි. නිසි 
කලට, නිසි ෙවලාවට ඒ නිලධාරින්ට අවශ්ය පහසුකම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අවශ්ය උසස්වීම් ටිකවත් ලැබිලා නැහැ. අතීතෙය් අප 
දැක තිෙබනවා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් උසාවිෙය් 
පිහිට ලබලා තමයි උසස්වීම් ලබා ගත්ෙත් කියා. අද ඒ ගැන 
උසාවිෙය් නඩු කීපයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව අෙප් හිටපු ගරු 
ඇමතිතුමාත්, අෙප් අලුත් ඇමතිතුමා එක්කත් අප සාකච්ඡා කළා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රාළහාමි ෙකෙනක් වශෙයන්  බැඳුණා නම් ඒ 
රාළහාමි අවුරුදු 60දී විශාම යද්දි ඔහු ඉන්න ඕනෑ තැන නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවුරුදු 20ක්, 22ක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් රාළහාමිලා වශෙයන් ඉන්න අය ඉන්නවා. SI මහත්වරු 
ඉන්නවා, ෙපොලිස් ෙසේවයට බැඳිලා අවුරුදු 14ක්, 15ක් ෙවනවා. ඒ 
අය එක තැන පල් ෙවනවා.  ඒ අය ගමට යද්දිත් යන්ෙන් SI 
ෙකෙනක් හැටියටමයි: රාළහාමි ෙකෙනක් හැටියටමයි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් හිත්වල ෙලොකු කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
මණ්ඩලයක් පත් කළා,  මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ 
අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් ෙල්කම්තුමාවත් ඇතුළත් කර. ෙම් 
පිළිබඳව යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඉතාමත් ෙකටි කාල 
සීමාවක් තුළ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අවශ්ය පහසුකම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට උසස් වීම් ලබා දීම වාෙග්ම ඒ අයට නිසි තැන 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
වුෙණොත් තමයි අපට මිතශීලී, කාර්යක්ෂම ෙපොලිස් ෙසේවයක් ලබා 
ගන්න හැකි ෙවන්ෙන්. අද වනෙකොට ෙපොලීසිෙය් යම් කඩා 
වැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. අද ෙපොලිසිවලට අවශ්ය පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; 
වාහන නැහැ. අද ඔවුන්ට ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ගැනීෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය ගත් විට ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක් උෙද්ට  uniform එක ඇද ගත්තාම ඔහුෙග් 
රාජකාරිය පැය 8කට සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ; පැය 12කට සීමා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පැය 24ක් ෙනොෙවයි, සමහර විට පැය 48ක් 
වුණත් ඒ uniform එක ඇදෙගන මහජන ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා 
කරන්න වාෙග්ම යම්කිසි කැරලි ෙකෝලාහලයක් ඇති වුෙණොත් 
ඒක මැඩපවත්වන්නත් දායකත්වය ලබා ෙදන්න ෙවනවා.  
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ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප සියයට 40කින් වැඩි ෙවයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 2016 අවුරුද්ද 
වනෙකොට සියයට 20ක් දක්වා පඩි වැඩි කරනවා වාෙග්ම,  2017 
වනෙකොට සියයට 20ක්ද වන ෙසේ වැඩි කර ඔවුන්ෙග් වැටුප  
සියයට 40කින් වැඩි කර ඔවුන්ෙග් පහසුකම් වැඩි කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සුබසාධනය පිළිබඳව මම 
වි ෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. සුබසාධනය පිළිබඳව පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.  ෙකොච්චර ෙහොඳ ෙදයක් 
කළත් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහොඳක් අහන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. හැම දාම ඔවුන්ට බැණුම් විතරයි අහන්න ලැෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මනස අපි හදන්න ඕනෑ. ඒ අය 
එකම uniform එක ඇදෙගන, රාජකාරිෙය් ෙයදිලා එකම 
කාර්යයක් කරන නිසා ඔවුන් යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් ෙවලා 
සිටිනවා. ආසන්න පාසලට දරුවා ඇතුළත් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද ඔවුන්ට උදා ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
ෙනෝනා ඉන්ෙන් උතුරු නැ ෙඟනහිර, මහත්තයා  ඉන්ෙන් ෙකොළඹ. 
ඒ වාෙග් පශ්න රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පත් කරන කමිටුව 
මඟින් එක් එක්  තලවල ඉන්න නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
ඒ අයට අවශ්ය  පහසුකම් ටික ලබා දීලා, කාර්යක්ෂම ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ලබා දීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙපොලීසිෙයනුත් මහ ජනතාවට ෙසේවයක් ඉටු ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ඇති කරලා, 

ෙපොලීසිය හා ගම අතර තිෙබන සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කරලා, 
යහපත් සමාජ මිතශීලීභාවයක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපි අද ගෙමන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
ෙපොලීසිය ගමත් එක්ක සම්බන්ධෙවලා හිටියා. පැරැණි යුගෙය් 
ඉඳලා තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාව අද ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන ෙබ්දෙයන් ෙතොරව ගෙම් ඉන්න පභූන් එකතු කරලා, ඒ 
සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ශක්තිමත් කරලා, ගමත් එක්ක තිෙබන 
සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කරලා, ඒ අයට පහසුකම් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අපට මුදල් විශාල 
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ස්ථාන 
පමාණය 439 සිට 600 දක්වා පුළුල් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු  
වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ෙග්  සහෙයෝගය අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, 80,000ක් වූ ෙපොලිස් නිලධාරින් හා  
ෙදෙකෝටියකට අධික ජනතාව එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් කටයුතු 
කරන්නට.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ඇමතිතුමා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
රාජ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු සියලු 
ෙදනාෙගන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා, 2016 අවුරුද්ද වනෙකොට ෙම් 
කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න අවශ්ය ශක්තිය ලබා ෙදන්න කියලා. 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ රාජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්න මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අවසාන පිළිතුරු කථාව කිරීම සඳහා මිනිත්තු 15ක් ලබා 
ෙදන්න කියලා විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සභාෙව් අවසරය 
ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා. 
 
[අ.භා. 6.56] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක, අධිකරණ, නීතිය හා සාමය 

සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන කියන  අමාත්යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ 
සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ 
ෙවමින් අදහස් දක්වපු සියලු මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ෙම් සංවාදයට 
සවන් දුන්නු සියලු මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ෙමම විවාදය සාර්ථකව 
ඉදිරියට කරෙගන යෑම සඳහා අපට  ෙතොරතුරු ලබා ෙදමින් සහාය 
ලබා දුන්නු අමාත්යාංශ තුෙන්ම ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු සියලු 
නිලධාරින්ටත් මෙග් ස්තුතිය මම මුලින්ම පුද කරනවා. අද දින 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පිළිබඳව 
මතු වුණු කරුණුවලට ෙම් වනෙකොට පිළිතුරු දී හමාර නිසා මම 
අධිකරණ අමාත්යාංශය සම්බන්ධව පමණක් අදහස් දැක්වීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව දිගින් දිගට ෙම් 
ගරු සභාෙව් පශ්න මතු කළා. මුලින්ම මම ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් 
ජනතාවට පකාශයක් කරන්න කැමැතියි. හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අද දිනෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් පිළිබඳව 
කාරණයක්  මතු කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, එල්ටීටීඊ තස්තවාදයට 
සම්බන්ධ සැකකරුවන් සහ චූදිතයන්  216ෙදෙනක් ෙම් වන විට 
සිර ෙගවල්වල ඉන්න බව අපි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ අතරින් 39ෙදෙනක් බරපතළ ගණෙය් ෙචෝදනා ෙනොවන, 
සාමාන්ය ෙචෝදනා ලබපු, එෙහත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් ෙචෝදනා ලබපු අය. අපි ඒ 39ෙදනාට අධිකරණය මඟින් 
ඇප ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඔවුන්ව සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් 
කිරීමක් අපි සිද්ධ කෙළේ නැහැ. නමුත්, අත් අඩංගුවට ගත්ත 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙම් පනත යටෙත් නිදහස ලබා දීම සහ ඇප 
ලබා දීම ෙම් අවස්ථාෙව් විතරක් සිදු  වුණු සුවිෙශේෂ කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. මීට ෙපර 2010දී බූස්ස කඳවුෙර් රඳවාෙගන හිටපු 
බරපතළ ගණෙය් අපරාධවලට ෙචෝදනා ලබපු 390ෙදෙනක් 
එවකට පැවැති ආණ්ඩුව විසින් මුදා හැරීමක් සිද්ධ කර තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව 2010දී නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත 140ෙදෙනක් 
ඇප මත මුදා හැර තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව, හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ඝාතනය කිරීම සඳහා 
ෙකොළඹට පැමිණ සිටි සැකකාරෙයෝ තුන්ෙදෙනක්, -ඒ අතරින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක් අෙයක් මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුෙවක්. - ඒ පිළිබඳ 
සියලු සාක්ෂි, වාර්තා CID එෙක් තිබියදී, පසු ගිය රජය විසින් එම 
රජෙය් ජනාධිපතිවරයාව ඝාතනය කිරීමට පැමිණි තස්තවාදින් 
තුන්ෙදනාම මුදා හැර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි නැවතත් කියනවා, 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කවුරුවත් සැකයක් ෙහෝ සංකාවක් 
තියා ගන්න වුවමනාවක් නැහැ කියලා. වග කිවයුතු ආණ්ඩුවක් 
විධියට අපි එහි වගකීම ගන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් දැනටම ඒ පිළිබඳව සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා.   

ඊළඟ කාරණය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් 
මන්තීවරුන් ගණනාවක් මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරියක් පත් 
කිරීම පිළිබඳව විෙව්චන එල්ල කළා. ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කරපු විෙව්චනවල ෙදෝෂයක් මා දකින්ෙන් නැහැ. ඒෙක් 
ෙදෝෂය තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය වග කීමකින් 
ෙතොරව, අනවෙබෝධෙයන් මාධ්ය පකාශයක් නිකුත් කිරීමයි. ෙම්ක 
ඒ කාරණාව නිසා හට ගත්ත ෙදයක්. ෙම් පිළිබඳව  මීට ෙපර ගරු 
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමාත් විස්තර කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එම පත් කිරීම ෙද්ශපාලන පත් කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරු 
තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයව පත් කිරීෙම් කමෙව්දය වන්ෙන්, 
අග විනිසුරුතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුක්ත අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව අෙපන් ඉල්ලුෙවොත්, "සුවිෙශේෂ කාරණයක් නිසා 
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරලා ෙදන්න" කියලා. 
ඒ විනිශ්චයකාරවරයා කවුද කියලා අපි ෙතෝරන්ෙන් නැහැ. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම අපිට දැනුම් දුන්ෙනොත්, අහවල් 
විශාමික විනිශ්චයකාරවරයා කියලා, එතෙකොට ඒ පත් කිරීම සඳහා 
නිර්ෙද්ශයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට.  

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එල්ටීටීඊයට සම්බන්ධ 
චූදිතයන්ෙග් නඩු විභාගය හුෙදක් නඩු විභාගයකට වැඩිය ෙම් වන 
විට ජාත්යන්තරය විසින් පවා ඇස් දල්වා ෙගන බලාෙගන සිටින, 
නිරීක්ෂණය කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒක නිසා 
අපි විශ්වාස කරනවා, ගරු අග විනිසුරුතුමා විශ්වාස කරන්නට 
ඇති කියලා ෙම් පිළිබඳව වඩාත් අත් දැකීම් ඇති, පළපුරුදු 
විනිශ්චයකාරෙයක් පත් කරන්නට ඕනෑ කියලා. ඒ අනුව සිදු වුණු 
ෙදයක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් අද දිනෙය් අපි සතුටු වනවා. 
ෙමොකද, අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් අපි ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා. 
නමුත්, මීට ෙපර අධිකරණය පිළිබඳව වූ වාද විවාදවලදී 
අධිකරණයට එල්ල වුණු බරපතළම ෙචෝදනාව අද දිනෙය් 
කාෙග්වත් මුවින් ඉදිරිපත් ෙනොවීම පිළිබඳව. ඒ ගැන සමසත් ශී  
ලංකාවාසී ජනතාවට සතුටු වන්න පුළුවන්.  අද අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය නැහැ කියලා, කිසිම ගරු මන්තීවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක් ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ. අෙප් දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළිනුත්, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කර ගැනීම තුළිනුත්, සුදුසු ස්ථානවලට සුදුසු 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින් පත් කිරීම තුළිනුත්, අද  
අෙප් රෙට්  අධිකරණය ෙලෝකෙය් කිසිදු රටකට ෙනොෙදෙවනි 
ආකාරෙය් ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාම හදවතින් සතුටු වනවා කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

නඩු හබවල පමාදය අපට තිෙබන තවත් ෙලොකු පශ්නයක්. 
ෙමය අද ඊෙය් ෙනොෙවයි, දශක හත අටක ඉඳලා සාකච්ඡා කරන 
ෙදයක්. කාලෙයන් කාලයට අපි ෙනොෙයකුත් විසඳුම් ෙගෙනනවා. 

නමුත් එන්න එන්න නඩුහබ වැඩි වීම මත ෙමය තවමත් බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 1988 කාලෙය් හඳුන්වා දුන්නු 
සමථ මණ්ඩල සමථකරණය තුළ, අද සුවිෙශේෂී ජයගහණයක් අත් 
කරෙගන තිෙබනවා.  පසු ගිය කාල සීමාව තුළ සමථ මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් වුණු නඩු එක්ලක්ෂ හැටඑක් දහසකින්, හැටහත් දහසක් 
සමථකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 49ක 
පතිශතයක් සමථ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා 
කරනවා, අධ්යයනය කරනවා,  තව දුරටත්  සමථකරණය සඳහා 
නියමිත රුපියල් ෙදලක්ෂ පණස්දහෙසේ සීමාව තව තරමක් ඉහළට 
දැම්ෙමොත් අධිකරණවලට ෙම් නඩු තදබදය අඩු කර ගන්න 
උපකාර ෙවයි කියා. 

ඒ එක්කම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා.  ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය පිළිබඳව 
උපෙදස් දීම කියන එක ඉතාමත් සංකීර්ණ කාරණයක්.  ෙම්ක 
ෙකෙනකුෙග් මතයක්, උපෙදසක්. කවුරු ෙහෝ ෙරෝගියකු 
මැෙරන්න යන ෙකොට ඒ ෙරෝගියාට ෙදන්න ඕනෑ පැනෙඩෝල් 
ෙපති ෙදකක් ද, එෙහම නැත්නම් එයාට antibiotic  සහිත 
injection  එකක් ෙදනවා ද කියලා තීරණය කරන්න ෙදොස්තර 
මහත්මයකුට හැර ෙවන ෙකෙනකුට බැහැ. සමහර ෙවලාවට 
පාෙර් යන මනුෂ්යයකු කියනවා නම් විෙශේෂඥ ෙදොස්තර මහත්මයා 
කියාපු ෙබෙහත ෙනොෙවයි ෙදන්න ඕනෑ, අසවල් ෙබෙහතයි 
කියලා, ඒ කමය  අපි අනුගමනය කරනවා නම් ඒ ෙලඩාට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය පිළිබඳව රජයට නීති උපෙදස් ෙදන 
ආයතනය තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව.   එහි පධානියා  
නීතිපතිවරයායි. ෙමය ඉතා ෙගෞරවනීය තනතුරක්. ෙගෞරවනීය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඉතිහාසෙය් අවුරුදු 130කට වඩා වැඩි 
කාලයක්  අඩු පහසුකම් යටෙත්,  අඩු වැටුප් යටෙත්, ඉතා වටිනා, 
සුවිෙශේෂී ෙසේවාවක් සිදු කරන ආයතනයක්.  එවැනි ආයතනයකට 
තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පත අනුව ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවන් උඩ පහර දීම්, විෙව්චන කිරීම් සිදු කිරීම තුළ මා 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා, ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත්යයට ඒ 
උදවිය කරන්ෙන් සාධාරණයක් ෙනොෙවයි කියන එක. එය නීතිෙය් 
ආධිපත්ය බිඳ දැමීමට ෙහේතු වන කුහක කියාවලියක් කියලා අපි 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් කිසි වරදක් තිෙබනවා නම් 
අපි ඒක නිහතමානීව පිළිගන්න  සූදානම්. එෙහම වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කර ගන්නත් අපි සූදානම්. ඒ නිසා 
ද්ෙව්ශ සහගතව,  මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වමින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් එල්ල කරන පහාර මා හිතනවා,  ෙම් 
රටට ස්වාධීන අධිකරණයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන නීතිෙය් 
ආධිපත්යයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්ශපාලනඥයකුට ෙහෝ 
ෙවනත් ෙකනකුට තරම් ෙනොවන බව.  

හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් 
සභාෙව්දී කළ කථාෙව්දි ඉල්ලීමක් කළා,  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යන්නය කියලා. අපි 
ෙම් වන ෙකොටත් ඒක කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනාධිපතිවරයා යටෙත් ගැසට් කරෙගන 
තිබුණා. ඒක නිසා රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා.  රෙට් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තරයට පවා අපි ගියාම මුහුණ ෙදන්න 
වුණු විශාල ෙචෝදනාවක් තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙද්ශපාලන ගහණය යටෙත් ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවන් සඳහා 
පාවිච්චි කරනවායි කියන එක.  නමුත් අද එවැනි තත්ත්වයක් 
නැහැ. අද නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙබොෙහොම ස්වාධීනව 
කටයුතු කරනවා.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නීතිඥවරුන් 
බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ 
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ෙදනා විෙව්චන එල්ල කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියන්න 
සතුටුයි,  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බඳවා ගැනීෙම් කියා 
පටිපාටියක්, ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පළමුවැනි වතාවට ෙමවර නීතිඥවරුන් 
කණ්ඩායමක් බඳවා ගත් බව. ඒක අනුමත කරලා, ඒ නියමිත 
කමෙව්දය අනුගමනය කරලා,  සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වා ලකුණු 
දීමක් තුළිනුයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ.  ඒ කමෙව්දය අලුතින්මයි අපි 
පටන් ගත්ෙත්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ තරමට ෙබොෙහොම 
සකිය ෙලස සහ ස්වාධීනව කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමාත්  නඩුවල පමාදය 
ෙපන්වා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් මහාධිකරණවල අභියාචනා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගලා ඒම තුළ නඩු විශාල වශෙයන් - දහස ්
ගණන්- ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ නඩු විභාග කිරීම 
ඉතාමත්ම බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමන්ලා අපි ඒ කාලෙය් 
දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා එදා 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒ 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙයෝජනා කෙළේ 
අභියාචනාධිකරණ ව්යාප්ත කරලා, සෑම පළාතකටම සිවිල් 
අභියාචනාධිකරණ යක් ආරම්භ කිරීමටයි. නමුත් සමහර 
ෙද්ශපාලන න්යාය පත මත, සමහරුන්ෙග් කියා කලාපය නිසා 
අවසාන ෙමොෙහොෙත් එය සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපට තුෙනන් 
ෙදකක් ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහයට අලුතින් විෙශේෂ මහාධිකරණ පනතක් ෙගනැල්ලා 
පළාත්බද මහාධිකරණ ඇති කෙළේ.  ඒ අනුව දැන් පළාත්බද 
මහාධිකරණ විසි ගණනක් තිෙබනවා. ඒ යටෙත් නඩු තීන්දුවලට 
විරුද්ධව අභියාචනා විශාල වශෙයන් ගලා ෙගන එනවා. ඒ නිසා 
ඒවා විසඳීම සඳහා අපි පැලැස්තර විසඳුම් නැතිව අලුතින් 
නිර්මාණය කරන්න යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළට ෙම් රෙට් 
අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව නිශ්චිත සැලැස්මක් ඇතිව 
කමෙව්දයක් ඇතුළත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම ළමා සහ කාන්තා අපරාධ 
සම්බන්ධෙයන් අද කථා කළා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, සෑම පෙද්ශයකම 
පවතින අධිකරණවල  සතියකට එක දිනයක් ළමා සහ කාන්තා 
අපරාධ සම්බන්ධ නඩු විභාග කිරීම සඳහා ෙවන් කරලා එම නඩු 
කටයුතුත් ඉක්මනින් අවසන් කරන්න ඕනෑ කියලා. 

ඒ එක්කම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, මීට ෙපර කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමා මතු කළ කාලාවෙරෝධී පනත පිළිබඳ පශ්නය ගැන. 
අෙප් හිටපු ගරු අමාත්යතුමාෙග් කාලෙය් එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සංවාදයකට ලක් කළා. හැබැයි, ඒෙක් යම් යම් අඩු පාඩු, පශ්න 
තිබුණා. ඒ නිසා ඒක කල් ගියා. දැන් නැවතත් අපි ඉතා ඉක්මනට 
ඒ පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම අපි බලයට එන ෙකොට නීති විද්යාලය පිළිබඳව 
පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම භාෂා පශ්න,  පරිපාලන 
පශ්න, නීති විද්යාලයට ඇතුළුවීෙම් වයස පිළිබඳ පශ්න තිබුණා. අපි 

ජනවාරි 08වැනිදා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා සතියක වාෙග් කාලයක් 
ඇතුළත ඒ සියලු පශ්න, පතිපත්තිමය කාරණා  නිවැරදි කරලා ෙම් 
වන විට ඒ පශන් සියල්ල නිරාකරණය කර තිෙබනවා. ඒ අනුව  
ඉතාමත්ම සාර්ථක ෙලස නීති විද්යාලෙය් කටයුතු පවත්වා ෙගන 
යනවා.  

ඒ එක්කම  "LawNet" එක ගැන ගරු මන්තීතුමා මතක් කළා. 
2006 ඉඳලා ඒක අකිය ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැවතත් එය 
යාවත්කාලීන කිරීමට; නැවත ආරම්භ කිරීමට දැනටමත් පියවර 
ගනිමින් සිටිනවා. ඒ එක්කම එතුමා සඳහන් කළා ශී ලංකා නීති 
වාර්තාවල පමාදයක් තිෙබනවා කියලා. පසු ගිය දිනවලත් අපි ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඒවා පමාදයකින් ෙතොරව මුදණය කර 
දීම සඳහා  අලුත් කම ෙව්දයක් ෙසොයා ගන්න යනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අපට සමස්ත 
අධිකරණ ක්ෙෂේතයට, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියට  තිෙබන ෙලොකුම 
ගැටලුව තමයි පරිවර්තකයන් පිළිබඳ පශ්නය. අද තිෙබන වැටුප් 
පරිමාව තුළ පරිවර්තනය සඳහා ෙසේවකයකු බඳවා ගැනීෙම් විශාල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පරිවර්තක ෙසේවාව ෙවනම 
ෙසේවාවක් විධියට; ෙවනම category එකක ෙසේවාවක් විධියට 
සලකා බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අපට අලුතින් ඇති කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම නීති ආධාර ෙකොමිසම පිළිබඳවත් යම් යම් අඩු පාඩු 
ෙපන්වා දුන්නා. අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් මිල මුදල් තිෙබන අයට 
සමානව, මිල මුදල් නැති දුප්පත් අහිංසක ජනතාවටත් නීතිෙය් 
පිළිසරණ තිෙයන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම නැත්නම් නීතිෙය් 
ආධිපත්ය බිඳ හැෙළනවා. ෙම් වන විට නීති ආධාර ෙකොමිසම 
සුවිශාල ෙසේවාවක් කරනවා. අපි දන්නවා, නීති ආධාර 
ෙකොමිසෙමන් ඉල්ලීමක් කළාම ෙබොෙහෝ ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරු පවා 
ෙනොමිලෙය් නඩු කටයුතුවලට ෙපනී සිටින්නට කැමැත්ත පකාශ 
කර තිෙබන බව.  නීති ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කරන ෙකොට අපිත් 
ඒ වාෙග් සහෙයෝගය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී  ඒ 
සුවිෙශේෂී ෙසේවාව පිළිබඳව තවත් කමානුකූලව කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්,  මීට 
සහභාගි වූ සියලු ෙදනාට නැවත වතාවක්  ස්තුතිය පකාශ කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.4,681,288,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.8,003,690,000 
 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.8,003,690,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

385 386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,171,074,000 

 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,171,074,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.3,213,355,000 
   

 “103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.3,213,355,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

222  වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා යුද හමුදාව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.151,893,685,000 

      
“222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.151,893,685,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.5,837,520,000 

     
“222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.5,837,520,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

                                   
223 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා නාවික හමුදාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.48,655,198,000 
  

“223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.48,655,198,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.12,357,700,000 
  

“223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.12,357,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

224  වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව   
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 34,047,252,000 

  
“224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 34,047,252,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  

රු. 19,237,000,000 
  

“224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
සඳහා රු. 19,237,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන  
ලදී.   

 
320 වන ශීර්ෂය.- සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 17,214,792,000 
  
“320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 17,214,792,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 283,000,000 
  

“320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 283,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320   ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

   
325 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා ෙවරළ ආරක්ෂක 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 29,770,000 

  
“325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 29,770,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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 01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  
වියදම,               රු. 32,500,000 

  
“325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 32,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 4,681,288,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 8,003,690,000 
 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 8,003,690,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,171,074,000 
  

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,171,074,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,213,355,000 

 
“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 3,213,355,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  222.- இலங்ைக தைரப்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 151,893,685,000 

 
“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 151,893,685,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 5,837,520,000 

 
“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,837,520,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
 

தைலப்  223.- இலங்ைக கடற்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 48,655,198,000 

 
“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 48,655,198,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  12,357,700,000 
 

“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 12,357,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  224.- இலங்ைக வான்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 34,047,252,000 

 
“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 34,047,252,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  19,237,000,000 
 

“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  பா 19,237,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  

எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  320.- சிவில் பா காப் த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 17,214,792,000 

 
“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 17,214,792,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள்-  லதனச் 

ெசல  பா 283,000,000 
 

“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 283,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  325.- இலங்ைக கடேலாரப் பா காப் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள்  -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 29,770,000 
 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 29,770,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 32,500,000 
 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 32,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,681,288,000, for Head 103, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,003,690,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,003,690,000, for Head 103, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,171,074,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,171,074,000, for Head 103, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,213,355,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,213,355,000, for Head 103, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 222.- SRI LANKA ARMY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 151,893,685,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 151,893,685,000, for Head 222, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.5,837,520,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,837,520,000, for Head 222, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 
 

 

HEAD 223.- SRI LANKA NAVY 
 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 48,655,198,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 48,655,198,000, for Head 223, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 12,357,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,357,700,000, for Head 223, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 224.- SRI LANKA AIR FORCE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 34,047,252,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 34,047,252,000, for Head 224, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 19,237,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,237,000,000, for Head 224, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY 

 
Programme 01.  - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 17,214,792,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 17,214,792,000, for Head 320, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 283,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 283,000,000, for Head 320, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 325.-  DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 29,770,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 29,770,000, for Head  325, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 32,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 32,500,000, for Head 325, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

“110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 840,080,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 160,390,000 
 
“110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 160,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

205 වන ශීර්ෂය .- මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 45,280,000 

 
“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 45,280,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 2,080,000 
  
“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,080,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
228 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ පරිපාලනය  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 5,378,550,000 

 
“228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 5,378,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 1,224,450,000 
 
“228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,224,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

229 වන ශීර්ෂය.-  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 659,600,000 

 
“229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 659,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 606,300,000 
 
“229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 606,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
230 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 86,560,000 

 
“230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 86,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 31,300,000 
 
“230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 31,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
231 වන ශීර්ෂය.-  ණය සහනදායක මණ්ඩලීය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 15,890,000 

 
“231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 15,890,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 800,000 

 
“231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

 
233 වන ශීර්ෂය.-  රජෙය් රසපරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 245,300,000 
  
“233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 245,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 409,200,000 

 
“233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 409,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

234 වන ශීර්ෂය.-  ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් ෙරජිසට්ාර් 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 152,920,000 

  
“234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 152,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 9,400,000 
 
“234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 9,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

395 396 



2015 ෙදසැම්බර්  04 

 235 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකොමිෂන් සභා ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 14,860,000 

  
“235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 14,860,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 1,800,000 
 
“235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 840,080,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 160,390,000 
 

“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 160,390,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  205.- ெபா  நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர் திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 45,280,000 
 

“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 45,280,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 2,080,000 

 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,080,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  228.- நீதிமன்ற நி வாகம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 5,378,550,000 

 
“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 5,378,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 1,224,450,000 
 

“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,224,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  229.- சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 659,600,000 
 

“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 659,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 606,300,000 
 

“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 606,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  230.- சட்ட வைரஞர் திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,560,000 
 

“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 86,560,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 31,300,000 

 

“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 31,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  231.- கடன் இணக்க சைப திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 15,890,000 

 
“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 15,890,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 800,000 

 

“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
 

தைலப்  233.- அரசாங்க இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் 
திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 245,300,000 
 

“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 245,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 409,200,000 

 

“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 409,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  234.- உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 152,920,000 

 

“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 152,920,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 9,400,000 

 

“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 9,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  234, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  235.- சட்ட ஆைணக்கு த் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 14,860,000 

 
“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 14,860,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,800,000 

 
“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 1,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 840,080,000, for Head 110, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 110, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 160,390,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 160,390,000, for Head 110, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 

Head 110, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

HEAD 205.- DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 45,280,000 

Question, "That the sum of Rs. 45,280,000, for Head 205, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,080,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,080,000, for Head 205, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 228. - COURTS ADMINISTRATION  
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 5,378,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,378,550,000, for Head 228, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. -   Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,224,450,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,224,450,000, for Head 228, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 228, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 229. - DEPARTMENT OF ATTORNEY GENERAL    
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 659,600,000 

Question, "That the sum of Rs. 659,600,000, for Head 229, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 229, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 606,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 606,300,000, for Head 229, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 229, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 230. - DEPARTMENT OF LEGAL DRAFTSMAN   
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 86,560,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 86,560,000, for Head 230, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. -   Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 31,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 31,300,000, for Head 230, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 230, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 231. -  DEPARTMENT OF DEBT CONCILIATION BOARD 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 15,890,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,890,000, for Head 231,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 231, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 800,000, for Head 231, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 231, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

HEAD 233. -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT ANALYST 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 245,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 245,300,000, for Head 233,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 409,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 409,200,000, for Head 233, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 233, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 234. -  REGISTRAR OF THE SUPREME COURT  
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 152,920,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 152,920,000, for Head 234, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 234, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,400,000, for Head 234, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 234, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

HEAD 235. -  DEPARTMENT OF LAW COMMISSION 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 14,860,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,860,000, for Head 235,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,800,000, for Head 235, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 235, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්ර ණ අමාත්යාංශය 

පුනරාවර්තන - රු. 68,623,500,000 
මූල ධන - රු. 8,302,350,000 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சு 
 

மீண் வ ம் - . 68,623,500,000 
லதனம் - . 8,302,350,000 

 
MINISTRY OF LAW AND ORDER AND PRISONS REFORM 

Recurrent - Rs. 68,623,500,000 
Capital - Rs.    8,302,350,000 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පහත 
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

 
ශීර්ෂ 192—නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යවරයා 

35 වන පිටුෙව්, 18 සහ 19 වන ෙප්ළි ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතම ආෙද්ශ කළ යුතුය. 

  
 'පුනරාවර්තන   63,151,620,000 
  මූලධන    5,069,800,000 ' " 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එම සං ෙශෝධනයට සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

  ශීර්ෂ 192. - නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්ර ණ 
අමාත ්යවරයා 

වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන  - පුනරාවර්තන වියදම -  
රු. 7,060,700,000 

වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම -  
රු. 1,062,200,000 

 
தைலப்  192. - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல - .7,060,700,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  -  . 1,062,200,000 

 

HEAD 192. - MINISTER OF LAW AND ORDER AND PRISONS 
REFORM 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 7,060,700,000 

 Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.1,062,200,000  

      
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ස භාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක ස භා අවස් ථාෙව්දී 
192වන ශීර්ෂෙය් 01වන වැඩසටහෙනහි පුනරාවර්තන හා මූල ධන 
වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පි ළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 
 

 
36 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය. [ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා] 

  
"වැඩ සටහන 01 ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන  7,154,120,000   

    1,082,700,000" 
 
මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් බන්ධනාගාර 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට (ශීර්ෂ අංක 232) සහ පජා පාදක විෙශෝධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව (ශීර්ෂ අංකය 326), ෙමම අමාත්යාංශෙය් සිට 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයට 
මාරු කිරීම සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 01-02 ව්යාපෘතිය ෙමම අමාත්යාංශයට මාරු 
කිරීම ෙහේතුෙවන් අය වැය පතිපාදනය රුපියල් 113,920,000 (රුපියල් 
93,420,000 ක් වූ පුනරාවර්තන වියදම් සහ රුපියල් 20,500,000 ක් වූ මූලධන 
වියදම්) කින් වැඩි කිරීමයි. 
 

"192වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩ සටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.7,154,120,000ක වැඩි කරන ලද මුදල සහ මූලධන වියදම 
සඳහා රු.1,082,700,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් ස භාසම්මත විය. 
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2015 ෙදසැම්බර්  04 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 55,997,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 55,997,500,000, for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,987,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,987,100,000, for Head 225, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

අ. භා. 7.15 ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 05 වන ෙසනසුරාදා.  

 
பி. ப. 7.15 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 

அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 05 சனிக்கிழைம. 

 
It being 7.15 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 05th 

December, 2015. 
 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 පසු කර තිබුෙණන් ගරු 
කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල්  
තබන ලදී. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා.7.15ට  2015  ෙනොවැම්බර් 

28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 05 වන 
ෙසනසුරාදා  පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி. ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

 
இதன்ப , பி. ப. 7.15க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2015 நவம்பர் 

28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 05, சனிக்கிழைம 
.ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past  7.00 p.m., THE HON. SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put.  
 
Adjourned accordingly at  7.15  p.m. until  9.30 .a.m. on  Saturday, 

05th December, 2015, pursuant to the Resolution of  Parliament of  
28th  November, 2015.  
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192වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන සහ මූලධන 
වියදම් සං ෙශෝ ධිතාකාරෙයන් උපෙල් ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යැයි නිෙයෝග කරන ලදි. 

 
"தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 7,154,120,000 அதிகாிக்கப்பட்ட ெதாைக ம் 
லதனச் ெசல க்கான பா 1,082,700,000 அதிகாிக்கப்பட்ட 

ெதாைக ம் அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப மாக" எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசல கள் தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் 
பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, "That the increased sum of  Rs. 7,154,120,000 for 
Recurrent Expenditure and the increased sum of Rs. 1,082,700,000 for 
Capital Expenditure, for Head 192, Programme 01, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 192, Recurrent and Capital Expenditures, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 
 

225 වන ශීර්ෂය.- ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 55,997,500,000 

 
“225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 55,997,500,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 3,987,100,000 

 
“225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,987,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
2 25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
தைலப்  225.-  ெபா ஸ்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 55,997,500,000 

 

“தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 55,997,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

   
தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,987,100,000 

 
“தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,987,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 



 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන:  
 අමාත්යාංශවලින් ලබා ෙදන මුදිත වාර්තා 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
2015 ෙදසැම්බර් 04වන දින “ලංකාදීප” සහ “රිවිර” පුවත් 

පත්වල පළ වූ වාර්තා :  
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Printed Reports Presented by Ministries 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
“LANKADEEPA” AND “RIVIRA” REPORTS OF 4th 

DECEMBER, 2015: 
Statement by Minister of Sustainable Development 

and Wildlife 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
அைமச்சுகளால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அச்சிடப்பட்ட  

அறிக்ைகககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
2015 சம்பர் 04ஆம் திகதி "லங்காதீப" மற் ம் "ாிவிர" 

பத்திாிைக அறிக்ைககள் :  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சாின் கூற்  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016- [ෙදොෙළොසව්න ෙවන් කළ 
දිනය]: 
[ශීර්ෂ 136, 219 (කීඩා ); ශීර්ෂ 126, 207, 209, 212, 213

(අධ්යාපන ); ශීර්ෂ 117, 214 (උසස ්අධ්යාපන හා මහා 
මාර්ග)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී. 

 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය යළි සථ්ාපිත 

කිරීම 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட 
பன்னிரண்டாம் நாள்] : 
[தைலப் கள் 136, 219 (விைளயாட் த் ைற); 

தைலப் கள் 126, 207, 209, 212, 213 (கல்வி); 117, 
214 (உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்)] – 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
 ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

இலங்ைக ேதசிய ல்கள் அபிவி த்திச் சைபைய மீளத் 
தாபித்தல் 

APPROPRIATION BILL, 2016 - [Twelfth Allotted Day]: 
Considered in Committee - [Heads 136, 219 (Sports); 

Heads 126, 207, 209, 212, 213 (Education); 
Heads 117, 214 (Higher Education and 
Highways)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Re-establishment of Sri Lanka Book Development 
Board 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
අමාත්යාංශවලින් ඉදිරිපත් කරන මුදිත වාර්තා 

அைமச்சுகளால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அச்சிடப்பட்ட  
அறிக்ைகககள் 

PRINTED REPORTS PRESENTED BY MINISTRIES  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2016) සම්බන්ධ කාරක සභා 

අවස්ථා විවාදෙය්දී අදාළ අමාත්යාංශවලින් ගරු මන්තීවරුන්ට ලබා 
ෙදන පගති වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් දිනෙය්දී සභා ගර්භෙය්දී 
මතු වූ පශ්නය පිළිබඳව නිෙව්දනයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන එවැනි වාර්තා මුදණය 
කිරීමට වැය වන අධික වියදම අවම කර ගැනීෙම් පියවරක් ෙලස 
මුදිත වාර්තා ෙවනුවට CD ෙහෝ DVD සංයුක්ත තැටි අනුසාරෙයන් 
ඒවා ලබාදීමට අදාළව 2011 ඔක්ෙතෝබර් මස 21ෙවනි දින 
පවත්වන ලද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 
තීරණය කර ඇත.  

එකී තීරණය අනුව, විවිධ අමාත්යාංශ සහ ඒවා යටෙත් ස්ථාපිත 
ව්යවස්ථාපිත ආයතන මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා එවනු ලබන මුදිත වාර්තා ෙවනුවට CD සහ DVD තැටි 
ෙලස සකසා එවන ෙමන් අදාළ අමාත්යාංශ දැනුවත් කරන ලද 
අතර, සීමිත මුදිත පිටපත් පමාණයක් ලබා ෙදන ෙලසද දන්වා 
ඇත.  

පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් තබන එකී වාර්තාවන්හි මුදිත 
පිටපත් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා සභා ගර්භෙය් එක් 
ස්ථානයක තබා අවශ්ය පරිදි ඒවා ගරු මන්තීවරුන්ට පරිහරණය 
කිරීමට අවස්ථාව සැලසිය හැකි බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

තවද ගරු මන්තීවරුන්ට එවැනි වාර්තා මුදිත ආකාරෙයන්ම 
ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙව් නම් ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කර කලින් එළැඹි තීරණය 
පතිෙශෝධනය කර අවශ්ය කටයුතු ලබන වසෙර් සිට කිරීමට හැකි 
බවද දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදිත පිටපත් වුවමනායි කියා යම් 

මන්තීවරෙයකු ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම්, එම මන්තීවරයාට එම මුදිත 
පිටපතක අවශ්යතාව සපුරාලන්නට ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පහසුකම් සලස්වන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Speaker, I present the following petitions: 

1. A petition from Mr. Gamini Liyanage of No. 17, 
Handala Road, Wattala; 

2. A petition from Mr. R.M.M. Rathnayake of No. 
04, 2nd Lane, Kanuwana, Kurunduwatta, Ja-Ela; 
and  

3. A petition from Mr. W.M.K. Wijesundara of No. 
100, Aloka Mawatha, Napana, Gunnepana.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1)  ෙපොරවගම, මාරග්ෙගොඩ, "සම්පත්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි, 
ඒ.එච්.එස.්පී.ෙක්. ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  කහදූව, වතුරුවිල, ආරණ්ය පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
සුධීර නිශාන්ත ෙප්රුසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදොළහ 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙකොළඹ 05, තිඹිරිගසය්ාය පාර, ජාතික නිවාස අංක ඊ/16 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.පී. රජීව මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

407 408  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(2)  මාලෙඹ්, තලංගම උතුර, ෙගෝනවත්ත පාර, 3වන හරස ්
පටුමඟ අංක 1000/12 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙහේමපාල 
කංකානම්ෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3)  අකුරැස්ස, විල්පිට, බැවුලෙදණිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ජී. කුසුමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(4)  පිළියන්දල, මාම්ෙප්, පී.එස.් ෙපෙර්රා මාවත, අංක 103 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි සමසත් ලංකා එක්සත් ෙසේවක 
සංගමෙය් ෙල්කම් පී.එල්.එස.් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)  පිළියන්දල, මාම්ෙප්, පී.එස.් ෙපෙර්රා මාවත, අංක 103 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි සමසත් ලංකා එක්සත් ෙසේවක 
සංගමෙය් ෙල්කම් පී.එල්.එස.් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)  පිළියන්දල, මාම්ෙප්, පී.එස.් ෙපෙර්රා මාවත, අංක 103 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි, ශී ලංකා සීනි කර්මාන්ත ෙසේවක 
සංගමෙය් පධාන ෙල්කම්, පී.එල්.එස.් ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(7)  පිළියන්දල, මාම්ෙප්, පී.එස.් ෙපෙර්රා මාවත, අංක 103 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි, ශී ලංකා සීනි කර්මාන්ත ෙසේවක 
සංගමෙය් පධාන ෙල්කම්, පී.එල්.එස.් ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(8)  ෙදනිපිටිය, වැලිහිඳ, බැද්ෙද්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි, 
එස.්ජී. එඩ්මන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)  කඹුරුපිටිය, ආරියසිරි, අකුරුෙගොඩ ලිපිනෙයහි පදිංචි ටී.ජී. 
ආනන්ද රත්න කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(10)  පාදුක්ක, මාවතගම, රිටිගහෙහේන, අංක 405 බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. දයාරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;       

(11) වැලිගම, ෙකෝවිලකන්ද ළඟ පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. ඥානවතී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(12) අතුරුගිරිය, මැද මාවත, අංක 251/5 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එල්. ගුණපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඊෙය් 

උෙද් මතු වුණු තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධව. සීඩී එකයි, 
ෙපොත් 15යි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා 

තීරණය ගත්ත ෙවලාෙව් අනුර දිසානායක මහතාත්, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙකොමිටිෙය් හිටියා. එෙහම දැන දැන ඊෙය් 
පැය භාගයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය නාස්ති 
ෙකරුවා. I think they should apologize to the House.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සමාව ගන්න ඕනෑ. මම දන්ෙන් නැහැ, ඊෙය් 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා විෙරෝධය දැක්වූවාද කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ඒ ෙවලාෙව් සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා හිටියා නම් ඔබතුමාත්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙයෝජනා කෙළේ, අවශ්ය අයට ෙදන්න කියලා. ලිඛිතව 

වුණත් ඒ ගැන ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, Sir.  The problem is, knowing very well about the 

decision that was taken to distribute CDs and fifteen books - 
which are also on the website -  ඒක දැන දැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වටිනා කාලය පැය භාගයක් නාසත්ි ෙකරුවා, හැම එක් ෙකනාටම 
ෙපොත් ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. අපි වචනයක් 
කියනවා නම් ඒ වචනය විශ්වාස කරන්න ඕනෑ.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි,  අදහස් විමසලා අවශ්ය අයට ලබා 

ෙදන්නට මා කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සමාව ගන්න ඕනෑ. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ ඇරියා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඒ මන්තීවරුන් ඉන්න 

ෙවලාවක ඔය කාරණය කිව්වා නම් ෙහොඳයි. එතෙකොට ඒ අයටත් 
තමන්ෙග් මතය පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව උෙද් 9.30ට ආරම්භ ෙවනවා ෙන්. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා අපි අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා. දැන් දවෙසේ වැඩ 

කටයුතුවලට යමු.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව උෙද් 9.30ට ආරම්භ ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අද දවෙසේ වැඩ ටික ආරම්භ කරමු, සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඔබතුමාට කිව්වා, "හැම දාම උෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

වටිනා කාලය අනවශ්ය පශ්න ඇදෙගන නාස්ති කරනවා" කියලා. 
ඊෙය් ඒක පැහැදිලිව ඔප්පු වුණා. ඒ නිසා ඊෙය් අපට 7.00 ෙවන 
කල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පවත්වා ෙගන යන්න වුණා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මැතිතුමා ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාෙග් නමත් 
සඳහන් කළා. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසායි, මම ෙම් 
ගැන කියන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා කිව්වා, "සමාව ගන්න ඕනෑය" කියා. එෙහම 
කිව්වාම, ඒක ටිකක් බරපතළයි. ෙමොකද, කාලය නාස්ති වීම 
පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, සමාව ඉල්ලිය යුතු අවස්ථා ඕනෑ තරම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට කලින් ඇති වී තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
කාරක සභාෙව්දී ගත් එකඟතාව ෙමොකක්ද කියා. නමුත් ෙමතැනදී 
කථා කෙළේ මන්තීවරු සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකමක් 
ෙවනුෙවන් නම්, ඒ අයිතිවාසිකම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා දැන් 
යම් තීරණයක් දුන්නාට පසුව අප ඒක භාර ගත්තා. භාර ගත්ත 
නිසා තමයි, ෙම් නිහඬව ඉන්ෙන්. සමාව ගන්න ඕනෑය කියා 
නැවත කාලය ගන්න ගියාම තමයි, ෙම් පශ්න මතු ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ විධියට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කර ෙගන 

යමු. මම ඒ ගැන අවධානය   ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තවත් ෙව්ලාව නාස්ති කළ යුතු නැහැ. දැන් අපි 
ඊළඟට තිෙබන කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවමු. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-92/'15-(2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑ නම් එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මට ඉදිරිපත් කිරීමට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට අතුරු පශ්න අසන්නත් තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ආරක්ෂක අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

මහවැලි කලාපවල පදිංචි කළ ෙගොවි පවුල් : 
ඉඩම් ලබාදීම 

மகாவ  வலயங்களில் கு யமர்த்தப்பட்ட 
விவசாயக் கு ம்பங்கள் : காணிகள் வழங்கல் 
 FARMER FAMILIES SETTLED IN MAHAWELI SYSTEMS: 

PROVISION OF LANDS  
 

162/’15 
2.  ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මහවැලි කලාපවල පදිංචි කළ මුල් ෙගොවි පවුල් 
ෙම් වනවිට සිය තුන්වන පරම්පරාව දක්වා විහිදී 
ඇති බවත්; 

411 412 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඔවුන් ෙම් වනවිට තම පියාට ෙහෝ සෙහෝදරයින්ට 
අයත් අක්කර 2 1/2ක වගා භූමිය හවුෙල් වගා 
කරමින් උපයාගන්නා සුළු ආදායමින් මහත් 
අසීරුෙවන් ජීවත්වන බවත්;  

 (iii) මුල් පදිංචිකරුවන්ට පදිංචිය සඳහා ලබාදුන් 
අක්කර 1/2 ක භූමි පමාණය තුළ ෙමම පරම්පරා 
තුනම කුඩා නිවාස සාදාෙගන දැඩි අසීරුෙවන් 
ජීවත්වන බවත්;  

    එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 (ආ) (i) ෙමම පවුල් සඳහා අලුතින් වගා භූමි හා පදිංචියට 
ඉඩම් ලබාදීෙම් සැලසුමක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් කියාත්මක වන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) (i) මහවැලි ව්යාපාරය තුළ තිෙබන ෙමෙතක් 
පරිහරණයට ෙනොගත් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම රක්ෂිත කවෙර්ද; 

 (iii) යම් විෙශේෂ අවසරයක් මත, එම රක්ෂිතවලින් 
බාහිර පාර්ශව්යන්ට බලපත මත ෙහෝ බදු පදනම් 
මත ඉඩම් ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) மகாவ  வலயங்களில் ஆரம்பத்தில் 
கு யமர்த்தப்பட்ட  விவசாயக் கு ம்பங்கள் 
இன்றளவில் ன்றாவ  பரம்பைர வைர 
வியாபித் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் இன்றளவில் தம  தந்ைதக்ேகா 
அல்ல  சேகாதரர்க க்ேகா ெசாந்தமான 2½ 
ஏக்கர் விைளநிலத்ைத கூட்டாகப் பயிர்ெசய்  
ஈட் க்ெகாள்கின்ற சிறிதள  வ மானத்ைதக் 
ெகாண்  மிக ம் சிரமத் டன் வசிக்கின்றன 
ெரன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பக் கு யி ப்பாளர்க க்கு கு யமர்வதற் 
காக வழங்கிய ½ ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த 

ன்  பரம்பைரயின ம் சிறிய கைள 
அைமத் க்ெகாண்  மிகுந்த சிரமத் டன் 
வசிக்கின்றனெரன்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

 (iv) இன்ேறல், ஏன்? 

(ஆ) (i) இக்கு ம்பங்க க்கு திதாக 
விைளநிலங்கைள ம் கு யமர்வதற்கான 
காணிகைள ம் வழங்குவதற்கான 
திட்டெமான்  உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டம் அ லாக்கப்ப ம் திகதி 
யா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மகாவ த் திட்டத்தி ள்ள இற்ைறவைர 
பாவைனக்கு எ க்கப்படாத காணிகளின் அள  
யா  ; 

 (ii) அவ்ெவா க்கங்கள் யாைவ; 
 (iii) ஏேத ம் விேசட அ மதியின் ேபாில் 

அவ்ெவா க்கங்களி ந்  
ெவளித்தரப்பின க்கு அ மதிப்பத்திர அ ப் 
பைடயில் அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் 
காணிகள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iv) ஆெமனில், அக்காணிகளின் அள  யா ; 

 என்பைத ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware that - 
 (i) the original farmer families that were settled 

in the Mahaweli Systems have developed 
into their third generation at present; 

 (ii) they eke out a living with immense 
hardships with the little income they earn 
by cultivating the land with an extent of two
-and-a-half acres that belong to their father 
or brothers; 

 (iii) the families of all three generations have 
built small houses in the half-acre land 
given to the original settlers for living and 
live under trying conditions? 

 (iv) If not, why? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether there is a plan to provide these 

families with lands for living and lands for 
cultivation anew; and 

 (ii) if so, the date that plan will be 
implemented? 

(c) Will he further inform this House - 
 (i) the extent of land in the Mahaweli Scheme 

that has not been utilized up to now; 
 (ii) what those reserves are; 
 (iii) whether lands have been given to external 

parties from those reserves on special 
permission, on permits or on lease basis; 
and 

 (iv) if so, the extent of land so given? 

(d) If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
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(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) පිළිගත හැකියි. 

 (iii) මුල් පදිංචිකරුවන් ෙවත පදිංචිය සඳහා ලබා දුන් 
අක්කර 1/2ක ෙගොඩ ඉඩම් පමාණය තුළ සමහර 
පවුල් ආශිතව එක් එක් පරම්පරාවලට අයත් පවුල් 
අනු පවුල් ෙලස මුල් පදිංචිකරු සමඟ ජීවත් වන 
අතර, පසු අවසථ්ාවලදී අනු පවුල්වලට ද අනවසර 
නියමානුකූල කිරීම් යටෙත් සහ ඉඩම් කච්ෙච්රි 
යටෙත් පදිංචිය සහ වගාව සඳහා ඉඩම් ලබා දී ඇති 
අවසථ්ා ද ඇත.  

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) ෙමම අනු පවුල් ඒකක සඳහා වාරි ඉඩම් ලබා දීමට 
අදාළ බල පෙද්ශවල ඉඩකඩ ෙනොමැති බැවින් 
පදිංචිය සඳහා පමණක් ඉඩම් ලබා දීමට ඉඩම් 
සංවර්ධන ආඥාපනෙත් විධිවිධාන යටෙත් ඉඩම් 
කච්ෙච්රි පැවැත්වීමට විටින් විට කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්. දැනටමත් මහවැලි "සී" හා "බී" කලාපවල 
ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වා අවසන් කර ඇති අතර, 
ඉදිරි මාස 06ක කාලය තුළ අදාළ ඉඩම්  විධිමත්ව 
භාර දීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 (ii) වලව කලාපෙය් ඉඩම් කච්ෙච්රිය 2016 වර්ෂෙය් 
පළමු කාර්තුෙව්දී පවත්වනු ලැෙබ්. 

(ඇ) (i) මහවැලි ව්යාපාරය තුළ ඇති රක්ෂිත ඉඩම් 
පමාණය ෙහක්ෙටයාර 67,713.93ක් ෙව්. 

 (ii) ඉහළ ගංගාධාර ජලාශ, වැව්, ගංගා, ඇළ, ෙදොළ 
සඳහා වූ රක්ෂිත ෙව්. 

 (iii) එම රක්ෂිතවලින් විෙශේෂ අවසරයක් මත බාහිර 
පාර්ශව්යන්ට වාර්ෂික බලපත මත ඉඩම් ලබා දීමට 
ඉඩකඩක් ෙනොමැති අතර, වික්ෙටෝරියා ජලාශය 
ආශිත ගැසට් මඟින් පකාශයට පත් කර ඇති මීටර් 
100 සීමාව තුළ පමණක් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් 
හිමියන් හට සීමාවන්ට යටත්ව පරිහරණය කිරීම 
සඳහා ඉඩකඩ සලසා දී ඇත. අනවසර අල්ලා 
ගැනීම් ආශිතව අධිකරණ නිෙයෝග හරහා ෙනරපීම් 
නිෙයෝග නිකුත් කර ඇත. 

 (iv) වික්ෙටෝරියා ජලාශ ආශිතව පමණක් අධිකරණ 
තීන්දුවක් ආශිතව නීතිපති උපෙදස ් මත 
ෙහක්ෙටයාර 3.5ක ඉඩම් පමණක් විෙශේෂිත 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව ලබා දී ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අතුරු පශ්න 

ඇසීමට ෙපර මම ඔබතුමාට ෙපොඩි දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ.  
මහවැලි "එච්" කලාපය තුළ ෙම් වන විට ෙගොවි ජනතාවට 
ෙනොදුන්නත්, බදු දීපු ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
ඔබතුමාව දැනුවත් කරනවා. ඒ සඳහා සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම  වාසභූමි  සඳහා දැන් ඉඩම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්ය 
කියා කිව්වා. එක පුද්ගලෙයකුට ඉඩම් ෙකොපමණ පමාණයක් ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවාද? අක්කරයක් අක්කර භාගයක් 
ෙදන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවාද? නැත්නම් ඊට අඩු පමාණයක්ද 
ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කියා මම දැනගන්නට කැමතියි.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට අපි දන්නා පරිදි ෙදවන හා 

තුන්වන පරම්පරාවට ෙගවතු අක්කර 1/4කුත් වාරි අක්කර 1 
1/2කුත් තමයි ලබා ෙදන්ෙන්. අපි නිදහස ලැබුවායින් පස්ෙසේ 
මහාමාන්ය ඩී.එස් ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙම් පෙද්ශවල ජනපද 
ඇති කර කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්නට කටයුතු කළ බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ගරු ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග්  
නායකත්වෙයන් එවකට ගරු ගාමිණි දිසානායක ඇමතිතුමා  
කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය ආරම්භ කර, ඒ  තුළින් ඉඩම් ෙනොමැති 
පවුල් විශාල සංඛ්යාවකට ඉඩම් ලබා දුන්නා. නමුත් අද පශ්නය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙදවන සහ 
තුන්වන පරම්පරාවට ෙදන්නට ඉඩම් ෙනොමැති වීමයි. ජනගහනය 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඉඩම් පමාණය වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන 
ෙසොයා බලනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා පතිපත්ති 
පකාශනෙය් සඳහන් කළා, ඉඩම් බැංකුවක් ඇති කිරීමට කටයුතු 
කරනවාය කියා. රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ඉෙලක්ෙටොනික් 
දත්ත පද්ධතියක් ඇති කිරීමට අය වැෙයන් කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම කෘෂි ආර්ථිකයට නවීන තාක්ෂණය එක් කර, විෙශේෂෙයන් 
අඩු  භූමි පමාණයකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැන් කියාත්මක කරමින් පවතිනවා.  

අපි කෘෂි යන්ත උපකරණවල ආනයන බදු ඉවත් කර 
තිෙබනවා. අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමට සහනයක් වශෙයන් 
එවැනි පහසුකම් සපයා දීලා, අඩු භූමි පමාණයකින් වැඩි 
අස්වැන්නක් ලබා ෙගන අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ෙහොඳ ආදායම් 
මාර්ගයක් ලබා දීමට තමයි, ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ පතිපත්ති 
පකාශය තුළින් ෙයෝජනා කෙළේ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්  ''එච්'' කලාපෙය්  වගා 
භූමි ෙනොමැති උදවියට ෙවනත් පළාත්වලින්, ෙවනත් 
දිස්තික්කවලින් - උතුරු නැ ෙඟනහිර පැත්ෙතන්, වැලිඔය 
පැත්ෙතන්- ඉඩම් ලබා ෙදන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි කිසිම 

පාර්ශ්වයකට අසාධාරණයක් ෙනොවන පරිදි ඉඩම් බැංකුව තුළින් 
විධිමත් ෙලස  සියලුම දත්ත එකතු කර ගන්නවා. අෙප් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්වන  විධියට අෙප්  රජය 
කටයුතු කරනවා.  ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 
මහවැලි ව්යාපාරය  ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ  එය කිසිම පූර්ණ 
පතිසංස්කරණයකට ලක් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉඩම් 
ෙනොමැතිකම ෙහේතුෙවන් ෙදවන හා ෙතවන පරම්පරාවට 
පශ්නයක්ව මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විසඳුම ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පැහැදිලිව ලබා දුන්නා. ඒ 
අනුව අපි ඒ කටයුතු සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

415 416 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට අපි කථාකරන්ෙන් තුන්වන 
පරම්පරාව ගැන. හතරවැනි පරම්පරාවටත් ෙමම පශ්නයටම මුහුණ 
පාන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා හතරවැනි පරම්පරාව ෙවනත් 
වෘත්තීන්වලට ෙයොමු කිරීමට ෙහෝ ෙවනත් ජීවෙනෝපාය කමවලට 
ෙයොමු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අනුගමනය කරනවාද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අධිතාක්ෂණය භාවිත 

කර ෙවනත් වෘත්තීන්වලට යන්න පුළුවන් ආකාරයට තරුණයන්ට 
වෘත්තීය පුහුණුව  ලබා ෙදන්න  විශාල මුදලක් අය වැය මඟින් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙයොවුන් ෙසේනාංකය හරහා 
රුපියල් බිලියන 3ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ කටයුතු 
පුළුල් කරලා, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් 
ආකාරෙය් අධ්යාපනයක් අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට ලබා 
ෙදනවා. ඒ තුළින් ඉතාම උසස ්ආදායමක් ලබන තරුණ පරපුරක් 
ඇති කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් රැකියා 
දසලක්ෂෙය් වැඩසටහන කියාත්මක කරලා ඒ පෙද්ශවල තරුණ 
තරුණියන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමටත් කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
අමාත්ය ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 

2015 ෙදසැම්බර් 04වන දින “ලංකාදීප” සහ 
“රිවිර” පුවත් පත්වල පළ වූ වාර්තා : තිරසර 

සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

2015 சம்பர் 04ஆம் திகதி "லங்காதீப" 
மற் ம் "ாிவிர" பத்திாிைக அறிக்ைககள் : 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் 
வனசீவராசிகள் அைமச்சாின் கூற்  

"LANKADEEPA" AND "RIVIRA" REPORTS OF 04TH 
DECEMBER, 2015: STATEMENT BY MINISTER OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WILDLIFE 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. මා ෙම් පකාශය කරන්න ඔබතුමාෙගන් 
අවසර ඉල්ලුෙව්, ඊෙය් එනම්, 2015.12.04වන දින “ලංකාදීප” සහ 
“රිවිර” පුවත් පත්වල පළ වූ “ෙහොර අලින්ෙග් අයිතිය පවරන 
කැබිනට් පතිකාව අගමැති අණින් නවතී” යන වැරැදිසහගත 
පවෘත්තිය නිවැරැදි කිරීම සඳහායි. ෙම් පවෘත්තිය තුළින් මා විශාල 
අපකීර්තියට ලක් වනවා වාෙග්ම, විශාල බලපෑමක් ඇති වනවා. 
එම නිසා එය නිවැරැදි කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

ඉහත සඳහන් දිනෙය්දී “ලංකාදීප” සහ “රිවිර” පුවත් පත්වල 
ෙහොර අලි අයිතිය පවරන බවට සඳහන් කර ඇති පවෘත්තිය 
සම්පූර්ණ අසත්යයක් බවද, එමඟින් මා ඇතුළු මාෙග් අමාත්යාංශය 
අපකීර්තියට පත් වුණු බවද මා විසින් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ 
යුතු කාරණයකි. 

මා විසින් පසු ගිය දිනකදී ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පතිකාෙව් 
ෙහොර අලින් නැවත එම අයිතිකරුවන් හට ලබා ෙදන්නට යන 
බවට ඉහත පුවත් පත්වල සඳහන් වුවද, කැබිනට් පතිකාෙවන් මා 
විසින් ෙයෝජනා කර ඇත්ෙත් නීතිමය ස්ථාවරය තහවුරු වූ පසු 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත 
විෙශේෂ වනජීවි කමිටුවකින් මඟින් සුදුසු කියා මාර්ග ගැනීමට 
ෙකටුම්පතක් සකස් ෙකොට ඒ අලින් රජයට පවරාගන්නා බවයි. 
ෙකොෙහොමටවත් ඔවුන් නීති විෙරෝධී අයට ෙදන්න බැහැ. මම ඒකට 
විරුද්ධ ෙකෙනක්. ආගමික ස්ථානවල වුවත් නීති විෙරෝධී ෙලස 
තබාෙගන සිටින අලි පවරා ගැනීම නීත්යනුකූලව කරන්න ඕනෑ 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී වාර්ෂික බදු කමයක් 
තුළ තමයි අපි අලි ෙදන්ෙන්. ඒකයි මම ෙයෝජනා කෙළේ.  ආගමික 
ස්ථානයක ෙව්වා, ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙව්වා අලින් බලාගත්ෙත් 
නැත්නම්, අලින්ෙගන් සියයට 80ක් හබරණට යවනවා නම් - 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකට- වැරදියි. එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා 
නම් ඒ බලපත අෙහෝසි කිරීම ෙහෝ පවරා ගැනීම වැනි ෙකොන්ෙද්සි 
මාලාවක් මා සහ ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සාකච්ඡා 
කරලා පැෙනව්වා.  ෙම් ගැන රජෙය් පැහැදිලි පතිපත්තිය කුමක්ද 
කියලා විනිශ්චයකාරතුමා අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් වාර්තාවක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් මාත් හදිසිෙය්ම 
දවසක කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කළා. මම ඒක ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ගරු අගාමාත්යතුමාට භාර දුන්නා. එතුමා කිව්වා,  අපි ෙම් ගැන  
කථා කරමු; ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කරමු කියලා. මා එෙසේ 
කටයුතු කළා මිස,  ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් කිසිම තැනක ඔය කියන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන බවක් කියලා  නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් දුරට වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ මාෙග් අමාත්යාංශය කටයුතු කර ඇත්ෙත් 
ගරු අධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දු තීරණවලට අනුකූලවයි. ඒ 
අනුව අත් අඩංගුවට පත් අලින් රැඳවීම සඳහා අධිකරණය විසින් 
නිෙයෝග කළ පරිදි උඩවලව අලි රැඳවුම් මධ්යස්ථානෙය් අලින් 
20ක් රඳවන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. මම State Engineering 
Corporation එකට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අධි ආරක්ෂක කලාපයක් 
හැටියට අලින් 20ක් රඳවන්න පුළුවන් ස්ථානයක්  මාසයකින්  
හදලා වැඩ ඉවර කරලා 10වැනි දා ෙවන ෙකොට ඒ අය මට ෙදනවා. 
ඒ අලින් ඔක්ෙකොම එතැන රඳවා ගන්නවා. ෙමවන් නීතියක්, 
රාමුවක් ඔස්ෙසේ කියා කරන මාෙග් අමාත්යාංශයත්, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අපකීර්තියට පත් වන ෙලස වග කිව යුතු 
මාධ්ය ආයතන ෙදකක් ෙමෙලස වැරදි පවෘත්ති නිර්මාණය කිරීම 
මා කනගාටුෙවන් යුතුව තරෙය් ෙහළා දකිනවා.  යහ පාලන රජය 
මාධ්ය නිදහස ලබා ෙදමින්, මාධ්ය ආයතන ෙවනුෙවන්  කටයුතු 
කර ඇති ආකාරය අනුව ෙමවන් ෙදයක් සිදුවීම ගැන මා කනගාටු 
ෙවනවා.  

"ලංකාදීප" සහ "රිවිර" පුවත් පත්වල මුල් පිටුවල ෙමම පුවත් 
පළ කර තිෙබනවා. "බලවත් ඇමතිවරෙයක් ෙම්කට හවුල්" කියා 
ඒවාෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව මා ඉතාම කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම් පවෘත්තිය කියවා, ඒ ගැන පකාශයක් කරන්න මට 
ඉඩ ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක මට කරන ලද විශාල 
බලපෑමක්; අභූත ෙචෝදනාවක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015.12.04වැනි දින පළ වූ "රිවිර" 
පුවත් පෙත් ෙම් කාරණය සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙහමයි:   
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"ෙහොෙරන් අලි පැටවුන් තබාගත් අයටම උන් බාරදීමට යෑම අගමැති 
අණින් නවතී. 

නීත්යනුකූල ෙනොවන අයුරින් අලි පැටවුන් තබාගත් පුද්ගලයන්ටම එම 
සතුන්ෙග් අයිතිය පැවරීමට තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්ය ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා ෙයෝජනා කිරීමට ගිය කැබිනට් පතිකාවක් 
අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම අත්හිටුවීමට අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මහතා නිෙයෝග කර තිෙබ්. " 

එම නිෙව්දනය සම්පූර්ණෙයන් කියවන්න මම කාලය ගන්ෙන් 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න මට 
ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. ෙම්ක බලවත් ෙදයක්. මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කිහිප සැරයක් අස් ෙවලා ගිය ෙකෙනක්; 
ඇමතිකම් දමලා ගිය ෙකෙනක්. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා මම පක්ෂය දිනවන්න සභාපතිකෙමන් අස්වුණු ෙකෙනක් 
බව.  මම ෙම් තනතුර කිලිටි කරලා යන්න ලැහැස්ති නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමය පැහැදිලි කරන්න මට අවසර ෙදන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. නැත්නම් මට ෙම් තනතුර ඕනෑ නැහැ.   

 2015.12.04 දින පළ වූ "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්  ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා: 

"ෙහොර අලින්ෙග් අයිතිය පවරන කැබිනට් පතිකාව අගමැති අණින් නවතී. " 

ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙමෙහම මඩ ගහන්න ෙදන්න එපා. ෙම් ගැන මම පකාශයක් 
කරනවා. මට ෙලොකු ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. ඔය වාෙග් බලපෑම් 
ආවාට මම කාටවත් නැෙමන්ෙන් නැහැ.  

ෙපෙර්දා ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ගැන සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාෙව් මම කිව්වා,"තරුණ අලි ෙදන්ෙනක් නීති විෙරෝධී 
විධියට කපලා මරා දමා ති ෙබනවා, ඒ ගැන මම ෙහොයනවා, 
නැත්නම් මම ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා ෙනොෙවයි" කියලා. 
"ෙමතැන මහා විනාශයක් සිද්ධ ෙවනවා,  ඒ සඳහා දැඩි නීති 
ෙගෙනන්න ඕනෑ"  ඒ නිසා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
ඇමතිතුමා හැටියට ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා පත් කරන්න ඕනෑය 
කියලා ගරු අගාමාත්යතුමා අරලියගහ මන්දිරෙය්දී කථා වුණා 
කියලා මට ආරංචි වුණා, ගරු කථානායකතුමනි.  මාව ෙම් 
තනතුරට පත් කිරීම පිළිබඳව මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

අනාගතෙය්දී අත් අඩංගුවට ගන්නා අලින් පිළිබඳව 
අධිකරණෙයන් ෙදන තීන්දුව අනුව අපි 15වැනිදා ෙවනෙකොට 
තරාතිරම බලන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරනවා. ඔක්ෙකොම ගන්නවා.  
State Engineering Corporation එක මාසයකින් විදුලි වැට 
හැදුවා. ඊ ෙය් නිලධාරිෙයක් කිව්වා, "හදන්න අවුරුද්දක් ගත වන 
විදුලි වැට  State Engineering Corporation එක මාසයකින් හදපු 
එක හරි පුදුමයි" කියලා. State Engineering Corporation එකට 
මම ඉලක්කයක් දුන්නා, අහවල් කාලය වනෙකොට  විදුලි වැට 
හදලා ඉවර කරන්න ඕනෑ කියලා. State Engineering 
Corporation එක මාසයකින් විදුලි වැට හදලා දුන්නා. මම 
ඔක්ෙකොම අලි ටික උඩවලෙව් ෙගෙනනවා.    

ගරු කථානායකතුමනි, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට 
විශාල වශෙයන් ෙචෝදනා නඟනවා; වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට විශාල වශෙයන් 
ෙචෝදනා කරනවා. මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  එතුමා 
වැරැදිකාරෙයක්ද නැද්ද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
NGOs වලින් මඩ ගහනවා; පත්තරවලින් මඩ ගහනවා; ටීවී 
එෙකන් මඩ ගහනවා; ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. මෙග් 
ෙල්කම්වරයාව At torney-General  ෙගන්වූවා. මෙග් 
ෙල්කම්වරයාට සහ නීති නිලධාරින්ට Attorney-General දැඩි 
ෙලස යම් යම් අය ගැන  කරුණු  ඉදිරිපත් කළා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවාද, ගරු අමාත්යතුමා? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ  පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, I have a letter sent to Justice Nimal Dissanayake, 
Former Supreme Court Judge, written by Mr. R.M.D.B. 
Meegasmulla, Secretary, Ministry of Sustainable 
Development and Wildlife. I must read that.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Minister, please read that letter.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
The letter, dated 3rd December, 2015 under the 

heading “Investigation of the alleged malpractices taken 
place within the Department of Wildlife” states, I quote: 

“Hon. Gamini Jayawickrama Perera, Minister of Sustainable 
Development and Wildlife, has directed me to appoint you for the 
one member investigation committee to be appointed on inquiring 
into the allegations leveled against the officers of the Department of 
Wildlife Conservation. 

The TOR and the relevant documents will be sent to you in due 
course. Please be kind enough to inform me your concurrence in 
this regard.” 

He has sent this letter.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Chairman, media personnel is present in the 

Gallery. Yesterday, I told the media people that I handed 
over  the letter to Justice Nimal Dissanayake and he 
accepted it. There were no comments. So, I request the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

media personnel, the NGOs and the officers in the 
Attorney-General Department and the CID, if you have 
any document with regard to malpractices, please submit 
it to Justice Dissanayake. He will inquire into that.  I will 
give one month time for the findings and 
recommendations. Media has splashed wrong information 
with regard to this. So, I appeal them to correct that.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, thank you.  

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  
[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 04 ] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 04] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee - [Progress: 04th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
 

136 වන ශීර්ෂය.- කීඩා අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  291 ,500,000 

 
தைலப்  136.- விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 291,500,000 

 
HEAD 136.-  MINISTER OF SPORTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 291,500,000 

 

 
126 වන ශීර්ෂය.- අධ්යාපන අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  12 ,065,665,000 

 
தைலப்  126.-  கல்வி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 12,065,665,000 

 
HEAD 126. -  MINISTER OF EDUCATION 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 12,065,665,000 

 

 
117 වන ශීර්ෂය.-  විශව්විද්යාල අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 500,930,000 

தைலப்  117.-  பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 500,930,000  

 
HEAD 117.-  MINISTER OF UNIVERSITY EDUCATION AND 

HIGHWAYS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 500,930,000 

 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 136, 219, 126, 207, 209, 212, 

213, 117 සහ 214 - සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර 
භාග 12.30 දක්වා සහ අපර භාග 1.30 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

 
[පූ.භා. 9.55] 

  
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ සහ 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතනවලින් 
අදාළ අංක 136, 219, 126, 207, 209, 212, 213, 117 සහ 214 
දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩ 
සටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් සහ මූලධන වියදම් රුපියල් 
10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් අධ්යාපන, උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ග සහ කීඩා 
අමාත්යාංශවලට අදාළව  විවාදය ආරම්භ කරන්න ලැබීම ගැන 
සතුටු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා දන්නවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
පක්ෂයක් විධියටත්, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයින් විධියටත් අධ්යාපන සහ 
උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් ඉතාම දැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරන බව. ආසියානු කලාපෙය් සංවර්ධිත, සමාජ 
සාධාරණත්වය සහිත, දීප්තිමත් රටක් බවට අෙප් රට පත් කරනවා 
නම්, ඒ සඳහා අපට යන්න තිෙබන මාර්ගය තමයි අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්යය, කීඩාව, විද්යා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ කියන අංශයන්. 
ෙමොකද, අෙප් සංවර්ධන මාවත ගැන හිතුෙවොත් ගරු 
සභාපතිතුමනි,  කෘෂිකර්මාන්තෙයන් අපට ෙලෝකය දික් විජය 
කරන්න බැහැ. ඒකට අදාළ කරන සීමා මායිම් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, කෘෂිකර්මයට අත්යවශ්ය 
කරන ඉඩම් සම්පත අපට සීමා සහිතයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ඒ 
ඉඩම් ටිකත් නිදහස් කරන්නයි යන්ෙන්. ෙලෝකෙය් රටවල ජන 
ඝනත්වය ගත්ෙතොත් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ජනඝනත්වය සියයට 3.2යි. 
රුසියාෙව් සියයට 8.3යි. නවසීලන්තෙය් සියයට16යි. බසීලෙය් 
සියයට 62යි. චීනෙය් සියයට 143යි. අෙප් සියයට 308යි. ෙම් පුංචි 
දූපෙත් අතිවිශාල ජනඝනත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩි වන 
ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව, අෙප් වැඩි වන ආයු අෙප්ක්ෂාවන්ට 
සාෙප්ක්ෂව ඉඩම් අයිතිය සීමා සහිතයි. ඒ නිසා අපි හිතනවා 
කෘෂිකර්මාන්තෙයන් අෙප් ජාතික ආදායම වැඩි කර ගැනී ෙම් 
සීමාවන් තිෙබනවාය කියා.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ගත්තත් අපට ඒ සීමා 
සහිතකම් තිෙබනවා. අපි ෙලෝකෙය් මහා පරිමාණෙයන් බලශක්ති 
පභවයන් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි. ඉන්දියාවට, චීනයට වාෙග් 
අවුරුදු 50ක්, 100ක් තිෙබන ගල් අඟුරු පභවයන් අපට නැහැ. සවුදි 
අරාබියට, ඉරානයට වාෙග් අවුරුදු 75ක් පමණ පවතින ඛනිජ 
ෙතල් පභවයන් අපට නැහැ. රුසියාවට වාෙග් ස්වාභාවික වායු 
සම්පත් අපට නැහැ. එෙහම නම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට 
යන්නටත් අපට සීමාවන් තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ස්වාභාවික සම්පත් අතින් හිතුවත් අපි ෙම් රටට ආදෙරයි. අපි ෙම් 
රට ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. අපි කියනවා, ෙම් රෙට් ස්වාභාවික 
සම්පත් ෙගොඩක් තිෙබනවා කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
හැෙමෝම දන්නවා, ඒ ස්වාභාවික සම්පත් විවිධ වර්ගයන්ෙගන් 
තිෙබන්ෙන් සීමිත පමාණයක් බව. ඕස්ෙට්ලියාෙව් වාෙග් අපට 
යකඩ නැහැ. චිලී රෙට් වාෙග් අපට තඹ නැහැ. අපට දකුණු 
අපිකාෙව් ෙබොට්ස්වානාවල වාෙග් දියමන්ති නැහැ. අපට රුසියාෙව් 
වාෙග් රත්රන් නැහැ. අපට ඉන්දියාෙව් වාෙග් මහා පරිමාණෙයන් 
ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ. එෙහම නම්  ෙම් රෙට් 
භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය කරන 
වෘත්තීයෙව්දීන් සහ තාක්ෂණ ශිල්පීන් ෙගොඩනැඟීම තමයි අෙප් 
සංවර්ධන මාවත බවට පත් කර ගත යුත්ෙත්.  පැරණි පාෙර් 
ගිහිල්ලා, පැරණි සම්පදාෙය් ගිහිල්ලා අපට ෙම් රට සංවර්ධනය 
කරන්න බැහැයි කියලා; ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න බැහැයි කියලා 
ඕනෑවටත් වඩා ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. 1978දී  ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අෙප් අපනයන පංගුව  සියයට  දශම 5ක් ෙවද්දී, අවුරුදු 
40කට පස්ෙසේ අද ඒක සියයට  දශම 045 දක්වා අඩු කර ෙගන 
තිෙබනවා.  

එදා අපි ෙලෝක ෙවළඳාෙමන් ෙදසීයෙයන් එකක් අත්පත් 
කරෙගන සිටියා.  අද අපි අත්පත් කර ෙගන සිටින්ෙන් ෙදදහෙසන් 
එකයි.  ඒ නිසාම  කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මාන්ත, ෙසේවා  අංශයන්ට 
වඩා භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනයට අවශ්ය කරන වෘත්තීයෙව්දීන් 
සහ තාක්ෂණ ශිල්පීන් ෙගොඩ නගන්න අෙප් අධ්යාපනය, උසස් 
අධ්යාපනය ෙමෙහයවන්න ඕනෑ කියා අපි හිතනවා. දැනුත් 
සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම් ක්ෙෂේතයට ආණ්ඩුව 
පමුඛතාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් නම 
තැබූ විද්යාඥයන්, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බිහි කර තිෙබනවා. හ  ෙඳන් 
පස් ෙගනාවට පස්ෙසේ ඒවා පරීක්ෂා කළ මහාචාර්ය සිරිල් 
ෙපොන්නම්ෙපරුම මහත්මයා  අෙප් රෙට් ෙකෙනක්.  ඔහු ඉෙගන 
ගත්ෙත් ගාල්ෙල්.  අඟහරු ෙලෝකයට ෙරෝවර් යානාව යැව්වාම, 
එහි කැමරා පද්ධතිෙය් යම් තාක්ෂණ අඩුපාඩුවක් තිබුණා.  නාසා 
ආයතනෙය් සිටි ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල විද්යාඥයන්ට  එය 
නිවැරදි කරන්න බැරි වුණා. එය නිවැරදි කරන්න මැදිහත් වුෙණ් 
කෑගලු දිස්තික්කෙය්, යටියන්ෙතොට ඉපදුණු අෙප් විද්යාඥෙයක් 
වන ආචාර්ය සරත් ගුණපාල මහතායි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි 
තවම අභ්යවකාශයට ෙරොකට් එකක් යවපු රටක් ෙනොෙවයි. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙරොකට් ගැන කථා කළාට, අපි තවම ෙරොකට් එකක් 
හදාගන්න සමත් ෙවලා නැහැ.  පසු ගිය සියවෙසේ ෙලෝකෙය් හිටපු  
අභ්යවකාශ ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ විශිෂ්ඨතම බුද්ධිමතුන් සිය ෙදනා 
අතර යුරී ගගාරීන් ඉන්නවා; නීල් ආම්ස්ෙටොන් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ශී ලාංකිකෙයක් වුණ ආචාර්ය නන්දසිරි ජෙසන්තු 
මහතාත් ඒ විශිෂ්ඨයන් සියෙදනා අතරට එක්ෙවලා තිෙබනවා. අද  
එක්සත් ජාතීන්ෙග් අභ්යවකාශ ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ආයතනෙය් 
අධ්යක්ෂවරයා ඔහුයි.  ඔහු නීති උපාධිධාරිෙයක්.  එෙහම අය අෙප් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළින් බිහි කරලා තිෙබනවා. ඒක එෙහම 
වුෙණ් ගරු සභාපතිතුමනි, නිකම්ම ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් 1948 
න් පසුව ගතවූ අවුරුදු 40,50 තුළ අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ ආණ්ඩු කරපු සාධනීය ෙද්වල් තිෙබනවා. අපි 
ඒවා අගය කරන්න ඕනෑ. 

1972 වන විට අෙප් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5.2ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. සියයට 5.2ක්!  

අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ කියලා UNESCO එක කියන විට ඒ 
ෙවනුෙවන් 1972දී සියයට 5.2ක් ෙවන් කළ රටක්, අපි. ඒ වාෙග්ම 
විවිධ ආණ්ඩු පතිපත්තිමය තීන්දු අරෙගන පාසල් දරුවන්ට 
ෙනොමිලෙය් ෙපළ ෙපොත් ෙදන්නට, දිවා ආහාරය ෙදන්නට, එෙහම 
නැත්නම් නිල ඇඳුම ෙදන්නට කටයුතු කළ රටක්.  ශිෂ්යත්ව 
ෙදන්නට කටයුතු කළ රටක්. මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව ශිෂ්යාධාර 
ආරම්භ කළ රටක්. මධ්ය විද්යාල ඇතුළු පාසල් ජාලයක්, -පාසල් 
පද්ධතියක්- ආරම්භ කළ රටක්. නමුත් අපට ෙප්න්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
පමුඛතාව ෙවනත් අංශවලට ෙයොමු වන විට අධ්යාපනයට තිෙබන 
තැන අහිමි ෙවමින් යන බවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි 
ෙමතුවක් කාලයක් රෙට් ජනතාවට උරුමයක්ව තිබූ, ඔවුන් අත් 
පත් කරෙගන සිටි ෙම් මාතෘකාව බවට පත් ෙවලා තිෙබන ෙම් 
නිල ඇඳුම් සම්බන්ධව අර්බුදයත් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා නිල ඇඳුම් ගැන කියනවා. 
අය වැය කථාෙව් 321 වන ෙජ්දෙය්දී ෙමෙහම කියනවා: 

"හිටපු ජනාධිපති අතිගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් හඳුන්වා 
ෙදනු ලැබූ පාසල් නිල ඇඳුම් වැඩසටහන ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් නිසා 
දැන් පිරිහීමට ලක්ව තිෙබනවා." 

ෙම් නිල ඇඳුම් වැඩසටහෙන් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද? ඒ නිල ඇඳුම් ගන්න ශිෂ්යයන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක ් නැහැ. ෙමතැන  ගුරුවරුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් නැහැ. ෙමතැන විදුහල්පතිෙග් 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහම නම් 
ෙද්ශපාන මැදිහත්වීම තිෙබන්නට ඕනෑ, එක්ෙකෝ ෙරදි මිලදී 
ගැනීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් ෙරදි මිලදී ගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැඳවීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් ෙබදා දීෙම් නිල උත්සවය 
ෙද්ශපාලන උත්සවයක් කර ගැනීෙම්දී. නමුත් ෙම් 
ෙද්ශපාලනඥයන් කරන වැරැද්දට, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම කියලා සඳහන් කරලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ 
වැරැද්දට අද දඬුවම් විඳින්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගුරුවරුන්ට  සහ 
විදුහල්පතිවරුන්ට.  

නිල ඇඳුම් ෙබදාදීෙම්දී පසු ගිය කාලෙය් අකමිකතා වුණා 
කියලා වාර්තා කරලා තිබුණා. 2013 අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
අදාළ විගණන වාර්තාෙව් තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 15ක 
පාඩුවක් ගැන. රුපියල් ෙකෝටි 15ක පාඩුවක්! ෙම් පාඩුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නිල ඇඳුම් සඳහා අවම මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කර තිබූ රාජ්ය ආයතනයකට ඇණවුම ෙදන්ෙන් නැතිව 
ෙවනත් ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට වැඩි මිලකට ඇණවුම ලබාදීම 
නිසා රුපියල් හයෙකෝටි අසූහතරලක්ෂ දහනවදහසක් පාඩු 
කරෙගන තිෙබනවා. නිල ඇඳුම් වර්ග තුනක් සපයා ගැනීම 
ෙවනුවට, ෙවන ෙවනම මිල ගණන් කැඳවලා සැපයුම්කරුවන් 
ෙතෝරා ගන්ෙන් නැතිව, එක් අෙයකුට විතරක් දීලා රුපියල් 
අටෙකෝටි තිස්තුන්ලක්ෂ හතළිස්දහසක් පාඩු කරෙගන තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආනයනය කළ නිල ඇඳුම් ෙතොග 
ගිවිසුම්ගත දිනට ෙබදා හරින්න පමාද ෙවලා. ඒ  ෙවනුෙවන් 
රුපියල් තුන්ෙකෝටි හතළිස ් ෙදලක්ෂයක අතිෙර්ක ෙපොලියක් 
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අනුව රුපියල් දහඅටෙකෝටි 
හැටඅටලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් අධ්යාපන අමාත්යාංශය පාඩු 
කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්, 2013 විගණන වාර්තාවට අනුවයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු මන්තීතුමා, එම පමාණය ඊටත් වඩා වැඩියි.  

423 424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම නම් ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ දවස්වල නිල ඇඳුම් ෙබදා 

දීම සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න ඕනෑ කවුද? මට මතක විධියට, 
අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිතුමා තමයි එය භාරව සිටිෙය්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක ඉහළින් ආපු "ඕඩර්" එකක්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එය භාරව සිටිෙය්, අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිතුමා ෙන්ද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිතුමාටත් එතැන පාලනයක් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඊටත් උඩින්ද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඊටත් උඩින්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම නම්, දඬුවම් කරන්න ඕනෑ කාටද? දැන් 

තමුන්නාන්ෙසේලා දඬුවම දීලා තිෙබන්ෙන් කාටද? ඊට ඉහළින් 
ආවා නම්, එක්ෙකෝ ඒ හිටපු ජනාධිපතිවරයායි. එෙහම නැත්නම්, 
අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිවරයායි. ඕනෑ නම් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
පුළුවන්.  වැරැදිකාරයන් කවුද කියලා අල්ලන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
දැන් ඒ අධ්යාපන ෙසේවා ඇමති ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්යි වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්. 

  
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, මම උත්තරයක් ෙදන්නද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් කාලය ගන්ෙන් නැතිව උත්තරය ෙදන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් නිල ඇඳුම් මගඩිය කරන්න, ෙද්ශීය 

නිෂ්පාදකයන්ට ෙදන්න ඕනෑ කියලා කැබිනට් පතිකාවක් දාලා, ඒ 
ෙහොරකමත් නීතිගත කරෙගන තිෙබනවා. අමතර විගණකාධිපති 

වාර්තාව අනුව තමයි ඔය පමාණය. හරියට බැලුෙවොත්, ඔය කියන 
ගණන ෙදගුණයක් ෙවනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්වා ෙහළිදරවු කර ගන්න ඕනෑ. ෙහළිදරවු 

කර ගැනීම පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙන්ද? ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමක් වුණා නම්, අපි ඒක 
නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ. නමුත් පසු ගිය දවස් තුනහතෙර්දී ෙවලා 
තිෙබන වැෙඩ් ඔබතුමාටත්  ආරංචි ෙවන්න ඇති. වවුචර් කමයක් 
හඳුන්වා දුන්නා ෙන්. ඒ වවුචර් කමය හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ 
දඬුවම් විඳින්ෙන් විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන්. සමහර 
පාසල්වලින් මට කථා කරලා කිව්වා, වවුචර් හයහත්දහසකට 
අත්සන් කරන්න විදුහල්පතිට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
වවුචර් හයහත්දාහක් ෙකොෙහොමද අත්සන් කරන්ෙන්? එෙහම 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය දවෙසේ ෙදෙක් 
ගුරුවරුන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද? ෙවනත් වැඩක් නැහැ. 
වවුචර් අත්සන් කරනවා, ෙදනවා. අත්සන් කරනවා, ෙදනවා. 
ළමයින්ෙග් ෙදමව්පියන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ළමයින්ෙග් 
ෙදමව්පිෙයෝ රුපියල් හාරසියෙය්, පන්සියෙය්, හයසිය ෙය් වවුචර් 
එක ගන්න දවස් භාගය ෙනොෙවයි, දවසක් නිවාඩු දාෙගන ආවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමා ෙමය පිළිගන්න ඕනෑ. ආකුල 

ව්යාකුල තත්ත්වයක්  තමයි රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

කාරණය වැරැදියි. ෙම් ෙදසැම්බර් මාසෙය්, පාසල් වාරය අවසාන 
දිනෙය් හැම ෙදමව්පිෙයක්ම පාසලට යනවා තමන්ෙග් දරුවාෙග් 
පගති වාර්තාව සහ දරුවාෙග් පගතිය පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ලබාගන්න. ඒ ෙවලාෙව්දී තමයි ඒ වවුචර් එක ෙදන්න තීරණය කර 
තිබුෙණ්. ෙදසැම්බර් පළමුවැනිදා ෙවද්දී සියලු වවුචර් කලාප 
අධ්යාපන කාර්යාලවලට ෙබදලා, විදුහල්පතිවරුන් කැඳවලා එදාට 
ෙබදන්න අවශ්ය සියලු තීරණ අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. තැන් 
කීපයක එවැනි අඩු පාඩු ඇති. ෙදමව්පියන් ෙවනම නිවාඩු දමලා 
එන්න වුවමනාවක් නැහැ. හැම ෙදමව්පිෙයක්ම එනවා, තමන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් පාසල් වාරය අවසන් දිනෙය්දී. ඉතින් එහිදී ෙම් වවුචර් 
ෙදන්න තමයි තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙකොළඹ  ඔය හාර 
පන්දාහකට වඩා ළමයින් සිටින පාසල්වලත් ඊෙය් ෙහොඳට ෙබදා 
තිෙබනවා. සමහර කිහිපයක තමයි ඔය අඩු පාඩුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක එනවසෙර් සිට මාස ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා 
ෙදන්න පුළුවන්. එතෙකොට අත්සන් කරලා,  ගැටලුවක් නැතිව 
ෙව්ලාසනින් ෙදන්නට පුළුවන්. ඔබතුමාම පිළිගන්නවා, ෙම්ෙකදි 
වංචාෙවලා තිෙබනවා; මුදල් නාස්තිෙවලා තිෙබනවාය   කියා. 
ඒකට පිළියමක් වශෙයන් ෙම්ක අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. දවස් හතරක් 
තිබිලාත් ෙම්ක කරලා නැහැ.  

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා කියනවාද ෙම් දවස් හතෙර් තමයි ෙම් ආකූල ව්යාකූල 

තත්ත්වය ආෙව් කියා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙන්. අපි දැන්  
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COPE  එක, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පත්කරෙගන 
විනිවිද භාවෙයන්, පාරදෘශ්ය භාවෙයන් යන්න හදන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් අකමිකතාවට දඬුවම දීලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොතැනකටද? දඩුවම ෙදන්නට ඕනෑ ෙකොතැනටද? දඩුවම 
ෙදන්නට ඕනෑ ෙම් ෙටන්ඩර් කැඳවපු එෙහම නැත්නම්  ෙම් 
ෙටන්ඩර් පැත්තක දාලා ෙම්වා ඇණවුම් කළ අයට ෙනොෙවයිද? 
නමුත් දඬුවම් කර තිෙබන්ෙන්, ෙම්ෙක් බර දරන්නට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ගරු අමාත්යතුමනි, විදුහල්පතිවරුන්ට සහ 
ගුරුවරුන්ට. මා ඉල්ලා සිටිනවා,  ඔබතුමාෙග් voice cut  එක 
පුළුවන් නම් මාධ්යවලට දමන්නය කියා. සාමාන්යෙයන් හරි. 
ෙදමව්පියන්ෙගන් අම්මා ෙහෝ තාත්තා  දරුවන්ෙග් පාසල් අන්තිම 
දවෙසේ පාසල්වලට එනවා. ෙම්ෙක් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, දවස් 
භාගයකට නිවාඩු දාලා ආපු අයට ෙබො ෙහෝ පාසල්වල දවසම 
රස්තියාදු ෙවන්නට සිදු වීමයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් වවුචර් කමය තව 
අවුරුද්දක් ෙදකක් ෙගන යනවා නම්, ලබන අවුරුද්ෙද් 
ඔබතුමන්ලා ෙදමව්පියන්ෙගන් අනිවාර්යෙයන්ම අහනවා, "කවුද 
ෙම්ක ගන්න කැමති. කවුද ෙම්ක ඉල්ලන්ෙන්?" කියා. ෙබොෙහෝ 
ෙදමව්පියන් ෙම් අවුරුද්ෙද් වින්ද පීඩාව නිසා, තමන්ට සිද්ධ වුණ 
පාඩුව නිසා ලබන අවුරුද්ද ෙවනෙකොට නිල ඇඳුමට තිෙබන 
අවශ්යතාව ස්වකැමැත්ෙතන් ඉවත්කර ගන්නවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ 
අය අද පැමිණිලි කරනවා, ෙම්ක ගන්න රුපියල් හාරසිය පණහට 
වඩා වියදමක් ගිහින් තිෙබනවාය කියා. ෙම්ක තමයි 
ඔබතුමන්ලා ෙග් අලුත් system එක. රාජ්ය ෙසේවය දුර්වල 
කරන්ෙන්ත් ඔෙහොම ෙන්. ෙම්ක තමයි යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
සංකීර්ණ කමයක් ෙවනුවට අර ෙහොරකම් කළ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ෙසොරකම් කළ නිලධාරින්ට විරුද්ධව දඬුවම් 
කරලා ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහමයි අපට නිවැරදි කර ගන්නට 
තිබුෙණ්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමාට ෙපන්වා  ෙදන්නම්. නිල 
ඇඳුම් ලැබීම සඳහා ෙවච්ච තිළිණ පෙත්  මුදල් එවන්ෙන්  ගුරු 
වැටුප් ගිණුමට. ගුරු  වැටුප් ගිණුමට ෙන් මුදල් ටික එවන්ෙන්. දැන් 
හදිසිෙයන්වත් ගුරු වැටුප් ෙදන්නට කලින් ෙම් ව්යාපාරිකයන්  ගුරු  
වැටුප් ගිණුෙම් මුදල් ටික ගත්ෙතොත්, සමහර මාසවලට මාස 
කිහිපයක් ෙහෝ දවස් කිහිපයක් ගුරුවරුන්ට වැටුප් පමාද 
ෙවන්නටත් ඉඩ තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඇයි නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලා ෙම් මුදල් ටික යවන්ෙන් ෙකොහාටද? මුදල් ටික 
යවන්ෙන් ගුරු වැටුප් ගිණුමට.  සමහර කාලවල අපි දන්නවා ෙන්, 
පළාත් සභා පාසල්වලට ගුරු වැටුප් දමන්න පමාද ෙවන බව. ඒ 
පමාදයත් ආෙවොත්, ගුරු වැටුප් දමන්න කලින් මුදලාලි ගිහිල්ලා 
සල්ලි ටික ගත්ෙතොත් දවස් ගණනක් යන නිසා ගුරුවරුන්ට වැටුප් 
අහිමි ෙවනවා. මට උත්තර ෙදන්න ෙනොව සැලකිල්ලට ගන්නයි 
ෙම් කාරණා කියන්ෙන් .  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ සල්ලි ටික අපි යවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු පාසල්වල ඉගැන්වීෙම් 

කාර්ය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ගුරු වවුචර ෙදන්න කලිනුත් 
ගරු අමාත්යතුමනි, විදුහල්පතිවරුන්ෙගන් ෙලොකු පැමිණිල්ලක් 
තිබුණා. ඒක ආෙව් ෙම් වාර්තා සම්බන්ධෙයන්. 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් ඔළුවල වාර්තා පුරවලා. ෙහණ ගහලා වාෙග්. 
හැම තැනින්ම වාර්තා ඉල්ලනවා. කලාපෙයන් ඉල්ලනවා. විභාග 
පතිඵල ඉල්ලනවා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තු ව කලාපය හරහා 
පතිඵල එව්වාට පස්ෙසේ ආපහු පාසෙලන් ඉල්ලනවා. පාසෙල් 
ඉන්න ගුරුවරු ගණන ඉල්ලනවා; ශිෂ්යෙයෝ ගණන ඉල්ලනවා; 

ෙඩස්ක් ගණන ඉල්ලනවා; බංකු ගණන ඉල්ලනවා; බ්ලැක් ෙබෝඩ් 
ගණන ඉල්ලනවා. විදුහල්පතිවරු පීඩාවට පත් ෙවලායි හිටිෙය්.  

ඔබතුමාට අපි ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකර ෙම් ගුරුවරු 
සහ විදුහල්පතිවරු ඒ වාර්තාකරණෙයන් නිදහස් කරන්න කියලා. 
ඇත්තටම කලාප කාර්යාලවල නිලධාරින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට 
උපකරණ තිෙබනවා. ඔවුන්ට පුළුවන් ෙම් වාර්තා හදන්න, 
තමන්ෙග් කලාපය ඇතුළත. පාසල්වලට පවරනවා ෙවනුවට එය 
විධිමත් කරලා  ඉෙගන්වීම සඳහා ෙම් ගුරුවරු නිදහස් කරන්න 
කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම, අපට ෙමච්චර අධ්යාපන ජයගහණ 
අත්පත් කරලා ෙදන්න අෙප් රෙට් ගුරු පරපුර කරන කැපකිරීම 
අතිශය වැදගත්. මම හිතන හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
ඔබතුමාත් ඇතුළුව මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් ෙදමව්පියන් 
වන්ෙන් ගුරුවරු. ඒ නිසාම ඔබතුමන්ලාට ෙත්ෙරනවා ඇති, 
ගුරුවරෙයක් ෙම් පඩි ෙගන ජීවත් ෙවන්න විඳින ෙව්දනාව. ඒ 
නිසාම පසු ගිය ඡන්දවලදී ගුරුවරු විශාල මැදිහත්වීමක් කළා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පරාජය කරන්නත් ඒ වාෙග්ම අලුත් 
ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කර ගන්නත්. ෙමොකද, මූලික වැටුප වැඩි 
කර ගන්න ඔවුන්ට අවශ්යතාවක් තිබුණා. ගුරුවරුන්ට මුදල්  
උපයන්න ෙවන කම නැහැ.  

ෙනොපුහුණු ගුරුවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 13,410යි. 
පුහුණු ගුරුවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 14,640යි. උපාධිධාරි 
ගුරුවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 15,540යි. ඒ නිසා තමයි 
රජෙය් ෙසේවකයන් ඉල්ලා සිටිෙය් -විෙශේෂෙයන් ගුරුවරු ඉල්ලා 
සිටිෙය්.- මූලික වැටුපට අර දීමනා ටික එකතු කරන්න කියලා. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙකොළය වහලා ගැහුවා. ගුරුවරෙයකුෙග් 
විශාම වැටුප කීයද? ෙම් මූලික වැටුප අනුව ඔබතුමන්ලා ෙදන 
රුපියල් 10,000ත් pension එකට එකතු කළාට පසුව 
සාමාන්යෙයන් ෙවන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොකක්ද? පුහුණු උපාධිධාරි 
ගුරුවරෙයකුෙග් pension එක රුපියල් 21,709ට වඩා වැඩි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙසොච්චම් මුදලක්. අවුරුදු 35ක් විතර ගුරු 
ෙසේවෙය් ඉඳලායි ඔවුන් විශාම යන්ෙන්. මම කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
ඔබතුමාම දන්නවා, ෙම් ගුරු ෙසේවෙය් කඹුරලා, කඹුරලා, ලක්ෂ 
ගණනක් දරුවන්ට උගන්වලා, නැණස පාදපු ෙකෙනකුට රුපියල් 
21,000ක් දීලා විශාම ගන්වන එක සාධාරණයිද කියලා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පළමු වැනි අය වැ ය ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි, ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙකොෙහොමද? මෙග් අම්ෙමෝ! දීපු 

ෙපොෙරොන්දු දිහා බලනවා නම් ෙම්වාෙය් කප්පරක් ෙපොෙරොන්දු 
තිෙබන බව ෙපනී යනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇයි, අපි රුපියල් 10,000කින් දීමනා වැඩි කර දුන්නා ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ඒවා කියලා ෙන්, ඡන්දය ගත්ෙත්. හැබැයි, ඒ රුපියල් 

10,000 pension එකට විතරක් ෙගවනවා කියා ෙනොෙවයි ෙන්, 
කිව්ෙව්. "මූලික වැටුපට සියලු දීමනා එකතු කරනු ඇත" කියා 
කිව්වා ෙන්. මතකද? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගරු අමාත්යතුමනි, - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අද ටිකක් අසුබවාදී ෙවලා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
අසුබවාදීවීමක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ගුරු පරපුර ෙවනුෙවන් කථා 

කරන්න ඕනෑ. අහෙගන ඉන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විදුහල්පති 
ෙසේවෙය් III වැනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප 
රුපියල් 17,060යි. II වැනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් මූලික 
වැටුප රුපියල් 19,370යි. I වැනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් 
මූලික වැටුප රුපියල් 22,415යි. ෙම් විදුහල්පති ෙශේණිෙය් අය 
pension ගියත් ඒ අයට හම්බෙවන්ෙන්, උපරිම රුපියල් 25,000ක් 
විතර තමයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා, 2000 වසෙර්දී විදුහල්පති ෙසේවයට 
ඇතුළත් වුණු අයව. ගුරු ෙසේවෙය් සිටිනා සමහර ගුරුවරුන් එම 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් වැටුප අබිබවා ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
වැටුප් අතර විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ගුරුවරුන් හා 
විදුහල්පතිවරුන් අතර තිෙබන ෙම් විෂමතාව නැති කළ යුතුයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, උගන්වන්න නම් ඒ ගුරුවරුන්ෙග් මනස නිදහස් කර 
තබා ගන්න ඕනෑ. ඔවුන් මානසික සුවෙයන් හිටිෙයොත් තමයි, 
ඔවුන්ට සතුටින් තමන්ෙග් වෘත්තිය කර ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ගුරු වෘත්තියට ඇතුළත් ෙවලා ඉන්න 
සමහර අයට ෙවනත් වෘත්තීන්හි නිරත ෙවන්න පුළුවන් කියන එක 
මා දන්නා කාරණයක්. ඔවුන් කලාකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙවනත් ක්ෙෂේතවල අය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අයට රුපියල් 
ලක්ෂ ගණනක මුදලක් හම්බ කර ගන්න පුළුවන්කම තිබියදී ගුරු 
වෘත්තියට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්ම, ෙමම වෘත්තියට තිෙබන 
ආදරය නිසායි. දරුවන්ට උගන්වන්න තිෙබන ඇල්ම, බැල්ම, 
කැමැත්ත නිසායි. එවැනි ෙව්ලාවක අපි ෙමවැනි අසාධාරණයක් 
කරන එක වැරැදියි. ඒ නිසායි, මම කියන්ෙන්, ෙම් ගුරුවරුන් 
පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියා. අඩු තරෙම් දුෂ්කර 
පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන්ට අර රුපියල් 50,000 ෙමෝටර් 
බයිසිකලයවත් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි ෙන්ද? ඒ දුෂ්කර පාසල් 
ගැනවත් ෙසොයා බැලිය යුතුයි ෙන්ද? අඩු තරෙම් ෙම් ගුරුවරුන් 
කරන ෙසේවය ඇගැයීමකට ලක් කරලා, අවුරුදු 30ක්, 40ක් ගුරු 
ෙසේවෙය් ඉන්නා අයව ඇගැයීමකට ලක් කරලා ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් 
එකවරක්වත් ලබා ගත හැකි තීරු බදු සහන සහිත වාහන 
බලපතයක් ඔවුන්ට දුන්ෙනොත් ෙන්ද, ඒ අය සතුටු ෙවන්ෙන්? 
එෙහම නැතුව තිෙබන ටිකත් කප්පාදු කළාට පසුව  - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි සියලුම මන්තීවරුන්ට ඒ පහසුකම ලබා 

ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඇත්ත. මන්තීවරුන්ට ෙදනවාට අපි එකෙහළාම විරුද්ධයි. 

නමුත් රජෙය් ෙසේවකයන්ට, රජෙය් නිලධාරින්ට තීරු බදු සහන 
සහිත වාහන බලපත ලබා ෙදනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා පරණ හැන්සාඩ් වාර්තා ෙපරළා බලන්න. මා විසින්ම 
ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි දුන්නා. දැන් ඔබතුමන්ලාම, ආෙයත් ඕනෑ නැහැ කියනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමන්ලා කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක් ද කියා අපි දන්නවා. 

රජෙය් නිලධාරින්ට  ෙකොෙළේ වහලා ගහලා නම් මන්තීවරුන්ට 
ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්, ඒක හරි අසාධාරණයි. අපි කියන්ෙන් 
අඩු තරෙම් ෙම් ගුරුවරුන්ට ජීවිතෙය් එක් වරක්වත් බලපාන 
විධියට ෙම් permit එක දුන්නා නම් ෙහොඳයි කියායි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඇයි, දුන්ෙනොත් ඔය ෙගොල්ලන් ගන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමා permit එක විකුණා ගන්න 

බලා ෙගන ෙන්ද හිටිෙය්?  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඇයි, දුන්ෙනොත් ගන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙමවර අය වැය 

ෙයෝජනා අනුව මම හිතන විධියට 2016 වසෙරන් පස්ෙසේ ගුරු 
වෘත්තියට මරු පහරක් එල්ල ෙවනවා. යම් ෙකෙනක් ගුරු 
වෘත්තියට එන්ෙන් වැටුප් බලා ෙගනම ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ කරන 
ෙසේවයට යම් දීමනාවක්, ඇගයීමක් ෙනොලැබුෙණොත්, ඒ ගුරු 
වෘත්තිෙය් ඉන්න අය අෛධර්යයට පත් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අනුව 2016 අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ විශාම 
වැටුප ලැෙබන්ෙන්ත් නැත්නම්, පඩි වැඩි ෙවන්ෙන්ත් නැත්නම්, 
ෙකෙනක් ගුරු ෙසේවයට එන්ෙන් ඇයි? Barbersලා නැති වුෙණොත් 
ඉන්දියාෙවන් barbersලා ෙගන්වන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්. 
ෙදොස්තරලා හිඟ වුෙණොත් ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන්න පුළුවන්. 
දැනුත් ඉන්දියාෙවන් එන්න වාෙග්යි ඉන්ෙන්. දැන් ඉන්දියාෙවන් 
ගුරුවරුනුත් ෙගන්වන්නද හදන්ෙන්?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙදොස්තරලා හිඟ වුෙණොත් ඔබතුමාව වුණත් ගන්න පුළුවන් 

ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගුරුවරුනුත් ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන්නද හදන්ෙන්? ෙම් 

ගුරුවරුන් ටික රඳවා ගන්න නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන්ට විශාම 
වැටුප් ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කළ යුතුයි. එෙහම 
නැත්නම් අපට ෙම් ගුරු ෙසේවය සම්පූර්ණ කර ගන්න බැරි ෙවනවා.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට, උසස ් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයනුත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ෙමවර අය වැෙයන්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීම. එෙහම ෙන්ද? උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය 
කථාෙව් සඳහන් ෙවනවා, "පසු ගිය රජය විසින් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීම සඳහා අවසර දීමට ගනු ලැබූ තීරණය 
නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු වූවක්. එෙසේම ෛවද්ය අංශය හැර  අෙනකුත් 
විෂයයන් සම්බන්ධව ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ ලබා දිය 
යුතු බව අප රජෙය්ද අදහසයි" යනුෙවන්. ඔබතුමන්ලා ෛවද්ය 
අධ්යාපනයට හැර අෙනකුත් විෂයයන් සඳහා ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල පිහිටු වීම සඳහා අවසර ෙදන්න තමයි කල්පනා 
කරන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇතුළත් වන්ෙන් කීෙයන් කී ෙදනාද? 360,000ක් දරුවන් 
අවුරුද්දකට උපදිනවා. එයින් 60,000ක් අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ 
දක්වා ගමන් කරන විට හැෙලනවා. 360,000න් 300,000ක් විතර 
තමයි O/L ලියන්ෙන්. එතැනිනුත් 150,000ක් විතර A/L සමත් 
ෙවනවා. හැබැයි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්, 25,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් උපදින දරුවන්ෙගන් දළ වශෙයන් සියයට 6ක් 
විශ්වවිද්යාලයට යන ෙකොට සියයට 94ක් ඉන්ෙන් එළිෙය්. 
25,000ක් විශ්වවිද්යාලයට යනවා කිව්වාට, ඇත්තටම 25,000ක් 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගණන් ගැන UGC එෙකන් පළ කරන ෙපොෙත් 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන කියන්නම්. එෙහම කිව්වාට, ඒ ගණන ෙම් 
ගණන්වලට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ෙපොෙත් හැටියට නම්, රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් Allied 
Health Sciences - AHS - Faculty එෙක් MLT, Pharmacy සහ 
Nursing Coursesවලට 125ක් ඇතුළත් කර ගන්න ඕනෑ. නමුත් 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 52යි.  

විෙශේෂෙයන්ම Allied Health Sciences සහ Science 
Facultiesවලට ෙම් UGC එෙකන් ෙදන ෙපොෙත් සඳහන් ගණන් 
කවදාවත් ඇතුළු වන්ෙන් නැහැ. පළමුවැනි වර ඇතුළත් ෙනොවුණා  
කියමුෙකෝ. ෙදවැනිවර අපි කියනවා "ෙබෝට්ටුෙවන්වත් එනකන් 
ඉන්නවා" කියලා. නමුත්, අවසානෙය් බැලුවාට පස්ෙසේ සියයට 
60කට, 75කට වඩා ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම්  25,000 
කියන ගණනත් එතරම්ම නිවැරැදි නැහැ. දැන් උසස් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් අප අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ගරු 
අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, අපි කියන්ෙන් අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියලායි. රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කෙළොත් පමණයි අපට අවශ්ය කරන 
වෘත්තියෙව්දීන්, තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන්. ෙම් විශ්වවිද්යාල 17 අපට සම්පතක්. පසු ගිය 
කාලෙය් සමහර තැන්වල විශ්වවිද්යාල හැදුවාට ශත පහක වැඩක් 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් දිනවල තිෙබන අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් 
Engineering  Facultyඑෙක් පශ්නය සම්බන්ධව අපි ඇමතිතුමාත් 
සමඟ සාකච්ඡා කළා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඒ සාකච්ඡා සඳහා ඉඩ 
ලබා දුන්නාට. අපි ඇත්තටම ගත්ෙතොත් practical solution එකක් 
ඒ ළමයින්ට දුන්නා. Z-Score එක අනාගත්තාට පස්ෙසේ ඒකට 
උත්තරයක් විධියට අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව ශත 
පහකට වැඩක් නැති තැනක ඉංජිෙන්රු පීඨයක් හැදුවා. එෙහේට 
ආචාර්යවරෙයක් යන්ෙන් නැහැ. ඇයි, ෙකොෙහොමද යන්ෙන්? ඒ 
ආචාර්යවරුන්ටත් ජීවිතයක් කියා ෙදයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්ව පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් 
බිරින්දෑවරුන් එක එක තැන්වල රැකියාවන් කරනවා. එම නිසා ඒ 
අය යන්න කැමැති නැහැ. ඒ නිසා ආචාර්ය හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ 
ආචාර්ය හිඟය නිසා ඒ faculty එක ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. ඒ 
නිසා එහි ශිෂ්යයන්  තමන්ට  ඉෙගන ගන්න පුළුවන් තැනකට 
පීඨයක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. ගරු අධ්යාපන 
අමාත්යතුමනි, ෙමහි තිෙබන බරපතළකම තමයි ෙම් වන විට 
ඉංජිෙන්රු පීඨවලට ඉල්ලන්න දැන් සමහර ශිෂ්යයන් 
ෙපලෙඹන්ෙන් නැතිකම. මම දන්නවා ෙබොෙහෝ දිස්තික්කවල, 

ඉංජිෙන්රු පීඨයට ඇතුළත් කර ගන්න ලකුණු ගණනට වඩා 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් QS, IT, Architecture වාෙග් 
coursesවලට ඇතුළත් කර ගන්න ලකුණු ගණන වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇයි? සමහර ළමයි බයයි, ලකුණු අඩුෙවන් තිෙබන 
ෙකොට ඉංජිෙන්රු පීඨයට ඇතුළත් ෙවලා පල්ෙළහාට වැටිලා 
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලයට යන්න වුෙණොත් ඒ ජීවිතයම අඳුරු ෙවයි 
කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රු උපාධියටම 
බලපානවා. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් කරුණාකර ෙම්වා නිවැරැදි 
කර ගන්න ඕනෑ කියලායි. අපි ඒකට විසඳුමක් ඔබතුමාත් සමඟ 
සාකච්ඡා කර ගත්තා. ෙකොෙහොම වුණත් ඒක එක පශ්නයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ තව 
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් hostels හැදුවා. 
ඒක ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන් රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් කළමනාකරණ 
පීඨය පටන් අරෙගන මට මතක විධියට දැන් අවුරුදු 12කට 13කට 
වඩා වැඩියි. කළමනාකරණ පීඨයක් හැදුවාට තවමත් 
කළමනාකරණ පීඨ සංකීර්ණයක් නැහැ. ඒ ශිෂ්යයන් ඉෙගන 
ගන්ෙන් කලා පීඨය ඇතුෙළේ. ෙසෞන්දර්ය විශ්වවිද්යාලයක් 
තිෙබනවා. ෙසෞන්දර්ය විශ්වවිද්යාලය ළඟින් ෙනළුම් ෙපොකුණ 
හැදුවා. ෙනළුම් ෙපොකුණ හැදුවාට ෙසෞන්දර්ය විශ්වවිද්යාලෙය් 
Dance and Drama සහ Music Facultiesවලට ඕනෑ                      
කරන ශවණාගාරයක් නැහැ. ෙසෞන්දර්ය විශ්වවිද්යාලයටත් 
ශවණාගාරයක් නැත්නම්, ඒ ළමයි වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ලබුදූෙව් HNDE එෙක් පාඨමාලා 9ක් විතර තිෙබනවා. ශිෂ්යයන්  
2000ක් 2500ක් විතර ඉන්නවා. එක hostel එකක් නැහැ. ෙම්වා 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු විය යුතු කරුණු.  

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ගැන කථා කර තිෙබන නිසා මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙමය බරපතළ පශන්යක්. ඇත්තටම 
ෙමයින් සිද්ධ වන ෙද් තමයි අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය 
දුබල වන එක. දැනුත් ෙම් මාලෙබ් තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් -SAITM එෙක්- උපාධියක් රුපියල් ලක්ෂ 120ක් 
වනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු නම් කථා කෙළේ, 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න ඉෙසඩ් අගය ලකුණක් ෙදකක් 
මදි වන අයට යන්න තමයි ෙම්ක හදන්ෙන් කියලා. ඒත් අපි 
අහනවා, ඉෙසඩ් ලකුණක්, ෙදකක් මදි වන අයෙගන් කීෙයන් 
කීෙදනකුටද රුපියල් ලක්ෂ 120ක් දීලා එයට ඇතුළත් වන්න 
පුළුවන් කියලා. ඒක නීති විෙරෝධී ආයතනයක්. මුල ඉඳලාම 
ෙබොරු කෙළේ. රුසියාෙව් Nizhny Novgorod University එකත් 
එක්ක අනුබද්ධයි කියා පතෙය් advertisements දැම්මා. ඒක 
ෙබොරු. දැන් ළමයින් 1,200ක් විතර එයට ඇතුළත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ළමයි අනාථයි. මා ෙහොඳටම දන්නවා, ඒක ඇතුෙළේ 
අෙපොස උසස් ෙපළ ගෘහ විද්යාව කරපු ළමයිනුත් ඉන්නවාය 
කියලා. ගෘහ විද්යාව කරලා තමයි ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න 
උත්සාහ කරමින් ඉන්ෙන්. අෙපොස උසස් ෙපළ සමත් නැති අයත් 
ඉන්නවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔප්පු කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මා දන්නවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාම අවධානය ෙයොමු 

කරලා ඒ ඉන්න ශිෂ්යයින්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම්, A/Level කෙළේ 
කවදාද, ෙමොනවාද පතිඵල කියා විටින් විට ඒ ආයතනෙයන් 
ඉල්ලුවාය කියලා. සමහර විට වසර කිහිපයක පතිඵල එකතු 
කරලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ විස්තර තවම ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි ඒ? ෙමොකද, ෙහොරට තබා ෙගන ඉන්ෙන්? පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් පශ්නයම ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල ආපු හැම වතාෙව්ම ඇති වුණා. 1980දී උතුරු ෙකොළඹ 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පටන් ගත් ෙවලාෙව්ත් ෙම් පශ්නය 
ආවා. පළමුවන batch එකට Science කරපු අය එන්න පුළුවන්. 
හැබැයි ඊළඟට එච්චර පමාණයක් බඳවා ගන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමා 
කල්පනා කර බලන්න. අවුරුද්දකට කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා 
ගන්නවා. අෙප් ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨයටවත්, ෙප්රාෙදනිය ෛවද්ය 
පීඨයටවත් එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම තිබියදී ෙම් ෙගොල්ලන් 
කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙපොස උසස් 
ෙපළ ජීව විද්යා විෂය ධාරාව හදාරා විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවන්න ලකුණක්, ෙදකක් මදි අයෙගන් රුපියල් ලක්ෂ 120ක් 
තිෙබන අය ෙතෝරා ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්ද? එෙහම ගන්න 
බැහැ. ඒත් ෙම්කට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙයෝජනාව 
තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය අධ්යාපනය පුළුල් කරන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් SAITM එක අෙහෝසි කළ යුතුයි කියලායි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් SAITM එක 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
යම් මුදලක් වියදම් කරලා දරුවන් පමාණයක් ඇතුෙළේ 

ඉන්නවා. ඔවුන් ෙම් රෙට් දරුෙවෝ. අෙපොස උසස් ෙපළ සමත් අය 
ෙතෝරා ෙගන, විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන් අය 
ෙතෝරා ෙගන ඔවුන්ට BSc degree එකක්වත් ෙදන්න කියන 
එකයි, අෙප් ෙයෝජනාව. එතැනින් එහාට -  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
SAITM එකට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි මා කියන්ෙන් SAITM එක ආණ්ඩුවට පවරා ගන්න 

කියලා. ඒක පළමුවන ෙයෝජනාව. SAITM එක ආණ්ඩුවට පවරා 
ගන්න ෙකොට පශ්නයක් මතු ෙවනවා. එතෙකොට ඒෙක් ඇතුෙළේ 
ඉන්න නුසුදුස්සන්ටත් උපාධිය ගන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒක 
කරන්න බැහැ ෙන්. ඒ නිසායි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ඒකට 
ඇතුළු ෙවලා ඉන්න, උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න පුළුවන් අය ෙතෝරලා ෙබ්රලා, ඒ අයට අපි BSc  degree 
එකක් ෙදමු කියලා. ඒ BSc  degree එක ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ අයට 
ෙකොෙහේට හරි ගිහිල්ලා MBBS එක ගන්න පුළුවන්. ඒ හැර ෙවන 
උත්තරයක් නැහැ. අෙප් රටට ෛවද්යවරු ඕනෑ. ඒ නිසා ඇයි  අපට 
බැරි ෙම් ෛවද්ය අධ්යාපනය පුළුල් කරන්න? 

ගරු අමාත්යතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙකොතලාවල 
ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමන්ලා අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනෙය්ත් ෙම් පශ්නය ෙම් විධියටම 
තිෙබනවා. ඒකටත් දැන් මුදල් ෙගවලා ඇතුළු ෙවන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවංක වුවමනාව අෙප් රෙට් ෛවද්යවරු පමාණය 
වැඩි කිරීම නම්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ ෙවලා තිෙබන 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය මඟිනුත් ෛවද්යවරු බිහි 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රුවරු, නීතිඥවරු බිහි 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒ තුළටත් මුදල් ෙගවලා යන්න 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒක ඇතුෙළේත් ෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් අලුත් 
පවණතාවකුත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මට ආරංචි වුණා ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙයන් නීති උපාධිය ෙදන්න යනවාය, නීති පීඨයට 
අමතරව නීති අධ්යාපනය මුදලට විකුණන්න යනවාය කියලා. ඒ 
පිළිබඳව ශිෂ්යයන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තාවකාලිකව හකුළා ගත්තා කියලා කියනවා. ඒක 
ෙලෝක බැංකු ආධාර ඇතිව පටන් ගත් ව්යාපෘතියක්. ඒක ෙහොඳයි.  
ෙලෝක බැංකුෙවන් ආධාර කරනවා නම් අෙප් රෙට් නීති 
අධ්යාපනය පුළුල් කරන්න, ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ෙලෝක 
බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ මුදල් ටික ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලයට අරෙගන අෙප් නීති පීඨය පුළුල් කරන්න. අෙප් 
ර ෙට් උසස් ෙපළ සමත් වන දරුවන් වැඩි පමාණයක් නීතිඥයන් 
කරන්න ඒ මුදල් ෙයොදා ගන්න ෙකෝ. 

ෙම් පශ්නයම දැන් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයටත් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් පුරාවිද්යා අංශය ෙවනම 
පශ්චාද් උපාධි ආයතනයක් කරලා, එළිෙයන් එන මුදල් ගන්න 
තත්ත්වයට පත් කරන්න හදනවා. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. රාජ්ය 
විශ්වවිද්යාලවලට ෙමෙහම අත තියන්න එපා. අපි දන්නවා, 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පිළිගන්නවා. අපි ඒකට 
විරුද්ධයි.  අපි ෙම් සටන් කරන්ෙන් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය 
ආරක්ෂා කරගන්නයි. විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් පශ්න 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ ශිෂ්යෙයෝ නිකම් සටන් කරනවා 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා පසු ගිය දවස්වල 
දවස් පහක ෙපළපාළියක් ආවා. පශ්න නැත්නම් ශිෂ්යෙයෝ ඒ 
විධියට කැඳවාගන්න බැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ අයට සාකච්ඡාවකට ආරාධනා කළා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්,  ආරාධනා කළත්, ෙනොකළත්,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒ ශිෂ්යයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 

කිව්වා. මම ෙත් පැන් සංගහයකුත් ලැහැස්ති කරලා තිබ්බා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ශිෂ්යෙයෝ පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැති වුණාට, අපි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා ෙන්. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කිව්වා, ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ඇතුව පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න, 

අපි  සාකච්ඡා කරමු කියලා. මම රාති 7වන ෙතක් සිටියා, නමුත් ඒ 
අය ආෙව් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ශිෂ්යෙයෝ ආවත් නැතත් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ 

නිසා ශිෂ්යෙයෝ අපට කියන පශ්න අපි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් ඒවාට උත්තර ලබා ෙදන්නයි. ඒ ශිෂ්යෙයෝ 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? SAITM එක අෙහෝසි කරන්න කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම පාසල්වල මුදල් අය කිරීම නතර කරන්න කිව්වා. ඒ 
කාරණා ෙදක තමයි පධානම කාරණා ෙවලා තිබුෙණ්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 නැහැ. ඒ අය ගුටි ගස්සවා ගන්නයි ආෙව්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම ගුටි ගසස්වා ගන්න කවුරුවත්  එන්ෙන් නැහැ. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් විශ්වවිද්යාලෙය් හිටියා ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාත් දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔය කරුණාරත්න 
පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙගන් අහන්නෙකෝ.  එතුමා ඒ 
ගැන ෙහොඳ ට දන්නවා. ඒ ශිෂ්යෙයෝ සාධාරණ පශ්නයක් ඉදිරිපත් 
කළ ෙවලාෙව් සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඊළඟට, පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් සිද්ධ වුණු 

පශ්නයක් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
මා කැමැතියි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. ඒක ෙහොඳයි. 2012 අවුරුද්ෙද් උසස් ෙපළ 
විභාගෙය් පශ්න පත සකස් කරන කමිටුෙවන් ගුරුවරු හත් අට 
ෙදෙනක් අයින් කරලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුවක් නැහැ. පස්ෙසේ 
පස්ෙසේ ඔය තැන් තැන්වල කියලා තිෙබනවා විවිධ ෙද්ශපාලන 
ෙහේතු, අරවා ෙම්වා කියලා. නමුත්, නිශ්චිත ෙහේතුවක් සඳහන් 
කරලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම Accountancy, Business Studies, 
Economics වාෙග් පශ්න පත හදන අය තමයි ෙම් විධියට හදිසිෙය් 

ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය නිකම් අය ෙනොෙවයි. අවුරුදු 
හත අටක් පශ්න පත් තර හදපු අය. කිසිදු ෙහේතුවක් සඳහන් 
ෙනොකර තමයි ඒ අය ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  හදිසිෙය් ෙම් අය ඉවත් 
කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඒකට උත්තරයක් ෙදනවාද? මට තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා.  එකත් කිව්වාම උත්තර ෙදනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ඒකටත් උත්තර ෙදනවා. ඔබතුමාෙග් ඕනෑම පශ්නයකට 

මම උත්තර ෙදනවා. ඉස්සර ෙවලා මම ෙම් කාරණයට උත්තර 
ෙදන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විපක්ෂෙය් සිටිද්දීත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනය කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්   
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර පශ්න පත සකස් කිරීමට 
නුසුදුසු අය සිටියා. නුසුදුසුයි  කියන්ෙන්, අවුරුදු 80ට ළං වුණු අය 
සිටියා. ඒ වාෙග්ම විවිධ වැරැදිවලට ලක්ෙවලා හිටපු අය සිටියා. 
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ 
මහාචාර්යවරයා ඉවත් කරලා තිබුණ ෙකෙනක්. අපිත් ඒවාට 
විරුද්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. ඒ නිසා  කමානුකූලව, 
ඒ ඒ විෂයයන් අනුව  හදන පශ්න පතයට  සුදුසුකම්  තිෙබන, 
අදාළ විෂයට Doctorate  එකක්  තිෙබන අය ෙපළ ගස්වන්න 
කියලා දැනුම් දීලා, ඒකට අවශ්ය පියවර අපි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා කිසිම බලපෑමකින් ෙතොරව ඒ නියම කමෙව්දයට තමයි ඒ 
අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් ටික කර තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙකොමසාරිස්තුමා 
හම්බ ෙවන්න.  අපට වගකීෙමන් යුතුව ඒ එකින් එක ගැන 
කියන්න පුළුවන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
2012 වසෙර් සිද්ධ වුණු ඒවාට ඔබතුමා උත්තර ෙදනවාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒවාට අපට උත්තර ෙදන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
   ඒක තමයි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් විෂයයන්වලට අදාළව 

2012 වසෙර් සිද්ධ වුණු ෙදයක් ගැන.  ෙමොකද, මම ෙහොඳටම 
දන්නවා ෙම් අය මහලු අය ෙනොවන බව. ෙම් අය අවුරුදු 80 පැනපු 
අය ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් අවුරුදු හතළිස්පෙහේ, පනෙහේ වයෙසේ 
ඉන්න ඉතාම දක්ෂ ගුරුවරු. දැනුත් විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන 
ඉතාම කීර්තිමත් ගුරුවරු. ඒ අය ෙම් විෂයයන්වලින් ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2011 අවුරුද්ෙද් එවකට හිටපු 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා උසස් ෙපළ පශ්න පත හදන ගුරුවරු ටික 
එකතු කළා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා අන්න ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 එතුමා උත්තරයක් ෙදයි. එතුමා උසස්  ෙපළ පශ්න පත හදන 

ගුරුවරු ටික එකතු කළා. මම දන්නා විධියට නම් ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් උසස් ෙපළ පශ්න පත හදන 
ගුරුවරු එකතු කරලා නැහැ. අනුර එදිරිසිංහ  විභාග 
ෙකොමසාරිස්තුමා වශෙයන් හිටපු අවසාන කාලෙය්දී තමයි ෙම් 
සිද්ධිය  වුෙණ්. හිටපු ඇමතිතුමා දැන් උත්තරයක්  ෙදයි. [බාධා 
කිරීමක්] ආ! උත්තරය ෙදන්නෙකෝ බලන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 

විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු වගකිව යුතු නිලධාරින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්  Officials' Booth එක තුළ ඉන්නවා. මම කිසිම දවසක 
විභාග පශ්න පත හැදීෙම් කියාවලියට නියම් ආකාරෙයන් ෙහෝ 
අනියම් ආකාරෙයන් මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා වශෙයන් එතුමාට විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 
මුණ ගැහිලා දැනගන්න පුළුවන්. එතුමා ඒ ෙවනස්කම් පිළිබඳව 
යම්කිසි තීන්දු තීරණ ගත්තා නම්, ඒ මෙග් නියමයක් ෙහෝ 
අනුදැනුමක් ෙහෝ අත්දැකීමක් අනුව කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා ෙම්  පශ්න පත සකස් කිරීෙම් 
කියාවලියට කිසියම්ම ෙහෝ ආකාරයකින් දායක ෙනොවුණු බව ඉතා 
වගකීෙමන් ෙම් ගරු සභාවට දන්වා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් තමන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පාවිච්චි කළ 
යුත්ෙත් රෙට්ත්, ජනතාවෙග්ත් යහපත පිණිස විනා මඩ ගැහීම ෙහෝ 
අවලාද නැඟීම සඳහා ෙනොෙවයි. ෙම් ෙචෝදනාව පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් කරලා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න ඇමතිතුමාට පුළුවන්. අධ්යාපන විෂයය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙම් විභාග පශ්න පත සකස් කිරීෙම් 
කියාවලියට බන්දුල ගුණවර්ධන වන මම, නියම් ආකාරෙයන් ෙහෝ 
අනියම් ආකාරෙයන් මැදිහත් වුණාද කියලා, අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලයක් පත් කරලා, පරීක්ෂා කරලා, ඒ පිළිබඳ වාර්තාව ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කුරා කූඹිෙයකුටවත් වරදක් 

ෙනොකරන, නිරායුද, අහිංසක ෙම් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරයාට  
මීට මාස හත-අටකට කලින් අෙප් රෙට් පසිද්ධ රූපවාහිනී 
නාලිකාවක් වන "ෙදරණ" රූපවාහිනිෙය් "වාද පිටිය" 
වැඩසටහෙන්දී මම ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල කළාම, එතුමා භූමිෙතල් 
ගෑවුණු ගැර ඬිෙයක් වාෙග් කුලප්පු වුණා; කලබල වුණා. කලබල 
ෙවලා එදා කිව්වා, මට විරුද්ධව CID එකට යනවා  කියලා. දවස ්
තුනකට පස්ෙසේ එතුමා CID එකට ගියාය කියලා සමහර මාධ්යවල 
වාර්තා පළ ෙවනවා මම දැක්කා. CID එකට ගිහිල්ලා එතුමා 
කියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද දන්නවාද? "එතුමා දමපු පරණ 
පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ඒක විභාග කරන්න කියලා ඉල්ලන්න 
ගියා" කියලා තමයි එතුමා කියලා තිෙබන්ෙන්. පුළුවන් නම් 
ඔබතුමා CID එකට ගිහිල්ලා කියන්න, උසස් ෙපළ පශ්න පත 
හදන ගුරුවරු එකතු කරන්න ඔබතුමා සම්බන්ධ නැහැ කියලා. 
දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන්න. මම 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු සාක්කිවලට ෙදන්නම්. ඔබතුමා 
පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඒ කරුණ ඔප්පු වුෙණොත් ෙමොකද 
කරන්ෙන්? ඔප්පු වුෙණොත් ෙමොකද කරන්ෙන්?  ආෙයත් ඉල්ලා 
අස් ෙවනවා කියනවාද?  [බාධා කිරීම්] දැන් ආෙයත් ඒක 
කියන්ෙන් නැහැ.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා වාෙග් මන්තීවරෙයක් කිසිම වගකීමකින් ෙතොරව, - 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
වගකීමක් ඇතිවයි මම  කියන්ෙන්. ඔබතුමායි වගකීමක් 

නැතිව වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම රහස ් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා මිනී මරපු ඒවාෙය් ඉඳන් 

ඔක්ෙකෝම ටික කියලා තිෙබනවා. ෙපොලිස්පතිවරයා මට ලියුමක් 
එවා තිෙබනවා, "ඒ පිළිබඳව නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ඉල්ලුවා" 
කියලා. මා නැවතත් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී කියනවා, මම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පැමිණිල්ලට 
අනුව වාර්තාවක් අරෙගන නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැම්මා 
නම්- 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මමත් කියන්ෙන් ඒකයි. අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා 
ඒකට අදාළ අය අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. ඒකට අදාළ සාක්ෂි 
සපයන්න අපි සූදානම්. මාත් බලාෙගන හිටියා, පරීක්ෂණ සඳහා 
CID එකට මාත් කැඳවයි කියලා. ෙකෝ? ඔය කියන විධියට දාපු 
පැමිණිල්ලක් නැහැ ෙන්! මම ෙමවැනි ෙචෝදනාවක් කාලයක සිට 
එල්ල කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ 
ෙමෙහම ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ෙම් කමෙව්දය නිවැරදි කරන්නයි 
ඔබතුමන්ලා ආෙව්. උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයාත්, අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාත් ඒ කමෙව්ද නිවැරදි කරනවා කියලා රටට 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලායි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.   

නිල ඇඳුම්වලට කරපු වැෙඩ් ෙම්වාට කරලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ system එක ෙහොඳ නැද්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් යන system එෙකන් අපි හැෙමෝම පීඩාවට පත් ෙවලාෙන් 

ඉන්ෙන්.  

හරි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් තමයි නිල ඇඳුම් ෙදන්න 
පටන් ගත්ෙත්. ඇයි නිල ඇඳුමක් ෙදන්ෙන්? නිල ඇඳුම් ෙදන්ෙන් 
ඒ ශිෂ්යයන් අතර ඒකමිතියක් හදන්න. නිල ඇඳුෙම් වර්ගය, නිල 
ඇඳුෙම් පාට, නිල ඇඳුෙම් ෙරද්ෙද් වර්ගය ඒ සියල්ෙලන් 
ඒකමිතියක් හඳන්න ඕනෑ. ඔෙබ් ආණ්ඩුෙවන් ශිෂ්යයන්ට එක 
වර්ගෙය් ෙරද්දකින් නිල ඇඳුමක්  ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි 
කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම වැෙඩ්. ඒ ෙවනුවට-  
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ටිකක් ෙදන්න. මා 

ෙමතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්න කැමැතියි. එතුමා ඒකට ඉඩ ෙදන්න 
කැමැතියි. 

ගරු මන්තීතුමා, රජෙයන් ෙදන නිල ඇඳුෙම් ඒ මුදල් පමාණය 
ඒ විධියටම පාසල් ශිෂ්යයන්ට ලැෙබන්න අවශ්ය බව ඔබතුමා  
පිළිගන්නවා ෙන්. ඒ කමෙව්දය තමයි ෙම් හදලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් එක ඔබතුමා දැන් කිව්වා, විදුහල්පතිවරුන්ෙග් වැටුප 
ගුරු වැටුප් ගිණුමකට බැර කරනවා කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි. ගුරු 
වැටුප් ගිණුමට ෙනොෙවයි යන්ෙන්. ඒකත් වැරදියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහනම්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ඒකත් ෙවනම ගිණුමක් වශෙයන් තමයි පවත්වන්ෙන්. වැරදි 

ෙතොරතුරක් ඔබතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඒක නිවැරදි වනවා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ලංකා බැංකුෙව් හා මහජන බැංකුෙව් ෙවනම ගිණුමක් විධියට 

ඒක යන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
නිවැරදි වනවා නම් ෙහොඳයි. පශ්නය ෙම්කයි. විදුහල්පතිවරු 

වාර්තා කරන්ෙන් එෙහම තමයි ෙවන්න යන්ෙන් කියලා. ඒකයි මා 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්. ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියනවා නම් මා 
පිළිගන්නවා. එච්චරයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් 

කියන්ෙන්, පාසල් අධ්යාපනෙය් හා උසස් අධ්යාපනෙය් තිෙබන 

ෙම් ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම අපි විශ්වාස 
කරන විධියට අෙනක් තත්ත්ව ෙනොසලකා අධ්යාපනෙයන් උසස් 
අධ්යාපනයට යන මාවෙත් අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නත් අපි 
හැම ෙදනාටම වගකීමක් තිෙබන බවයි. ෙමොකද, අපි  ඇවිල්ලා 
ඉන්ෙන් ෙනොමිෙල් ලැබුණු අධ්යාපනයට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි. ඒ 
නිසා රාජ්ය පාසල් පද්ධතිය, රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය ආරක්ෂා 
කර ගනිමින් යන ගමනකට ආරාධනා කරමින්, ඒ සඳහා වැඩ 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 
 
[පූ.භා. 10.36] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් ෙයෝජනා ගණනාවක් 

ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා පථමෙයන්ම  අෙප් ගරු ෛවද්ය නලින්ද 
ජයතිස්ස මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දි කිව්වා, අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මය දියුණු 
කරන්න අමාරුයි, ඉඩම් පමාණය සීමිතයි, භාණ්ඩ හා ෙසේවා අංශ 
අපි දියුණු කළ යුතුයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
අය වැෙය් පදනම ඒකයි. හැකි තරම් දුරට ආෙයෝජකයන්ට ඒ 
සහන ලබා දීලා ජාත්යන්තර ආෙයෝජනයන් ආකර්ෂණය කර 
ගැනීම තමයි ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළ අය වැෙය් පදනම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා කිව්වා, 
විසිපන්දහසකට අඩු පමාණයක් තමයි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
වන්ෙන් කියලා. විශාල පිරිසකට අද විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවන්න බැහැ. අපි ඒ අයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? A/L පාස් ෙවන 
සෑම ශිෂ්යයකුම විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් කර ගන්න රජයට 
අමාරුයි. රජයට සම්පත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දියුණු රටවල අධ්යාපන 
කටයුතු සඳහා ශිෂ්යයන්ට ණය මුදල් ලබා ෙදනවා. උදාහරණයක් 
විධියට බිතාන්ය ගත්ෙතොත්, විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වන 
ළමයින්ට යැෙපන්න දීමනාවක් ෙදනවා. නමුත් විශ්වවිද්යාලෙයන් 
පිට ෙවලා රැකියාවක් ලබා ගත්තායින් පසුව  ඒ මුදල ආණ්ඩුවට 
ෙගවන්න ඕනෑ. මට සමහර ශිෂ්යයන් කියලා තිෙබනවා, මැෙරන 
තුරු ඒ ගත්ත මුදල ආපසු ආණ්ඩුවට ෙගවන්න ඕනෑයි කියලා. 
ඇෙමරිකාෙවත් එෙහමයි; ඕස්ෙට්ලියාෙව්ත් එෙහමයි. ඒ රටවල් 
දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක නිසයි.  රජයට  A/L පාස් ෙවන සෑම 
ශිෂ්යයකුම විශ්වවිද්යාලයට ගන්න බැහැ. ඒක තමයි රජය 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල කමය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. අපට ඒකට ජනවරමක් ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් 
මැතිවරණ පකාශනෙය් අපි දැම්මා, එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ 
බලයට පත් වුෙණොත් අපි   ෙපෞද්ගලික උසස් අධ්යාපන ආයතන 
බිහි කරන්න දායකත්වයක් ෙදනවා කියලා. ඒකට අපට ජනතාව 
ජනවරමක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ජනතාව පිළිගන්නවා, රජයට 
ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්න අමාරුයි කියලා. මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් එම රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි. 
විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගන්න දීමනාවක් ෙදනවා. රැකියාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැබුණායින් පසුව ඒක ෙගවන්න ඕනෑ. නිදහස් අධ්යාපනය අපි 
නැති කරන්ෙන් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න 
කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි නිදහස් අධ්යාපනය 
ෙගනාෙව්. අපි නිදහස් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරන අතර, 
ෙපෞද්ගලික උසස් අධ්යාපන ආයතනත්  බිහි කරනවා. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන්න බැරි විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා.  

දියුණු රටවල නම් සිසුන් ලබා ගන්නා  A/L ලකුණු පමාණය 
අනුව විශ්වවිද්යාලයක් ෙදනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
බිතාන්ය ගත්ෙතොත් ෙහොඳම ලකුණු ගන්න අය Oxford, 
Cambridge යනවා. ෙදවැනි මට්ටමට ලකුණු ගන්නා අය ෙදවැනි 
මට්ටෙම් විශ්වවිද්යාලයකට යනවා. තුන්වැනි මට්ටමට ලකුණු 
ගන්නා අය අය තුන්වැනි මට්ටෙම් විශ්වවිද්යාලයකට යනවා. ඒ 
වාෙග් මට්ටම් 10ක් 15ක් තිෙබනවා. තමන්ට ලැෙබන ලකුණු 
පමාණය අනුව ඒ අයට විශ්වවිද්යාලයක් ලැෙබනවා. නමුත් 
ලංකාෙව් ඒක කරන්න බැහැ. සීමිත පමාණයයි ගන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වයක් නැතිව ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න බැහැ. විශ්වවිද්යාලවලට යන්න බැරි  විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ෙකොළඹ ගත්ෙතොත් ඉතාමත් ෙහොඳ පතිඵල තිෙබන 
අයටත් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න බැහැ.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඡන්දය ගත්ෙත්  ෙම්  "පංච විධ 

කියාවලිය" ඉදිරිපත් කරලා ෙන්.  මුල් පිටුෙව් අගමැතිතුමාෙග් 
පින්තූරයක් එෙහම දාලා  තිෙබන ෙම් "පංච විධ කියාවලිය" 
පකාශනෙය් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය යටෙත් ෙකොෙහේවත් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල හදනවා කියලා  නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සඳහන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත් 

සඳහන් කළා ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ, ෙම් අපට ෙබදපු එෙක් නම් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට වැරැදි එක හම්බ ෙවලා ඇති.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම ගැහුවාද? අය වැය ෙල්ඛනය වාෙග් ඒකත් ෙදක ගාෙන් 

ගහලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා, එතුමාෙග් අය වැය 

කථාෙව් පැහැදිලිව රජෙය් පතිපත්තිය ගැන සඳහන් කළා. එතුමා 
කියලා තිෙබනවා ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශයට දායකත්වයක් ෙදනවා 
කියලා.  

මම කියන්න කැමැතියි, අපි නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා 
කරන බව.  අපි ඒක විනාශ කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් කාලීනව අපි 
යම් යම් තීරණ ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මා ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, අපි විශ්වවිද්යාලවලට අවශ්ය ස්වාධීනත්වය ලබා ෙදන 
බව. පසු ගිය රජය වාෙග් ඇමතිවරයා හැම ෙදයටම ඇඟිලි 
ගහන්න යන්ෙන් නැහැ. මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ දහනව  වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සකස් කරන ෙකොට  UGC එක 
ස්වාධීන ෙකොමිසමක් කරන්න කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙයෝජනා කළ බව.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, පසු ගිය 

රජෙය් හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා වාෙග් ඇඟිලි ගැසීම් සිදු 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් තිෙබනවා නම් විශ්වවිද්යාලයක් දියුණු 

කරන්න බැහැ. උප කුලපතිතුමාට, ඒ Council  එකට අවශ්ය 
ස්වාධීනත්වය අපි ෙදනවා. ස්වාධීනත්වය කියලා කියන්ෙන් අහක 
බලා ෙගන සිටින එක ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල දියුණු කිරීමට, 
අවශ්ය කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට, විශ්වවිද්යාලය 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගැනීමට අවශ්ය ස්වාධීනත්වය අපි ෙදනවා. 
ඒ නිසා තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සකස් කරන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි, 
විශ්වවිද්යාලවලට ඒ ස්වාධීනත්වය ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කෙළේ. නමුත් ඒකට සමහර පක්ෂ විරුද්ධ වුණා. ඇමතිවරයා 
හැටියට මම පාෙයෝගිකව ඒ නිදහස දීලා තිෙබනවා. නමුත්  
අනාගතෙය්දී අලුත්ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන 
ෙකොට, විශ්වවිද්යාලවල ස්වාධිනත්වය ගැන ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙයෝජනා ෙගෙනන්න, ගරු මන්තීතුමනි. මම කලිනුත් කිව්වා 
වාෙග් ස්වාධීනත්වය කියන්ෙන් අහක බලා ෙගන ඉන්න එක 
ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල පාලනය කිරීෙම් වගකීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
උපකුලපතිවරයා සහ Council  එක  බාර ගන්න ඕනෑ. අපි අවශ්ය 
මුදල් ෙදනවා. අපි අවශ්ය පතිපත්ති හදනවා. අෙප් වැඩ එතැනින් 
අවසන්.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් පාලක සභාවට එම විශ්වවිද්යාලෙය් 

දැනට ශිෂ්යෙයක් හැටියට ලියා පදිංචි වී සිටින, එම 
විශ්වවිද්යාලෙය්ම කලක් ෙසේවය කරපු CaFFE සංවිධානෙය් කීර්ති 
ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමා පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන් බලවත් විෙරෝධයක් ඔබතුමාට පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා විශ්වවිද්යාල පාලනය ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙනොකිරීමට ගත් තීන්දුව ෙහොඳයි. නමුත් ඒ තීන්දුව ගන්නෙකොටම 
එය අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. කීර්ති ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමා CaFFE සංවිධානෙය් 

සභාපති. එතුමා රෙට් යම්කිසි නමක් හදාෙගන සිටින 
පුද්ගලෙයක්. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අෙප් මැතිවරණ ව්යාපාරයට 
දායකත්වයක් ලබා දුන් පුද්ගලෙයක්. ඉතින් ඇත්ත වශෙයන්ම 
මම විශ්වාස කරනවා,  ඔහු සුදුසු පුද්ගලෙයක් කියලා. මට 
මතකයි, කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙයන් ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කරපු 
ෙවලාෙව් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ගැන කථා ෙකරුව බව.  
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
කාලයක් ඔබතුමා ෙග් මාධ්ය ෙල්කම් වශෙයනුත් සිටියා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
  මම ඒක පිළිගන්නවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම ෙකෙනක් කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් පාලක සභාව 

වාෙග් උත්තරීතර තැනකට ෙයෝජනා කරන එක අසාධාරණයි 
ෙන්ද? වෘත්තීය සුදුසුකම් තිෙබනවා නම් තමයි   පාලක සභාවට 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්න, විශ්වවිද්යාලයක පාලක සභාවට පත් කිරීම 

සඳහා ඔහු උපාධිධාරිෙයක් විය යුතුමද? 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
උපාධිධාරිෙයක් ෙනොෙවයි.  ඒ පත්වීම සාධාරණීකරණය කිරීම 

සඳහා ඔහු කවර ක්ෙෂේතයක - 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔහු CaFFE  සංවිධානෙය් පධානියා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
CaFFE සංවිධානය කියන්ෙන් ෙවන එකක්.  එෙහම නම් 

PAFFREL සංවිධානයත් තිෙබනවා. එෙහම නම් මැතිවරණ 
නිරීක්ෂණ ජාලයත් තිෙබනවා.  නමුත් විශ්වවිද්යාලයක පාලක 
සභාවට එෙහම ෙකෙනක් ඕනෑ නැහැ ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාලක සභාවට පත් කරන පුද්ගලයන්  ෙම් ෙම් අය විය යුතුයි 

කියලා ෙකොෙහේවත් සඳහන් කරලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය ෙහෝ ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳ දක්වන 

නිපුණතාව එෙහම නැත්නම් පවීණත්වය පිළිබඳව  -  දැන්  ෙම් පත් 
කිරීමට විරුද්ධ වන්ෙන් කවුද? ඔබතුමන්ලාටම උදවු කරපු, 
විශ්වවිද්යාලවල ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් කථා කරන විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන් සංගමයක් විධියට ෙම්කට විරුද්ධයි.   

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම එකක් කියන්නම්. ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව ආපු නිසා, යහ 

පාලනය තිෙබන නිසා අද විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරුන් 

ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා;  සව්ාධීනව අදහස් පකාශ කරනවා.  
නමුත් ඒ කාලෙය් - 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ කාලෙය් කට වහලා ෙන් තිබුෙණ්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි දැක්කා. නමුත් අද කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් පමණක් 

ෙනොෙවයි, අද ෙබොෙහෝ විශ්වවිද්යාලවල සිටින උපකුලපතිවරුන් 
මැතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂට වැඩ ෙකරුවා.  විවෘතව වැඩ 
ෙකරුවා.  ඕනෑ නම් මම ඒ නම් කියන්නම්. මම CD ෙදන්නම්.  
දැන් සිටින උපකුලපතිවරුන් ගණනාවක් කෙඩ් ගියා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එතෙකොට කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 නමුත්  යහ පාලනය නිසා දැන් ඒ අය ෙම් පාලක සභාවට පත් 

වුණු එක පුද්ගලෙයක් ගැන  කථා කරනවා.  පාලක සභාවකට 
උපාධිධාරින් පත් කරන්න ඕනෑ කියලා නීතියක් නැහැ. එෙහම 
සැලැස්මක් තිබිලාත් නැහැ. කීර්ති ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමා 
CaFFE සංවිධානෙය් සභාපති. ඔහු රෙට් යම්කිසි නමක් හදාෙගන 
ඉන්න පුද්ගලෙයක්. ඔහුට මාධ්ය ගැන විශාල දැනුමක් තිෙබනවා.  
මම විශ්වාස කරනවා ඔහු එම ආයතනෙය් පාලක සභාෙව් සිටිය 
යුතු පුද්ගලෙයක් කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් ෙකොෙහොමද? 
උපකුලපතිවරයා ෙතෝරන විට ඡන්දයක් ගන්නවා. කාවද පත් 
කරන්ෙන්? පළමුෙවනියාට එන ෙකනා ෙනොෙවයි තුන්ෙවනියාට 
එන ෙකනා. මම දන්නවා, එක පුද්ගලෙයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තුන් 
වතාවක් ඡන්දය දිනුවා. නමුත් හැම දාම ඒ පුද්ගලයා පත් 
කරන්ෙන් නැතිව තුන්ෙවනියාට ආව ෙකනා පත් කළා. මම 
කියන්ෙන් අපි අලුත් ආරම්භයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, 
විශ්වවිද්යාලයක් දියුණු ෙවන්ෙන් ඒ විශ්වවිද්යාලයට අවශ්ය 
ස්වාධීනත්වය තිෙබනවා නම් විතරයි. There should be academic 
freedom. විශ්වවිද්යාල  කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක අතෙකොළුවක් 
ෙනොවිය යුතුයි. ඒකයි මෙග් දර්ශනය. නමුත් අපි පසුගිය කාලෙය් 
දැක්කා, අෙප් විශ්වවිද්යාලවල ෙසේවය කළ අය හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වහල්ලු; they were like slaves. අපිට ඒක 
අවශ්ය නැහැ. අපි කියන්ෙන් නැහැ විශ්වවිද්යාල 
කථිකාචාර්යවරුන්ට රජයටයි, ඇමතිවරයාටයි වැඳෙගන ඉන්න 
කියලා. අපිට ඕනෑ ස්වාධීන අදහස් නිර්මාණය වන, නිදහස් සිතුම් 
පැතුම් නිර්මාණය වන විශ්වවිද්යාල පද්ධතියක් ආරම්භ කිරීමටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතක විධියට 1960             
ගණන්වල ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපතිවරයාට රෙට් 
අගමැතිවරයා භයයි. ඒ Sir Nicholas Attygalle Vice Chancellor 
ෙවලා ඉන්න කාලෙය්. අගමැතිවරයාට ගිහින් කිව්ෙවොත් Vice 
Chancellorට කථා කරන්න කියලා, අගමැතිවරයා භයයි.  ෙමොකද, 
එපමණ ෙපෞරුෂත්වයක් තිබුණා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්, හැම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම- මම කියන්ෙන් නැහැ පසු ගිය ආණ්ඩුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරක් කියලා. නමුත් ඒෙගොල්ල අවුරුදු 20ක් ෙම් රට පාලනය 
කළා- විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් ඒ අයෙග් ෙපෞරුෂය සම්පූර්ණෙයන් 
විනාශ කරලායි තිබුෙණ්. අපි ඒක ෙගොඩ නඟන්නට ඕනෑ. අපට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසි ෙවන්නට පුළුවන්, නමුත් අපට ඒක 
අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අග්නිදිග 
විශ්වවිද්යාලය ගැනත් දැන් රෙට් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, අපි එම විශ්ව විද්යාලය වහන්නට යනවා කියලා. 
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය අපි වහන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද දින විවාදය 
ආරම්භ කළ අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය -South Eastern University- තිෙබන්ෙන් 
පාළු පළාතක. වෙට්ට කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ. නමුත් දැන් අපි 
කථිකාචාර්යවරුන් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ෙදමවුපියන්ටත් කථා 
කරලා අවශ්ය කථිකාචාර්යවරුන් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. 
දැනටමත් ඒ අය වැඩ කරනවා. අපි ෙම් විශ්වවිද්යාලය ආරක්ෂා 
කරෙගන, විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු පීඨය ආරක්ෂා කරෙගන 
ඉදිරියට යනවා. අෙප් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා විශාල 
උනන්දුවක් ගත්තා ෙම් විශ්වවිද්යාලය, විෙශේෂෙයන්ම ඉංජිෙන්රු 
පීඨය නැවත වරක් කියාත්මක කිරීමට.  

දැන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට පශ්න නැහැ. අපි ශිෂ්යාධාර 
දීමනාව- bursary එක - රුපියල් 2,500 සිට රුපියල් 4,000 දක්වා 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය රුපියල් 
4,000 සිට රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙමොකක්ද පශ්නය? They have no issues.  

දැන් SAITM එක අල්ලාෙගන කෑ ගහනවා. SAITM එක 
පටන් ගත්ෙත් පසුගිය ආණ්ඩුෙවන්. හරි ෙහෝ වැරදි ෙහෝ 
විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපිට ඒ ශිෂ්යයන්ව 
එළියට දාන්නට බැහැෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙමොකක් ෙහෝ කමයක් ෙසොයන්නට ඕනෑ. දැන් SAITM එෙක් 
ශිෂ්යෙයෝ අධිකරණයට ගිහින් තිෙබනවා. අද ෙහට අධිකරණ 
තීන්දුවක් ලැෙබයි කියලා විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අපිට ෙම්වා පැය 
24න් ෙවනස් කරන්නට බැහැ. මට මතකයි ගරු එස.්බී. දිසානායක 
මැතිතුමා ෙම් SAITM එක ගැන පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළාම, මම ඇහුවා ෙකොෙහේද ඉස්පිරිතාලය තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඉස්පිරිතාලයක් නැතිව තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. ඒක 
ඇත්ත. අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ඒ ගැන ඇහුවා. නමුත් 
හරි ෙහෝ වැරදි ෙහෝ ෙම් ළමයි ටික ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අපි 
ෙකොෙහොම හරි විසඳුමක් ෙදන්නට ඕනෑ. අපි ෙදෙගොල්ලම එකට 
රැස්ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නයට අවසන් විසඳුමක් 
ෙදන්නට ඕනෑ.  

අපි තාක්ෂණික පීඨ - Faculties of Technologies - අලුෙතන් 
ඇති කරන්නට යනවා ජයවර්ධනපුර, යාපනය, රුහුණ සහ 
කැල ණිය කියන විශ්වවිද්යාලවල.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න 

අවශ්යයි. පසු ගිය උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටි දරුවන්ෙගන් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් විශ්වවිද්යාලවලට ඔබතුමන්ලා  බඳවා ගැනීමට  
බලාෙපොෙරොත්තු වන සංඛ්යාව ෙකොච්චරද? අලුෙතන් ෙම් වර්ෂෙය් 
විශ්වවිද්යාලවලට ශිෂ්යයින් බඳවා ගන්න ඕනෑෙන්, තාක්ෂණ 
පීඨවලට.  ඒ සඳහා  සැලසුම් කර තිෙබන ආකාරයට පසු ගිය උසස් 
ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටි දරුවන්ෙගන් කී ෙදෙනක්  තාක්ෂණික 
පීඨවලට ඇතුළත් කර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙදදහසකට  ආසන්න  පමාණයක්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙදදහසකට ආසන්න පමාණයක්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් සම්පූර්ණ කථාව මම සභාගත කරනවා. ෙමොකද, සංඛ්යා 

ෙල්ඛන දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න මට කාල ෙව්ලාව නැහැ.  

අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්යතුමාෙග් ඉල්ලීම 
පරිදි අපි  වයඹ  ෛවද්ය පීඨයක්  ආරම්භ කරන්නට යනවා. 
මිලියන  ෙදදාහක් ඒකට ෙවන් කරන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්නට තව 
ෙකොපමණ  කාලයක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Five minutes. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Only five minutes?  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් 

කථාව මම සභාගත* කරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කරන්නටය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

විෙශේෂෙයන් මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන වචනයක් කථා 
කරන්නට  ඕනෑ.  පසු ගිය කාලෙය් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය                    
-RDA එක- ගැන රෙට් විශාල මතයක් තිබුණා. ෙමොකද මහා 
මාර්ග සම්බන්ධව ඇමතිවරෙයක්  සිටිෙය් නැහැ. අමාත්යාංශෙය් 
හිටිෙය් නැහැ. ඒක භාරව සිටිෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා. මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශයට ඇමතිවරෙයක් ඉඳලා  පුරුදුත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
නමුත් අලුත් රජය  පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, රෙට් නීතිය අනුව 
වැඩ කරන්නට  ඕනෑය  කියා.  

ඊෙය් ගරු රවි කරුණානායක අමාත්යතුමා සමඟ අපි 
සාකච්ඡාවක්  කළා. එතුමා  කිව්වා, RDA එෙක් ඉතිරි වැඩ 
කටයුතු ටික කරන්න අලුෙතන් accountantsලා තුන් ෙදෙනක්  
එවනවාය කියා. ෙමොකද මුදල් අමාත්යතුමා හැටියට එතුමා  විශාල 
මුදල් සම්භාරයක් අපට ෙදන්නට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙකොළඹ - මහනුවර පාර හදන්න අවශ්ය මුදල් ලබා ෙදනවාය කියා 
එතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. දඹුල්ෙල් සිට යාපනය 
අධිෙව්ගී මාර්ගය - highway  එක - හදන්නත්  මුදල් ෙදනවාය 
කියා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ සිට 

445 446 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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බත්තරමුල්ලට උස් පාලමක් - elevated highway  එකක් - 
හදන්නටත්  මුදල්  ලබා ෙදන්නට එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. 
විශාල මුදල් සම්භාරයක් එතුමාෙගන් ලැෙබනවා. එතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විශ්වවිද්යාලවල quality එක ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. 
අලුෙතන් විශ්වවිද්යාල අපි විවෘත කරන්නට  ඕනෑ. විශ්වවිද්යාලවල  
තත්ත්වය එෙහම නැත්නම් quality එක ආරක්ෂා කරන්නට 
රජෙයන් ෙවන් වුණු ස්වාධීන Quality Assurance and 
Accreditation Council එකක් ආරම්භ  කරනවා. අපටත්  වුවමනා 
කරන්ෙන් විශ්විද්යාල අධ්යාපනය දියුණු කරන්නයි. 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්නයි. අපි  සියලු ෙදනාෙගන්ම ඒ 
සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රු 
පීඨ  අපි ආරම්භ කරන්නට යනවා. ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨයක් අපි ආරම්භ කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම්  
ආණ්ඩුෙව් දර්ශනයයි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් දර්ශනයයි ෙවනස.් අපට 
වුවමනා කරන්ෙන් විශ්වවිද්යාල ටික දියුණු කරන්නයි. ඒ වාෙග්ම 
රටට අවශ්ය උපාධිධාරීන් නිර්මාණය කිරීමයි අෙප් අවශ්යතාව. අද 
විශ්වවිද්යාල වලින් පිටෙවන ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට රැකියාවක් 
ෙසොයා ගන්නට ෙබොෙහොම අමාරුයි. ෙමොකද, රැකියා ෙලෝකෙය් 
තිෙබන පුරපුපාඩුයි, විශ්වවිද්යාලෙය් පාඨමාලා අතර විශාල 
පරතරයක් තිෙබනවා. අද කලා උපාධිධාරින් විශාල වශෙයන් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටෙවනවා. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අයට රැකියා 
ෙදන්ෙන්? කලා උපාධිධාරින් රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම්දී 
විෙශේෂෙයන් රැකියාවලට ෙයොමු කිරීෙම්දී අපට විශාල පශ්නයක් 
තිබෙනවා. රටට අවශ්ය උපාධිධාරීන් නිර්මාණය කිරීමයි අපට 
අවශ්ය. ඒ වාෙග්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, විශ්වවිද්යාලයක් ස්වාධීනව 
දියුණු ෙවන්ෙන් නැති බව. විශව්විද්යාලයක් දියුණු ෙවන්ෙන්, 
ව්යාපාර ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිෙබනවා නම් පමණයි.  
ව්යාපාර ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැත්නම් 
විශ්වවිද්යාලයක් දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක  

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දියුණු රටවල, දියුණු  විශ්වවිද්යාල ගත්තාම, ඒ අය ඍජුව 

ව්යාපාරත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ ව්යාපාර විශ්වවිද්යාලයට 
ඇවිල්ලා, ඒ අයට අවශ්ය ෙමොන ආකාරෙය් ශිෂ්යයන්ද කියා  
කියනවා. ඇෙමරිකාෙව් විශ්වවිද්යාල දියුණුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහමයි. බිතාන්යෙය්ත් විශ්වවිද්යාල දියුණුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහමයි. මුළු යුෙරෝපෙය්ම විශ්වවිද්යාල ව්යාපාර  එක්ක දැඩි 
සම්බන්ධ යක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එෙහම නැහැ. අපි ඒ 
තත්ත්වය ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව 
තුළ අෙප් ආර්ථිකය දියුණු වුෙණ් නැහැ. අෙප් ආර්ථිකය දියුණු 
වුෙණොත් ඒ ආර්ථිකයට අවශ්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යයන් නිර්මාණය කිරීමට 
හැකියාව අපට ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
සහ මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින්ට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. අපි අලුත් ගමනක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ ගමන සාර්ථක කරෙගන අපි ඉදිරියට යමු. අපි 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ටත් කියන්ෙන් ෙම්කයි. විශ්වවිද්යාල 

ශිෂ්යයන්ට අවශ්ය සියලු ෙද් දී තිෙබනවා. දැන් ඒ අය ගන්නා 
පශ්න, ඒ අයට අදාළ පශ්න ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට ඉෙගනගන්න 
අවශ්ය සියලු පහසුකම් අපි ලබා දී තිෙබනවා. අපි ඒ අයට 
කියන්ෙන්, අපත් එක්ක අත් වැල් බැඳෙගන කටයුතු කරමු 
කියලායි. අපි ඕනෑම පශ්නයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. 
මා කලින් කිව්වා වාෙග්, එදා ඒ ෙපළපාළිය එන ෙකොට මා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්යි සිටිෙය්. මම පණිවුඩයක් යැව්වා, "මම 
සාකච්ඡාවට සූදානම්, එන්න" කියලා. මම ෙත් පැන් සංගහයකුත් 
ලෑස්ති කරලා තිබුණා. නමුත් ශිෂ්යයන් ආෙව් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙපළපාළිය පටන්ගන්න ෙකොට 3,000ක් විතර සිටියත් ෙමතැනට 
එන විට සිටිෙය් 400යි. තමන්ෙග් වටිනා කාලය නිරපරාෙද් ගත 
කරන්ෙන් නැතිව විශ්වවිද්යාල ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න. අපිත් 
උසස් අධ්යාපන ආයතනවල ඉඳලා තිෙබනවා. අපි ඒ කාලය 
ෙබොෙහොම සතුටින් ගත කෙළේ. ෙමොකද, ජීවිතෙය් ෙහොඳම කාලය 
තමයි විශ්වවිද්යාල ජීවිතය. ඒ වාෙග් ජීවිතයක් නිරපරාෙද් නාස්ති 
කරගන්ෙන් නැතිව අලුත් ආණ්ඩුවත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා අලුත් 
ආණ්ඩුෙව් දර්ශනය අනුව කටයුතු කරන්න කියලා අපි සියලු 
ෙදනාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය හා සම්බන්ධ විවාදය 

ඉතාම වැදගත්. විෙශේෂෙයන් අෙප් පාසල් දරුෙවෝත් හුඟෙදෙනක් 
දැන් ෙම් ගැලරිෙය් සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා, නිදහස් අධ්යාපනය හඳුන්වා දුන්ෙන්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්, පාසල් නිල 

ඇඳුම හඳුන්වා දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයකු වූ ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමාය කියලා, අපි එය පිළිගන්නවා. පාසල් ෙපළ 
ෙපොත් හඳුන්වා ෙදන ෙකොට සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකයකු වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමායි කියා කිව්ෙවොත්, අපි 
ඒකත් පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් ළමුන්ට දිවා ආහාරය ෙදන 
ෙකොට සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයක් කියලා 
කිව්ෙවොත්, අපි එයත් පිළිගන්නම්. නමුත් නිදහස් අධ්යාපනය 
හඳුන්වා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා ඔබතුමා කිව්වාට 
පසුව එය සභාගත ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ මුළු රටම දැනගන්ෙන් 
එයයි. ඔබතුමා එෙහම කියන්ෙන් කුමන පදනමින්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ෙන් එදා 

අධ්යාපන ඇමති? ඒ කාලෙය් ෙන් ෙගනාෙව්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
1945 අෙගෝස්තු මාසෙය් තමයි නිදහස් අධ්යාපන පනත සම්මත 

කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැදුෙව් 1946 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය්යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පනත ෙගෙනන ෙකොට එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

මන්තීවරෙයකු ෙනොෙවයි. හැබැයි  1947 මැතිවරණෙය්දී  මතුගම 
ආසනය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග කරලා 
එතුමා පැරදුණා. එෙහම ෙන් වුෙණ්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන විධියට, කවුද නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ 

කෙළේ? මහා බිතාන්යද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි කන්නන්ගර මැතිතුමාට ගරු කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කෙළේ? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පනත ෙගෙනන ෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා වූ ඩී.එස්. 

ෙසේනානායක මැතිතුමා ඒකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධව තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිදහස් අධ්යාපනය 
හඳුන්වා දුන්නා කියන එක වැරැදියි ගරු ඇමතිතුමා. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාට ඒ ගරුත්වය තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද හරි? කවුද ෙගනාෙව් නිදහස් 

අධ්යාපනය? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කන්නන්ගර මැතිතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කන්නන්ගර මැතිතුමා තමයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි කන්නන්ගර මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයකු 

ෙනොෙවයි, එය ෙගෙනන විට.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය ෙකටි කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, මා ඉපදුණු අගලවත්ත ආසනෙය් තමයි 

1952දී එතුමා ජයගහණය කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය යටෙත්. 
ඔබතුමන්ලා එතුමාට ගරු කරනවා නම් 1952 මැතිවරණය 
දිනුවාට පසුව එතුමාට ෙදන්න තිබුණා ෙන් අධ්යාපන ඇමතිකම? 
නමුත් ෙමොකක්ද එතුමාට දුන්ෙන්? පළාත් පාලන ඇමතිකමයි 
දුන්ෙන්. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිදහස් අධ්යාපනය 
හඳුන්වා දුන්නා කියන එක ඒ තරම් සාධාරණ නැහැ; සත්යගරුක 
නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමතුමා කියපු කාරණයට 

උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, 1940 ගණන්වල 
තිබුණා, අධ්යාපනය හා සම්බන්ධ කමිටුවක්. එහි සභාපති ෙවලා 
සිටිෙය් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමායි. ඒ කමිටුෙවන් 
තමයි නිදහස් අධ්යාපනය ෙයෝජනා කෙළේ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතින් ඒක තමයි මා කියන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එතෙකොට එතුමා UNP පාක්ෂිකෙයකු ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්?  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ කාලෙය් ඔබතුමා සිටියාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කමක් නැහැ, කවුරු පටන්ගත්තත් අපි ඒක ආරක්ෂා කරනවා. 

එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

449 450 



2015 ෙදසැම්බර් 05  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු සභානායකතුමා, මටත් ඕකට මැදිහත් ෙවන්න ෙපොඩ්ඩක් 

ඉඩ ෙදනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඕනෑ එකක් කියන්න. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට මම හරි 

ආදෙරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට පශ්නයක් නඟන්න 

තිෙබනවා ලු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැදුෙව් 1946දී. 

හැබැයි නිදහස් අධ්යාපන පනත රාජ්ය මන්තණ සභාවට ෙගනාෙව් 
1944දී. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැදුෙව්ම 1946දී. ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියපු විධියට, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා 1947දී දිනුෙව් නැහැ; පරාදයි. ශී ලංකාෙව් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් පියා පරාජය කරපු රටක් ෙම්ක.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ඡන්ද දායකයන්ෙගන් අහන්න ඕනෑ. මම දන්ෙන් නැහැ, 

ෙමොකද පරාජය කෙළේ කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව ෙකටි කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
එතුමා පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනක් වුණු බව 

ඇත්ත. හැබැයි නිදහස් අධ්යාපනය ෙගෙනන්න කටයුතු කෙළේ ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සියලු ෙදනාටම 

ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

විශ්වවිද්යාලවලට සව්ාධීනත්වය ලබා දීම 

වර්තමාන  රජය විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන කටයුතු සඳහා එහි පරිපාලනමය 
කටයුතු පවත්වාෙගන යෑම සඳහා පරිපූර්ණ ස්වාධීනත්වයක් ලබා දිය යුතු බවට 
තීරණය කර ඇත. 

ඒ අනුව  දහනව වන අණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  ෙගන ඒෙම්දී  
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම සඳහා ද සාමාජිකයන් පත්කිරීම 
ව්යවස්ථාදායක සභාෙවන් සිදු කළ යුතු බවට අප  පක්ෂය විසින් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්නට  ෙයදුණි. ෙකෙසේ වුවද,  අදාළ දහනව වන අණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව  පසුව සිදුවූ  සාකච්ඡා අනුව  විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව  ව්යවස්ථාදායක සභාෙව්  නාම ෙයෝජනා අනුව පත්  
කිරීම  වැළකී ගියද,  ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව  සඳහා උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය  
හා සම්බන්ධ විෙශේෂඥවරු  සහ වෘත්තිකයන්  පමණක් පත් කිරීමට  රජය 
කටයුතු කර ඇත.  

 ඒ අනුව විශ්වවිද්යාල  කටයුතු  ස්වාධීන ෙලස පවත්වාෙගන යාමටත් 
විශ්වවිද්යාලවල  අධ්යාපනික හා ෙභෞතික කටයුතු වඩා වෘත්තීමය ෙලස 
ෙමෙහයවීමට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව  සමත් වනු ඇතැයි අප 
අදහස් කරමු.  

විශ්වවිද්යාලවල උපකුලපතිවරුන් පත් කිරීෙම් කියාවලියද පූර්ණ ෙලස 
නිදහස් වාතාවරණයක්  යටෙත් දැනට සිදුෙවමින් පවතී. උපකුලපතිවරුන් 
පත්කිරීම, හුෙදක්  එම විශ්වවිද්යාලවල  පාලක සභාවල නිර්ෙද්ශ අනුව  
පමණක්  සිදුවන අතර ෙම්  සඳහා කිසිදු බාහිර බලපෑමක් ඇති ෙනොවීමට  අප 
වග බලා ෙගන ඇත.  එෙමන්ම විශ්වවිද්යාල උපකුලපතිවරුන්ට  තමන්ෙග්  
පීඨ මණ්ඩල හා ෙදපාර්තෙම්න්තු මණ්ඩලවල සහභාගිත්වෙයන් යුතුව අදාළ  
විශ්වවිද්යාල පරිපාලනය කිරීෙම් පූර්ණ නිදහස හා වගකීම පැවරී ඇති අතර ඒ 
සඳහා රජෙය් කිසිදු  මැදිහත් වීමක් ෙනොමැති බවද සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමු.  

විශ්වවිද්යාලවල අභ්යන්තර සංවර්ධනය සහ පරිපාලන කටයුතු  එම 
විශ්වවිද්යාලවල පාලක මණ්ඩලවල සහ උපකුලපතිවරුන්ෙග් පූර්ණ 
වගකීෙමන් සහ අධීක්ෂණෙයන් සිදු වනු ඇත. ෙමම කියාවලිය සඳහා 
කිසිෙසේත්ම මැදිහත් වීමට රජය අදහස්  ෙනොෙකෙර්.  එෙසේ වුවද අදාළ පාලක 
සභා මගින්  ඉදිරිපත්  කරනු ලබන   සංවර්ධන ෙයෝජනා සඳහා  අවශ්යවන  
පතිපාදන සැලසීම සඳහා ද අෙනකුත් ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර බාහිර 
ආයතනයන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා දීම සඳහා අමාත්යාංශය පුර්ණ සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනු  ඇත. ෙම් අනුව  විශ්වවිද්යාල විසින්  තම ආයතනවලට අදාළ නව  
පාඨමාලා  හඳුන්වාදීම,  පවත්නා  පාඨමාලාවල  ගුණාත්මකභාවය සංවර්ධනය 
කිරීම, අධ්යයන හා අනධ්යයන  කාර්ය මණ්ඩලවල පුහුණු  හා සංවර්ධන 
කටයුතු  සඳහා අවශ්ය ෙගොඩනැගිලි හා  අෙනකුත්  ෙභෞතික පහසුකම් වැඩි 
දියුණු කිරීම, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු  කුළු ගැන්වීම සහ විශ්වවිද්යාල 
කර්මාන්ත හා ව්යාපෘති ආයතන සහ  සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීම  පිළිබඳව 
ස්වාධීන හා තමන්ට අනන්යවූ  තීරණ ගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරමි. 

එෙමන්ම විශ්වවිද්යාල  ශිෂ්ය පජාවෙග් අධ්යාපන  හා  සමාජීය කටයුතු  
සඳහාද රජෙය්  කිසිදු මැදිහත් වීමක් සිදු ෙනොකරනු ඇත. ශිෂ්යයන් සඳහා 
තමන්ෙග් අධ්යාපන හා අෙනකුත් කටයුතු නිදහෙසේ  කරෙගන යෑමට  අවශ්ය 
වන පරිසරය රජය විසින් දැනටමත්  නිර්මාණය කර ඇත.  එෙමන්ම 
ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි ෙලස කරෙගන 
යෑමට සුදුසු  ෙභෞතික  පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීම රජය විසින් අවශ්ය 
සහෙයෝගය ලබා ෙදනු ඇත.  ෙමයට අමතරව, පුස්තකාල  පහසුකම්  වැඩි 
දියුණු  කිරීම, අන්තර්ජාල පහසුකම් (Wi-Fi) ලබා දීම  සහ ශිෂ්යයන්ට   
ලැප්ෙටොප් යන්ත මිලදී ගැනීම සඳහා  ණය මුදලක්ලබා දීම මගින්ද ශිෂ්යයන් 
හට දැනුම  ගෙව්ෂණය   කිරීමට ඇති  අවස්ථාවන් වැඩි කිරීමට  රජය කියා 
කරෙගන යනු ලබයි.  

 විශ්වවිද්යාල  අංශය 

 ජාතික අර්ථික සංවර්ධනයට  දායකවන්නාවූ  ශම බලකායට දැනුෙමන් 
සපිරි පිරිස් එකතු කිරීමටත්, ආර්ථික පතිපත්ති සම්පාදනය කිරිෙම්දී  ෙමන්ම  
නව පර්ෙය්ෂණ  පතිඵල ආර්ථිකය  සංවර්ධනය ෙවත  දායක කිරීෙම්දීත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළින් ෙකෙරනුෙය්   අතිවිශාල කාර්යභාරයකි.  අනාගත 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයන්  සංවර්ධනය  කිරීම සඳහා  පධාන කරුණු  05ක්  පිළිබඳ 
අෙප් අවධානය ෙයොමුවී ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒවා නම් උසස් අධ්යපානයට ඇති ඉඩ 
පස්ථා වැඩි කිරීම, පාඨමාලාවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරිම, රැකියා 
අරමුණු  කර ගත් උපාධි , පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය, ශී ලංකාව  අධ්යාපන 
ෙකත්න්දස්ථානයක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීම ෙව්.  

1.  උසස ්අධ්යාපනයට ඇති  ඉඩ පසථ්ා වැඩි කිරීම 

සාම්පදායික විශ්වවිද්යාල 14  සඳහා Z-Score   පදනම මත දැනට 
වාර්ෂිකව  ඇතුළත් කරගන්නා  ශිෂ්ය සංඛ්යාව දළ වශෙයන් 25,200ක පමණ 
පමාණයකි.  උසස් ජාතික ඩිප්ෙලෝමා   සඳහා  ශී ලංකා  උසස් තාක්ෂණික 
ආයතනයට  (SLIATE)  ඇතුළත් කර ගන්නා  ශිෂ්ය සංඛ්යාව දළ වශෙයන්  
7,000ක් පමණ ෙව්.  ෙමයට අමතරව  වාර්ෂිකව සිසුන්  4,000-8,000 අතර 
පමාණයක්  ශී ලංකා විවෘත විශ්වාවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙව්.  

2016 වසෙර්දී   විශ්වවිද්යාල සඳහා පමණක් තවත්  ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර 
ගන්නා සංඛ්යාව   2500 දක්වා වැඩි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමු. ෙම් අතරින්  
ශිෂ්යයන්  1950 පමණ  නව තාක්ෂණ  විෂයධාරාව යටෙත්  අධ්යයන  ෙපොදු  
සහතික පත උසස් ෙපළ  හැදෑරූ  ශිෂ්යයන් වනු ඇත. ෙමම ශිෂ්යයන් පරිගණක 
තාක්ෂණය, ආහාර තාක්ෂණය, නැෙනෝ  තාක්ෂණය, ජීව තාක්ෂණය 
(Biotechnology)   වැනි නව  විෂය  ක්ෙෂේත  සඳහා  ෙයොමු කරවනු ඇත.  
ෙමෙලස  වු වාර්ෂික ඇතුළත් කර ගැනීම ඉදිරි වසර කිහිපය  තුළදී  50,000  
දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 වසෙර්  සිට කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලෙපොෙරොත්තු 
වන අතර  ඒ සඳහා නව පීඨයන් ෙමන්ම නව ෙදපාර්තෙම්න්තු  කිහිපයක්  
ආරම්භ කිරීමටත්, දැනට පවත්නා පීඨයන්හි ඇති ඉඩකඩ පුළුල් කිරීමටත්, 
විෙශේෂෙයන් නව විෂය පථයන්  ෙලස තාක්ෂණික විෂයධාරාව   හදාරමින්  
උසස් අධ්යාපනය ෙවත  පෙව්ශවීමට අදහස් කරන සිසුන්හට තාක්ෂණ උපාධිය  
සදහා ඉඩ පස්ථාව  ලබා දීමටත් අවශ්ය පියවර  ගැනීමට  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවමි. ජාතික  උසස් තාක්ෂණ  ඩිප්ෙලෝමාවන්හි  තිබූ ගැටලු  විසඳීමට අප 
කටයුතු කළ යුතු අතර  දැනට එම  පාඨමාලාවන්  සඳහා  ඇතුළත් කර ගන්නා 
ශිෂ්ය සංඛ්යාව  7,000ක පමණ වූ පමාණයක සිට 10,000 දක්වා වැඩි කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙනමු. ෙමයට  අමතරව ෙබෞද්ධ අධ්යයනය පචලිත කිරීම  සඳහා 
පිහිටුවා ඇති ෙබෞද්ධ  හා පාලි විශ්වවිද්යාලයත්, ශී  ලංකා භික්ෂු  විද්යාලයත්  
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් විශ්වවිද්යාල   බවට  පත්කිරීමට   අවශ්ය කටයුතු  සිදු 
කිරිමට  බලාෙපොෙරොත්තුවන අතර  ඒවාෙයහි පාඨමාලාවන්  හදාරනු ලබන 
ෙද්ශීය  හා විෙද්ශීය  ශිෂ්ය සංඛ්යාව  වැඩි කිරීමට ද අදහස් කරමි. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් අධ්යාපනය  සඳහා පෙව්ශය වැඩි 
කිරීෙම්දී රාජ්ය ෙනොවන අංශෙයහි උසස් අධ්යාපන ආයතනයන්හි සහභාගිත්වය 
සඳහා ද   සම අවස්ථා සහිත  පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවමි.  

 2. පාඨමාලාවල  ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

උපාධි පාඨමාලාවන්හි ෙමන්ම විශ්වවිද්යාල සහ උසස් අධ්යපන 
ආයතනයන්හි ගුණාත්මකභාවයත් ආචාර්යවරුන්ෙග් ගුණාත්මගකභාවයත් 
ඉහළ නැංවීම අත්යවශ්ය කරුණකි. ෙම්  සඳහා දැනට සකස් කර ඇති  ශී ලංකා 
සුදුසුකම්වල අවශ්ය සංෙශෝධනයන් කරමින් 2016  වස ෙර්  සිට කියාත්මක 
කිරිම සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්ෙනමි. ෙමම සුදුසුකම් රාමුව මගින් රාජ්ය 
අංශෙය් විශ්වවිද්යාල ෙමන්ම රාජ්ය ෙනොවන අංශෙය් විශ්වවිද්යාලයන්හි 
ගුණාත්මකභාවය  මැන බැලී මට  කටයුතු කිරිමට අදහස් කරමු.  ඒ සඳහා 
සියලුම උසස් අධ්යාපන ආයතනයන් ආවරණය කරමින් කටයුතු කළ හැකි  
Quality Assuramce &  Accreditation  Council  (තත්ත්ව  සහතිකකරණය 
සහ පතීතනය  සඳහා වන  කවුන්සිලය)  2016 වසෙර්දී  පිහිටුවීමට අවශ්ය 
කටයුතු  සම්පාදනය කිරීමට අදහස් කරන්ෙනමු. 

3. රැකියා අරමුණු කරගත් උපාධි 

 උපාධිධාරීන්ෙග්  රැකියා නියුක්තිභාවය සැළකීෙම්දී පාඨමාලාවන්හි 
ගුණාත්මකභාවය ෙමන්ම  ඒවා ෙවළඳෙපොල  සඳහා ගැළෙපන  පරිදි සකස් 
කිරීමත් (අදාළභාවය)   ශිෂ්යයන්ෙග් කුසලතා සහ හැකියා වර්ධනයන්  ඉහළ  
දැමීෙම් අවශ්යතාවයත් පවතී.  ෙම් සඳහා  විෙශේෂෙයන්ම සිසුන්ෙග්  ඉංගීසි භාෂා 
හැකියාව ඉහළ දැමීමටත් IT දැනුම සහ ඒවා  භාවිතයට  ගැනීෙම් හැකියා 

වර්ධනය කිරීමටත්  විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමු. 
තවද,  සිසුන්   ෙද්ශීය කර්මාන්ත සහ බද්ධ ෙවමින්  කටයුතු කිරීමට අවශ්ය 
පරිසරයන් විශ්වවිද්යාල තුළ ස්ථාපිත කිරීමටද  අෙප්ක්ෂා කරමු.  

4. පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය  

විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් සහ පශ්චාත්  උපාධි සිසුන් අධ්යයන ෙමන්ම 
ඍජුවම  ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙහේතුවන පර්ෙය්ෂණ  කටයුතුවල නියැළීම  
ඉහළ දමමින්  විශ්විවිද්යාල තුළ දියුණු වූ පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම 
තවත්  එක් පධාන අරමුණකි. ෙම්  සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කිරීමටත් වඩා සුදුසු  පර්ෙය්ෂණ ෙයෝජනාවන් නිවැරදිව ෙතෝරා ගැනීමට  ඇති  
යාන්තණය   ශක්තිමත් කිරීමටත් අෙප්ක්ෂා කරමි.  

2015 වසෙරහි  පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා අවසන් කළ ශිෂ්ය සංඛ්යාව  
8,141 වු අතර  එයින්  ආචාර්ය උපාධිධාරීන් සංඛ්යාව 332 ක්පමණ විය. අපෙග් 
නව සැලසුම්  අනුව,  ෙමම සංඛ්යාව  ෙදගුණයකින්  පමණ වැඩි ෙවනවා ඇත. 

5. ශි ලංකාව අධ්යාපන ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස  සංවර්ධනය කිරීම. 

ජාත්යන්තරය තුළ අපෙග් විශ්වවිද්යාලවලට ඇති පිළිගැනුම  ඉහළ නැංවීම 
මගින්  ශී ලංකාව උසස් අධ්යපනය සඳහා වන ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානයක්  
වනවා ඇත. ඒ සඳහා ජාත්යන්තර ශිෂ්යයන් පර්ෙය්ෂකයන්  ෙගන්වා ගැනීමට 
ෙයෝග්ය වු වටපිටාවක් විශ්වවිද්යාලයන් තුළ නිර්මාණය විය යුතුය. පාඨමාලා 
නවීකරණය කිරීම, ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දැමීම සහ නව පර්ෙය්ෂණ 
සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට අමතරව විශ්වවිද්යාල ෙභෞතික පරිසරයද  වඩාත් 
ඉහළ පමිතියකින් පැවතිය යුතුය. ෙම් සඳහා දැනට කියාත්මක වන 
විශ්වවිද්යාල නගර ව්යාපෘතීන් කඩිනම්  සහ විධිමත් කිරීමට  අෙප්ක්ෂා කරමි.   
ෙම් යටෙත් දැනට කියාත්මක වන ශී ජයවර්ධනපුර සහ රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලයන්හි විශ්වවිද්යාල නගර ව්යාපෘති කඩිනම් කරනු ලබන අතර 
වයඹ විශ්වවිද්යාලෙයහි ව්යාපෘතිය 2017 වසෙර්දි ආරම්භ වනු ඇත. ෙමොරටුව 
සහ  යාපනය  විශ්විවද්යාලයන්හි නගර ව්යාපෘති ෙයෝජනාවන් නැවත සලකා 
බලා 2017-2018 දී කියාත්මක කරනු ඇත.   

2016  වසර සඳහා  ෙවන් කර ඇති පතිපාදන 

විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ ෙමකී සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙමවර  
විසර්ජන පනත යටෙත් ෙවන් කරන ලද මුදල රුපියල් බිලියන 51.1කි.  ෙමයට 
අමතරව, අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරමින් ගරු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
රුපියල් මිලියන 3000ක මුදලක් මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය නිර්මාණය කිරීම  
සඳහා ද, පාලි හා ෙබෞද්ධ  පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සඳහා රුපියල් මිලියන  
500ක්ද, උපාධි පාඨමාලා ෙවළඳ ෙපොළ  ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ඇති කිරීම 
සඳහා  රුපියල්  මිලියන 6000  ක්ද වශෙයන්  රුපියල් මිලියන 9500ක මුදලක් 
ෙවන් කර  දී ඇත. එෙමන්ම 2016 වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලයන 4000ක පමණ 
ආදායමක් විශ්වවිද්යාල උපයනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරමි. ෙම් අනුව  
විශ්වවිද්යාල  පද්ධතිය සඳහා 2016 වර්ෂයට භාවිතා කළ හැකි මුළු මුදල 
රුපියල්  බිලියන  64.6 පමණ  වනු ඇත. ෙමම මුදලින් 50% ක පතිශතයක්  
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිම සඳහා ෙවන් කර ඇත. 

ෙභෞතික  සංවර්ධන කටයුතු 

ඒ යටෙතහි රුපියල් මිලියන 2500ක ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලකින්  
විශ්වවිද්යාල 05ක් (ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, යාපනය විශ්වවිද්යාලය, 
කැලණිය  විශ්වවිද්යාලය ,ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය, රුහුණු විශ්වවිද්යාලය) තුළ 
තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව   ආරම්භ කිරීම සඳහා  වන ෙගොඩනැඟිලි  සහ 
විද්යාගාර උපකරණ  ලබාගැනීමද, රුපියල් මිලියන 1000ක පතිපාදන  මගින් 
වයඹ විශ්වවිද්යාලෙයහි  නව ෛවද්ය පීඨය ස්ථාපනය කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ 
කිරීම ද  ශී  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය තුළ නව ඉංජිෙන්රු පීඨයක්  
ස්ථාපනය කිරීමද  පධාන ෙව්.  

විශ්ව විද්යාලයන්හි ෙගොඩනැඟිලි  පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රුපියල්  
බිලියන 10ක් 2016 වසෙර්ද රුපියල් බිලියන 15ක් සහ 10ක් පිළිෙවළින් 2017 
වසරවලදීද ෙමම අය වැය මගින් ෙවන් කර ඇත.  ෙමයට අමතරව  ඉන්දියානු  
ආධාර යටෙත්  යාපනය  විශ්වවිද්යාලෙය්  කිලිෙනොච්චිෙය් කෘෂි  විද්යා පීඨය 
ඉංජිෙන්රු   පීඨය සහ රුහුණු  විශ්වවිද්යාලෙය්  රවීන්දනාත්  තාෙගෝර්   
ශවනාගාරෙය්ද ඉදිකිරිම්  ආරම්භ ෙකෙරනු ඇත. 

ශිෂ්ය පහසුකම් ඇති කිරීම 

 ෙම් වනවිට සමස්ත සිසුන්ෙගන් සියයට 45කට පමණක් ෙන්වාසිකාගාර 
පහසුකම් සපයා ඇති අතර සියලුම විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට ෙන්වාසිකාගාර ලබා 

453 454 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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දිය හැකි මට්ටමකට විශ්විවිද්යාල පද්ධතිය  සකස් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවමි. ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 4කි.  

ආචාර්යවරුන්ෙග් ධාරිතා     වර්ධනය 

ෙමහිදී  විස්තර කළ යට්තල පහසුකම් දියුණු කිරීමට අමතරව  පශ්චාත් 
උපාධි  ආයතනයන්හි  ආචාර්යවරුන්ෙග්  ධාරිතා වර්ධනය සඳහා රුපියල්  
මිලියන 400ක්ද පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා  රුපියල් මිලියන  400ක්ද ෙවන් කර 
ඇත. ඉංජිෙන්රු පීඨයන් ෙවොෂින්ටන් සම්මුතිය හා අනුකූලවන පරිදි  පතීතනය 
කිරීමට  නවීන උපකරණ ලබා දීම මගින් සවිබල ගැන්වීම  සඳහා  රුපියල් 
මිලියන 800ක් ෙවන් කර ඇත.  එෙමන්ම සිසුන්ෙග් ශිෂ්යාධාර ඉහළ නැංවීම 
සඳහා ශිෂ්යාධාර  වාරිකය  මසකට  රුපියල් 2500 සිට  මසකට රුපියල් 4000 
දක්වා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර ඇත.  ඒ සදහා අය වැය මගින් රුපියල්  
බිලියන 1.1ක් ෙවන් කර ඇත. 

ජාත්යන්තර මූල්ය ආධාර  

2017  සහ 2018 වසරවලදී විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය  තවදුරටත්  සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා  අවශ්ය  මූල්යමය  පහසුකම් ලබා ගැනීමට   ආසියානු සංවර්ධන  
බැංකුව, ෙලෝක බැංකුව, කුෙව්ට් සංවර්ධන අරමුදල ෙමන්ම ෙසෞදි සංවර්ධන  
අරමුදල  සමඟ  ගිවිසුම්  අත්සන් කිරීමට  කටයුතු සැකෙසමින්  පවතී.  ඒ අනුව  
තාක්ෂණික උපාධි පාඨමාලාවන්හි කටයුතු  සංවර්ධනය කිරිමට  රුපියල් 
බිලියන  10ක පමණ  ණය ආධාර  ලබා දීමට ආසියානු සංවර්ධන  බැංකුවද,  
උසස් අධ්යාපනෙය්  ගුණාත්මකභාවය  වර්ධනය කිරීමට අවශ්ය  කියාකාරකම්  
සඳහා රුපියල්  බිලියන10ක පමණ  වන මූල්ය  පහසුකම්  සැපයීමට ෙලෝක 
බැංකුවද, වයඹ  විශ්වවිද්යාලෙයහි  විශ්වවිද්යාල නගර ව්යාපෘතිය  සඳහා  
රුපියල් බිලියන  4ක පමණ  ණය ආධාර ලබා දීමට ෙසෞදි සංවර්ධන අරමුදලද,  
නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙයහි  ෛවද්ය පීඨෙයහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
රුපියල්  බිලියන 4ක  පමණ  ණය මුදලක් ලබා දීමට  කුෙව්ට්  සංවර්ධන 
අරමුදලද එකගතාවය  පළකර ඇත. ෙමයට අමතරව යාපනය විශ්වවිද්යාලෙයහි  
කෘෂිකර්ම පීඨෙයහි  සංවර්ධන කටයුතු සඳහා  රුපියල්  බිලියන  2.1ක මූල්ය 
ආධාර ලබා දීමට ජපාන  රජයද එකඟතාවය  පළ  කර තිෙබ්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය  මගින් උසස් අධ්යාපන 
අංශය  සඳහා ෙවන් කරන ලද රුපියල්  බිලියන 5.1ට  අමතරව අය වැය 
ෙයෝජනා යටෙත් රුපියල් බිලියන 9.5ක්ද,  විශ්වවිද්යාලයන්හි අෙප්ක්ෂිත   
උපයා ගැනීම්  රුපියල්  බිලියන 4ක්ද, සමග සමස්ත  ෙලස රුපියල්  බිලියන  
64.6ක් පමණ  වූ පමාණයක් වියදම් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමු.  ෙමය මෑතකාලීන  
උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය   සදහා ෙවන් කළ වැඩිම පතිපාදනය වන අතර 2020 
වසර වනවිට  ෙමම පමාණය  රුපියල්  බිලියන 100 දක්වා වර්ධනය කිරීම 
සඳහා ද  ඉලක්ක කර ඇති බව සඳහන් කරනුෙය්  ඉමහත් සතුටිනි.  

මහාමාර්ග අංශය. 

 මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දිවයිෙන් මාර්ග  ක්ෙෂේතෙය්   සංවර්ධනය 
සඳහා වන  ජාතික පතිපත්ති සකස් කිරීම, ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා වන  
කෙමෝපායන්  සකස් කිරීම  සහ එම සංවර්ධන වැඩසටහන්වල පගතිය 
අධීක්ෂණය කිරීෙම් සමස්ත වගකීම මෙග් අමාත්යාංශයට පැවරී ඇත. ඒ බව  
අප  අමාත්යාංශෙය් වැය  ශීර්ෂය  පිළිබද සාකච්ඡා කරනු ලබන අවස්ථාෙව්දී 
ෙමම ගරු සභාව ෙවත පකාශ කිරීම මාෙග් යුතුකමක් සහ වගකීමක් ෙලස මම 
සලකමි.  

ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීම සහ පාෙද්ශීය වශෙයන් 
සමතුලිත සංවර්ධනයක්  තහවුරු කිරීම අප රජෙය් පතිපත්තිවල  මූලිකාංගයකි. 
ඒ සඳහා  දායකවීෙම්දී  මාර්ග ජාලය වැඩි දියුණු ෙකොට   කාර්යක්ෂම  පවාහන 
ෙසේවාවන් ඇතිකිරීම ඉතා අත්යවශ්ය වන අතර ඊට අදාළ කෙමෝපායන්  සකස් 
කිරීම අප විසින් ෙම් වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.  

ෙවන්කර ඇති මුදල 

ලංකාෙව්  මාර්ග පද්ධතිය අධිෙව්ගී මාර්ග,  මහාමාර්ග,  පළාත්බද මාර්ග, 
පළාත්පාලන ආයතන මගින් නඩත්තු කරන  මාර්ග,  සහ වතු සහ කෘෂිකාර්මික 
මාර්ග ආදී මාර්ග ජාලයකින් සමන්විත ෙව්. ෙම් අතුරින් මාෙග් අමාත්යාංශට  
අයිතිවන   ජාතික මහාමාර්ග ජාලෙය් සමස්ත දිග  කි.මි.12,342ක් පමණ ෙව්.  
ෙමම ජාතික මහාමාර්ග ජාලය මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්  නඩත්තු 
කරනු ලබනවා.  මාර්ග අංශෙය් ඇති වැදගත්කම නිසාම 2016 වර්ෂය    සඳහා  
රජෙය් විසර්ජන    පනත මගින් මාර්ග අංශය සඳහා  රුපියල් බිලියන  120ක අය 
වැය  මගින් ඉදිරිපත්  කරමින් තවත් රුපියල්  බිලියන 21ක් වශෙයන් මුළු මුදල 
රුපියල් බිලියන 141 ක මුදලක් ෙවන් කර තිබීම  ගැන  ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවමි.  

දැනට දිවයිෙන් ඇති පධාන ජාතික මහාමාර්ග ජාලය සතුටුදායක  
තත්ත්වයක පැවතුනද අධික වාහන තදබදය ෙහේතුෙවන් නව ඉදිකිරිම්  
අත්යවශ්ය වී ඇත. මහාමාර්ග ජාලය  සතුටුදායක  තත්ත්වයක පවත්වා ගැනීම 
සදහා  පතිසංස්කරණය කිරීම ෙහෝ වැඩිදියුණු කිරීමට ලක්කළ යුතු මාර්ග  
පාලාම් ෙබොෙහොමයක් පවතී.  

මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග-සැලසුම් කළ ව්යාපෘති 

 කන්ද උඩරට  මා නිෙයෝජනය කරන  ජනතාවෙග්  සිහිනයක් වූ මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් මාස කීපයකට  
ෙපර  වැඩ ආරම්භ  කරන ලදි.  ෙමම අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීම ෙකොටස් 4කට 
ෙබදා  ෙවන් කර ඇත. එමගින් මුල් අවස්ථාෙව්, ෙකොළඹ,  කුරුණෑගල  සහ 
මහනුවර යා ෙකෙරනු ඇත. ෙකොළඹ සිට ගලෙගදර දක්වා වන " මධ්යම 
අධිෙව්ගී"  මාර්ගෙය් ෙපොතුහැර සිට  ගලෙගදර දක්වා වන  ෙකොටෙසේ ඉදිකිරීම් 
කටයුතු ලබන මාර්තු මාසය වනවිට ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් සමාගම මගින් ඉදිකිරීම 
සැලසුම් කර ඇත. ෙමම ඉදිකිරීම් සදහා හා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීෙම් කටයුතු 
සඳහා රුපියල් බිලියන 110.125 පමණ මුදලක් වැය ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  
ෙමය ඉදිකළ  පසු මහනුවර  සිට ෙකොළඹට  පැයකින් පමණ ගමන් කළහැකි 
වනු ඇත.  

එපමණක් ෙනොව ඉදිරිෙය්දී  ෙමම අධිෙව්ගී මාර්ගය දඹුල්ල  දක්වා දීර්ඝ 
කිරීෙමන් උතුරු හා  නැ ෙඟනහිර පළාත් අගනගරය  හා පහසුෙවන්  සම්බන්ධ 
ෙකෙරනු ඇත. කුරුණෑගල  සිට දඹුල්ල  දක්වා ඉදිකිරීම් කටයුතු ද වහාම 
ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. ෙමය ඉතා ඉක්මනින්  තිකුණාමලය 
දක්වා ද දික්ෙවන අතර ඒ අනුව පධාන  වරාය  නගර ෙදකක්  යා වන අතර,  
ෙම් ආශිත  විවිධ කර්මාන්ත  හා වානීජ  කලාප සංවර්ධනයට අවධානය ෙයොමු 
කර ඇත. ෙමම අධිෙව්ගී මාර්ගය ආසන්න ෙය් කර්මාන්ත උද්යාන හා 
කෘෂිකාර්මික සැකසුම් කලාප ඉදිකිරීමට සැලසුම් කිරීම තුළින් ෙමම 
අෙයෝජනවලට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ලැෙබනවා ඇත.  

ෙකොළඹ නගරය  ආශිත නගරවල මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු  

එපමණක් ෙනොව ෙකොළඹ  හා තදාසන්න පෙද්ශවල ඇති වාහන  තදබදය 
ෙහේතුෙවන් විශාල  ධනස්කන්ධයක් නාස්ති ෙවමින්  පවතිනවා.  ෙම් සඳහා කළ 
යුතු  විසඳුම්  පිළිබඳ අප අමාත්යාංශෙය්   විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. 
කැලණි ගඟ  හරහා   නවපාලමක්  ඉදිකිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු ෙකෙරමින්  
පවතිනවා. 2016 වසෙර්දී එම එම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට  නියමිතයි. එම 
පාලම හා සම්බන්ධ කුළුණු  මත ඉදි කරන මාර්ගයක් වරාය දක්වා  ඉදිකිරීමට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා.  ෙමමගින් පෑලියෙගොඩ හා ඔරුෙගොඩ වත්ත පෙද්ශෙය් 
වාහන තදබදය අඩුකිරීමට හැකිවනු ඇති. එෙමන්ම ෙකොළඹ වාණිජ  
මධ්යස්ථානය ඍජුවම අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියට ඒකාබද්ධ වීම ෙමම මාර්ගය 
හරහා  සිදු වනු ඇත. කඩුෙවල සිට ෙකොළඹ  ෙදසට ඇති මාර්ග  තදබදය අවම  
කිරීම සදහා  කුළුණු මත ඉදිකරන මාර්ගයක් අවශ්ය වී තිෙබනවා.     ඒ  සඳහා 
මූලික  අධ්යයන  ෙම් වනවිට  සිදු ෙකෙරමින්  පවතිනවා. ෙම් සඳහා  රුපියල් 
මිලියන 1,000ක්  ෙවන් කර දී තිෙබනවා.  ෙමය BOT  (ඉදිකිරීම්, ෙමෙහයවීම 
සහ අයිතිය පැවරීෙම්)  කමෙව්දය  යටෙත්  ඉදිකිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මහනුවර  නගරෙය් තදබදය අඩු කිරීම 

මහනුවර නගරෙය් පවතින  මාර්ග  තදබදය විසඳීම සදහා ද රජය විවිධ 
උපකම සැලසුම් කර ඇත. ෙම් අනුව මහනුවර   නගරෙය් පධාන  මාර්ගයක් 
වන විලියම් ෙගොපල්ලව මාවත සහ  මහනුවර 2 නගරෙය් සිට කටුගස්ෙතොට 
දක්වා වන මාර්ගය මංතීරු 4ක මාර්ග බවට පත් කිරීමට සහ නගරය මඟහැර යා 
හැකි වන පරිදි උමං මාර්ගයක් සකස් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ෙමයට 
අමතරව මහවැලි ගඟ හරහා නව පාලමක් ඉදි කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇත. ෙමම නව වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ පසුව මහනුවර නගරෙය් මාර්ග 
තදබදය ෙබොෙහෝ දුරට සමනය වනු ඇත.  

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම 

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හම්බන්ෙතොට දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා අවශ්ය 
මූල්ය පතිපාදන ලබා දී තිෙබනවා. ෙමම ඉදිකිරීම් ෙකොටස් 4කින් සිදු 
ෙකෙරනවා. එෙමන්ම ෙකොළඹ සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා වන 
"රුවන්පුර"අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් සඳහා අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. වඩාත් සුදුසුම මාර්ග පථය ෙතෝරා ගත් පසු ඉදි කිරීම් ආරම්භ 
කරනවා. 

මැරයින් ඩයිව් 

ගාලු පාරට සමාන්තරව මැරයින් ඩයිව් (සමුදීය මාර්ගය) පානදුර දක්වා 
දීර්ඝ කිරීම, දඹුල්ල සිට ෙපොෙලොන්නරුව, මුලතිව් හා යාපනය දක්වා අධිෙව්ගී 

455 456 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාර්ග ඉදිකිරීම, නව ගුවන් පාලම් 3ක් රාජගිරිය, ෙපොල්ගහෙවල සහ 
ගෙන්මුල්ල පෙද්ශවල ඉදි කිරීම සහ නව පාලම් 25ක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 15,000ක් පමණ ෙවන් කර දී තිෙබනවා. 

ඒකාබද්ධ මාර්ග පතිසංස්කරණය 

ඒකාබද්ධ මාර්ග පතිසංස්කරණ වැඩ සටහන යටෙත් පළාත්බද මාර්ග හා 
ගාමීය මාර්ග කි.මී.3,140 පමාණයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටෙත් 
රු.මිලියන 120ක වියදමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතය. ෙම් යටෙත් 
දකුණු පළාත, මධ්යම පළාත හා සබරගමුව පළාෙත් සංවර්ධන කටයුතු 
දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර උතුරු මැද පළාත, වයඹ පළාත හා කළුතර 
දිස්තික්කෙය් මාර්ග කි.මී.1,480 පමාණයක සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරි වසර තුළ 
ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ෙම් අනුව ෙමම මාර්ග පද්ධතිය මඟින් පාෙද්ශීය හා 
ගාමීය කර්මාන්ත මධ්යස්ථාන හා නාගරික මධ්යස්ථාන යා කිරීම මඟින් එම 
පෙද්ශවල නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපොළට පවාහනය කිරීම ඇතුළු කර්මාන්ත 
කටයුතුවල නව උද්දීපනයක් ඇති විය හැකියි අෙප්ක්ෂා කරනු ලැෙබ්.  

බදුල්ල ෙවන්කලාඩි මාර්ගය 

බදුල්ල සිට ෙවන්කලාඩි දක්වා දිෙවන කි.මී.147 දිගින් යුතු මහාමාර්ගය 
සකස් කර පස්සර, ලුනුගල, මහඔය, පදියතලාව ආදී උප නගර රාශියක් යා 
කරමින් වැටී ඇති ඉපැරණි මහාමාර්ගයකි. ෙමම මාර්ගය දැනට ගමනාගමනය 
සඳහා ඉතාමත් අයහපත් තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර ෙමම මහාමාර්ගය වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා සවුදි අරාබි රජෙය් සහ ෙතල් අපනයනය කරනු ලබන 
රටවල සංවර්ධන අරමුදලින් රු.බිලියන 16.8ක සහන ණය මුදලක් ලැබී ඇති 
අතර ලබන වසර ආරම්භෙය් ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
නියමිතය.  

ජා ඇල පුත්තලම මාර්ගය. 

ජා ඇල සිට පුත්තලම දක්වා වන මාර්ගය ද ෙලෝක බැංකු ණය ආධාර 
යටෙත් පතිසංස්කරණය කර සංවර්ධනය කිරීමට රජය විසින් රුපියල් බිලියන 
18ක පමණ මුදලක් ෙවන් කර ඇත. ෙම් යටෙත් මාර්ග කි.මී.108ක් පමණ දුර 
පමාණයක් සංවර්ධනය වන අතර 2016 වසර අග භාගය වන විට ෙමම 
සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වනු ඇත.  

එෙමන්ම ෙමම මාර්ගෙය් ෙකොච්චිකෙඩ් පවතින පටු පාලම ෙවනුවට නව 
පාලමක් ඉදි කිරීෙම් කටයුතු ද ෙමම වසර තුළ රු.බිලියන 1.3 ආෙයෝජනය 
ෙකොට ආරම්භ කිරීමට රජය අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  

රාගල - උඩුපුස්සැල්ලාව  

රාගල - උඩුපුස්සැල්ලාව මාර්ගය හා වැලිමඩ- නකල්ස් මාර්ගය 
පතිසංස්කරණය කිරීම 2016දී ආරම්භ කරනවා. මහනුවර - යාපනය (A 09) 
මහාමාර්ගෙය් රඹෑව - මැදවච්චිය මාර්ග ෙකොටස පතිසංස්කරණය කිරීම ද 
2016දී ආරම්භ කරනවා. 

උතුරු නැ ෙඟනහිර මාර්ග 

උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පවතින දැනට අලුත්වැඩියා කළ යුතු 
තත්ත්වෙය් පවතින පධාන මාර්ග 5ක සංවර්ධන කටයුතු ද සිදු කිරීමට දැනට 
අප සැලසුම් කර ඇත. සංවර්ධනය වන යාපනය අර්ධද්වීපය හා ඒ ආශිත 
දූපත්වල ෙවෙසන ජනතාව සඳහා වඩා ෙහොඳ පවාහන ෙසේවාවන් ඉදි කිරීම් 
සඳහා ද රජය සැලසුම් කර ඇත. 

මාර්ග සංඥා 

ෙකොළඹ හා තදාසන්න නගරවල මාර්ග වර්ණ සංඥා ස්ථාපිත කිරීමටත්, 
සංෙව්දී පවාහන පද්ධතියක් (Intelligent Transport System - ITS) ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහාත් අධ්යයනය කරමින් පවතී. 

ගාමීය මාර්ග පුනරුත්ථාපනය 

ගාමීය මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩ සටහන යටෙත් කි.මී. 1,000ක් පමණ ගාමීය 
මාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2015 වසර සඳහා 
රජය මඟින් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම රු.මිලියන 30 බැගින් සියලුම 

මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස සඳහා රු.බිලියන 05ක මුදලක් ෙවන් කරන ලද අතර 
2016 වසෙර්දී ෙමම කටයුත්ත තවදුරටත්ඉදිකිරීම කර ෙගන යාමට අෙප්ක්ෂා 
කර ඇත. ෙම් තුළින් ගම් දනව්වල පවතින ගමනාගමනයට අපහසු කුඩා මාර්ග 
ෙකොන්කීට් කිරීම, ෙකොන්කීට්  බ්ෙලොක් ඇල්ලීම වැනි කියා මාර්ග හරහා 
සංවර්ධනය කරනු ඇත.  

ගාමීය පාලම් 

 2015 වසෙර් ගාමීය පාලම සංවර්ධනය සඳහා අප විසින් රු.මිලියන 
500ක මුදලක් ෙවන් කළ  අතර 2016 වසෙර් ද දුෂ්කර පෙද්ශවල මාර්ග 
පහසුකම් අඩු පෙද්ශවල ගංගා, ඇළ ෙදොළ හරහා ජනතාවට එෙතර වීම පිණිස 
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගාමීය පාලම් තැනීම හා සංවර්ධනය සඳහා 
වැඩි  අවධානයක් ෙයොමු කරනු ඇත. කි.මී.12,350ක් පමණ වන මහාමාර්ග 
ජාලය වඩා පශස්ත මට්ටමකින් නඩත්තු කර පවත්වා ෙගන යාමට අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. එය පවාහන ක්ෙෂේතය් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ 
නංවනු ඇති. 

නඩත්තු හා පුළුල් කිරීෙම් කටයුතු 

ෙමම වසර තුළ මාර්ග සංවර්ධන හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා රු.බිලියන 
8.25පමණ මුදලක් රජය විසින් ෙවන් කරන්නට ෙයදුනි. ඒ අනුව දිවයින පුරා 
පවතින මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය හා නඩත්තුව සඳහා විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් වර්තමානෙය් කියාත්මක ෙවමින් පවතී. පසු ගිය රජය වකවානුව 
තුළ බැංකු මඟින් ලබා ගත් ණය මුදල් ෙවනත් කාරයයන් සඳහා ෙයදවීම 
ෙහේතුෙවන් ඉදි කිරීම් ඇනහිටි මාර්ග රාශියක් රජෙය් පතිපාදන යටෙත් නැවත 
සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. එෙමන්ම විධිමත් පතිපාදන ෙනොමැතිව 
ආරම්භ කර තිබූ සමහර මාර්ග සම්බන්ධ වූ ගැටලු කමානුකූලව නිරකරණය 
කරමින් අදාළ වගකීම් සහ ෙගවීම් සිදු කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 
ෙමයින් ඇති වූ පතිපාදන පරතරය පියවීම සඳහා පවතින රජයට රුපියල් 
බිලියන 40 වැනි පමාණයක් ෙම් වසර සහ ඉදිරි වසර තුළ වැය කිරීමට 
සිදුෙවතැයි ගණන් බලා ඇත. 

අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය 

අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය ශී ලංකාෙව් මාර්ග ජාලයට අලුතින්ම එකතු වූ 
සාමාජිකයන්ය. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය, ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී 
මාර්ගය සහ පිටත වටරවුම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් I සහ II ෙකොටස ඇතුළුව 
අධිෙව්ගී මාර්ග කි.මී.175.3ක පමාණයක් දැනට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
යටෙත් පාලනය ෙව්. ෙමම මාර්ග පද්ධතියන් ෛදනිකව රුපියල් මිලියන 14-
15 අතර ආදායමක් දැනට ලැෙබමින් පවතී. ෙමම මාර්ග පද්ධතිය නව 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් උපකම භාවිත කරමින් 
කළමනාකරණය කිරීම හා මනා ෙලස නඩත්තු කිරීම අප සතු තවත් වගකීමකි. 
දැනට ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා විද ත් ෙගවීම් කමය 
හඳුන්වා දී ඇත. ඉදිරිෙය්දී ෙමය අෙනකුත් අධිෙව්ගී මාර්ගවලටද ව්යාප්ත වනු 
ඇත 

එෙමන්ම, පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය් III වන ෙකොටස කඩවත සිට 
ෙකරවළපිටිය දක්වා ඉදි කිරීම් කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. ෙමය 
කි.මී.8.9 දුරකින් යුක්තයි. ෙමම මාර්ගය 2018 - 2019 වසර වන විට නිම වන 
අතර ඒ අනුව ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය සමඟ දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය හා සම්බන්ධ වී මාර්ග ජාලයන් නිර්මාණය වනු ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් කිව යුත්ෙත් 2015 
වසර තුළ දී මහාමාර්ග ජාලය උසස් තත්ත්වෙයන් පවත්වා ගැනීම සඳහා අප 
අමාත්යාංශය ගත් කියා මාර්ග සාර්ථක වූ බවයි. එම උත්සාහය සාර්ථක කර 
ගැනීමට අපට උපෙදස් දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්. ගරු අගාමාත්යතුමාටත් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් කැප වී කටයුතු කළ අප 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපට සහාය දුන් සියලු 
ෙදනාටත් මාෙග් ස්තුතිය ෙමම අවස්ථාෙව් පකාශ කරමි.  

ඔබ සැමට ස්තුතියි!" 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කතා 

කරන්න. 

දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 
னின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

[පූ.භා. 11.01] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පථමෙයන් ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන විනාඩි 14ක 
කාලයත් මෙග් කාලයට එකතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 
මක්නිසාද යත්, අද දින ෙම් විවාද කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් අනාගතය 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් ෙවන විවාදයක් නිසාත්, හිටපු 
අධ්යාපන විෂයභාර අමාත්යවරයා වශෙයනුත් මට කරුණු 
කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට අවශ්ය නිසාත්.  

අෙප් රෙට් අධ්යාපන හා උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය 
කරන විශ්වවිද්යාල ආචාර්යතුමන්ලා, මහාචාර්යතුමන්ලා, අපට 
වඩා විවිධ ක්ෙෂේත පිළිබඳ දැන උගත්කම් ඇති විද්වතුන් රාශියක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් විවාදය සඳහා දායකත්වය සැපයීම සඳහා 
පැමිණ සිටින බැවින් අපි ලාංකීය අධ්යාපනෙය් හැඩතලය හා විවිධ 
ෙද් පිළිබඳව කථා ෙනොකර ෙපොඩි ෙපොඩි සිද්ධි අල්ලා ෙගන 
ෙනොගැඹුරු, පැතලි සංවාදයක් තමයි ෙගනයන්ෙන්. නමුත් මම 
ෙපෞද්ගලිකවත්, හෘදයාංගමවත් විශ්වාස කරන්ෙන් බිතාන්යෙය් 
යටත් විජිතයක් බවට පත් වීෙමන් පසු ෙම් රෙට් මිෂනාරි අධ්යාපන 
කමය ෙවනුවට සාමාන්ය ඈත එපිට ගම්මානවල දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනෙය් හැඩරුව හා අධ්යාපනය සකස් විය යුතු ආකාරය 
පිළිබඳව සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාටත් අවශ්ය 
දර්ශනය ලබා දීෙම් ජාතික කාර්ය භාරය හා යුතුකම ඉෂ්ට කරලා 
අධ්යාපනෙය් සැබෑ පියා වන්ෙන් ශීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා 
බවයි. 

ශීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාෙග් 150වැනි ජන්ම සංවත්සර 
උත්සවෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තිබුණා, සැඟ වුණු, 
වළලා දමා තිබුණු ඉතිහාසය ෙවනස් කරලා ලංකාෙව් ඉන්න සෑම 
දරුෙවකුටම අනගාරික ධර්මපාලතුමා පිළිබඳව අධ්යනයක් ලබා 
දීම තමයි සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනාටම කළ යුතු පධාන 
කාර්යය කියලා. 1887දී තමයි ලංකාෙව් පළමුවැනි අධ්යාපන 
අරමුදල ඇති වුෙණ්. ශීමත් ෙහන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්තුමා, හික්කඩුෙව් 
සුමංගල හාමුදුරුෙවෝ, අනගාරික ධර්මපාලතුමා එකතු ෙවලා ඒ 
අරමුදල හැදුවා. අනගාරික ධර්මපාලතුමා තමයි ඒ අධ්යාපන 
අරමුදෙල් ෙල්කම් ෙලස හිටිෙය්.  

අනගාරික ධර්මපාලතුමා කියනවා, "මම ලංකාවට 
පැමිණීෙමන් පසු මා පියාණන් සහ ෙසොෙහොයුරන් වන එඩ්මන් 
ෙහේවාවිතාරණ සහ ෙදොස්තර සී. ෙහේවාවිතාරණ යන ෙදෙදනා සමඟ 
ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය, ජපානය, චීනය, බුරුමය, ෙඩන්මාර්කය, 
ඉතාලිය, ඕලන්දය යන රටවල කර්මාන්ත හා තාක්ෂණය අතින් 
ලබා ඇති දියුණුව ගැන ඔවුන්ට දීර්ඝව විස්තර කෙළමි. මා විසින් 
ෙමහිදී පහත දක්වන අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

අෙප් ජාතිය ගලවා ගැනීෙම් ඒකායන මාර්ගය අධ්යාපනයයි. 
ලංකාෙව් ඇත්ෙත් අවජාතක අධ්යාපන කමයකි. අෙප් සිංහලෙයෝත් 
අවුරුද්දකට එක සතියක්වත් අවශ්ය සුෙඛෝපෙභෝගි ආහාරපාන 
පරිෙභෝජනය ෙනොෙකොට ඉතුරු කර ගන්නා මුදල් ජාතික අධ්යාපන 

අරමුදලට බැර කළ යුතුය. එම මුදල් කාර්මික හා තාක්ෂණික 
අධ්යාපනය වර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගත යුතුය. සිංහල තරුණයන් 
ඇෙමරිකාවට, ජපානයට, ජර්මනියට, ඉන්දියාවට, 
ෙහොංෙකොංවලට, පංශයට, එංගලන්තයට ශිෂ්යත්ව දී යවා 
තාක්ෂණය, විද්යාත්මක කෘෂිකර්මය, වාරි කර්මාන්තය ආදී නව 
විෂයයන් ගැන දැනුමක් ලබා ෙගන ආපසු ලංකාවට ෙගන්වා ෙගන 
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් කාර්යය ආරම්භ කළ යුතුය. දියුණු වීමට 
නම්, ස්වයංෙපෝෂිත වීමට නම් විෙද්ශීය භාණ්ඩ පරිහර ණෙයන් හා 
පරිෙභෝජනෙයන් වැළකී සිටිය යුතුය. රට තුළ නිෂ්පාදනය කළ 
හැකි සෑම භාණ්ඩයක්ම නිපදවිය යුතුය; පරිහරණයට ගත යුතුය. 
රට තුළ කර්මාන්ත නැවත ආරම්භ කිරීම තුළින් ධනය හා රැකියා 
උත්පාදනය වැඩි කළ හැකිය. ධනය උත්පාදනය, සංසරණය හා 
හුවමාරු කිරීම් පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත ගැන අවෙබෝධයක් ලබා 
දිය යුතුය. ස්වාභාවික සම්පත් විෙශේෂෙයන් වන සම්පත් රැක 
ගැනීමට හා ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමට කම හා විධි ඇති කළ යුතුය. 
දක්ෂ විෙශේෂඥ දැනුම ඇති පරිපාලන නිලධාරින් පමණක් වග කිව 
යුතු උසස් තනතුරුවලට පත් කළ යුතුය. විෙද්ශ භාෂා ඥානය ලබා 
ගැනීම ජාතික අවශ්යතාවක් වන බැවින් එම භාෂා පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදිය යුතුය. 

ෙමෙලස අප රටත් දියුණු ෙකොට ආර්ථික අතින් 
ස්වයංෙපෝෂිතවීමට නම් අපෙග් උගත් තරුණයන්ට ශිෂ්යත්ව ලබා 
දී, දියුණු රටවලට යවා ඒවාෙය් අනුගමනය කරන දියුණු 
තාක්ෂණය එම තරුණයන්ට උගන්වා අප රෙට් ද කර්මාන්ත ඇති 
ෙකොට දැනට සුද්දන්ෙග් වතුවල පර වැඩ කරන දුප්පත් සිංහල 
කම්කරුවන් අෙප් කර්මාන්තවල ෙයදවිය යුතු බව මම ෙපන්වා 
දුනිමි. මෙග් අදහස එකෙහළා පිළිගත් මා පියාණන්, සෙහෝදර 
ෙදෙදනාෙග් එකඟත්වය සහ සහෙයෝගය ඇතුව ෙකොල්ලුපිටිය 
නිවෙසේ සිට අපෙග් වැඩවලට උදවු කරන යූ.බී. ෙදොළපිහිල්ල 
මහතා ෙප්ශ  කර්මාන්තය පිළිබඳව ඉංජිෙන්රු උපාධියට ඉෙගන 
ගැනීමටත්, බියන්ෙගොඩ බාලසූරිය මහතා ගිනි ෙපට්ටි කර්මාන්තය 
ගැන අධ්යයනය කිරීමටත්, ෙව්යන්ෙගොඩ විජයබන්දු මහතා පිඟන් 
කර්මාන්තය හැදෑරීමටත්, මාතර හාන්ති අප්පුහාමි මහතා මල් 
කර්මාන්තය ගැන හැදෑරීමටත් ජපානයට යවන ලදී" කියා. 

ෙම්ක තමයි, ලංකාෙව් අධ්යාපනෙය් දර්ශනය. ෙම්ක තමයි, 
ලංකාෙව් අධ්යාපනෙය් ඇති විය යුතුව තිබුණු ෙවනස. 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාත් ඒ සඳහා අවශ්ය 
දර්ශනය, දැක්ම ලබා ගත්ෙත්, අනගාරික ධර්මපාලතුමාෙගන්. ඒ 
අනුව තමයි, එතුමා නිදහස් අධ්යාපන පනත ෙගනැවිත් මධ්ය 
විද්යාල 54ක් ඇති කරනෙකොට, ඒ මධ්ය විද්යාලවලට වඩු වැඩ, 
මැටි වැඩ, ෙලෝහ වැඩ, අත් යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තය යනාදී ෙම් 
සියල්ල ඇතුළත් කරලා "නිදහස් අධ්යාපනය" කියා ඇති කෙළේ. 
ධර්මපාලතුමාෙග් ෙම් කියපු අසාමාන්ය කැප කිරීම අනුව යමින් 
තමයි, එතුමා රාජගිරිෙය් ෙහේවාවිතරණ එක ළඟ තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික ධනය වියදම් කර ෙප්ෂ කර්මාන්ත ගුරුවරුන් පුහුණු 
කිරීම ආරම්භ කෙළේ. මමද ඇතුළුව -ලංකාෙව් කිසිම අධ්යාපන 
ඇමතිවරෙයකු ෙනොකළ විධියට- කන්නන්ගර ඇමතිතුමන් සමඟ 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වතු පිටි, ඉඩ කඩම්, ෙද්ෙපොළ වැය කරලා 
විවිධ අවලාද, අපහාස, උපහාස විඳිමින් ලාංකීය දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය නඟා සිටුවීමට පාසල් 122ක් ඇති කර ඒ සඳහා වන 
මහා දර්ශනයක් සැපයූ නායකයා තමයි, අනගාරික ධර්මපාලතුමා. 
ගරු කථානායක, කරු ජයසූරිය මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටියා නම් එතුමාත් එය පිළිගනියි, එතුමා ෙම් සංගම් රාශියක 
සභාපතිත්වය දරන නිසා. ලංකාෙව් අධ්යාපනඥෙයෝ ෙම් පිළිබඳව 
විශේල්ෂණයක් කළ යුතු ෙවනවා. ෙකෝට්ෙට් ශී කල්යාණි සාමගී 
ධර්ම මහා සංඝ සභාෙව් මහානායක ධුරන්ධර අති පූජ්ය ආචාර්ය 
ඉත්තෑපාෙන් ධම්මාලංකාර නාහිමියන්ෙග් උපෙද්ශකත්වෙයන්, 
රවීන්ද කන්නන්ගර විසින් සංස්කරණය කරන ලද, ආචාර්ය 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර අනුස්මරණ ශාස්තීය සංගහෙය් 

459 460 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"පඥා" ෙඡ්දෙය් තිෙබනවා, කාර්මික අධ්යාපනෙය් ෙම් ෙවනස 
කෙළේ නැතුව අපි කරපු ෙද් ෙමොකක්ද කියා අෙප් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව කථා කෙළොත්, අෙප් දරුවන් ෙකොෙහේද ඉෙගනුම 
ලබන්ෙන් කියන එක ගැන දැන ගැනීමට හැකි බව. ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනා මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් හා මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් දරුවන් එක්ෙකෝ අධ්යාපනය ලබන්ෙන් 
විෙද්ශයක; එක්ෙකෝ අධ්යාපනය ලබන්ෙන් ජාත්යන්තර පාසලක;  
එක්ෙකෝ අධ්යාපනය ලබන්ෙන් ෙම් තිෙබන පාසල් අතරින් 
වඩාත්ම ජනපිය යැයි සම්මත පාසලක. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම 
ඡන්දය ෙදන සැබෑම දරුවාෙග් පශ්නය අප කථා කරනවාද කියන 
එක ගැන මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිදු කළ මෙග් පළමුවැනි 
කථාෙව්දීත් සඳහන් කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කෙළොත් 
අද වනවිට වර්ෂයකට තුන්ලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ වන දරු 
පිරිසක් පළමු වැනි ෙශේණියට ඇතුළත් ෙවනවා. එෙක් සිට පහ 
දක්වා පන්ති තිෙබන පාසල් දස දහසකට වැඩි පමාණයක දරුෙවෝ 
පාථමික අධ්යාපනය නිසි ෙලස ලබනවා. ඒ නිසා ෙම් සාක් 
කලාපීය රටවල් අතරින් පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා පාසලට යෑෙම් 
අනුපාතය වැඩිම රට අපියි. සාක්ෂරතාව වැඩිම රට අපියි. ඒ අතින් 
අපි ඉහළ පගතියක් ලබා තිෙබනවා. නමුත් බිතාන්යයන් 
අනුගමනය කරන විභාග ෙක්න්දීය අධ්යාපනය තුළින් දරුවා 
පාසලට පැමිණියත්, ෙනොපැමිණියත්, කුමන දක්ෂතා තිබුණත්, 
නැතත් ඒ දරුවා පස්වැනි පන්තිෙය් ඉඳලා ඉහළට යවනවා. ඒ 
දරුවාත් දන්නවා, ජනවාරි මාසය ආරම්භ ෙවනෙකොට, ඒ දරුවා 
ඉන්ෙන් හයවැනි පන්තිෙය් කියා. ඉෙගන ගත්තත්, ෙනොගත්තත් 
හයවැනි පන්තියට යනවා. ඉස්සර එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. හයවැනි 
පන්තියට ගියාට පසුව නිකම්ම හත්වැනි පන්තියට යනවා; නිකම්ම 
අටවැනි ෙශේණියට යනවා කියාත් ඒ දරුවා දන්නවා. ඉෙගන ගන්න 
දරුවන් ටික ඉෙගන ගන්නවා. අනිත් අය ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
දරුවා දන්නවා, ඉෙගනීම කළත්, ෙනොකළත් එෙහම යනවා කියා. 
ඒ විධියට ඔෙහේ යන්නන් වාෙල් ගිහිල්ලා එක්වරම අෙපොස 
(සාෙපළ) විභාගයට සමස්ත ලංකාෙව්ම දරුවන් මුහුණ ෙදනවා. 
එතෙකොට මුහුණ ෙදන විභාග පශ්න පතවල ස්වභාවය බලමු. ෙම් 
රෙට් ඇති හැකි, සල්ලි තිෙබන අයෙග් දරුෙවෝ London O/L 
විභාග පශ්න පතවලට මුහුණ ෙදනවා. London O/Lවලට ෙදන 
ගණිතය හා විද්යාව පශ්න පත ෙදක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා 
හෙත් පන්තිෙය් දරුෙවකුට දුන්ෙනොත්, ඒ දරුවා ඉතාම පහසුෙවන් 
London O/L සමත් ෙවනවා කියා මා කියනවා. 

ඒ විභාගය ඒ තරම් සරලයි. ඒ විභාගය පහසුයි. අපි ඉතා විශාල 
විෂය නිර්ෙද්ශයක් හදලා, දරුවන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති 
පමාණෙය් බරක් තමයි ෙම් දරුවන් මත පටවලා තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, අපි සහතිකය අතින් “London O/L is equal to GCE O/
L” කියලා සහතික ෙදක එක සමාන කරනවා. සල්ලි තිෙබන, 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉෙගන ගන්න පුළුවන් දරුවා ඉතා පහසු 
විභාගයකට මුහුණ ෙදනවා. අෙනක් දරුවන් දහසක් දුෂ්කරතා මැද 
ඉෙගන ෙගන, දරුවන්ට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන විභාගයකට මුහුණ 
ෙදනවා. එතෙකොට ඒ අයෙගන් සියයට 50ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පිරිසක් 
ගණිතය අසමත් ෙවනවා. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ගණිතය 
අසමත් වන විට ඒ දරුවාෙග් වයස අවුරුදු 16යි. අවුරුදු 16 දරුවා 
උසස් ෙපළ පන්තියට ආවාම අපි කියනවා, "ගණිතය අසමත් නිසා 
උසස් ෙපළ කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ දරුවන්ට ෙවනත් දක්ෂතා 
තිෙබනවා. සංගීත දක්ෂතාව තිෙබනවා. නටන්න දක්ෂතාව 
තිෙබනවා. චිත අඳින්න දක්ෂතාව තිෙබනවා. කීඩාවලට දක්ෂතාව 
තිෙබනවා. මිනිසුන් විවිධ දක්ෂතා, කුසලතා ඇතුවයි උපදින්ෙන්. 
ගණිත දක්ෂතා හැෙමෝටම පිහිටන්ෙන් නැහැ. ගණිතය අසමත් 
ෙනොෙබල් ත්යාග ලාභින් ෙලෝකෙය් ඉන්නවා; නව නිපැයුම් ෙසොයා 
ගත්ත අය ඉන්නවා.  

කාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණත් අපි කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
දරුෙවෝ ටික අවුරුදු 16න් පාසෙලන් එළියට දැම්මා. එළියට දමන 
විට ඒ දරුවාට වයස අවුරුදු 16යි. ඒ මෙග් දරුවා ෙවන්න පුළුවන්; 
ඔෙබ් දරුවා ෙවන්න පුළුවන්. ගණිතය අසමත් නිසා උසස් ෙපළ 
පන්තියට ගන්ෙන් නැහැ කියලා අවුරුදු 16න් ඒ දරුවන් පාසෙලන් 
එළියට දමන ෙකොට, අම්මාට පුළුවන්ද, ඒ දරුවාව උකුළට අර 
ෙගන නළවන්න? බැහැ. තාත්තාට පුළුවන්ද, නළවන්න? ඒ දරුවා 
හිතුවක්කාරි දරුෙවක් බවට පත් ෙවනවා. සමාජය තුළ ඔහුට 
හව්හරණක් නැහැ. ගණිතය නැතුව රජෙය් ෙමොනම 
රක්ෂාවකටවත් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. කම්කරු රැකියාවකටවත් 
යන්න බැහැ. රාජ්ය ෙසේවකෙයක් වශෙයන් ෙදහිවල සත්තු වත්ෙත් 
නයි නටවන්න යනවා නම් නයි නටවන්නත් ගණිතය ඕනෑ. 
පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් අලි බලා ගන්න යනවා නම්, අලි 
බලා ගන්නත් ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් ෙදකකට සම්මාන සහිතව 
විෂයන් හයක් සමත් වී තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය තුළ සමාජ 
අසහනයට පත් වන ෙම් දරුවාෙග් කල වයස ෙමෝරනවා, අවුරුදු 
18, 20 වන විට. විවාහයක් කර ගන්න ඕනෑ. ඔහු ෙම් සමස්ත 
සමාජ කමයට ෛවර බඳිනවා. ෙම් සමාජෙය් දකින දකින සියලු 
ෙදනා ෙකෙරහි ඊර්ෂ්යාෙවන්, ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන් තමයි 
ඔහු ඉන්ෙන්. ඉෙගන ගත්ත මිනිස්සු ෙපන්වන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ. අපි කරපු ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා 
කියන්නයි මම ෙම් හදන්ෙන්. 

අපි උසස් ෙපළ කරන දරුවන් ගැන බලමු. උසස ්ෙපළ කරපු 
ෙකෙනක් හැටියට හැරිසන් මන්තීතුමාත් දන්නවා, උසස ් ෙපළ 
විභාගය සඳහා දරුවන් විඳින දුක් ෙව්දනා ගැන. 150,000ක් විතර 
විභාගයට වාඩි ෙවනවා. එයින් 25,000ක් විතර අපි ජාතික 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට ඇතුළත් කර ගන්නවා. මෙග් පශ්නය 
ෙම්කයි. පළමු වැනි ෙශේණියට 350,000ක් ඇතුළත් වුණාම, 
25,000ක් උපාධිධාරින් වශෙයන් පිට ෙවනවා. සිහින ෙලෝකවල 
ඉන්න ෙදමව්පියන් පාර්ථනා කරනවා, දරුවා ෛවද්යවරෙයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. මුළු ලංකාෙව්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්ෙන් 
ෛවද්යවරුන් 18,000යි. ලක්ෂ 42ක් දරුවන් ඉෙගන ගන්නවා. 
ෙම් ඇති වන තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා එක ෙයෝජනාවක් 
වශෙයන් තමයි අපි කිව්ෙව්, ගණිතය අසමත් වුණත් ඒ දරුවන්ට 
කලා අංශෙය් විෂය ධාරාව යටෙත් උසස් ෙපළ කරන්න ඉඩ 
පස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, 
කෘෂිකර්මය, පසු අස්වනු තාක්ෂණය, ආහාර තාක්ෂණය වැනි ෙද් 
හදාරන්න අපි ඉඩ දුන්නා. මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඔවුන්ට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලායි. නැත්නම් අවුරුදු 16 දරුවන්ට 
රක්ෂාවක් ෙහෝ ජීවෙනෝපායක් ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවක් 
මතු ෙවනවා. ඔවුන් අම්මාවරුන් වුණු දවසට ෙම් සමාජ කමයට 
ශාප කරමින් මැද ෙපරදිග ඇතුළු අෙනකුත් රටවලට ගිහිල්ලා දුක් 
විඳිනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කිසිෙසේත්ම ඒ අවස්ථාව නැති කරලා 

නැහැ. ගණිතය අසමත් වූ දරුවන්ට කලා විෂයයන් හැදෑරීමට ලබා 
දුන් අවස්ථාව නැති කරලා නැහැ. එහි කිසිම ෙවනසක් සිදු කරලා 
නැහැ. එදා තිබුණු කමයම තමයි තවමත් කියාත්මක කරන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නමුත් මාධ්ය වාර්තා කිහිපයක පළ වී තිෙබන කාරණා ටිකක් 

මම කියන්නම්. "සා.ෙපළ ගණන් නැතිව උසස් ෙපළට ඉන්න බෑ. 
ගුරු සහායක පත්වීම් නවතී." "A/L ලියන්න O/L ගණිතය 
අනිවාර්යයි." ඒ ආකාරයට මාධ්ය කිහිපයක පළ වුණා. 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පටලවා ෙගනයි කථා කරන්ෙන්. 

ගණිතය විෂය අසමත් නම්, විද්යා විෂයයන් කරන්න බැහැ. 
ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් ජනමාධ්යවල කියපු ෙද්වල් නිසා 
ගණිතය අසමත් දරුවන් විද්යා විෂයයන් කරන්න අරෙගන 
තිෙබනවා. දැනටත් එෙහම ළමයි ඉන්නවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. එෙහම කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. චකෙල්ඛයක් 

නිකුත් කරලා තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම නම් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා නැහැ. ඔබතුමා 

ජනමාධ්යවල කියලා තිෙබනවා, A/L කරන්න ගණිතය සමත් 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. අන්තිමට වුෙණ්, ගණිතය අසමත් වූ 
සමහර දරුවනුත් විද්යා අංශයට යාම.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම එෙහම පිස්සු විධිෙය් කථාවක් නම් කියලා නැහැ, ගරු 

ඇමතිතුමනි. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ෙබොෙහොම වග කීෙමනුයි කියන්ෙන්. ඔබතුමා එෙහම 

කියපු නිසා සමහර පාසල්වල එවැනි දරුවන්ට A/L කරන්න දීලා 
තිෙබනවා. අපි කිසි විෙටකත් කියලා නැහැ, ගණිතය අසමත් නම් 
කලා විෂයයන් හදාරන්න බැහැ කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම කරන්න ෙවලා තිෙබන ෙහේතුව මම කියන්නම්. 

"අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිටීම 
සඳහා අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී 
ගණිතය විෂය සමත්වීම අනිවාර්ය ෙකෙර්" කියා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් එතෙකොට කියන්න පුළුවන්ෙන් ඔක්ෙකෝටම අනිවාර්ය 
කරලායි තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොකකින්ද ඔය කියවන්ෙන්? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 2015.01.27වන දින "දිනමිණ" ජාතික පුවත් පත. එහි ෙමෙසේ 

සඳහන් ෙවනවා: 
 
"අ.ෙපො.ස (සා/ෙප) ගණිතය විෂය අසමත් වූ සිසුවකු ගණිතය විෂය අසමත් 
වූවත් උසස් ෙපළ සඳහා ඉෙගනීම් කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි බවත් 
අ.ෙපො.ස.(උ/ෙප.) විභාගයට ෙපනී සිටීමට ෙපර අ.ෙපො.ස(සා/ෙප.) විභාගය 
සඳහා ෙපනී සිට ගණිතය විෂය සමත් වූ පතිඵල ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ 
යුතු බවත් අධ්යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අවධාරණය 
කෙළේය."  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා පත්තර කෑල්ලක් අරෙගන ඇවිල්ලා කථාවක් 

කියනවා. අපි චකෙල්ඛයක් යවලාත් නැහැ. මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
පැහැදිලිව කියනවා එෙහම ෙදයක් කරලා නැහැ කියලා. නමුත්, 
ඔබතුමා පත්තර කෑල්ලක එකක් කියනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා පත්තෙර්ට කියන්න- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා වාෙග් වග කිව යුතු හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක්- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් රෙට් ජනතාව, අධ්යාපන අමාත්යවරයා  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද 

කියලා දැනගන්ෙන්, පුවත් පතක පළ ෙවන ෙදයින්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ඒක පත්තරයත් එක්ක බලා ගන්න. ඒකට ෙමොකටද මාත් 

එක්ක හැප්ෙපන්න එන්ෙන්?  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
රුපියල් 2,500න් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්, මෙග් ෙවලාව. ෙම් ගරු සභාෙව් පැවැත්ෙවන කාරක සභා 

විවාදෙය්දී විපක්ෂයට නිදහෙසේ තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
ඉඩ පස්තාවක් ලබා දීෙම් යුතුකමක් තිෙබනවා. අපි ෙමම තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න- 

463 464 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 7ක කාලයක් 

තිෙබනවා.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට විනාඩි 14ක් 

තිෙබනවා. මම ඒ විනාඩි 14 අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. මෙග් කථාව 
පටන් ගන්න ෙකොටම මම ඔබතුමාට කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා එෙසේ පැවසුවා. අපි දැන් ඒ ගැන කථා කළා.  දැන්  

විනාඩි 18ක කාලයක් අරෙගන තිෙබනවා. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා දුරකථනෙයන් පැවසුවා, එතුමා එනවා 
කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 එතුමා ඒ ෙවලාව මට ෙදනවා කිව්වා ෙන්. නැතිනම් මම 

ෙකොෙහොමද ෙම් ෙද්වල් කියලා ඉවර කරන්ෙන්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා කිව්වාට එතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාව ෙන්. ඔබතුමා 

දැන් විනාඩි 5ක් වැඩි පුර කථා කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඒ වගකීම භාර ගන්නම්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා ෙමම ගරු සභාව අමතනවා කියලා අපට කියා තිෙබනවා. 
එම නිසා, ඔබතුමාට එතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව ලබා ගැනීමට 
හැකියාවක් නැහැ. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් තව විනාඩි ෙදකක් 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම කථාව අවසන් කරනවා. මම ෙම් කථාව එළිෙය්දී කියනවා. 

ෙහේතුව ෙමොකද, ඉතාම අසාධාරණ ෙලස, නිර්දය ෙලස නම කියලා 
පහර ගහන ෙකොට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙවලාෙව්දී උත්තරයක්වත් 
ෙදන්න බැහැ. අපි මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර දාහක් 
හැදුෙව් ෙම් රෙට් අසරණ දරුවන්ට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 
හඳුන්වලා ෙදන්නයි. අපි හෘදය සාක්ෂියට එකඟවත්, අවංකවත් 
නූල් ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතිව කැප වීමක් කළා. 
ෙම් රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, මුස්ලිම් කියලා 
බලන්ෙන් නැතිව මුස්ලිම් පෙද්ශවලට මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද්යාගාර 106ක් ලබා දුන්නා. දවිඩ පෙද්ශවලට තාක්ෂණික 
විද්යාගාර 96ක් දුන්නා. තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීලා, 
තාක්ෂණ විද්යාගාර 251ක් හැදුවා. අපි ෙම් රෙට් අධ්යාපනෙය් 

පුළුල් ෙවනසක් කළා. ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවන  ෙකො ටස විතරක් 
මම කියවන්න කැමැතියි. ඒ අනුව,"සාමාන්ය අධ්යාපනය පාෙද්ශීය 
වශෙයන් පවත්නා විෂමතා අවම කිරීෙම් දී- 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව දැන් අවසානයි. ඔබතුමාෙග් ලියවිලි 
සභාගත කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර පිළිබඳවත් එයට අදාළ 

දත්ත හා මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සියලු කරුණු 
සභාගත* කරනවා. සභාගත කරන එම සියලුම කරුණු ටික 
කැබිනට් පතිකා එක්ක මම ෙපොතක් වශෙයන් මුදණය කරලා 
රටට ෙබදා හරිනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා කැමැත්තක් කරන්න. පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට කථා කරන්න තිෙබන අවස්ථාව 

නැති කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අපව  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
එළිෙය් තිෙබන නුග ගහ යටට තල්ලු කරන්න එපා. ෙම්ක ඉතාම 
අසාධාරණයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman)  
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

කරුණාකර ඉඳගන්න. 
 
[පූ.භා. 11.20] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, හිටපු අධ්යාපන අමාත්යවරයාට මම 

පථමෙයන් කියන්න ඕනෑ, මන්තීවරෙයකු වශෙයනුත් හිටපු 
අමාත්යවරයකු වශෙයන් අපි එතුමාට ගරු කරන බව. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් කාලය තුළ සිදු වූ සමහර ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් කියා 
මාර්ග ගත්ෙතොත්, ඒක අධ්යාපන අමාත්යාංශයටත්, ඒ වා ෙග්ම 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් හානියක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න 
ඕනෑ- 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතුමා වැරැදි කරලා තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේ ෙබ්රා 

ගන්නවාද? 

465 466 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ෙබ්රා ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එතුමා වැරැදි කළා 

කියනවා ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීමක්] මට මෙග් කථාව කරන්න 
ෙදන්න ෙකෝ. එතෙකොට මම කියන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇයි, ඔබතුමාට ෙමොනවාද -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙහොඳයි. මම එක කාරණයක් කියන්නම් ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේ 2010 වසෙර් අෙපොස සාමාන්ය  ෙපළ -[බාධා 
කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. මම එකක් කියන්නම් 
ෙකෝ. 2010 වසෙර් තමුන්නාන්ෙසේ අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගෙය් ගණිතය pass කිරීෙම් ලකුණ තිස් පෙහේ සිට විසිපහට අඩු 
කළා, සියයට හැට ගණනක පතිඵලය ෙපන්වන්න. සාමාන්යෙයන් 
එෙහම අඩු කරන්න ඕනෑ, හැම වසරකම තබා ගන්න ඕනෑ 
පමාණය ආරක්ෂා කර ගන්නයි. සියයට 60 ගණෙන් අසීමිතව වැඩි 
කරන්න ෙහෝ අඩු කරන්න බැහැ. එය  තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
නිෙයෝගයක්. ඒ, එක කාරණයක්. මා ඉතිරි ඒවා කියන්ෙන් නැහැ. 
මෙග් කාලය මට ෙදන්න.  - [බාධා කිරීම්] දැන් මට ෙකටි කාලයයි 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැන් බලන්නෙකෝ. විනයක් නැතුව 
ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් ෙන්. 
ඉස්ෙසල්ලා විනය හදා ගන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ඔය ෙක්න්ති 
ගැනීම ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් වයසට ෙහොඳත් නැහැ, 
ඔබතුමා හිටපු තත්ත්වයට ෙහොඳත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභාපතිතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව තමුන්නාන්ෙසේ 
බලන්න. එතෙකොට අපි සිටිෙය් විපක්ෂෙය්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් නම සඳහන් කෙළොත් එතුමාට උත්තර දීෙම් 
අයිතියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නමුත් ඒෙක් පමාණයක් තිෙබනවා ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමා ඍජුව සම්බන්ධ කරලා ඔබතුමා යමක් කිව්ෙවොත් 

එතුමාට උත්තර දීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නමුත් ඒෙක් පමාණයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව පවත්වා ෙගන යන්න.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දසකයකට වැඩි කාලයක් විපක්ෂෙය් 

සිටියදී විපක්ෂය පැත්ෙතන් මා ෙම් විවාදය ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන මා මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. ගිය 
අවුරුද්ෙද් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 
කළ විවාදෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බලන්න. එදා මෙග් 
කථාෙව්දී මා කිව්වා, ඊළඟ වතාෙව් අපි ආණ්ඩු පක්ෂය් ඉඳලා 
තමයි අය වැය විවාදයට සහභාගි වන්ෙන් කියලා. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා මට විශාල අපහාසයකුත් කළා. අධ්යාපනෙය් 
පශ්න ගැන කථා කරද්දී තමුන්නාන්ෙසේ මට කිව්වා, 
"තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දරුවකුවත් 
නැහැ ෙන්"යි කියලා. මටත්, දරුවන් නැති තවත් අයටත් අපහාස 
කරලා තමුන්නාන්ෙසේ එෙහම කිව්වා. අධ්යාපන ඇමතිවරයකු 
කියන්ෙන් නැති කථාවක් ඔබතුමා කිව්ෙව්. දැන් නම් මට දරුවකුත් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම මා කියනවා, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන පශ්න ෙහෝ ෙම් රෙට් පශ්න ගැන කථා කරන්න තමන්ට 
දරුවන් ඉන්න ඕනෑ නැහැයි කියලා. ඒ නිසා දරුවන් ඉන්න අයට 
සහ දරුවන් නැති අයට අපහාස කරන්න එපා. මා ඒ කාරණයත් 
ඔබතුමාට කියනවා. ඔබතුමා ඒ කථා ඇද ගත් නිසායි මා කිව්ෙව්. 
එෙහම නැත්නම් මා කියන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව 
මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වනවා මා දැක්කා. මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වා 
කියනවා, ෙමවර අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් ගිය වර 
ෙවන් කරපු මුදල්වලට වඩා අඩු කරලා ලු, කප්පාදු කරලා ලු 
කියලා. ෙමතුමන්ලා නින්ෙදන් නැගිටලාද කියලා මා දන්ෙන් 
නැහැ. පසු ගිය වකවානු තුළ අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල් 
එන්න-එන්න, එන්න-එන්න කපා හැරියා. අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන ලද මුදල් පිළිබඳව සංඛ්යා  ෙල්ඛනාත්මකව මා කියන්නම් 
ෙකෝ. 2015 අය වැෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන 
පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් මිලියන 40,202යි. ෙමවර 
පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් මිලියන  42,302යි. එෙහම නැත්නම් 
රුපියල් මිලියන 2,100කින් වැඩි කර තිෙබනවා. මූලධන වියදමයි 
පාග්ධන වියදමයි බලන්න. ෙම්කයි වැදගත් වන්ෙන්. පාග්ධන 
වියදම සඳහා 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 16,888යි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, නව අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් ෙමවර පාග්ධන 
වියදම රුපියල් මිලියන 64,950ක් වැඩි කර තිෙබනවා.  

විසර්ජන පනත අනුව ලැෙබන මුදලකුත් තිෙබනවා. එතැන 
රුපියල් මිලියන 17,562යි. මුළු මූලධන වියදෙම් වැඩි වීම රුපියල් 
මිලියන 65,624යි. ගිය වර අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර 
තිබුණු මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 57,090යි. ෙමවර මුළු එකතුව 
රුපියල් මිලියන 1,24,814යි. දැන් අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ 
ෙන්, ෙවනස. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ, 
ගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ, ගරු අගමැතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් පාසල් අධ්යාපනය ලබන ලක්ෂ 
43ක් වන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජනයක් කරන්න අපට සහෙයෝගය දීම පිළිබඳව.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I  rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇමතිතුමාෙගන් මා අහනවා, 2014 - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් කථාව තුළ ඔබතුමාට පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා 

නම් එතුමාෙග් අවසරය පිට කථා කරන්න.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2014 වර්ෂෙය් පුළුවන් නම් - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අවසරය පිට 

එතුමාට පශ්න අහන්න පුළුවන්.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් පශ්න අහන්න බැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියනවා, දැන් ඔය හදපු කමෙව්දය 

අලුත් දියුණු කමයක් කියලා. ෙලෝකෙය් ගණකාධිකරණ 
කමෙව්දයන්ට අනුව, දියුණු කමෙව්දයන්ට අනුව අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි ෙමවර ගණන් තැබීෙම් 
ෙවන කමයක් අනුගමනය කර තිෙබනවා. ඒක ෙමතැනට අදාළ 
නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිටුපස ආසනවල 

සිටින මන්තීවරු ඉදිරි ආසනවල සිටින මන්තීවරුන්ට තර්ජනය 
කරමින් කථා කරනවා. ෙමොකක්ද එෙහම කරන්න තිෙබන 
අයිතිය? ෙමොකක්ද ෙම් පාර්ලිෙම්න් තුෙව් තත්ත්වය? 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අකිල විරාජ් ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕකට තමයි කියන්ෙන් දිට්ඨ ධම්මෙව්දනීය 

කර්මය කියලා. මතකද 2010 - 2015 පාර්ලිෙම්න්තුව? අපි 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ඉන්න ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉඳෙගන අපට කෑ ගැහුවා තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
තියාෙගන. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරු පිටුපස ආසනවල 
ඉඳලා අපට කථා කරන්න ඉඩ දුන්නාද? දැන් තමුන්නාන්ෙසේට ඒක 
අමතක ෙවලා මන්තීවරෙයක් පශ්නයක් ඇහුවාම ෙම් විධියට කථා 
කරනවා. නිකම් ඉන්න බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, නිකම් 
ඉන්න. අපි ඔබතුමාට ගරු කරන නිසා, ඔබතුමා ඒ තත්ත්වය 
තියාෙගන ඉන්න.  නිකම් ෙදොඩවන්න එපා, අධ්යාපනය සඳහා 
කරන ෙවන් කිරීම් අවතක්ෙසේරුවට ගන්න එපා කියලා මම 
ඔබතුමාට කියනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් කෑ 

ගහනවා. එදා කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා අෙප්,- 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලය ලබා ෙදන්න. මෙග් කාලය 

තමයි ෙම්වායින් නැති ෙවන්ෙන්. ඒවා ගැන ෙමතැනින් එහාට මම 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මෙග් කථාව කරගන්න බැරි ෙවන 
නිසා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් අෙප් අමාත්යාංශෙය් දක්ෂ 
ෙල්කම්වරෙයක් ඉන්නවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලාම වැඩ කරපු ෙහොඳ 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු ඉන්නවා, ෙකොමසාරිස්වරු ඉන්නවා. අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙහොඳ කණ්ඩායමක් වශෙයන් ෙම් මුදල් 
ටික ෙහොඳට අරපිරිමැස්ෙමන් ෙමවර පරිපාලනය කරනවා. ඒ 
සඳහා අෙප් ගණකාධිකාරිතුමිය ඉන්නවා, ගණකාධිකාරිතුමන්ලා 
ඉන්නවා.  2016 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කළ මුදල් ටික ෙහොඳට 
පරිපාලනය කරෙගන, ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතුව, ෙකොමිස් 
ගහන්ෙන් නැතුව, පමුඛතාව හඳුනාෙගන අපි කටයුතු කරනවා. 
ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලයට විතරක් රුපියල් මිලියන 
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1,000ක් ෙවන් කරලා එක පාසලක් විතරක් හැදුවා වාෙග් ෙද්වල් 
කරන්ෙන් නැතුව, උතුරු නැ ෙඟනහිරට කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල 
ෙදන්ෙන් නැතුව සමස්ත රෙට්ම අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්, ඒ 
අවශ්යතා ඉටු කරන්න ෙහොඳ විවෘත මනසකින් අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොට සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. 

අෙප් කණ්ඩායම මුදල් අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා රෙට් පශ්න 
ගැන කිව්වා. ෙමන්න බලන්න, අපි දුන් ෙයෝජනා ටික සඳහා අපට 
මුදල් ෙවන්කරලා දුන්නා. "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන 
ෙත්මාව යටෙත් පාසල්වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමටත්, 
යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත්, විෂය මාලා සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් අපට ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ඊට අමතරව ගුරු නිවාස හා ගුරු විෙව්කාගාර පහසුකම් සඳහා 
මුදල් ෙවන්කර දී තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගුරුවරුන් 
පාසල්වලට ආවාම ඉන්න තැනක් නැහැ, විදුහල්පතිවරුන්ට ඉන්න 
තැනක් නැහැ. එම නිසා ගුරු නිවාස හා ගුරු විෙව්කාගාර 
ෙවනුෙවන්, නැත්නම් විදුහල්පති නිවාස හදන්න රුපියල් මිලියන 
2,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සනීපාරක්ෂක හා ජල 
පහසුකම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන්කර තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් 
12වැනි දා මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් වැඩ භාරගන්න 
ෙකොට ෙම් රෙට් පාසල් 10,000න් පාසල් 500කට ආසන්න 
පමාණයකට එක වැසිකිළියක්, කැසිකිළියක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
එදා පාරට ෙපෙනන්න - සන්දර්ශන පවත්වන්න - පාසල්වල 
තාක්ෂණ විද්යාගාර හැදුවා. හැබැයි, අඩුම ගණෙන් ෙම් රෙට් පාසල් 
දරුවන්ට තිබිය යුතු මූලික අවශ්යතාවත් ඉෂ්ට කරන්න 
එතුමන්ලාට බැරි වුණා. අපි ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා මුදල් 
ෙයොදලා අෙප් පාසල් දසදහසටම වැසිකිළි, කැසිකිළි හදලා ෙදන්න 
ෙව්ගෙයන් කටයුතු කරමින් යනවා. පිරිසිදු පානීය ජලය නැති 
පාසල් ෙදදහස් ගණනක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විද්යාගාර නැති 
පාසල් හාරදහස් ගණනක් තිෙබනවා. විදුලිය නැති පාසල් 
තිෙබනවා. Computers දැකලා නැති පාසල් තිෙබනවා. අපි දැන්  
ඒවාට අවශ්ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා ෙව්ගෙයන් පියවර ගනිමින් 
යනවා. 

අපි පසු ගිය මාස තුෙන්දී විතරක් පාසල් 1,200කට රුපියල් 
ලක්ෂ 20 ගණෙන් ලබා දුන්නා. ඒ පාසලට අවශ්ය ආකෘතිය අනුව 
වැසිකිළි, කැසිකිළි පද්ධති හදාගන්න ෙකළින්ම පාසලට ලබා 
ෙදන පදානයක් විධියට පාසල් සංවර්ධන සමිතිවලට ඒ මුදල් ටික 
ලබා දුන්නා. එෙහම නැතුව ඒකත් ෙකොන්තාත්කාරෙයකුට 
දුන්ෙනොත් පාසල් නිල ඇඳුෙමන් වාෙග් ඒෙකනුත් සියයට 60ක් 
විතර ගසාකනවා. ඒකයි ඇත්ත. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව අපි විදුලිය ෙනොමැති 
පාසල්වලට විදුලිය ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දිවයිෙන් පාථමික පාසල් 
3,577ක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පමණක් රුපියල් මිලියන 
10,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගිය  අය වැෙය් මුළු Capital 
එකම කීයද? රුපියල් මිලියන දහසයදහස් ගණනක්. "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" යන ව්යාපෘතිය යටෙත් ද්විතීයික පාසල්වල 
කියාකාරකම් කාමර, විද්යාගාර, බහු මාධ්ය කාමර, electronic 
කියැවීම් පහසුකම් සහිතව පුස්තකාල පහසුකම් ලබා දීමට රුපියල් 
මිලියන 15,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
රජෙය් කිසිදු පහසුකමක් ලබා ෙනොදී ෙනොසලකා හැර තිබූ පාසල් 
1,360ක් පමණ පවතින අතර, ෙමවැනි අත්හැර දමා ඇති 
පාසල්වලට පහසුකම් ලබා දී ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා වන ව්යාපෘතිවලට රුපියල් මිලියන 30,000ක් ෙවන්කර 
තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය රාධාකිෂ්නන් 
මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 

පධානත්වෙයන් වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් පාසල් 25ක් ද්විතියික මට්ටමට 
උසස් කිරීමට රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ස්ථාවර විද්යාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වල විද්යා අධ්යාපනය 
දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 450ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පාසල්වල දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාත් අපි මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් අවසානයි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභානායකතුමනි, මම තව කාලය ගන්නවා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා ඊට අවසර ෙදනවාද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභානායකතුමනි, මම ඊට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
We will work till 7.00 p.m.   
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister wants his time extended. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, you can give him ten more minutes. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර විද්යාගාර පහසුකම් ෙනොමැති 

පාසල්වල විද්යා අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
450ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පාසල්වල දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 
වැඩි දියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. මුදිත ෙපොත්, සඟරා සහ journals  සඳහා වූ ආනයන බදු 
ඉවත් කර තිෙබනවා. මම ෙම්වා කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. ඉස්සර අපි 
ෙම් ෙද්වල් කිව්වා. හැබැයි, ඒවා කරන්න සල්ලි තිබුෙණ් නැහැ; 
සල්ලි ෙවන් වුෙණ්ත් නැහැ. දැන් ෙම් සියල්ලටම  සල්ලි ෙවන් 
ෙවලා ඉවරයි. එන වසර තුළ ෙම් කටයුතු හරියට කරලා අවසන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පමුඛතාව දිය යුත්ෙත් ෙමොනවාටද කියලා 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලුම කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා ෙහට සිට 
හරියට සැලැස්මක් හදනවා. ෙමතැන ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් 
නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් ද්විතීයික පාසල්, ෙපෝෂිත පාසල් නම් කළා. 
අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒවා නම් කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගියා. ඒක නිලධාරින්ට කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. අන්තිමට දැන් 
ද්විතීයික පාසල්, ෙපෝෂිත පාසල් ව්යාපෘතිය යටෙත් පාසල් 300ක් 
වැහීෙගන යනවා. ඒ ෙමොකද? සැලැස්මක් නැතිව එක එක්ෙකනාට 
ඕනෑ විධියට ඒක කරන්න දීපු නිසා.  

පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් පමාණය පිළිබඳව 2011දී 
අධිකරණ තීන්දුවක් දුන්නා. එක පන්තියක සිටිය යුතු ළමයින් 
සංඛ්යාව 35ක් කරන්න ඕනෑ කියලා ගිය ආණ්ඩුෙව් සිටි 
ෙමතුමන්ලාම ගිහින් අධිකරණ තීන්දුවක් අරෙගන ආවා. හැබැයි, 
2011දී ඒ අධිකරණ තීන්දුව ගත්තාට, 2015 වන තුරුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට ලෑස්ති වුණාද? ලෑස්ති වුෙණ් නැහැ; ඒකට 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි 2015 ජනවාරි මාසෙය් ෙන්, 
බලයට ආෙව්. 2016 වසෙර් සිට  ඒක කරන්න ඕනෑ  කියලා තමයි 
අධිකරණ තීන්දුව දීලා තිබුෙණ්. ඒකට ලෑස්ති ෙවන්න දැන් අපට 
කාලයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ආපසු කැබිනට් මණ්ඩලයට 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා, "2016දී   
ළමයින් 35ක් දක්වා අඩු කරන්න අපට බැහැ.  40ක් දක්වා අවසර 
ෙදන්න. 2016 සිට එක බැගින් අඩු කරලා, ජනතාව අපට දුන්න 
අයිතිය - mandate- එක ඉවර ෙවනෙකොට -2020 වන විට- අපි 
ළමයින් 35ක් දක්වා අඩු කරන්නම්" කියලා.   

එක් එක් පාසල ෙවනම පිරිවැය මධ්යස්ථානයක් ෙලස සැලකීම 
සඳහා school boards ඇති කරන්න අපි පියවර ගනිමින් සිටිනවා. 
ඒ නිසා අධ්යාපනය ගැන  තර්ක කරන්න  ඕනෑම ෙකෙනක් එන්න.  
ඕනෑ ෙකෙනක් එන්න වාද කරන්න. අපි ෙබොෙහොම අවංකව, 
නිහතමානීව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
කරන බව කියන්න ඕනෑ.   

දැන් පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් පිළිබඳව කථා කරනවා. 
පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට වවුචර් දීම ගැන අද 
කථා කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙව ළ හරහා සිදු වුණු ගසාකෑම  
ඔබතුමන්ලා දන්නවාද? තිබුණු විධියටම ගියා නම් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාට වසරකට ෙකෝටි 30ක් විතර කථා කරෙගන ඉවර 
කරගන්න තිබුණා. ඇත්ත කථාව ඒකයි. අෙප් කාලෙය් තමයි 
සිසුන්ට නිල ඇඳුම් ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්.  ඉතින් අපට නැති 
අමාරුවක් අනික් අයට ෙකොෙහන්ද?  අපට ෙන්, ෙම්ෙක් වැඩිම 
අමාරුව තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙන්, 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගත්ෙත්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙහොරකම 
නීතිගත කරෙගන තිබුණා. කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් කරලා අපි ඒ 
කමය නැවැත්තුවා. ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ෙගන් ෙරදි ගන්නවා 
කියලා ෙබොරුවට කියලා චීනෙයන් ෙරදි ෙගනැත් දුන්නා; වැඩි 
ගණන්වලට දුන්නා. 2014 මිල ගණන් අනුව ෙරදි මීටරයක් 
රුපියල් 165කට දීලා තිබුෙණ්. ඒකත් අපි පරීක්ෂා කළා. 
අමාත්යාංශෙයන් කණ්ඩායම් තුනක් දමලා පරීක්ෂා කළා. ඒ 
තුෙන්ම වාර්තා අරෙගන බැලුවාම 65/35 ෙරදි ෙවනුවට, 80/20, 
90/10, 91/9 කියන ෙරදි තමයි අරෙගන තිබුෙණ්. අපි 
සමීක්ෂණයක් කර බැලුවාම ෙපනී ගියා, ෙම් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
සියයට 25ක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති බව. ඒවා විසි කරලා 
දමනවා. නැත්නම් ඒ ෙදන ෙරදි පමාණය මදි. ෙම් ෙරදි මීටරයක් 
සාමාන්යෙයන් රුපියල් ෙදසිය ගණනක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි කල්පනා කළා, ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න. ෙමොන ෙචෝදනා 
ආවත්, ෙමොන විෙව්චන ආවත් අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, 
ජනතාව අප බලා ගනියි. ජනතාව බලාගත්ෙත් නැත්නම් ස්වභාව 
ධර්මෙයන් අප බලාගනියි.  ෙමොකද, අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් 
අවංක ෙච්තනාෙවන් නිසා.  

දැන් අපි ෙම් පාසල් නිල ඇඳුම්වලට වවුචර් ෙදන කමය 
ෙගනැත් තිෙබනවා. රුපියල් 450 සිට 1,700 දක්වා පරාසයක් තුළ 
ෙම් වවුචර් ෙදනවා. A/L, O/L කරන ළමයින්ෙගන්  සමහර අයට 

850යි, 1,000යි,  සමහර අයට 750යි, 500යි, 450යි විධියට ඒ 
වවුචර් දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක අපට හදිසිෙය් ගන්න සිද්ධ වුණු 
කියා මාර්ගයක්. හැබැයි, ෙදසැම්බර් පළමුවැනි දා ෙවද්දී කලාප 
අධ්යාපන කාර්යාල 98ටම අපි ෙම් වවුචර් ටික දුන්නා. ඊට ෙපර 
මමත්, ෙල්කම්තුමාත්, අෙප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් සියලුම කලාප 
අධ්යක්ෂවරු කැඳවලා ඒ අය දැනුවත් කළා, "ෙදසැම්බර් පළමුවැනි 
දා අප ෙම් වවුචර් ටික එවනවා, එදාම ෙම් සියලුම වවුචර් ටික 
විදුහල්පතිවරු කැඳවලා ෙබදා ෙදන්න" කියලා. ෙගොඩක් තැන්වල 
ඒ කටයුත්ත හරියට වුණා. සමහර තැනක, ෙදකක අවුලක් ඇති. 
ෙහේතුව තමයි, සමහර අය කියනවා ෙම්වා අත්සන් කරන්න කල් 
යනවා කියලා. මම දන්න, හත් අටදහසක් ළමයි ඉන්න ෙකොළඹ 
පාසල්වලත් අත්සන් අරෙගන ෙම් වවුචර් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම එක සිට පහ දක්වා පන්තිවල දරුවන්ට ෙම් වවුචර් පත් 
ෙදන කමය ගැනත්  මාධ්යවලින් එක එක ෙද්වල් කියනවා මා 
දැක්කා. එක මාධ්යයකින් විතරක්   ඊෙය් voice cuts ටිකක් දමලා 
පචාරය කළා, ''ෙම් වවුචර් එක අරෙගන යන්න රුපියල් දාහකට 
වැඩිය වැඩ පාඩු කරෙගන එන්න ඕනෑ''  කියලා.  ෙම් ෙමොන 
විකාරයක්ද? ෙදසැම්බර් මාසෙය් 4වැනිදා පාසල් නිවාඩුව ලබා 
ෙදනවා. පළමුවැනි  ෙශේණිෙය් ඉඳලා පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා 
ඉෙගනුම ලබන දරුවන් හැම  ෙකෙනකුෙග්ම ෙදමවුපියන් පගති 
වාර්තාව අරෙගන යන්න 4වැනිදා පාසලට එන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ඒ දරුවන් එක්කෙගන යන්නත් කවුරු ෙහෝ භාරකාරෙයක් එන්න 
ඕනෑ ෙන්. එතෙකොට ඔවුන්ට ෙම් වවුචරය ගන්න බැරිද? 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 1වැනිදා, 2වැනිදා, 3වැනිදා, 4වැනිදා වන 
තුරුත් ෙම් වවුචරය ෙදන්න විදුහල්පතිවරුන්ට  බැරිද? කවුරු ෙහෝ 
විදුහල්පති ෙකෙනකු එෙහම ෙනොකරනවා නම්, ෙවනම න්යාය 
පතයක් තිෙබනවාද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
වවුචරය ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ නිසා ෙදමව්පියන් 
වවුචරය ෙගන යන්න ෙවනමම දවසක පාසලට එන්න ඕනෑ 
නැහැ. දරුවාෙග් පගති වාර්තා ෙපොත අරෙගන යන්න එන දවසටම 
වවුචරය අරෙගන යන්න පුළුවන්.  

කලින්  තිබුණු කමය යටෙත්  ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයන් තුන් 
ෙදෙනක් නැත්නම්  හතර ෙදෙනකුට තමයි සියලුම සල්ලි ටික 
ගිෙය්.  එෙහම නැත්නම්  ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් අතට තමයි ෙම් 
මුදල් ටික ගිෙය්.  නමුත් ෙම් කමය යටෙත් නගරෙය් ඉන්න 
සියලුම ෙරදි කඩ හිමියන්ට ආදායමක් ලැෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, තරගකාරි කමයක් ඔස්ෙසේ ෙතෝරා ගැනීමක් කරන්නත් 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ,  ගුණාත්මක භාවෙයන්  
ෙහබි ෙරදි මිලදී ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ෙම්ක 
වැරැදිද? ආරම්භෙය්දී අඩු පාඩු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ලබන වසෙර් ඉඳලා අපි මාස තුනකට කලින් ෙම් වවුචර් ටික 
එවන්නම් ෙකෝ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වවුචරයට විදුහල්පතිවරුන්ම අත්සන් 

කරන්න ඕනෑද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි, විදුහල්පතිතුමාම වවුචරය අත්සන් 

කරන්න ඕනෑ නැහැ. නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිතුමාට වුණත් අත්සන් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ බලය පවරා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට 
පශ්නයක් නැහැ.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිතුමාටත් එය අත්සන් කරන්න බලය 

පවරා තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, හත් අටදාහක් දරුවන් ඉන්න  පාසල්වලත් 

ෙම් වවුචරය අත්සන් කරලා දීලා තිෙබනවා. නිෙයෝජ්ය 
විදුහල්පතිවරෙයකුට බලය පැවරුවාම එතුමාට ඒ කටයුත්ත 
කරන්න පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්ක  සමහර අය වැරැදි විධියට හුවා දක්වන්න 
උත්සාහ කිරීමයි. කලින් තිබුණු කමය යටෙත්  මුදල් ටික ලබා 
ගත්ත ව්යාපාරිකයින් ෙදතුන් ෙදනා  බලාෙගන ඉන්නවා, ෙම් කමය 
අසාර්ථකයි කියලා කලින් තිබුණු කමය නැවත ලබන අවුරුද්ෙද්දී 
කියාත්මක කරවා ගන්න. අපි ලබන අවුරුද්ෙද්ත් කියාත්මක 
කරන්ෙන් ෙම් කමයම තමයි. මා අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටින තුරු, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සිටින තුරු,  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා සිටින තුරු අපි ෙම් කමය විතරයි කියාත්මක 
කරන්ෙන් කියන එක මතක තියා ගන්න. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ව්යාපාරිකයින් ෙදතුන් ෙදෙනකුට deals දැම්මාට අපි 
එෙහම deals දමන්ෙන්ත් නැහැ; අපි එක් එක් ෙකනාට යට 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොච්චර අමාරුකම් තිබුණත් අපි පතිපත්තිමය 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කියා මාර්ගයට හැෙමෝම එකතු ෙවලා 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් අපි  ඒ අඩු පාඩු ටික හදා ගනිමු. අපි ඒ අඩු පාඩු 
සියල්ල හදලා ලබන අවුරුද්ෙද් සිට කලින්ම ෙම් වවුචර් ටික ලබා 
ෙදනවා.  ඕනෑ නම් මාස තුනකට කලින් වවුචර් ලබා ෙදන්නම්, 
ඔය බැහැයි කියලා කියන විදුහල්පතිතුමාට අත්සන් කරගන්න 
කියන්න ෙකෝ.  ෙම් රෙට් දරුවන් 1,000කට වැඩිය සිටින පාසල් 
තිෙබන්ෙන් කීයද? ඉතිරි පාසල් ඔක්ෙකොම ෙපොඩි පාසල් ෙන්. 
දරුවන් 2,000කට වැඩිය සිටින පාසල් තිෙබන්ෙන් කීයද? 
විදුහල්පතිතුමාට බැරි නම් නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිතුමාට  ෙහෝ ඔය 
වවුචර් ටික අත්සන් කරන්න බැරිද? ෙම් වවුචරය අත්සන් කළාට 
පසුව එය  දවශීලතාවක් තිෙබන එකක්. ෙම් වවුචරය ෙචක් පතක් 
වාෙග්යි. ෙම් වවුචරෙයන් එක එක ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම් අපි invisible ink එකක් පාවා පාවිච්චි 
කරලා තමයි ෙම් වවුචරය නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. අපි 
ෙමොබිෙටල් ආයතනයත් එක්ක කථා කරලා ෙමොබිෙටල් අංකයක් 
ලබා ගත්තා. ඒ ෙමොබිෙටල් අංකය ෙම් වවුචරෙය් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොබිෙටල් අංකයට SMS එකක් යැව්වාම  ෙම් 
වවුචරය validද නැද්ද කියලා එවෙල්ම  දැනගන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් වවුචරෙයන් කාටවත් ෙහොර වැඩක් කරන්න බැහැ. 
පාසෙලන් වවුචරය දරුවාට ලබා ෙදනවා. වවුචරය ෙගන ගිහින් 
ඕනෑම කඩයකින් ෙරදි ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම කැමැති 
තැනකින් ෙතෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වා ෙග්ම ෙරදි 
ගන්න කෙඩන්  seal එක ගහලා බිලක් දුන්නාම දරුවා ඒක  පන්ති 
භාර ගුරුතුමියට ෙහෝ ගුරුතුමාට ෙගනැල්ලා ෙදනවා. ඊළඟට 
ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයා ලංකා බැංකුවට ෙහෝ මහජන බැංකුවට එය 
ෙගන ගිහින් දුන්නාම ඒක සල්ලි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින්  
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසය විතර 
වනෙකොට "නිල ඇඳුම් දිනය" කියලා දිනයක් නම් කරනවා.  
ලංකාෙව් සිටින ලක්ෂ 43ක් පමණ වූ පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් 
ඇඳුම් ඒ දිනෙය්දී පරීක්ෂා කරනවා. එ ත ෙකොට තව පැත්තකින් 
ෙම්ක  cover ෙවනවා.  

සමහර බංෙකොෙලොත්  ෙද්ශපාලනඥයන් කියනවා,  දරුවාෙග්  
වවුචරය අරෙගන ගිහිල්ලා දරුවාෙග් පියා ෙහෝ කවුරු හරි අරක්කු 
ෙබොයිද දන්ෙන් නැහැ කියලා. එක එක ෙද්වල් ඔවුන්  

උපකල්පනය කරනවා. එෙහම ෙදයක් වන තුරු තමයි ඔවුන් 
බලාෙගන ඉන්ෙන්. දරුවාෙග් වවුචරය අවශ්ය නැහැ, ෙරදි ලබා 
දුන්නත් ඒ ෙරදි ටික අරෙගන ගිහිල්ලා විකුණලා හරි ෙබොන 
ෙකනා ෙබොනවා. ෙම් වවුචරෙය් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා, "නිල ඇඳුම හැරුණු ෙකොට ෙවනත් කිසිදු මිලදී 
ගැනීමක් සඳහා ෙමය වලංගු ෙනොෙව්" කියලා. ෙරදි ව්යාපාරිකයන් 
සියලු ෙදනාවම අපි කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් register 
කරනවා. ෙමවර අපට කාලය මදි වුණු නිසා ඒ කටයුත්ත කරන්න 
බැරි වුණා. ෙමවර ෙකොටසයි කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
ඕනෑ තැනකින් ගන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි, ලබන වසෙර් සිට 
අපි ෙරදි ව්යාපාරිකයන්  කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් register 
කරනවා. සුදු ෙරදි නම් 65" x 35" පමිතියම තිෙබන්න ඕනෑ. බිලක් 
ෙදන්න ඕනෑ. එම වවුචරයට නිල ඇඳුම් විතරයි ෙදන්න ඕනෑ. 
ගත්ෙත් ෙමොනවාද කියලා බිෙල් සඳහන් කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. 
අපි  එවැනි කමෙව්දයක් අපි හදනවා. ෙම්වා පාෙයෝගිකව කරන්න 
බැරි ෙද්වල් ෙනොවන බව අපි   දන්නවා. ෙමවැනි කටයුතුවලට ෙම් 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලුෙදනාම එකතු ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව ෙකොපමණ කාලයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ගැටලුවක් තියා 

ගන්න එපා කියලා මම කියනවා. ජනතාවෙග් අදහස්  අරෙගන 
තමයි අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්ෙන්. අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවය දිහා බලන්න. අධ්යාපන පරිපාල න ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
852ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. හිටපු ආණ්ඩුව 2012 අවුරුද්ෙදන් 
පසුව අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවාෙගන 
තිෙබනවාද? අපි ෙම් සඳහා PSC එෙක්ත් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් තනතුරු 852ක්  පුරප්පාඩු වී 
තිෙබනවා.  අපි ලබන සතිෙය් එම පුරප්පාඩු වී තිෙබන තනතුරු 
852ටම නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. නිලධාරින්ෙග් හිඟය නිසා 
තමයි අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙහංචයියලා දමාෙගන, කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් කරමින් 
ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත විදුහල්පති පත් වීම් ලබා ෙදමින් පසු ගිය 
කාලෙය් කටයුතු කළා. අපි ඒවාට විරුද්ධ වුණා. 2009 අවුරුද්ෙදන් 
පසුව විදුහල්පති ෙශේණිය සඳහා  විභාග  පවත්වා තිබුෙණ් නැහැ, 
ගරු සභාපතිතුමනි. අපි දැන් විදුහල්පති විභාගය පවත්වලා, 
විදුහල්පතිවරුන් 3,471ක් බඳවා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කර 
තිෙබන බව මා කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විද්යාපීඨ ගුරුවරුන් 
හැරුණු ෙකොට ඉදිරිෙය්දී අෙනකුත් ගුරුවරුන් 6,000ක් බඳවා 
ගන්නවා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව හැම 
වසරකම විද්යාපීඨවලින් කමානුකූලව ගුරුවරුන් ගන්නවා. ඒ 
පමාණයත් අපි එන වසෙර් සිට වැඩි කරනවා. අපි ඒ හැරුණු 
ෙකොට පවතින පුරප්පාඩු අනුව ගුරුවරු 6,000ක් බඳවා ගන්න ඉදිරි 
මාස හය තුළ කටයුතු කරනවා කියන එකත් මා කියන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට,  ගුරු අධ්යාපනඥ ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 1,190ක් තිබුණා. 
මහ ෙලොකුවට කථා කළාට ඒ පුරප්පාඩුවලට අවශ්ය බඳවා ගැනීම් 
සිදු කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ තනතුරුවලට වසරක් පාසා බඳවාගත 
යුතුව තිබුණා. අපි දැන් ඒ පුරප්පාඩු 1,190ට බඳවා ගැනීමට  රාජ්ය 
ෙසේවා  ෙකොමිසෙම් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා යවා තිෙබනවා. 
අනුමැතිය ලැබුණු ගමන් බඳවා ගැනීමම සිදු කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට තාක්ෂණ ෙව්දය ගැන කථා කරනවා නම්,  
ඔබතුමන්ලා තාක්ෂණ ෙව්දය විෂය ධාරාව පටන්ෙගන තිබුණා. 
එෙක්ත් පශ්න තිෙබනවා. ඒ විෂය සඳහා අවශ්ය ගුරුවරුන් 
බඳවාෙගන තිබුෙණ් නැහැ. අලුත් විෂය ධාරාවක් පටන් ගන්න 
ඉස්සරෙවලා ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න ඕනෑ; ගුරුවරුන් පුහුණු 
කරන්න ඕනෑ; අඩු පාඩු ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය 
යාන්තණය හදන්න ඕනෑ. ඒ ෙමොනවත් නැහැ, පටන් ගත්තා. 
නමුත්  කුමන ආණ්ඩුව පටන් ගත්තත් අපි දැන් ඒක ඉදිරියට 
කරෙගන යන්න අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒවාට මුදල් 
ෙවන් කිරීම් කරනවා. ඒවාට අවශ්ය ගුරුවරුන් පුහුණු කරන්න 
අවශ්ය  කටයුතු සියල්ලක්ම දැන් සූදානම් කර තිෙබනවා. අපි 
බලයට පත් ෙවලා වැඩි කල් නැහැ. ෙදවැනි වතාවට බලයට 
ඇවිල්ලා මාස 3යි. කාලයක් ෙදන්න. එක පාර කරන්න බැහැ. 
අපට එක පාරම විශ්වකර්ම වැඩ කරන්න  බැහැ. නමුත් අපි ෙම් 
ෙකටි කාලෙය්දීත් ඒ සඳහා අවශ්ය  පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් 
සංස්කෘතික තිෙකෝණය තිෙබනවා. පුරා විද්යා ඇතුළු ඒ සියල්ලම 
තිෙබනවා. දැන් අපි ඒවා එකින් එක අරෙගන ඒ වාෙය් තිෙබන අඩු 
පාඩු ෙහොයනවා. දැන් වැඩ ටික ඉවර ෙව්ෙගන එනවා. සංස්කෘතික 
තිෙකෝණය යටෙත් පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙසේවකයන් 575කට වැඩිය 
බඳවා ෙගන තිබුණා. ෙකොෙහොමද? Manpower companiesවලින්. 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සමාගමකට. රුපියල් 
1,200කට වැඩි වැටුපක් සඳහා සංස්කෘතික තිෙකෝණෙයන් සල්ලි 
අරෙගන අහිංසක කම්කරුවාට රුපියල් 600ක් විතර දීලා, ඉතුරු 
ටික සමාගම ගසා කෑමයි සිදු කර තිබුෙණ්. ෙමන්න කළ වැෙඩ්. 
අපි ඒ ෙසේවකයන්ව එළියට දැම්ෙම් නැහැ. සමහර අයට සුදුසුකම් 
නැහැ. අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා සුදුසුකම් මත ඒ හිටපු 
ෙසේවකයන් 575න් 236ක් ෙසේවෙය්  සථ්ිර කර තිෙබනවා. ෙවන 
කවුද එෙහම කරන්ෙන්? සාමාන්යෙයන්  ෙවන රජයක් පත් වුණාම 
කරන්ෙන් හිටපු ෙසේවකයන් එළියට දමන එක ෙන්. 2001-2004 
කාලෙය් අෙප් රජය පත් කරපු ෙසේවකයන්ට සිදු වුෙණ් ඒක ෙන්. 
එදා හිටපු ෙසේවකයන් ඔක්ෙකෝම එළියට දැම්මා. නමුත් අපි බලයට 
පත් වුණාට පසුව ඒ හිටපු  ෙසේවකයන්ෙගන්  236ක් දැනට ස්ථිර 
කර තිෙබනවා. ඉතිරි අයටත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා ස්ථිර 
කරන්නට තිෙබනවා. එතෙකොට අලුතින් එකතු වන්ෙන් ඉතිරි 
ෙකොටස විතරයි. ඔන්න ඇත්ත කථාව. ඔන්න,  අපි යහ පාලනය 
කියාත්මක කරන හැටි.  

සීගිරිය ඇතුළු ඒ ආයතනවලින් ෙකෝටි ගණන් ගසා කාලා 
තිෙබනවා. අෙප් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා දැන් අපි 
තීරණය කර තිෙබනවා, විෙද්ශිකයන් එන සංචාරක 
මධ්යස්ථානවලට cameras සවිකරලා, ඒවා monitor කරන 
කමයක් ඇති කරන්න. ඒ මඟින් ලැෙබන හැම ශතයක්ම 
ආණ්ඩුවට අරෙගන ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි 
වැඩිකල් යන්නට ඉස්සරෙවලා දැන් ගන්න ආදායම ෙදගුණයක් 
කරනවා කියන එක ලියලා තබා ගන්න. ඒවාට අවශ්ය කියා මාර්ග 
අපි ගන්නවා. ෙම් ආයතනවලට එක එක විධියටයි ඇමතිවරුන් 
සල්ලි දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෝටි ගණන් මුදල් නාස්ති කර 
තිෙබනවා. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එක එක අයට 
ඕනෑ විධියට කටයුතු කරලා, අෙප් ආයතනය යටෙත් තිබුණු විවිධ 
සමාගම් පසු ගිය කාලෙය් විනාශ මුඛයට ගිහිල්ලා තිබුණා. අපි 
ඒෙහම කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම 
පිළිබඳව අෙප් සභානායකතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. මට ඕනෑ 
නම් ෙම් එකින් එක, එකින් එක පශ්නය ගැන අද පස් වරු 6වන 
ෙතක් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මා එෙහම කථා කරන්ෙන් 

නැහැ. ඇරිස්ෙටෝටල් කියන දාර්ශනිකයා කිව්වා, "අධ්යාපනෙය් 
මුල් තිත්තයි. හැබැයි, ඵලය ඉතා රසවත්" කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා ඇති. අපි අධ්යාපනයත් සමඟ 
අත්හදා බැලීම් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපනෙය් හරි ෙද් විතරක් ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා. 
ෙකොතරම් දුෂ්කර වුණත් අපි හරි ෙද් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 
ෙමොකද, ෙහේතුව? අපි වැරදි තීරණයක් ගත්ෙතොත් තවත් 
පරම්පරාවකින් පසුව තමයි ඒ වැරැද්ද හඳුනා ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ෛවද්යවරෙයක් වැරැද්දක් කෙළොත් ඉක්මනින් හඳුනා 
ගන්න පුළුවන්. ඉංජිෙන්රු වරෙයක් වැරැද්දක් කෙළොත් ඉක්මනින් 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් වැරදි 
තීරණයක් ගත්ෙතොත් ඉක්මනින් හඳුනා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි 
වග කීෙමන් කියනවා, ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රාජ්ය අමාත්ය රාධකිෂ්නන් මැතිතුමා, අෙප් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය සහ අෙප් අෙනකුත් 
ආයතනවල සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
හැම කාර්යක්ම හරියාකාරව කරනවා කියලා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.45] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
අද මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා නළුෙවක් වාෙග් 

ෙන්. හරිම ලස්සනයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමා වාෙග්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමා ඒ වාෙග්ද? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම නැහැ. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් අඩි පාෙර් යමින්  එතුමා 

වාෙග් ලස්සණට ඇඳෙගන ඉන්න ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමා සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව්,   කීඩා අමාත්යාංශය, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ මා රාජ්ය ඇමති 
ධුරය දරන මහාමාර්ග අමාත්යාංශය කියන අමාත්යාංශවල වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය අවුරුදු ගණනාවක් තුළ  
පාෙයෝගිකව ෙම් රෙට් කීඩාව, අධ්යාපනය සහ උසස් අධ්යාපනය 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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කියන ෙම් අංශ තුන එකට වැඩ කළා නම් මීට වඩා කීඩාව 
නංවන්නත් තිබුණා, අධ්යාපනෙයන් පරිපූර්ණ දරුවකු බිහි කර 
ගන්නත් තිබුණායි කියන එක. ෙම් විවාදය විරුද්ධ පක්ෂෙය්. මා 
විරුද්ධ පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් අමාත්යාංශ තුන එකට 
විවාද කරන්න තීන්දු කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ෙම් කාරණාව ෙම් 
අමාත්යාංශ තුන එකට විවාද කිරීම කියන කාරණයට පමණක් සීමා 
ෙනොෙකොට වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දීත් ෙම් අමාත්යාංශ තුන එකට 
වැඩ කෙළොත් ඉතාම ෙහොඳයි. ෙමොකද, කීඩා අමාත්යාංශය සහ 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතර තිෙබන දීර්ඝ කාලීන කඹ ඇදිල්ල 
නිසා තමයි කීඩාව දියුණු කර ගන්න බැරි වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම  
ෙවනත් රටවල වාෙග් කීඩා අමාත්යාංශය සහ අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය එකතු ෙවලා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක 
සම්බන්ධීකරණය ෙවලා කටයුතු කළා නම් අෙප් රෙට් කීඩකයන් 
අධ්යාපනයක් සහිත, පරිපූර්ණ කීඩකයන් කර ගන්න තිබුණා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අද ෙම් විවාදය අහෙගන ඉන්න 
ෙකොට මට හිතුණු ෙදයක්  කියන්නම්. ඒ තමයි ෙදපැත්ෙත්ම අය 
කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහත්ම සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැහැ වාෙගයි. 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් 
ෙත්රුෙණ් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙව් අය වැෙය් සියඹලා ඇත්ෙත්ම 
නැහැ කියන එකයි. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් ෙත්රුෙණ් ගිය ආණ්ඩුෙව් සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැහැ 
කියන එකයි. නමුත්, ෙම් පගති වාර්තා දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
සෑම ආණ්ඩුවකින්ම අඩු වැඩිවශෙයන්, යම් යම් අඩු පාඩුකම් 
සහිතව වැඩ කරලා තිෙබනවා කියන එක. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ලංකාෙව් කිෙලෝමීටර් ෙදොෙළොස්දහස් තුන්සිය 
හතළිස් ෙදකක් පමණ නඩත්තු කරන්න භාර ෙවලා තිබුණා.  ගරු 
සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් මාර්ග ඝනත්වය -road density එක- 
වර්ග කිෙලෝමීටර් 1.6ක් විතර ෙවනවා. ඒක ෙම් දකුණු ආසියානු 
කලාපෙය්ම ෙබොෙහොම ඉස්සරහින් තිෙබන අගයක්. ඒ ඝනත්වය 
අපට ලබා ගන්න හැකි වුෙණ්,  පසු ගිය වර්ෂ ගණනාවක් තුළ, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය පැවති සමෙය්, ලංකාව පුරාම පාරවල් හදාපු නිසයි 
කියන එක පිළිගන්න ඕනෑ.  ෙම් පගති වාර්තාෙව්ම සඳහන් වනවා, 
පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ කිෙලෝ මීටර් 5,000ක් විතර ලංකාෙව් 
අලුතින් පාරවල් හැදුණායි කියලා. 

ඒ පාරවල් හැදීෙම්දී සමහර තැන්වල මතු වුණු ගැටලු, ඌනතා 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇස් කන් තිෙබන, රට පුරාම 
ඇවිදින ෙකනකුට මහාමාර්ග පද්ධතියත්, ගම්වල ගාමීය මාර්ග 
පද්ධතියත් ඉතාම ෙහොඳින් පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ දියුණු 
වුණායි කියන එක පිළිගන්න ෙවනවා. එහි තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
මඟ හරවා ෙගන කටයුතු කිරීම තමයි වර්තමාන සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුෙවන් කළ යුතුව  තිෙබන්ෙන්. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ඒ 
කටයුත්ත කරන්නට උත්සාහ කරනවා. මා නිෙයෝජනය කරන 
අමාත්යාංශෙය් කැබිනට් ඇමතිතුමා හැටියට ඉන්ෙන් ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමායි. එතුමා එක්ක ෙහොඳ 
සුසංෙයෝගයක් හදා ෙගන කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. 
සමහර නිලධාරින් ඒ සුසංෙයෝගයට බාධා කරන බවත් 
ෙපෙනනවා. නමුත් අප එවැනි නිලධාරින්ට භය වන ගණෙය් අය 
ෙනොවන නිසා, ඒ නිලධාරිවාදය කඩා ෙගන ෙම් සුසංෙයෝගය තුළ 
ෙහොඳින් කටයුතු කරෙගන යන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබ්වි කියලා 
අපි හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් මහාමාර්ග පද්ධතිය දියුණු 
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

එහිදී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
කාලෙය් කරපු වැඩසටහන්වල ඉතිරි ෙවලා තිෙබන පමාණය 
සම්පූර්ණ කරන්නත්, සැලසුම් කරලා අතරමඟ නවත්වා තිෙබන 
වැඩසටහන් කර ෙගන යන්නත්, අලුතින් සැලසුම් කර තිබූ තිෙබන 
ඒවා කියාත්මක කරන්නත් අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. එහිදි 
අමාත්යාංශය හැටියට අපි කල්පනා කරන්ෙන් කිසි ෙකනකුෙග් 
වැරදි ෙහොයනවා ෙවනුවට, ෙම් කාර්යය ඉස්සරහට කරෙගන 
යන්නයි. අද උෙද් කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපති ෙපේමසිරි මහත්මයාෙග් නම කියලා 
අපහාස කරන්න උත්සාහ කළා මා දැක්කා. හැබැයි, ෙපේමසිරි 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් මහාමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් ඉතාම 
ෙහොඳින් පාරවල් හැදුණාය කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ 
කාරණයක්. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට අපහාස කරන 
එක වැරදියි. යම් යම් නිලධාරින් අල්ලා ෙගන ඒ විධියට අපහාස 
කරන එක වැරදියි. මම දන්නා විධියට ෙපේමසිරි මහත්මයා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු ඉතා ෙහොඳ සභාපතිවරෙයක්. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහම පිළිෙගන තමයි ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපට ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් 
කටයුතු කිරීෙම්දී ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට යන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමහිදී ආණ්ඩු පක්ෂය 
ෙව්වා, විරුද්ධ පක්ෂය ෙව්වා අපි කටයුතු කරන ෙකොට අපට හුරු 
පුරුදු ෛශලිය අමතක කරන්න ෙවයි. විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියා 
නම් සමහර ෙවලාවට මමත් ෙම් අය වැය දිහා බලාෙගන "ෙම්ෙක් 
සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැහැ"යි කියලා කියයි. ෙමොකද, අපටත් හුරු 
පුරුදු ෛශලිය ඒක නිසා. හැබැයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළත් 
ෙහොඳ ඒවා වාෙග්ම නරක ඒවාත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය 
වැය තුළින් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ලබා 
ගැනීෙම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවාත් සකස් කර ගත යුත්ෙත් 
ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය තුළමයි. එෙහම නැතිව නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් පියා අනගාරික ධර්මපාල ද, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර ද කියලා ෙසොයා ෙගන ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි. එෙහමත් 
නැත්නම් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජාතකය අනුව  එතුමා  යූඑන්පී ද, ශී ලංකා ද, එෙහම නැත්නම් 
ස්වාධීනද කියලා  ෙසොයා ෙගන ෙනොෙවයි. ඒක ෙනොෙවයි, අද 
අධ්යාපනෙය් ෙලොකුම පශ්නය. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා කවුරු 
වුණත් අධ්යාපනය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  එකයි 
තිෙබන පශ්නය. එෙහම නැතිව ජාතකය ෙසොයා ෙගන යන එක 
ෙනොෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය 
ෙහොඳ පැත්තකට  ෙගන යනවා නම් මහාමාර්ග ක්ෙෂේතය ෙව්වා, 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙව්වා, උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙව්වා, කීඩා 
ක්ෙෂේතය ෙව්වා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එන දුර්වලතා 
ෙපන්වලා ඒවා 19වැනිදාට ෙපර - තුන්වැනිවර කියැවීෙම් ඡන්දයට 
ෙපර- හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන තැනට තමයි යන්න ඕනෑ.  

පාසල් දරුවන්ට  නිල ඇඳුම් ෙබදා දීම  වවුචර් හරහා  සිදු කිරීම 
ගැන ගිය සතිෙය් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා ඉතාම 
ෙහොඳින් ෙම් ගරු සභාවට  පකාශ කළා. ඒ කමෙව්දය හරියට 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ ෙහොඳ වැෙඩ් ෙකොන් 
ෙසවීම ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය 
නවීන් දිසානායක මැතිතුමාටත් අකිල විරාජ් ඇමතිතුමාෙගන් 
ආදර්ශය අර ෙගන ඒ විධියට ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා දීම සඳහා අරගළයක් කරන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා මම 
පාර්ථනා කරනවා.  

අපි දැන් කීඩා අමාත්යාංශය ගැන කථා කරමු. හිටපු කීඩා 
අමාත්යතුමාත් ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. වර්තමාන කීඩා 
ඇමතිතුමාත් මඟ එනවා ඇති. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකාෙව් කීඩාව ගැන කථා කරනවා. ලංකාෙව් කීඩාව ෙබොෙහොම 
තදින් පාලනය කරන කීඩා අමාත්යාංශය සමඟ තිෙබන ජාතික 
ඔලිම්පික් කමිටුෙව් විධායක සභාව අවුරුදු ගණනාවකට රැස් ෙවලා 
නැහැ; කමිටුව රැස්ෙවලත් නැහැ. හැබැයි, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව 
නමින් ඒ අය විවිධ තීන්දු අර ෙගන ඕනෑම විකාරයක් කරනවා. ඒ 
තිෙබන ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් උඩයි. පසුගිය අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඒ සම්බන්ධකම් හරහා ජනාධිපති උපෙද්ශක ෙවලා, ඊට 
පස්ෙසේ අමාත්යාංශ ෙල්කම් ධුරයකින් ෙකළවර කර ගත්තා. ෙම් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් දින 100ට එක ආයතනයක සභාපති ෙවලා, 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව යටෙත් තව එකක සභාපති ෙවලා. ඩබල් 
සභාපති ෙවලා. ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත් කීඩා ඇමතිවරයා එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා, එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් බලධාරින් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ තනතුරු ලබා ගන්නවා. විධායක සභාවක්වත් 
රැස් ෙනොවුණ ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම ඔලිම්පික් කමිටුව,   
ඔලිම්පික් කමිටුව හැටියට ෙපනී සිටිමින් ඔෙහේ යනවා. එතෙකොට 
ඔලිම්පික් ෙනොවන කීඩාවලට ෙම්ක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
ඔලිම්පික් කීඩාවන් සම්බන්ධෙයන් සම්බන්ධීකරණෙය්දී ඒ 
කීඩකයන්ට සහ කීඩිකාවන්ට මතු වන ගැටලුව අර ෙගන යන්ෙන් 
කාටද? ගිහිල්ලා කියන්ෙන් කාටද? ෙම් කාරණය කියන ෙකොට 
ෙකෙනක් කියයි, ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඔය කියන්ෙන් එයත් ඔලිම්පික් 
කමිටුවට එන්න හැදුව නිසා කියා. නැහැ, දැන් මම එන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. මම ආෙයත් ඔලිම්පික් කමිටුවට එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මට 
දැන් කියන්න පුළුවන්.   

කීඩාව දියුණු කරන්න අධ්යාපනයත් සම්බන්ධ කර ගන්නවා 
වාෙග්ම ෙවනත් රටවල කරනවා වාෙග්  දක්ෂ මට්ටෙම් ඉන්න 
අෙප් කීඩක කීඩිකාවන්ට විශ්වවිද්යාල පෙව්ශයට අවශ්ය කරන 
ලකුණු පමාණයට තවත් ලකුණු පමාණයක්, ඒ අය ෙග් කීඩා 
කුසලතාව මත එකතු කරලා  ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත් අෙප් 
කීඩක කීඩිකාවන් පරිපූර්ණ අධ්යාපනයක් සහිත කීඩක කීඩිකාවන් 
ෙවනවා.  විපක්ෂ නායක කාර්යාලය විසින් අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී   ෙම් අමාත්යාංශ තුනම එකට විවාද කිරීමට 
දැමීම ෙහොඳ ගුණයක්. ඒ විධියටම පාෙයෝගිකව වැඩ කරන්නත් 
පුළුවන් නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමාටත්, දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාටත්, ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] පුළුවන්, පුළුවන්. ඔබතුමා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා 
වාෙග් ඉන්නවා කිව්ෙව්. ඉතින් එෙහම පුළුවන් නම් අරක 
ෙකොෙහොමටත් පුළුවන් ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහා මාර්ග පද්ධතිය ගැන කථා කරන 
විටත් අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන් අද දින විවාද කරණ අෙනක් 
අමාත්යාංශ තුනත් සමඟ මහාමාර්ග අමාත්යාංශයත් දාපු එක 
ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, ෙහේතුව? ෙම් අමාත්යාංශවලට  එන උදවිය 
එන්ෙනත් මහ පාෙර්. ෙම් අමාත්යාංශ හරියට කර ගන්න බැරි 
වුණාම වැෙටන්ෙනත් මහ පාරට. ඒ නිසා මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශයත් ෙම් අමාත්යාංශ තුනත් එක්කම තිබුෙණොත් ෙහොඳයි. 
අධ්යාපනෙය් හිරෙවලා, අධ්යාපනෙයන් fail වුෙණොත් වැෙටන්ෙන් 
මහ පාරට. උසස් අධ්යාපනය ෙකළවා ගත්ෙතොත් වැෙටන්ෙන්ත් 
මහ පාරට. කීඩාව අවසාන වුෙණොත් ඒ වැෙටන්ෙන්ත් මහ පාරට. 
ඒ නිසා හිතා මතා ෙනොවුණත් මහා මාර්ග අමාත්යාංශයත් ෙම් 
අෙනක් අමාත්යාංශ සමඟම බද්ධ කළ එක ෙහොඳයි, අවසානයට 
වැෙටන්නට තිෙබන්ෙන් මහ පාරට නිසා. මම මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යවරයා වුෙණත් මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් වැඩි කාලයක් 
මම හිටිෙය් මහා මාර්ගෙය්-පාෙර්- නිසා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම භාර අරෙගන 
එතුමා ලංකාවටම නායකත්වය ෙදන විට මම දන්නවා, 
අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා මධ්යම පළාතට වැඩිෙයන් ෙබදාගනී 
කියලා. එතුමාෙග් පළාත ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කැබිනට් ඇමති  

ෙකෙනක් ඉන්නෙකොට මම එතැනට එන එක ෙහොඳද? ඔබතුමා 
හදන්ෙන් බදුල්ෙල් තිෙබන සල්ලි ටිකටත් ෙකළවන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමායි, ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමායි ඉතාම මිත බව මම 
දන්නවා. ඒ නිසා ෙපොඩි සැලැස්මක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා, මම 
බදුල්ල සහ ඌව පළාෙත් මහා මාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධීකරණය 
කරන එකට ෙමොකක් හරි බාධාවක් දමන්නට; ෙපොල්ලක් 
දමන්නට.  

ඊළඟට, බදුල්ල - මහනුවර විකල්ප මාර්ගය ගැන බලමු. ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් 
මාර්ගෙය් කටයුතු පටන් ෙගන අපි කරෙගන ගියා. ඒක ජනවාරි 
මාසෙය් 09ෙවනි දා නැවැත්වූවා. අපි ඊළඟ අවුරුද්ද වන විට 
බදුල්ෙල් සිට නුවරට යන පරණ රජ මාවත සමඟ ඇති පාෙර් 
කටයුතුත්, -ඉතාම ඉක්මනින්- කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙචන්කලඩි - ෙප්රාෙදනිය මාර්ගය බදුල්ල 
සිට ෙචන්කලඩි දක්වා යන ෙකොටස අදියර 6කින්, 2016දී ආරම්භ 
කරලා කරෙගන යන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ හරහා 
විෙශේෂෙයන් ඌව පළාෙත් පධාන මාර්ගයක පධාන ෙකොටසකුත්, 
බදුල්ල සිට බිබිල දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පධාන 
මාර්ගයකුත් ඉතාම ෙහොඳින් නිර්මාණය කරන්නට අපට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ, කිෙලෝමීටර් 149ක දුර පමාණයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
කරන විට, මහාමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන මඟ නැඟුම 
සමාගම සහ ඒ සමාගම සමඟ බිහි ෙවලා තිෙබන අෙනකුත් අනු 
සමාගම් ෙදක සමඟ මීට වඩා මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇතිව 
කටයුතු කළ යුතුව පවතිනවා. ෙමොකද, ඒ මඟ නැඟුම ආශිතව 
පවතින සමහර සමාගම් අපි බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්ම විවිධ 
පරමාර්ථයන් ඔස්ෙසේ කටයුතු කරන්නට. නමුත් ඒ සමහර 
පරමාර්ථයන් තමයි ඒ සමහර සමාගම් ෙනොකරන්ෙන්ත්. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ඒ අනු සමාගම්වල ඇති පෙයෝජනය මීට වඩා 
ජනතාවට දැෙනන විධියට කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශ යටෙත් අපි ෙම් වැය ශීර්ෂ 
විවාද කරන විට තව එක් කාරණයක් විෙශේෂෙයන් කියන්නට 
අවශ්යයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහා මාර්ග 
ඇමතිතුමා කාලෙය්, එම අමාත්යාංශය යටෙත් iRoad ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කළා.  ඒ ව්යාපෘතිය හරහා සමහර පාරවල් හඳුනාෙගන 
ඒවා ආරම්භ වීෙම් මට්ටමට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඒ 
විධියටමට කියාත්මක කරන්නටත් අෙප් අමාත්යාංශය තුළ 
උත්සාහයක් දරනවා. ෙමොකද ෙහේතුව? ඒ පාරවල් ෙකොයි කාලෙය් 
හඳුනා ගත්තත් ඒ පාරවල් අත්යවශ්යම පාරවල් නිසා.  

මහාමාර්ග අමාත්යාංශය හැටියට අපි ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
වැදගත්කම, ෙම් ර ෙට් මහා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කිරීෙම් 
වැදගත්කම ෙත්රුම් ෙගන විශාල මුදල් සම්භාරයක් ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. අපි මහා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන 
විට වාහන තදබදය කියන පශ්නය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරමින් තමයි මහා මාර්ග පද්ධතිෙය් දියුණුව ගැන කථා කරන්නට 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, අපට පැහැදිලිව ෙප්නවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස්වීම හරහා- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is running out. 

481 482 

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, please give me one more minute.  
ජනතාවෙග් ජිවන තත්ත්වය උසස්වීම හරහා අපට 

ෙපෙනනවා, මිනිසුන්ෙග් කය ශක්තිය වැඩි ෙවලා  අද ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට වාහනයක් තිෙබනවා. කවුරු ෙකොයි විධියට කිව්වත් 
පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ පාෙයෝගිකව ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස්වීෙම් ලක්ෂණයක් හැටියට මම දකිනවා, සෑම 
ෙකෙනකුටම අඩුම ගණෙන් ෙමෝටර් සයිකල් එකක්, තීවිලර් 
එකක් ෙහෝ කුඩා වාහනයක් තිෙබන බව. ෙම් සියලුම වාහන 
එන්ෙන් පාරට. ඒ නිසා වාහන තදබදය කියන කාරණයත් හිෙත් 
තබා ෙගන සැලසුම් සහගතවයි, මහා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කළ 
යුත්ෙත් කියන කාරණයත් මම මතක් කරනවා.   

අවසාන වශෙයන් මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ඒ යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී පාෙර් ගමන් කිරීමට 
අවශ්ය කරන මහා මාර්ගය හදා ගන්නවා වාෙග්ම, ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධන හරහා, ඒ වාෙග්ම අලුත් මැතිවරණ කමයක් හරහා, ඒ 
වාෙග්ම අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, කෘෂිකර්මය වැනි ක්ෙෂේත 
ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් හදා ගැනීම සඳහා, ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා ෙහොඳ මාර්ගයක් ඇති කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව. ඒ සඳහා පක්ෂ, විපක්ෂ අපි 
ෙදෙගොල්ෙලෝම අය වැය විවාදෙය්දී ෙවනදා කරන විධියට  ෙම් අය 
වැෙය් අර පැත්ෙත් මුකුත්ම නැහැ, ෙම් පැත්ෙත් මුකුත්ම නැහැ 
කියන පැත්ෙතන් මිදිලා කටයුතු කිරීම අවශ්යයි. ඒ අනුව අය වැය 
කාරකසභා අවස්ථාෙව් එහි තිෙබන අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදමින් 
19වනදා සවස් ෙවනෙකොට අඩු පාඩු සකස් කර ගත් අය වැයක් 
නිර්මාණය කරන්නට අපි දායක ෙවමුයි කියා  ෙයෝජනා කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 30 minutes. 

 
[பி.ப. 12.01] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் 

ெந ஞ்சாைலகள், விைளயாட் த் ைற ஆகிய அைமச்சுக் 
க க்குாிய நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். கல்விையப் 
ெபா த்தமட் ல், அதிேல இலவசக் கல்வி - free education, 
education for all, inclusive education என்ெறல்லாம் ேகாஷங்கள் 
இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் எம  நாட் ல் 92 
சத தத்திற்கு ேமற்பட்டவர்கள் எ த்தறிவிைனப் ெபற்றி க் 
கின்றார்கள் என்ற க த்  நில கின்ற . இவ்வாறான 
நிைலைமயில் ெநல்சன் மண்ேடலா அவர்களின் க த்திைன 
இந்த இடத்தில் நிைனவி த்திக்ெகாண்  என  உைரக்குச் 
ெசல்கின்ேறன். "ஒ  ச கத்திைன மாற்றியைமப்பதற்கு உகந்த 
ஒ  பலமான க வியாக இ ப்ப  கல்வி" என்  அவர்  
குறிப்பிட் க்கின்றார். கல்வியின் லமாகச் ச கத்திைன 
நல்ல நிைலக்குக் ெகாண் வரலாம் என்ப தான் அவ ைடய 
க த் .  

எங்க ைடய கல்விக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம், உயர் கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சிற்குப் ெபா ப்பாக 
இ க்கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல, 
விைளயாட் த் ைறக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற ெகளரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர மற் ம் கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் 
ேபான்றவர்கள் எதிர்காலத்தில் கல்வியில் மாற்றங்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் தங்க ைடய ெசயற்பா கைள 

ன்ென ப்பார்கள் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கி க்கின்ற . 
கல்வியில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த் கின்ற அேதேவைள, 
அதி க்கின்ற குைறபா கள் என்ன என்பைத அறிந் , 
அவற்ைற அகற் வதன் லம் ஒ  நல்ல திைசயில் கல்விையக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு வாய்ப் கள் இ க்கின்றன என்பைத 
இந்த உயாிய சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

அந்த வைகயில் எ த் க்ெகாண்டால், தலாவதாக 
எங்க ைடய கல்விக்கான வளங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்வதில் 
ஓர் இைடெவளி காணப்ப கின்ற . எம  பிரேதசங்களி ள்ள 
இடங்கைள வசதியான, கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்கள் 
என்ெறல்லாம் வைகப்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில் ெபளதிக வளம், ஆளணி வளம், நிதி வளம் 
ேபான்றவற்ைறப் பகிர்ந் ெகாள்வதில் இன்ன ம் நாங்கள் 
ஒ  சமத் வ நிைலயிைன, சம வாய்ப்  நிைலயிைன அைடய 
வில்ைல என்ற க த்திைன இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன்.  குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இரண்  கண்டங்கள் ேபான்  
வாவியினால் பிாிக்கப்பட்ட இ  பிரேதசங்கள் காணப்ப  
கின்றன.  அந்த வைகயில் மட்டக்களப்  ேமற்குப் பிரேதசம் 
என்ப  உண்ைமயில் வாய்ப் க்கள், வசதிகள் குைறந்த கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பகுதிகைள உள்ளடக்கிய பிரேதசமாகக் 
காணப்ப கின்ற .  இேதேபான்  மைலயகத்தி ம் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்கள் காணப்படலாம். ேம ம், வாகைர, 
கட் றி  ேபான்ற பிரேதசங்க ம் இலங்ைகயில் இன் ம் 
பல பிரேதசங்க ம் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களாகக் 
காணப்ப கின்றன. இந்தக் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங் 
க க்குச் சாியான ைறயில் சமத் வமாகச் சம வாய்ப் க் 
கிைடக்கக்கூ ய விதத்தில் ெபளதிக வளங்கள், ஆளணி 
வளங்கள், நிதி வளங்கள் என்பன வழங்கப்பட் க் 
கின்றனவா? என்ற ேகள்வி எ கின்ற .  

உண்ைமயில் எம  நா  ரா ம் பல்கைலக்கழக 
ெவட் ப் ள்ளிகைளத் தீர்மானிக்கின்ற ேவைளயில் மாவட்ட 
அ ப்பைடயில் ெவட் ப் ள்ளிகள் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 
தரம் 5 லைமப்பாிசில் பாீட்ைசைய எ த் க்ெகாண்டா ம் 
மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவட் ப் ள்ளிகள் தீர்மானிக்கப் 
ப கின்ற . அந்த மாவட்டங்களில்கூட கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் வளங்கள் கிைடக்காத நிைலயில் மாணவர்கள் 
தங்கள  கல்விையத் ெதாடர்கின்றனர். எனேவ, மாவட்டத் க் 
குாிய ெவட் ப் ள்ளிகள் என்ப  நிச்சயமாகக் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசத்தி ள்ள பாடசாைலக க்குப் 
ெபா ந் மா? என்ற ேகள்விைய இந்தச் சைபயில் எ ப்  
கின்ேறன். உதாரணமாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு பல வசதிகைளக்ெகாண்ட 
வின்சன்ற் உயர்தரப் பாடசாைலக்கும் மட்டக்களப்  ேமற்கில் 
அைமந்தி க்கின்ற வசதிகளற்ற பாவற்ெகா ச்ேசைனப் 
பாடசாைலக்கும் மாவட்ட அ ப்பைடயில் ஒேரயள  
ெவட் ப் ள்ளி தீர்மானிக்கப்ப கின்றேபா , இந்த ெவட் ப் 

ள்ளியான  எந்தள க்குக் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசத்திற்கும் வசதியான நகரப் பிரேதசத்திற்கும் ெபா ந்  
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மாக இ க்கும்? என்பைத நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் ய 
நிைலயில் இ க்கின்ேறாம்.  இ  பற்றி ம் கல்வி அைமச்சு 

க்கியமாகக் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.   

அ த் ,  மாணவர்களின் பல்கைலக்கழக அ மதிேயா  
ெதாடர் பட்ட விடயத்ைத நாங்கள் எ த் ப் பார்ப்ேபாம். 
பல்கைலக்கழக அ மதியின் பின்னர் சில ேவைளகளில் 
கல்விக் கல் ாி அ மதி ம் வ கின்ற . ன்  சாதாரண 
சித்திகைளப் ெபற்றவர்கள் கல்விக் கல் ாிக்குச் ெசல்கின்ற 
அேதேவைள, A தர, B தர, C தர  சித்திகைளப் ெபற்றவர் 
களால் பல்கைலக்கழகத் க்குச் ெசல்ல யாத ர்ப்பாக்கிய 
நிைல காணப்ப கின்ற . அதாவ , பாடங்கைளத் 
ெதாி ெசய்வதி ள்ள இடர்பா கள் காரணமாக இந்த 
வாய்ப் க்கள் அல்ல  இழப் க்கள் ஏற்ப கின்றன. உதாரண 
மாக கைலத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டால், நடனம், சித்திரம் 
மற் ம் ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த பாடங்கைள ஒ வர் தன  
க.ெபா.த.ப. உயர்தரப் பாீட்ைசக்குத் ெதாி ெசய்  ன்  S 
சித்திகள் ெபற்ற டன் அவரால் ஆசிாியராக  வரக்கூ ய 
வாய்ப்  இ க்கின்ற . அேதேவைள A, B, C ேபான்ற தரமான 
சித்திகைளப் ெப கின்றவர்க க்கு அந்த வாய்ப் க் 
கிைடப்பதில்ைல. கஷ்ட, அதிகஷ்ட பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 
மாணவர்க க்கு இலகுவான வழியில் பல்கைலக்கழகம் 
ெசல்வதற்கு அல்ல  கல்விக் கல் ாிக்குச் ெசல்வதற்குாிய 
பாடங்கைளக் கற்பிக்கக்கூ ய ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்படாத 
நிைலைம இ ப்பைத ம் இந்த ேநரத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதன் காரணமாக, அவர்களால் அந்த 
ஒ சில பாடங்கைளத் ெதாி  ெசய்ய யாத நிைலயில், 
பாரம்பாியமான பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்வதால் 
அவர்க க்கு பல்கைலக்கழக அல்ல  கல்விக் கல் ாிக்கான 
அ மதி கிைடக்காத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, எங்க ைடய நல்லாட்சியில் 
கல்வி, உயர்கல்வி அைமச்சுக்க க்கூடாக இந்த நிைலைம 
யிைன மாற்றியைமப்பதற்குாிய ாிதமான ெசயற்பாட் ைன 

ன்ென க்க ேவண் ெமன்  இந்த சைபைய நான் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ெதாழில்வாய்ப்ைபத் தரக்கூ ய பாடங்கள் 
இ ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அதாவ  சில பாடங்கைளத் 
ெதாி ெசய்கின்றேபா  ெதாழில்வாய்ப் க்கு அ  சாதகமாக 
அைமகின்ற . ெதாழில் ட்பம் மற் ம் media உடன் 
ெதாடர் ைடய பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றேபா   
எதிர்காலத்தில் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபறக்கூ ய 
வாய்ப்  இ க்கின்ற . பாரம்பாியமான சமயப் பாடங்கள், 
ெமாழி சார்ந்த பாடங்கள் மற் ம் ச க, விஞ்ஞானம் சார்ந்த 
பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றேபா  அவர்க க்கு அந்த 
வாய்ப்  இலகுவில் கிைடக்காமல் இ க்கி்ற . எங்க ைடய 
கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதச மாணவர்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அந்த மாணவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப்பிைனப் 
ெபறக்கூ ய பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்வதற்குாிய ஆசிாிய 
வளங்கைள ஒ க்குவதில் பாரபட்சமான நிைல, அல்ல  
ஒ க்கிக் ெகா க்க யாத ஒ  நிர்ப்பந்த நிைல 
காணப்ப கின்ற . இதனால் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசத்தில் 
வாழ்கின்ற எங்க ைடய ஏைழ மக்களின் பிள்ைளக க்குப் 
பல்கைலக்கழகம் அல்ல  கல்விக் கல் ாி என்ப  எட்டாத 
ஒ  கனியாக இ ந் வ வைதப் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், நான் 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட  ேபான்  அந்தப் பிரேதசங்களில் 

பாடசாைலக் கட் டங்கள் மற் ம் பாடசாைல வள கள் 
இன்ன ம் ெபா ஸாாின ம் இரா வத்தினாின ம் 
கட் ப்பாட் ல் இ ப்பைத நான் மனேவதைனேயா  
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். உதாரணமாக, மட்டக்களப்பின் 
பட் ப்பைள DS Division ஐ எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
ஆசிாிய மத்திய நிைலயத் க்காக ஒ க்கப்பட்ட கட் டத்ைத 
இன்ன ம் கல்வித் திைணக்களத்திடம் ஒப்பைடக்கப்படாத 
நிைலயில் அதில் ெபா ஸ் நிைலயெமான்  இயங்கி 
வ கின்ற . இதனால், அந்த நிைலயத்தில் ஆசிாியர்கள் 
பயிற்சி ெப வதற்கான வாய்ப்  ம க்கப்பட் ப்பைத 
உங்க க்குச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். எனேவ,  
ஆசிாியர்க க்குப் பயிற்சி ெகா த்  அவர்கைள 
ெதாழில்வாண்ைமக்குட்ப த்தி அ ப்பேவண் ய அந்த 
ஆசிாிய மத்திய நிைலயத்ைத உடன யாக ெபா ஸாாி 
டமி ந்  மீட்  கல்வி அ வலகத்திடம்  ஒப்பைடப்பதற்கு 
ஆவன ெசய் மா  இந்தச் சைபயிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், தற்ேபா  ெபா ஸா க் 
ெகன்  வி தி அைமக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த நிைலயில் 
இந்த ஆசிாிய மத்திய நிைலயத்ைத ம் ைகவிடாமல் 
இ ப்பெதன்ப  மக்கள் மத்தியில் மிக ேவதைனையத் 
த கின்ற ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற .  

இேதேபான் , மட்டக்களப்பி ள்ள கு க்கள்மடம் 
கைலவாணி வித்தியாலயத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அந்தப் 
பாடசாைலக் கட் டம்  இன்  இரா வத்தின் 
கட் ப்பாட் ல் இ க்கின்ற . அதைன மீட்ெட ப்பதற்குப் 
பகீரதப் பிரயத்தனம் ெசய்தா ம்கூட அவர்களால் அைத 
மீட்ெட க்க யாத நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, 
கல்விக்ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட வளங்கள், கட் டங்கள், 
இடங்கள் என்பன உாிய கல்வித் திைணக்களங்களிட ம்  
அ வலகங்களிட ம் ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கு 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  
இந்த இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , பாடசாைலகைளப் ெபா த்தமட் ல், அங்கி ந்  
க.ெபா.த. சாதாரண தர மற் ம் உயர் தரத் டன் ெவளிேய  
கின்ற மாணவர்கள் ெதாழில்வாண்ைம இல்லாதவர்களாக  
ெவளிேய கின்றார்கள். அவர்கள் ேகாட்பாட் க் கல்விைய 

ம் சான்றிதழ்கைள ம் ெபற் க்ெகாண்  அரச 
ெதாழி க்காக அைலகின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, பாடசாைலயான  ஒ  ெதாழிைலக் கற் க் 
ெகாள்கின்ற - ஒ  ேவைலையப் பயின் ெகாள்ளக்கூ ய - 
ஒ  கூடமாக மாற்றப்ப வதற்கும் வாய்ப்பளிக்கேவண் ம். 
இப்ெபா , ெதாழில் ட்பம்சார் கல்விையக் கற்பிக்கின்ற 
ஒ  ெசயற்பா  நைடெப கின்ற . இந்தச் ெசயற்பாட் ைன 
ேம ம் விைனத்திறன் மிக்கதாக ம் விைளதிறன் மிக்கதாக 

ம் மாற்றியைமப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் மாணவர் 
களின் இைடவிலகல் அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . இந்த 
இைடவிலக க்குக் காரணம், உண்ைமயில் வ ைமக் 
ேகாட் ன்கீழ் வா கின்ற ெபற்ேறார்கள், தங்க ைடய பண 
வசதிையக்ெகாண்  பிள்ைளகைளக் கற்பிக்கின்ற நிைலைம 
குைறந்  வ கின்றைமயாகும். தம  பிள்ைளகைள 
ேவைலக்கு அ ப்பி, அதன் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வ மானத்திைனக் ெகாண்  பிள்ைளகைளக் கற்பிக்க 
ேவண் ய நிைலைமயில்தான் அவர்கள் காணப்ப  
கின்றார்கள். எனேவ, வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வா கின்ற 
இந்த மாணவர்கள் தம  கட்டாயக் கல்வியிைனப் - இலவசக் 
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கல்வியிைனப் - ெபற் க் ெகாள்வதற்கு உாிய ெசயற்பா கள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், இப்ேபா  அந்தப் 

பிரேதசங்களில் ெபற்ேறார்க க்கான ேவைலவாய்ப் க்கள் 
குைறந்  காணப்ப கின்றன. அங்கு எந்த விதமான 
ெதாழிற்சாைல கேளா அல்ல  ெதாழிைல வழங்கக்கூ ய 
நிைலயங்கேளா காணப்படாத நிைலயில், அவர்கள் தங்கள  
பிள்ைளகைளக் கற்பிக்க யாத நிைலயில், child labour 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற சி வர் ஊழியத் க்கு அவர்கைள 
அ ப் கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதி ம் 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் ெபற்ேறார்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைப 
வழங்கக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகள்  நி வப்படேவண் ம். 
ேபார் காரணமாக பல ெதாழிற்சாைலகள் டப் 
பட் க்கின்றன. குறிப்பாக வாைழச்ேசைன காகித 
ெதாழிற்சாைல, மண் ர் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல,  இ ப் 
ப ச்ேசைன ஓட் த் ெதாழிற்சாைல மற் ம் அாிசி ஆைலகள், 
பால் உற்பத்திச்சாைலகள் என்பன ேபாாின் காரணமாக 

டப்பட் ந் ம் இன்ன ம் திறக்கப்படவில்ைல. இப்ேபா  
ேபார் ஓய்ந் விட்ட நிைலயி ம்கூட, அவற்ைறப் பற்றிச் 
சிந்திக்காமல் இ ப்ப  மக்க க்கு ேவதைன அளிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த விடயத்தி ம் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற  என்பைதச் சுட் க் காட்ட  
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ஆசிாியர்கள் மற் ம் அரச ஊழியர்கள் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  ேவைல ெசய்வதற்குப் 
பின்வாங்குகின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, 
கஷ்ட, அதிகஷ்ட பிரேதசங்களில் பணி ாிகின்ற அரச ஊழியர் 
கைள ஊக்குவிக்கக்கூ ய விைனத்திறன்மிக்க ெபாறி ைற 
கைள நாங்கள் அறி கப்ப த்த ேவண் ய ேதைவயி க் 
கின்ற . கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் கற்பிக்கின்ற 
வர்க க்கு ேவதனத்தில் குறிப்பிட்டள  அதிகாிப்  
இ ந்தா ம்கூட, அவர்கள் அந்தப் பிரேதசங்களில் 
பணியாற் வதற்கு அதிக ஆர்வம் காட் கின்ற நிைலைமையக் 
காண யவில்ைல. எனேவ, இப்ப யானவர்க க்கு ஏேதா 
ஒ  வைகயில் - ச ைக அ ப்பைடயில் வாகனங்கைளேயா 
அல்ல  ேவ  ெகா ப்பன கைளேயா ெகா ப்பதன் லமாக 
- அப்பிரேதசங்க க்கு வி ம்பிச் ெசன்  பணியாற்  
வதற்குாிய ஒ  ெபாறி ைறயிைனக் கல்வி அைமச்சி டாக 
வகுக்கேவண் ம் என்பைத ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிழக்கு மாகாணத்தில் அைமந்தி க்கும் கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் சட்ட பீடம் இல்ைல. அத் டன், media 
சார்ந்த கற்ைக ெநறி ம் இல்லாத ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அங்கு சட்ட பீடம், ெபாறியியல் பீடம் 
மற் ம் ஊடகக் கற்ைக சார்ந்த பீடங்கள் இல்லாத நிைலயில், 
இன்  ெவளிநா  சார்ந்த பல்கைலக்கழகங்கள் அவற்றின் 
கிைளகைள அங்கு அகல விாித்தி க்கின்றன. இந்தக் 
கிைளகளில் ெசன்  கற்கக்கூ ய வாய்ப்  பண வசதி 
பைடத்தவர்க க்கு இ க்கின்ற . ஆனால், ஏைழச் சிறார்கள் 
திறைம இ ந் ம் அக்கல்விையக் கற் க்ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பில்லாமல் திணறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  எனேவ, 
அந்தப் பல்கைலக்கழகத்தில் சட்ட பீடெமான்ைற, அதாவ  
சட்டக் கற்ைகெநறிெயான்றிைன ஆரம்பிப்பதன் லமாக ம் 
ஊடகக் கற்ைகெநறியிைனக் கற்பதற்கான ஒ  வாய்ப்பிைன 
ஏற்ப த் வதன் லமாக ம், ந்தால் ெபாறியியல் 
பீடத்ைத ம் அங்கு உ வாக்குவதன் லமாக ம், அங்குள்ள 
மாணவர்கள் இலகுவாக அப்பாடெநறிகைளக் கற் க் 
ெகாள்வதற்குாிய வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்தலாம். இதன் லம் 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட, ெநாந் ேபாயி க்கின்ற மக்கள் 
தங்க ைடய மனைத ஓரள க்குத் தி ப்திப்ப த் வதற்கு 

வாய்ப்  ஏற்ப த்தியதற்காக உங்கைள மறக்கமாட்டார்கள். 
எனேவ, இந்தப் பல்கைலக்கழகத்தில் சட்ட பீடம், ஊடகக் 
கற்ைககள், ெபாறியியல் பீடம் என்பவற்ைற ஏற்ப த் வதன் 

லமாக அங்குள்ள மாணவர்க ம் அந்தத் ைறகளில் 
பிரகாசிக்க ம். குறிப்பாக, வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் 
வா கின்ற மாணவர்க க்கு இ  ஒ  வரப்பிரசாதமாக 
அைம ம் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா , பல்கைலக்கழகங்கள் என்ப  பாடத்திைனப் 
கட் கின்ற, ேகாட்பாட் க் கல்வியிைன வழங்குகின்ற, 

பாரம்பாியமான கல்வியிைன வழங்குகின்ற நிைலயங்களாக 
இ க்கக்கூடா . ஆய் கைள நடத்தி, திய ட்ப ைறகைள, 

திய கண் பி ப் கைளச் ெசய்யக்கூ ய ஓர் ஆய் ச் 
சாைலகளாக - ஆய் க் கழகங்களாக மாற ேவண் ம். 
அதற்ேகற்ற விதத்தில் அறிவியல் ர்வமாக ம் ெதாழில் ட்ப 
ாீதியாக ம் இந்தப் பல்கைலக்கழகங்கைள வளர்த்ெத க்க 
ேவண் ய  குறிப்பாக உயர்கல்வி அைமச்ைசச் சார்ந்த ஒ  
கடைமயாக இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், ஏைனய நா களி 

ள்ள பல்கைலக்கழகங்கேளா  எம  நாட் ள்ள 
பல்கைலக்கழகங்கைளத் தரப்ப த் கின்றேபா  அந்தப் 
பல்கைலக்கழகங்க க்கும் எம  பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
மிைடயில் கூ தலான இைடெவளி இ க்கின்ற  என்பைத 
நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

ேம ம், பல்கைலக்கழகம் சார்ந்த பீடங்க க்குாிய 
விாி ைரயாளர்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றேபா  ஆற்றல் 
மிக்கவர்கைளத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். திறைமசா கள் 
ெவளியில் இ க்கத்தக்கதாக அரசியல் ெசல்வாக்குள்ளவர்கள், 
அதி அரசியல் பலம்பைடத்தவர்கள் தங்கள் அரசியல் 
அதிகாரத்ைத, தம  ெசல்வாக்கிைனப் பயன்ப த்திப் 
பல்கைலக்கழகங்கைள ஆக்கிரமிப்பார்களாக இ ந்தால், 
உண்ைமயில் ஆற்ற ள்ள  திறைமசா கைள நாங்கள் இழக்க 
ேவண் ய ஒ  நிைலைமதான் ஏற்ப ம். எனேவ, 
ஆற்ற ள்ளவர்க க்கும் திறைம ள்ளவர்க க்கும் பல்கைலக் 
கழகங்களின்  கத கைள அகலத்திறக்க ேவண் ெமன்ற ஒ  
க த்திைன இங்கு ன்ைவப்பேதா , நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தில் நிச்சயமாக இவர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்ப ெமன் ம் நான் நம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ெந ஞ்சாைலகைளப் பற்றி ம் குறிப்பிட 
ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ நான் குறிப்பிட்டைதப்ேபான்  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், மட்டக்களப்  ேமற்கு, 
மட்டக்களப்  கிழக்கு என இ ண்டங்களாக நிலம் 
பிாிக்கப்பட் ள்ள . இந்தத் ண்டங்கைளப் பிாித் நிற்ப  
நீர்நிைலகளாகும். இைவ நீண்டகாலமாகப் பயணத் க்கு 
ஒவ்வாத பயங்கரமான நீர்நிைலகளாகக் காணப்ப கின்றன. 
இதிேல ேதாணிகள் லமாக ம் படகுகள் லமாக ம் 
பயணஞ்ெசய்  ெப மதிமிக்க உயிர்கள் பல இழக்கப் 
பட் க்கின்றன.  எனேவ, நீண்ட காலமாக எங்க ைடய 
மக்கள் அ பவித் வ கின்ற அந்த நரக ேவதைனையத் 
த க்கக்கூ ய விதத்தில், இந்த ஆட்சிக் காலத்திலாவ  அந்த 
இடங்க க்குச் ெசல்வதற்கான பாலங்கைள அைமப்பதற்கு 
வாய்ப் கைளப் ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  ெந ஞ்சாைல 
அைமச்சர் அவர்களிடம் உ க்கமாகக் ேகட் க்் 
ெகாள்கின்ேறன். அந்தவைகயில், அைமக்கப்பட ேவண் ய 
சில பாலங்களின் ெபயர்கைள இந்தச் சைபயிேல 
சமர்ப்பிக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். அம்பிளாந் ைறப் 
பாலம், மண் ர்ப் பாலம், நாிப் ல்ேதாட்டப் பாலம், 
கிண்ைணய ப் பாலம், சந்திெவளிப் பாலம், காஞ்சிரங்குடாப் 
பாலம் என்பன நீண்டகாலமாக அதாவ , ெவள்ைளயாின் 
ஆட்சிக்காலத்தி ம், இைவ நீர்நிைலகளால் பிள பட் க் 
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காணப்பட்டன. நம்நாட்டவாின் ஆட்சிக்காலத்தி ம் அைவ 
ேபாடப்படாமல் அப்ப ேய கிடக்கின்றன. அதற்கு த்தம் 
காரணமாகக் காட்டப்பட்ட . இப்ேபா  த்தம் வைடந்  
விட்ட நிைலயில் நிச்சயமாக அந்தப் பாலங்கைள 
அைமப்பதன் லமாகப் பயணங்கைளத் ாிதப்ப த்த ம் 
நல்லாட்சியின்கீழ் எங்க ைடய அபிவி த்திகைள விைரவாக 

ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கும் வாய்ப்பாக அைம ெமன்பைத 
உங்க க்கு இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
அத் டன், வசதியான பிரேதசங்களில் இ க்கின்றவர்கள் 
ெப கின்ற வரப்பிரசாதங்கைளக் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்றவர்கள் ெப வதற்கும் இந்தப் 
பாலங்கள் பக்கபலமாக இ க்குெமன்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள் கின்ேறன்.  

அ த் , விைளயாட் த் ைறையச் சார்ந்த விடயத் க்கு 
வ கிேறன். வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களாக இ ந்தா ம் 
சாி, ெதன்பகுதியாக இ ந்தா ம்சாி, நாட் ன் ஏைனய 
பிரேதசங்களாக இ ந்தா ம்சாி, உண்ைமயிேல அங்கு 
ஆற்ற ள்ள விைளயாட்  ரர்கள் இ ந் ம் பட்ைட 
தீட்டப்படாத ைவரங்களாக கிராமங்களில் அவர்கள் மைறந்  

டங்கிக்கிடக்கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் நான் ஓர் 
உதாரணத்ைதக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அண்ைமயில் கப  சார்ந்த ஒ  விைளயாட் ப் ேபாட்  
ெயான்  நைடெபற்ற . அந்தப் ேபாட் யில் 9 
மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த விைளயாட்  ரர்கள்  
பங்குபற்றினர். அதில், கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக் 
களப்ைபச் ேசர்ந்த விைளயாட்  ரர்கள் தலாவ  இடத்ைத 
ெபற் ள்ளார்கள். அவர்கள் 9 தடைவகள் இந்தப் ேபாட் யில் 
தங்கள  ஆற்றல், திறைமகைள ெவளிப்ப த்தி  இந்த 
நாட் க்குப் ெப ைம ேசர்த்தி க்கிறார்கள். அங்கி க்கின்ற 
விைளயாட்  ரர்கள் சர்வேதசப் ேபாட் களி ம் கலந்  
ெகாண் ள்ளார்கள். ஆசியா சார்ந்த நா களிைட யிலான 
விைளயாட் ப் ேபாட் யில் ன்றாவ  இடத்ைதப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள். இவ்வா  ெப மதிமிக்க ேதசிய, 
சர்வேதச சான்றிதழ்கைளப் ெபற்றி ந் ம்கூட அவர்க க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப் க் கிைடக்காத நிைலைமயில் ன்பத்தில் 
வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். எந்தெவா  நாட் ல் ஆற்றல், 
திறைம ள்ளவர்க க்கு உாிய இடம் வழங்கப்படாமல் 
இ க்கின்றேதா, அந்த நா  அபிவி த்தியில் ன்ேனற 

யாத ஒ  நிைலைம காணப்ப ம்.  

குறிப்பாக, ைரசிங்கம் மதன், சிேனாஜிதன் என்ற 
மாணவர்கள் இ வர் பாடசாைல மட்டத்தி ம் 
பாடசாைலக்குப் ெப ைம ேசர்க்கக்கூ ய விதத்தில் ேதசிய 
மட்டத்தி ம் ெவற்றிையப் ெபற் த் தந் ள்ளனர். 
பாடசாைலைய விட் ச்ெசன்ற பின்னர் பயிற் விப்பாளர் 
களாக இ ந் , மட்டக்களப்  சார்ந்த விைளயாட் க் 
கழகங்க க்குப் பயிற் வித் த் ேதசிய மட்டப் ேபாட் களில் 
விைளயாட்  ரர்கள் தலாவ  இடத்ைதப் ெப வதற்கு 
உதவியி க்கின்றார்கள். அண்ைமயில் நடந்த கப ப் 
ேபாட் யி ம்கூட ேதசிய மட்டத்தில் ஏைனய 
மாகாணங்கைளத் ேதாற்க த் , அதி ம் கூ தலான 

ள்ளிகள் வித்தியாசத்தில், ெவற்றி ெபற்றி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அவர்க க்குக் கிைடக்கின்ற வசதிவாய்ப் க்கைள 
எ த் ப் பார்த்தால், அைவ மிக அாிதாகேவ காணப்ப  
கின்றன. எனேவ, விைளயாட் த் ைற அைமச்சான  இந்தத் 
திறைமசா கைளப் பயன்ப த் வதன் லம் மற்றவர்க க்கும் 
பயிற்சிகைளப் ெபற் க்ெகா த்  சிறந்த விைளயாட்  

ரர்கைள இந்த மண்ணில் உ வாக்க ம். 

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட மட்டக்களப்  ரர்கள் 
மற் ம் வடக்கு, கிழக்கி ம் நா  ரா ம் இ க்கின்ற 
விைளயாட்  ரர்க க்குப் பயிற்சிக ம் மற் ம் வசதி 
வாய்ப் க்க ம் ெசய்  ெகா க்கப்பட்டால்தான் அவர்கள் 
சர்வேதச மட்டத்தில் த்திைர பதிப்பதற்குாிய சந்தர்ப்பத்ைத 
நாங்கள் ஏற்ப த்திக் ெகா த்தவர்களாேவாம். எனேவ, இந்த 
விடயத்தி ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சு கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். அேதேநரம் அவர்கள் ெபற்றி க்கின்ற 
அந்தப் ெப மதியான சான்றிதழ்கைளக் கவனத்திற்ெகாண்  
அவர்க க்கு அரச ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகா க்க ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

உண்ைமயில், விைளயாட்  ரர்கள்தான் சமநிைலயான 
ஆ ைம மிக்கவர்கள். இந்தச் சமநிைலயான ஆ ைம 
மிக்கவர்கைளப் பயன்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு விைளயாட் த் 

ைறைய  நாங்கள் ஒ  க வியாகப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். குறிப்பாக  கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசத்தி ள்ள 
ஆற்றல், திறைம ள்ளவர்க க்கு உாிய கத கள் திறக்கப்பட 
ேவண் ம்; அவர்க க்குாிய வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்; அதன் லமாக நல்லாட்சி அரசாங்கம் சமத் வ 
மான வாய்ப்ைப ம் சமமான வாய்ப்ைப ம் எங்க ைடய 
மக்க க்கும் வழங்கி ள்ள  என்ற ெசய்திைய  எம  மக்கள் 
அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இந்த இடத்தில் உங்களிடம் 
நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஒட் ெமாத்தமாக, 
எங்க ைடய கல்வித் ைறயி டாக நாட் ைன ஒ  

ன்ேனற்றமான பாைதயில், அபிவி த்திப் பாைதயில் 
ெகாண்  ெசல்வதற்குாிய ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன நான் குறிப்பி கிேறன்.  

இந்தியாவின் ன்னாள் ஜனாதிபதி அப் ல் கலாம் 
அவர்க ைடய ஒ  க த்ைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , "பிறப்  என்ப  
ஒ  நிகழ்வாக இ க்கலாம். ஆனால், இறப்  என்ப  ஒ  
சாித்திரமாக அைமய ேவண் ம்" என்பதாகும். பிறப்  என்ப  
சாதாரண நிகழ் . ஆனால், இறப்  என்ப  ஒ  சாித்திரமாக 
அைமய ேவண் மாக இ ந்தால் எங்க ைடய வளங்கைள, 
மனித வளங்கைள நாம் உச்சமாகப் பயன்ப த் வதற்கு ஏற்ற 
விதத்தில் கல்வியின் லமாக அவர்கைள வளர்த்ெத க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  வ த்ெத ப்பத டாக எங்க ைடய 
மனித வளங்கள் இந்த நாட் ன் ச க ெபா ளாதார 
அபிவி த்திக்கு உச்சமாகப் பயன்பட ேவண் ம். 

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இங்கு கூற வி ம்  
கின்ேறன். கடந்த ேபார்க்காலத்தில் தமிழ் ேபசுகின்றவர் 
க க்குாிய குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கி ள்ள தமிழர்க க்குாிய 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ெகா ம்  சார்ந்த பிரேதசங்களில் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் ஓர் அச்சமான நிைலைம காணப்பட்ட . 
ஆயி ம், இப்ேபா  த்தம் ந்த பின்னர் நாங்கள் 
ஒவ்ெவா  திைணக்களத் க்கும் ஒவ்ேவார் அைமச்சுக்கும் 
ெசன்  பார்க்கின்றேபா  தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்றவர்கள் 
அல்ல  வடக்கு, கிழக்குத் தமிழர்கள் அவற்றில் மிகக் 
குைறவான அளவிேல ம் பணியாற் வைதக் காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . உண்ைமயில் ெமாழி, இன, மத, குல, 
பிரேதச, பால் ாீதியான பாகுபா கள் இ க்கக்கூடா  என்ப  
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஒ  மகுட வாசக மாக 
இ க்கின்றப யால் இனிவ ம் காலங்களில் விகிதாசார 
அ ப்பைடயில் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்கி ஆற்றல்மிக்க 
எங்க ைடய திறைமசா கைள அதில் உள்வாங்குவதற்குாிய  
நடவ க்ைககைள நீங்கள் எ ப்பீர்கள் என்  நாங்கள் 
நம் கின்ேறாம். 
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இந்த அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்ேபா  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சராகவி க்கின்ற ெகளரவ இராதா 
கி ஷ்ணன் அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தின் பல 
இடங்க க்கும் விைரந் ெசன்  பல்ேவ  ைகங்காியங்களில் 
ஈ பட் ந்தார். அதன் லம் அவர் அந்தப் பிரேதசங்களி 

ள்ள குைறபா கைள ஓரள க்கு அறிந்தி ப்பார். 
மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்தவரான அவர், அந்தப் பிரேதசங்களில் 
பட் ெதாட் கள், சந் ெபாந் க க்ெகல்லாம் ெசன்  
குைறபா கைள அறிகின்றார். மைலயகத்தி ம் ந வான 
கல்வி நிைலகள் காணப்ப கின்றன. அேதேபான்  
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்தி ம் 
இப்ப ப்பட்ட ஒ  ந வான நிைல காணப்ப கின்ற . 
எனேவ இந்த ந ந்த நிைலயிைன ஆேராக்கியமான நிைலக்கு 
ெகாண் வரக்கூ ய விதத்தில் அவ ைடய ெசயற்பா கள் 
எங்க ைடய பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் எல்லாவற்றி ம் 
விஸ்தாித் ச் ெசல்ல ேவண் ம். 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் 
காட் ய ஆர்வத்திைன எதிர்வ ம் காலத்தி ம் காட்  ேம ம் 
எங்க ைடய மக்களின் கல்வித் ேதைவயிைன சீர்ெசய்ய 
ேவண் ம்.  

உண்ைமயில் எங்க ைடய திய கல்வி அைமச்சர், 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் ேபான்ற 
வர்க ம் ந நிைலயான சிந்தைனயாளர்களாகக் காணப்ப  
கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் வ ம் 
பக்கச்சார்பற்றவர்கள்! பாரபட்சம் காட்ட மாட்டீர்கெளன்ற 
நம்பிக்ைக எங்க ைடய மக்கள் மனங்களில் காணப்ப  
கின்ற . எனேவ, இப்ப யான தன்ைமெகாண்ட நீங்கள் 
எதிர்வ ம் காலங்களில் எங்க ைடய பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்களில் கல்வியின் லமாக ஒ  ம மலர்ச்சிைய, 
எ ச்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

வடக்கிைன எ த் க்ெகாண்டால், அ  ஒ  காலத்தில் 
கல்விக்குப் ெபயர்ேபான ஓர் இடமாக இ ந்த . ஆனால், 
ேபாாின் பின்னர் அவர்க ைடய கல்வி நிைல பின்தங்கிக் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, பைழய கல்வி நிைலக்கு 
எங்க ைடய பிரேதசம் மீண் ம் வ வதற்ேகற்ற விதத்தில் 
உங்க ைடய ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ம். வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசம் மற் ம் மைலயகம் என நாட் ன் எந்தப் 
பகுதிகள் பரா கமாக இ க்கின்றேதா, அந்தப் பகுதிகெளல்லா 
வற்ைற ம் கவனிக்க ேவண் ம். சாியானெதா  கல்வித் 
திட்டத்தின் லமாக  நல்லெதா  நிைலயிைன எட் வதற்கு 
எங்க ைடய மக்கள் மத்தியில் உங்க ைடய நடவ க் 
ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இனம் சார்ந் , மதம் சார்ந் , ெமாழி சார்ந் , குலம் 
சார்ந் , பிரேதசம் சார்ந்  சிந்திக்காமல் எல்லா மக்கைள ம் 
சமமாக ேநாக்குகின்ற ஒ  தைலவனால்தான் இந்த நாட் ல் 
சாித்திரம் பைடக்க ம். பல் ன ச கத்ைத ஆ வதற்குத் 
தகுதி ள்ள தைலவன் அவன்தான்! இந்த ேதசிய 
அரசாங்கத்தில் இரண்  பிரதான கட்சிகள் இ க்கின்றன. 
எங்க ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
மற் ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
ஆகிேயா க்குப் பக்கபலமாக ஆேராக்கியமான அைமச்சர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். இப்ேபா  நான் கூறிக்ெகாள்கின்ற விடயம் 
என்னெவன்றால், உங்க ைடய இந்த நல்லாட்சி அரசாங்க 
காலத்தில் இனப் பிரச்சிைனக்குத் ெதளிவான தீர்  காணப்பட 
ேவண் ெமன்ப தான். அந்தத் தீர்வின் லமாக நா  
ெசழிப்பைடவதற்கும் வளங்ெகாழிப்பதற்கும் ஆவன ெசய்ய 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, மட்டக்களப்பின் எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
மா ஓயா க்குப் பக்கத்தில் இ க்கின்ற கிராமத்தில் 
ெப ம்பான்ைம மற் ம் தமிழ் ச கங்க க்கிைடயில் ஏற்பட்ட 
ஒ  ெந க்குவாரம் காரணமாக அங்கு கிட்டத்தட்ட 35 
மா கள் சுடப்பட் க்கின்றன என்  எனக்குத் தகவெலான்  
கிைடத்தி க்கிற . கால்நைடவளர்ப்பாளர்கள  கிட்டத்தட்ட 
45,000 கால்நைடகள் அங்கி க்கின்றன. அங்கு 600 
பண்ைணயாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, இன 
ஒ ைமப்பாட் ற்கு - ஐக்கியத் க்கு ஏற்படக்கூ ய அபகீர்த்தி 
யான நிைலைமயிைனக் கவனத்திற்ெகாண்  அந்த எல்ைலப் 

ற மக்கள் மத்தியில் எ கின்ற விாிசைலத் தவிர்ப்பதற்கு இந்த 
உயர்ந்த சைபயின் லமாக நடவ க்ைகெய க்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்வேதா , நான் இங்கு கூறிய 
விடயங்கைளத் தய ெசய்  கவனத்திற்ெகாண்  அவற்ைற 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு ஆவன ெசய் மா ம் ேகட் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி,  விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තුව දිවා ආහාරය සඳහා පස ්වරු 1.00 දක්වා අත් 

හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                  

අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, THE 
HON.  DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. H.M.M. Harees, you have 12 minutes.  

 
[අ.භා. 1.01] 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද මට කීඩා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 

හැටියට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැෙයන් කීඩා අංශය දියුණු කිරීම 
සඳහා විශාල මුදල් පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, මමත්, මෙග්  අමාත්ය ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමාත් ෙම් රෙට් කීඩා අංශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැන් 
අෙප් අමාත්යාංශය පළාත් මට්ටමින් සහ දිස්තික් මට්ටමින් කීඩා 
සංකීර්ණ ඉදි කරනවා. කීඩා අංශය ගාමීය මට්ටමින් ද දියුණු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීමට විෙශේෂ සැලැස්මක් කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් රෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් වසම්වල ඇති 
කීඩාංගනවලින්, එක් කීඩාංගනයක් බැගින් දියුණු කිරීමට පියවර 
ගන්නා හැටියට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. මමත්, මෙග් ඇමතිතුමාත්, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත් යන අප සියලු ෙදනාම ෙම් පිළිබඳව  
මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ලබන අවුරුද්ෙද් එම 
ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරනවා.  එම ව්යාපෘති කියාත්මක 
කළාට පසුව අෙප් ගම්වල සිටින තරුණ කීඩක කීඩිකාවන්ට  
ඔවුන්ෙග් කීඩා කුසලතා වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. මෙග්ත්, මෙග් ඇමතිතුමාෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන් ඉදිරිෙය්දී පැවැත්ෙවන ජාත්යන්තර තරග සඳහා අෙප් රෙට් 
කීඩක කීඩිකාවන් සහභාගි කරවා රටට කීර්තියක් අත් කර දීමයි.     

මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය  ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා  
ඔලිම්පික් කමිටුෙව්  පශ්න ගැන කථා කළා.  අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
මාසයකට කලින් ෙම් පිළිබඳව International Olympic 
Committee  එෙක් සභාපති  හමුවුණා. අෙප් රෙට් ඔලිම්පික් 
කමිටුව ශක්තිමත් කරන්න දැන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා   
අෙප් ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් 
රෙට් කීඩා අංශය ඉදිරිෙය්දී ෙහොඳ තත්ත්වයකට එන බවට අෙප් 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

இன்  எம  விைளயாட் த் ைற அைமச்சான , 
பல்கைலக்கழகத்தில் என  seniorஆக இ ந்த மிகத் 
திறைமவாய்ந்தவரான தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கைள ஓர் 
அைமச்சராகப் ெபற்றி க்கின்ற . அவேரா  எம  
அைமச்சின் ெசயலாளர் டாக்டர் திசாநாயக்க மற் ம் 
பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட எல்ேலா ம் இைணந் , 
இலங்ைகயில் விைளயாட் த் ைற சக்தி ெப வதற்காக 
பல்ேவ  விதமான நடவ க்ைககைள எ த் வ கின்ேறாம். 
குறிப்பாக, விைளயாட் த் ைற அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற 
கிாிக்ெகட், உைதபந்தாட்டம், வைலப்பந்தாட்டம், athletics 
மற் ம் ஏைனய ைறகளில் மாணவ, மாணவிகள் உட்பட 
விைளயாட்  ரர்கள் அைனவ க்கும் சிறந்த வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா த் , அவர்க டாக சர்வேதச ாீதியில் 
நைடெப கின்ற ேபாட் களில் பதக்கங்கைளப் 
ெப வதற்கான நடவ க்ைககைள ம் திட்டமிடல்கைள ம் 
எங்க ைடய அைமச்சு நா  ரா ம்  ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற .  

எனக்கு ன்  ேபசிய உ ப்பினர் அவர்கள், வடக்கு, 
கிழக்குப் பிராந்தியம் சம்பந்தமாகப் பல விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட்டார். அதி ம், எங்க ைடய அைமச்சு விேசட 
கவனத்ைதச் ெச த்தியி க்கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் ேபாாினா ம் சுனாமியினா ம் பாதிக்கப்பட்ட 
தனால், அங்குள்ள பல ைமதானங்கள் சீரற் க் காணப்ப  
கின்றன. இ  சம்பந்தமாக நா ம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க ம் விேசட கவனம் ெச த்தி, இவற் க்ெகன விேசட 
திட்டங்கைள உ வாக்கி, ெவளிநாட்  நிதிகைள ம் 
ெபற் க்ெகா த் , இவற்ைறச் சிறந்த ைமதானங்களாக 
உ வாக்குவ  மட் மல்லாமல் அப்பிரேதசங்களில் கழ் த்த 

ரர்கைள ம் உ வாக் க ள்ேளாம். கடந்த அரசாங்கத்தில் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சராக இ ந்த மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்கள்  Sugathadasa Stadium 
சம்பந்தமாக - அதி ள்ள விடயங்கள் சம்பந்தமாகக் கூ தல் 
கவனம் ெச த்தியி க்கவில்ைல. எனி ம், எங்க ைடய 

ெகளரவ அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் 
இவ்வைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற டன், அதி ள்ள 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய் ெகாண் ப்ப  
மட் மல்லாமல், நா  ரா ள்ள ரர்கள் அங்கு வந்  
தங்குவதற்கான hostel வசதிகள் உட்பட சகல வசதிகைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள உடன யாக 
ேமற்ெகாள் மா ம் அதிகாாிகைளப் பணித் ள்ளார். 
அதற்கான ஏற்பா கைள அதிகாாிகள் ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்கள்.  

எம  அைமச்சான , இந்த நாட் ள்ள விைளயாட்  
ரர்கள் ஊக்க ம ந்  பாவிப்பைதத் தைடெசய்வதற்கான 

விழிப் ணர்  நடவ க்ைககைள Sri Lanka Anti-Doping 
Agency உடன் இைணந்  நா  ரா ம் ெசயற்ப த்தி 
வ கின்ற . அண்ைமயில்கூட, இ  சம்பந்தமான ஒ  
விழிப் ணர்  நைடபவனிைய நடத்தி, அைத ெவற்றிகரமாகச் 
ெசய்  த்த . அேதேபான் , எம  அைமச்சின்கீழ் 
வ கின்ற sports medicine நி வனத்தில் பணி ாிந்த 
ைவத்தியர்கள் மற் ம் ஏைனய அதிகாாிக ைடய குைறகள் 
ெதாடர்பில் கடந்த காலத்தில் ேகட்பாரற்ற நிைலைம 
இ ந்த . எங்க ைடய அைமச்சர் இவ்வைமச்ைசப் 
ெபா ப்ேபற்ற டன், இந்நி வனத்திைனச் சிறந்த ைறயில் 
ெசயற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள  எ த்தி க்கிறார்.  

ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, எதிர்வ ம் மாதத்தில் 
கிாிக்ெகட் ைறயில் ேதர்தெலான்  நைடெபறவி க்கின்ற . 
அதன் பின்  வ கின்ற திய நிர்வாகம் அத் ைறைய 
இன் ம் பலப  சிறந்த நிைலக்குக் ெகாண் வ ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எங்க ைடய அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . ேம ம், 
நம  நா  இன்  கூ தலாகக் கீர்த்தி ெப வதற்குக் 
காரணமாக இ ப்ப  இந்த விைளயாட் த் ைறயாகும். 
குறிப்பாக, எங்க ைடய கிாிக்ெகட் அணி உலக 
சம்பியனான , கடந்த  வ டம் T-20 இல் சம்பியனான  
மற் ம் சுசந்திகா ெஜயசிங்க ேபான்றவர்கள் ஒ ம்பிக் 
ேபாட் யில் medal கைளப் ெபற் க்ெகாண்டத டாக 
இலங்ைக சர்வேதச ாீதியாகக் கூ தலாகப் 
பிரபல்யமைடந் ள்ள . இந்தவைகயில், நான் விைளயாட் த் 

ைறப் பிரதி அைமச்சர் என்பதில் உண்ைமயில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனேவ, நாங்கள் ேநசிக்கின்ற இந்தத் 
தாய்நாட் ன் கீர்த்திைய ேமேலாங்க ைவக்கேவண்  
ெமன்றால், விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமாக சகல ம் கட்சி 
ேபதங்கைள ம் இனேவ பா கைள ம் மறந்  ஒன்  
ேசர்ந்  ெசயற்படேவண் ம். அப்ேபா தான் எம  
தாய்நாட் ன் கைழ உலகத்தில் ேம ம் ஓங்கச் 
ெசய்யலாெமன்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற .  

ெகௗரவ  தவிசாளர் அவர்கேள, எங்க ைடய கிழக்கு 
மாகாண விைளயாட் த் ைறக்கு ெப ம் பங்களிப் ச் ெசய்த 

ன்னாள் ெசனட்ட ம் ன்னாள் கல் ைன மாநகர 
தல்வ மான ைமசூர் ெமௗலானா அவர்கள் ேநற் க் 

காலமானார். இத்த ணத்தில் அவ க்காக இந்தச் சைபயில் 
என  அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், உயர்கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் ேபசியேபா , 
ெதன்கிழக்கு பல்கைலக்கழகப் ெபாறியியல் பீடம் 
சம்பந்தமாகப் பிரஸ்தாபித்தி ந்தார். அ சம்பந்தமாக 
ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனக க்கு சு கமான ைறயில் 
தீர் கண் , அதைன எதிர்வ ம் காலங்களில் வதில்ைல 
ெயன் ம்-  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up your speech 

now.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Please give me one more minute, Sir.  

-ெதன்கிழக்கு பல்கைலக்கழகத்தில் ெபாறியியல் பீடத்ைத 
டக்கூடா  என்பதற்காக நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 

நீர்வழங்கல் அைமச்சர் ெகௗரவ ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள் க ம் 
யற்சிைய எ த்தி ந்தார். எனேவ, அவ க்கு அம்பாைற 

மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதி என்ற அ ப்பைடயில் இந்த 
இடத்தில் நன்றிகூறக் கடைமப்பட் ள்்ேளன். ேம ம், 
இன்ைறயதினம்  விவாதத்திற்கு  எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள், 
விைளயாட் த் ைற ஆகிய அைமச்சுக டாக  எதிர்காலத்தில்  
எங்க ைடய அம்பாைற மாவட்டத் க்கு சிறந்த 
நிதிெயா க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage.  You have 14 minutes.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, the Hon. Premalal Jayasekara will give me ten 

minutes out of his time. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
If the Hon. Premalal Jayasekara is in agreement, it is 

okay.  

 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
It is okay. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then it is okay.  
 
[අ.භා. 1.13] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Thank you, Sir. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා 
කීඩාවට සම්බන්ධ ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ෙකෙනකු වන ඔබතුමා 

මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව්,  ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට ෙබොෙහොම 
කීර්තියක් ෙගනැවිත් දුන් ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා ඇතුළු 
කීඩාවට ආදරය කරන පිරිස් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ෙවලාෙව් 
විෙශේෂෙයන් ෙම් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් 
ලැබීම ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද විවාදයට භාජනය වන අමාත්යාංශ 
තමයි කීඩා, අධ්යාපන, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග කියන 
අමාත්යාංශ. මා මෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් කීඩා 
අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. මා කීඩා අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්න 
කලින් කාරණයක් කිව යුතුයි. මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෙබෙහවින් 
කනගාටු ෙවනවා, ෙම් අමාත්යාංශ හතර භාර එකම 
අමාත්යවරයකුවත් පාර්ලිෙම්න්තු සබා ගැෙබ් ෙනොසිටීම ගැන. මහා 
මාර්ග ඇමතිවරයාත් නැහැ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, මම එනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 එන්න, ගරු ඇමතිතුමා. අධ්යාපන ඇමතිතුමා දුවෙගන ආවා. 

ඡන්දය දමන්න ආෙව්ත් දුවෙගනයි. දැනුත් දුවෙගන ආවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ෙවලාවට ආවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙවලාවට ආපු එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි සන්ෙතෝෂයි 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවලාවට වැඩ කිරීම ගැන. ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
කථා අහන්න විෂයය භාර ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා නම් වැදගත්ය කියන එකත් මම මතක් කරනවා. 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, මා කථා කරන්න යන්ෙන් කීඩාව 
සම්බන්ධෙයනුයි. නමුත් මා මුලින්ම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා, ඔබතුමා අමාත්යවරයකු හැටියට ෙත්රී පත් 
ෙවලා අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට කරපු අලුත් ෙවනස ෙකෙර්. ඒ තමයි, 
පාසල් දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ෙවනුෙවන් කූපන් ලබා දීම. ගරු 
ඇමතිතුමා, ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්ෙව්, පසු 
ගිය කාලෙය් නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම්දී මහා දූෂණයක් සිද්ධ වුණා, ඒ 
දූෂණය නැති කරන්න තමයි ෙම් කූපන් කමය ෙගනාෙව් කියලායි. 
ඔබතුමා ෙම් කමය ෙහොඳ ෙච්තනාවකින් ෙගෙනන්න ඇති. හැබැයි 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් වන ෙකොට ෙමය පාෙයෝගික නැහැ. ඊෙය් 
අෙප් ආසනෙය් ෙබොෙහෝ පාසල්වල විදුහල්පතිවරු අපට කථා 
කළා. ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දන්නවා අෙප් ගම්වල මිනිස්සු එදා 
ෙව්ල හම්බ කරලායි ජීවත් වන්ෙන් කියා. රුපියල් 400ක ෙරදි ටික 
ගන්න දවසකට රුපියල් 1,000ක් හම්බ කරන එක නවත්වලා, 
දවසම රස්තියාදු ෙවලා කූපන් එක අරෙගන, තව දවසක් නිවාඩු 
දාලා රුපියල් 2,000ත් නැති කරෙගන රුපියල් 200ක ෙරදි ටික 
ෙගෙනනවා. එෙහම ෙගනාවට පසුව තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි ගරු 
ඇමතිතුමා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.  

495 496 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ඒ සඳහා කාලය ගන්න. ගරු 

ඇමතිතුමා, එතැන තිෙබන පශ්නය තමයි, ඔබතුමන්ලා ෙදන ෙරදි 
පමාණය. ඒ ෙරදි පමාණය දරුවන්ට ඇඳුම් මහන්න මදි. ඒ ෙකෙර් 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.    

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පසු ගිය වතාවට වඩා වැඩිපුරත් දීලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, මම ඔබතුමාට විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කෙළේ 

නැහැ. මා දකින පාෙයෝගික කාරණයයි කියන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම උත්තරය ෙදන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිවරෙයකු වුණාම ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන්න ෙදන්න පුරුදු 

ෙවන්න. මම ඔබතුමාට බැන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා විෙව්චනය කෙළේ 
නැහැ. ගෙම් තිෙබන පශ්නයක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කිරීමකුයි මා කෙළේ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ඔබතුමා නිවැරැදි කරන්නයි හැදුෙව්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම වැරැදි නම් ඔබතුමා නිවැරැදි කරන්න. ගරු ඇමතිතුමා, 

කරුණාකර ඔබතුමා දැනට ෙදන ෙරදිවලින් නම් ගැහැනු ළමයින්ට 
අඳින්න ෙවන්ෙන් ගවුම් භාගයයි. පිරිමි ළමයින්ට අඳින්න 
ෙවන්ෙන් කමිසයයි, කලිසම් කකුල් එකයි. ඒ නිසා ෙරදි පමාණය 
විතරක් ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීම පමණයි මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම මාතෘකාවට බහින්නම්. අද 
අවධානය ෙයොමු වන විෂයය තමයි කීඩා සහ අධ්යාපන විෂයයන්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් විෂයයන් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් 
මම කැමැතියි, කීඩා, අධ්යාපන සහ ෙයෞවන කටයුතු කියන 
අමාත්යාංශ විෂයයන් තුනම එකම අමාත්යාංශයකට ගන්නවා නම්. 
මෙග් මිත ෙයෞවන කටයුතු අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල අමාත්යවරුන්ෙග් 
විෂයයන් ෙබදද්දී, අධ්යාපන, කීඩා සහ ෙයෞවන කටයුතු 
පැවෙරන්ෙන් එක ඇමතිවරෙයකුටයි. අෙප් ලංකාෙව් තමයි 
ඇමතිවරු ෙගොඩක් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒවා අෙප් කාලෙය්ත් 
වූ වැරැදියි. මම "ඒවා හරි" කියනවා ෙනොෙවයි. මා කියන්ෙන් අෙප් 
පතිපත්ති ෙම් විධියට හැෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි.    

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් එෙහම කරන්න තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, වැරැදි නිවැරැදි කරගන්නයි මා ෙම් 

කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ කියන්ෙන්,  ඔබතුමන්ලා වැරැදි කළා? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කාඩ්ෙබෝඩ් වීරයන්ට මම කථා කෙළේ නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියාෙගන ගිෙය්, අධ්යාපන, කීඩා සහ 
ෙයෞවන කටයුතු කියන අමාත්යාංශ තුනම එකට ආවා නම් ෙහොඳ 
බවයි. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම එෙහම තමයි කරන්ෙන්. ෙලෝකෙය් 
සමුළුවලට යන ෙකොට අපට කීඩා ඇමතිවරුන් හමු වනවා. ඒ කීඩා 
ඇමතිවරුන්ෙග් විෂයයන් ෙගන බැලුවාම, ඔවුන්ට පැවරුණු 
විෂයය තමයි අධ්යාපන, කීඩා සහ ෙයෞවන කටයුතු කියන තුනම. 
හැබැයි අෙප් රෙට් තමයි ෙම්ක විෂයයන් තුනක් හැටියට 
හඳුන්වන්ෙන්. යහ පාලන ආණ්ඩුව පතිපත්ති ගරුක ආණ්ඩුවක් 
හැටියට කථා කරන නිසා, රෙට් ජාතික පතිපත්ති හදලා රට ෙහොඳ 
මාවතකට ගමන් කරන්න කටයුතු කරන නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට 
ෙයෝජනාවක්  කරනවා. කීඩා, ෙයෞවන කටයුතු සහ අධ්යාපන 
කියන විෂයයන් තුනම එකම අමාත්යවරයකු යටතට වැෙටනවා 
නම් -ඔබතුමාට හරි ෙම් විෂය ලැෙබනවා නම්- ෙහොඳයි කියන 
එකයි අකිල විරාජ් ඇමතිතුමා මම සඳහන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පසු ගිය කාලෙය් ඕක කරන්න තිබුණා ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අහෙගන හිටිෙය් නැද්ද? "අෙපන් වුණු වැරදි නිවැරදි 

කරෙගන" කියලායි මම කිව්ෙව්, ගරු ඇමතිතුමා. මම ඒක 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව පිළිගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
වැරැද්දක් කියලා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙදයක් කියලා. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි?  

ගරු සභාපතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මීට කලින් කථා 
කළා. එතුමා කථා කෙළේ, පදක්කම් ගැන. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
රෙට් මිනිස්සු -ජනතාව- කීඩාව කිව්වාම හිතන්ෙන් පදක්කම්, 
ජයගහණ කියලා. හැබැයි ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් කීඩාව කියන 
එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් පදක්කම්, ජයගහණ පමණක් ෙනොෙවයි. 
රෙට් ජීවත් ෙවන ජනතාවෙග් ශරීර ෙසෞඛ්ය පිළිබඳවත්, ව්යායාම 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් විෂයයක් තමයි 
කීඩාව කියන්ෙන්. 
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අෙප් රෙට් මිය යන 
සංඛ්යාෙවන් සියයට 65ක් මිය යන්ෙන් ෙබෝෙනොවන ෙරෝගවලින් 
කියලා. ඊට මූලික ෙහේතුව තමයි අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවන 
මිනිස්සුන්ෙග් ශරීර ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, -ගරු අකිල විරාජ් ඇමතිතුමනි,- මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 
අෙප් රෙට් පාථමික අධ්යාපනෙය් ෙයෙදන දරුවන්ෙගන් කීඩා 
කරන්ෙන් සියයට පහයි. ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවල සියයට 79ක් 
පාථමික අධ්යාපනෙය් ෙයෙදන දරුෙවෝ කීඩා කරනවා, ගරු 
ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට පාසල් අධ්යාපන කීඩාව භාර නිසා මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් පාථමික 
අධ්යාපනෙය් සියයට පහක් ෙයදිලා සාමාන්ය  ෙපළට එන ෙකොට 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක සියයට ෙදකට බහිනවා. ඒ අය 
විශ්වවිද්යාලයට යන ෙකොට ඒ අයෙගන් කීඩා කරන්ෙන් සියයට 
0.5යි. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් කීඩාව පාසලින් ඈත් ෙවමින් ගිය 
යුගයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඔබතුමා ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් දැඩි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. මෙග් කාලෙය් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත්, මමත් -ෙදෙගොල්ලන්ම- එකතු ෙවලා  කටයුතු කළා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත්, කීඩා 
අමාත්යාංශෙය්ත් අමාත්යවරු ෙදන්නා එකට ඉඳෙගන, ෙල්කම්වරු 
ෙදන්නා එකට ඉඳෙගන අපි කමිටුවක් පත් කරලා, පාසලට කීඩාව 
අනිවාර්ය කරලා, විෂයයක් හැටියට කීඩාව ෙගනැල්ලා ජාතික 
වැඩසටහනක් අෙප් කාලෙය් හැදුවා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ කමිටුව එක වරක්වත් රැස් ෙවලා 
නැහැ කියන එක කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් මාස 
දහයට කීඩා අමාත්යවරයායි, අධ්යාපන ඇමතිතුමායි එක වරක්වත් 
රැස් ෙවලා නැහැ. අඩු ගණෙන් ඇමතිතුමාට කාර්ය බහුල නම්,- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න රැස් වුෙණ් නැද්ද 

කියලා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමා මම ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. කරුණාකර 

තමුන්නාන්ෙසේ ඇහුම්කන් ෙදන්න. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආසනයට ගිහිල්ලා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒකවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, මම 

ඇමතිතුමාටම ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම 
ඇමතිතුමාටම ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් ගරු සභාෙව් තමන්ට ෙවන් කර තිෙබන ආසනවල 

ඉඳෙගන කථා කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් ගරු සභාව 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල 

කරන්ෙන් නැහැ. ඇමතිවරු කියන්ෙන් කාර්ය බහුලයි. හැබැයි 
ඇමතිතුමනි, ඇමතිතුමාට බැරි නම් ෙල්කම්තුමන්ලා ෙදන්නට 
එකට ඉඳගන්න පුළුවන්. මම මෙග් අමාත්ය ධුරෙය් හිටපු කාලෙය් 
මට බැරි ෙවච්ච දවසට ෙල්කම්තුමන්ලා ෙදන්නා ඉඳෙගන ෙම් 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කළා. හැබැයි කනගාටුෙවන් වුණත් 
කියන්න ඕනෑ ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලෙය් කීඩා 
අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් මාස 10ක කාලය තුළ 
එක වරක්වත්  ෙම් කමිටුව රැස ්ෙවලා එකට ඉඳෙගන නැහැ. මම 
ඔබතුමාට කිව්වා, ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන්,- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 

කීඩා ඇමතිතුමායි, මමයි අපි තුන් ෙදනාම රැස් වුණා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක point of Order  එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇත්නම් පමණයි කථා කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසර නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි රැස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා නැහැ කියලා කියනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට වග කීෙමන් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කියනවා, ඔබතුමාත් දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමාත් එකට රැස් වුෙණ් නැහැ කියලා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, රැස ්වුණා. 

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් ෙචෝදනාව පිළිබඳ පශ්නයක් පැන නැඟුණාට පස්ෙසේ,-  

[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක පැන නැඟුණාට පස්ෙසේ,- 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, කීඩා අමාත්යාංශයත් රැස් වුණා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවදාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන්  සති ෙදකක් විතර ෙවනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අර බලන්න ෙකෝ. ඇමතිතුමා හිට ෙගන අසත්ය කියන්න එපා. 

හිට ෙගන අසත්ය කිව්වාම පල්ෙලහායින් තව ෙද්වල් එනවා. 
හිටෙගන අසත්ය කියන්න එපා. ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ෙපෞද්ගලික 
මඩක් ගහනවා ෙනොෙවයි. කරුණාකර මට බාධා කරන්න එපා. 
මම ෙම් අකිල විරාජ්ෙග්යි, දයාසිරිෙගයි ගැටුම ෙමතැනට 
ෙගෙනනවා ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමා. මම කියන්ෙන් 
පතිපත්තියක් හැටියට අපි කරපු ෙද් අද ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එකයි. ඔබතුමන්ලා ෙදන්නට ඒක කරන්න බැරි නම් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙල්කම්වරු ෙදන්නාට ඒක කරන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලා මාස තුනකට සැරයක් ඒ කමිටුෙව් ඉඳගන්න. ෙම්ක 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, 
තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටවල් ෙම් කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු 
කර, ෙම් සඳහා විසඳුමක් ෙනොෙදන නිසා තුන්වැනි ෙලෝකෙය් 
රටවලට යූ.එස්. ෙඩොලර් ටිලියන හතක් වැය කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවාය කියන කාරණය අද ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවාය කියන එකත් ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන් ඇස්තෙම්න්තු කර 
තිෙබනවා, යූ.එස්. ෙඩොලර් බිලියන අටක්. ෙම් ව්යාපෘති 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අමාත්යාංශ ටික එකතු කරලා ඒකාබද්ධ 
ජාතික වැඩසටහනක් හදන්නය කියා ඔවුන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා තුන්වැනි  ෙලෝකෙය් සියලුම රටවලට වැය 
ෙවන්ෙන්, යූ.එස්. ෙඩොලර් බිලියන තුනයි. නැත්නම් යූ.එස්. 
ෙඩොලර් ටිලියන හතක් ෙම් සඳහා  වැය කරන්න සිදු ෙවනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, බලන්න, අද ෙම් රෙට් තාරුණ්යය ෙදස. 
ගරු අකිල විරාජ් ඇමතිතුමනි, අද ෙකොළඹ ජීවත් ෙවන දරුෙවෝ 
දිහා ඔබතුමා බලන්න. ඔබතුමා ෙම් රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 
දරුවා උෙද්ට නැඟිටිනවා. අම්මා, තාත්තා ෙගදර උයන්ෙන් නැහැ. 
දරුවා වාහනයට නඟිනවා; කාර් එෙක් එනවා. Pastry ටිකක් මිල දී 
ෙගන ළමයාට ෙදනවා. ඒ Pastry ටික අරෙගන ළමයා 
ඉස්ෙකෝෙලට යනවා. ඒක තමයි, ළමයා උෙද්ට කන්ෙන්. දවල්ට 
කැන්ටින් එෙකන් කන්න ෙදනවා. ළමයා ඉස්ෙකෝෙල ඉවර ෙවලා 
tuition පන්තියට යනවා; tuition පන්ති අවසන් වුණාම ෙගදර 
එක්කෙගන එනවා. ඊට පසුව ළමයා computer එක ෙවත යනවා; 
facebook ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ එකක් බලනවා; අම්මා බැන්නාට 

පසුව ජංගම දුරකථනය අරෙගන ඇදට යනවා; SMS එකක් යවා 
බුදියා ගන්නවා. ෙම් තමයි, අද තාරුණ්යය. ගරු සභාපතිතුමනි, 
වැස්සකට දුවන්න බැරි දරුෙවෝ අද ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි ෙම් සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙහොරකම් නවත්වනවාය කියනවා;  යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක්ය කියනවා; පතිපත්ති ගරුක ආණ්ඩුවක්ය 
කියනවා. ෙමන්න ෙම් සඳහා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගෙනන්න. 
ෙම්වා තමයි, ෙහොඳ වැඩ. අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා කරනවා, 
පුළුවන් නම් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, කීඩා අමාත්යාංශයත් ඒ 
වාෙග්ම තරුණ කටයුතු අමාත්යාංශයත් කියන ෙම් අමාත්යාංශ 
තුනම එකතු කරන්නය කියා. හැබැයි, ඉතින් හරි ඇමතිවරෙයකුට 
ෙදන්න ෙවයි. අරයාට දුන්ෙනොත් එෙහම, ඒකටත් ෙදයියන්ෙග් 
පිහිටයි. ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාටත් හිනා ගියා. ෙමොකද, 
එතුමාත් දන්නවා, මම කියපු ෙකනාට බැහැ කියා. මම නම කිව්ෙව් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම නම කිව්ෙව් නැහැ. ෙමොකද, මට 
වඩා ෙහොඳට එතුමා දන්නවා, මම කියපු ෙකනාට බැහැ කියා. 
තීන්දු ගන්න පුළුවන්, වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයකුට ෙම් අමාත්යාංශ තුනම දීලා හරියාකාරව ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ හදා ෙගන ගිෙයොත්, අපට ෙම් රෙට් ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න පිරිසක් බිහි කිරීමට  පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
ඉතාම ෙහොඳ දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන් පිරිසක් බිහි කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පදක්කම් ගැන කථා 
කළා. ෙම් පදක්කම් කියන ඒවා ගන්න නම්,  එහාට ෙමහාට දුවලා 
හරි යන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා දරුවා 
ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලාම හදන්න ඕනෑ. ඉස්ෙකෝෙල් ෙදෙක් 
පන්තිෙය් ඉඳලා දරුවා හදන්න ඕනෑ. ජාන පරීක්ෂාවක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ දරුවා ෙමොන කීඩාවටද සුදුසු කියා බලන්න ඕනෑ. එෙසේ 
සිදු කර ඒ දරුවා ඒ කීඩාවට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමෙහම කරන්න බැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කීඩා අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කළ කාලෙය්දී හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, අපිට ෙම් ෙදය 
කරන්න බැරි නම් ෙම්ක පළාත් සභා මට්ටමින් කරන්නය කියා. ඒ 
අනුව එතුමා උතුරු මැද පළාෙතන් එය සිදු කිරීම පටන් ගත්තා. 
අධ්යාපන, ෙයෞවන කටයුතු හා කීඩා කියන අංශ තුන පළාත් 
සභාෙව් මහ ඇමතිතුමාට දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
කටයුත්ත පළාත් සභාෙවන් පටන් ගනිමු.  

අපි ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට කියනවා, 
ෙම්ක පළාත් සභාෙවන් පටන් ගන්නය කියා. අධ්යාපන, කීඩා හා 
ෙයෞවන කටයුතු කියන අංශ තුන එක ඇමතිවරෙයකුට ෙදන්න. 
ඊළඟට, ෙම්ක ජාතික මට්ටමට ෙගෙනන්න. එෙහම කරලා ජාතික 
පතිපත්තියක් හදලා, ජාතික වැඩසටහනක් හැදුෙවොත්, ෙම් රෙට් 
බිලියන ගණන් නාස්ති ෙවන මුදල් ඉතුරු කර ගැනීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාව ලැෙබනවාය කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වාෙග් 
වි ෂයන් ෙකෙරහි ජාතික වැඩසටහනක් හදන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙදවැනි කරුණ වශෙයන් කීඩා 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවුරුදු 
තුනහමාරක් කීඩා අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළා. මම ෙම් 
විෂය භාර ගන්නෙකොට, අපි ආසියානු තරගාවලිෙයන් එකම 
පදක්කමක්වත් ගන්ෙන් නැතුව හිස් අතින් ෙගදර පැමිණි රටක් 
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විධියට තිබුෙණ්. ඒ ෙවනෙකොට අපි භූතානයටත් පැරදුණා. අපි 
භූතානයටත් වඩා පහළින් සිටිෙය්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
හැබැයි, මම ගුණෙසේකර ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් අඩු පාඩුකම් හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන සාකච්ඡා කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් 
දහස් ගණන් මැති ඇමතිතුමන්ලා සිටියත් කීඩා විෂයට ජාතික 
පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. මම ෙචෝදනාවක් කරනවා ෙනොෙවයි.  
මම අමාත්යවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් ජාතික පතිපත්තිය හැදුවා. 
අපි ජාතික පතිපත්තිය හදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් සම්මත 
කර ගත්තා. පළමු වැනි වතාවට ලංකාෙව් කීඩාවට ජාතික 
පතිපත්තියක් හැදුවා. 1977දී ෙක්.බී. රත්නායක මහතා හදපු කීඩා 
පනත සංෙශෝධනය කර තිබුෙණ් නැහැ. කිසි ෙකෙනකුෙග් 
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා කීඩා පනත 
සංෙශෝධනය කරලා කීඩාෙවන් ජයගහණ ලබන්න පුළුවන් විධියට  
අපි ඒ කටයුතු ටික කළා.  

ඊළඟට, ගරු සභාපතිතුමනි, යටිතල පහසුකම් සඳහා 
වැඩසටහනක් තිබු ෙණ් නැහැ. ඇමතිවරෙයක් නුවරඑළිෙයන් 
ආවාම සල්ලි ටික නුවරඑළියට දමනවා. ඇමතිවරෙයක් 
මහනුවරින් ආවාම සල්ලි ටික මහනුවරට දමනවා. ඇමතිවරෙයක් 
නැ ෙඟනහිරින් ආවාම කීඩා පිට්ටනි ටික නැ ෙඟනහිර හදනවා. 
නමුත් ෙම්ක ෙනොෙවයි, කීඩාව කියන්ෙන්. ඒ නිසා මම 
ෙපෞද්ගලිකවම මාස තුනහමාරක් පමණ, දරුෙවක් හදනවා වාෙග් 
කීඩා යටිතල පහසුකම් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් හැදුවා. ඒ 
තමයි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 319ට කීඩාංගණ 319ක්, 
දිස්තික්ක 25ට කීඩාංගණ 25ක් හා පළාත් නවයට කීඩාංගන 
නවයක් කියන එක.  

මම දවසක් ඒක අර ෙගන ගිහිල්ලා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාට කිව්වා, "ජනාධිපතිතුමනි, කීඩාව ගමට 
ෙගන යා හැකි වැඩසටහනක් මෙග් අෙත් තිෙබනවා, මට ඒ සඳහා 
සල්ලි ෙදන්න" කියලා. විනාඩි 15යි ගත වුෙණ්, එතුමා ඒක 
කියවලා, භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ට කථා කරලා, රුපියල් මිලියන 
4,500ක් මට ලබා දුන්නා. එච්චර කාලයකට කීඩා අමාත්යාංශයට 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 250යි. රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ඒ 
ව්යාපෘතියට දුන්නා. ඒ මඟින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
කීඩාංගනයක් හැෙදනවා; දිස්තික්කයට කීඩාංගනයක් හැෙදනවා; 
පළාතට කීඩාංගනයක්  හැෙදනවා, ජාතික මට්ටෙම් කීඩාංගනයක 
තිබිය යුතු සියලු පහසුකම් සහිතව. ගෙම් ඉන්න දක්ෂ ළමයාට 
ගෙම් ඉඳලා ඉහළට එන්න අවශ්ය කරන පඩි ෙපළ හැදුවා. එෙහම 
නැත්නම් අපට කවදාවත් දක්ෂෙයෝ ඉහළට ෙගෙනන්න බැහැ. 
කීඩකෙයෝ හැෙදන්ෙන් ගෙමන්. ගෙම් ඉන්න කීඩකයාට පහසුකම් 
නැත්නම් ඉහළට එන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ජාතික පතිපත්තියක් 
හදලා ඒ වැඩ පිළිවළ කියාත්මක කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොවයි, පාසලට කීඩාව අනිවාර්ය කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය ගැන මම කිව්වා. බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා කීඩා අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා එදා 
ඒ රැස්වීම පැවැත්වූවා. මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, අෙප් අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා, දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා එවැනි රැස්වීම් පවත්වයි කියලා. මම 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ගියා. එතුමා  කීඩා අමාත්යාංශයට ආවා. 
අපි එකට එකතු ෙවලා, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, කීඩා 
අමාත්යාංශයත් එකට ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙම් වැඩසටහන කළා.  

අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමනි, ඉස්සර කීඩා අමාත්යාංශය 
තිබුණු ෙගොඩනැඟිල්ල ඔබතුමා දැකලා තිෙබනවා. එය ගරා වැටුණු 
ෙගොඩනැඟිල්ලක්. අපි කීඩා අමාත්යාංශය -අෙප් ෙගදර, අෙප් 
නිවහන- ලස්සනට හැදුවා.  

ෙහොකී කීඩා කිරීම සඳහා අපට ජාත්යන්තර මට් ටෙම් 
කීඩාංගනයක් තිබුෙණ් නැහැ. Netball වලට synthetic court 
එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් සියල්ලම අෙප් කාලය තුළ අපට 
හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම කිකට්වලට පමණක් සීමා වුණු 
විෙද්ශීය පුහුණු කරුවන්ෙග් දායකත්වය අෙනකුත් ගාමීය 
කීඩාවලටත් ලබා දීලා, කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා අපි දැවැන්ත 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ, ෙම් මාස 10ක කාලය තුළ 
අපි කළ ෙම් ව්යාපෘති දහයම අඟලක් තරම්වත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා 
නැති බව.  

ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු කීඩා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමම ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් ෙවලා තවම මාස ෙදකයි. 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාටවත්, කාටවත් මම ෙදොස් කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා විෂය හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
ඔබතුමන්ලාට කාලයක් අවශ්යයි. මම අහනවා, අපි හදපු ජාතික 
පතිපත්තිය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර දුර ඉදිරියට ෙගනියලා 
තිෙබනවාද කියලා. හදපු කීඩා ෙරගුලාසි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොච්චර දුර ඉදිරියට ෙගනියලා තිෙබනවාද? අපි මඩකලපුව 
දිස්තික් කීඩාංගණය හදලා ඉවරයි; ෙහොරණ කීඩාංගණය හදලා 
ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා තවම ඒවා විවෘත කෙළේ නැහැ. ගාමීය 
කීඩා පිටි සියල්ෙල්ම වැඩ කටයුතු ඇනහිටලා; නැවතිලා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා ගැන කියන්ෙන්, දැන් ඔබතුමන්ලා 
විෂය භාර ඇමතිවරුන් නිසායි. යහ පාලන ආණ්ඩුවට දැන් මාස 
10යි. අද ෙවනකල් ෙමොකුත් ෙවලා නැහැ. අලුෙතන් කීඩාංගණ 
හදන්න සල්ලි තිෙබනවා. නමුත් හැෙදන්ෙන් නැහැ. මාස දහයක් 
ගත ෙවලාත්, අධ්යාපන අමාත්යතුමායි, කීඩා අමාත්යතුමායි එක 
දවසක් එකට ඉඳ ෙගන නැහැ. ඒ අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරුන් 
ෙදෙදනා එක දවසක් එකට ඉඳ ෙගන නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, කීඩා පාසලක් 
හදන්න අපි තීරණය කළා. ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. අපි 
සිංගප්පූරුෙව් කීඩා පාසල උදාහරණයක් හැටියට ගත්තා. අපි ඒ 
ගැන අධ්යයනය කළා. ලංකාෙව් ඉන්න දක්ෂම දරුවන් ටික එක 
ඉස්ෙකෝලයකට ෙගනැල්ලා, ෙහොඳම ගුරුවරුන් දමලා උගන්වලා, 
ඔවුන්ට පූර්ණ කාලීනව කීඩාව උගන්වලා, විෙද්ශීය 
පුහුණුකරුවන් යටෙත් උගන්වලා, ආණ්ඩුෙවන් ආධාර දීලා, ඒ 
දරුවන්ට ජාත්යන්තර පදක්කම් දිනා ගත හැකි වන ආකාරෙය් 
වැඩසටහනක් අපි හැදුවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ඒ සියල්ල 
නැවතිලා. යහ පාලන රජෙය් කීඩා අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් මාස 
10ක කාලය තුළ අපි කරපු වැඩ කටයුතු කිසිවක් සිදු වුෙණ් නැහැ. 
හැබැයි ඔබතුමන්ලා එක ෙදයක් කළා. ෙමොකක්ද, කෙළේ? පසු ගිය 
කාලෙය් කීඩා අමාත්යාංශෙය් සිදු වුණා කියන මහා දූෂණ වංචා 
ෙහොයන්න ෙකොමිසමක් පත් කළා. ඕක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
පළමුෙවන්ම ෙම් මාස 10 ඇතුළත කරපු ෙද්. එදා හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී සිදු වුණා කියන දූෂණ වංචා පිළිබඳව 
හිටපු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා අගමැතිතුමාට file එකක් භාර දුන්නා, 
මම දැක්කා. ෙමොකක්ද, ඒ file එෙක් තිබුෙණ්? එකක් තමයි, 
කැරම් ෙබෝඩ් ෙගන්වලා, කීඩා අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙගව්වා 
කියන එක. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් හැමදාම 
මටත් කෑ ගහනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා, අද මම ෙම් ගැන කියන්න 
ඕනෑ කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ලක් සෙතොස ආයතනෙයන් කැරම් ෙබෝඩ් 
14,000ක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. L/C ඇරලා තිෙබන්ෙන් 
සෙතොස. ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් සෙතොස. ෙම්වා තිෙබන්ෙන් 
සෙතොස storesවල. ෙබදලා තිෙබන්ෙන් සෙතොස. තීරුබදු 
සහනයක් ෙදන්න කියලා ලිපියක් නිකුත් කිරීම පමණක්                     
කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා කරලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් ෙමොකක්ද, කෙළේ? කීඩා 

503 504 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා රජෙය් සාක්ෂිකාරයා කළා. හිටපු 
ඇමතිවරයා වාචික උපෙදස් දුන්නා කියලා මාව FCID එක ට අර 
ෙගන ගියා. අර ෙගන මාව බන්ධනාගාරගත කරන්න ගියා. හැබැයි 
මාෙග් ෙවලාවට මම 2011 වසෙර්දී මාෙග් ෙල්කම්වරයාට යවපු 
ලියුමක් මාෙග් ළඟ තිබුණා.  ඒ ලිපිෙයන් මම කියලා තිෙබනවා, 
මාෙග් ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව කිසි ෙකෙනකුට කිසිම මුදල් 
ෙවන් කිරීමක් කරන්න බැහැ කියලා. ඒකට පින් සිදු ෙවන්න මම 
එළියට ආවා. නැත්නම් ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් අදත් මම 
ඇතුෙළේ. ෙම් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මාස 10ක් ඇතුළත කරපු 
ෙද්.  

ඊළඟට, සුගතදාස ධාවන පථය සම්බන්ධෙයන් මහා වංචාවක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් 
සෙහෝදරවරුනුත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ගියා. ගරු සභාපතිතුමනි, සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ධාවන 
පථය කැඩිලා තිබුණා. ආසියානු මලල කීඩා තරගාවලිය ඇවිල්ලා 
මාස ෙදකයි. අපි ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වාට 
පස්ෙසේ අවම ලංසුව ආෙව් රුපියල් මිලියන 13ට . තාක්ෂණ කමිටුව 
සමඟ කථා කරලා ෙල්කම්තුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, ඒ අයට ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා. මම කිව්වා, ෙද්ශීය නිෙයෝජිතෙයකුට ෙම්ක ෙදන්න 
එපා, ෙම්ක ෙහොඳ විෙද්ශීය ෙකෙනකුට ෙදන්න කියලා. සියලු 
නිලධාරින් කිව්වා, අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ, අවම ලංසුවට 
ෙම්ක ෙදන්න ඕනෑ කියලා. අපි අවම ලංසුවට දුන්නා. හැබැයි, ෙම් 
ෙගොල්ලන් තරගාවලියට සතියකට කලින් එම ධාවන පථෙය් 
synthetic track එක අලවන ෙකොටම මහා ධාරානිපාත වරුසාවක් 
වැස්සා. වැස්ෙසේ ඇෙලව්වා. අෙලව්වාට පසුව ගම් එක ගැලවුණා. ඒ 
ජර්මන් සමාගම ලියුමක් එව්වා, "අෙන්! ෙම්ක තාක්ෂණ ෙදෝෂයක්. 
අපට ශත පහක්වත් ෙගවන්න එපා. ෙම් සියල්ල අපි නැවත 
අලුෙතන් හදලා ෙදනවා." කියලා. එෙසේ තිබියදීත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කීඩා ඇමතිවරයාට විරුද්ධව  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගියා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ෙමන්න, මාස 10ක් ඇතුළත යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
කීඩාව ෙවනුෙවන් කරපු ෙද්. ගරු සභාපතිතුමනි, වර්තමාන කීඩා 
ඇමතිතුමාත් මට වෙග් ෙපොඩ්ඩක් විසය තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. 
මම විශ්වාස කරනවා, දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා ෙමම 
අභිෙයෝගය භාර ගනීවි කියලා. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා,"කීඩා 
අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එකට වැඩ කරන්ෙන් 
නැද්ද?" කියලා. එතුමා කියනවා, "බැහැ ෙන්! දන්නවා ෙන් 
පශ්නය" කියලා. දැන් එතුමාට අගමැතිතුමා ෙයෝජනා කළාලු 
මලික් සමරවිකම මහත්මයා සභාපති කරලා ඒ සාකච්ඡාව සඳහා 
ඉඳ ගන්න කියලා. ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක් විහිළුව? ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක් 
ෙත්රුම? කීඩා ඇමතිතුමායි, අධ්යාපන ඇමතිතුමායි එකට 
ඉඳගන්ෙන් නැහැ කියලා මලික් සමරවිකම මහත්මයාව 
මූලාසනෙය් තියලා කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. එෙහම එපා. 
මම දන්නවා, මලික් සමරවිකම මැතිතුමා කීඩාවට කැමැති 
ෙකෙනක්. නමුත්, එතුමාව ෙම් සඳහා ෙයොමු කරන්න ඕනෑ නැහැ- 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමන්ෙග් කාලය අවසන්. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මිනිත්තුවක් මට ලබා ෙදන්න. ඊෙය් එතුමන්ලා ෙදෙදනා එකම 

වාහෙන් ගමන් ෙකරුවා. එපමණයි මම දන්ෙන්.  ඉතුරුවා ගැන 
මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහනම් අදින් පසුව, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට 

ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි! මට ඔබතුමාට ඒ ගැන එපමණයි කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම එයට සුබ පතනවා. මිතෙයෝ 
ෙදෙදනා -දයාසිරි - අකිල කියන ෙදෙපොළ- ඒ යුග දිවියට එකතු 
ෙවනවා නම් මම ෙබොෙහොම කැමැතියි. කුරුණෑගල ජනතාවට ඒක 
ෙලොකු ෙගෞරවයක්. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔය රණ්ඩුව 
නවත්වලා; මනාප සටන නවත්වලා  ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබන 
දරුවන් ෙවනුෙවන්; ඒ දරුවන්ෙග් නාමෙයන් ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙදනා එකතු ෙවලා ෙමම කමිටුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියලා මම ඔබ ෙදෙපොළෙගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ෙමය ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමය ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන පශ්නයක්. එම 
නිසා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ෙමම 
වැඩසටහන ෙගන යන්න ෙම් රෙට් කීඩාෙවනුත් ඔබතුමන්ලා 
ජයගහණ ලබන්න ඕනෑ කියන එක මා මතක් කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න කාල ෙව්ලාව ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙනොකළ වරදකට මාව රක්ෂිත 

බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. මාස- 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

රීති පශ්නය? 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙම් ෙවලාෙව් ලැබුණු හදිසි 

ෙතොරතුරක් නිසා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
ෙවලාෙව් රීති පශ්නයක් මතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක නිල ඇඳුම් 
පිළිබඳ පශ්නයක්. දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා, ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙබදපු නැති ෙරදි මීටර් ලක්ෂ ගණනක් ඔරුෙගොඩවත්ෙතහි පිහිටි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගබඩාෙව් ගබඩා කර තිෙබනවා කියලා. එහි 
badge එක මාරු කරන්න විතරයිලු තිෙබන්ෙන්. ඒ, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් වර්තමානෙය් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මුහුණ මාරු කරන එක විතරයි කියලා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඒ 
ගැන පරීක්ෂා කරලා ඇත්තටම එෙහම ෙරදි මීටර් ගණනක් 
තිෙබනවාද  කියන්න කියලායි.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ඒ ගැන යමක් කියන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒවා පමිතිෙයන් බාල ෙතොග සපයන්නන් 

විසින් ලබා ෙදන ලද ෙරදි. ඒවා දැන් මාරු කරලා ෙදන්න තමයි 
තිෙබන්ෙන්. දැනුම් දීලා තිෙබනවා මාරු කරන්න කියලා. ඒ මාරු 
කිරීෙමන් පසුව රඳවා ගැනීම් නිදහස් කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ ෙරදි පාවිච්චි කරනවා දුෂ්කර පෙද්ශවලට. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පිළිතුර පැහැදිලියි. ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පිළිතුරු ලබා දුන්නාට ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ස්තුතියි. 

දැන්, පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෙමතුමා කියන්ෙන් එම 
ෙරදි තිෙබන්ෙන් දුෂ්කර පෙද්ශවලට ෙබදන්නයි කියලා. 
එතෙකොට එම ෙරදි පමිතිෙයන් ෙතොර නම්, එම දුෂ්කර පෙද්ශවල 
දරුවන්ට එම පමිතිය ෙහොඳ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක වැරැදියි. 
ලංකාෙව් භාගයකට එෙහම ෙරදි ෙබදන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහමනම්- 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මට පිළිතුර ලබා ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 

එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙගනාපු එම ෙරදි 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරලා පමිතිෙයන් ෙතොරයි කියලා තහවුරු 
කර ගත්තා.  ඊට පසුව ඒ ෙරදි  ෙතොගය සපයපු අයටම දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා එම මුදල් ටික නිදහස් කර ගන්න ඕනෑ නම්, අවශ්ය වන 
අඟල් 65යි, 35යි ෙරදි ෙගනැත් ෙදන්න කියලා. දැන් ඒෙගොල්ලන් 
ෙගනත් ෙදමින් පවතිනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සල්ලිද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
සල්ලි ෙනොෙවයි. ෙරදි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙරදි ෙදනවා නම් වවුචර් එක - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඉතින්, ෙපොඩ්ඩක් කියනකන් ඉන්න. ෙම් පරණ case එකක් 

ෙන්. [බාධා කිරීම්] දැන් පරණ ෙරදි ටික නිසා වවුචර් එක 
නවත්වන්න බැහැෙන්? ඊ ට පසුව ෙමම පරණ ෙරදි ටික- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ඒකට විසඳුමක් ලබා ෙදයි. ෙම් කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ෙගන යන්න බැහැ.  

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහත්මයා ෙම් ඔබතුමාෙග් කාලය. 
ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 

[අ.භා. 1.38] 
 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අට වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ම ෙග් මංගල 

කථාව හැටියටයි මම ෙමම කථාව කරන්ෙන්. ෙමොකද, වසරකට 
ආසන්න කාලයක් මම රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තිෙබනවා. 
මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව මම දන්නවා මම ෙනොකළ වරදකට 
අද රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්ෙන් කියලා. මිනී මරපු 
දරුණු ගණෙය් අපරාධකාරෙයෝ මාස 4න් 5න් එළියට එනවා. අද 
මම ෙනොකළ වරදකට අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් හිර ෙගදර 
ඉන්නවා. මෙග් දරුෙවෝ හතරෙදනාත්, බිරිඳත් තනිකරලා 
සෙහෝදර- සෙහෝදරිෙයෝ තනි කරලා වසරකට ආසන්න කාලයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙමම ගරු සභාෙව් දී අදහස් 
කිහිපයක් පකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කීඩා, අධ්යාපන, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
යන අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ යටෙත් කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදෙය්දී අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. මා නිර්ෙදෝෂීයි කියන එක ඔප්පු කරන්න තිෙබන 
ඉතිහාසෙය් ෙහොඳම සාක්ෂිය, සබරගමුව පළාෙත් රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාව මට 1,55,000ක ඡන්ද සංඛ්යාවක් 
ලබා දීම. මා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත ෙවලා සිටි ෙමොෙහොතක 
එවැනි ඓතිහාසික ජයගහණයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ 
රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ගැන මා කථා කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රත්නපුරය දිස්තික්කය ෙබොෙහෝ දුරට 
ආපදාවන්ට ලක් වන දිස්තික්කයක්. පසු ගිය අෙප් රජය තුළින් ෙම් 
දිස්තික්කෙය් මහාමාර්ග, පළාත් සභාවට අයිති මාර්ග, පාෙද්ශීය 
සභාවට අයිති මාර්ග විශාල පමාණයක් එවකට තිබුණු නායකත්වය 
යටෙත් සංවර්ධනය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මා 
නිෙයෝජනය කරන නිවිතිගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්තයක් 
වශෙයන් ගත්තාම මුළු රෙට්ම අද අයිෙරෝඩ් ව්යාපෘති කියාත්මක 
වීම ගැන අපි සතුටු වනවා. පසු ගිය කාලෙය් අපි ඒ ව්යාපෘති 
පිළිබඳව ෙයෝජනා කරලා, ඒවා කියාත්මක කරන්න සැලසුම් සකස් 
කරලා, විෙද්ශ ආධාර යටතට ෙයොමු කළා. දැන් ෙම් වන විට ඒ 
ව්යාපෘතිවල වැඩ ආරම්භ කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අපට 
ආරංචි විධියට ෙම් දවස්වල ඒ සඳහා මුල්ගල් තබා ෙගන යනවා. 
හැබැයි, ඒවා අෙප් ෙයෝජනාය කියන එකත් ඉතාමත් සතුටින් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ කාල ෙය් කියාත්මක කරපු සංවර්ධන 
ව්යාපෘති තමයි සමස්තයක් වශෙයන් මුළු රෙට්ම තවම කියාත්මක 
වන්ෙන් කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්න 
කැමැතියි. අෙප් නිවිතිගල මහජන කීඩාංගනය සංවර්ධනය 
කරන්න ඔබතුමා කීඩා අමාත්යාංශය යටෙත් රුපියල් ලක්ෂ 150ක් 
ලබා දුන්නා. හැබැයි, ජනවාරි 08වන දාට පස්ෙසේ ඒ මුදල්වලට සිදු 
වුණු ෙදයක් නැහැ. නිවිතිගල නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 4,000ක් දුන්නා. ඒ සියලුම මුදල් ආ ගිය අතක් 
නැහැ. ඒ ගැන මා කනගාටු වනවා. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන්, අගාමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක කර ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළවල් ඒ 
ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කරන්න කියායි. අෙප් ෙගවල්වලට යන 
ෙකොළඹගම මාර්ගය තිෙබනවා. ඇන්දාන අතිදුෂ්කර මාර්ගයක් 
තිෙබනවා. අද ඒ මාර්ගවල පාසල් යන්න බස ් රථයක් ධාවනය 
වන්ෙන් නැහැ. රැකියාවලට යන අයට රැකියාවලට යන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, අද ඒ මාර්ගවල යන්න බැරි තරම් වළවල් හෑරිලා 
ඒ මාර්ග විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ඒ මාර්ගවල කාපට් ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කරලා කිෙලෝමීටර් හතරක්, කිෙලෝමීටර් පහක් වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන ගියා. ඒ කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු වැඩ කටයුතු සියල්ලම 
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දාට පස්ෙසේ ෙම් වන ෙකොට නතර ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ෙහොඳ 
මට්ටමක තිබුෙණොත් තමයි, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 

පැමිණීෙමන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. සංචාරකයන්ට පවා රෙට් අස්සක් මුල්ලක් නෑර 
යන්න පවාහන පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි මා ඉතාමත් 
සතුටින් පකාශ කරනවා, පසු ගිය කාලය තුළ අපි උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය් 
මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණු නිසා කලින් ඒ 
පෙද්ශවලට පැය අෙටන් ගිය ගමන අද පැය හතෙරන්, පෙහන් 
යන්න අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඉදිරිෙය්දී 
නිසියාකාරව මාර්ග සංවර්ධනය කරලා මාර්ග නඩත්තු කිරීෙම් 
ඒකක මුළු රටටම -පළාත් පාලන ආයතන තුළට, පළාත් සභා 
තුළට- ලබා ෙදනවා නම් මා හිතනවා, එය ඉතාමත් වැදගත්ය 
කියලා.  

අද අෙප් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන කථා කළා. අෙප් අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මා 
එතුමාටත් ෙයෝජනා කරනවා, පුළුවන් නම් නිල ඇඳුම් සඳහා 
වවුචර් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කරන්න කියලා. ෙම් 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළ නිසා ෙබොෙහෝ දුරට දුෂ්කර පෙද්ශවල ඉන්න 
ෙදමවුපියන් දැඩි අපහසුතාවට පත් වනවා. ඒ වවුචරය ගන්න 
ගියාම ඊට වැඩි මුදලක් ඔවුන්ට වැය කරන්න සිද්ධ වනවා. අපි 
දන්නවා, කුලී වැඩක් කරන ෙකෙනකුට ඒ සඳහා  දවසක් ගත 
වුෙණොත් අවසානෙය් - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙහම එකක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් තමයි පාසල්වල නිවාඩු 

ෙදන දවස. විෙශේෂෙයන් 1 වසර සිට 5 වසර දක්වා දරුවන්ෙග් 
පගති වාර්තා ගන්න හැම ෙදමවුපියකුම පාසලට එන්න ඕනෑ. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වවුචරය ෙදන්න තමයි සැලසුම් කර තිබුෙණ්. 
ෙබොෙහෝ තැන්වල එය සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක අමු ෙබොරුවක්. ෙපෙර්දා තමයි පගති 

වාර්තා ෙදන්න එන්න කිව්ෙව්. මෙග් දරුවන් ෙදෙදනාෙගන් එක් 
ෙකෙනක් ධර්මාෙලෝක විද්යාලෙය්ත්, අනික් එක් ෙකනා 
විහාරමහාෙද්වි විද්යාලෙය්ත් ඉෙගන ගන්නවා. මම දරුවාෙග් 
පගති වාර්තාව ගන්න ගියාම ඊට පහුෙවනි දා එන්න කිව්වා. අපිට 
ෙමෙහම කරනවා නම් අනික් දරුවන් ගැන කවර කථාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඉස්ෙකෝල ෙමොනවාද? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
කැලණිය ධර්මාෙලෝක විද්යාලයයි, විහාරමහාෙද්වි බාලිකා 

විද්යාලයයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ පළාත් සභා පාසල්.  
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[ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා] 
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පළාත් සභා ෙනොෙවයි, ජාතික පාසල්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 

අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපට ළමයි ඉන්නවා. 
ඔබතුමා අෙප් ෙව්දනාව දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරෙගන යන්න.  
 

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැනත් මම ෙම් 

අවස්ථාෙව් වචනයක් ෙහෝ කථා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය හරහා රට පුරාම දැවැන්ත ව්යාපෘති 
කියාත්මක වුණු ආකාරය අප දැක්කා. අෙප් ගම්බද පාසල්වලට 
අවශ්ය කරන වැසිකිළි, කැසිකිළි පහසුකම් ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් 
නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
පහසුකම් ලබාදීලා, ඒවා අංගසම්පූර්ණ පාසල් බවට පත් කළා. ෙම් 
ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ආරම්භ වුණු ආණ්ඩුවත් අප පෙද්ශෙය් 
යම් යම් කටයුතු කරන්න කීඩා අමාත්යාංශය හරහා මෑතකදී 
මුල්ගල් තැබුවා. හැබැයි, ඊට කලින් තමයි රත්නපුර නව නගරෙය් 
තිෙබන පධාන කී ඩාංගනය සංවර්ධනය කරන්න කියා අප එවකට 
සිටි ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කෙළේ. රුපියල් මිලියන ගණනක් 
වියදම් කරලා අද ඒ කීඩාංගනය අංගසම්පූර්ණ කීඩාංගනයක් බවට 
පත් කරන්න කටයුතු කර  තිෙබනවා. ෙම් සෑම වැඩ කටයුත්තක්ම 
කියාත්මක කරන්න කියා ඔබතුමන්ලාෙගන් මා වි ෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 ෙම් මාර්ග වැඩ පිළිෙවළත් විධිමත් හා කමවත් ආකාරෙයන් 
මුළු රට පුරාම කියාත්මක කෙළොත්, අෙප් දරුවන්ට පහසුව වාෙග්ම 
කාලය ඉතිරි කරගැනීෙම් හැකියාවත් ලැෙබයි කියා මා හිතනවා. 
මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
අද අප සාකච්ඡා කරන උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ කීඩා අමාත්යාංශය හරහා 
ඉදිරි අනාගතෙය් යහ පාලනය තුළින් බලා ෙපොෙරොත්තු වන 
සංවර්ධනය කරන්න ඔබතුමන්ලාට හැකියාව ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ සඳහා අපට ෙදන්න පුළුවන් 
සහෙයෝගය උපරිම වශෙයන් ලබා ෙදනවා. යුද්ධය අවසන් කරලා 
රටට නිදහස ලබා දුන්නා වාෙග්ම, රෙට් ඉදිරි ගමන සාර්ථක 
කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් කැපවීම උපරිම කරන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.45] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ කීපයක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ පිළිබඳව වචන 

කීපයක් කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා වුණු කාරණා කීපයක් ගැන මුලින්ම 
මා කියන්න ඕනෑ. ගරු අගමැතිතුමා මාවත්, අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත්, කීඩා ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමාත් යන අප සියලු ෙදනාෙගන්ම සමන්විත කමිටුවක් පත් 
කර තිෙබනවා. කීඩාව සහ අධ්යාපනය එකට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා ඒ කමිටුෙව්දී අප සාකච්ඡා කළා. මමත් ඒ රැස්වීම් කීපයකට 
ගිහින් තිෙබනවා. අප ෙම් කමිටුෙව්දී  ෙබොෙහොම වැදගත් ෙදයක් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
කිව්වා, කීඩාෙවන් දරුෙවෝ අයින් ෙවලා යනවා කියා. ඒක ඇත්ත 
කථාවක්. හැබැයි, අමතක කරන්න එපා දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ගැට ගැහුණු නූල් ෙබෝලය ලිහන්න 
බව. එක ගැටයක් ගලවන ෙකොට ගැට ෙදක තුනක් අහු ෙවනවා. 
අන්න ඒවා ගලව ගලවා යන්න අපට දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් දරුවන්  වැඩි පමාණයක් කීඩාවට ෙයොදවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා පසු ගිය රැස්වීමකදී අප සාකච්ඡා කළා. අප 
සාකච්ඡා කෙළේ හැම පන්තියකම ඉන්න දරුවන් කීඩාව කරනවා 
නම්, ඒ කීඩාව කරන දරුවාට යම් ලකුණු පමාණයක් ලබාදීම 
ගැනයි. කීඩාව කරනවාට ලකුණු පමාණයක්, ඔහු පාසෙල් 
කණ්ඩායමට එනවා  නම් ලකුණු පමාණයක්, දිස්තික් කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය කරනවා නම් ලකුණු පමාණයක්, පළාත් කණ්ඩායම 
නිෙයෝජනය කරනවා නම් ලකුණු පමාණයක්, එතැනින් ඔබ්බට 
ගිහින් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරනවා නම් තවත් ලකුණු 
පමාණයක් විධියට මුළු අධ්යාපන කාලය තුළම කීඩාව ෙවනුෙවන් 
ලකුණු ලබා දීම ගැනයි අප සාකච්ඡා කෙළේ.  අන්න ඒ වාෙග් 
කමෙව්දයක් අෙප් රටට ඇති කර ගන්න ඕනෑ. අනික් රටවලත් 
ෙම්ක තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලයටත් යන්න 
එෙහම කමෙව්දයක් තිබුෙණොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. අප 
දන්නවා, අප කීඩා කරන කාලෙය් ෙහොඳම කිකට් කණ්ඩායම 
තිබුෙණ් විශ්වවිද්යාලවල බව. ෙමොකද, ඒ වාෙග් කමෙව්දයක් 
හදලා තිබුණා. හැබැයි, අද ෙමොන ෙද් කිව්වත් ෙම් අධ්යාපන 
කමයත් එක්ක ෙම් දරුවන්ව ෙපොතටම හිර  කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ඉතාම ඉක්මනින් අප ෙම් තීරණ ගන්න 
ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා කීඩා පනත ගැන 
කිව්වා. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මම විපක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙකොට පත්ෙවන හැම කීඩා ඇමතිවරයාටම කිව්වා අප සහෙයෝගය 
ලබාෙදන බව. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමොන ඇමතිවරෙයක් 
ආවත්, ඒ එකම ඇමතිවරෙයකුටවත් ඒ කීඩාව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න කවුරුවත් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය 
කළ තත්ත්වයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කීඩා ඇමති හැටියට 
පත්ෙවලා එනෙකොට අපි මිතයන් හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා මට මතකයි. එතුමා වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි, ඒ වැඩ ෙකොටස 
එතැනින් ඉස්සරහට ෙගනියන්න බැරි වුණා. ෙවන ෙවන අය 
ඒවාට අත ගහන්න පටන් ගත්තා. සමහර ෙවලාවට කීඩා 
ඇමතිවරු අසරණ වුණා. පසු ගිය කාලෙය් ෙමන්න ෙම් කමය 
සිද්ධ වුණා. ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. අන්න ඒක තමයි අද 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්. 

අද අපි පාලක මණ්ඩලවල නිලවරණ පවත්වනවා. 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා කිසිම ඇඟිලි ගැහීමක් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඕනෑම ෙකෙනකුට නිලවරණවලට ඉදිරිපත් ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් එෙහම කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ට කැමැති අයට විතරයි ඒක කරන්න දුන්ෙන්. තමන්ට 
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අවනත වුණු අයට විතරයි ඒක කරන්න දුන්ෙන්. ඒ කමෙව්දය අද 
අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කීඩා පනෙත්ත් ෙලොකු ෙලොකු 
අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඒවා ගැන ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. 
ඒවා සාකච්ඡා කරලා මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා පටන්ගත් ෙද් තව 
ඉදිරියට ෙගන යන එක දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා කරයි කියා 
මම හිතනවා. 

ඉතාමත් ලස්සන කීඩා අමාත්යාංශයක් හැදුවා කියලා 
මහින්දානන්ද මන්තීතුමා කිව්වා. ඒක එෙහම තිෙබන්නට ඕනෑ. 
කීඩා අමාත්යාංශයක් වුණාම පිට රට අමාත්යවරු එනවා; පිට රට 
කීඩකෙයෝ එනවා. ඒ නිසා නිකම් ජරා තත්ත්වයට තියන්නට 
බැහැ. ඒවා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, කීඩා අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිබුණු කීඩාංගනය රගර් කීඩාවට විතරක් ෙවන් කරලා දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්ම එම කීඩාංගනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
යටතට අරෙගන රගර් කීඩාවට විතරක් ෙවන්කරලා දුන්නා. කලින් 
ඒෙක් football ගැහුවා; rugby ගැහුවා; athletics කළා. ඒ හැම 
කීඩාවක්ම කරපු කීඩාංගනයක්. කීඩා ඇමතිතුමාට අද පුළුවන්, එම 
කීඩාංගනය නැවත වරක් කීඩා අමාත්යාංශයට පවරාෙගන අෙනක් 
කීඩාවලටත් අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න. 

අද අපි උතුරු නැ ෙඟනහිර ගැන කථා කරනවා. ජාතිවාදය 
අවුස්සන ෙකොට්ඨාසයට මම කියන්ෙන්,  ඒ ජාතිවාදය නවත්වන්න 
පුළුවන් ෙහොඳම ෙද් තමයි කීඩා ව. උතුරු නැ ෙඟනහිරත් කීඩාව 
පටන් ගත්ෙතොත් ඒ තරුණයන් අනවශ්ය ෙද්වල්වලට ෙයොමු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙමොන ෙද්වල් තිබුණත්, 
කීඩාංගන හැදුවා කියලා අපි කථා කරනවා. ඔව්, කීඩාංගන හැදුවා. 
අද ගිහිල්ලා බලන්න, ඒ කීඩාංගන ෙවනුෙවන් වියදම් කළ මුදලට 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. කීඩාංගන හදන මාර්ගෙයන් 
ෙමොන වාෙග් මුදලක් එක එක්ෙකනාෙග් සාක්කුවලට ගියාද 
කියලා බලන්න. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය පසු ගිය කාලෙය් එන්න 
එන්නම වැඩි වුණා. රගර් ෙබෝලය රවුම් නැත්ෙත් ඇයි කියලා අහපු 
සමහර කීඩා ඇමතිවරුත් ෙම් රෙට් සිටියා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක් තිෙබන එක ගැන අපි පුදුම ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. 

කීඩා මාෆියාව ගැනත් අපි දන්නවා. ෙම් කීඩා මාෆියාව විසින් 
එන හැම ඇමතිවරෙයක්ම අල්ලා ගන්නවා. මුදල් වියදම් කරනවා, 
මුදල් වියදම් කරලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ වෙට් ෙරොක් ෙවනවා. එතැනින් 
එහාට කවදාවත් කීඩාව හරි විධියට ෙගනියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 ඒවා නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
අපට තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය. 

සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් දූෂණ වංචා ගැන කථා කරනවා. 
අපිත් කථා කරනවා. වැරදි කරන අය ඉන්නවා නම් හරි විධියට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දඬුවම් පමුණුවන්න තමයි අපටත් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක කීඩා ෙව්දී ෙවන්න පුළුවන්, අෙනකුත් 
ෙද්වල්වලදී ෙවන්න පුළුවන්. 

එක එක්ෙකනා කීඩාෙව් නාමෙයන් තමන්ෙග් පතිරූප 
හදාගන්න කීඩාංගන හැදුවා. ජීවිෙත්ට ෙබෝලයක් බැට් එකක් 
අල්ලපු නැති අයෙග් නම් සමහර කීඩාංගනවල ගහලා තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ඕනෑ තරම් කීඩකයන් ඉන්නවා, ඒ ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් 
නමක් දාන්න පුළුවන්. පිට රටකට ගිහිල්ලා බලන්න, බටහිර 
ඉන්දීය ෙකොෙදව් දූපත්වල හුඟක් ෙවලාවට හිටපු කීඩකයන්ෙග් 
නම් තමයි කීඩාංගනවලට දාලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් තිෙබන 
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. එක එක්ෙකනාෙග් 
ෙපෞද්ගලික මුදල් ෙනොෙවයි ඒවා හදන්න වියදම් කරන්ෙන්. ඒ 
මුදල් ෙදන්ෙන් රජය. රජෙය් මුදල්වලින් හදන ෙමොනම 
කීඩාංගනයකටවත් ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් නමක් දාන එක අෙප් 
ආණ්ඩුව තිෙබනකල් ඉදිරියට ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ. 

අපි දැකපු තවත් පශ්නයක් තමයි කීඩා නිලවරණවල 
තත්ත්වය. කීඩා නිලවරණවලදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
රෙට් නීතිය සහ ෙපොදු නීතිය ඒ සඳහා ෙයොදවන්නයි. එතැනින් 
ඔබ්බට යන්න අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. තමන්ට හිතවත් අයට 
නිලවරණවලට එන්න අවස්ථාව ෙදනවා අපි පසු ගිය කා ලෙය් 
දැක්කා. හිතවත් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි නම් ඒවා නවත්වනවා. අෙප් 
කීඩා නීතියක් තිෙබනවා. ඒ කීඩා නීතිෙය් පදනම අනුව කවුද 
සුදුසු, කවුද සුදුසු නැත්ෙත් කියන එක අපට තීරණය කරන්න 
පුළුවන්. 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා සුගතදාස කීඩාංගනය 
ගැනත් කිව්වා. රුපියල් මිලියන 113ක් වැය කරලා ඒෙක් track 
එක හැදුවා. අද ෙවන ෙකොට එහි පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
අද ඊෙය් ඇති වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම 
අපට ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. අපි පසු ගිය කාලෙය් දැකපු පධානම ෙද් 
තමයි, එක් ආයතනයකට,- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මට විනාඩි 10ක් තිබුණාෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් කීඩාංගණ හදනෙකොට රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව සහ මධ්යම ඉංජිෙන්රු උපෙද්ශන කාර්යාංශය, නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටතට ෙගන තමන්ෙග් හිතවත් අයට ඒ 
අතුරු ෙකොන්තාත්තු දුන්නා. ෙම් නිසා විශාල මුදලක් අනවශ්ය 
විධියට පිටට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  2002 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 
සිදුෙවලා තිෙබන විනාශය පිළිබඳව අද වන තුරු කිසිම 
ඇමතිවරෙයක් පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු 
විනාශය පිළිබඳව ෙහොයන්න පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න කියලා 
අපි කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු  ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාම  
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, පසු ගිය කාලෙය් වැරැදි ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, කරුණාකරලා ඒවා නිවැරැදි කරන්න කියලා.  

පසු ගිය කාලෙය් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් කරන ලද ෙහොඳ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ ෙහොඳ ෙද්වල් ඉදිරියට අරෙගන යන්න. ඒවා 
කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙවන්න පුළුවන්, අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
ෙවන්න පුළුවන්, උසස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන්න පුළුවන් 
ෙහොඳ ෙද්වල්. අපි ආණ්ඩුව පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට එක විධියකටත්, 
විපක්ෂයට ගියාම එක විධියකටත් හැසිෙරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි 
විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය් හැම ෙවලාෙව්ම කීඩා ඇමතිවරයාට 
පුළුවන් තරම් අවස්ථාව දීලා බලාෙගන හිටියා. නමුත් අපට 
කවදාවත් කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. කීඩාව තුළ ෙමොකක්ද ෙලොකු හස්තයක් කියාත්මක 
ෙවනවා. ෙම් කීඩාව ඉදිරියටම ෙගන යන්න අවශ්ය නම් 
ෙද්ශපාලන අත ගැසීම් නවත්වන්න ඕනෑ. දැන් අලුත් කතිකාවක් 
ඇතිෙවලා තිෙබනවා, "ෙද්ශපාලනඥයන් කීඩාවට එන්න අවශ්ය 
නැහැ" කියලා. ඒ අදහස  නිවැරැදියි කියලා මම නම් ෙපෞද්ගලිකව 
හිතන්ෙන් නැහැ. මම අද ෙද්ශපාලනඥෙයක් වුණාට කලින් කීඩා 
කරපු ෙකෙනක්. එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහත්මයා, ගාමිණි දිසානායක 
මහත්මයා වැනි අය කීඩාව හරහා ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් 
කරලා තිෙබනවා.  කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය  වුණ නිසා තමයි 
පසු ගිය අවුරුදු පෙහේ ෙම් රෙට් කීඩාව වැනසුෙණ්. එක එක අයට 
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ඕනෑ ඕනෑ විධියට තමන්ට කැමති කීඩාවක් නංවන්න අනික් කීඩා 
ඔක්ෙකොම පහළට දැම්මා. අන්න ඒ කමය තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
සිද්ධ වුෙණ්.  

දැන් කීඩා අමාත්යාංශයට අලුත් ඇමති ෙකෙනක් පත්ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනක් පත්ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද්වල් ගැන මඩ 
ගහන්ෙන් නැතිව, චරිත ඝාතනය කරන ෙද්වල් කියන්ෙන් නැතිව 
එතුමන්ලා කරපු ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අදහස් තිෙබනවා නම් ඒ අදහස් අවශ්ය 
අමාත්යාංශවලට ලබා ෙදන්න. එක එක් ෙකනාට ළමයි ඉන්නවාද, 
ළමයි නැද්ද කියලා අහන පහත් තත්ත්වයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙගන යන්න එපා. ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න පාසල් ළමයි ෙම්වා 
බලාෙගන ඉන්නවා. විෙනෝද ෙවන්න බලාෙගන ටික ෙදෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය නවත්වන්න ඕනෑ 
කාලය අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

අද වනෙකොට සමහර අමාත්යවරු එකට ඉඳෙගන යම් වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. හිටපු ඇමතිවරුන්ටත් ඒකට දායකත්වය  
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. අධ්යාපනය සහ කීඩාව ඉදිරියට ෙගන 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මාත්  කණ්ඩායමක් එක්ක සාකච්ඡා 
කරනවා. ෙම්වා දිහා පහත් විධියට බලන්න එපා. කූඩැල්ලාට 
ෙමට්ටෙය් ඉන්න බැහැ වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි ෙමොන 
තැනකට ආවත්, තමන් කරපු ෙද්වල් එක්ක හරියට ඉන්න බැරි 
ටික ෙදෙනක් ඉන්නවා. අන්න ඒ වාෙග් මිනිස්සු  පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ආවාම සමහර ෙවලාවට අසහනයට පත් ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ඇමතිවරු කරපු ෙහොඳ ෙද්වල් අද වුණත් අපි කියනවා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගම ෙග් ඇමතිතුමා සෑෙහන ෙහොඳ වැඩ 
ෙකොටසක් කීඩාව ෙවනුෙවන් කරන්න ගියා. නමුත් එතුමාට ඒ 
කටයුත්ත කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන 
කල්පනා කරලා, අධ්යාපනය සහ කීඩාව දියුණු කරන්න අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා අත් වැල් බැඳ ගනිමු කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට  මම   ස්තුතිවන්ත වනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව වචන කීපයක් පකාශ කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබීම ඉතාම 
සන්ෙතෝෂයට කාරණයක්. පසු ගිය වසර කිහිපයක කාලය තුළ - 
අ ෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් - ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ඉතාම 
සාධනීය වැඩසටහන් කීපයක් දියත් කළා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාම 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ඒ කාලෙය් ඇති වුණ 
වැඩසටහන්වලින් ඉතාම වැදගත් වැඩසටහන තමයි හිටපු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් ද්විතීයික පාසල් සංකල්පය ඇති 
කරලා, තාක්ෂණික විෂයය ධාරාව ෙම් රෙට් දරුවන්ට තිළිණ 
කරන්න කටයුතු කිරීම. සාම්පදායික වශෙයන් දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ කලා, වාණිජ, ගණිත, විද්යා විෂයය ධාරා හදාරපු ෙම් රෙට් 
දරුවන්ට ෙම් කාලයට අවශ්ය වන තාක්ෂණික විෂයය ධාරාව 
හඳුන්වා දීලා, ඒ විෂයය ධාරාව යටෙත් අධ්යාපනය හදාරන්න 
එතුමා අවස්ථාව සලසා දුන්නා. ෙම් වර්ෂෙය් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය 
සඳහා අවශ්ය උසස් ෙපළ  සුදුසුකම් ලබන්නට අද ඒ දරුවන්ට 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට ඉතාම සතුටුයි. අද 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා සහ උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා පකාශ කළා, 
දරුවන් ෙදදහසකට ලබන වර්ෂෙය්දී තාක්ෂණික විෂයය ධාරාව 
හදාරන්නට විශ්වවිද්යාලට පවිශ්ට ෙවන්න අවශ්ය කටයුතු 
සම්පාදනය කරලා තිෙබනවාය කියලා. ඒ කාරණය මම ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා. ඒ 
තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හදාරපු දරුවන්ට NVQ 3 සහතිකය ලබා 
ගන්නත් අවශ්ය පදනම අද සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක මෑත 
ඉතිහාසය තුළ ශී ලාංකීය අධ්යාපනෙය් සිදු වුණු වැදගත් සහ 
විශාල පරිවර්තනයක් කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ තාක්ෂණික විෂය ධාරාව වඩාත් ශක්තිමත්ව ෙම් 
රෙට් පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉදිරියට අරෙගන යන්න වත්මන් 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා කටයුතු කරයි කියන විශ්වාසයත් අපට  
තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, විවිධ නම්වලින් පාසල් හඳුන්වා 
තිබූ බව. අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්ත් ඒ විධියට තිබුණා. නව පවණතා 
යටෙත් නෙවෝද්යා පාසල්, පාථමික පාසල් හා ද්විතීයික පාසල් ආදී 
වශෙයන් විවිධ නම් යටෙත් පාසල් හඳුන්වලා, විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කළා. ඒ සෑම කටයුත්තක්ම කෙළේ, දරුවාට වඩාත් 
ෙහොඳ පාසල් අධ්යාපනයක් ලබා දීෙම් අරමුණින්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා දැක්කා ඔබතුමාෙග් සංකල්පයක් විධියට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල"  කියන 
සංකල්පය. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස ්
අධ්යාපන කමය ඇති කරලා, ෙම් රෙට් මධ්ය මහා විද්යාල 
සංකල්පය ඇති කරලා, ගම්බද පාසල් දරුවන් ලක්ෂ ගණනකට 
ෙම් රෙට්  සමාජෙය් ඉහළට එන්න උදවු ක ළා වාෙග්ම ඉතාම 
වැදගත් සංකල්පයක් තමයි,  ද්විතීයික පාසල් හරහා වාෙග්ම, 
ඔබතුමාෙග් ෙම් "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" කියන සංකල්පය 
තුළ තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකොතරම් 
උත්සාහ කළත් ඒ ගැන අපට පශ්නාර්ථයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ෙවන්ෙන් නගරෙය් ජනපිය 
පාසෙල් තිෙබන පාථමික අංශය ඉවත් කෙළොත් විතරයි. 
නාගරීකරණය නිසා දරුවා ශීඝෙයන් නගරෙය් ජනපිය පාසල් කරා 
ඇදිලා යනවා. ජනපිය පාසෙල් තිෙබන පාථමික අංශය ඉවත් 
කරන්ෙන් නැතුව, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" බවට පත් 
කරන්න බැරි බව මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් 
කරනවා. ඒ තීරණය ඔබතුමාට ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම 
වටිනවා. ඔබතුමා ෙම් රෙට් ලක්ෂ 40ක් වූ දරුවන් ෙවනුෙවන් ඒ 
තීරණය ගන්න.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, එදා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අධ්යාපන ඇමති ධුරයට පත් වුණාම මම ගිහින් ෙම් 
කාරණය එතුමාට කිව්වා. අපි ඉෙගන ගත්තු පාසල් ඇතුළුව 
ලංකාෙව් සියලුම ජනපිය පධාන පාසල් ෙම් රෙට් සමාජය පාලනය 
කරන, ෙම් රෙට් බහුතරයක් වෘත්තිකයන් බිහි වුණු පාසල්. ෙම් 
රෙට් අධ්යාපනය සමස්ත දරු පරපුරට ලබා ෙදන්න බාධා කරන 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි සාධකයක් තිෙබනවා. ඒ සාධකය තමයි, 
ජාතික පාසල් සංකල්පය. ෙම් රෙට් සමාජ කමය පරිපාලනය 
ෙවන්ෙන් ෙම් ජාතික පාසල් 300කින් ආපු පිරිසක් මඟින්. දස 
දහසක් පාසල් තිෙබන රෙට් ෙම් කමය නැති කරලා, සමාජ 
සමානාත්මතාව, සාධරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමා 
ඒ පියවර ගන්න නිර්භීත ෙවන්න. පුළුවන් තරම් නගරෙය් 
පාසල්වලින් පාථමික පන්ති ඉවත් කරලා, ගෙම් පාසෙල් පාථමික 
පන්ති ස්ථාපනය කරලා, නගරෙය් පාසල්වල ද්විතීයික පන්ති ඇති 
කරන කමයක් ඇති කරන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා ෙකොතරම් 
උත්සාහ කළත්, ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙකොතරම් ෙහොඳ 
එකක් වුණත් ගෙම් පාසලට දරුෙවෝ යන්ෙන් නැහැ. සෑම විටම 
නගරෙය් පාසලට යන්න තමයි දරුවන් උත්සාහ කරන්ෙන් කියන 
කාරණය මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා විවිධ 
වැඩසටහන් රාශියක් පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම  සඳහන් කළා, ෙමවර 
අය වැෙයන් අධ්යාපනට සියයට පහකට ආසන්න මුදලක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය. හැබැයි, ගණන් හිලවු පිළිබඳ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කතන්දරය ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේ ඉඳලා අපි දැක්කා. 
විවිධ ගණන් හිලවු පිළිබඳ කතන්දරයක් කියැෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා සතුව තිෙබනවා 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහ 
බැංකුව මඟින් නිකුත් කරන ලද මූල්ය වාර්තාව. ඒ මූල්ය වාර්තාෙව් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, 2014 වර්ෂය තුළ     
ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන අංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 164ක මුදලක් 
වැය කර තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒක ශී ලංකා මහ බැංකුව 
මඟින් නිකුත් කරන ලද මූල්ය වාර්තාව. එහි 85වන පිටුෙව් ඒ 
කාරණය තිෙබනවා. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා අද සඳහන් කළ 
විධියට වැඩි කළ මුදලත් එක්කත් එතුමාට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්  
රුපියල් බිලියන 124යි, පසු ගිය වසරට වඩා. ඉතින් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව 2014 වසෙර් වියදම් කළ මුදල හා සැසඳීෙම්දී අපි වියදම් 
කළ මුදලට වඩා අඩු මුදලක් තමයි 2016 වසර සඳහා එතුමාට 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපනයට කරන ආෙයෝජනය අද්විතීයයි 
කියනවා. එදා අපිත් සටන් කළා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගනම. අෙප් 
ආණ්ඩුෙවනුත් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල ඊට වඩා ඉහළ 
මට්ටමකට නංවා ගන්න අපි කටයුතු කළා. හැබැයි, ඔබතුමා කියන 
සියයට 5, 6 ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා නැති බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. ෙමොකද, ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා, 
"ලංකාෙව් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය - Gross Domestic Product - 
රුපියල් බිලියන 10,000 ඉක්මවනවාය" කියන කාරණය. දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතය රුපියල් බිලියන 10,000 ඉක්මවනවා නම්, 
එයින් සියයට 5ක්  සඳහා අඩුම ගාෙන් රුපියල් බිලියන 500ක් වැය 
කරන්න අවශ්යයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න. මට 

තිෙබන්ෙන් විනාඩි 8යි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියනවා, 
සියයට 5ක් ෙවන්න නම්  රුපියල් බිලියන 500ක් වැය කරන්න 
අවශ්යයි කියලා. ඒ මුදල ඔබතුමන්ලාට වැය කරන්න පුළුවන් නම් 
අපි ඉතාම සතුටු වනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැෙයන් ඒ මුදල් පමාණය 
ෙවන් ෙවලා නැහැ කියන එක අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් අමාත්යාංශ තුෙන්ම එකතුව.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
නැහැ. ෙවනම තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙයෞවන කටයුතු අමාත්යාංශය- 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
නැහැ, පාථමික අධ්යාපනයට විතරයි ඇමතිතුමනි. උසස් 

අධ්යාපනය සහ තෘතියික අධ්යාපනය ෙවනම තිෙබනවා. රුපියල් 
බිලියන164යි.  ෙකෙසේ වුවත්, ගරු ඇමතිතුමා අද උෙද්- [බාධා 
කිරීම්] ෙහොඳයි. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දි පැහැදිලි කරන්න. ගරු 
ඇමතිතුමනි, නමුත් ඔබතුමා සඳහන් කළ පමාණය අනුවත් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුදල 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක්, 6ක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සියයට 2කටත් වඩා අඩු මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්.  ඒකයි කාරණය. 
හැබැයි, අපට තර්ක කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමා  කැමැති 
සංකල්පයක් ඉදිරියට අරෙගන යන්න. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය 
සමාන මට්ටමට පත් කරන්න -  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමාෙග් පියාත් හිටපු ෙහොඳ අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔව්. අපි ඔබතුමාටත් සුබ පතනවා. ඔබතුමා තරුණ 

ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමාට  ෙම් කටයුතු ශක්තිමත්ව කරෙගන 
යන්න අවස්ථාව ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා හිටියාට ඒ ෙවනුෙවන්  
ලබා ෙදන්න පුළුවන් දායකත්වය අපි ලබා ෙදනවා.   හදවතින්මයි 
අපි ඒක කියන්ෙන්.   ඔබතුමාට  පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් සමස්ත 
පාසල් පද්ධතිය  පාථමික, ද්විතියක, වර්ගීකරණයට ලක් කරන්න 
කියලා මා කියන්න කැමැතියි.   මට තව විනාඩි තුනක් ෙදන්න, 
ගරු සභාපතිතුමනි.  

ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමාටත් කරන්න බැරි වුණු 
කාරණයක් වන විෂය මාලාව  සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු 
කරන්නය කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
විෂය මාලාව සංවර්ධනය කෙළේ නැත්නම්  ෙම් රෙට් තිෙබන 
රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව   දරුවන්ට දැන ගන්න අවස්ථාවක් නැතිව 
යනවා. 

I know, Mr. Chairman, that you are also very keen on 
this subject. So, please give me two more minutes to 
wind up.   

We have to educate our children about the health 
sector - nursing, patient care et cetera - the hospitality 
industry, the IT industry including software development 
and also other related fields where there are a lot of job 
opportunities. For that, we need to develop a knowledge-
based economy in this country. To develop that, we will 
have to understand where we stand today.  The world  
accepted indicator for that is the Knowledge Economy 
Index. So, our Government has done our  bit and because 
of that, Sri Lanka has been placed at the 65th position out 
of 145 countries in the Knowledge Economy Index. What 
is important here is to consider, without any political 
bias, the parameters that they have taken into 
consideration. That is: firstly the universal access to 
education which includes primary and secondary 
education; secondly the computer literacy; thirdly the 
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research and innovation and fourthly the use of such 
innovations and new products to develop our economy. 
We have done our bit in this regard. We have provided 
primary and secondary education to 98 per cent children 
in the country; computer literacy has gone up to about 35 
per cent during the last ten years. It is the duty of the 
current Government to ensure that more Sri Lankan 
students will get computer literacy. At least it has to be 
increased up to about 95 per cent by 2020.  

The Minister of Finance mentioned in his speech that 
the Government is going to initiate Wi-Fi zones in all the 
universities. I commend that. Also they have initiated Wi-
Fi zones in some of the urban areas. We highly appreciate 
that. But, what we lack in this country is the research side. 
Therefore, I suggest the Hon. Minister to have an 
education and research institute affiliated to the Ministry 
of Education so that they can do their homework. Then, 
they can go ahead and stimulate students at the school 
level to ensure that students also get into the research 
sector. If we do our researches and if we encourage 
students at the school-level to innovate, to do researches 
in order to develop products, we will be able to produce 
such things for the Sri Lankan market. Then, we should 
be able to expand our economy and we will be able to 
increase our Gross Domestic Product so that we can 
develop our economy. I hope the Hon. Minister, as a 
young Minister, has the political courage and the will to 
do that. I wish him all the best!  

I thank you, Hon. Chairman.  
    

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හිටපු අමාත්ය, අභාවපාප්ත ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමාෙග් 

දයාබර පුත රත්නය කළ කථාව ගැන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි  

මීළඟට, ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. ANURA SYDNEY JAYARATHNE took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.06] 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කීඩා අමාත්යාංශයත්, 

අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, ඒ වාෙග්ම උසස් අධ්යාපන හා මහා 

මාර්ග අමාත්යාංශයත් යන අමාත්යාංශ තුෙනහි වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව්දී, කාලය ෙකටි වුණත් 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ගැන වචනයක් ෙදකක් මුලින්ම සඳහන් 
කෙළොත්  ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංවර්ධනයත් එක්කම අෙප් 
රෙට් ඇති වී තිෙබන වාහන තදබදය  අද අප මුහුණ පාන පධාන 
ගැටලුවක් හැටියට දකිනවා.  උදාහරණයක් විධියට  අපි ෙකොළඹ 
නගරය ගත්ෙතොත්, අධි ෙව්ගි මාර්ගෙයන් කැලණි පාලම ළඟට 
ඉක්මනින් ආවත්, එතැන ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න පැයකට වැඩි 
කාලයක් ගත වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි සතිෙය් දිනවල ෙකොළඹ 
ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අවම වශෙයන් අපට පැයකට 
වැඩි කාලයක් ගත වනවා. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්. වි ෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොළඹ නගරෙය් විශාල වාහන තදබදයක් තිෙබනවා . ඒ නිසා  
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙමවර අය වැෙය්දී 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිබීම ගැන අපි ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. ෙකොළඹ ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය කිට්ටුවට එන 
තුරු කුලුනු මත ඉදි වන පාරක් ඉදි කිරීම සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කැලණි පාලම 
ළඟ ඉඳලා ෙකොළඹ නගරය ට කුලුනු මත ඉදි වන පධාන පාරක් ඉදි 
කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ 
ගැන ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි මහා මාර්ග 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, අඩුම තරමින් ලබන අවුරුද්ද 
අවසන් ෙවන්න කලින් ෙම් මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් 
කරන්න කටයුතු කරන්නය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ 
නගරය ආශිතව කුලුනු මත පාරවල් ඉදි කිරීෙම් වැඩකටයුත්ත 
ඉක්මනින් -කඩිනමින්- කෙළොත් ඉදිරි ෙය්දී ෙම් මුහුණ ෙදන වාහන 
තදබදය පිළිබඳ ගැටලුවට; පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි.  

පසු ගිය කාලෙය් දින 100 වැඩ සටහෙන්දී අෙප් ආණ්ඩුවට 
එල්ල වුණු ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තමයි,  සංවර්ධන ව්යාපෘති නැවතී 
තිෙබනවාය කියන එක. මම තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල නැවතීමක් නැහැයි 
කියලා. සමහර සංවර්ධන ව්යාපෘති අවිධිමත් ෙලස පටන් අර ෙගන 
තිබුණා. ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම් යම් යම් පශ්න තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම සමහර ෙකොන්තාත් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ඒවාෙය් අඩපණ වීමක් ෙවලා 
තිබුෙණ්. මම තමුන්නාන්ෙසේට සතුටින් කියන්න කැමැතියි, ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂත්වයක් දක්වලා, අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා පමුඛත්වයක් දීලා 
කටයුතු කරන්න ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කටයුතු කර තිෙබන බව. 
රජයක් හැටියට අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවාය කියන එකත් මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය පෙද්ශයක 
මන්තීවරයකු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, අද ගාමීය 
පෙද්ශවල මාර්ග විශාල ෙලස සංවර්ධනය විය යුතු කාලයක් 
ඇවිල්ලා තිෙබන බව. විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කිව්වා 
ගම්වල පාරවල් කාපට් කරලා,  ෙකොන්කීට් කරලා  තිෙබනවාය 
කියා. හැබැයි සමහර තැන්වල කිෙලෝ මීටර් භාගයක, හමාරක 
ෙකොන්කිට් කිරීමක් විතරයි අපි දැක්ෙක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ගාමීය පෙද්ශවල  මාර්ග සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් පමුඛත්වයක් 
ලබා දිය යුතු වර්ෂයක් හැටියටයි මම නම් දකින්ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි මහාමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. පසු ගිය දින 100 වැඩ සටහන යටෙත්  
එක ආසනයකට රුපියල් ලක්ෂ 300ක මුදලක් ෙවන් කරන්න ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා කාරුණික වුණා. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ලබන වර්ෂෙය්දීත් ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ලබා ෙදයි 
කියා. ෙමොකද, ඒ තුළින්  ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාව ෙවනුෙවන්  
වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා කීඩාව  ගැන ෙබොෙහොම උද්ෙව්ගකර 
කථාවක් කළා. එතුමා කිව්වා, සමහර තැන්වල  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කීඩා  වැඩ සටහන් හදලා තිෙබනවා කියලා. 
ඒ වාෙග්ම නගර මට්ටමින් හදලා තිෙබනවා කිව්වා. ඒ වැඩ සටහන 
කළා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, එතුමා කියන විධිෙය් සංවර්ධනයක් 
නම් අපට ෙපෙනන්න නැහැ. ඒ සඳහා යම් යම් වැඩ ෙකොටස ්
කරන්න එතුමා උත්සාහයක් ගන්න ඇති. ඒ උත්සාහ ගැනීම ගැන 
අපි ස්තුති කරනවා. හැබැයි, එතුමා කියන තරෙම් සංවර්ධනයක් 
වුණා නම් අද අෙප් අලුත් කීඩා ඇමතිතුමාට ෙම්ක එච්චර 
අපහසුතාවක් නැති ෙවයි කියන එකයි මම දකින්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම තරුණ කීඩා ඇමතිවරෙයක් අපට ලැබිලා 
තිෙබනවා.  අද කීඩාව අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාසල්වලටයි. 
මම එතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් අධ්යාපන ඇමතිතුමා එක්ක 
එකඟත්වයකට එන්න කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම නාගරික 
පෙද්ශවල පාසල් දරුවන්ෙගන් සියයට 10කට, 15කට අද 
දියවැඩියා ෙරෝගය වැනි ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග හැදිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අපි ඉතාමත්ම 
කනගාටු ෙවනවා. ෙම්කට පධාන ෙහේතුවක් හැටියට අපි දකින්ෙන් 
ඒ දරුවන් කීඩාව සඳහා ෙයොමු වන අවස්ථා අඩු වීමයි. ඒ දරුවන් 
යන්ත සූත බවට පත් ෙවලා. ඒ අයෙග් පධානතම ඉලක්කය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනයයි. ඒ වාෙග්ම ෙදමව්පිෙයොත් බලනවා, 
පාසල් අධ්යාපනෙයන් පස්ෙසේ ටියුෂන් අධ්යාපනයට ෙයොමු 
කරන්න. ඒ දරුවන්ට බාහිර ෙලෝකය දකින්න, ඒ අයෙග් දක්ෂතා 
එළිදක්වන්න, කුසලතා එළිදක්වන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ශරීර 
ෙසෞඛ්ය ගැනවත් හිතන්න බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාෙගනුත්, අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම පාසල් වයෙසේ 
ඉන්න දරුවන් කීඩාවට ෙයොමු කරන පැත්තට වැඩි ඉඩක් සලසා 
ෙදන්න කියන එකයි. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙලොකු 
වගකීමක් තිෙබනවා. අද බලන්න, හැන්දෑ ෙවන ෙකොට නගරවල 
මංමාවත්වල ෙමොන තරම් පිරිසක් ව්යායාම් කටයුතු සඳහා කාලය 
කැප කරනවාද කියා.  අද රෙට් සමස්ත ජනතාවෙගන් බහුතරයක් 
ගත්ෙතොත්  ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වන සංඛ්යාව වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පධානතම ෙහේතුවක් බවට ෙම් තත්ත්වය 
පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මම කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි මුදල් 

ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ.   අෙප් වාෙග් ගාමීය පෙද්ශවල  
පාසල්වල අද අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. මට මතකයි, ගිය 
වතාෙව් අය වැය විවාදයට මම එකතු වුණාම සමහර හිටපු 
ඇමතිවරු කීහිප ෙදෙනක් මට කිව්වා ඒ ලැයිස්තු කියන්න කියලා.  
අපි කිව්වා, සමහර පාසල්වල  වැසිකිළි, කැසිකිළි පහසුකම්වල 
වාෙග්ම විදුලිය වාෙග් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා කියලා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්, මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් 
පාසල් ගණනාවක් තිෙබනවා. මිහින්තෙල් පෙද්ශය, ගෙලන්බිඳුණු 
වැව අධ්යාපන ෙකොට්ඨාසය, ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර කලාපය. එම 
කලාපවල එවැනි පාසල් කිහිපයක නම්  මා ළඟ තිෙබනවා.  අෙප් 

පෙද්ශවල ෙම් වාෙග් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයන් මුදලක් ෙවන් කිරීම ගැන 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම  අෙප් පෙද්ශ පාසල් 
ගුරුවරු පුහුණු කරන මධ්යස්ථාන විතරයි කියලා අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාට මම මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවලට පිටපළාත්වලින් ගුරුවරු 
අනුයුක්ත කරනවා. නමුත් සමහර අය එක අවුරුද්දක්වත් ඉන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අය පුහුණු වීම් කාලසීමාවක් දක්වා පමණක් සිටින බවක් 
තමයි අපි දකින්ෙන්. ඒ අය ෙවනත් පළාත්වලට මාරුවීම් 
හදාෙගන යනවා. උතුරු මැද පළාෙත් ගුරුවරු 15,981ක් සිටිය 
යුතු තැන  අද ෙවනෙකොට ඉන්ෙන් ගුරුවරු 14,000කට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් බවත් මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි. 
ගුරුවරු 1,000ක, 1,500ක ෙලොකු හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ 
හිඟෙයනුත් විෙශේෂෙයන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගණිතය, 
විද්යාව, ඉංගීසි, පාථමික අධ්යාපනය වාෙග් අත්යවශ්ය විෂයන් 
සඳහායි. ඒ ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, අඩුම තරමින් අෙප් 
පෙද්ශවලට ඒ වාෙග් ගුරු පත්වීම් ෙදනවා නම් අවුරුදු 5ක 
කාලසීමාවක්වත් එය අනිවාර්ය කරන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි, 
ෙම්ක ෙපොත පතට, ලිපිෙගොනුවට විතරක් අනිවාර්ය ෙවලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට කමෙව්දයක් හදන්න. එෙහම නැත්නම් ඒ 
පෙද්ශවල දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය කඩා වැටුණු තත්ත්වයකයි  
හැමදාම තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ෙමතැන ඉන්න බන්දුල 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා ගණිතය අසමත්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම ඉක්මනට අවසන් කරනවා. මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

එතුමා කිව්වා, ගණිතය අසමත් අයට උසස් ෙපළ අධ්යයන 
කටයුතු කරෙගන යන්න අවස්ථාව දුන්නා කියලා. මූලාසනාරූඪ  
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බැලුෙවොත් 
විෙශේෂෙයන්ම නාගරික පෙද්ශවල දරුවන්ට වඩා දුෂ්කර 
පෙද්ශවල, ගම්බද පෙද්ශවල දරුවන් තමයි ගණිතය විෂය අසමත් 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒක ඒ අයෙග් වරදක් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ අයට 
තමන්ෙග් විෂය ධාරාව හදාරන්න ගුරුවරෙයක් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි මම අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්ෙන් කරුණාකර 
අෙප් පෙද්ශවලට ඒ විෂයන් සඳහා අනුයුක්ත කරන ගුරුවරුන්ට 
ස්ථිර කාලසීමාවක් දීලා ෙම් දරුවන්ට සහනයක් ලබා ෙදන්න 
කියලා. මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමායි, ගරු කීඩා ඇමතිතුමායි ෙකොළඹ 

ඉඳන් වාහනයක නැගලා කුරුණෑගලට ගියා කියා ආරංචියි. 
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[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 

ගුරුවරෙයක් විධියට සිටි මා අද දිනෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරමින් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න ලැබීම පිළිබඳ මම අතිශය සන්ෙතෝෂ වනවා. අපට නිදහස් 
අධ්යාපනය ලැබුණු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලාම පත් වුණ හැම අධ්යාපන 
ඇමතිවරෙයක්ම අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කුමන ෙහෝ ෙදයක් ෙම් 
රටට, අෙප් ආදරණීය දුවා දරුවන්ට, ගුරුවරුන්ට යන ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින සියලු ෙදනාට කියාත්මක කරන්න උත්සාහ 
ගත්තා. මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා  ඒ පිළිබඳ  මම 
මෙග් ස්තුතිය සහ පණාමය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට සාම්පදායික විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය ඉටු 
කරනවාට වඩා, ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියනවා වාෙග්ම, නරක ෙද් 
නරකයි කියා දකින්න පුළුවන් ආකාරෙයන් කථා කර ඒ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අපි ඕනෑම ෙවලාවක සැදී පැහැදී 
ඉන්නවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා අෙප් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වාෙග්ම අෙප් දුවා 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ගන්නා ෙහොඳ 
තීන්දුවලදී, අපි විපක්ෂෙය් හිටියත් අෙප් සහෙයෝගය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ලබා ෙදනවා.  

සමහර මන්තීවරුන් ෙම් අධ්යාපන විෂය සම්බන්ධව කථා 
කරන විට, අපට ෙපොඩ්ඩක් ඈතට එනම් 1988-89 යුගයට යන්නට 
සිදු ෙවනවා. මම අලුත්ගම මහා විද්යාලෙය් ඉන්න කාලෙය් එවකට 
හිටපු අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙගනා ධවල පතිකාවට විරුද්ධව 
ජාතික ශිෂ්ය ව්යාපාරය තුළ ශිෂ්ය අරගළය කළ ෙකෙනක්. අද 
සමහර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවිය කථා කරන්ෙන් හරියට 
ෙතොත්ත බබාලා වාෙග්. එදා අෙප් ආදරණිය දරුවන් අමු අමුෙව් 
ටයර් සෑයවලට දාලා, ගංගාවල පා කරලා, ලයිට් කණුවල එල්ලා 
මරපු යුගය අමතක නැතිව ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, 
මැරිලා ඉපදුණු පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි අපි. අදටත් අපිට දක්නට 
ලැෙබනවා, එදා අලුෙගෝසු කියාවලිය කියාත්මක කළ අය, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩිෙවලා අපිට උපෙදස් ෙදන මට්ටමට ගිහින් 
තිෙබන බව. ඊළඟට එදා ෙගෝනි බිල්ලන් හැටියට ඉඳෙගන අෙප් 
ආදරණීය දරුෙවෝ අමු අමුෙව් මරලා දාන්න අවශ්ය කරන කටයුතු 
කළ අය, අදටත් ඔය ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ ඉඳෙගන යහ පාලනය 
පිළිබඳව, අධ්යාපනය පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, එවැනි අය කථා කරන විට ඉතාම 
පෙව්ශෙමන් කථා කළා නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, තවමත් ඒ 
අඳුරු යුගය අෙප් ආදරණීය ජනතාවට අමතක නැහැ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව වර්තමාන අය වැය තුළ යම් යම් ෙහොඳ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ගුරු ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්නට, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්නට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ජීවත් වන අහිංසක දරුවන් ෙවනුෙවන්, දරුවන්ෙග් 
දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩිදියුණු කරන්නට අවශ්ය කරන 
ශක්තිය, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගුරුවරු ලබා ෙදනවා. ෙම් ක්ෙෂේතය 
තව දුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න නම්, සංවර්ධනය කරන්න නම්, 
අෙප් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විධායක 
බලතල කප්පාදු කරන්නට ෙපර කළ යුතු ෙහොඳ ෙදයක් තිෙබනවා. 
අෙප් රටට ගැළෙපන නව අධ්යාපන කමෙව්දයක් හඳුන්වලා දීලා, 
ඒ කමෙව්දය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ආණ්ඩු ෙවනස් වන විට සමහර ෙවලාවට ෙම් 
අධ්යාපන කමයත් ෙවනස් ෙවනවා.  

අපි දැක්කා ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දී 
ෙගනා අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන විට ෙවනස් කරලා 
තිෙබන ආකාරය. අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, ෙබ්රුවල ආසනෙය් 
සමහර මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරවල, -ඒ නමින් තිෙබන එෙක්- 
"මහින්ෙදෝදය" කියන ෙකොටස ගලවලා දාලා. "මහින්ෙදෝදය" 
ගලවලා දාලා දැන් "විද්යාගාර" ෙකොටස විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
මට්ටමින් ෙනොෙවයි අපි අධ්යාපනෙය් වැඩ කටයුතු කළ යුත්ෙත්. 
ඉදිරියට ෙම් රෙට් දරුවන් ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා නම්, එෙහම 
නැත්නම් ගුරු වරුන් ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා නම්, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින අෙනකුත් නිලධාරින් ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා 
නම් ෙමොන රජයක් වුණත් ෙගනා ෙහොඳ පතිපත්ති ටික ඉදිරියට 
ගලාෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්නට ඕනෑ කියන 
කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධිමත් පාසලකට දරුවා 
ඇතුළත් කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා අෙප් දරුවා ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
ෙපර පාසලට. ඒ, මූලික අධ්යාපනය ලබා ගන්නට. ඒ ෙපර පාසල් 
පද්ධතිය තුළ මම දකින ෙගොඩාක් අඩු පාඩුකම් අද තිෙබනවා. ඒ 
බව අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය් ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 
දන්නවා. අපි ෙදන්නා දිස්තික්කය පුරා විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරෙගන යනවා, ෙපර පාසල් පද්ධතිය සංවර්ධනය 
කරන්නට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
කාලයත් ඉවර ෙවලා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙම් ෙපර පාසල් පද්ධතිය 
ශක්තිමත් කරන්ට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා.  

අෙප් ගුරු ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් මම අලුත් ෙයෝජනා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කර සිටිනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද වන විට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරුන්ට කියවීම සඳහා මාසයකට යම් 
කිසි දීමනාවක් ෙදනවා. අෙප් ගුරුවරුන්ටත් රුපියල් 10,000ක් 
විතර ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන් ෙමය ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී ලබා ෙදනවා නම් ඉතා ෙහොඳයි කියලායි මෙග් අදහස.  

පාසල් නිල ඇඳුම් පශ්නය ගත්තාම, ෙම් වවුචර් කමයත් එක්ක 
පාසල් පද්ධතිය ඉතාමත් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට ඇද වැටී 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ වවුචරය ගන්න ගිහින් ඊෙය් -සිකුරාදා-
කළුතර දිස්තික්කෙය්ම පාසල්වල ෙලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් 
ෙගොඩ නැඟී තිබුණා. ඒ අර්බුදකාරී  තත්ත්වයත් එක්ක එදා ෙව්ල 
හම්බු කර ෙගන ජීවත් ෙවන ෙදමව්පියන්ට පාසල් ගාෙන් 
රස්තියාදු  ෙවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් ගාෙන් රස්තියාදු 
ෙවනෙකොට ඔවුනට දවෙසේ ලැෙබන  වැටුප ෙනොලැබුණාම ඒකත් 
අර දරුවාට ෙවන අසාධාරණයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගරු සභා ගැෙබ් සිටිෙය් නැහැ, 

උෙද් මම ෙම් කාරණය පකාශ කරද්දී. ෙදමව්පියන්ට ෙම් වවුචරය 
ගන්න ෙවනම දවසක එන්න ඕනෑ නැහැ. පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට 
පස් වන ෙශේණිය දක්වා දරුවන් ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් පගති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්තාව ගන්න ෙකොෙහොමත් ෙදමව්පියන් පාසල් අවසාන දවෙසේ 
පාසලට එනවා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් වවුචර් ලබා ෙදන්නයි සැලසුම් 
කර තිබුෙණ්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙව්ලාව අවශ්යයි. ෙමොකද, මම තවම 

ගුරුවරයකු හැටියට ඉන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා මම පැහැදිලිව 
දන්නවා, ඊෙය් අලුත්ගම විද්යාලෙය් සිදු වුණ ෙදය ෙමොකක්ද  කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්න තව විනාඩියක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
කළුතර පෙද්ශෙය් විද්යාල කිහිපයක ළමයින්ට වවුචර ෙදන්න 

ලබන සඳුදා දවස ෙයොදාෙගන තිෙබනවා. ෙම් සිකුරාදා දී ගන්න 
බැරිවුණා, ෙම් අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ. එම නිසා ඔබතුමන්ලා 
අර ශීත කාමරවල ඉඳෙගන සැලසුම් සකස් කළාට වැඩක්  නැහැ. 
පැහැදිලි ෙලසම ෙමය පාෙයෝගික විය යුතුයි. ෙම් කටයුතු 
පාෙයෝගික මට්ටෙමන් ෙවන්නට ඕනෑ. ගරු අධ්යාපන 
අමාත්යතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්, ඔබතුමාෙග් ෙහොඳ 
ෙද්වලට  ෙහොඳ කියනවා වාෙග් නරක ෙද්වලට නරකයි කියන්නත් 
අපට පුළුවන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුහල්පතිවරයකුට ෙම් 
වවුචරය ෙදන්න අත්සන් කීයක් ගහන්න ඕනෑද? ෙම් වවුචරය ලබා 
ෙදන්න අත්සන් තුනක් ගහන්න  ඕනෑ. මම උගන්වන අලුත්ගම 
විද්යාලෙය් ළමයින් 2,100ක් ඉන්නවා. විදුහල්පතිවරයා විතරක් 
අත්සන්  6,300ක් ගහන්න  ඕනෑ. විදුහල්පතිවරුන්ට, අෙප්  
ගුරුවරුන්ට ෙවන වැඩ නැද්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ගුරුවරයාටත්, නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිවරයාටත් අත්සන් 

ගහන්න පුළුවන්.  
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
අවිධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා නම්  විධිමත්භාවෙයන්  වැඩ 

පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙන් අද රටට ෙහණ 
ගහලා තිෙබන්ෙන්; ෙම් අධ්යාපනයට ෙහණ ගහලා තිෙබන්ෙන්. 
එන එන ඔළෙමොට්ටළ ඇමතිවරු තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ෙදය කරන්න 
ගිහිල්ලා අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතය වට්ටන්න අවශ්ය කරන කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසාන කරන්න.  

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අහිංසක දරුවන් 

ෙවනුෙවන් කැපෙවන ඒ ගුරුවරුන්ට ලැෙබන ඒ ෙසොච්චම් මුදල 
ෙවනුවට පඩි වැඩි කරලා, අවශ්ය කරන ශක්තිය දීලා, ෙම් රට 
ෙගොඩනඟන්න, දැනුෙමන් කුසලතාෙවන් හා ෙහොඳ ආකල්පවලින් 
ෙපෝෂණය වුණ දරුවන් නිර්මාණය කරන්නට ගුරුවරුන්ට අවශ්ය 
කරන ශක්තිය  ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් රජෙයන් කියාත්මක 
කරන්න කියන ෙයෝජනාව කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.28] 

 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනයට ලංකා 

ඉතිහාසෙය් විශාලම මුදලක් ෙවන් කළ ෙමම අය වැය පිළිබඳ 
විවාදයට එක්වීමට ලැබීම මට සතුටට කරුණක්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙපරමුණ ගත් ගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු 
අගමැතිතුමාට, විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන අමාත්යතුමා සහ අධ්යාපන 
රාජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු අමාත්ය ෙදපළටත් අෙප් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්නට කැමැතියි. ෙම ෙතක් ෙව්ලා 
ෙමම ගරු සභාෙව් කළ කථාවලට වඩා තරමක් ෙවනස් අදහසක් 
අධ්යාපනය  සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන්නට මට ෙම් ලබා දුන් 
ෙකටි ෙවලා ව පෙයෝජනයට ගන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනය තමයි, 
අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ ජාති ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද, කුල 
ෙභ්දවලින් සහ අවුරුදු පන්සිය ගණනක අධිරාජ්යවාදයට 
යටෙවලා, ඒ හැම අතින්ම පරාධීනත්වයට පත්ෙවලා පසුගාමීව 
තිබුණු අෙප් සමාජය, නිදහෙසන් පස්ෙසේ ෙම් මට්ටමට ෙහෝ ෙගොඩ 
නඟන්නට උදවු වුණු සංකල්පය. එම නිසා නිදහස් අධ්යාපනය 
ෙමොනම ආකාරයකට ෙහෝ රැකගත් සියලුෙදනාටම අෙප් ෙගෞරවය 
හිමි ෙවන්නට අවශ්යයි.  

එදා කන්නන්ගර මැතිතුමා කල්පනා කළා, රෙට් මිනිසුන්ට 
ෙහොඳින් උගන්වලා උගතුන් කළාට පස්ෙසේ ඒ මිනිසුන් රට 
ෙහොඳින් පාලනය කරාවි කියන කාරණය. ෙද්ශපාලනඥයන් රට 
ෙහොඳින් පාලනය කරාවි, නිලධාරින් ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතිව 
වගකීම්සහගතව වැඩ කරාවි, ඒ හැම ෙදනාම තමතමන්ෙග් 
ක්ෙෂේතවල වගකීම් දරාෙගන රට ෙහොඳින් ඉදිරියට ෙගන යාවි 
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව එතුමාට තිබුණා. නමුත් අපි ෙසොයා 
බලමු, අවුරුදු 60ක් විතර ගියාට පස්ෙසේ එය ඉෂ්ට ෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා. අපි ඒ ගැනයි වාද කර ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 
ඔය කියන තාක්ෂණික කාරණා, 'මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරෙය්, 
විද්යාගාරය තිබුණාට මහින්ද නැහැ' කියන කාරණා ෙපොඩි ෙද්වල්; 
සිල්ලර ෙද්වල්.       

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමාට වැදගත් නැති වුණාට අපට වැදගත්.  
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි! වැදගත් වැදගත්!! මම කියන කාරණය ඊට 

වඩා වැදගත් නැද්ද කියා ෙසොයා බලන්න. මිතවරුනි, අද වන විට 
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පැහැදිලිවම අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා එදා හදපු කන්නන්ගර 
විප්ලවයට අලුත් විප්ලවයක්. ඒකට ෙහේතුව, එදා එතුමා ඇති 
කරගත් බලාෙපොෙරොත්තුව අද රෙට් ඉෂ්ට ෙවලා නැති වීම. රෙට් 
අධ්යාපනෙයන් ෙහොඳ මිනිසුන් හැදිලා, ෙහොඳ රටක් හැෙද්වා කියන 
පාර්ථනාව ඉටු ෙවලා නැහැ. ඒකයි අෙප් විෙව්චනය. එම නිසා අද 
ෙම් සියල්ලට කලින් අෙප් අධ්යාපනය තුළ ෙදවන කන්නන්ගර 
විප්ලවයක් හදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එය ආකල්පමය 
විප්ලවයක්. ඒක බණ ෙද්ශනා කරලා කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එය අෙප් විෂයය මාලා ඇතුෙළේ, උගන්වන කමෙව්ද 
ඇතුෙළේ, බාහිර කියාකාරකම් ඇතුෙළේ සහ අධ්යාපන දර්ශනය 
ඇතුෙළේ විය යුතු විප්ලවයක්. පාසෙල් ඉඳලා විශ්වවිද්යාලය දක්වා 
එය ඇති කළ යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවනුත් විශාල ආෙයෝජනයක් කළ 
යුතු යුගයට අද අපි රටක් හැටියට අවතීර්ණ වී සිටිනවා. අද 
කවුරුවත් ෙම් කාරණය වැදගත් වූවක් හැටියට සලකන්ෙන් නැහැ. 
හැම ෙදනාම කල්පනා කරන්ෙන්, ෙම් නිරුවත් තරගයට ෙයොමු 
වන්නයි. ෙම් පරිෙභෝජනවාදය, ෙම් සියලු අගතීන් හමුෙව් ෙහොඳට 
තරග කරන්න පුළුවන් ෙකෙනකු බිහි කරගැනීම තමයි අෙප් 
අධ්යාපනෙය් පරමාර්ථය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට 
අධ්යාපනෙය් පරමාර්ථ පටු කරගත් රටක් දියුණු ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් තිෙබනවා අපි දැක නැහැ. එම නිසා ගරු මන්තීවරුනි, 
ෙමන්න ෙම් කාරණය දිහා දෑස් දල්වා බලන්න කියා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. අෙප් අධ්යාපන අමාත්යතුමාත්, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාත් ෙම් පශ්නය බර සාරව භාරගන්න කියා අපි ෙම් 
ෙවලාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා අනාගතෙය්දී අෙප් රෙට් 
අධ්යාපනයට විෙශේෂෙයන් ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ, ෙමන්න 
ෙම් ආකල්පමය ෙවනස සහිත කුසලතා පූර්ණ දරුවකු, ශිෂ්යයකු, 
තරුණයකු බිහි කරගැනීම ෙවනුෙවනුයි. ඒ ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජනය කරන්න. විෂය මාලා සංවර්ධනයට, ගුරු පුහුණුවට 
තවතවත් වැඩිෙයන්  මුදල් ෙවන් කරන්න කියා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 අපට ෙම් ෙවලාෙව් ශිෂ්ය ව්යාපාරය පැත්ෙතන් යමක් 
ෙයෝජනා කරන්න තිෙබනවා. මම ශිෂ්ය නායකයකු හැටියට 
විශ්වවිද්යාලයක අවුරුදු හතරක් වැඩ කර තිෙබනවා. නිදහස් 
අධ්යාපනය රැකගැනීෙම් සටන එදා සටනට වඩා ෙවනස් තැනක 
ස්ථානගත කරන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන නිදහස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 
එය යථාර්ථයක් හැටියට භාරෙගන එම ක්ෙෂේතෙය් දක්ෂ 
දරුවන්ටත්, ආදායම් නැති දරුවන්ටත් අවස්ථා ලබාගැනීම පිණිස 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් සහ ඒ ෙවනුෙවන් අරගල කරන අය ෙයොමු 
වනවා නම් ෙහොඳයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අලුතින් සිතන්න කියා අපි ෙම් ෙවලාෙව් ආරාධනා කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනෙය් තවමත් අසමාන 
සංවර්ධනයක් තිෙබනවා. වතුකරය ගත්ෙතොත්, මා නිෙයෝජනය 
කරන රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් වතුකරෙය් ශිෂ්යයකුට ගණිත, 
විද්යා විෂයයන්ෙගන් උසස් ෙපළ හදාරන්න පාසලක් නැහැ. ඒ අය 
එක්ෙකෝ නුවරඑළියට -හැටන්වලට- යන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් 
ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ. අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් අලුත් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනාම අවශ්ය පාසල් පමාණය ඒ 
දිස්තික්කවලට ලබා ෙද්වි කියලා. ඒ අසමානතාව නැති කරන්නත් 
වැඩ කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි තවත් විෂයයක් ගැන 
විෙශේෂෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. උෙද් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
අධ්යාපන අමාත්යතුමා ගණිතය විෂයය පිළිබඳව කථා කළා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මා මෙග් අවංක, ෙපෞද්ගලික අදහස ඉදිරිපත් 
කරන්නයි සූදානම් වන්ෙන්. සමහර විට මා වැරැදි ෙවන්නත් 
පුළුවන්. එතුමා සඳහන් කළා, "ගණිතය" ඉෙගන ගන්න අමාරු 
විෂයයක් කියලා. අපි දන්නවා, විශාල පිරිසක් අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය 

ෙපළ) විභාගෙයන් ගණිතය අසමත් ෙවන බව. ෙම් සමාජෙය් 
ගණිතය ඉගැන්වීම දුර්වල කළ යුතුය කියා අපි කල්පනා කරනවා 
නම්, එවැනි අදහසක් එළියට එනවා නම්, එය ඉතාම වැරැදියි. 
ගණිතය දියුණු වුෙණ් ෙම් ආසියානු කලාපෙය්යි. ඉන්දියාව, 
මැදෙපරදිග, ලංකාව ඇතුළු හැම තැනම ගණිතඥයන් බිහි වුණා. ඒ 
සංකල්ප දියුණු කරන්න පුළුවන් චින්තන උරුමයක් සහිත 
කලාපයක්, ෙම් කලාපය.        

අෙප් ගණිත උරුමය අපි ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම්, අෙප් 
අධ්යාපන පද්ධතිෙය් සෑම පාසලකම ගණිත විෙරෝධයක් ෙනොව 
ගණිත විෙනෝදයක් ඇති කරන්නට අවශ්යයි. එම නිසා ගණිතය  
විෂයට තිෙබන අවධානය දුර්වල කරනවාට වඩා ඉතා ෙහොඳ 
කමයකට ගණිතය උගන්වන්නට නැවත සිතා බලන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා. ගණිතය අසමත් ෙවන විශාල පිරිසක් රැකියා ගත 
කර ගැනීම සඳහා, වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ගණිතය ෙමෙසේ හෑල්ලු කරන්න 
එපා කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අනාගත පරිගණක යුගයකට, 
තාක්ෂණ යුගයකට අෙප් අධ්යාපන පද්ධතිෙයන්ම දියුණු ගණිත 
දැනුමක් තිෙබන ශිෂ්ය පිරිසක් බිහි කර ගැනීම ඉතාම අවශ්යයි 
කියලා අපි ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරමින් මට ෙම්  කාලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, කාදර් මස්තාන් මන්තීතුමා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමාෙග් රීතී පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ආරංචියක් තිෙබනවා ඔබතුමා 

ෙහොයලා බලන්න. අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙම් 
දවස්වල admission අත්සන් කරනවා. බස්නාහිර පළාෙත්ත් -
ලංකාව පුරාමත් එෙහම ෙවනවාද දන්ෙන් නැහැ.- වාර අවසාන 
විභාගෙයන් ගණිතය අසමත් ළමයින්ට Admission Card ලබා 
ෙනොදීෙම් වෑයමක් ඇතැම් පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් කියාත්මක 
කරන්න යනවා. ෙහේතුව තමයි ඒ ඉස්ෙකෝලවල ගණිතය අසමත් 
ළමුන් සංඛ්යාව අඩු කරන්න. ඒක ඉතාමත් බලවත් 
අසාධාරණයක්. කරුණාකරලා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා, ඔබතුමා නිලධාරින්ව දැනුවත් කරන්න එෙහම සිදු 
කරනවා නම් ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට විරුද්ධව විනයානුකූල කියා 
මාර්ග ගන්න කියලා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමෙහම නීතියක් නම් නැහැ. දන්ෙන් නැහැ, පළාත් සභා 

පාසල්වල ඕක ෙවනවාද කියලා. ෙකොෙහොම වුණත් එන වසෙර් 
සිට වසර 13ක් අඛණ්ඩ අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න ඒ අවශ්ය 
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විධිවිධාන ෙගෙනනවා. එතෙකොට O/L විභාගය fail වුණත් pass 
වුණත් පශ්නයක් නැහැ. A/L විභාගය හැෙමෝටම කරන්න පුළුවන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඕක පළාත් සභා පාසල්වලින් ෙවනවා ඇත්ෙත්. 
කිසි පශ්නයක් නැහැ, අපි ෙහොයලා බලන්නම්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
කරුණාකර ෙහොයලා බලන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, තැනින් තැන ඔය වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. 

විදුහල්පතිවරුන් ඉතාම සීමිත ගණනකෙග් අත්තෙනෝමතික කියා 
මාර්ග නිසා එවැනි ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
කරුණාකර ෙහොයලා බලන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ජාතික පාසලකවත් ෙකොෙහොමටවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඕක 

පළාත් පාසලක් ෙවන්න ඇති. අපි ඒක පධාන ඇමතිතුමාට ෙයොමු 
කරන්නම්. 

 
[பி.ப. 2.36] 

 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வ ைம, ெதாழி ன்ைம, வன் ைறகள், இனங்க க் 
கிைடயிலான கசப் ணர் கள் மற் ம் ரண்பா கள் ேபான்ற 
அபிவி த்திசார் க்கிய பிரச்சிைனக க்கான தீர்  
கல்வியாகும். எனேவ, இந்த யதார்த்தத்ைத நன்கு அறிந்  
பணியாற்றேவண் ய ேதைவ எம  ேதசிய அரசாங்கத் க் 
குள்ள . 2013ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இைளஞர் 
ஆய்வின்ப , 23 தமாேனார் பாடசாைலக் கல்வி பயனற்ற 
ெதனக் க தியதால் தாம் கல்விைய இைடந ேவ நி த்தி 
விட்டதாகக் குறிப்பிட்டனர்.  மாணவர்கள் மத்தியில் ெபா  
வாக உள்ள இவ்வைகயான மனப்பாங்கு நாட் ன் 
அபிவி த்திக்குப் பாாிய தடங்கலாகும். எனேவ, ெதாழில் 
வழிகாட்டைல ைமயமாகக் ெகாண்டதாக ம் ச கத்தில் 
நல்ெலா க்கம் மற் ம் மனித வி மியங்கைள ேமம்ப த்தக் 
கூ யதாக ம் எம  கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்திசார் சீர்தி த்தங்கள் அைமய 
ேவண் ம்.   

கல்வி ஒ  ச கத்தின் உயிர் நா . எனேவ, ச க 
மாற்றத் டனான பிரேதசாீதியாக உள்ள அபிவி த்திப் 
பின்னைட கைளச் சீர்ெசய்ய அப்பிரேதசத்தின் அ ப்பைடக் 
கல்வித் ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்ப வ  ன் ாிைமப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம். கல்வி என்ப  அைனத் ச் 

ச கங்களின ம் அ ப்பைட உாிைமயாகும். எனேவ, 
குக்கிராமங்கள் ெதாடக்கம் நகர்ப் பிரேதசச் ேசாிகள் மற் ம் 
ெகாட் ல்களில் வா ம் அைனத் ப் பிள்ைளகளின ம் 
உாிைமகள் பா காக்கப்படேவண் ம். சமத் வமற்ற கல்வி 

ைறைய ஒ  பாாிய ேமாச  அல்ல  ேராகம் என் கூடக் 
குறிப்பிடலாம். எனேவ, ெகா ம்பின் பிரபல 
பாடசாைலக க்குக் கிைடக்கும் வளங்கள் எம  ெவ ஓயா 
சிங்கள பாடசாைலக்கும் ஓமந்ைத தமிழ்ப் பாடசாைலக்கும் 

ச  ஸ் ம் பாடசாைலக்கும் கிைடக்கும்வைர நாட் ல் 
பிரேதசாீதியான அபிவி த்தி ஏற்றத்தாழ் க ம் இனாீதியான 
ேவ பட்ட சிந்தைனக ம் காணப்ப வ  தவிர்க்க 

யாத . 

உண்ைமயில் ெகா ம்பி ள்ள ஒ  சிறந்த பாடசாைலச் 
சூழைலெயாத்த ஒ  நல்ல பாடசாைலச் சூழல் நாட் ன் 
அைனத் ப் பகுதிகளி ள்ள அைனத்  மாணவர்க க்கும் 
கிைடக்கப்ெபற்றால் என்ன? ஆனால், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் கிைடக்கப்ெபறல், ஆசிாியர்க க்கான உபகர 
ணங்கள் கிைடக்கப்ெபறல் ேபான்றவற்றி ம் மற் ம் 
பாடத்திட்டங்களி ம்கூட நா  ரா ம் பாாிய ேவ பா கள் 
காணப்ப கின்றன. பல கிராமியப் பாடசாைலகளில் இந்த 
அ ப்பைட விடயங்களில் பாாிய குைறபா கள் நில கின்றன. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இதன் 
காரணமாக இன்  கல்வி மிக ம் இலாபகரமான வியாபாரப் 
பண்டமாக மாறி ள்ள டன் சிறந்த பாடசாைலக க்கான 
பாாிய ேபாட் ச் சூழைல ம் உ வாக்கி ள்ள . எனேவ, 
கிராமியப் பாடசாைலக க்கும் சமமான வாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்ப வதன் லம் இந்த நிைல தவிர்க்கப்பட மாக 
இ ப்ப டன், நிைலயான கல்வி ைறைய உ திெசய்ய ம் 

ம். இலங்ைகக் கல்வி ைறயின்கீழ் உயர்தர 
வகுப் க்களில்கூட பாாிய ேபாட் த்தன்ைமைய 
அவதானிக்கக் கூ யதாக ள்ள .   

இன்  பகுதிேநரத் தனியார் வகுப் க்களின் க்கியத் வம் 
பாடசாைலக் கல்விையவிட தன்ைம ெபற் ள்ளைம எம  
கல்வி ைறைமயின் ேதக்க நிைலைமைய எ த் க் 
காட் கின்ற . 2013ஆம் ஆண் ன் ேதசிய இைளஞர் 
ஆய்வின்ப  56 சத தமான இைளஞர்கள் பகுதிேநர வகுப் க் 
களில் பங்ேகற் ள்ள டன் இவர்களில் 33 சத தமாேனார் 
பாடசாைல ேநரங்களில்கூட இந்த வகுப் க்களில் 
பங்ேகற் ள்ளனர். இந்த மாணவர்கள் பகுதிேநர வகுப் க் 
களில் பங்ேகற்பதில் சில ஆசிாியர்க ம் உடன்பாடா ள்ளனர் 
என்ப ம் ெவளிப்பைடயான உண்ைமேய. 

ெபா வாகேவ எம  கல்வி ைறைமயில் பல 
குைறபா கள் உள்ளன. பல்கைலக்கழக அ மதி, அரச 
பல்கைலக்கழக ைறயின் விைனத்திறன், பல்கைலக்கழக 
அ மதி கிைடக்கப்ெபறாத மாணவர்க க்கு உயிாியல் 
மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சிக க்கான ேகாட்டா வழங்கல் எ ம் 
பிரச்சிைனகள் கலந் ைரயாடப்படேவண் ம். ஒேர சமயத்தில் 
இைவயைனத்ைத ம் தீர்க்க யாெதன நான் 
நம் கின்ேறன். ஒேர சமயத்தில் பல பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க 

யற்சிப்ப  விைனத்திறன்மிக்க ஒ  யற்சி மல்ல. 
அபிவி த்தியைடந்  வ ம் ஒ  நா  என்ற வைகயில், 
குறிப்பாகக் கல்விைய மதிக்கும் ஒ  ச கமாக எம  
ச கத்ைத மாற்றியைமப்ப  இன்றியைமயாத விடயமாகும். 
ஏெனனில், நாட் ன் அைனத்  மாணவர்க க்கும் தரமான 
கல்வி கிைடப்பதற்கான சமத் வமான வாய்ப் க்கள் 
கிைடக்கப்ெபற ேவண் ம். 
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வட மாகாணத்தி ள்ள வன்னி மாவட்டமான , ஆரம்ப 
காலங்களில்  இலங்ைகயின ம் கல்வி ன்ேனற்றத்தில் 

ன்ேனா யாக இ ந்த மாவட்டங்களில் ஒன்றாக 
இ ந்தா ம், 30 வ டகால ெதாடர்ச்சியான த்தத்தின் 
காரணமாக இப்ெபா  ஒ  ேதக்க நிைலைய அைடந் 

ள்ள  என்ப  உங்கள் அைனவ க்கும் ெதாி ம். எனேவ, 
இப்பிரேதசத்தின் ச க ேமம்பாட் ன் அ த்தளமாக 
இ க்கின்ற அைனத் ப் பாடசாைலக ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ய ேதைவ ள்ள . இங்கு க்கியமாக 
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
ெதாடர்பாடல் ேபான்ற விடயங்க க்கு ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற நில வ டன், விைளயாட்  ைமதானம், 
விஞ்ஞான ஆய் கூடம், வாசிகசாைல வசதிகள், கணினி 
அைறகள் மற் ம் உபகரணங்கள் என்பன ம் உடன யாக 
வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெபா வாக நாடளாவிய ாீதியாக இலங்ைக ஸ் ம்களின் 
கல்விப் பிரச்சிைனகள் பற்றி ேநாக்கின், அர ெமாழி மற் ம் 
இஸ்லாம் கற்பிப்பதற்காக தமிழ்ெமாழி லம் சுமார் 500 
ெவற்றிடங்க ம் சிங்கள ெமாழி லம் சுமார் 150 
ெவற்றிடங்க மாக ெமாத்தம் 650 ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் 
நில கின்றன. ஆனால், 2008ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற 
வைரயான 07 வ ட காலப்பகுதியில் ஆசிாியர்கள் எவ ம் 
நியமிக்கப்படவில்ைல. எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்  
இதற்கான நடவ க்ைகைய எ க்க ேவண் ெமன்  
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ஸ் ம் மாணவிகளின் சீ ைட டன் பர்தா 
ணிக்கும் பணம் ஒ க்கி ள்ளைம ெதாடர்பாக அைமச்சர் 

அவர்க க்கு இலங்ைக ஸ் ம்கள் சார்பாக நான் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், சில பாடசாைலகளில் 

ஸ் ம் மாணவிக க்கு அந்த பர்தாைவேயா அல்ல  
காற்சட்ைடையேயா அணியத் தைட விதித் ள்ளைம ஒ  
பாாிய பிரச்சிைனயாக உள்ள டன், அ  அைமச்சின் 
கட்டைளைய அவமதிக்கும் ெசயலாக ம் உள்ள .  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, පර්දාව කියන එක මුස්ලිම් අයෙග් 

සංස්කෘතික අංගයක්. ඒ නිසා පර්දාව පැළඳීම පිළිබඳව අෙප් කිසිම 
තහනමක් නැහැ. ඕවා පසු ගිය කාලෙය් සිදු කළ ජාතිවාදී කටයුතු. 
නමුත්  එය පැළඳීම සම්බන්ධව අපිට කිසි පශ්නයක් නැහැ. අනිත් 
එක, මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී උතුරද, දකුණද, නැ ෙඟනහිරද කියා 
ෙවනසක් නැහැ. ෙම් වතාෙව් සමව ෙබදී යන විධියට තමයි, මුදල් 
ෙවන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් එෙහම පර්දාව පැළඳීම 

තහනම් කර තිබුණාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ඔව්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, සමහර 

ශිෂ්යාවන්ෙගන් ඒවා ගැෙලව්වා, පාසල් ඉදිරිපිටදී. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා දන්ෙන් නැද්ද? එෙහම වුණා. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
එෙහම කෙළේ නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தற்ெபா ம் சில 

பாடசாைலகளில் 'பர்தா' உ ப்பதற்குத் தைட விதிக்கப் 
ப கின்ற . அைதக் கவனத்திற்ெகாண்  அதற்கான சுற்  
நி பங்கைள அ ப் வதன் லம் நீங்கள் அந்த தைடைய 
நீக்கினால் நன்றாக இ க்கும்.   

அம்பாந்ேதாட்ைடயில் சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட 
அைனத்  இன மாணவர்க க்குமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட “சுச்சி 
ேதசிய பாடசாைல” பற்றி ஸ் ம் ெபற்ேறார்களின் ம  
ஒன்ைற நான் இந்தச் சைபயில் *ஆவணப்ப த் கிேறன். இன 
நல் ணக்கத்ைத ேநாக்கிப் பயணிக்கும் நாம் இவற்ைறச் 
சீர்ெசய்ய அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் சுற் நி பங்கள் 
அ ப்பி ைவக்கப்படல் ேவண் ம். 

ம்ெமாழி அ லாக்கத் திட்டத்ைத வ ப்ப த்த வன்னி 
உள்ளிட்ட வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதச தமிழ்ெமாழிப் 
பாடசாைல களில் சிங்களம் கற்பிப்பதற்கும் சிங்கள ெமாழிப் 
பாடசாைலகளில் தமிழ்ெமாழி கற்பிப்பதற்கும் ஆசிாியர்கள் 
நியமிக்கப்படேவண் ம்.  

உயர் கல்விையப் ெபா த்தவைரயில், யாழ்ப்பாண 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ னியா வளாகத்ைத வ னியா க்காக 
தனியான பல்கைலக்கழகமாகத் தர யர்த்த நடவ க்ைக 
எ த்தல் ேவண் ம். பல்கைலக்கழக அ மதி ைறயில் 
தி த்தங்கள் ெசய் , த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, 
கிழக்கு மாவட்டங்கைள விேசட தரப்ப த்தி, அங்கு குறிப்பாக 
அைனத் த் ைறக க்குமான மாணவர் அ மதிைய 
தற்கா கமாக அதிகாிக்க ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
வ னியாவில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் திறந்த 

பல்கைலக்கழகத்தின் பிராந்திய கிைளயிைன மாணவர்களின் 
நலன் க தி, தனியான வ னியா திறந்த பல்கைலக்கழகமாகத் 
தர யர்த்தி வி த்திெசய்ய ேவண் ம். அேதேநரம் இலங்ைக 
யின் அைனத்  ஸ் ம் மாணவர்கைள ம் ெதன்கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குள் குத்தி ஸ் ம் மாணவர்கைளத் 
தனிைமப்ப த்தா , அவர்கள  வதிவிடத்ைத அண்மித்த 
ெகா ம்  மற் ம் ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகங்க க்கும் 
வ டாந்தம் ற் க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் அ மதிக்கப் 
பட ேவண் ம். ஏெனனில் கடந்த வ டம் ெதன்கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழக அ மதி கிைடத்த மாத்தைள மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்த 9 மாணவிகள் ரம் காரணமாக அதைனக் ைகவிட்  
விட்டனர்.  எனேவ, இவ்விடயங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்.  

அேதேநரம், நான் வன்னி மக்க க்கு உ தியளித்த  
ேபால் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயில் எனக்கு 
மாதாந்தம் கிைடக்கும் ெகா ப்பன கைள வன்னி மாவட் 
டத்தின் வறிய மாணவர்களின் கல்வி அபிவி த்திக்காகத் 
ெதாடர்ந் ம் வழங்கிவ கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
விைளயாட் த் ைறையப் ெபா த்தவைரயில், குறிப்பாக 

1948 - 1960 காலப்பகுதியில் ேதசிய கரப்பந்தாட்ட மற் ம் 
கால்பந்தாட்ட அணிகளில் வடக்கின் இைளேயார்கள் க்கிய 
இடம் வகித் ள்ளனர். இ ப்பி ம் இன்  நிைலைம மிக ம் 
கவைலக்கிடமாக ள்ள . ேதசிய தரத்தி ந்  மிக ம் ர 
விலகிய நிைலயில் வன்னி விைளயாட் த் ைற உள்ள . 
இதைனச் சீர்ெசய்ய வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் ந ன வசதிக டனான மாவட்ட விைளயாட் 
டரங்குகள் மற் ம் நீச்சல் தடாகங்கள் அைமக்கப்ப வ டன், 
அைனத் ப் பாடசாைலகளி ம் விைளயாட்  வசதிகள் 
வி த்தி ெசய்யப்பட்  சிறந்த பயிற் விப்பாளர்க ம் 
நியமிக்கப்படேவண் ம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන 

කරන්න. ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இ தியாக, எம  வன்னிவாழ் தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் 

மக்களின் கல்வி மற் ம் விைளயாட்  ேமம்பாட் த் 

திட்டங்கைள ன்ென ப்பதன் லம் பிரேதச அபிவி த்தி 
ைய ம் இன நல் ணக்கத்ைத ம் கட் ெய ப்ப எம  
அரசாங்கம் ரண ஒத் ைழப்ைப வழங்கும் என நான் 
நம் கிேறன். நன்றி! 

 

[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී කීඩා 

අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා උසස් අධ්යාපන හා මහා 
මාර්ග අමාත්යාංශය කියන ෙම් අමාත්යාංශ තුෙනහි වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථෙව්දී, විෙශේෂෙයන්ම මහා 
මාර්ග අමාත්යතුමාට ස්තුති කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව ලංකාෙව් හැම පළාතකම 
පාරවල් හැදුවත්, ලංකාෙව් ෙතවන පධාන පාර හදන්ෙන් නැතුව 
2008 ඉඳලා එම පළාෙත් ජනතාව රවට්ට, රවට්ටා සිටියා. නමුත් 
දැන් මහා මාර්ග ඇමතිතුමා ඒ සඳහා පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා ෙකොට්ටාෙවන් ෙකොළඹට යාමට වඩා 
අඹතෙලන් ෙකොළඹට යෑම පහසු කිරීම සඳහා මීටර් 27ක් පළල, 
මං තීරු හතරක පාරක් ලබන ෙපබරවාරි මාසෙය්දී සෑදීමට එතුමා 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාවෙග් 
ජන ජීවිතය ඉහළ නැංවීමටත් එතුමා ගත් පියවර සම්බන්ධව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාටත් අෙප් පශංසාව පළ කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති කිසිම රජයකින් ෙවන් ෙනොකළ ආකාරයට 
රුපියල් බිලියන 90කට අධික මුදල් පමාණයක් ලංකාෙව් 
අධ්යාපනය දියුණු කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක පතිඵල 
අෙප්ක්ෂාෙවන් අධ්යාපනය ඊළඟ පියවරට ෙගන යෑම සඳහා -අෙප් 
අනාගතය ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් වුණත්, අධ්යාපනික 
වශෙයන් ශක්තිමත් ෙනොවුෙණොත් අෙප් රටට ඉදිරියට යන්න 
බැහැ කියන අ ර්ථෙයන්- එතුමා රුපියල් බිලියන 90ක මුදලක් 
ෙවන් කර ගැනීම සම්බන්ධව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අපි ඉස්සර කිව්වා, ලංකාව සාක්ෂරතාවෙයන් ඉහළම රටක් 
කියා; බුද්ධි මට්ටෙමන් ඉහළම රටක් කියා. ෙකෙසේ නමුත් අද 
අධ්යාපනයට අත් වී තිෙබන ඉරණම සම්බන්ධෙයන් අප ඉතාම 
කනගාටුවට පත් ෙවනවා. ෙකොළඹ නගරය කිට්ටුව තිෙබන 
ෙකොෙළොන්නාෙව් පිරිමි දරුවන්ට යෑමට හරියාකාර පාසලක් නැහැ 
කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා. එක ජාතික පාසලක් 
තිෙබනවා. නමුත් එය දියුණු ෙවලා නැහැ. ඒ තමයි, රාජසිංහ මහා 
විද්යාලය. අෙප් පළාෙත් ජාතික පාසල් ෙදකක් තිෙබනවා. පළාත් 
සභා පාසල් 18ක් තිෙබනවා. පළාත් සභාවලට දීලා තිෙබන ෙම් 
පාසල් පමාණය වැඩියි. ඒ අයට එය දරා ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් තුළට ෙද්ශපාලනය රිංගවා මන්තීවරුන්ෙග් ලැයිස්තුවලින් 
දරුවන් පාසල්වලට දමනවා. ඒ පාසල්වලට පහසුකම් ලබා ෙනොදී, 
වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ භාෙගට හදපු building එක්ක පවත්වා 
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම එම පාසල්වල ගුරු හිඟයක් පවතිනවා. 
ෙලෙහසිෙයන් මාරුවීම් ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් බවට ෙම්වා 
පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් සංකල්පය ෙහොඳයි. 
ඇමතිතුමා කිව්වා හැම පළාතටම එක වාෙග් සලකනවා කියා. අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒක ටිකක් ෙවනස් කරන්නය 
කියා. එෙසේ ෙවනස් කර ඉතාම දුෂ්කර තැන් හඳුනා ෙගන -අෙප් 
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මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස වාෙග් පවතින- ඒ තැන්වලට අවශ්ය 
පතිපාදන ටිකක් වැඩිපුර ලබා ෙදන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, ජාතික පාසල්වලට යන්න කලින් දරුවන් එක වසර සිට 
පහ වසර දක්වා තිෙබන පළාත් සභාෙව් පාසල්වලට යනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පාසල් දියුණු කෙළේ නැත්නම්, ෙම් පාසල්වල අධ්යාපන 
මට්ටම ඉහළට ෙගනාෙව් නැත්නම් ඒ ජාතික පාසලට ෙමොන තරම් 
පහසුකම් ලබා දුන්නත්, ඒ දරුවා ඉහළ බුද්ධි මට්ටමක් තිෙබන 
දරුෙවකු බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එය ටිකක් ෙවනස් 
කරන්නය කියා අපි ඉතාම ආදරෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ෙම් පළාත් සභාවලට විශාල පාසල් පමාණයක් අයත්ව තිෙබන 
නිසා ෙම් පාසල්වල අධීක්ෂණය සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
විසින් විෙශේෂ කාර්යාංශයක් ආරම්භ කරන්නය කියා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් තරම් විශාල මුදල් සම්භාරයක් ලබා 
ෙදනෙකොට, ෙම් තරම් විශාල පහසුකම් පමාණයක් ලබා 
ෙදනෙකොට, ඒවාෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කගත පතිඵල 
ලැෙබනවාද, ඒවා හරියාකාරව කියාත්මක ෙවනවාද, ඒවා ඇතුෙළේ 
ෙද්ශපාලනය කියාත්මක ෙවනවාද කියා අධීක්ෂණය කිරීමටත්, 
එෙසේ සිදු කර ඒ පාසල් හරි මාර්ගයට ෙගනැල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු පතිඵල ලබා ගැනීම සඳහාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
අධීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ යුතුයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, 
අවසානෙය්දී ෙම් ඔක්ෙකෝම  එන්ෙන් අධ්යාපන ඇමතිතුමා හැටියට 
සිටින ඔබතුමා ෙවතයි. 

අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කිව්වා, වාර විභාගෙය්දී 
ගණන් අසමත් නම්, සමහර පාසල්වල දරුවන්ට සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගයට ලියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්වා ෙවන්ෙන් පළාත් 
සභා පාසල්වල. හැබැයි ෙම් වගකීම එන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් 
"එකවුන්ට්" එකට. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් කමවත්, නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
ෙම් ෙවලාෙව්දීම කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත් 
සාකච්ඡා කරන්න ලැබීම ගැන  අද අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා අද 
දවස ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ලංකාෙව් ජනපියතම කීඩාව, 
ලංකාවට ජාත්යන්තර කීර්තිය අරෙගන දුන් කීඩාව වන්ෙන් කිකට්. 
කිකට් නිලවරණය ඔන්න ෙමන්න තිෙබන ෙමොෙහොතක තමයි ෙම් 
වැය ශීර්ෂ අද සාකච්ඡාවට ලක් ෙවන්ෙන්. 1996 වසෙර්දී අෙප් 
රටට කිකට් ෙලෝක කුසලානය ලැබිලා අද වන විට අවුරුදු 19ක් 
ගත ෙවලාත් අපට නැවතත් ෙලෝක කුසලානයක් ෙගෙනන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. එෙහම ෙවන්න ෙහේතුව තමයි, පසු 
ගිය දශක ෙදෙක්දී ශී ලංකා කිකට් ආයතනය පරිපාලනය කරපු අය 
ඉතාම වැරදි සහගත විධියට වැඩ කර තිබීම. ඔවුන් ලංකාෙව් කිකට් 
කීඩාව දියුණු කරන්න කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කෙළේ නැහැ. 
ෙලදර් ෙබෝලවලින් කීඩා කරන, ඉහළ ෙපෙළේ පාසල්වලින් එළියට 
එන කීඩකයන් clubsවලට කීඩා කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒවායින් 
එළියට එන අයට තමයි ලංකාෙව් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය 
කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙලදර් ෙබෝල පහසුකම් 
නැති ගාමීය, දුප්පත් පාසල්වල දුප්පත් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන්ට 
ලංකාෙව් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් 
නැහැ. ඒ අය අතුරින් දක්ෂයන් ෙතෝරලා, ඒ අය හරහා ලංකාෙව් 
කිකට් කීඩාව මීට වඩා ශක්තිමත් කරලා, අෙප් රටට ෙලෝක 
කුසලාන ෙගෙනන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙමොනවාද කෙළේ, ෙම් ෙගොල්ලන්? ෙම් 
ෙගොල්ලන් කෙළේ CSN නාලිකාවට අවශ්ය උපකරණ ලබා ෙදන 
එකයි, ඒ ආයතනයට විකාශන අයිතිය ලබා ෙදන එකයි. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් තමයි කෙළේ.  

දැන් ෙම් කිකට් නිලවරණයට නාම ෙයෝජනා භාර දීලා තිෙබන 
සභාපතිවරෙයක් ඉන්නවා. 2010 ඉන්දියානු ශී ලංකා කිකට් 

තරගාවලිය ෙවලාෙව් දඹුල්ල කණ්ඩලම ෙහෝටලෙය්දී ඉන්දියානු 
කීඩකෙයකුෙග් කාමරයට කාන්තාවක් ගියා. ෙම් සම්බන්ධව ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනෙය් Security Consultant ෙම්ජර් ජනරාල් 
ෙලෝරන්ස් පනාන්දු මැතිතුමා ඉන්දියානු කිකට් කළමනාකරුට 
ලිපියක් යවනවා, එවකට ශී ලංකා කිකට් පරිපාලනෙය් හිටපු 
ෙල්කම්තුමාට පිටපතක් සහිතව. ෙම්ක බරපතළ ෙචෝදනාවක්. 
අල්ලස් ලබා දීෙම් උත්සාහයක් තිබුණු බව තමයි ඒෙකන් 
ෙපෙනන්ෙන්. ඒ සිදුවීම යටපත් කරපු ෙකනා ලංකාෙව් කිකට් 
දියුණු කරන්න, කිකට් නිලවරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා එම ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් 
සඳහා උත්තරයක් ලබා ෙදයි කියලා.  

ඒ එක්කම පසු ගිය කාලෙය් කීඩාව පහත වැටිලා තිබුණු විධිය 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනී, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. පසු ගිය කාලෙය් කීඩාව 

පහත වැටිලා තිබුණු විධිය කථා කරන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ගාම 
නිලධාරි වසම් 14,022ක් තිෙබනවා. ඒ හා සමාන ගණනක් ඡන්ද 
මධ්යස්ථාන තිෙබනවා. ෙම්වාට කැරම් ෙබෝඩ්, දාම් ෙබෝඩ් 
ෙගනාවා. ඒ සඳහා තීරු බදු සහනත් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඒ  අදාළ සියලු 
ලියකියවිලි මම සභාගත* කරනවා.  

හිටපු කීඩා ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා ෙම් සඳහා බදු 
නිදහසක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. මා 
දන්නා තරමට මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා 
දැනුවත්ව ෙනොෙවයි, ෙමය සිදු වුෙණ්. බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් වුවමනාවට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
කාර්යාලවලට ෙබදන්න, කීඩා අමාත්යාංශෙය් සල්ලිවලින් තමයි 
ෙම්වා ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරපු සියලු පරීක්ෂණවල සියලු වාර්තා 
තිෙබනවා. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඒ සියලු 
ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.  

ඒ වාර්තා අනුව, බඩු භාර ගත්ත පුද්ගලයා GRN එක අත්සන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් බලහත්කාරෙයන්. ගරු කීඩා අමාත්යතුමනි, 
ෙම් මුදල් ෙකොෙහොමද ෙගව්ෙව්, ෙකොෙහන්ද ෙගව්ෙව් කියන එක 
ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා, ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. කැමත්ෙතන් 
වුණත්, අකමැත්ෙතන් වුණත් අපට පිළිගන්න ෙවනවා, අෙනක් 
කීඩාවලට වඩා අපට ජාත්යන්තර කීර්තියක් ලබන්න පුළුවන් 
කිකට් කීඩාෙවන් බව. මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ශී ලංකා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිකට් ආයතනයට සැලසුමක් නැති වුණාට මා සිරස නාලිකාෙව් 
පධානියා හැටියට සිටියදී අපි කළ කාර්යයක් ගැන. අපි සැහැල්ලු 
පන්දු කිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කළා. එවකට කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයාට මම කිව්වා, ''උදව් කරන්න  ගෙම් 
ෙකොල්ෙලෝ ෙතෝරන්න'' කියලා. එතෙකොට අවඥාෙවන් හිනා 
වුණා. අන්තිෙම්දී අපි ඒ අභිෙයෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දීලා, නුවන් 
පදීප් කියන ෙව්ග පන්දු යවන්නා ෙසොයා ගත්තා. රූපවාහිනී 
නාලිකාවකට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, කීඩා 
අමාත්යාංශයට, ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ඊට වඩා යමක් 
කරන්න පුළුවන් කියන එකයි මාෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 
ෙදන්න. මම කථාව අවසන් කරන්නයි හදන්ෙන්. කීඩා 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට උනන්දුව තිෙබනවා, හැකියාව 
තිෙබනවා, වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. අපි ඔබතුමාට අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නම්. ෙහොරුන්ට ෙම් තනතුරුවලට එන්න 
ෙදන්න එපා. ඒ වාෙග්ම සල්ලිකාරයන්ට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සල්ලි 
බලෙයන් කීඩා සංගම්වල ඡන්ද බලය හදා ෙගන, ෙම් 
තනතුරුවලට එන්න ෙදන්න එපා. ෙම් තිෙබන කමය ෙවනස් 
කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගමට කිකට් 
කීඩාව ෙගනියලා, ගෙම් කීඩකයන් ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා, 
ජාත්යන්තර ජයගහණ ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මා කියා 
සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගනුත් මම එක 
ඉල්ලීමක් කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් ළමා අපචාර, ස්තී දූෂණ වැඩි 
වුණා. ෙම් වැරදිකරුවන්ට මරණ දඬුවම ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
ෙගොඩක් අය ෙයෝජනා කළා. මා ෙපෞද්ගලිකවම අරාබිෙය් මරණ 
දඬුවම ෙදනවාට විරුද්ධයි වාෙග්ම, ලංකාෙව් මරණ දඬුවම ලබා 
ෙදනවාටත් විරුද්ධයි. ඒ නිසා අපි කළ යුත්ෙත්, මරණ දඬුවම් ලබා 
ෙදනවා කියලා ෙම් අපරාධ පාලනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම 
ෙනොෙවයි. එෙහම කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, විනයානුකූල සමාජ පරපුරක් බිහි කරන්න කටයුතු 
කරන්න කියලා. මම පළාත් සභා මන්තීවරයකු හැටියට හිටපු 
කාලෙය්දීත් ෙමම ෙයෝජනාව පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. 
එවකට හිටපු මහ ඇමතිතුමා ඒ සඳහා මට අවස්ථාව                                
දුන්ෙන් නැහැ. මම පාර්ලිෙම්න්තුවට මෙග් ෙපෞද්ගලික                    
මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ''09 වසර 
දක්වා පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ඉරිදා උෙද්ට දහම් පාසල් 
අධ්යාපනය, ආගමික අධ්යාපනය අනිවාර්යය කරලා ටියුෂන් පන්ති 
තහනම් කරන්න" කියලා. ෙම් සඳහා විවිධ බාධක ඒවි. ෙමයට 
විවිධ ගැටලු ඒවි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන්න. අපි සහ ෙයෝගය ලබා 

ෙදනවා. ෙමය ෙකොෙහොම හරි කියාත්මක කරන්න. ෙමොකද, 
ෛවද්යවරු, ඉංජිෙන්රුවරු, නීතිඥවරු බිහි කරන්න ඉලක්ක 
කරනවා වාෙග්ම ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියන් පිරිසකුත් බිහි 
කරන්න අපි ඉලක්ක  කළ යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් තමයි විනය 
ගරුක රටක් අපට ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබ්වා  කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා. 
 
[பி.ப. 2.57] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

விைளயாட் த் ைற அைமச்சு, கல்வி அைமச்சு, உயர் கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற இந்தக் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைளத் 
ெதாிவிக்க இடமளித்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

த ல் விைளயாட் த் ைற அைமச்ைச எ த் க் 
ெகாண்டால், த்த காலத்திற்கு ன்பாக வட மாகாணம் 
அ ம் குறிப்பாக யாழ். மாவட்டம் விைளயாட் த் ைறயில் 

ன்னணி வகித் வந்த . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக த்தம் 
காரணமாக அந்த ஊக்குவிப் க்கள் குைறந் , இைளஞர் 

வதிக ைடய எண்ணங்கள் திைசமாறியி ந்தன. அதனால் 
வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அங்கி க்கின்ற 
இைளஞர் வதிகள் வி ம்பிேயா வி ம்பாமேலா ேவ  
திைசகளில் ெசல்வதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டைமயினால் அங்கு 
விைளயாட் த் ைற மிக ம் பல னப்பட் ந்த . பின்னர் 
ஒ  காலகட்டத்தில் அந்தப் ெபா ப் கைள நாங்கள் எ த் , 
அந்த இைளஞர் வதிக க்கு இ க்கின்ற வாய்ப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகா த் , ஏ-9 தி டப்பட்ட ேநரத்தி ம் அவர்கள் 
ேதசிய விைளயாட் ப் ேபாட் களில் கலந் ெகாள்ளத்தக்க 
வைகயில் ஏற்பா கைளச் ெசய்தி ந்ேதாம்.   

இ ந்தா ம், இந்த 2016ஆம் ஆண் க்குாிய வர  
ெசல த் திட்டத்தில் நிதியைமச்சர் விைளயாட் த் ைற 
சம்பந்தமாக ஆக்க ர்வமான க த் க்கைளக் கூறியி ந்தார். 
அந்த வைகயில் அவ ைடய க த் க்கைள நான் 
வரேவற்கிேறன். ேம ம், வட மாகாண சைப விைளயாட் த் 
திைணக்களத்தின்கீழ் வ கின்ற விைளயாட்  உத்திேயாகத்தர் 
பதவி ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட ேவண் ம் என் ம் 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகங்களின்கீழ் ெப  விைளயாட் க் 
கள் மற் ம் உள்ளக விைளயாட் க்கள் என்பவற் க்கு உாிய 
பயிற் விப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள, யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் உடற்கல்வி ப்ேளாமா பட்டம் 
ெபற்றவர்க க்கு ன் ாிைம அ ப்பைடயில் விைளயாட்  
உத்திேயாகத்தர் மற் ம் பயிற் விப்பாளர் பதவிகள் 
வழங்கப்ப தல் ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த் , யாழ்ப்பாணம் ைரயப்பா விைளயாட்டரங்கின் 
அபிவி த்திப் பணிகள் காலதாமதமாகின்றன. அந்த வைகயில் 
அைமச்சர் அவர்கள் கூ ய கவனெம த்  அைதத் ாிதமாக 
நிைறேவற் வதற்கு ஏற்பா கள் ெசய்ய ேவண் ம். யாழ். 
மாவட்டத்தி ந்  ேதசிய மட்டத்திலான விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் கலந் ெகாள் ம் சகல அணிக க்குமான 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் தங்குமிட வசதிகள் மற் ம் 
ெசல கைள வழங்க ேவண் ம். வடக்கு மாகாணத்தில் 
இ க்கின்ற விைளயாட் த் ைற உத்திேயாகத்தர்கள் 
அைனவ க்குமான பதவி உயர் கைளக் குறித்த 
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காலத் க்குள் ேமற்ெகாண்  அவர்க க்குாிய சம்பளக் 
ெகா ப்பன  நி ைவகைளக் காலக்கிரமத்தில் வழங்க 
ேவண் ம். பிரேதச ெசயலக ாீதியாக விைளயாட்  ரர்கள் 
அைடயாளம் காணப்பட்  அவர்க க்குாிய பயிற்சிகைள 
வழங்குவதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்  அவற் க்குாிய 
உபகரணங்கள் வழங்கப்ப வ  மட் மல்லா , 
கலந் ெகாள் ம் ரர்க க்குாிய ஊக்குவிப் த் 
ெதாைகைய ம் வழங்க ேவண் ம். தனிேய 
பாடசாைலகேளா  மட் ம் நின் விடாமல் விைளயாட் க் 
கழகங்கைள ம் அைடயாளம் கண்  அந்த விைளயாட் க் 
கழகங்க க்கும் ேதைவயான உதவிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம்.   

அ த்ததாக, கல்வி அைமச்சு ெதாடர்பான சில 
க த் க்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். வடக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள ஆங்கில ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள உயர் 
ெதாழில் ட்ப நி வனங்களி ந்  ஆங்கில ப்ேளாமா 
பட்டம் ெபற்றவர்கள் லம் நிரப் வதற்கான வழிவைககள் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

வடக்கு மாகாணப் பாடசாைலகளில் க.ெபா.த.. சாதாரண 
தர, உயர்தர வகுப் க்களில் கல்வி பயில்கின்ற மாணவர்கள் 
ஊடகத் ைறைய ஒ  பாடமாகக் கற்கின்றார்கள். ஆனால், 
ஊடகத் ைற ஆசிாியர்க க்கான ஆளணி இன் ம் வட 
மாகாண சைபயினால் உ வாக்கப்படவில்ைல. இதன் 
காரணமாக மாணவர்கள் பாடத்திைனக் கற்பதில் மிகுந்த 
சிரமத்திற்கு உட்ப கிறார்கள். எனேவ, ஊடகத் ைறப் 
பட்டதாாி ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கு கல்வி அைமச்சு வழி 
ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

திதாக ெவளியிடப்பட்ட இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவப் 
பிரமாணக் குறிப்  மற் ம் இலங்ைக அதிபர் ேசைவப் 
பிரமாணக் குறிப்  என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் வட 
மாகாணத்தி ள்ள அதிபர்கள், ஆசிாியர்க ைடய பதவி 
உயர் கைளக் காலக்கிரமத்தில் வழங்கி, அவர்க க்கான 
சம்பள உயர் கைள ம் நி ைவக டன் வழங்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெபா  நி வாக 
அைமச்சின் 25/2014ஆம் இலக்க சுற் நி பத்தின்ப  ேதசிய 
பாடசாைலகளில் பணியாற்றி வ கின்ற பாடசாைல 
அபிவி த்தி மற் ம் பைழய மாணவர் சங்கங்கள் லம் ஊதியம் 
ெப கின்ற சகல அைமய ஊழியர்க க்கும் நிரந்தர நியமனம் 
கிைடப்பதற்கும் வழிெசய்ய ேவண் ம்.  

வட மாகாணப் பாடசாைலகளில் ெதாழில் ட்ப 
ஆய் கூடங்கள் கிைடக்காத அைனத்  A மற் ம் B தரப் 
பாடசாைலக க்கும் ெதாழில் ட்ப ஆய் கூடங்கள் 
கிைடக்கக்கூ ய வழிவைககைள ம் ேசைவக்கால ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கள் மற் ம் ரப் பிரேதசங்களில் கல்வி 
கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்கள் அைனவ க்கும் ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் கிைடக்கக்கூ ய வழிவைககைள ம் ெசய் தர 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ேகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைல, ேகாப்பாய் 
ேதசிய கல்விக் கல் ாி, வ னியா ேதசிய கல்வியியற் கல் ாி 
ஆகியவற்றின் வசதிகைள ம் ேமம்ப த்த ேவண் ம். 
ேகாப்பாய் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைலயின் வி தி 

ற்றாகத் தி த்தப்ப தல் ேவண் ம்.  

வட மாகாணத்தி ள்ள சகல பாடசாைலகளி ம் 
மாணவர்கைள அ மதிக்கும்ேபா  பாடசாைல நி வாகம் 
எந்தவைகயிேல ம் நிதி ெப வைதத் த க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வன்னிப் பிரேதசம் மற் ம் தீவகப் பிரேதசம் 
ஆகியவற்றி ள்ள பாடசாைலக க்கு ஆசிாிய வி தி 
வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன் ம் வட 
மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் பாழைடந்த கட் டங்கள் 
யா ம் அைடயாளங் காணப்பட்  அவற்ைற இ த்  
அப் றப்ப த்தி அங்கு திய கட் டங்கள் 
அைமக்கப்ப வதற்கு வழிெசய்ய ேவண் ெமன் ம் கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். நிதி அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய வர  
ெசல த் திட்ட உைரயில், "எம  ச கத்திற்கான கல்வி 
வாய்ப் க்கைள விாி ப த் வதற்கு அரசாங்கத்தின் 
அர்ப்பணிப் டனான கிளிெநாச்சியில் ெபாறியியல் 
பீடத்ைத ம் வ னியாவில் விவசாய பீடத்ைத ம் அைமக்க 

ன்ெமாழிகின்ேறன்"  என்  கூறியி க்கிறார். ஏற்ெகனேவ, 
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்திற்கு ஒ  ெபாறியியில் பீடம் 
ேதைவெயன்ற யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழக ச கத்தி ைடய 
ஒ  ேகாாிக்ைக இ ந்த . 1978ஆம் ஆண்  ேபராசிாியர் 

ைரராஜா காலத்தி ந்  அந்தக் ேகாாிக்ைக எ ந்தி ந்த . 
பல சிரமங்க க்கு மத்தியில் அ  2012ஆம் ஆண் ல் 
ைககூ ய . அ வைரயில் எந்தவிதமான ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைகக ம் யாரா ம் எ க்கப்படவில்ைல. அந்தப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குாிய காணி கிளிெநாச்சியி ள்ள 
அறிவியல் நகாில் அைமந்தி ந்த . அ  ஒ  காலகட்டத்தில் 

க ைடய பயிற்சிப் பாசைறயாக இ ந்த . இரா வம் 
வட மாகாணத்ைத வி வித்த பிறகு அந்த இடத்ைத அவர்கள் 
ைவத்தி ந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 558 ஏக்கர் நிலம்!  

த்தத்திற்குப் பின்னர் என் ைடய யற்சியால் அந்த இடம் 
அரசாங்கத்திடமி ந்  ெபறப்பட்ட . அதாவ , இந்திய 
உதவிேயா ம் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் உதவிேயா ம் அைத 
நான் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத் க்குப் ெபற் க் 
ெகா த்ேதன். சமீபத்தில் உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சர் அவர்கள் அந்த ெபாறியியல் வளாகத் க்குாிய 
கட் டத்ைதத் திறந் ைவத்ததாக நான் அறிகிேறன். அவ க்கு 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூ கின்ேறன். எனேவ, 
ேமலதிகமாக ஒ க்கப்ப கின்ற நிதிைய ஏற்ெகனேவ 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற ெபாறியியல் ைறைய ேம ம் 
வளப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் பயன்ப த்த ேவண் ம். 
ஏற்ெகனேவ அங்கு விவசாயத் ைற இ ந்த . பின்  

த்தத்தின் காரணமாக அ  இடம்ெபயர்க்கப்பட்  
யாழ்ப்பாணத்திற்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . நாங்கள் 
இந்தக் காணிையப் ெபற் க்ெகா த்த பிறகு அங்கு 
கட் டங்கள் னரைமக்கப்பட்  மீண் ம் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அந்த வைகயில்,  அறிவியல் நகாில்  
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற ெபாறியியல் ைறக்கும் 
விவசாயத் ைறக்கும் ஒ க்கப்பட்ட நிதிைய வழங்கி 
அவற் க்கு ேம ம் வளம் ேசர்க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அ த்ததாக, ெப ந்ெத க்கள் சம்பந்தமாக சில 
க த் க்கைள ம் நான் இங்கு கூற வி ம் கின்ேறன். வட 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், யாழ்ப்பாணத்தில் 
கிட்டத்தட்ட 525.85 கிேலாமீற்றர் திகள் இ க்கின்றன. 
இைவ ெப ந்ெத க்கள் திைணக்களத் க்கு உட்பட்ட 

திகளாகும். இவற்றில் கிட்டத்தட்ட 50 தத் க்கும் 
ேமற்பட்ட திகளின் னரைமப்  ேவைலகள் நிைற  
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. கிளிெநாச்சிையப் ெபா த்த 
வைரயில்,  'A' வகுப்  திகள் தம் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் விட்டன. 'B' வகுப்  திகளில் 50 தம் நிைற  
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ெசய்யப்பட் க்கின்றன. ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில், 'A' வகுப்   திகள் தம் 
நிைற ெபற்றி க்கின்றன. 'B' வகுப்  திகளில் 90 

தமானைவ நிைற ெபற்றி க்கின்றன. நான்கு கிேலாமீற்றர்  
நீள ைடய வற்றாப்பைள அம்மன் ேகாவில் திையப் 

னரைமப் ச் ெசய்வத டாக, ல்ைலத்தீவில் ெப ந்ெத க் 
கள் திைணக்களத் க்குக் கீழ் இ க்கின்ற திகளின் 

னரைமப் ப் பணிகள் ற் க்கு தம் ற் ப்ெப ம் 
என்பைத இவ்விடத்தில்  கூறிக்ெகாள்கிேறன்.  

வ னியாைவப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 'A' மற் ம் 'B' 
வகுப்  திகளில் 70 தமானவற்றின் னரைமப்  
ேவைலகள் நிைற ெசய்யப்பட் ள்ளன. அேதேபால, 
மன்னாாில் 'A' மற் ம் 'B' வகுப்  திகளில் 70 தமானைவ 
நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளன. யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில்,  அங்ேக வ க்ைகயா  - ங்கு தீ  - 
குறிகாட் வான் - நயினாதீ க்குாிய பாைத தரமானதாக 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். நயினாதீ க்கு ெதன்னிலங்ைக 
யாத்திாிகர்க ம் வந் ெசல்கின்றார்கள். அவர்க க்காக 
மாத்திரமல்ல, இ  எங்க ைடய மக்க ைடய நீண்டகால 
ேகாாிக்ைகயாக ம் இ ந்த . எனேவ, வ க்ைகயா  - 

ங்கு தீ  - குறிகாட் வான் - நயினாதீ  வைரயி ம் 
தரமான பாைத அைமக்கப்படேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அைதவிட, B-380 என்  ெசால்லப்ப கின்ற 12.47 
கிேலாமீற்றர் நீள ைடய த் ர் - கந்தேராைட திைய ம், B
-13 என்  ெசால்லப்ப கின்ற 8.53 கிேலாமீற்றர் நீள ைடய  
அல்வாய்  - ெநல் ய  - ன்னாைல திைய ம், AB - 21 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற 52.54 கிேலாமீற்றர் நீள ைடய 
யாழ்ப்பாணம் - ெபான்னாைல - ப த்தித் ைற திைய ம், 
AB - 31 என்  ெசால்லப்ப கின்ற 17.52 கிேலாமீற்றர் 
நீள ைடய ேலா  - ெகா காமம் - கச்சாய் திைய ம், B - 
75 என்  ெசால்லப்ப கின்ற 19.9 கிேலாமீற்றர் நீள ைடய 
சாவகச்ேசாி - ேலா  திைய ம் வ கின்ற அல்ல  அதற்கு 
அ த் வ கின்ற நிதி ஒ க்கீட் ன் லம் னரைமப் ச் 
ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்க க் 
கான கைரேயாரப் பாைத அபிவி த்தியில் B-371 என்  
அைழக்கப்ப கின்ற 28.96 கிேலாமீற்றர் நீள ைடய 
ப த்தித் ைற - ம தங்ேகணி  திேயா  7.6 கிேலாமீற்றர் 
நீள ைடய ேசரன்பற்  - தாைழய  திைய இைணத்தால், 
அ  A-9 பாைதேயா  ெதாடர் ப ம். அப்ப யாயின், A-9 

தியால் பயணம் ெசய்கின்றெபா , வடமராட்சிக்குச் 
ெசல்லேவண் யவர்கள் இப்பாைதயி டாக இலகுவாகச் 
ெசல்ல ம். அேதேபால், வடமராட்சியி ந்  A-9 திக்கு 
வரேவண் யவர்கள், அப்பாைதயி டாக இலகுவாக 
வரக்கூ யதாக இ க்கும். அங்கு கடற்ெறாழி ம் அபிவி த்தி 
யைடந்தி க்கின்ற . இந்நிைலைமயில், அந்த தி மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ப்பதால், அதைனப் னரைமப் 
பதில் கூ ய கவனம்ெச த் மா  நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் வட மத்திய 
மாகாணங்கைள இைணக்கக்கூ ய க்கிய பாலமாக 
ெகாக்கிளாய் பாலம் அைமந்தி க்கின்ற . அதனால், 
கிட்டத்தட்ட 300 மீற்றர் causeway உைடய இப்பாலத்ைத 800 

மீற்றர் ஆக அதிகாிப்ப  மிக அவசியம். இைதவிட, A-35 என்ற 
பரந்தன் - கைரச்சி - ல்ைலத்தீ ப் பாைதயில் கிட்டத்தட்ட 5 
பாலங்கள் அைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற . இந்த 5 
பாலங்க ம் அைமக்கப்பட்டால்தான் அந்த தி 

ரணத் வமைட ம். அேதேபால, வட் வாகல் causeway 
ப தைடந்த நிைலயில் உள்ளதால், அதற்குப் பதிலாக திய 
பாலெமான்ைற ம் அைமக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத்ேதா , B-30 என்  அைழக்கப்ப கின்ற 35.68 
கிேலாமீ்ற்றர் நீள ைடய வ னியா - பைறயனாலங்குளம் 

தி,  B-325 என்  அைழக்கப்ப கின்ற 21.67 கிேலாமீற்றர் 
நீள ைடய ெந க்குளம் -  ேநாியகுளம் தி  என்பன 
மிகேமாசமான நிைலயில் உள்ளதால், அவற்ைற ம் 

னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ஏ-32 என்ற நாவற்குழி-ேகரதீ -மன்னார் தியி ள்ள 
பாலங்கள் அைமக்கப்பட  ேவண் யி க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ 
பலேகா  பாய் ெசலவில் அந்த தி 
அைமக்கப்பட் ந்தா ம் இைடயில் கிட்டத்தட்ட ன்  
பாலங்கள் அைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அந்தப் 
பாலங்க ம் அைமக்கப்ப மாகவி ந்தால் அந்த தி 

ரணத் வம் ெப ம்.   

ேம ம், மன்னார் நகர திகள் கிட்டத்தட்ட 10 
கிேலாமீற்றர் அளவில் இ க்கின்றன. அத் டன், 10.8 
கிேலாமீற்றர் நீளமான  மன்னார் - ம த்ேதவாலய தி மிக ம் 
ேமாசமாகப்  பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, அவ் திக  
க்கு ன் ாிைம ெகா த்  னரைமப்  ேவைலகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அத் டன், மன்னார் - 
தைலமன்னார் தியில் 86ஆவ  கிேலாமீற்றாி ந்  
111ஆவ  கிேலாமீற்றர் வைரயான பகுதி ேமாசமாகப் 
பாதிப்பைடந்தி க்கின்ற . அைத ம் க த்தில் எ த் க் 
ெகாள் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தில் நகரங்க க்கிைடயிலான பாைதகள் 
ெப ம்பா ம் கடந்த காலங்களில் ரணத் வப் 
ப த்தப்பட் க்கின்றன. அதாவ , மன்னார் - யாழ்ப்பாணம்,  
கிளிெநாச்சி - யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ  - வ னியா 
ேபான்ற திகள் ரணத் வப்ப த்தப்பட் க்கின்றன. 
அ ேபால ெகா ம் க்கான ஏ-9 பாைத ம் ெசப்பனிடப் 
பட் க்கின்ற . இந்தவைகயில், ஏற்ெகனேவ னரைமப் ப் 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  தற்ேபா  அைரகுைறயில் 
இ க்கின்ற யாழ்ப்பாணம் - ஊர்காவற் ைற தி இன்ன ம் 

ற் ப் ெபறவில்ைல; ம் த வாயில் இ க்கின்ற . 
யாழ்ப்பாணம் பிரதான தியி ந்  ஆரம்பிக்கின்ற 
பண்ைண தியில் ஒ  கிேலாமீற்றர் ரம் வைரயிலான 
பணிகள் ஏற்ெகனேவ ெசய்யப்பட்டன. அைவ சாியாகச் 
ெசய்யப்படாததால் அந்தப்பகுதி ப தைடந் தி க்கின்ற . 
அந்த  தியின் இரண்  பக்க ம் நீர் ேதங்கி நிற்காமல் 
இ பக்க ம் ெசன்  வரக்கூ ய வைகயில் 3-4 'ேபாக்'குகள் 
இ க்கேவண் ம். அ  அைமக்கப்படாததனால், நீர் 
ேதங்கிநின்  கடல்வாழ் உயிாினங்களின் இனப்ெப க்கத் 
திற்குத்  தைடயாக இ ப்ப டன், அசுத்தமாகி ர்நாற்ற ம் 

சுகின்ற . எனேவ, இந்தப் திய திட்டத்தில் அதைனச் 
ேசர்த் க்ெகாள் மா ம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஏற்ெகனேவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல "வடக்கு - ெதற்கு அதிேவகப்பாைத லம் 
நாட் ைன இைணத்தல்" என்  ஒ  ன்ெமாழிைவச் 
ெசால் யி க்கின்றார். இ  ஏற்ெகனேவ இ ந்த திட்டம்; அ  
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வரேவற்கக்கூ ய . அதற்குக் காட் கின்ற அதிகமான 
அக்கைறைய, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட இந்தப் 
பாைதகைளப் னரைமப்பதி ம் காட் னால் அ  எம  
மக்க க்குப் ெப ம் உதவியாகவி க்கும். பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் இதனால் பயனைடவார்கள். விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு, கல்வி அைமச்சு, உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு ஆகிய ன்  அைமச்சுக்கள் 
ெதாடர்பாக ம் நான் என் ைடய க த் க்கைள 
கூறியி க்கின்ேறன். ஆைகயால், குறிப்பிட்ட அைமச்சர்கள் 
இவற்ைறக் கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்வார்கள் என்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

இ தியாக ஒ  விடயத்ைதக் கூறேவண் ம். அதாவ , 
நான் இந்தச் சைபயில் இல்லாத ேநரத்தில் ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் மேகஸ்வரன் அவர்க ைடய 
ெகாைல ெதாடர்பாகச் சில க த் க்கள் இங்கு 
கூறப்பட் க்கின்ற . அவ ைடய மைனவியார் சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சராவார். அவர் இன்  இந்த 
சைபயி ம் இ க்கின்றார். கடந்த அரசின் ஆட்சிக்காலத்தில் 
அந்தக் ெகாைல நடந்த . அந்தக் ெகாைலைய யார் 
ெசய்தெதன்  ஊர் உலகத் க்குத் ெதாி ம், நீதிமன்றத்திற்கும் 
ெதாி ம். ெகாைலயாளி ைக ம் ெமய் மாகக் ைக  
ெசய்யப்பட் , நீதிமன்ற விசாரைணக்குட்ப த்தப்பட் , 
அவ க்கு தீர்ப் ம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . நான் அந்த 
உ ப்பினாிடம் ேகட்க வி ம் வ  என்னெவன்றால், கடந்த 
ஆட்சியில் - கடந்த அரசாங்கத்தில் அல்ல  அந்த 
நீதிமன்றம் லம் சாியான தீர்ப் க் கிைடக்கவில்ைல என்  
அவர் க தினால் அவர் ஏன் அைதயிட்  ேமன் ைறயீ  
ெசய்யவில்ைல என்பைதத்தான். அேதேநரத்தில் இப்ெபா  
ஆட்சி மாறியி ப்ப  மட் மல்ல, சகல ம் மாறியி க்கின்றன. 
அந்த வைகயில் அவர் ேமல் நீதிமன்றத் க்குப் ேபாவ தான் 
சிறப்பாக இ க்கும். ஏெனன்றால், அந்தக் ெகாைலயி ைடய 
பின்னணியில் யார் இ ந்தார்கள் என்பெதல்லாம் ெதாியவ ம். 
குறித்த அந்த உ ப்பின க்கும் அத டன் ெதாடர்பி ப் 
பதாகத்தான் அரசல் ரசலாகப் ேபசப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயில் அந்த உ ப்பினர் - அந்த உறவினர் தனக்கு நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம்; அந்த உண்ைமைய மீண் ம் 
உ திப்ப த்த ேவண் ம் என்  நிைனத்தால் 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத் க்குச் ெசன்  அவர் நீதி 
ேகட்கலாம்.  

அேதேநரத்தில் கடந்த காலங்களில் எங்கள்மீ , எம் ைடய 
கட்சியின்மீ  பல ெகாைலக் குற்றங்கள் சாட்டப்பட் ந்தன.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි , ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாசவின் ெகாைலையத் தவிர 
ஏைனய பல ெகாைலக் குற்றச்சாட் க்கள் அரசியல் 
காரணங்க க்காக எங்கள்மீ  சுமத்தப்பட்டன. ஆனால், 
இன்ைறக்குப் பல குற்றச்சாட் க க்கான விசாரைணகள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அந்த வைகயில் அந்தக் 
ெகாைலகைளச் ெசய்தவர்கள் யார் என்ப  ெவளிவந்  
ெகாண் க்கின்ற . ன்னாள் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களான ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், என். ரவிராஜ் 
ேபான்றவர்களின் ெகாைலகைள யார் ெசய்தார்கள்? 
இத ைடய பின்னணி என்ன? இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
யார்? என்ற விடயங்கள் எல்லாம் இப்ெபா  ெதாியவந்  
ெகாண் க்கின்ற . அந்த வைகயில் மேகஸ்வரன  
உறவினரான அந்த உ ப்பினர் வி ம்பினால் இப்ெபா ம் 
நீதி ேகட்கலாம். உண்ைமயாக என்ன நடந்த  என்  
அவ க்குத் ெதாி ம். ஆனால், அவர் ஏேதா சில 
காரணங்க க்காக அைத மைறக்கின்ற வைகயில், ேவ  
அரசியல் கட்சிகளின் தைலயில் அந்தக் குற்றச்சாட்ைடச் சுமத்த 

ற்ப கின்றார்.  

எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், நாங்கள் க த்ைதக் 
க த்தால் சந்திக்கின்றவர்கேள ஒழிய, க வியால் 
சந்திப்பவர்களல்லர். நாங்கள் இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத் க்குப் பிறகு ஜனநாயக வழிக்கு வந்தவர்கள். 
ஜனநாயக வழிக்கு ஊடாக, ேபச்சுவார்த்ைதக்கு ஊடாக, 
ேதசிய நல் ணக்கத் க்கு ஊடாகத்தான் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கலாம் என்ற எண்ணத்ேதா  நாங்கள் இந்த ஜனநாயக 
வழிக்குவந்  ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

அைதவிட, ேநற்  ன்தினம் இன்ேனார் உ ப்பின ம் 
தீ ப் பகுதியில் நடந்த சில ெகாைலகள் ெதாடர்பாக அல்ல  
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட் க்கின்றார். 
அவர் என் ைடய ெபயைரக் குறிப்பிட் ச் 
ெசால் யி ப்பதாக நான் அறிகின்ேறன். அங்கு குறித்த 
சம்பவங்கள் நடந்தி க்கின்றன என்ப  உண்ைமதான். 
ஆனால், அந்தச் சம்பவங்கள் ஆராயப்பட ேவண் ம். 
ஜனாதிபதி அவர்கள் சமீபத்தில் சர்வ கட்சி மாநாட்ைட 
கூட் யி க்கின்றார். அந்த மாநாட் ல் எங்க ைடய 
பிேரரைணகளாக நாங்கள் சிலவற்ைற ன்ைவத்தி க் 
கின்ேறாம். அதில் 1983ஆம் ஆண் ந்  குறித்த 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாள் மா ம் ேகட் க்கின்ேறாம். 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  உ ப்பினர் ஸ்ரீதரன் 
அவர்கள்தான் என் ைடய ெபயைரக் குறிப்பிட் ச் 
ெசால் யி க்கின்றார்.  

எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் எத்தைகய விசாரைண 
க க்கும் கங்ெகா க்க நாம் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
அப்ெபா தான் உண்ைமகள் கண்டறியப்ப ம். உண்ைமகள் 
கண்டறியப்ப வத டாக எதிர்காலத்தில் அவ்வா  
நடக்காமல் நாங்கள் பா காத் க் ெகாள்ளலாம். அந்த 
உண்ைமக க்குப் பின்னால் ஒழிந்தி ப்பவர்கள் 
அம்பலப்ப த்தப்ப வார்கள் என்ற வைகயில்  அவ்வாறான 
விசாரைணகள் நடந்தால்,  நிச்சயமாக நாங்கள் அதற்கு 

ைமயாக ஒத் ைழப்பதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய கட்சியின் ெகாள்ைக ெகாள்ைளய ப்பேதா, 
ெகாைல ெசய்வேதா அல்ல. ஆனால், சில இயக்கங்கள் 
அல்ல  சில இயக்கங்கள் சார்ந்த கட்சிகள் அைதத் 
தங்க ைடய ெகாள்ைககளாக, தங்க ைடய 
ேவைலத்திட்டங்களாகக் ெகாண் க்கின்றன. எங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் நாங்கள் அப்ப யல்ல. எங்க ைடய 
கட்சியில் ஒ சிலர் அவ்வாறான தவ கள் விட் ந்ததால் 
நாங்கள் அவர்கைள நீதியின் ன்னால் நி த்தி, எங்க ைடய 
கட்சியி ந்  இைடநி த்தியி க்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் ெசான்ன 
க த் கைள நா ம் வரேவற்கின்ேறன். சில சம்பவங்கள் 
நடந்தி க்கின்றன; அைவ விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், 1983ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியி ந்  
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அைவ விசாாிக்கப்பட ேவண் ெமன் தான் நாங்கள் 
ஜனாதிபதியி ைடய அந்தக் கு விற்குச் சிபார்சு 
ெசய்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், குறித்த உ ப்பின க்கு அைதச் 
ெசால்லக்கூ ய அ கைதயில்ைல. ஏெனன்றால், அவர் 
ஆசிாியர் ெதாழில் ெசய்கின்றேபா  க ைடய சி வர் 
பைடக்குப் பலாத்காரமாக ஆட்கைளச் ேசர்த் க் 
ெகா த்தி க்கின்றார். அவ ைடய உறவினர் ஒ வர் கள் 
இயக்கத்தில் க்கிய ெபா ப்பி ந்தவர். இவ ம் பயிற்சி 
ெபற்ற ஓர் உ ப்பினராக இ ந்தவர். அேதேநரத்தில் அந்தச் 
சி வர்க ைடய தாய் தந்ைதயர் இவ ைடய ட் க்கு வந்  
பிள்ைளகைளக் ேகட்  வற் த் கின்றேபா , இவர் அந்தப் 
ெபற்ேறார்களிடம் பிள்ைளகைள வி வித் த் த வதாகக் 
கூறிப் பண ம் ெபற்றி க்கின்றார். த்தம் உக்கிரமைடகின்ற 
ேபா  இவர் தன் ைடய கு ம்பத்ேதா  ஓ வந்  
ெதன்னிலங்ைகயில் ெகா ம்பில் பா காப்பாக இ ந்தவர். 
எனேவ, நடந்த சம்பவங்க க்கு அவ க்கும் 
ெபா ப்பி க்கின்ற . அவ க்கு இைதக் கூறக்கூ ய 
தகுதியில்ைல. ஆனால், தீ ப் பகுதியில் சம்பவம் 
நடந்தி க்கின்ற . காணாமற்ேபான நிகழ் கள் எல்லாம் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. அதற்குாிய விசாரைணகைள நடத்தி, 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைடயாளங் காணப்பட் த் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம்;  காணாமற்ேபானவர்க க்கு என்ன 
நடந்தெதன்ப  கண் பி க்கப்பட ேவண் ெமன்பதில் எனக்கு 
எந்தவிதமான மாற்  அபிப்பிராயங்க மில்ைல.  

ஆகேவ, நான் குறிப்பிட்டவா  மேகஸ்வரன  
உறவினரான உ ப்பினர் உண்ைமைய  உ திப்ப த்திக் 
ெகாள்ள ேவண் மாக இ ந்தால், உண்ைமையக் கண்டறிய 
ேவண் மாக இ ந்தால் அவரால் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத் க்கு அந்த வழக்ைகத் தாக்கல் ெசய்யலாம். 
வி ம்பினால், மீண் ம் அ  விசாாிக்கப்பட ேவண் ெமன்ற 
ேகாாிக்ைகைய ம் ன்ைவக்கலாம்.  நன்றி.   
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ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

அைமச்சு, விைளயாட் த் ைற அைமச்சு, உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு ஆகிய அைமச்சுக்களின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில் வர  
ெசல த் திட்டத்தி டாகக் கல்வி அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்ப ம் 
நிதி குைறவாகக் காணப்பட்ட ; பா காப்  
அைமச்சுக்குத்தான் கூ தலான நிதி ஒ க்கப்பட்  வந்த . 
எங்க ைடய இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல கல்விக்கு 
கூ தலான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைள எ த் க்ெகாண்டால் 
அங்கு கல்வித்தரமான  மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயில்தான் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இம் ைற கல்விக்காக 
ஒ க்கப்பட் க்கும்  நிதியி ந்  கூ தலான நிதிைய வட 

மாகாணத் க்கும் கிழக்கு மாகாணத் க்கும் ஒ க்க 
ேவண் ெமன இந்த உயர்ந்த சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அத்ேதா , உயர் பா காப்  வலயத்தில் 
அைமந் ள்ள பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாி 14 
கற்ைகெநறிகேளா  இயங்கிவந்த .  இன்  ஒ  கற்ைக 
ெநறிேயா  - ஆங்கிலக் கற்ைகெநறி - பலா க்கு ெவளிேய 
இயங்குகின்ற . பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாிைய 
மீண் ம் பலா யிேல  இயங்க ைவப்பதற்கு கல்வி அைமச்சு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன் ம்  அந்த 14 
கற்ைகெநறிக ம் மீள ம் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු රාජය අමාත්යතුමියනි, වසා දමා තිෙබන එම 

විශ්වවිද්යාලය අපි නැවත ආරම්භ කරනවා. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Thank you.  

வட மாகாணத்தில் கடந்த 10 வ ட காலமாகத் தமிழ் 
அரசியல் கு க்கள் கடந்த அரசாங்கத்ேதா  இைணந்தி ந் 
தன. அவர்கள் தாம் வி ம்பியவா  அங்கு பாடசாைலக க்கு 
நிதிகைள ஒ க்கிக் ெகா த்தி க்கிறார்கள; தாங்கள் வி ம்பிய 
ேதசியப் பாடசாைலக க்கு நிதிகைள ஒ க்கிக் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள். ெப ம்பாலான பாடசாைலகள் 

றக்கணிக்கப்பட் ள்ளன. கடந்த காலங்களில் வட 
மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலக க்கு சாியான ைறயில் 
நிதிகள் ஒ க்கப்படவில்ைல. இன்  வட மாகாணத்திேல 
மாகாண சைபக்குாிய பாடசாைலகள் இ ந் வி ம் 
நிைலயி ம் ைமதானங்கள் இல்லாத நிைலயி ம் ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறேயா ம் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இதற்குத் 
ேதைவயான நிதிகைள மத்திய அரசாங்கம் கட்டாயம் 
ஒ க்கித்தர ேவண் ம். அந்தப் பாடசாைல மாணவர்கள் 
பாதிக்கப்படக்கூடா  என்பதற்காக கூ ய கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். எந்த அரசியல்வாதி எந்தத் 
ெதாகுதியில் இ க்கின்றாேரா, அந்தத் ெதாகுதியி ள்ள 
பாடசாைலகள் நன்றாக அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க்கும்; 
ஏைனய பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதில்ைல. 
இப்ப யான பாகுபா கள் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்டன. 
எனேவ, இைத நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக இந்த ைற 
எங்க ைடய அரசாங்கத்தி டாக  வட மாகாணத் க்கும் 
கிழக்கு மாகாணத் க்கும் அேதேபால் மைலயகத் க்கும்  
கூ ய நிதியிைன ஒ க்க ேவண் ம்.   

வட மாகாணத்திேல 25 வ ட காலமாக பல 
பாடசாைலகளில் பதிற்கடைம ாி ம் அதிபர்கள்தான் 
கடைமயில் இ க்கின்றார்கள். அங்கு கடந்த 30 வ ட 
காலமாக ேபார் நைடெபற் வந்த காரணத்தினால் 
அவர்களால் அதிபர் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற யாத நிைல 
இ ந்த . இப்ேபா  வய ப் பிரச்சிைன காரணமாக 
அவர்களால் அந்தப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற யாத நிைல 
காணப்ப கின்ற . அப்ப ப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றினா ம் 
சித்திெயய்த யாத நிைல ம் காணப்ப கின்ற . ஏைனய 
மாகாணங்கேளா  ஒப்பி ம்ேபா  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்களாக இ க்கின்றன. 
அந்த மாகாணங்கள் சம்பந்தமாக விேசட கவனம் ெச த்த 
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ேவண் ம். 100 நாள் திட்டத்தி ம் இைத நான் 
அைமச்ச ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வந்ேதன். இந்த 
ஐந்  வ டத் திட்டத்தி ம் அவ ைடய கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கிேறன். எனேவ, அப்ப யான பதிற்கடைம 

ாி ம் அதிபர்கைளக் க த்திற் ெகாண்  அவர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்க ேவண் ெமன்  இந்த உயர்சைபயிேல 
எங்க ைடய கல்வி அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , என் ைடய கிராமமான காைரநகர் 
பிரேதசத்திேல பிரபல்யமான ெவளிச்ச ெடான்  
இ க்கின்ற . கல்வி அைமச்சுக்குாிய விடயத்தின்கீழ்தான் 
அ  வ கின்ற . அந்த வைகயில், அந்த ெவளிச்ச ட்ைட ம் 
கட்டாயம் அவர் தி த்தித்தர ேவண் ெமன்   ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ைசப் 
பற்றி ம் சில க த் க்கைளக் கூறேவண் ம். கடந்த 10 வ ட 
காலமாக யாழ்ப்பாணம்,  கிளிெநாச்சி ஆகிய பல்கைலக்கழக 
வளாகங்களிேல ெவ மேன ஊழல்தான் நைடெபற்  வந்த . 
அங்கு எந்த விடயத்தி ம் அரசியல் தைலயீ கள்தான் 
காணப்பட்டன. இன் ம்கூட, அங்கு அரசியல் தைலயீ கள் 
காணப்ப கின்றன. இரண்  கிழைமக்கு ன்னர், உயர் கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் மாண் மிகு ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்க ம் அவ ைடய இராஜாங்க அைமச்ச ம் 
எங்க ைடய யாழ். பல்கைலக்கழகத்தின் ெபண்கள் 
வி திைய ம் அதன் கிளிெநாச்சி வளாகத்தின் ெபாறியியல் 
பீடத்ைத ம் திறந் ைவப்பதற்காக வந்தார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Give me five minutes, Sir. 
அதற்காக அவர்க க்கு இந்தச் சைபயிேல நன்றிையக் 

கூறிக்ெகாள்கிேறன். கடந்த ஒன்ப  வ ட காலமாக யாழ். 
பல்கைலக்கழகத்தி ம் கிளிெநாச்சியி ள்ள அதன் 
வளாகத்தி ம் நைடெபற்ற ஊழல்கைளக் கண்டறிவதற்கு 
உடன யாக ஓர் அதிகாாி நியமிக்கப்படேவண் ம். ஒன்ப  
வ டங்களாக நைடெபற்ற ஊழல்கைள ெவளிக்ெகாண்  
வரேவண் ம். எதிர்வ ம் காலங்களில் பல்கைலக்கழகங்களில் 
அரசியல் தைலயீ கள் இ க்கக்கூடா  என்பைதக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், ேநற்ைறய தினம் இடம்ெபற்ற பா காப்  
அைமச்சு, நீதி அைமச்சு மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  கணவ ைடய 
ெகாைலயின் சூத்திரதாாி பற்றிக் கூறியி ந்ேதன். என  
கணவைரப் பற்றிக் கூ வதற்கு எனக்குத் தகுதியி க்கின்ற ; 
அதிகாரம் இ க்கின்ற . நான் வி ம்பாத ஒ வர், என  
கணவாின் ெபயைரக் கூ வதற்குத் தகுதியற்றவர். அதைன 
நான் ஒ ேபா ம் வி ம்பமாட்ேடன். நான் என  உைரயில், 
எவர  ெபயைர ம் ெசால்லாமல் "மேகஸ்வரைனப் 
ப ெகாைல ெசய்த சூத்திரதாாி இந்தச் சைபயில் இ க்கிறார்" 
என் தான் கூறிேனன். இச்சைபயில் ஒ  சூத்திரதாாி அல்ல, 

எத்தைனேயா சூத்திரதாாிகள் இ க்கிறார்கள். இங்குள்ள 225 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் அவர் யாெரன்  நான் இனம் 
காட்டவில்ைல. இன்  அந்த நபர் தாேன அந்தச் சூத்திரதாாி 
என்பைத இனம்காட் க்ெகாண்டார். நான் இந்த விடயத்ைத 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களின ம் கவனத் க்காகத்தான் இந்தச் 
சைபயிேல கூறியி ந்ேதன். கடந்த காலத்தில் அந்த 
விசாரைண சாியான ைறயில் நைடெபறவில்ைல. நான் 
இச்சைபயிேல எதிர்க்கட்சியில் ஐந்  வ டங்கள் 
இ ந்தேபா ம், பா காப்  அைமச்சி ைடய கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்குப் பல 
தடங்கல்கள் ஏற்பட் வந்தைமயினால், நான்  இ  பற்றிப் 
ேபசா  ெபா ைமயாக இ ந் வந்ேதன். ேநற்ைறய தினம் 
நடந்த பா காப்  அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில் என  
ெபா ைமைய இழந்  இ பற்றிக் கூறியி ந்ேதன். இதைன 
விசாாித் , நீதிபதிதான் judgmentஐ வழங்க ேம தவிர, 

திகளில் நிற்கின்ற தகுதி, தராதரமற்ற நாட்டாைமகள் நீதி 
வழங்கக்கூடா  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
வ த்திக் கூ கின்ேறன். ேநாய் யா க்கு 
வந்தி க்கின்றேதா அவ க்குத்தான் அதன் வ  ெதாி ம். 
அதாவ , நான் அந்தக் குற்றத்ைதச் ெசய்யா விட்டால், நான் 
பயப்படத் ேதைவயில்ைல. குற்றவாளி யார் என்  
கண்டறிவதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் நடவ க்ைக எ ப்பார்கள். 
ஆகேவ, நான் குறிப்பிட்ட சூத்திரதாாி இன்ைறய தினத்தில் 
தான்தான் அந்தச் சூத்திரதாாி என்பைத இனம்காட் விட்டார். 
ஆைகயால், இந்தச் சூத்திரதாாிைய உடன யாகச் சட்டத்தின் 

ன்  நி த்தேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , என  
உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.33] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය පිළිබඳව 

ඇගැයීමක් ෙහෝ විෙව්චනයක් කරන්න ෙනොව ෙයෝජනාවක් 
කරන්නයි මම ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. මම අවුරුදු අටහමාරක් 
නැ ෙඟනහිර පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කළා. 
ඒ නිසා මම ෙයෝජනාවක් කරන්නයි හදන්ෙන් ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි. 

ෙම් කාරණය අරෙගන බැලුවාම පාර්ලිෙම්න්තුව 
අභ්යන්තරෙය්ත් බාහිර සමාජෙය්ත් හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සු ටික 
ෙදෙනක් ඉතිරි ෙවලා ඇති කියලා මා හිතනවා. සන්ායු පද්ධතියක් 
ඇති, අනුන්ෙග් දුක දැෙනන, අනුන්ෙග් දුෙක්දී ඇහැට කඳුළක් 
උනන මිනිස්සු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් ෙදපාර්ශ්වය තුළම 
ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි ෙම් සභා ගර්භෙයන් 
එහාට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙම් සමාජ සංස්කෘතිය තුළ බරපතළ 
ගරා වැටීමක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒකට අහවල් ආණ්ඩුව, 
අහවල් නායකයා, අහවල් පාලනය කියලා අපි ඇඟිල්ල දිගු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙඛ්දවාචකෙය් පළමුවැනි සාධකය 
අධ්යාපනය ගරා වැටීම සහ කඩා වැටීමයි කියන එක මෙග් අත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැකීම අනුවයි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් සමස්ත අධ්යාපන 
කමයම අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් තරග විභාගයක් විධියටයි. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය කියන වචනය ෙවනස් කරලා විභාග 
පැවැත්වීෙම් අමාත්යාංශය කියන නම තමයි දමන්න ෙවන්ෙන්. එය 
කාටවත් කරන ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි. සමස්ත අධ්යාපනයම 
විභාගයක් විධියට තමයි සලකන්ෙන්. විභාග සමත්, ජීවිතය අසමත් 
ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් ෙම් සමාජයට එකතු ෙවමින් තිෙබනවා. 
හිතන්න බැහැ, ඔවුන්ෙග් තරගය පටන් ගන්ෙන් 5 වන ෙශේණිෙය් 
ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන්. 2, 3 ෙශේණිවල සිට 5 වන ෙශේණිෙය් 
ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් කරන්න දරුවන්ෙග් ළමා ෙලෝකයට 
තස්තවාදීන් වෙග් අම්මලා කඩාෙගන වැදිලා ඒ ළමා ෙලෝකය 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරනවා. දරුවාට හඳ බලන්න බැහැ, ඉර 
බලන්න බැහැ, මල් ෙනළන්න බැහැ, කු රුල්ෙලකුෙග් හඬට කන් 
ෙදන්න බැහැ, ෙවල් එළිෙය් දුවන්න බැහැ, සමනලෙයක් පස්ෙසේ 
යන්න බැහැ, ගහ ෙකොළ, සතා සිවුපාවාට ආදරය කරන්න බැහැ, 
ඉෙගන ගනින්, ඉෙගන ගනින්, 5 වන ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය 
සමත් ෙවයන් කියනවා. ශී ලංකාෙව් මෙනෝ විද්යාඥයන්ෙග් 
ගණනය අනුව 5 වන ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගයට සූදානම් කිරීම 
නිසා දරුවාෙග් ෙමොළෙයන් - මස්තිෂ්කෙයන් - සියයට 20ක් 
මැෙරනවා. ෙමොළය මරන ෙම් විභාග කමය,- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට විනාඩි 8ක කාලයක් පමණයි ෙන් ලැබී 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා කියන කාරණය පිළිබඳව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ශිෂ්යත්ව විභාගය පවත්වාෙගන යායුතුද 
නැද්ද කියන එක අපි එන ජනවාරි මාසෙය්දී තීරණය කරනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි,  මෙග් කාලය අඩු කරන්න එපා මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. ඒකයි මම කියන්ෙන්. එය සඳහන් කිරීම පිළිබඳව 
ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතියි. 

ෙමොළය මරන විභාගය එතැනින් පටන් ගන්නවා. එතැන ඉඳලා 
දරුවාෙග් ඔළුවට ඇතුළු වන ෙද් තමයි "අධ්යාපනය යනු විභාගය 
සමත් වීමයි. කියන එක. අද 12 සහ 13 උසස ් ෙපළ පන්තිවල 
ළමයි පාසල් එනවාද? ළමයි පාසල් එන්ෙන් නැහැ. මුළු 
අධ්යාපනයම හසුරුවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික පන්ති. ෙපෞද්ගලික 
පන්තියට ඕනෑ විධියට තමයි පාසෙල් අධ්යාපනය හැඩගස්වලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය නිසා ඇති ෙව් ලො තිෙබන ෙද් බලන්න. 
ඔබ යන්න, ලංකාෙව් වැවක් අයිනට. බත් කාලා ෙපොලිතීන් ටික, 

කෑම ෙපට්ටිය වැව ෙදපැත්ෙත්. විලක් අයිනට යන්න, ෙදොළක් 
අයිනට යන්න, දිය ඇල්ලක් ළඟට යන්න හිස් අරක්කු ෙබෝතල්, 
හිස් beer cans, ෙපොලිතීන්වලින් ඒ භූමිය වැහිලා. අපි කන්න 
දන්ෙන් නැති ජාතියක්. අපිට ෙපොදු වැසිකිළියකට ගිෙයොත් ඒ 
වැසිකිළිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? 

මම පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් 
එක්තරා අවස්ථාවක නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාල කීඩා පිටිෙය් අෙප් 
කීඩා උත්සවය පැවැත්තුවා. මම එතැනට ගිහිල්ලා බැහැපු ගමන්ම 
පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා මට කිව්වා, "සර් හරි පශ්නයක්. 
Vice Chancellorවරයා toilet ඔක්ෙකෝටම ඉබ්ෙබෝ දැම්මා" 
කියලා. ඉස්ෙකෝෙල ළමයි එනවා කියන ෙකොට toilet එකට 
ඉබ්ෙබෝ දමනවා. වැසිකිළි යන්න දන්ෙන් නැති ජාතියක්. මහ 
පාෙර් දවසකට කී ෙදෙනක් මැෙරනවාද? පාෙර් යන්න දන්ෙන් 
නැතිකෙමන් රිය අනතුරු නිසා, මත්පැන් පානය කරලා රිය 
පදවන නිසා අවුරුද්දකට කී දාහක් මහ පාෙර් මැෙරනවාද? අපි 
පාෙර් යන්න දන්ෙන් නැති ජාතියක්. කන්න දන්ෙන් නැහැ. පාෙර් 
යන්න දන්ෙන් නැහැ. වැසිකිළි යන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් නාන්න ගිහිල්ලා 1,500කට වඩා 
මැරිලා තිෙබනවා. නාලා මැෙරන ජාතියක්; ගිලී මැෙරන ජාතියක්. 
නාන්න දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේ හරි ගමනක් යනවා, අරක්කු 
ටිකක් ෙබොනවා, වැවට පනිනවා, ඔයට පනිනවා, මැෙරනවා. 
කෑෙවොත් ෙබොන්න ඕනෑ. බිව්ෙවොත් නාන්න ඕනෑ. නෑෙවොත් 
මැෙරන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. ෙම් සමස්ත සමාජයට 
ෙමොකුත් දැෙනන්ෙන් නැහැ. අනිකාෙග් දුක කියවන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය්-ෙප ෙර්දා අම්පාර 
නගරෙය් මහා සංගීත සන්දර්ශනයක් තිබුණා. මම නම කියන්ෙන් 
නැහැ. ඒක කිව්ෙවොත් මාධ්ය ආයතනවලට පශ්නයක් ෙවනවා. 
බින්තැන්ෙන් මිනිහා, ෙමොනරාගල මනුස්සයා, දඹාෙන් ආදි වාසියා 
වශෙයන් ඒක බලන්න ලක්ෂයක ජනතාවක් ආවා. පහුෙවනි දා 
උෙද් මම ඒ පැත්තට යන ෙකොට නගර සභාෙව් ටැක්ටර්, ෙලොරි 
ඔක්ෙකොම දමලා හිස් beer cans, හිස් අරක්කු ෙබෝතල්, ෙටොෆි 
ෙකොළ, සිගරැට් ෙකොට -ෙම් අය කාපු බීපු ඒවා- ඔක්ෙකොම එකතු 
කරනවා. අවුරුදු ෙදොළෙහේ ළමයාෙග් සිට අවුරුදු හැත්තෑපෙහේ 
මහල්ලා දක්වා සියලුෙදනා හිටිෙය් බීලා. අෙප් දරුවා ෙම් සංගීත 
සන්දර්ශනය විඳින්න යන්ෙන් දැලි පිහිය සාක්කුෙව් දමාෙගනයි; 
නංචක්කුව සාක්කුෙව් දමාෙගනයි. සමහර ෙවලාවට 
ෙබෝම්බයකුත් සාක්කුෙව් දමාෙගන යන්ෙන්. ගිහින් මත්පැන් 
බීලා, ගහෙගන, ෙල් ෙපරාෙගන, ෙල් රහට සංගීතය විඳිනවා. අර 
ෙපොඩි පන්තිෙය්දී "හා හා හරි හාවා, කැෙල් මැදින් ආවා" කියන 
කවිය කියපු දරුවා අද විඳින්ෙන් ෙමොකක්ද? සංගීතය නතර 
වුෙණොත් "හූ" කියනවා. ෙව්දිකාෙව් ඉන්න නිෙව්දකයා ෙමොකද 
කියන්ෙන්? "හූ කියපල්ලා ෙකොල්ලෙන්" කියා තමයි පටන් 
ගන්ෙන්. අර ඉෙලක්ෙටොනික් බෆල් එෙකන් එළියට එන්ෙන් 
ෙමොන වචනද දන්ෙන් නැහැ. මියුසික් එක තිෙබනවා නම් ඕනෑම 
අසභ්ය වචනයක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔළුෙව් ෙමොකුත් නැහැ. 
පපුෙව් ෙමොකුත් නැහැ. හැඟීමක් නැහැ. හෘදය සංෙව්දී බවක් 
නැහැ. කකුලට ඇෙහන්නයි ගීතය කියන්න ඕනෑ. සංගීතය ඕනෑ 
කකුල්වලටයි. ෙම් දරුවා කවුද හැදුෙව්? පාසලයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විසිඅට ලක්ෂයක් දරුවන් 
ඉරිදා උෙද්ට ෙතල්, මල්, පහන් අරෙගන දහම් පාසල්වලට එනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  

549 550 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 05  

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 මට තව විනාඩි ෙදකක් විතර ෙදන්න. මම ෙම් ෙයෝජනාවක් 

ෙන් කරන්ෙන්. ෙම් ෙදය කියන්න මට ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
ඇමතිතුමාට මම ෙයෝජනාවක්  කරන්න හදන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවාද? නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
එතුමා එළිෙය් ඉඳෙගන අහෙගන ඉන්නවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇමතිතුමා අහෙගන ඉන්නවාද? පශ්නයක් නැහැ.  

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.  විසිඅට ලක්ෂයක් දරුවන් දහම් පාසල් 
යන රෙට් ෙම් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ඊෙය්-ෙපෙර්දා දරුවන් 
ෙදන්ෙනක් දියලුම ඇල්ලට පැනපු හැටි දැක්කාද?  යාළු වුණා; 
එකතු ෙවන්න බැහැ; අත් ෙදක අල්ලා ගත්තා; සීතල දිය ඇල්ෙල් 
පල්ෙලහාට පැන්නා. කුෙඩ් කුඩු! කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, අර දැදුරු 
ඔය ජලාශය උඩ ඒ දරුවන්ෙග් ෙපොත් බෑග් එකයි, ෙපොත් ටිකයි 
තිබුණා. අවුරුදු පහෙළොෙව්, දහහතෙර් දරුවන් ෙදන්නා වැව් 
පතුෙල්. එෙලොවදී ෙපේම කරන්න ගිහිල්ලා! ඇයි? ඒ අයට 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න ශක්තියක් නැහැ. විභාගවලදී උත්තර 
ලියන්න අප උගන්වලා තිෙබනවා. ජීවිත පශ්න පතයට උත්තර 
ලියන්න දන්ෙන් නැති, විභාග පශ්න පත්තරවලට උත්තර ලියන 
ෙම් දරුවන්ෙගන් අප ෙම් සමාජය යහපත් එකක් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අනිකාෙග් දුක ෙබදාගන්න දන්ෙන් නැති, 
අෙනකාෙග් දුකට සංෙව්දී ෙනොවන, ෙම් දරු පැටවුන්ෙගන් අප 
යහපත් සමාජයක් හදන්ෙන්  ෙකොෙහොමද?  

1992දී හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 1991 
අංක 19 දරන ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභා පනතින් අධ්යාපන 
ෙකොමිසම පිහිෙටව්වා. 1992දී එම ෙකොමිසම මඟින් වාර්තාවක් එළි 
දැක්වූවා. ෙම් මෙග් අෙත් දැන් තිෙබන්ෙන් ඒ වාර්තාවයි. ඒක මම 
කන්නන්ගර යුගෙයන් පසු දැකපු ෙහොඳම වාර්තාවයි. ෙම්ෙක් 
ෙගෞරවය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තාට මට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කියාමාර්ගයක් 
ගත්ෙත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාව අවසානයි. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

කාරණය කියලා මම කථාව අවසන් කරනවා.  

ඊට පසුව අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා අධ්යාපන 
අමාත්ය ධුරය දරන කාලෙය් "ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය අධ්යාපනය 
සඳහා නව අධ්යාපන පතිපත්තියක්" කියා එකක් හැදුවා. අකිල 

විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාත් ඒ ජාතික කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් 
විධියට හිටියා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක 
සභාවකුත් පැවැත්වූවා. ඒ කමිටුෙව්දී සියලු ෙද් සාකච්ඡා කරලා 
අනුමත කර තිෙබනවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් විධියට තවම 
අරෙගන ඇවිත් නැහැ. ඒෙක් සාමාජිකෙයක් විධියට අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් ඇමතිතුමා හිටියා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න තවත් අය 
හිටියා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් පතිපත්තිය පනතක් විධියට 
ෙග්න්න. ඒකට අප අත් ෙදකම උස්සලා සහෙයෝගය ෙදනවා. 
හෘදය සංෙව්දී, අෙනකාෙග් දුෙක්දී ඇහැට කඳුළක් උනන, පපුෙව් 
ෙතතමනයක් ඇති, උණ හපුළු පැටවුන් ෙනොවන මහා මිනිස් 
සමාජයක් හැදීෙම් ෙක්න්දීය තැන පාසල බවට පත් කරගන්න. 
එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම හදලා අරක 
ෙම්ක ස්වාධීන කළාය කියා ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න බැහැ. තව 
අවුරුදු 100කට පසුව මෙග් මී මුණුපුරාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ෙම් කථාවම කියයි. ඒ නිසා කරුණාකර අපි ඔක්ෙකොම 
එකතු ෙවලා අධ්යාපනය හදමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.44] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne)  
ස්තුතියි. මම පළමුෙවන්ම මට පථමෙයන් කථා කරපු 

මන්තීතුමාෙග් හුඟක් අදහස් එක්ක එකඟ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
වැදගත් අදහස් හුඟක් පකාශ වුණා. අධ්යාපන අමාත්යාංශයක්ද, 
විභාග අමාත්යාංශයක්ද කියලා ෙනොෙයකුත් ආකල්ප පිළිබඳව 
ෙද්වල් ඉදිරිපත් කළා. අපි හුඟක් ෙද්වල් එක්ක එකඟ ෙවනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් කාරක සභා 
අවස්ථාවකදී  විෂය භාර ඇමතිතුමා කථා කරන්න නැඟිට්ටාම -
ඒක පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය- ඒක කාෙග්වත් කථාවට බාධාවක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද ෙම්ක කාරක සභා අවස්ථාව නිසා. මම 
ෙමතැනදී මතක් කරනවා, ෙම්ක ෙදවැනි වර කියවීම ෙනොෙවයි 
කියලා. 

රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට අධ්යාපන 
පර්ෙය්ෂණවලටයි, ඇගයීමටයි යම් කිසි ආයතනයක් නැහැ කියන 
අදහස ඉදිරිපත් කළා. ඒක මම නිවැරදි කරන්න කැමැතියි. 
NEREC කියලා ආයතනයක් තිෙබනවා. ජාතික අධ්යාපන 
පර්ෙය්ෂණ ඇගයීම් මධ්යස්ථානයක් -National Education 
Research and Evaluation Centre- තිෙබනවා. ඒක ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලයට අයත් ආයතනයක්. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
අධ්යාපන පීඨෙය් ඒක දැනටමත් තිෙබනවා. එතැන පාසල් 
පද්ධතිය පිළිබඳවත් ඒ වාෙග්ම පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳවත් ෙහොයලා 
බලනවා; ඇගයීම් කරනවා. ෙම් ආයතනයටත් -NEREC එකටත්- 
අලුෙතන් ආෙයෝජනය කරලා ඒෙක් කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න 
රජය බැඳී සිටිනවා. අපි ගම්වලින් ආරම්භ කරමු.  

සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා 1944 වසෙර්දී 
ෙමම ගරු සභාෙව්දී කළ කථාෙවහි ෙකොටස හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් මම කියවනවා.  

"එෙතර වනු සඳහා දැඩි ආශාෙවන් තම දෑත් දිගු ෙකොට තමන්ට කිසිෙසේත් 
තීරණය කළ ෙනොහැකි ස්ටික්ස් ගංගාෙවන් තමා එෙතර කරන්නයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙගන් ඉල්ලා සිටින මිනිසුන් සහිතව ඊනියා දුටු පින්තූරය පරිදි 
ගැලවීමක් සඳහා අධ්යාපනය සඳහා බලාෙපොෙරොත්තු විරහිත හඬනා අෙප්ම 
මිනිසුන් සිටින තැනින් පටන් ගනිමු. අධ්යාපනය සඳහා දැඩි ආශාවක් 
පවතී."  

නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා ෙලස සැලෙකන එතුමා 1944 
වසෙර් දී නිදහස් අධ්යාපනෙය් වැදගත්කම සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී කරන ලද කථාෙවන් තමයි මම එය උපුටා ගත්ෙත්. 
නිදහස් අධ්යාපනයක් කිව්වාම ෙබොෙහෝ ෙවලාවට එය ෙනොමිෙල් 
රජෙයන් ලැෙබන අධ්යාපනයක් හැටියට තමයි අර්ථ කථනය 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සෑම දරුෙවකුටම ඒ අයිතිය 
ව්යවස්ථාෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි, පාෙයෝගිකවත් ලබා ෙදන්න 
හැම තිස්ෙසේම හැම රජයක්ම කැප වී සිටින්නට ඕනෑ. මහා මාර්ග 
සෑදීෙමන්, බදු රහිත වාහන ෙබදීෙමන් අපට කවදාවත් රටක් 
ෙගොඩනඟන්නට බැහැ. එය ෙගොඩනඟන්නට පුළුවන් වන්ෙන් 
අධ්යාපනෙයන්. අධ්යාපනෙයන් තමයි අපට රට ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමය තමයි අධ්යාපනෙය් වැදගත්කම.  

නිදහස් අධ්යාපනය වැදගත්. නිදහස් අධ්යාපනෙයන් තමයි 
සමාජෙය් ජීවත්වන්නන්ට එක හා සමාන අවස්ථාවන් 
ලැෙබන්ෙන්. අෙප් රජය පුද්ගලික අධ්යාපනයට විරුද්ධතාවක් 
නැහැ. ෙමොකද, අධ්යාපනයට අද තිෙබන ඉල්ලුම හුඟක් වැඩියි, 
රජයක තිෙබන සැපයුමට වැඩිය. ඒ නිසා ෙදමව්පියන්ට තම 
දරුවන්ට අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන විධි හා කම 
තිෙබනවා නම්, එම ෙද්වල්වලට කවදාවත් අෙප් රජය හරස් 
කපන්ෙන් නැහැ. ඒවාටත් නිදහස දීලා තිෙබනවා. “The 
philosophy of the schoolroom in one generation will be the 
philosophy of the government in the next”, said Abraham 
Lincoln. අධ්යාපනය එතරම් වැදගත්. අධ්යාපනය වැදගත් නිසා 
තමයි, ෙමම පළමුෙවනි අය වැෙයන්ම අෙප් රජය විසින් 
අධ්යාපනය සඳහා වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. 
2007දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.6ක් අධ්යාපනයට 
ආෙයෝජනය කළා. නමුත්, 2014 වන විට ඒක සියයට 1.7කට අඩු 
ෙවලා තිබුණා. ෙමවර අෙප් පළමුෙවනි අය වැෙයන් අපි එම 
පමාණය විශාල ෙලස වැඩි කරලා තිෙබනවා. අපි ගමන් කරන්ෙන් 
මීට වැඩි විශාල පතිශතයකටයි. නමුත්, පළමුෙවනි අය වැෙයන්ම 
අපි අධ්යාපනයට තිෙබන ඒ මුදල විශාල ෙලස වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, අධ්යාපනෙය් පමිතිය තීරණය ෙවන්ෙන් 
මුදෙලන් පමණක් ෙනොෙවයි.  ඒ මුදල භාවිතා කරන්ෙන්, පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ෙමොකටද, භාවිත කරන්ෙන් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් කියා අප ෙසොයා බැලිය යුතුයි.  

පාසල් අධ්යාපනය ගැන හිතන ෙකොට සනීපාරක්ෂාවවත්, ජල 
සැපයුමවත් ෙනොමැති සමහර පාසල් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒවාට 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ෙවන් කරනු ලැබුවා. ඒ හැර ගණිතයට, 
විද්යාවට, තාක්ෂණයට පාසල්වල ෙයොමු වීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, අධ්යාපනය තීරණය වන්ෙන් යටිතල පහසුකම්වලින් 
ෙනොෙවයි කියලා. ෙබො ෙහෝ විට අධ්යාපනය තීරණය වන්ෙන් 
ගුරුවරයාෙග් ෙහෝ ගුරුවරියෙග් දැනුෙමන්. අද ඒ සංකල්පයත් 
ටිෙකන් ටික අඩු වනවා. ෙමොකද, අද ගුරුවරයාෙගන් ෙහෝ 
ගුරුවරියෙගන් පමණක් ෙනොෙවයි, අන්තර්ජාලය හරහා ෙවනත් 
ෙවනත් ස්ථානවලින් ෙතොරතුරු දැන ගන්නට පුළුවන්. අපි පාසල් 
යන ෙකොට ෙදවියන්ට වාෙග් තමයි ගුරුවරයාට සැලකුෙව්. 
ගුරුවරයා ෙහෝ ගුරුවරිය යමක් කිව්වා නම් එතැනින් තමයි අපට 
විස්තර ලැබුෙණ්, ෙතොරතුරු ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 
ගුරුවරයකුෙගන්, ගුරුවරියකෙගන්, ෙදමවුපියන්ෙගන්, වැඩිමහල් 
ෙකනකුෙගන් යම් ෙතොරතුරක් ලැබුණා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පශ්න ෙනොකර ඒක ඇත්තයි කියන එකත් අපි පිළිගත්තා. නමුත් 
දැන් ඒක ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා.  

අද වැඩිමහල් ෙකනකු කිව්වත් ඒ පිළිබඳව පශ්න කළ යුතුයි; 
පශ්න කරනවා. අලුත් පරපුර ඒ පිළිබඳව පශ්න කරනවා. නමුත් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ ගුරුවරයා ට, ගුරුතුමියට තිෙබන තැෙන් 
කිසිම අඩු වීමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙතොරතුරු ලැබුණත්, ඥානය 
කියන ෙද් අන්තර්ජාලෙයන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක ලැෙබන්ෙන් 
එක් එක් ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික අත්දැකීම් හරහායි. එතෙකොට 
ගුරුවරයාෙග්, ගුරුතුමියෙග් අත්දැකීම් වැදගත් වනවා. ෙබෙහෝ 
දියුණු රටවල ෙකොපමණ උපාධි තිබුණත් ගුරු ක්ෙෂේතයට යනවා 
නම් පුහුණුවක් ලබන එක අනිවාර්යයි;  some kind of Diploma 
in Education or Postgraduate Diploma in Education  
අත්යවශ්යයි. ඒ නිසා තමයි අපි තීරණයක් ෙගන තිෙබන්ෙන් 
අවුරුදු ෙදකක ගුරු පුහුණුවක් ලබන්න අවශ්යයි කියලා. අපි ඒක 
අනිවාර්ය කරනවා.  

උසස් අධ්යාපනය දිහා බැලුවාම, උසස ් අධ්යාපනය සඳහා 
ෙවන් කරන පතිපාදනත් ෙම් අය වැෙයන් සියයට 30කින් පමණ 
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ පතිපාදන වැඩි කෙළේ, ආචාර්යවරුන්ෙග්, 
මහාචාර්යවරුන්ෙග් පහසුකම් දියුණු කරන්නටයි. ඒ වාෙග්ම 
පර්ෙය්ෂණවලට තිෙබන මුදලුත් වැඩි කරන බවට අය වැය 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්       ් ම රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට 
අපි අලුත් විශ්වවිද්යාලයක් එකතු කරන්නට යනවා. ඒ අලුත් 
විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවන්ෙන් තාක්ෂණය හා කළමනාකාරිත්වය 
ෙක්න්ද කර ෙගනයි.  

අපි දන්නවා, අද තාක්ෂණය ෙබොෙහොම වැදගත් කියලා; 
කළමනාකරිත්වය වැදගත් කියලා. අෙප් රෙට් රාජ්ය ක්ෙෂේතය 
ෙදස බැලුෙවොත් විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි වන ෙදයක් තමයි 
කළමනාකරිත්වෙය් දුර්වලකම් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවාය කියන 
එක. එදිෙනදා ජීවිතය දිහා බැලුෙවොත්, අපි අද වාහනෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවත්, එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
යමක් කර ගන්නට ගියත්, අය වැය ගැන විස්තර ෙසොයන්න ගියත් 
අපට ෙබොෙහෝ අඩු පාඩු තිෙබනවා. ෙම් රට කළමනාකාරිත්වය 
පැත්ෙතන්   ෙබොෙහෝ දියුණු වන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත් විශ්වවිද්යාලය තාක්ෂණයයි, 
කළමනාකාරිත්වයයි ෙක්න්ද කර ෙගන පිහිටුවීමට කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  

අපි දන්නවා, අවුරුදු 10ක්, 20ක් පැරණි syllabusවලින් තමයි 
ෙබොෙහෝ විට ගුරුවරුන් උගන්වන්ෙන් කියලා. අෙප් සමහර 
මහාචාර්යවරු මට කථා කරලා කියනවා, "මම තවම මෙග් පරණ 
notes පාවිච්චි කරනවා"යි කියලා. ඇත්තටම අපි ඊට වඩා නවීන 
අධ්යාපනයක් දිය යුතුයි. ඒක කරන්න අවශ්ය ෛධර්යය අපි 
රජෙයන් ලබා දිය යුතුයි. ෙමොකද, අෙප් තරුණ පරපුරට කාලීනම 
ෙතොරතුරු, කාලීනම ෙසොයා ගැනීම් ලබා ෙදන්න අපට වග කීමක් 
තිෙබනවා.   

නමුත් අධ්යාපනය තීරණය වන්ෙන් අපි ලබන විස්තර, 
ෙතොරතුරුවලින් පමණක් ෙනොෙවයි. සදාචාරය  අධ්යාපනෙය් 
ෙබො ෙහොම වැදගත් ෙකොටසක් ෙවනවා. අතීතෙය් ෙහොරු ගැන 
කථා කරනෙකොට හුඟක් ෙවලාවට හිතුෙව් ෙහොරකම් කරන්ෙන් 
ඉෙගනීමක් නැති මිනිස්සු කියලායි. නමුත් අද ඒක 
 සම්පුර්ණෙයන්ම ෙවනස්. අද හුඟක්ම ෙහොරකම් කරන්ෙන්, ඒ 
වාෙග් ෙද්වල්වල ෙයෙදන්ෙන් අධ්යාපනය තිෙබන අයයි. නූගත් 
ෙකනා ෙහොර ෙබොරු වංචා කරනවාට වැඩිය අධ්යාපනය තිෙබන 
අය ෙහොර ෙබොරු වංචා කරනෙකොට සමාජයට ඒක ෙබො ෙහොම 
භයානකයි. ඒ නිසා සදාචාරය අධ්යාපනෙය්  පධාන ෙකොටසක් විය 
යුතුයි. ඒ නිසා තමයි මම අය වැය ගැන  මුල් කථාව කරනෙකොට 
කිව්ෙව්, අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිද්ෙදන්ම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට පවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා, එය  සම්මත කරලා නීතිගත කළ යුතුයි කියලා.  
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විෙශේෂෙයන්ම ගුරුවරුන්ටත් විෙශේෂ වගකීමක් තිෙබනවා, 
දරුවන්ෙග් සදාචාරය හදන්න. ඔවුන්ට තිෙබන වගකීම ෙපොතට 
පතට, විභාගයට පමණක් සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ. ගුරුවරයා 
මනින්න ඕනෑ, දරුවන් ලබන ලකුණු පමාණෙයන් ෙහෝ විභාගය 
සමර්ථ වුණු දරුවන්ෙග් පමාණෙයන් ෙනොව, ඒ ගුරුවරයා 
දරුවන්ෙග් සදාචාරය හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කරුණ මතයි.  

It is not just the tangibles, but the intangibles that we 
must measure particularly in education and in the 
teaching profession. What contribution the teacher makes 
cannot be measured only by the pass marks or the grades 
that the students get, but by the behaviour of the students.  

ෙම්වා මුදලට පමණක් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
සදාචාරය ගැන කථා කරනෙකොට, දරුවා තුළ ඇති කරන 
ආකල්පය වැදගත් ෙවනවා. අද හුඟක් අය රැකියා ෙහොයාෙගන 
එනවා. සාමාන්ය ෙපළ නැත්නම් උසස් ෙපළ විභාගයට මුහුණ දීලා 
පාසල් පද්ධතිය තුළින් නික්ම ගියාට පස්ෙසේ හුඟක් අය රැකියා 
ෙහොයනවා. නමුත් ඔවුන් ෙහොයන්ෙන් අඩුෙවන් වැඩ කරලා වැඩි 
පඩි  ලබන්න පුළුවන් පහසු රැකියාවක්. සමහර අයෙග් අදහසක් 
තිෙබනවා, වැඩ ෙනොකර පඩියක් ලබන්න පුළුවන්ද කියලා.  

අෙප් සමහර රාජ්ය ආයතනවල  "ආමි" "ෙන්වි" කියලා වචන 
ෙදකක් කියනවා.  ඒ කියන්ෙන්, ආයතනයට ඇවිල්ලා අත්සන් 
කරලා ෙගදර යනවා, පඩි පත ගන්න නැවත එනවා. එෙහම 
නැත්නම් වැඩට එන්ෙන්ත් නැහැ, ෙවන කවුරු ෙහෝ අත්සන් 
කරනවා, පඩි පත අරෙගන යන්න විතරක් ඒ දිනයට පැමිෙණනවා. 
ෙම්වා ගැන මහජනයා කථා කරනවා. ෙම්වා රාජ්ය අංශෙය් සිදු වන 
ෙද්වල්. ඒ නිසා ෙමොවුන්ෙග් ආකල්ප ෙගොඩ නැඟිය යුතු ෙවනවා.  
එය අධ්යාපනය හරහා සිදු විය යුතුයි.  

It is attitudes that matter. They say that without attitudes 
you cannot think about altitude and therefore,  attitudes 
matters. When we are talking about education, moulding the 
attitudes of the younger generation is critical.  

දහඩිය මහන්සිෙයන්, කැපවීෙමන් වැඩ කළ යුතුයි කියන 
අදහස්, ඒ සංකල්ප අප දිය යුත්ෙත් අධ්යාපනය හරහායි.  

අද හුඟක් ෙවලාවට ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඒ අයෙග් අයිතීන් ගැන 
කථා කරනවා. පාරට බැස්ෙසොත් හැම ෙකනාම අයිතිය ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්. ''අපට  කලිනුත් ෙම්වා ලැබුණා, අනාගතෙය්දීත් 
ලැෙබන්න ඕනෑ'' කියනවා.  ඒක  අෙප් අයිතිය. නමුත් ෙබොෙහොම 
ස්වල්ප ෙදෙනක් තමයි වගකීම ගැන කථා කරන්ෙන්. වගකීම 
තමයි ෙබොෙහොම වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ගැන වැඩිමහලු ෙකෙනකුට 
උගන්වන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පාසෙල්දී උගන්වන්න 
අවශ්යයි.  ඒ නිසා අපි වගකීෙමන් කියා කළ යුතුයි. 

මම අවසාන වශෙයන් වචනයක් කියන්න කැමැතියි, ෙකොළඹ 
වතුවල ජීවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ගැන. ෙම් පිළිබඳව මම 
අවුරුදු හතරක් පහක් තිස ්ෙසේ ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා  
කරලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙකොළඹ පසිද්ධ පාසලකට ගියාම, ඔවුන් 
ජීවත් ෙවන තැන ඔප්පු කරන්න කියලා. සමහර ෙවලාවට ඒ සඳහා 
ඡන්ද  හිමි නාම ෙල්ඛනය ෙගෙනන්න කියනවා. හුඟක් තැන්වලින් 
කියනවා,  ඔප්පුව අරෙගන එන්න කියලා. නමුත් දුප්පත් මිනිසුන්ට 
ඔප්පුවක් නැහැ. අඩු ආදායම්ලාභීන් හුඟෙදෙනකුට ඔප්පුවක් 
නැහැ. නමුත්, තවමත් ෙකොළඹ  පසිද්ධ පාසල්වලින් ඔප්පුව 
ඉල්ලලා ඒ  අසරණ ළමයින්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක්, පමිතියකින් 
යුත් අධ්යාපනයක් ලැබීම වළක්වන්න කටයුතු කරනවා. ෙම්ක අපි 
නතර කළ යුතුයි. ෙම් ගැන ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල කථා කරලා 

තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට මට කියලා තිෙබනවා, "ඒ 
නිර්ණායක දැන් නැහැ" කියලා. නමුත්, ඇත්තටම ඒවා කියාත්මක 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙද්වල්වලින් තමයි 
පන්ති ෙභ්දයක් ඇති කරන්ෙන්. අධ්යාපනෙය් මූලික වටිනාකම 
තමයි, පන්ති ෙභ්දය නැති කරලා සෑම පුද්ගලෙයකුම එක හා 
සමාන කරන එක. මම අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, 
කරුණාකරලා ඒ ගැනත් ෙසොයා බලන්න කියලා.  

අෙප් රජය ඉදිරිපත් කරපු පළමුවැනි අය වැෙයන්ම 
අධ්යාපනෙය් යහපත් දිශානතියක් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා 
වාෙග්ම, ෙම් රජය අධ්යාපනයට මුල් තැනක් ෙදන රජයක් කියලා 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා සඳහන් කරපු නිසාත්, එතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන නිසාත් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 4.01] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி, 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சுக்களின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல ேபசச் 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன  அவர்க ம்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க  அவர்க ம் ேசர்ந்  இந்தத் ேதசிய அரசாங் 
கத்தின் வர  ெசல த் திட்டத்திேல எந்த ஓர் அரசாங்க ம் 
ஒ க்காத ெப ந்ெதாைகயான நிதிையக் கல்விக்காக 
ஒ க்கியி ப்பைதயிட்  அவர்க க்கும், ெகளரவ கல்வி 
அைமச்ச ம் நண்ப மான அக்கிலவிராஜ் காாியவசம் 
அவர்க க்கும் ெகளரவ உயர்கல்வி அைமச்சர் ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்க க்கும் மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் என  மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், ஒ க்கப்பட் ள்ள பணம் 
நிச்சயமாக மாணவ ச தாயத்தின்  எதிர்கால நல க்காகப் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  நான் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்களிடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இன்  காைல 15 பல்கைலக்கழகங்களிேல இ க்கின்ற 
ஸ் ம் மஜ் ைஸச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் 125 - 150 ேபர் 

மட் ேல இந்த நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் 
உயர்கல்வி அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கைள ம் 
இைளஞர் விவகாரங்க க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சைர ம் 
ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத் தைலவைர ம் 
சந்தித்தனர். இந்த நாட் ேல சி பான்ைமச் ச கமாக 
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வாழ்கின்ற ஸ் ம் ச கம் இந்த நாட் க்கு சுதந்திரம் 
கிைடத்த காலத்தி ந்   எந்தெவா  காலகட்டத்தி ம் 
நாட்ைடத் ண்டாடேவா,  நாட்ைடக் காட் க்ெகா க்கேவா 
அல்ல  இந்த நாட் க்கு எதிராகச் சதிெசய்யேவா  

யலவில்ைல என்பைத அந்த மாணவர்கள் எ த் ச் 
ெசான்னார்கள். "எங்க ைடய ச கம் கல்வியிேல மிக ம் 
பின்தங்கியி க்கின்ற . ைவத்தியர்களின் எண்ணிக்ைகையப் 
பார்த்தால், 3.5 சத தமான ஸ் ம்கள்தான் ைவத்தியர்களாக 
இ க்கிறார்கள், 3 சத தமானவர்கள்தான் engineers ஆக 
இ க்கிறார்கள், 2 தமானவர்கள் planning service இல் 
இ க்கிறார்கள், 1.5 தமானவர்கள் foreign service இல் 
இ க்கிறார்கள், 2 தமானவர்கள் administrative service இல் 
இ க்கிறார்கள். ேம ம், இந்த நாட் ேல 25 மாவட்டங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அதில் ஓர் அரசாங்க அதிபர்கூட ஸ் ம் 
இனத்தவர் இல்ைல. இந்த நாட் ேல 50 அைமச்சுக்கள் 
இ க்கின்றன. ஆனால், ஒேரெயா  ெசயலாளர் மாத்திரம்தான் 

ஸ் ம் இனத்தவராக இ க்கின்றார். எனேவ, இவ்வாறான 
உயர் பதவிக க்கு நியமனங்கள் வழங்குகின்றேபா  அல்ல  
உயர் பாீட்ைசகளி ந்  ெதாி ெசய்கின்றெபா  ஓரள  
விகிதாசாரத்ைதப் ேபணி, எங்களின் இ ப்ைபக் காப்பாற்  
கின்ற ஏற்பாட்ைடச் ெசய் ங்கள்" என்  ேவண் னார்கள்.  

அேதேபால, இந்த நாட் ேல 30 வ ட காலமாக 
நைடெபற்ற த்தம் தமிழ் மக்கைள எவ்வா  பாதித்தேதா, 
அதற்குச் சமனான பாதிப்ைப ஸ் ம்க ம் அைடந்தி க் 
கிறார்கள். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பில் இ க்கின்ற 
ஒ சிலர் மனச்சாட்சிேயா  ேபசினா ம் ஒ சிலர் ற்றாகக் 
கண்ைண க்ெகாண்  எம  ச தாயத்ைதப் பார்க் 
கிறார்கள். இதற்கு ஒ  சின்ன உதாரணத்ைத நான் 
ெசால் கின்ேறன், நான் அைமச்சராக இ க்கின்றெபா  

த்தளத்திேல வாழ்ந்த அகதிக க்காக 6 பாடசாைலகைள 
கட் க்ெகா த்ேதன். எப்ெபா   தமிழ்த்  ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் வட மாகாண சைபயின் ஆட்சிப் ெபா ப்ைப 
ஏற்றார்கேளா, அன்றி ந்   அந்தப் பாடசாைலகைள 
ஓரக்கண்ணால் பார்ப்பைத நான் பார்க்கிேறன். ன்  
தினங்க க்கு ன்னர் தம்பபன்னி எனப்ப கின்ற ஆப்தீன் 
வித்தியாலயம் உைடந்  வி ந்  மாணவர்கள் காயங்கேளா  
காப்பாற்றப்பட் க்கிறார்கள். அந்தக் கல்வி வலயேமா 
அல்ல  அந்தக் கல்வியைமச்ேசா அைத ஏறிட் ம் 
பார்க்கவில்ைல. இவ்வா  அந்த மாணவர்கள்  ஓைலக் 
ெகாட் ல் உைடந்  வி ந்  பாதிக்கப்பட்டெபா , 
உாிைமேகட் ப் ேபாரா கின்ற அல்ல  ஜனநாயகம் 
ேபசுகின்றவர்களில் ஓர் அதிகாாிேய ம் ேபாய்ப் பார்க்க 
வில்ைல. 1,00,000 பாேயா அல்ல  50,000 பாேயா 
அல்ல  10,000 பாேய ம் ெகா த்  அந்தக் ெகாட் ைலக் 
கட்ட உதவிெசய்யவில்ைல. இன்  அவர்கள் அவசரமாக 
3,00,000 பாய்  ேசர்த்  நாைள அல்ல  நாைள ம தினம் 
அைதக் கட்டவி க்கிறார்கள். ஒேர ெமாழி ேபசுகின்ற 
தங்க ைடய சேகாதர இனத்ைத அைணத் ச்ெசல்ல 

யாதவர்கள், அவர்க ைடய கல்வி உாிைமைய மாற் க் 
கண்ணால் பார்க்கின்றவர்கள் எவ்வா  நியாயவாதிகளாக 
இ ப்பார்கள்? என்  நான் ேகட்கின்ேறன்.  

நாங்கள் இனவாதிக மல்லர், மதவாதிக மல்லர். சிலர், 
றிஸாட்ைட அைமச்சராக்கிவிடாதீர்கள் என் ம் வன்னி 
அபிவி த்தியிேல ேசர்த் விடாதீர்கள் என் ம் இந்த அரசிடம் 
ெசால் யி க்கிறார்கள். ஏெனன்றால், ஸ் ம்கள் சிலர் 
அங்ேக ெசன்  கு ேயறிவி வார்கள் என்பதற்காக. நாங்கள் 

அந்த மாவட்டத்திேல பிறந்  வளர்ந்தவர்கள். எங்கைள 
வாழவிடாமல் ரத்தினார்கள். இன்  எனக்குப் பதவி 
ெகா க்க ேவண்டாெமன்  இப்ேபா  உ வாகியி க்கின்ற 
அரசாங்கத்திேல ேபாய்க் ெகஞ்சுகின்ற நிைல இந்தத் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பி ள்ள ஒ சில க்கு வந்தி க்கின்ற . 
நான் இந்தப் பதவிைய எந்த நிமிட ம் க்கிெயறிவதற்குத் 
தயாராக இ க்கிேறன். எனேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின ம் இந்த 
அரசாங்கம் அவர்க ைடய நல்லாட்சியிேல எதிர்வ ம் 
இரண்  வ ட காலத்திற்குள் வடக்கு ஸ் ம்களின் மீள்கு  
ேயற்றத்ைத ேநர்ைமயாகச் ெசய்யாமல், தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின க்குப் பயந்  எங்கைள ஏமாற் வார்களாக 
இ ந்தால், என  அைமச்சுப் பதவிையத் றந் விட்  இந்த 
அரசுக்ெகதிராக நா ம் என் ைடய கட்சியின ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல எங்க ைடய ெசயற்பாட்ைட 

ன்ென ப்ேபாம் என்பைத இந்த இடத்திேல  ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஆனால், நாங்கள் தமிழ் மக்கள் ப கின்ற ன்பத்ைதப் 
பார்த்  அவர்க க்கு நியாயம் ெகா ங்கள் என்  
ெசால்கின்ேறாம்; நல்ல தீர்ைவக் ெகா ங்கள் என்  
ெசால்கின்ேறாம்; தமிழ் மக்க ைடய கல்விக்கு உதவி 
ெசய் ங்கள் என்  ெசால்கின்ேறாம்;  இல்லாமல் 
இ க்கின்ற ஏைழத் தமிழ் மக்க க்கு ட்ைடக் 
கட் க்ெகா ங்கள் என்  இந்த அரைசக் ேகட்கின்ேறாம்; 
அவர்க ைடய பாடசாைலகளிேல நில கின்ற ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற மற் ம் தளபாடப் பற்றாக்குைறையத் தீ ங்கள் 
என்  ெசால்கின்ேறாம். அேதேபால, யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக் 
கழகம், அத ைடய வ னியா வளாகம், மட்டக்களப்பி ள்ள 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம், ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 
என்பவற்றி ள்ள வளப் பற்றாக்குைறகைளத் தீர்த்  ைவத் , 
அவற்ைற ம் ெதன்பகுதியில் இ க்கின்ற, ெகா ம்பில் 
இ க்கின்ற, ேபராதைனயில் இ க்கின்ற பல்கைலக் 
கழகங்கைளப்ேபால தர யர்த் ங்கள் என் தான் நாங்கள் 
உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்கின்ேறாம்.  

எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், நாங்கள் தமிழ் மக்கைள 
எந்த வஞ்சகக் கண்ேணா ம் பார்க்கவில்ைல. நாங்கள் 
உள்ளத்தில் ஒன்ைற ைவத் க்ெகாண் , ெவளியிேல 
ேவெறான்ைறப் ேபசுபவர்கள் அல்லர். இந்த நாட் ேல தமிழ் 
மக்கள் மிகப் ெபாிய தியாகத்ைதச் ெசய்தி க்கிறார்கள். தமிழ் 
இைளஞர்கள் தங்க ைடய உயிர்கைள மாய்த்  
இ க்கிறார்கள். எனேவ, கடந்த காலங்களில் சிங்களத் 
தைலைமகள் விட்ட தவ கள்தான், இன்  இந்த நா  
குட் ச்சுவராகி நாசமாவதற்குக் காரணமாக அைமந்தன. இந்த 
நாட் ல் இடம்ெபற்ற த்தமான , தமிழர்கைள ம் ஸ் ம் 
கைள ம் சிங்களவர்கைள ம் மிக ம் ன்பத்தில் ஆழ்த்தி 
யி க்கிற . அகதிகளாக இன் ம் பல ேபர் இ க்கிறார்கள். 
நா ம் அவ்வா  வந்த ஒ வன். எனேவ, தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் , ஸ் ம் காங்கிரஸ், அகில இலங்ைக மக்கள் 
காங்கிரஸ் மற் ம் இங்கு இ க்கின்ற ஏைனய சி பான்ைமத் 
தைலைமகள் எல்ேலா மாக ஒன் ேசர்ந் , எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, ேநர்ைமயான, நீதியான, ஒ  நல்ல 
தீர்வாக ன்ைவப்பதற்கு நாங்க ம் எங்க ைடய ரண 
ஒத் ைழப்ைப வழங்கத் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  னானி மாணவர்கள் மிக ம் கஷ்டங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். அந்தப் பல்கைலக்கழகத் க்கு 
நிைறயத் ேதைவகள் இ ப்பதாக அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
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அந்தத் ைறையப் ப த்  த்த பிறகு அவர்கள் ெதாழி க் 
காகப் பல வ டங்கள் காத் க்ெகாண் க்க ேவண் யி க் 
கின்ற . அந்த வைகயில் அவர்கள் ஆ ர்ேவத மற் ம் சித்த 
ைவத்தியர்கைளவிடச் சற் க் குைறவாக மதிக்கப்ப  
கின்றார்கள். எனேவ, இவர்கள் எல்ேலாைர ம் சமமமாகப் 
பார்த்  அவர்க க்கான வசதிவாய்ப் க்கைளச் ெசய்  
ெகா ங்கள் என்  நான் உயர் கல்விக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்களிடம் அன்பாக ேவண் கின்ேறன்.  

ேநற்  ன்தினம் இலங்ைகப் பல்கைலக்கழகம் ஒன்றில் 
நடந்த ஒ  பாீட்ைசயிேல உைடையக் காரணமாகக் காட்  ஒ  
ெபண் பிள்ைளையப் பாீட்ைச எ தவிடாமல் தி ப்பி 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள், அந்தப் பல்கைலக்கழக நிர்வாகத் 
தினர். இ  ஒ  மிக நாகாிகமற்ற ெசயல். அந்தந்த மதத்தவர்கள் 
தத்தம  கலாசாரப்ப  வாழ்கின்ற உாிைமபற்றி இந்த நாட் ன் 
Constitution இல் - அரசியல் யாப்பில் - அழகாகச் 
ெசால்லப்பட் ள்ள . எனேவ, அதற்கு மாற்றமாகப் பல்கைலக் 
கழகங்களிேல ெசயற்பட ேவண்டாம் என்  நான் சம்பந்தப் 
பட்டவர்களிடம் அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 
உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்களிடத்தி ம் நான் இ  
சம்பந்தமாகச் ெசால் யி க்கின்ேறன்.  

அேதேநரம் களனி, ஜயவர்தன ர, ஊவா-ெவல்லஸ்ஸ 
மற் ம் ஹு  பல்கைலக்கழகங்களில் ஸ் ம் மாணவர் 
க க்கான ெதா ைக வசதிகள் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. 

ஸ் ம்கள் ஐந்  ேநரம் ெதாழ ேவண் ம் என் தான் 
இஸ்லாம் மார்க்கம் ெசால்கின்ற . ஆனால், அங்கு அந்த 
வசதிகள் இல்லாதப யால் இரண் ேநரத் ெதா ைகக க்காக 
அவர்கள் ெவளிேய ெசல்ல ேவண் ள்ள . எனேவ, அங்கு 
அதற்கான வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
கடந்த காலங்களிேல நான் ெமாரட் ைவப் பல்கைலக் 
கழகத்திேல பயின்றேபா  அங்கு ெதா ைகக்காகச் சிறிய 
சிறிய அைறகைள ஒ க்கித் தந்தி ந்தார்கள். அேதேபால சில 
பல்கைலக்கழகங்களிேல வசதிகள் வழங்கியி க்கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் ஏைனய பல்கைலக்கழகங்க ம் அதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம் என்  நான் 
அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இன்  ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறியியல் 
பீடத்ைத டப்ேபாகின்றார்கள் என்  ெசால் ப் ெப ம் 
பதற்ற நிைலைய உ வாக்கி ள்ளார்கள். நா ம் அைமச்சர் 
தயா கமேக ம் ேசர்ந்  இதைனச் ெசய்ய ள்ளதாக அதில் 
என்ைன ம் சம்பந்தப்ப த்தி ஒ  ெபாய்யான பிரசாரத்ைத 

ன்ென த் ள்ளார்கள்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இந்தச் ெசய்தி ேகள்விப்பட்ட நாளி ந்  நான் அைமச்சர் 

அவர்கைளச் சந்தித்  அ  சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயா  
வ கின்ேறன் என்ப  அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெதாி ம். 
உயர் கல்விக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல 

அவர்கள், தமிழ், ஸ் ம், மைலயக மக்களின் உாிைமக்காகப் 
ேபசுகின்ற, சி பான்ைமச் ச கங்கள் நிம்மதியாக, 
சந்ேதாஷமாகப் ெப ம்பான்ைம இனத்ேதா  ேசர்ந்  வாழ 
ேவண் ம் என்  வி ம் கின்ற ஒ வர். அ த்கம நகாிேல 
அநியாயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா  ைதாியமாக அதைன 
எதிர்த் ப் ேபசிய ஒ  நல்ல அைமச்சர்தான் ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்கள். அந்த வைகயில் அவர் இந்தப் பதவியிேல 
நீ ப்ப  சிறந்த . நிச்சயமாக எதிர்காலத்திேல 
பல்கைலக்கழகச் ச கத் க்கு பிரேயாசனமான நல்ல பல 
பணிகைள அவர் ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைக எமக்கு 
இ க்கின்ற .  

அேதேநரம் அந்தப் ெபாறியியல் பீடத்தில் கற்பிக்கும் 
விாி ைரயாளர்க க்கு ேமலதிகமாக ஓர் இலட்சம் பாய் 
சம்பள ம் மற் ம் வசதிக ம் ஏற்ப த்தித் த கின்ேறன் 
என் ம் அைமச்சர் அவர்கள் கூறி ள்ளார். அங்கு மாணவர்கள் 
ெபாறியியல் ைறயில் பயிற்சி ெப வதற்கு வசதியாக 
ஒ வி ேல ஒ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய அைமக்குமா  
ைகத்ெதாழி க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் 
அைமச்சர் அவர்கள் என்னிடம் ேகட் ள்ளார். இன்ஷா 
அல்லாஹ்! எதிர்வ ம் ஜனவாியிேல அதற்காக 100 மில் யன் 

பாைய ஒ க்கீ  ெசய்யவி க்கின்ேறன் என்பைத நான் 
இவ் யாிய சைபயில் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි  තුනක් ලැෙබනවා. 

ெகா ம்  மாவட்டத்தி ள்ள ஸ் ம் ச கத்தின் கல்வி 
நிைலைம மிக ேமாசமாக இ க்கின்ற . எனேவ, அந்த 
மக்களின் கல்வியிேல கவனம் ெச த் மா  நான் அைமச்சர் 
அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நான் அவர்க ைடய பாீட்ைசப் ெப ேப  
கைள எ த் ப் பார்த்ேதன். அவர்களில் 30 தமானவர்கேள 
க.ெபா.த.ப. சாதாரண தரத்தில் சித்திெயய்தியி க்கின்றார்கள். 
70 தமானவர்கள் சித்தியைடயவில்ைல. ஆனால், ன்  
இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம் மக்கள் ெகா ம்பிேல 
வாழ்கின்றார்கள். அவர்களின் வாழ்க்ைக நிைல ேமம்ப த்தப் 
பட ேவண் ம்; ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நீக்கப்பட ேவண் ம். 
அேதேபால அவர்களின் இன்ேனாரன்ன அெசளகாியங்கள் 
நீக்கப்பட ேவண் ம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය දැන් 

අවසානයි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි  තුනක් ගත්තා. 
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ெகா ம்  மாவட்டத்தின் கல்வி ன்ேனற்றத்தில் ஜி ர் 
ரஹ்மான், மாிக்கார், அைமச்சர் ெபளசி, அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் இன் ம் பல சிங்களத் தைலவர்கள் எல்லாம் 
அக்கைறயாக இ க்கின்றார்கள். அவர்களின் சார்பில் நான் 
அைமச்சர் அகில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடத்தில் 
அன்பாக ஓர் ேவண் ேகாைள வி க்கின்ேறன். அதாவ , 
இந்த மாணவர்களின் சித்தி தத்ைத 30 இ ந்  100 

தமாக மாற் வதில் இ க்கின்ற தைடகைள அைமச்சர் 
அவர்கள் நீக்கேவண் ம். ெகாலன்னாைவயிேல  30-40 
ஆயிரம்வைர ஸ் ம் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அங்கு சுமார் 
ஐயாயிரம் மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அங்கு 
அவர்க க்ெகன்  ஒ  பாடசாைல இல்ைல. அதனால் அந்தப் 
ெபற்ேறார் தம  பிள்ைளகைள international school களிேல 
ேசர்க்கின்றார்கள். அவர்கள் ஏைழ மாணவர்கள் என்பதனால் 
தங்க ைடய ப ப்ைபத் ெதாடர யாமல் ன்றாம், 
நான்காம் வகுப்பிேல கல்விைய நி த்திக்ெகாண்  பாடசாைல 
களி ந்  இைடவிலகுகின்றார்கள். ேம ம் அவர்க க்குத் 
ெதாழில் இல்ைல. இன்  இவ்வா  கஷ்டப்ப கின்ற இந்தச் 
ச கத்தின் கல்விக்காக ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்கள் UDA க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
அவர்கேளா  ேசர்ந்  விேசட பாடசாைல வசதிகைள 
அவசரமாக ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ெமன்  நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இ க்கின்ற 
கு நாகல் மாவட்டத்தி ம் ஜனாதிபதி அவர்கள் இ க்கின்ற 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி ம் எங்க ைடய இஸ்ஹாக் 
எம்.பி. இ க்கின்ற அ ராத ரம் மாவட்டத்தி ம் அேதேபால 
இன் ம் பல மாவட்டங்களி ம் ஸ் ம் ச கத்தின்  கல்வி 
மிகப் பின்தங்கிய நிைலயில் காணப்ப கின்ற . இந்த 
நிைலைய நீக்க ேவண் ம். இன்  கல்விக்கு நிைறயப் பணம் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதால் சிறந்த ணி ள்ள, ேநர்ைமயான, 
அறிவாற்ற ள்ள ஓர் அைமச்சராகிய நீங்கள் தய ெசய்  
அதைனச் சாியாகப் பயன்ப த்தி இந்தப் பாடசாைலகளின் 
வளப் பற்றாக்குைறைய நீக்கிைவக்க ேவண் ம். தமிழர், 

ஸ் ம், கத்ேதா க்கர் மற் ம் மைலயகத்தவர் என்  
எல்ேலா ேம சம வாய்ப் டன் கல்விையப் ெபற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய ஒ  நாடாக இந்த நாட்ைட மாற்றியைமக்கின்ற 
ெபா ப்  உங்களிடத்தில் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள . அந்தச் 
ெசயற்பாட்ைட நீங்கள் ேநர்ைமயாகச் ெசய் ர்கள் என்  நான் 
நம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා ගත් අමතර කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அேதேபால், எங்க ைடய கல்விக் ெகாள்ைக உண்ைம 

யிேலேய ெதாழில் வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற கல்விக் 
ெகாள்ைகயாக இல்ைல. எனேவ, கடந்த காலங்களிேல பல 
மாற்றங்கள் நடந்தி க்கின்றன. அந்த வைகயில் திய 
அைமச்ச ம் அந்த மாற்றங்கைள ன்ென த் ச் ெசன்  
எங்க ைடய கல்விக் ெகாள்ைகயி டாக இந்த நாட் ேல 
ெயா  ஜனநாயகமான ச தாயத்ைத ம் நல்லெதா  கல்விச் 
ச கத்ைத ம் உண்டாக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා ගත් අමතර කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව අවසන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
 ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன்  மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் ெகளரவ 

அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க ம் அந்த மாணவ 
ச தாயத்ைதப் பார்த்  நல்ல விடயங்கைளச் ெசால் யி க் 
கின்றார்கள். அத் டன், மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட, ேநர்ைம 
யான ேவண் ேகாள்கைள ஏற்றி க்கின்றார்கள்.  எனேவ, 
அைமச்சர் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் அவரால் ந்த 
அைனத்ைத ம் ெசய் ெகா ப்பாெரன்  எதிர்பார்த் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 30ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 4.14] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேநற்ைறய தினம் 04.12.2015 ெவள்ளிக்கிழைம காைல 
யாழ்ப்பாணம் ேவலைண ேமற்கு நடராஜா வித்தியாலயத்தில் 
தரம் 10இல் கல்வி கற்கின்ற நாரந்தைன வடக்ைகச் ேசர்ந்த 
உதயகுமார் உசாந்தி என்கின்ற 15 வய  மாணவி 
கடற்பைடயின ைடய பஸ் னால் ேமாதப்பட்  அநியாய 
மாகக் ெகால்லப்பட் க்கின்றார். உயிாிழந்த அந்த 
மாணவிக்கு இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக என் ைடய 
அ தாபங்கைள த ேல ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இ  
ெதாடர்பான வழக்ைக வாபஸ் ெப மா  லனாய்வாளர் 
க ம் கடற்பைடயின ம் ெதாடர்ந்  அவ ைடய கு ம்பத்ைத 
வற் த் வதாக ம் அதனால் அவ ைடய கு ம்பத்தார் 
மிக ம் மனம் ெநாந்தி ப்பதாக ம்கூடச் ெசய்திகள் ெவளி 
வந்தவண்ண ள்ளன.   

இவ்வ ட வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒவ்ெவா  
அைமச்சுக்க க்கும் ஒ க்கப்பட்ட நிதிையவிட கல்வி 
அைமச்சுக்குக் கூ தலான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பதாகக் 
கூறப்பட்டா ம்கூட, ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தியில் 3 

தமான பங்ேக இம் ைற கல்வி அைமச்சிற்காக 
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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ஒ க்கப்பட் ப்பைத எங்களால் அவதானிக்க கின்ற .  
குறிப்பாக, கல்வி அைமச்சுக்கு 185.97 பில் ய ம், ேதசியக் 
கல்வி ஆைணக்கு க்கு 0.04 பில் ய ம், உயர் கல்வி 
அைமச்சின்கீழ் வ ம் University Grants Commission க்கு 44.92 
பில் ய ம், Ministry of Science, Technology & Research இற்கு 
3.87 பில் ய ம், Ministry of Provincial Councils and Local 
Government க்கு 124.40 பில் ய ம், Ministry of Skills 
Development and Vocational Training இற்கு 13.66 பில் ய ம் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ெமாத்தமாக 372.86 பில் யன் 
இவ்வாறான ஒ க்கீட் ற்குள் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . 
இ  ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தியில் 3 தமாகும். இந்த 
ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தியில் 3 தம் ஒ க்கியைத 
ைவத் க்ெகாண்  கல்வியிேல இ  ஒ  ெபாிய மாற்றத்ைதத் 
த ெமன்  ெசால்வ  ேவ க்ைகயாக இ க்கின்ற .  
ஏெனனில், கடந்தகாலக் கல்வி ஒ க்கீ களி ம் - 2014ஆம், 
2015ஆம் ஆண் களி ம் - இேதேபால 3 தமான அளேவ 
கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .   

அேதேபால் மாகாண சைபக க்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் 
வடக்கு மாகாணத் க்கு 29.9 தமான நிதி ம், கிழக்கு 
மாகாணத் க்கு 26.96 தமான நிதி ம் ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற .  அேதேநரம் எைனய மாகாணங்க க்கு, 
குறிப்பாக ேமல் மாகாணத்திற்கு 52.72 த ம், மத்திய 
மாகாணத்திற்கு 32.6 த ம், வட மத்திய மாகாணத்திற்கு 
32.58 த ம் என ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றன. கடந்த 30 ஆண் க க்கு ேமலாக த்தத் 
தின் ேகாரப்பி க்குள் சிக்கி, அதனால் பாதிக்கப்பட் த் 
தங்க ைடய ன்ேனற்றத்திற்காகத் தவிக்கின்ற 
மாணவர்க ைடய கல்விக்காக வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
அரசாங்கத்தால் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற இந்த அள  
நிதியான , அந்த மாணவர்களின் கல்வியிேல என்ன 
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரப்ேபாகிற ? என்ற  ேகள்வி இன்  
தமிழ் மாணவர்கள் மத்தியில் எ ந்தி க்கின்ற .   

இலங்ைகயி ள்ள பாடசாைலகளிேல ஆசிாியர்க க்குப் 
பற்றாக்குைற இல்ைலெயன்  ெசால்கின்றார்கள். கல்வி 
அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத்திற்கு நான் இதைனத் 
த கின்ேறன். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற ெமாத்த மாணவர் 
களின் ெதாைகேயா  ஒப்பி கின்றேபா  அதாவ , 42 
இலட்சத்திற்கு ேமற்பட்ட மாணவர் ெதாைகக்காக இன்றி க் 
கின்ற ஆசிாியர்க ைடய ெதாைக கூ தலாக இ ப்பதாக 
அரசாங்கம் குறிப்பி கின்ற . ஆனால், வடக்கு, கிழக்கு 
பகுதிகளிேல இ க்கின்ற மாணவர்க க்கான கற்பித்தல் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆசிாியர்கள் குறிப்பாக 
ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பப் பாடங்கள் 
ேபான்றவற் க்கு ஆசிாியர்கள் இல்லாத பல பாடசாைலகைள 
அங்ேக காண கின்ற . இவ்வாறான கல்வி நிைலைம 
அங்குள்ள பல வலயங்கள் பின்தங்கிய நிைலயி ப்பதற்குக் 
காரணமாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தி 

ள்ள வ னியா வடக்கு வலயம், ம  வலயம், கிளிெநாச்சி 
வலயம் என்பனவற்றின் கல்வி நிைலைமகள் மிக ம் 
பின்தங்கிய நிைலயிேல காணப்ப கின்றன.   

குறிப்பாக, தீவக வலயங்களி க்கின்ற ஆசிாியர் பற்றாக் 
குைற மிகமிக க்கியமான . பாடசாைலகளில் இ க்கின்ற 
வசதிகள், பிள்ைளக ைடய கல்வி வசதிகள் என்பவற் க் 
கப்பால் ெதாைலேபசி வசதியில்லாத, மின்சார வசதியில்லாத 
பல பாடசாைலகள் இன் ம் வடக்கு மாகாணத்தில் 

இ க்கின்றன என்ற உண்ைம இந்த அரசாங்கத்தி க்கின்ற 
எத்தைன ேப க்குத் ெதாி ம்? வடக்கு மாகாணத்தில் 
வாழ்கின்ற மக்களில் அைரவாசிக்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
இன்ன ம் மின்சாரத்ைதக் காணாமல் இ க்கின்றார்கள். 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இ க்கின்ற மாணவர்களில் 
ஏறத்தாழ 45 சத தத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் இன்ன ம் 
கணினிகைளத் தங்க ைடய ைககளால் ெதாட் ம் பார்க்க 
வில்ைல. மின்சாரத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான சூழல்கூட 
அவர்க க்கு இல்லாத நிைலயில் அங்கு கணினி வசதிகள் 
எவ்வா  இ க்கும்?  

ேம ம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள பல 
பாடசாைலகளில் விைளயாட்  ைமதானங்கள் இல்ைல. 

ன்னர் பாடசாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் அந்த 
இடங்களிேல பிள்ைளகள் தங்க ைடய ேதகாேராக்கியத்ைத 
வி த்தி ெசய்வதற்கான ைமதானங்கள் உ வாக்கப்பட 
வில்ைல. பாடசாைல வளர்கின்றேபா  பிள்ைளயி ைடய 
ேதகாேராக்கிய ம் வளரேவண் ம். கல்வியின் றக்கி த்தியச் 
ெசயற்பா களில் ைமதானங்கள் மிகமிக க்கியமானைவ. 
ஆனால், இவ்வா  ைமதானம் இல்லாத பல பாடசாைலகள் 
இன்றி க்கின்றன. அரசாங்கம் இந்த நிதி ஒ க்கீட் ேல 
ைமதானத் க்ெகன பாடசாைலக க்கு அ கிேல இ க்கின்ற 
காணிகைளக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ஏன், நிதி 
ஒ க்கவில்ைல? பிள்ைளக ைடய விைளயாட் த்திறைன 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் அவர்க ைடய ைளவளத்ைத 
மற் ம் - attitude - அவர்க ைடய விைனத்திைறைன 
அதிகாிப்பதற்கும் ைமதானம் மிக க்கியமான . அவ்வாறான 
ெதா  ைமதானத்ைத ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான நிதிைய 
அரசாங்கம் பாடசாைலக க்கு ஒ க்கீ  ெசய்ய ேவண் ம். 
இ  மிகமிக க்கியமான .  

ஏற்ெகனேவ உ வாக்கப்பட்ட, 100 - 150 வ டங்கள் 
பைழைமவாய்ந்த பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. கடந்த வாரம் 
நான் 146 ஆண் கள் பைழைமவாய்ந்த அல்ைலப்பிட்  
American Mission பாடசாைலக்குச் ெசன்றி ந்ேதன். அந்தப் 
பாடசாைலயிேல விைளயா வதற்கு ஒ  ைமதானம் இல்ைல. 
அேதேபால் பைள மத்திய கல் ாியில் பிள்ைளகள் 
விைளயா வதற்கு ைமதானம் இல்ைல. இந்தக் 
கல் ாியான  பிரபல்யமானெதா  பாடசாைலயாகும்.  
உதாரணத் க்காக இவற்ைறக் குறிப்பிட்ேடன். இவ்வாறான 
பல பாடசாைலகள் யாழ்ப்பாணத்திேல இ க்கின்றன. 
அல்ைலப்பிட்  American Mission பாடசாைலயில் ன்ேற 

ன்  ஆசிாியர்கள் 66 மாணவர்க க்கு கல்வி 
கற்பிக்கின்றார்கள். அங்கு இரண்  மாணவர்கள் தரம் 5 

லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தி ெபற்றி க்கிறார்கள். 
ன்  ஆசிாியர்கேளா  ஒ  பாடசாைல இயங்கிக் 

ெகாண் க்கின்றெதன்றால் அந்தப் பாடசாைலயின் 
நிைலையப் பா ங்கள்!  

அங்கு மட் மல்ல, தீவகத்திேல இ க்கின்ற அனைலதீ , 
எ ைவதீ , நயினாதீ , ெந ந்தீ  ேபான்ற தனித்தீ களாக 
இ க்கின்ற பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற பாடசாைலகளின் 
நிைல ம் இப்ப த்தான் இ க்கின்ற . அப்பாடசாைலகளில்  
கணினி வசதிகேளா, மின்சார வசதிகேளா இல்ைல; ஆங்கிலம் 
மற் ம் ெதாழில் ட்பப் பாடத்ைதக் கற்பதற்கான வசதிக ம் 
இல்ைல. இப்ப யானெதா  நிைலயில்தான் அந்த 
மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றார்கள். குறிப்பாக, தீவகத்தி ள்ள 
பல பாடசாைலகள் இன் ம் அ ப்பைட வசதிகள் இல்லாமல் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன.  
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ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மாவட்டப் பாடசாைலகள், 
மன்னாாின் ம  கல்வி வலயத்ைதச் ேசர்ந்த பாடசாைலகள், 
யாழ்ப்பாணத்தின் வடமராட்சி கிழக்ைகச் ேசர்ந்த 
பாடசாைலகள் என்பன ைமயாக 100 சத தம் த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளாகும். அ ப்பைட வசதிகள் 
இல்லாமல் பாடசாைலக்கான ேதைவகைளத் ேத கின்ற ஒ  
நிைலயிேல இைவ  இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. க்கிய 
மாக அங்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற ம் நில கின்ற . 
ெப ம்பாலான பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் வி திகள் இல்ைல. 
இைவ கவனத்திெல க்கப்பட் த் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கின்றார். நாங்கள் 
ஒவ்ெவா  வ ட ம் இந்தச் சைபயிேல பாடசாைலகளில் 
நில ம் குைறபா கள் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். அப்ப ப் 
ேபசுவேதா  மட் ம் அைவ ற்  வி கின்றன. அ த்  
என்ன நடக்குெமன்றால், அ த்த வ ட ம் இேத விடயம் 
ேபசப்ப ம்!  

மாணவர்க க்கான நலேனாம் த் திட்டங்களிேல 
சீ ைடக்கான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட் க்கின்றன. 

க்கியமாக 1-5 வைர கற்கின்ற மாணவர்க க்கு 450 
பாய்க்கான voucher வழங்கப்படவி க்கிற . 1-5 வைர 

கற்கின்ற மாணவியர்க க்கு 400 பாய்க்கான voucher 
வழங்கப்படவி க்கிற . 6 - 9 வைர கற்கின்ற மாணவர்க க்கு 
காற்சட்ைட மற் ம் ேமற்சட்ைடக்காக 525 பாய். 
இப்ெபா  சந்ைதயில் இ க்கின்ற ணியின் ெப மதி, 
அதைனத் ைதப்பதற்கான ைதயற்கூ  என்பவற்ைற ம் 
கவனிக்கேவண் ம். குறிப்பாக ஒ  Taylor இடம் ெசன்  
தன் ைடய shirt இைனத் ைதப்பதற்காக ஒ  மாணவன் 200 

பாய் கூ  ெகா க்கேவண் யி க்கிற . காற்சட்ைட 
ைதக்க ம் அவ க்கு அந்தள  கூ  ேதைவ. எனேவ, 

ணிக்காக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற காசு, சாதாரண ஏைழ 
மாணவர்கைளப் ெபா த்தவைர ேபாதா . Voucher 
வழங்கப்ப கின்ற திட்டம் நல்ல ; அதைன நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், இந்தப் பணத்ெதாைக 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய்வத டாகத்தான் 
ஏைழ மாணவர்க ைடய கல்வியிேல மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வர ம். அவ்வாறில்லாவிட்டால் ஏைழ 
மாணவர்கள் ெதாடர்ந் ம் சுரண்டப்ப கின்றவர்களாக 
அல்ல  கல்வியின் ேதைவையப் சிக்கத் தகுதியற்றவர்களாக 
மா வார்கள். ஆகேவ, ெகாண் வந்தி க்கின்ற திட்டமான  

ைறயான திட்டமாக மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் த ேல ேபசியேபா , இந்த 
நாட் க்கின்ற ஒ சில வர்த்தகர்கள் மட் ம் இைதச் 
சுரண் க்ெகாண்  ேபாய் பயனைடவைதத் தவிர்த்  இந்த 
நாட் க்கின்ற பல்ேவ  வர்த்தகர்க ம் பயனைடயக் 
கூ ய வைகயில் இந்தத் திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தி ப்  
பதாகக்  கூறினார். அப்ப யானால் இந்த 'வ ச்சர்' திட்டம் 
வர்த்தகர்கள் பயனைடவதற்காகக் ெகாண் வரப்பட் ள்ளதா? 
அல்ல  மாணவர்கள் பயனைடவதற்காகக் ெகாண் வரப் 
பட் ள்ளதா? மாணவர்கள் பயனைடய ேவண் மானால் 
அதன் ெதாைக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; ணிகளின் தரம் 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம்; அந்தத் ணிக க்கு 
உத்தரவாதம் வழங்கப்பட ேவண் ம். இந்த விடயம் மிக 

க்கியமான .  

அதைனவிட அவர்க க்கு இலவசப் பாடப் த்தகங்கள் 
மற் ம் கணினிகள் வழங்குவதாகக்கூட இந்த வர  ெசல த் 

திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட் க்கின்ற . இ  எத்தைன 
மாணவர்கைளச் ெசன்றைட ம்? அவர்க க்குச் சாியான 
ேநரத்தில் இலசவப் பாட ல்கள் கிைடப்ப ம் உ திப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம். கிராமிய மாணவர்களில் எவ்வள  
ேபாின் ைகககளில் இந்த laptop என்ற ம க் கணினிகள் 
ெசல்லவி க்கின்றன?  

அரசுகள் மா கின்றெபா  கல்வித் திட்ட ம் 
மா கின்ற . உதாரணமாக, உலகத்திேல மகாத்மா காந்தி ஒ  
கல்வித் திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தார். அ  ெசயல் ைறக் 
கூடாகக் கற் க்ெகாள் தலாகும். அத டாக இந்தியாவின் 
மக்கள் ெதாைகக்ேகற்ப நாட்ைட வி த்தி ெசய்வ  அவாின் 

க்கிய ேநாக்கமாக இ ந்த . "மக்களால் மக்கள் ஆளப்ப ம் 
மக்களின் ஆட்சிேய ஜனநாயகம்!" என்ற ேகாஷத்ேதா  
ஆபிரகாம் ங்கன் ஒ  திய கல்வித்திட்டத்ைத அறி கம் 
ெசய்தார். சசானா குஸ்மன்ேரா அவர்கள் தன்சானியாவிேல 
ஒ  கல்வி ைறையக் ெகாண் வந்தார். அ  தான்சானியா 
நாட் ன் அபிவி த்தியிேல மிகப் பாாிய அள  

ன்ேனற்றத்ைதக் ெகா த்த . அப்ப யானால் ஒ  நாட் ன் 
கல்வி என்ப  அந்நாட் ன் அபிவி த்தியில் ெப ம்பங்கு 
வகிக்கின்ற . நாட் ன் இனங்க க்கிைடயில் ஒற் ைம, 
இனங்க க்கிைடயில் ாிந் ணர் கள், இனங்க க் 
கிைடயில் அபிவி த்திகள் என்பனெவல்லாம் அதில் க்கியத் 

வம் ெப கின்றன.  

இன்  எத்தைனேயா பாடப் த்தகங்களில் தமிழ்ப் 
ெபயர்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கின்றன. வ னியா 
தாண் க்குளம் ைகயிரத நிைலயத்தின் ெபயர் ‘தாண் க் 
குளம’ என் தான் இப்ெபா ம்கூட எ தப்பட் க்கின்ற . 
நான் பாரா மன்றக் கணக்குப் பகுதியிேல கணக்கு விபரம் 
ஒன்ைற எ க்கச் ெசன்றேபா  குறித்த ஆவணத்தில் நான் 
கல்வி கற்ற பாடசாைலயான வட்டக்கச்சி மகா வித்தியாலயம் 
"வட்டக்கச்சி மகா வித்தியாலய" என்  குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இைவ எல்லாம் பாடசாைலப் 
பிள்ைளகள் ெமாழி ாீதியாக மாற்றமைடகின்ற பல 
வரலா கள். இலங்ைகையத் தமிழ் மன்னர்கள் ஆண்ட 
வரலா கள், மன்னர்கள் ஊடான ெசயற்பா கள் எல்லாம் 
இன்  பாடப் த்தகங்களி ந்  நீக்கப்பட் ள்ளன. 
சங்கி ய மன்னன், பண்டார வன்னியன், இராஜசிங்கன், 
பல்லவராயன் ஆகிேயாாின் வரலா கள் இப்ெபா  பாடப் 

த்தகங்களில் இல்ைல. இவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட் ன் 
வி தைலக்காகப் ேபாரா ய சிற்றரசர்கள். இ ந்தேபாதி ம் 
இன்  இவர்களின் வரலா கள் பாடப் த்தகங்களி ந்  
நீக்கப்பட்  ேவ  வரலா கள் திணிக்கப்ப கின்றன. இ  
கல்வித் திட்டத்தி ந்  மாற்றப்பட்  அதில் எல்லா 
இனங்களின்  வரலா க ம் குத்தப்பட ேவண் ம். திய 

திய கல்வித் திட்டங்கள் நாட் ல் அபிவி த்திையக் 
ெகாண் வர ேவண் ம்; இனங்க க்கிைடயில் ஒற் ைமையக் 
ெகாண் வர ேவண் ம்; சம ாிைமைய ம் சமவாய்ப்ைப ம் 
வழங்க ேவண் ம். தவறினால் அ  நாட் க்கு ஈனமாகேவ 
அைம ம்.  

பல அதிபர்கள் இன்ன ம் பாடசாைலகளில் கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கான அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்  இரண் -

ன்  ஆண் கள் கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக 
இ ந்த பிற்பா ம்கூட அவர்கள் குறித்த நியமனங்கள் வழங்கப் 
படாமல் இ த்த க்கப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, அ  
சம்பந்தமான பாீட்ைசயில் கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்க க்கு ஒ  ள்ளித்திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தி  
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அவர்க க்கு நியமனங்களில் ன் ாிைம வழங்க ேவண் ம். 
இரண் - ன்  ஆண் கள் ஒ  பாடசாைலைய மிகத் திறம்பட 
நடத்திய கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்கள் றக்கணிக்கப் 
படக்கூடா . அேதேபால கடைம நிைறேவற் ம் உதவிக் 
கல்விப் பணிப்பாளர்க ம் இ க்கின்றார்கள். அைமச்சர் 
அவர்கள் ேபசும்ேபா  ெசான்னார், நாட் ல் 8,520 கல்வி 
நிர்வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் ேதைவப்ப கின்றார்கள் 
என் . ஆகேவ, நாட் ேல 8,520 கல்வி நிர்வாக 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேதைவ என்  உணரப்பட் ள்ள . 
ஆனால், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இன்  140க்கும் 
ேமற்பட்ட கல்வி நிர்வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் 
ேதைவப்பா  இ ந் ம், அவர்கள் அங்கு நியமிக்கப்படாததால் 
கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்கள்தான் கடைம நிைறேவற் ம் 
உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாக, கடைம நிைறேவற் ம் 
ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாகப் பணியாற்  
கின்றார்கள். அரசாங்கம் அவர்க க்கான பாீட்ைச ஒன்ைற 
நடத் ம்ெபா  ஒ  ள்ளித்திட்டத்ைத அறிவித் , ஒ  
விேசட திட்டத்தின்கீழ் ஏன், அவர்கைள நியமனம் ெசய்ய 

ன்வரக்கூடா ? கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண் கள், ஐந்  
ஆண் கள், சில ேபர் 12 ஆண் கள்கூடக் கடைம 
நிைறேவற் ம் ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாக, கடைம 
நிைறேவற் ம் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாக, 
பாடத் ைற சார்ந்த பணிப்பாளர்களாகக் கடைமயாற்றி 
வ கின்றார்கள். ஆகேவ, இவர்களின் கடைம மிகமிகக் 
கவனத்தில் எ க்கப்பட ேவண் ம்; நிராகாிக்கப்படக் கூடா . 
இதில் குறிப்பாகப் பாதிக்கப்ப  கின்றவர்கள் தமிழர்கள். 
காரணம், தமிழ்ப் பகுதிக க்கான நியமனங்கள் 
வழங்கப்படாமல் த க்கப்ப கின்றெபா , அதற்கான 
ஆளணிகள் நிரப்பப்படாமல் விடப்ப கின்றேபா , கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்கள்தான் அவ்ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் கின்றார்கள். அவ்வா  நிரப்பப்ப கின்றெபா தான், 
கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்க க்கான நியமனங்க ம் 
வழங்கப்படாமல் இ த்த க்கப்ப கின்ற .  

அேதேபான் தான் ெதாண்டர் ஆசிாியர் நியமனங்க ம். 
இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில்தான் ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்களின் ேதைவயி க்கின்ற . காரணம், இங்கி க் 
கின்ற ெதாண்டர் ஆசிாியர்களில் பலர் பல ஆண் களாகப் 
பணி ாிந்தவர்கள். அவர்கள் இைடயிைடேய அரசியல் 
பழிவாங்கல்க க்குள்ளானார்கள். இங்ேக எனக்கு ன்  
ேபசிய ன்னாள் அைமச்சர் ஒ வ ைடய காலத்தில், பல 
இடங்க க்கு வழங்கப்படேவண் ய நியமனங்கள் மற்ைறய 
மாவட்டங்க க்கு வழங்கப்பட்டன. எனக்கு தல் ேபசிய 
இன்ெனா  சேகாதர அைமச்ச ம்கூட, யாழ்ப்பாணம், 
கிளிெநாச்சிக்கு வழங்கேவண் ய நியமனங்கைள ஒ  
காலத்தில் த்தளத் க்கு வழங்கியி ந்தார். இவ்வாேற 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள் றக்கணிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 

றக்கணிக்கப்பட்ட இந்த நியமனங்கைள அவர், 
அம்பாைறக்கும் த்தளத் க்கும் வழங்கியி ந்தார். சேகாதர 
இனங்க க்கிைடயில் இ ப்பவர்கள், நாங்கள் ெமாழியால் 
சேகாதரர்கள் என்  ெசால் க்ெகாண் , தங்கைள எல்லா 
வைகயி ம் ேவ ப த்திக்ெகாள்வதாகக் காட் க்ெகாள்வ  
என்ப , ஒ  சாியான இன ஒற் ைமயாக இ க்கா . மிக 

க்கியமாக, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  சில ேபைர 
அைமச்சர்களாக நியமிக்கக்கூடா  என்  ேகட்ட  
உண்ைமதான். அவ்வா  ேகட்டதற்குக் காரணம் 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ல் ஊழல் ாிந்தவர்கைள 
குறிப்பாக, தமிழர்கள் இடம்ெபயர்ந்  காம்களில் இ ந்த 
ெபா  ஊழ ல் ஈ பட்டவர்கைள நீக்குங்கள் என் தான் 
ேகட் ந்த . ெபயர் ெசால்  யாைர ம் குறிப்பிடவில்ைல. 
[இைடயீ ] 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எனக்குப் ேபசுவதற்கு ேநரம் ேபாதா . எனேவ, 

தய ெசய்  என்ைனக் குழப்பாதீர்கள்.  

ஆகேவ, எங்க ைடய பிரேதசத்தில் கல்வி நி வாக 
ேசைவ, ெதாண்டர் ஆசிாியர் நியமனங்கள் வழங்கப்ப வதற் 
கான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம். குறிப்பாக, மிக 
மிக க்கியமாகத் ெதாண்டர் ஆசிாியர்க ைடய 
நியமனத் க்கு ஒ  ைவ அரசாங்கம் எ க்கேவண் ம். 
நா ம் இந்த நாட் ேல ஒ  ெதாண்டர் ஆசிாியராக, 
ஆசிாியராக, அதிபராக பணி ாிந்தவன் என்றதன் 
அ ப்பைடயில்தான் நான் இதைனக் குறிப்பி கின்ேறன். 
அவர்க ைடய நியமனம் மிக மிக க்கியமான . 
அேதேபால, ஆசிாியர்க க்கு கிரமமான பதவி யர்  வழங்கப் 
படேவண் ம். உதாரணமாக, ஐந்  ஆண் கள் ேசைவ 
நிைற ெபற்ற பிற்பா  ஓர் ஆசிாிய ைடய பதவி யர்  
என்ப  மிக மிக க்கியமான . [இைடயீ ] அேதேபான்  14 
ஆண் கள் வைடகின்றெபா  அவர்க ைடய பதவி 

யர் கள் [இைடயீ ]  
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ் 

ச கத் க்கும் ஸ் ம் ச கத் க்குமிைடயில் ஒ  
ச்ைசப்ேபாட ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கள் 

யற்சிக்கிறார். உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தச் சைபைய 
பிைழயாக வழிநடத்தேவண்டாம். உங்க ைடய ேபச்ைச 
நீங்கள் அவதானிக்கேவண் ம். இப்ப த் ெதாடர்ந்  
ேபசுவதன் லம் உண்ைமைய மைறக்க யா . நான் 
உங்க க்கு ஒன்ைற மட் ம் கூ கின்ேறன். [இைடயீ ] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
தய ெசய்  என் ைடய ேநரத்ைத எ க்காதீர்கள். நான் 

ேபசியதற்குப் பிறகு, அவ க்கு ேநரத்ைதக்ெகா ங்கள்! அவர் 
தன் ைடய ேநரத்தில் ேபசலாம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகேவ, அதிபர், ஆசிாியர்க ைடய பதவி யர்  என்ப  

சாியான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அ  
சாியான ைறயில், ேநர்த்தியாகச் ெசய்யப்ப ம்ேபா தான், 
ஒ  கிரமமான ேவைலத்திட்டம் இந்த நாட் ல் நைடெப ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  
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மிக க்கியமாக பல்கைலக்கழகங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட 
ேவண் ம். எங்க ைடய உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் 
இங்கு இ க்கும்ேபாேத நான் இைதச் ெசால்ல ேவண் ம். 
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத் க்கு கிளிெநாச்சியிேல 
இ க்கின்ற விவசாய பீடம், ெபாறியியல் பீடத்ேதா  
இைணந்  ஒ  தகவல் ெதாழில் ட்பப் பீடத்ைத ம் உ வாக்க 
ேவண் ம். காரணம், வடக்கு, கிழக்கில் மட் மல்ல, இன்  
நா ரா ம் ஆங்கில ெமாழிக்கும் தகவல் ெதாழில் 

ட்பத் க்கும் க்கியத் வம் ெகா க்கேவண் ய ஒ  
காலகட்டத்தில் நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, நாங்கள் 
தகவல் ெதாழில் ட்பத் க்குக் ெகா க்கின்ற க்கியத் வம் 
என்ப  மிக மிக ேவண் யெதான் .  

இன்  ெகால்கத்தா நகரமான , இந்தியாவிேல ெமன் 
ெபா ள் உற்பத்தியில்  ன்னணியில் இ க்கின்ற . 
அேதேபால, தமிழ்நா ம் ெமன்ெபா ள் உற்பத்தியில் 

ன்னணியிேல இ க்கின்ற . சிங்கப் ம் இன்  
உலகத்திேல தன்ைம இடத்ைத வகிக்கின்ற . இவ்வாறான 
நா கள் எல்லாம் தகவல் ெதாழில் ட்பம், ஆங்கில ெமாழி 
என்பவற்றில் ஒ  ன்ேனற்றகரமான இடத்ைத வகிக்கின்றன. 
அந்த நிைலைம எங்க ைடய நாட் ம் ஏற்பட 
ேவண் மானால், மிக மிகக் கவனமாக யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் கிளிெநாச்சி வளாகத்தி ள்ள 
ெபாறியியல், விவசாய பீடங்கேளா  இைணந்  தகவல் 
ெதாழில் ட்ப பீடத்ைத ம் உ வாக்குவதன் லம் பல்ேவ  
வைகயான மாணவர்கள் உள்வாங்கப்பட் , தகவல் 
ெதாழில் ட்பத் ைறைய மிக ம் பிரமாண்டமான வளர்ச்சிைய 
அைடயக்கூ ய நிைலக்கு உ வாக்கலாம். அதைன நான் 
உயர் கல்வி அைமச்ச ைடய கவனத் க்குக் ெகாண்  
வ கின்ேறன்.  

அேதேபால, பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைலையப் 
பற்றி ம் ெசால்லேவண் ம். இங்கு சி வர் அ வல்கள் 
இராஜாங்க அைமச்சா் விஜயகலா மேகஸ்வரன் அவர்க ம் 
அைதப்பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் 
கலாசாைலயான  பல்லாயிரக்கணக்கான ஆசிாியர்கைள 
உ வாக்கியி க்கிற . இங்ேக இ க்கின்ற ெகளரவ 
உ ப்பினர்  ஸ்ரீேநசன் அவர்க ம்  பலா  ஆசிாியர் 
கலாசாைலயி ைடய ெவளியீ தான். அந்தக் கலாசாைல 
யிேல தன் தலாகப் ப த்  ெவளிேய வந்தவர். 
இவர்கைளப்ேபால் பலர் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  
இந்தக் கலாசாைல ஒ  பாடெநறிேயா  டப்ப ம் 
நிைலயிேல இ க்கின்ற . இந்தக் கலாசாைல மீண் ம் 
அத ைடய ெசாந்த இடத்திேல இயங்கேவண் ம்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ஒ  கல்வியியல் 
கல் ாிக்கான அ த்தளம் இடப்படேவண் ம். ஒ  
கல்வியியல் கல் ாி அல்ல  கல்வித் ைற சார்ந்த ஒ  
நி வனம் உ வாக்கப்படேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கு ெப ம்பா ம் கடலால் சூழ்ந்த இடம். 
கடலால் சூழ்ந்த இந்த இடத்திேல கடல் வளம் பற்றி 
ஆராய்வதற்கு ஓர் இடம் இல்ைல. எனேவ, யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகத்ேதா  இைணந்த கடல் வளம்சார் 

ைறெயான்  மன்னார் மாவட்டத்தில் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். அ  யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஒ  
பகுதியாக உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  ஏற்ெகனேவ பல ைற 
இந்தக் ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. 

யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் கடல்வளம்சார் ைற 
மன்னாாிேல உ வாக்கப்ப கின்றெபா  வடக்கு, 
கிழக்கிேல இ க்கின்ற மீன்பி த் ைற சார்ந்த விடயங்கைளச் 
சிறப்பாக ேமற்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். சில 
ேநரங்களிேல மீன்கள் இறந்  கடற்கைரக க்கு வ வைத  
நீங்கள் அேநகமாகப் பார்த்தி ப்பீர்கள். அதனால் தண்ணீாில் 
நஞ்சு கலக்கின்ற ; பல பாசித் தாவரங்களில் நச்சுத்தன்ைமகள் 
காணப்ப கின்றன. இைவபற்றி ஆய்  ெசய்வதற்கு 
ஏற்றவைகயில் இத் ைறைய மன்னாாிேல உ வாக்கி, அ  
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் ைறயாக அைமய 
ேவண் ெமன்பைத ம் ெகளரவ உயர்கல்வி அைமச்சர் 
அவர்க ைடய கவனத் க்கு நான்  ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, NIE என்  ெசால்லப்ப கின்ற ேதசிய கல்வி 
நி வகம் இந்த நாட் ேல  ெப மளவான பணிைய 
ஆற்றியி க்கின்ற . அதற்கு நாங்கள் பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவிக்க ேவண் ம். ஆசிாியர்க க்கான பயிற்சிகைள 
வழங்குதல், ேசைவக்காலப் பயிற்சிகைள வழங்குதல், 
ஆசிாியர்க க்கான  Postgraduate Diploma in Education, 
Postgraduate Diploma in Education Management, M.Sc. in 
Education Management ேபான்ற கற்ைகெநறிகைள 
மிகத் ல் யமாக ம் தரமான ைறயி ம் பயிற் வித்தல் 
ேபான்றவற்றில் ேதசிய கல்வி நி வக ம் மீேபயில் 
அைமந்தி க்கின்ற management பிாி ம் மிகத் திறைமயாகச் 
ெசயற்ப கின்றன. இந்த காைமத் வப் பிாி ம் 
மஹரகமவில் அைமந்தி க்கின்ற ேதசிய கல்வி நி வக ம் 
ெசய்கின்ற இந்தப் பணிக க்கான ஒ  தமிழ்ப் பிாி  
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, மன்னார், யாழ்ப்பாணம் 
ஆகிய மாவட்டங்கள் இைணந்த வடக்கு மாகாணத்தி ைடய 
ைமயப்பகுதியான மாங்குளத்திேல உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  
ஏெனன்றால், இங்கு தமிழ்ெமாழி லமான அபிவி த்தி 
ெயான்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். நான் ெசன்ற வ ட ம் 
இந்த சைபயிேல இந்தக் ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத்தி ந்ேதன். 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்றவர்கள் கல்விையத் தத்தம  
தாய்ெமாழியில் கற் க்ெகாள்வதற்கும் அதைனத் தாய்ெமாழி 
யி டாக உள்வாங்கிக்ெகாள்வதற்கும் அவர்க க்கு அந்த 
உாிைம வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

இப்ெபா  ேதசிய கல்வி நி வகம் சில 
கற்ைகெநறிகைளத் தமிழிேல நடத் கின்ற . ஆனால், 
Diploma in Education Management என்ற கற்ைகெநறிைய 
அவர்கள் இங்ேக நடத்தியேபா  நான் அைதக் கற்ேறன். 
ஆனால், அ  ஆங்கிலெமாழியில் நைடெப ெமன்   
ெசால்லப்பட்டா ம், ெதாடங்கும்ேபா  ஆங்கிலத்திேலதான் 
ெதாடங்கினார்கள். பின்னர் அ  சிங்களத்திேல 
நைடெபற்ற .  ஏெனன்றால், அதற்கான சில வசதிகள் 
காணப்படாைமேய அதற்கான காரணமாகும். அதனால்தான் 
அந்தப் பாடெநறிகைளத் தமிழ்ெமாழி ல ம் ஆங்கிலெமாழி 

ல ம் நடத்தக்கூ ய ேதசிய கல்வி நி வனத்தி ைடய 
கிைளெயான்ைற  மாங்குளத்திேல உ வாக்குகின்றெபா  
இந்த நாட் ேல கல்வியில் வித்தியாசமான ன்ேனற்றத்ைதக் 
ெகாண் வரலாம் என்பைத இந்த சைபயி டாக நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல குண்டசாைலயி ள்ள விவசாயப் 
பாடசாைல மிக க்கியமான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்ற . 
யாழ்ப்பாணத்திேல தி ெநல்ேவ யில் இ க்கின்ற விவசாயப் 
பாடசாைல ம் ஒ  க்கிய பாத்திரத்ைத வகிக்கின்ற . 
வ னியாவிேல இ க்கின்ற விவசாயப் பாடசாைல பல ேபைர 
உ வாக்கியி க்கின்ற . ஆனால்,  இவற் க்ெகல்லாம்  
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ன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வட்டக்கச்சி விவசாயப் 
பாடசாைலயின் 240 ஏக்கர் பரப்பள  ெகாண்ட காணி 
இப்ெபா ம் இரா வத்தினாின் வசமி க்கின்ற . எனேவ, 
இந்த விவசாயப் பண்ைண அவர்களின் வசமி ந்   
வி விக்கப்பட் ,  அப்பாடசாைல மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் கிளிெநாச்சியி க்கின்ற 
விவசாய பீட ம் இந்த விவசாயப் பாடசாைல ம் இைணந்  
வடக்கு, கிழக்கிேல ஒ  பாாிய மாற்றத் க்கான தளமாக 
அைம ம். பல றாண் க க்கு ன்னர் அைமக்கப்பட்ட 
இந்த விவசாயப் பாடசாைலைய இவ்வா  திட்டமிட் ச் 
ெசய ழக்கச் ெசய்தி ப்ப  மிகமிக ேவதைனக்குாியதாகும். 
ஆகேவ, ெகளரவ உயர்கல்வி அைமச்சர் அவர்கேள, 
தய ெசய்  இதைன உங்கள் க த் க்கு எ த்  இந்தப் 
பாடசாைல இயங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம்,  பாடசாைலைய வளர்ப்பதாகக் கூறிப் பல 
பாடசாைலகள் தம  ெசல க்காகப்  பணம் ேத கின்றன. 
இதற்காக பிள்ைளகளிடம் அறவி வதாகக் குற்றச்சாட் க்கள் 
வ கின்றன. இந்தக் குற்றச்சாட் க க்கு அப்பால் 
பாடசாைலக க்கு ஏகப்பட்ட ெசல கள் இ க்கின்றன. 
எத்தைன பாடசாைலகள் த்திறேனா ம் ைமயான 
வசதிகேளா ம் இயங்குகின்றன? அவ்வாறான பாடசாைலகள் 
மிகக்குைற . ஆகேவதான் பாடசாைலகளின் ெசல க்கு 
ஒ ெதாைகப் பணத்ைத அரசாங்கம் ஒ க்கேவண் ம். தரமான 
உள்ளீட் டாக ஒ க்கப்ப கின்ற பணம் ேபா மானதல்ல. 
பாடசாைல அபிவி த்திச் சங்கத்தி டாக எ க்கப்ப கின்ற 
பணம் எவ்வள  வ ம்?  அப்பணத்ைதப்  பிள்ைளக க் 
கூடாக ேசர்க்க யா . ஆகேவதான் அரசாங்கம் அந்தத் 
தரமான உள்ளீட் லாவ  ஒ ெதாைகப் பணத்ைத - 
percentage ஐ கூ தலாக ஒ க்க ேவண் ம். இப்ெபா ம் 
கூட "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
திட்டத்ைத அைமச்சர் அறிவித்தி க்கின்றார். ஆனால், 
அண்ைமயில் உள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல என்  
அறிவிக்கப்ப கின்றெபா  பின்தங்கிய பாடசாைலக க் 
கான நிதி தவிையக் கூட் வதன் லம் அந்தப் பாடசாைல 
களின் வசதிகைள ம் அதிகாித்  அவற்ைற ன்ெகாண்  
வரலாம் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, பாடசாைலகளிேல ஒவ்ெவா  கல்வித் 
திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற ெபா ம்  
பிள்ைளக க்கு -   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 
සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
 “ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය”යි  

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left 
the Chair and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please continue. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
பிள்ைளக க்கான பாடசாைலக க்குாிய கல்விச் ெசல  

ெபற்ேறா க்கு அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற .  இந்தச் 
ெசலைவ ஈ ெசய்வதற்குப் பாடசாைலகளில் அந்தச் ெசல க் 
கான ஒ  வைக ேதடப்படேவண் ம்.  அவ்வா  
ேதடப்ப கின்றெபா தான் இ  பாடசாைலகளில் ஒ  
ெபாிய மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ ம்.  

அேதேபால் ன்பள்ளிப் பிள்ைளக ைடய பிரச்சிைன 
ெயான்  இ க்கின்ற .  இங்கி க்கின்ற ெகளரவ உயர் கல்வி 
அைமச்சர், ெகளரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர், ெகளரவ 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ஆகிய எல்ேலா ைடய 
கவனத்திற்கும் நான் இதைனக் ெகாண் வ கின்ேறன். 

க்கியமாக ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கேள, 
தய ெசய்  இைதக் கவனத்திெல ங்கள்! உலகத்திேல 

ன்ேனறிய நா களில் ன்பள்ளிக க்குத்தான் ன் ாிைம 
ெகா க்கின்றார்கள். ஜப்பான் நாட் ேல ன்பள்ளிகளிேல 
கற்பிப்பவர்கள் ஒ  தகுதியான பட்டத்திைனப் 
ெபற்றி க்கேவண் ம்; விைனத்திறனான பட்டங்கைளப் 
ெபற்றி க்க ேவண் ம். ஆனால், இலங்ைகயிேல ன்பள்ளி 
களிேல கற்பிப்பவர்கள் எந்தப் பட்டங்கைள ம் ெபற்றி க்கத் 
ேதைவயில்ைல. அவர்கள் எந்தளவிற்குக் கல்வி கற்றி க்க 
ேவண் ம் என்ற ேதைவ மில்ைல. அதைன யா ம் எப்ப ம் 
ெசய்யலாம் என்ற ஒ  நிைலயி க்கின்ற . இலங்ைகயிேல 
இந்த ன்பள்ளிக் கல்வித் ைற அதாவ  1 - 4 வைரயான 
வய க்குட்பட்ட பிள்ைளகளின் கல்விக்கான அந்த 

ன்பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் கல்வி அைமச்சி டாக 
ைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதற்காக ஒவ்ெவா   

வலயங்களி ம் இ க்கின்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் 
க ைடய வசதிகள் கூட்டப்பட ேவண் ம். அவர்கள் 
தங்க ைடய வலயத்திற்குள்ளி க்கின்ற அந்த ன்பள்ளி 
கைளப் பார்ைவயி வதற்கான வாகன வசதி, அவர்க க்கான 
ஆளணி வசதி, அதற்கான ஒ  விேசடமான ஆளணி ஒ ங்கு 
ேபான்றன ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்யப்ப கின்றேபா தான் தரமான ன்பள்ளிகைள இந்த 
நாட் ேல உ வாக்க ம்.  ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கான 
சம்பளத்ைதக் கல்வித் திைணக்களத்தி டாகக் கல்வி 
அைமச்சு வழங்குவதற்கான ஒ ங்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். அைனத்  ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கும் நா  
த விய ாீதியில் இவ்வா  சம்பளத்ைத வழங்கி இந்த 

ன்பள்ளித் ைற அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ம்.  

பாடசாைலயிேல ப ப்பதற்குத் தகுதியற்றவன் என 
ஆசிாியரால் ட் ற்கு அ ப்பப்பட்ட பின்னர் ட் ேல 
இ ந்  தானாகக் கற் , உலகத்திற்ேக மின்குமிழ்கைளத் தந்த 
ஒ  மாணவன்தான்  ேதாமஸ் அல்வா எ சன். ஒ  
மணிக்கூட்  வியாபாாியான ேசா இஸ்ேர யச் சிைற 
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களி க்கும்ேபா  பாைலவனப் பாைதகளில் நடந்  
ெசல்கின்ற இஸ்ேர யச் சி வர்கைளப் பார்த்  ஓர் இயற்ைகச் 
சூழ ல் அவர்கள் கற்றால் எப்ப யி க்கும் என்  
நிைனத்ததால்தான் இயற்ைகேயா  கல்வி ேவண் ம் என்பைத 
அவர் ெகாண் வந்தார். அதனால்தான் கல்விெயன்ப  
மாணவ ைடய மனதிற்குள்ளி ந்  எ கின்ற 
சிந்தைனகளாக ம் இயற்ைகேயா  இைணந்ததாக ம் 
மாறேவண் ம். அந்தக் கல்விச் சிந்தைனகள் மா வதற்கு 

த ல் ன்பள்ளிகள் மாற்றம் ெபறேவண் ம். இன்  
வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல குறிப்பாகக் கிளிெநாச்சியி ம் 

ல்ைலத்தீவி ம் இந்த ன்பள்ளிகளில் கற்பிக்கின்ற 
ஆசிாியர்கள் இரா வத்திேல ைணப்பைடயாக 
இ க்கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 
இைதக் கவனத்திெல ங்கள்! இ  எவ்வள ரம் சாத்திய 
மான ? உலகத்திேல எந்த நாட் லாவ  இரா வத் 
தி ைடய ஒ  ைணப்பைடயினர் ன்பள்ளிப் பிள்ைள 
க க்குக் கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்களாக இ க்கிறார்கள் என்ற 
ெசய்திைய இந்தச் சைபயில் ெசால்ல மா? ஆகேவ, இ  
மிகமிக ேமாசமான ; மிகமிக ஆபத்தான . ஆகேவ, இந்த 
நிைல உடன யாக மாற்றப்படேவண் ம். இதி ந்  
வி படாவி ல் இந்த ைறைம அந்தச் சின்னஞ்சிறார்களின் 
மனதிேல இரா வம் சம்பந்தமான, இரா வச் சீ ைட 
சம்பந்தமான, ப்பாக்கிகள் சம்பந்தமான, வன் ைறகள் 
சம்பந்தமான விடயங்கைளேய குத்திவி ம். அ தான் 
உளவியல் ம த் வரான சிக்மன்ட் பிராய்ட் அவர்கள் 
ெசால்கின்றார், ஒ வ ைடய நனவி  மனதிேல வ கின்ற 
விடயங்கள்தான் அவைரப் பிற்பா  இந்த உலகத்தில் 
மாற் கின்றெதன் . நனவி  மனதிேல இ க்கின்ற, 
அ மனதிேல ஏற்ப கின்ற விடயங்கள் குழந்ைதயின் மனதில் 
நல்லதாக ஏற்பட ேவண் மானால் இரா வப் பிரசன்னங்கள், 
இரா வச் சின்னங்கைளப் பிள்ைளகள் அணிதல், இரா வச் 
சீ ைடகைள அணிதல் ேபான்ற வற்ைறத் தவிர்க்கேவண் ம். 
ஆகேவ, இதைன உடன யாகத் தைடெசய்வதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ 
பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கான காைமத் வப் பயிற்சி 
தைடெசய்யப்பட் க்கின்ற . அ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  
விடயம். அதிபர்க க்கும் ஆசிாியர் க க்கும் வழங்கப்பட்ட 
இரா வப் பதவிகள் நீக்கப்பட் க் கின்றன. நாங்கள் 
அதைன ம் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேபால் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் 
இந்தச் சைபயி டாக இந்த ேவண் ேகாைள வி க்கின்ேறன்.  
அைமச்சர் அவர்கேள, தய ெசய்  இந்த ன்பள்ளிச் 
சிறார்க ைடய வாழ்க்ைகயில் மாற்றத்ைதக் ெகாண்  
வா ங்கள்! அவர்க க்கு இந்தக் கல்வியிேல மாற்றம் 
ேவண் ம்; அவர்கள் மாறேவண் ம். அவர்கள் இரா வ 
ாீதியான ெந க்க க்குள் இரா வச் சின்னங்கைள 
அணிந்தவா  பாடசாைலக்குச் ெசல்வ  தவிர்க்கப்பட 
ேவண் ம் என்பைத நான் இந்தச் சைபயி டாகக் ேகாாி 
நிற்கின்ேறன்.   

ேம ம், இங்ேக ன்னாள் அைமச்ச ம் நாடா மன்ற 
உ ப்பின மான டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் என் 
ெபயைரக் குறிப்பிட் ச் சில வார்த்ைதகைளப் ேபசியி ந்தார். 
ஆனால், அவர் தற்ேபா  இங்கி ந்  ெசன் விட்டார். நான் 
அவாிடம் ஒன்ைறக் கூ கின்ேறன், நான் அதிபராக, 
ஆசிாியராக இ ந்தேபா  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேலா 
அல்ல  ேவ  மாவட்டத்திேலா வி தைலப் க க்கு 
ஆட்கைளச் ேசர்த்ததாக அல்ல  பணம் வாங்கி யாராவ  
ஒ வைர வி தைலப் களிடமி ந்  மீட் க் ெகா த்ததாக 
அவர் உ திப்ப த்தினால் நான் என் ைடய அரசியல் 
வாழ்ைவத் றக்கத் தயாராக இ க்கிேறன். ஆனால், 

அவ ைடய கட்சியிேல இ ந்த அற் தைனச் சுட் க் 
ெகான்ற , ஊடகவியலாளர் நிமலராஜைனச் சுட் க் 
ெகான்ற , யாழ்ப்பாணத்திேல 3,000 இைளஞர்கைளக் 
காணாமற்ேபாகச் ெசய்த  ேபான்றவற்றின் சூத்திரதாாி 
அவேர.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ன்னாள் ெகளரவ உ ப்பினர் மேகஸ்வரன் உட்பட 
பல்ேவ  நபர்கைளச் சுட் க்ெகான்ற டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
அவர்கள்  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

இதற்குப் ெபா ப் க் கூறி பதவி விலகுவாரா என்பைத ம் 
இந்த சைபயிேல ெசால்ல ேவண் ம். அவர் ஒ  ெகாைலயாளி! 
அவரால் இன் ம் இந்தியா க்குச் ெசல்ல யா . அவர் 
தமிழ் நாட் ேல ேதடப்ப கின்ற ஒ  ெகாைலயாளி! என்பைத 
இந்த இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். நான் இந்த 
இடத்தில் ெதளிவாகச் ெசால்கின்ேறன், என்மீ  கூறிய 
குற்றச்சாட்ைட உ திப்ப த் ங்கள்! என் . அப்ப  அவர் 
உ திப்ப த்தினால் நான் இந்த அரசியல் வாழ்வி ந்  

ற்றாக - 100 சத தம் - ஒ ங்கிக்ெகாள்ேவன். அேதேபால, 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா   

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

நியாயமானவராக இ ந்தால், அவ ம் அப்ப ச் ெசய்யத் 
தயாராக இ க்க ேவண் ம். அவ ைடய கப்பல் இப்ெபா  
அமிழ்ந் ெகாண் க்கின்ற . தர்மம் ெவல் ம்! அவ ைடய 
ெகாைலக ம் அநீதி ம் ெவளியிேல வந் ெகாண் க் 
கின்றன. அவர் பயத்திேல ஓ க்ெகாண் க்கிறார். 
திேயட்டைர விட்  அவைரப் ேபாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள். 
அவர் ேபாவதாயில்ைல. அவர் மிக ம் பயந் ெகாண்  
திாிகிறார். அந்த வைகயிேல, அமிழ்ந் ெகாண் க்கின்ற 
கப்பைல மீண் ம் மிதக்கவிட ேவண் மானால் நியாயத்தின் 
ப  நடப்பதற்கு அவர் தயாரா? என்  ேகட் , 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙය්ත්, 

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත්, උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට සම්බන්ධ වන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. කීඩා 
අමාත්යවරයා විධියට වැඩ භාර ෙගන කියා කර ෙගන යාමට මට 
අවස්ථාව ලබා දුන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය සහ සත්ුතිය පළමුෙවන්ම පිරිනමනවා.  

කීඩා අමාත්යාංශය විධියට අපි අලුත් වැඩසටහන් ගණනාවක් 
පවත්වා ෙගන යන්න අවශ්ය කටයුතු ලැහැස්ති කර තිෙබනවා. 
1948 ඩන්කන් වයිට් මහත්මයා ඔලිම්පික් තරගාවලියකදී මීටර් 
400 කඩුළු මතින් දිවීෙම් තරගෙයන් රිදී පදක්කම දිනලා අවුරුදු 
ගණනාවකට පස්ෙසේ 2000 වර්ෂෙය් සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය 
මීටර් 200 තරගයකින් රිදී පදක්කම දිනන ෙතක් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ඔලිම්පික් පදක්කම් විධියට ලැබී තිෙබන්ෙන් පදක්කම් 

573 574 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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ෙදකක් පමණයි. ඒ අනුව අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, පදක්කම් 
නැතිව අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් රෙට් කීඩාව ඉදිරියට යන්න සිදු 
වුෙණ් ඇයි කියන එක.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එයට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පාසල තුළ සහ පාසල් අධ්යාපනෙයන් පස්ෙසේ එළියට එන දරුවන් 
කීඩාව තුළින් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
වැඩ පිළිෙවළක් නැතිකමයි. ඒක තමයි පධාන පශ්නයක් විධියට 
අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා අපි විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. 
ෙම් ෙවනුෙවන් අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දුවක් අර ෙගන 
කමිටුවක් පත් කරලා අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාත්, මමත්, 
මලික් සමරවිකම මැතිතුමාත්, අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත් ඒ 
කමිටුෙව් ඉඳ ෙගන විශාල සාකච්ඡාවක් කරලා ඉතාම කමානුකූල 
වැඩ පිළිෙවළක් දැන් හදලා තිෙබනවා. ඒ කියා දාමය තුළ අපි 
ෙපොදුෙව් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, කීඩාවලට සම්බන්ධ ෙවලා පාසල්වලින් එළියට එන 
දරුවන් කීඩා අමාත්යාංශය අතට අර ෙගන ඉදිරියට ෙගන යන්නත්, 
ඒ වාෙග්ම පදක්කම්ලාභීන් බිහි කර ගැනීම සඳහාත් අවශ්ය කරන 
කටයුතු ටික කරන්නත්. අධ්යාපන ඇමතිතුමා සහ මම -අපි 
ෙදෙදනාම- එකතු ෙවලා ඉතාම දැඩි ෙවෙහසක් ගන්නවා ඒ කියා 
දාමය ඉස්සරහට අර ෙගන යන්න. ඒ වාෙග්ම අපට විශාල 
පශ්නයක් තිෙබනවා. පාසල් කීඩාවන් තුළ අපි කියා දාමයන් 
ගණනාවක් ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ශාරීරික අභ්යාස අනිවාර්ය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ, 
සංවර්ධන සංචිතයක් ස්ථාපිත කරන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පාසල්10,000ක් තිබුණාට අපට ඉන්ෙන් කීඩා ගුරුවරු 3400ක 
පමණ පමාණයක්. ඉදිරිෙය්දී තව කීඩා ගුරුවරුන් 5100ක් පමණ 
බඳවා ගන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය බඳවා ගැනීම සඳහා 
අපි එකතු ෙවලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න, ඒ සඳහා 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න, දැනට ෙම් කීඩාවට 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න සියලු ෙදනා පුහුණු කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් 2016 වර්ෂෙය් ඉඳලා පටන් ගන්න, ඒ වාෙග්ම එක් එක් 
දිස්තික්කවලට කීඩා පුහුණුකරුවන් පත් කරන්න කටයුතු කරනවා. 
දැනට හැම දිස්තික්කයකටම ඉන්න පුහුණුකරුවන් සංඛ්යාව ඉතාම 
අඩුයි. හැම දිස්තික්කයකටම කීඩා 23කට අදාළ වන 
පුහුණුකරුවන් පමාණයක් බඳවා ෙගන  ඔවුන් තව තවත් පුහුණු 
කිරීම් කරලා  ශක්තිමත් පුහුණුකරුවන් පිරිසක් බවට පත් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊට අමතරව "එක් දරුවකුට එක් කීඩාවක්" කියන සංකල්පය 
යටෙත් දරුවන්ෙග් අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ ලකුණු 
දක්වා විතරක් ෙනොෙවයි, කීඩාවට සම්බන්ධ වුණු හැම දරුවකුටම 
සෑම වාර විභාගයකටම ලකුණු දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න 2016 ඉඳලා පටන් ගන්නවා.  ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
කටයුතු ටික අපි කරනවා. 

ඊළඟට තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන 
පුහුණුකරුවන්ෙග් හිඟය. අද ලංකාෙව් පසිද්ධම පුහුණුකරුවන් 
ඉන්ෙන් හතර පස් ෙදෙනක් පමණයි. ඊට අමතරව පහළට 
පුහුණුකරුවන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට කර 
ෙගන ගිහින් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපට වුවමනා ෙවලා 
තිෙබනවා, දැනට ලංකාෙව් සිටින පුහුණුකරුවන් වර්ගීකරණයට 
ලක් කරලා ඔවුන්ට ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය පුහුණු 
ආයතනවලින් ඉතා ඉහළ පුහුණුවක් ලබා දීලා ඔවුන් ශක්තිමත් 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. 2016 ඉඳලා ඒ සඳහා කීඩා 
විද්යායතනයත් එක්ක වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අමතරව කීඩා ෛවද්ය ආයතනය 
ශක්තිමත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කීඩා ෛවද්ය 
ආයතනය ගත්තාම ෛවද්යවරුන් ඉන්ෙන් ඉතාම කුඩා 
පමාණයක්. ඒ පමාණය වැඩි කරන්න අප කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර 
ගන්න ගිය දවෙසේ දැක්කා ෙභෞත චිකිත්සකයන් ඉන්න කාමරය 
වහලායි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙභෞත චිකිත්සකයන් සංඛ්යාව වැඩි 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
සම්බාහනකරුවන් වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කීඩා අමාත්යවරයා 
විධියට සිටි කාලෙය් -ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාෙග් කාල 
වකවානුෙව් ආරම්භ කරපු- පළාත් හා දිස්තික් කීඩා පිටි හදන වැඩ 
පිළිෙවළක් පටන් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා 
පිටි හැදුවාට වැඩක් නැහැ, අවශ්ය කරන නිලධාරින් ටික නැත්නම්. 
දැන් අපි පළාත් කීඩා පිටියක් හදපුවාම ඒ කීඩා පිටිය පළාත් 
සභාවට භාර  ෙදනවා. දිස්තික් කීඩා පිටියක් හදපුවාම ඒ කීඩා පිටිය 
අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයට භාර ෙදනවා. හැබැයි, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් maintenanceවලට, ඒවා හරියට කියාත්මක කරෙගන 
යන්න අවශ්ය පමණ නිලධාරින් ෙනොමැති වීමයි. ඒක පධාන 
පශ්නයක්. ඒ සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා, 
ඒ කීඩා සංකීර්ණවලට අවශ්ය නිලධාරින් ටික බඳවා ගන්න. ඒ අය 
නිවැරදිව පත් කෙළොත් අපට පුළුවන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරෙගන යන්න. 

පළාත් කීඩා සංකීර්ණයත් එක්කම ෛවද්ය ඒකකයක් ස්ථාපිත 
කරලා, ඒකට ෛවද්යවරෙයක්, ෙභෞත චිකිත්සකෙයක්, 
සම්බාහනකරුවන් පත් කරලා, ඒකට එන කීඩකයන් 
සම්පූර්ණෙයන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළකට අපි ෙම් 
කියාදාමය අරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඊට අමතරව 
කීඩා පතිපත්තිය සං ෙශෝධනය කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. කීඩා පතිපත්තිය පිළිබඳව මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාත් කිව්වා. මම කියන්න ඕනෑ, කීඩා පතිපත්තිය 
ෙගනාවාට ඒෙක් විශාල අඩු පාඩු පමාණයක් තිෙබන බව. කීඩා 
පතිපත්තියක ෙනොතිබිය යුතු කාරණා විශාල පමාණයකුත් ඒෙක් 
තිෙබනවා. ඒක නැවත සංෙශෝධනය කරලා ඉතාම ශක්තිමත් 
පතිපත්තියක් ෙලස සම්මත කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ඊට අමතරව කීඩා නීති හා ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කරන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් කාරණාව සම්බන්ධව ගත්තාම 
මා කියන්න ඕනෑ, මම ඇමති ධුරය භාර ගන්න ෙකොට අපට පශ්න 
ගණනාවක් තිබුණු බව. අෙප් සංගම් 48න් සංගම් 17ක පශ්න 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම බැ ඩ්මින්ටන් කීඩාව අෙප් රටට තහනම් 
කර තිබුණා. අපට තරග කරන්න බැරි තැනකට පත් ෙවලා 
තිබුණා. අන්තිමට ඒෙක් වගකීම භාර ගන්න සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
කීඩකයන්ටයි. කීඩකයන්ට තරගවලට යන්න බැරි තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිබුණා. මමත් අෙප් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාත් ඇතුළු 
කණ්ඩායමක් ෙලොසෑන්වලට ගිහින් අන්තර් ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් සභාපතිතුමා සහ නිලධාරින් හමු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව 
කළ සාකච්ඡාව නිසා අපට විශාල අර්බුදයකින් මි ෙදන්න හැකියාව 
ලැබුණා.  

විෙශේෂෙයන් පිහිනුම් කීඩාව ගත්තාම, ලංකාෙව් ෙකොඩිය 
යටෙත් අපට පිහිනුම් තරගවලට යන්න බැහැ. දැන් අපට ඒක 
තහනම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. අපි ඒකටත් දැන් වැඩ පිළි ෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. අපි ඉතාම ඉක්මනින් ඒ පශ්නයත් 
විසඳන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාවට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අත ගැහිෙම් අවසාන පතිඵලය ෙලස අපට ලැබුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා 
සහ හිටපු අමාත්යවරු අතර තිබුණු ගැටුෙම්, අර්බුදෙය් අවසන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිඵලය වුෙණ්, ජාත්යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව අපට විශාල 
බලපෑමක් එල්ල කිරීමයි. අපට නිවැරදිව වැඩ කරෙගන යන්න 
තිෙබන අවස්ථාව විශාල වශෙයන් අද අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් 
ෙවලා වැඩ කරන තැනකට අප පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් කීඩාව 
ජාත්යන්තර වශෙයන් කරන්න බැරි තැනකට තල්ලු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් වන ෙකොට ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා කීඩා නීති හා ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය සඳහා කමිටුවක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කිහිපයක්ම ෙයොමු කළා. අපි ෙම් වන 
ෙකොට සාකච්ඡා වට ගණනාවක් තියලා, අවසාන වශෙයනුත් 
සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපට දැන් තිෙබන්ෙන් ඒ තීරණ 
සංගම්වලට යවලා කටයුතු කරන්නයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා ෙදසැම්බර් 31 වැනි දාට ෙපර ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් කියාදාමය 
අවසන් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න. 

මීට ෙපර රටවල් 20ක් එක්ක අපි ගිවිසුම් ගහලා තිබුණා කීඩාව 
නැංවීම සඳහා. නමුත් ඒ රටවල් එක්ක ගහපු ගිවිසුම් ටික එෙහමම 
තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කටයුතු කරන්න කථා කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ කටයුතු මා  නැවත පටන් ගත්තා. විෙශේෂෙයන් 
චීනය සමඟ අපි කථා කළා. පංශය සමඟත් අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට 
සම්බන්ධ ෙවන්න අපි  සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ අනුව වැඩි කල් යන්න කලින් අෙප් රගර් කීඩකයන්ට 
පංශයට ගිහිල්ලා එෙහේ තිෙබන කීඩා තරගවලට සම්බන්ධ වන්න 
පුළුවන් තත්ත්වය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම football 
කීඩාවට වාෙග්ම අෙනකුත් කීඩාවලට ඔවුන්ෙග් පුහුණුකරුවන් 
වාෙග්ම  ඔවුන්ෙග් සහාය අපට ලබා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කර තිෙබනවා. ජර්මනිය වාෙග් රටවලට ගිහිල්ලා ඒ කීඩා 
ඇමතිවරුන් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කළා, ඉදිරි වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යන්න.  

ඊට අමතරව  කීඩාශීලි ජනතාවක් හදන වැඩ පිළිෙවළට යන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අනුව, ලබන වසෙර් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 225ෙදනාම 
සම්බන්ධ කරෙගන හැම ආසනයකම, හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකම උෙද් 6ට සියලුම ජනතාව පාරට ෙගන්වලා, 
නැත්නම් කීඩාංගනවලට ෙගන්වලා ඔවුන් සමඟ ශාරීරික සුවතා 
වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගන්න. ඒ වැඩ පිළිෙවළට අපි අත ගහනවා, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, කාර්ය සාධන බලකායක් හදලා ඒ 
ශක්තිය අරෙගන, ගරු අගමැතිතුමාත්  ගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
සම්බන්ධ කරෙගන ඇමතිවරු, මන්තීවරු සියලු ෙදනා සම්බන්ධ 
කරෙගන ෙම් වැෙඩ්ට ලබන අවුරුද්ෙද් අත ගහන්න.   

හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් තුළම ඇවිදින මං 
තීරුවක් හදන්න අපි ලබන අවුරුද්ෙද් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
ඇවිදින මං තීරුව ගල් අල්ලන්ෙන් නැතිව, ශක්තිමත් විධියට ඉතා 
අඩු වියදමකින් හදන්න කටයුතු කරනවා. අපි හැම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ඇවිදින මං තීරුවක් හදලා සියලුම 
ජනතාව එතැනට ඒක රාශි කරලා උෙද්ට ශාරීරික සුවතාවල 
ෙයෙදන්න කටයුතු සලස්වනවා. ෙමොකද, අද වනෙකොට පාසල් 
මට්ටෙම් අෙප් ආදරණීය දරුවන්ෙගන් සියයට 12ක් දියවැඩියා 
ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා. ලංකාෙව් පිරිමින්ෙගන් සියයට 18ක්  
දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් එෙහම නැත්නම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින් 
ෙපෙළනවා. අද සියයට 31 කාන්තාවන් දියවැඩියා ෙරෝගය, 
ආඝාතය වාෙග් ෙරෝගවලට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. අපට ඒ 
සඳහා එකම විකල්පයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි කීඩා වැඩ 
පිළිෙවළකට ඔවුන් එකතු කර ගන්නා වැඩ පිළිෙවළ. ෙවනත්  

විකල්පයක් ෙම්කට නැහැ. ෙම් කියාදාමය අපි ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මක කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම ශූරයි ෙනොවුණ ෙද් උපකල්පනය කරලා, රසවත් 
කරලා කියන්න. එතුමා විෙශේෂ පශ්නයක් විධියට දැක්කා මාත්, 
අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාත් අතර- [බාධා 
කිරීමක්] මාත්, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාත් අතර 
එෙහම කිසිම පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඊෙය්ත් අපි ෙදෙදනා සාකච්ඡා කරමින් පැය 
ෙදකක් විතර කාර් එෙක් ගියා, කීඩා අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයත් එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්. ඒත් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙබොෙහොම කැමැතියි, ෙනොවුණු ෙදයක් 
උපකල්පනය කරලා කියන්න. ඒක එතුමාෙග් හැටි. ඒ ගැන මා 
කනගාටු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, කීඩාව සහ අධ්යාපනය ෙද්ශපාලනයත් එක්ක 
සම්බන්ධ කර ගන්න අපි සූදානම් නැහැ. අපි ෙදෙදනා ඉතාම 
කමානුකූලව, ඉතාම ළඟින් වැඩ කටයුතු ටික කරෙගන යනවා. 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් කරමින් 
කිව්වා, එක සාකච්ඡාවක්වත් තියලා නැහැ කියලා. එය 
සම්පූර්ණෙයන් අසත්යක්. අපි ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා 
සාකච්ඡා කළා, පළමුව. ෙදවනුව, අෙප් අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු 
සමඟත් ෙම් වන ෙකොට සාකච්ඡා ෙදකක් පවත්වා ඉවරයි, ෙම් 
මාස තුන ඇතුළත. අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා, ෙදෙගොල්ලන්ම 
එකතු ෙවලා එක කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
කියාදාමය ඉස්සරහට අරෙගන යන්න. 

ඊළඟට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, කීඩා  නීතිය සංෙශෝධනය 
කරලා ලබන අෙපේල්, මැයි මාස වන ෙකොට සියලුම කීඩා 
සංගම්වල අතුරු කමිටු සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා ලබන මැයි 
මාසය වන ෙකොට ඒ ඡන්ද පවත්වන්න. ඒ කටයුතු ඉවර ෙවලා අපි 
මව් සංගම්වලට  කියනවා, අවුරුදු හතරක කීඩා පතිපත්තියක්, 
කීඩා වැඩ පිළිෙවළක්, එෙහම නැත්නම් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට 
ඔවුන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩ පිළිෙවළ අපට  
කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා. එෙහම නැත්නම්,  
ඔවුන්ට  දන්වා අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගන්නවා. විෙශේෂෙයන් 
සංවර්ධිත සංචිතයක් හදන්න- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලෙයන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි කිහිපයක් 

ෙදන්න. මා කථාව අවසන් කරන්නම්.  

දිස්තික්ක සංචිත හදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ජාතික 
සංචිතය සුපිරි සංචිතයක් විධියට හදන වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් 
කරලා තිෙබනවා. 

සුගතදාස කීඩාංගනය පිළිබඳව ඊළඟට මම කියන්න කැමැතියි. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණය 
ගැන මතක් කළා.  [බාධා කිරීමක්]  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභානායකතුමා මට අමතර 
විනාඩි පහක් ලබා ෙදන බව කිව්වා. එතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා සුගතදාස කීඩාංගනය 
ගැන කථා කළා. රුපියල් මිලියන 113කට තමයි ඒ ෙටන්ඩරය 
බාර දුන්ෙන්. එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් එහි expertsලා විධියට, 
නැත්නම් විෙශේෂඥයන් විධියට සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය, 
දමයන්ති දර්ශා මහත්මිය සහ සුගත් තිලකරත්න මහතා පත් කර 
තිබුණා. ෙම් වාෙග් අය දමලා කරුණු ෙසොයන තාක්ෂණික 
කමිටුවක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් හදලා ඇති කියලා මම නම් 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, කීඩකෙයෝ ෙම්  ධාවන පථ උඩ දුවනවා 
මිසක්, ෙමහි තිෙබන්න ඕනෑ පමිතිය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ සුනිල් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඩර්වින් ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
ඇතුළු කිහිප ෙදෙනකුට ඒ ධාවන පථය නිර්ෙද්ශ කරන්න කිව්වා. 
නිර්ෙද්ශ කරන්න කිව්වාට, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක නිර්ෙද්ශ කෙළේ  
නැහැ. ඒ නිසා ෙමොකද වුෙණ්? මම දකින විධියට ඒක 
එතුමන්ලාෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණෙය් ඒ  
track එක හදද්දී ඇති වුණ පධාන පශ්නය තමයි,  මාස ෙදකක් 
ඇතුළත ධාවන පථෙය්  තරග පවත්වන්න එතුමාට වුවමනා කරලා 
තිබුණ එක. වැස්ස තිෙයද්දී  හදිසිෙය් තමයි ඒ ධාවන පථය 
හැදුෙව්. “Sandwich method" කියන  කමයට තමයි ඒක හැදුෙව්. 
අද ෙවනෙකොට ඒ ධාවන පථය යටට වතුර ඇවිල්ලා, 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. තව අවුරුදු ෙදකක් ඒ  
සමාගම ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ පිළිබඳ කිසිම වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් ෙවනතුරු අරෙගන නැහැ. ඒ නිසා අද ෙවනෙකොට 
අෙප් කීඩකයන්ට දුවන්න කිසිම කීඩා පිටියක් නැති තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට අඬගහලා කිව්වා, 
කරුණාකරලා ඔබලාෙග් ෙකොම්පැනිෙයන්ම  නැවත ෙම් ධාවන 
පථය හදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි කිව්වා, ඒකට අවශ්ය 
තාක්ෂණික සහාය පිට රටින් ෙහෝ ෙගනැත් ලබා ෙදන්න අපි 
සූදානම් කියලා. ෙමොකද, ඒ ධාවන පථය නැවත අලුෙතන් හදන්න 
බැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ටම ඒ වගකීම බාර ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කාර්යය අපි  ඉතා ඉක්මනින් 
කියාත්මක කරනවා. ඒ අතර ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපට කිව්වා, තව ෙම් වාෙග් 
ධාවන පථ ෙදකක්  හදන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. 
ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු ටික අපි කරනවා.     

අෙප් මරික්කාර් මන්තීතුමා කැරම් ෙබෝඩ් සම්බන්ධෙයන් 
කාරණා කිහිපයක් මතු කළා. ගිය සතිෙය් මම ඒ පශ්නයට 
උත්තරයක් දුන්නා. ඒකට අෙප් කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ. ඒවා 
ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් සෙතොස ආයතනය. කීඩා අමාත්යාංශය 
විධියට ඒ සම්බන්ධ කිසිම වගකීමක් බාරගන්න අපි සූදානම් නැහැ 
කියන කාරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.  

අපි සියලුම කීඩකයන් ෙවනුෙවන් ජනාධිපති සම්මාන 
උෙළලක් පවත්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැන් විවිධ 
ෙද්වල්වලට ජනාධිපති සම්මාන උෙළල තිෙබනවා. නමුත් 
කීඩාෙව් ෙයදී සිටින සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන්, එනම් කීඩා 
නිලධාරින්, පුහුණුකරුවන් සහ සියලු කීඩාවල ෙයදී සිටින කීඩක 
කීඩිකාවන් ෙවනුෙවන් ලබන මැයි මාසෙය් ජනාධිපති සම්මාන 
උෙළලක් පවත්වන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැන් ඒ සඳහා 
අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ එක්කම ජාත්යන්තර තලෙය් 
කීඩක කීඩිකාවන්ට කැපකරු මාපිය කමයක් හදනවා.  ඇයි ඒ? 
පාසෙලන් එළියට ආවාම ඔවුන්ට කීඩාව ඉදිරියට පවත්වා ෙගන 
යන්න විධියක් නැහැ; ඔවුන් රස්සා ෙහොයාෙගන තැන් තැන්වලට 
යනවා. ඒ නිසා අපි කැපකරු මා පිය කමයක් හදලා, ඔවුන් 
බලාගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. ඔවුන් ඉදිරියට ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළ  අතට ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ඊට අමතරව ෙම් අවුරුද්ෙද් තවත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන මම මුදල් ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන් 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 1,000ක් අපට ෙවනම ලබා 
දීලා තිෙබනවා. අපි වැඩ පිළිෙවළ කිහිපයක් සකස් කළා . 
ලංකාෙව් දක්ෂ දරුවන ්ෙග් හැකියා  - talents - ෙහොයා ගත්ෙතොත් 
පමණයි ඒ දරුවා ෙමොන කීඩාවටද දක්ෂ කියලා අපට ෙසොයා 
ගැනීමට පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  සමහර දරුෙවෝ කීඩා හතරක්, පහක් 
කරනවා. එෙහම කරලා 12 ෙවනි වසරට ගියාම තමයි ෙහොයා 
ගන්ෙන්, ඒ දරුවාට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් දුවන්න, එෙහම 
නැත්නම් ෙවොලි ෙබෝල් ගහන්න, එෙහමත් නැත්නම් කිකට් 
ගහන්න කියලා.  අපි ෙම් දක්ෂතාව කලින් ෙසොයා ගැනීමට 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ලබන අවුරුද්ෙද් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් 375,000කට අධික 
කීඩාවට සම්බන්ධ අවුරුදු 14 දක්වා වයස්වල සිටින දරුවන්  talent 
identification test  එකකට මාස කිහිපයක් ඇතුළත ෙයොමු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් 
එක්ක එකතුෙවලා ඒ වැඩ පිළිෙවළට අපි ශක්තිය ෙදනවා. 
එතැනින් පස්ෙසේ අපට පැහැදිලිව ෙහොයා ගන්න පුළුවන්, ෙමන්න 
ෙම් දරුවා ෙම් කීඩාවට දක්ෂයි කියලා.  ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් ඉදිරියට 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ලබන අවුරුද්ෙද් සිට කියාත්මක 
කරන්න අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.   

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා කියා තිබුණා, "උතුරට වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිබුෙණ් නැහැ" කියලා. උතුරු පළාතට 
මෙහේස්වරන් රාජ්ය අමාත්යතුමිය සමඟ මම ගියා.  දුෙරයප්පා 
කීඩාංගනය හදන වැඩ පිළිෙවළ අපි පරීක්ෂා කර බැලුවා. ඒ 
කටයුතු ෙදසැම්බර් 31 වනෙකොට අවසන් ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම  
ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන්  දුෙරයප්පා කීඩාංගනය 
සඳහා ධාවන පථයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කළා. 
ඒකට අවශ්ය ශක්තිය ෙදන්න එතුමා සූදානම් කියලා,  අපට ඒ 
ඉල්ලීම කරන්න කිව්වා. විෙශේෂෙයන් අපි ෙම් ෙවනෙකොට 
කිලිෙනොච්චි කීඩාංගනෙය්  භාගයක් හදලා තිෙබනවා. එහි අවසන් 
වැඩ කටයුතු ටික ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවනෙකොට කරන්න නියමිත 
ෙවලා තිබුණත්,  වර්ෂාව සහ තිබුණු අනික් පශ්න නිසා අපට 
විශාල අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒක අවසන් කරපු ගමන් 
2016 දී ලංකාෙව් ජාතික කීඩා උෙළල කිලිෙනොච්චිෙය්දී 
පවත්වන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට අත ගහනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, උතුරු පළාෙතන් 
විශාල කණ්ඩායම් ගණනාවක් ෙමවර ජාතික කීඩා උෙළලට 
සම්බන්ධ වන බව මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට කැමැතියි. 

ඊට අමතරව  කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප් පශ්නය ගැනත් මම 
විෙශේෂෙයන්ම වචන කිහිපයක් කථා කරන්න කැමැතියි. ෙම් කීඩා 
නිලධාරින් තමයි ෙම් රෙට් කීඩාෙව් ජීව ගුණය ආරක්ෂා කරන 
අය. අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ  ඔවුන්ට තිෙබන විශාල පශ්නයක් තමයි, 
ඔවුන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය. මා සම්බන්ධ වුණු පළමුෙවනි 
කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දීම මම ෙම් ගැන කථා කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ අපි දිගින් 
දිගටම කියාත්මක කරෙගන යනවා.  ෙදසැම්බර් 20ෙවනිදාට ෙපර 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන ස්ථාවර වැඩ පිළිෙවළ හදලා 
අවසන් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි 
මූලිකත්වය ගන්නවා කියන කාරණය මම කියන්නට කැමැතියි.  

අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කිව්වා, කීඩා පිටි 
හදලා තිෙබනවා නමුත් ඒවා විවෘත කරලා නැහැයි කියලා. මම 
කියන්නට කැමැතියි,  හදලා භාර දුන්නු කීඩා පිටිවලත් විශාල 
පශ්න තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් උතුරු මැද, අනුරාධපුර කීඩා 
සංකීර්ණය හදලා බාර දුන්නාට,  ඒවාෙය් විශාල පශ්න ගණනාවක් 
දැන් අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒවා සකස් කරලා අවසන් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඌව - බදුල්ල, වින්සන ්ට් ඩයස් 
කීඩාංගනය හදලා බාර දුන්නා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත්  ඒ ගැන දන්නවා ඇති. ඒෙක් ගෘහස්ත කීඩාංගණය 
හදලා නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩකඩ ලැබුෙණොත් අපට ඉතාම 

579 580 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉක්මනින් ඒකත් හදන්න පටන් අරෙගන වැඩ කටයුතු  අවසන් 
කරන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම මඩකළපුෙව් 
දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණෙය් ෙකොටසයි හදලා තිෙබන්ෙන්. මුළු කීඩා 
සංකීර්ණයම හදලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක විවෘත කරන්න විධියක් 
නැතිවයි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, භාගයක් හදලා, භාගයක් විවෘත කරලා 
ෙදන්න විධියක් නැහැ. එම නිසා ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාට වැරදි ෙතොරතුරක් ලැබී තිෙබන බවයි මට 
ෙපෙනන්ෙන්.  එහි ගෘහස්ත කීඩාංගණෙය් ලී ෙපොෙළොව ඇතුළු 
තවත් වැඩ කටයුතු රාශියක් නිම කරන්නට ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වැඩ කටයුතු අවසන් වූ වහාම අපි එය භාරදීමට කටයුතු 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් 
දිස්තික්කෙය්ම දිගන කීඩා සංකීර්ණය ගැනත් මම කියන්න 
කැමැතියි.  එම කීඩා සංකීර්ණය 2009 සිට තවම හදනවා.  රුපියල් 
මිලියන 413,269ක් ඒකට දුන්නා. තවත් රුපියල් මිලියන 120ක් 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  ඇත්තටම ඒක සුදු අලිෙයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභාෙවන් ටිකක් හදනවා, කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් තව ටිකක් හදනවා. ෙම් විධියට දැන් ඒක භාගයට 
හදලා තිෙබන කීඩා පිටියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ඒ 
සඳහා අමතර පතිපාදන ලබාෙගන වහාම ඒ කටයුතු අවසන් 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව මම කියන්න කැමැතියි.  

මීට අමතරව අපි විශාල කීඩා සංකීර්ණ සංඛ්යාවක් හදන්නට 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. පුත්තලෙම්ත් බාෙගට හදපු   කීඩා 
සංකීර්ණයක් තිෙබනවා. ඒෙක්ත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. අෙප් ගරු 
ෙමොෙහොමඩ් නවවි මැතිතුමා මට ඒ ගැන ෙපෞද්ගලිකව සඳහන් 
කළා. අපි එතුමා සමඟම ගිහින් ඒ සම්බන්ධෙයන්  කියාමාර්ග 
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම අපි මුල් ගල තියලා 
මාතෙල් සහ කෑගල්ෙල් කීඩා සංකීර්ණ හදන්නට පටන් ගත්තා. 
අපි ඒ කටයුතු ටික අවසන් කරන්න අවශ්ය කටයුතු  කරන බවත් 
සඳහන් කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කිකට් ආයතනය පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට මා 
තප්පර කිහිපයක්  ගන්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කිකට් 
නිලවරණය ඉතාම නිවැරදි ෙලස පවත්වන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ  - අවුරුදු 
10ක් - ලංකාෙව් තිබුෙණ් කිකට් අතුරු කමිටුවක්.  මෙග් යටෙත් 
මා කිසි දවසක අතුරු කමිටු හදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අතුරු කමිටු අවසන් කරලා නිවැරදි විධියට කීඩා 
සංගම් පිහිටුවනවා. අපි ඒ අයට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියලා 
තිෙබනවා,  කීඩා සංගම් ටික හරියට කියාත්මක වනවා නම්  මම 
ඒවාට අත ගහන්නට සූදානම් නැහැ කියලා.  ඒවා නිවැරදි විධියට 
කියාත්මක ෙවනවා නම් පමණක්,  අපි ඒවාට  අත ගහන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒවා  වැරැදි විධියට කියාත්මක වන හැම විටකම අපි 
ඒ සඳහා අවශ්ය කරන නිවැරදි මැදිහත්වීම කරනවා කියන 
කාරණයත් මතක් කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා, කීඩා 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්තුමා ඇතුළු සියලුම ආයතනවල නිලධාරින් 
අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය සහ ශක්තිය මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා.  

ෙමවර අය වැෙයන් කීඩා අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 
1,000ක තවත් අතිෙර්ක පතිපාදනයක් ලබා දීලා කීඩාව දියුණු 
කරන්නට ශක්තිය ලබා දුන් අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම අපට හැම ෙවලාවකම උපෙදස් ෙදන, කීඩාව 

සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව කටයුතු කරන්නට 
නිවැරදි ෙලස උපෙදස් ෙදන අෙප් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සියලුම ඇමතිවරුන්ටත්, සියලුම මන්තීවරුන්ටත් හදවතින්ම  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරු ෆ ්මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.06] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எனக்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற ேநரம் குைறக்கப் 
பட் க்கின்ற காரணத்தினால் விைரவாகச் சில 
விடயங்கைளக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  இந்த 
நாட் ன் 65 தமானவர்கள் மாணவ ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள். அவர்க க்குத் தைலைம தாங்குகின்ற ஒ  
ெபா ப்ைபப் ெபற்றி க்கின்ற அைமச்சர் அக்கிலவிராஜ் 
காாியவசம் அவர்கள் ஓர் இளம் கல்வி அைமச்சர் ஆவார். 
அவர  அைமச்சுக்கு இம் ைற கிட்டத்தட்ட வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் 6 த நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  இந்த 
நாட் ேல 10,121 பாடசாைலகள் இ க்கின்றன.  அவற்றில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 280க்கு ேமற்பட்ட 
பாடசாைலகைளக் ெகாண் ந்தா ம்கூடக் கிண்ணியா 
வலயம், ர் வலயம் என்பன ைறேய 66 
பாடசாைலகைள ம் 88 பாடசாைலகைள ம் ெகாண் க் 
கின்றன. கிண்ணியா வலயத்தி ந்த தம்பலகாமம் 
ேகாட்டத்தில் 5 தமிழ்ப் பாடசாைலக ம் 2 சிங்களப் 
பாடசாைலக ம் ேவ  இ  வைலயங்கேளா  
இைணக்கப்பட்டா ம்கூட எம  மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 
261 பாடசாைலகள் உள்ளன.  இந்த நாட் ன் ெமாத்தப் 
பாடசாைலகளில் கிட்டத்தட்ட 3 தத்ைத நாம் 
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

இன்  அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ேநாக்கத்ேதா , சகல 
வளங்கைள ம் அளித்  ரணப்ப த் ம் ேநாக்கத்ேதா  நா  

ரா ம் 700 பாடசாைலகள் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
ேவைளயில் 2016க்கு கிண்ணியா வலயத்தி ந்  இரண்  
பாடசாைலகைளத் ெதாி  ெசய்தி க்கின்றார்கள்; 2017க்கு 
வலயத்தி ள்ள இரண்  D.S Divison களில் இ ந்  இரண்  
பாடசாைலகைளத் ெதாி ெசய்தி க்கிறார்கள். இ  ன்றாக 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய மாவட்டத்தில் ர் 
வலய ம் கிண்ணியா வலய ம் கடந்த ஐந்தாம் ஆண்  

லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயிேல இந்த நாட் ேல உள்ள 
ஒட் ெமாத்த வலயங்கேளா  ஒப்பி கின்றேபா  ஆகக் 
கைடசியாக வந்தி க்கின்றன. எனேவ, அங்கி க்கின்ற 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ய  கல்வி 
அைமச்சி ைடய பாாிய ெபா ப்பாக இ க்கின்ற .  
பாீட்ைசப் ெப ேப களில் இந்த நாட் க்கின்ற ஏைனய 
வலயங்கைளவிட, கிண்ணியா வலய ம் ர் வலய ம் 
குைறவான ெப ேப கைளப் ெபற்  கைடசி இரண்  
நிைலகளில் இ க்கின்றன என்பதைன ம் எம  மாவட்டம் 

றக்கணிக்கப்ப வ  பற்றி ம் 2000-2004ஆம் ஆண்  

581 582 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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காலப்பகுதியில் பாரா மன்றத்தி ம் 2008-2012 வைர 
மாகாண சைபயி ம் நான் உ ப்பினராக இ ந்தேபா  
எ த் ைரத்தி க்கின்ேறன்.   

அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கும் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கும் எம  
பிரேதசப் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர் நியமனங்கள் 
ெகா க்கப்ப கின்றேபா  எம  மாவட்டத்திற்கு வ கின்ற 
விஞ்ஞான, கணித ஆசிாியர்கள் தற்கா க இைணப்ைபப் 
ெபற்  அவர்க ைடய மாவட்டத்திற்குச் ெசல்கின்றார்கள். 
இதனால் எங்க ைடய பாடசாைலகளில் பாடவிதானங்கள் 
அத்தைன ம் அைரகுைறயாக இ க்கின்றன.  இந்த 
விடயத்ைதக் ெகளரவ அைமச்ச க்கு எ த் ச் 
ெசால்லேவண் ய  என  ெபா ப்பாகும். அ மட் மல்ல, 
எங்க ைடய பிரேதசத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் 
கடைமயாற்றிய கிட்டத்தட்ட 200இற்கு ேமற்பட்ட அம்பாைற, 
மட்டக்களப்  மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த  விஞ்ஞான, கணித 
ஆசிாியர்கள் எம  பிரேதசத்தில் சம்பளத்ைத எ க்கின்றார்கள். 
எம  பிரேதசத்திேல அவர்கள் ஒப்பமிட் ச் சம்பளத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாண்  மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்டங் 
களி ள்ள அவர்க ைடய பிரேதசங்க க்குக் கல்வி கற்பிக்கச் 
ெசல்கின்றார்கள்.  இதனால், எம  மாணவர்க ைடய கல்வி 
நிைலைம மிக ம் ேமாசமான நிைலக்குச் ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற .  

அ மட் மல்ல, primary education ெதாடர்பாக இம் ைற 
ஒ  கணிப்பீ  ெசய்தி க்கிறார்கள். அன்  primary education 

ைறயிேல விண்ணப்பம் ேகாரப்பட்டேபா  அதற்குக் 
கூ தலான பட்டதாாிகள் விண்ணப்பித்தார்கள். அதற்கைமய 
பட்டதாாிகள் primary ஆசிாியர்களாக நியமனம் ெபற்  
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நிலவிய பாடசாைலகளிேல உயர்தர 
மாணவர்க க்கு கற்பித்தார்கள். இன்  அவர்கைள 20 
வ டங்க க்குப் பிறகு வ க்கட்டாயமாக primary school 
க க்குச் ெசல் மா  கூ கின்றார்கள். அேத 
பாடசாைலகளில் உயர் வகுப் க க்குக் கற்பிப்பதற்கு 
இவர்கள் ம க்கப்ப கிறார்கள். இதனால் ஏற்ப ம் 
இவர்க ைடய ெவற்றிடங்கள் அம்பாைற, மட்டக்களப்  
மாவட்டங்களில் உள்ளவர்க க்கு நியமனத்ைத வழங்குவதன் 

லம் நிரப்பப்ப கின்றன.  

அ மட் மல்ல, எங்க ைடய உயர்கல்வி மாணவர்கள் 
university entrance இைன அன்  கூ தலாகப் ெபற்றார்கள். 
இன்  அந்த உாிைம அவர்க க்கு ம க்கப்பட் க்கின்ற . 
உங்க க்குத் ெதாி ம் அர , இஸ்லாமிய நாகாிகம், இஸ்லாம் 
ஆகிய 3 பாடங்கைள ம் எ ப்பதற்கான நிைலைம அன்  
இ ந்த . இப்ெபா  இஸ்லாம், இஸ்லாமிய நாகாிகம் ஆகிய 
இரண்  பாடங்கைள ம் ஒன்றாக எ க்க யாத சூழல் 
இ க்கின்ற . இதன் லம் university entrance அவர்க க்கு 
ம க்கப்பட் க்கி்ன்ற . அ மட் மல்ல, எம  கல்விக் 
ெகாள்ைக  சமயக் கல்விைய ஊக்குவிக்கின்ற ேநாக்ேகா  
இ க்கின்ற . என்றா ம், கடந்த 30 வ டங்க க்கும் ேமலாக 
இஸ்லாம் பாடத் க்கான ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்படாத குைற 
இ ந்  வ கி்ன்ற . எனேவ, இஸ்லாம் பாட 
ஆசிாியர்க க்கான நியமனத்ைத வழங்க ேவண் ம்.  

இங்கு ஒ  ச கத்தின்மீ  - ஒ  ச கத்தின் தைலைமமீ  
குைறகண்ட விடயத்ைத உங்க க்கு நான் சுட் க் காட்ட 
ேவண் ம். அன்   வட லத்தி ந்  ஓாிலட்சம் அகதிகள்  
ெவளிேயறிய  உங்க க்குத் ெதாி ம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஓைலக் கு ைசகளிேல வாழ்ந்த அந்த அகதிக ைடய 

பிள்ைளக க்குக் கல்வி கற்பிப்பதற்காக அன்  Minister of Re
-settlement and Disaster Relief Services ஆக இ ந்த றிஸாத் 
பதி தீன் அவர்கள் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சால் 
ெகா ப்பனெவான்ைறச் ெசய்ய யாதி ந்ததால், 
அவர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்க அன்ைறய 
ஜனாதிபதியிடம் விேசட அ மதி ெபற்  10,000 பாய் 
சம்பள அ ப்பைடயில் 500 ஆசிாியர்க க்கான நியமனத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா த்தார். அந்நியமனம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க் 
குாியதல்ல. அ  வட லத்தி ந்  விரட்டப்பட்ட ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்க க்கான நியமனமாகும். அ பற்றி இங்கு மிகத் 

ேவசமான ைறயிேல ேபசி அந்த அைமச்சர்மீ  
பழிசுமத்தினார்கள்.  

அ மட் மல்ல, அன்  ஜனாதிபதி அவர்கள் தன் ைடய 
ேதர்தல் பிரசாரத் க்காக கடந்த வ டம் நவம்பர் 29ஆம் திகதி 
அங்கு வந்தேபா  ெவள்ள அனர்த்தத்தின் காரணமாக 
உைடபட் க் காணப்பட்ட குறிஞ்சாக்ேகணி பாலத்ைதத் 
தி த்தித் த வதாக அந்த மக்க க்கு வாக்கு தி 
யளித்தி ந்தார். அதன் பிரகாரம் 06.04.2015ஆம் திகதியன்  
ஜனாதிபதி அ வலகத்தி ந்  ஜனாதிபதியின் பிரத்திேயக 
ெசயலாளர் பா த ெபல்ெபால அவர்கள் ெந ஞ்சாைலகள் 
மற் ம் தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சரான கபீர் ஹாஷீம் 
அவர்க க்கு ஒ  க தம் அ ப்பியி க்கிறார். அைதத் 
ெதாடர்ந்  15.04.2015ஆம் திகதி ஆ நர் ெசயலகத்தி ந்  
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின் ெசயலாள க்கு ஒ  க தம் 
அ ப்பப்பட்ட .   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me five more minutes.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Sorry, I cannot give you any more time. Please wind 

up now.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me two more minutes.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பின்னர் 15.05.2015ஆம் திகதி ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் 

தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சின்  உதவிச் ெசயலாளரால் தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் DG அவர்க க்கு இந்த விடயம்  
ெகா க்கப்பட் ம்கூட இன் ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
வில்ைல. RDA ஆல் குட் க்கராச்சிப் பாலத் க்கு 80 
மில் ய க்கு ஒ  estimate ெகா க்கப்பட்ட . ேம ம், 
குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலத்திற்கு 200 மில் ய ம்  ஹிஜ்ரா - 
ஆலங்ேகணி திக்கு 125 மில் ய ம் மதிப்பீ  ெசய்  
ெகா க்கப்பட் ம்கூட அைவ இன் ம் நிைறேவற்றப்பட 
வில்ைல. அதாவ , ஜனாதிபதி அவர்களால் ெகா க்கப்பட்ட 
உத்தரவாதம்கூட இன் ம் நிைறேவற்றிக் ெகா க்கப்பட 
வில்ைல. ஆகேவ, குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலம் கட் விக்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இஸ்லாம் பாட ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இரண்  வலயங்களின் மாணவர்களின ம் 
எதிர்காலக் கல்வி வளர்ச்சிக்காக கிண்ணியா வலய ம் ர் 
வலய ம் இைணந்  கிண்ணியா கல்வி மாவட்டமாகத் 
தர யர்த்தப்பட ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
தம்பலகாமம் ேகாட்டம் தனி வலயமாகத் தர யர்த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

அத்ேதா , எமக்கான ெபா  விைளயாட்  ைமதானத் க் 
காக விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 55 மில் யைன 
ஒ க்கித் த வதாக வாக்கு தியளித்தி ந்தார். அதில் 5 
மில் யன் ெசல ம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . மிகுதித் 
ெதாைகைய ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சு இந்த வ டம் 
ஒ க்கித்தர ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

 
[අ.භා. 5.13] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දසවැනි 

අවස්ථාවට තමයි අධ්යාපන අමාත්යාංශ කාරක සභා විවාදයට මා 
ෙම් සම්බන්ධ වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොඩක් 
කරුණු කථා කරලා තිෙබන නිසා ඊෙය් මෙග් Facebook ගිණුමට 
එක අම්මා ෙකෙනකු එවලා තිෙබන නිෙව්දනයකින් -එක 
comment එකකින්- මෙග් කථාව පටන් ගන්න මා කැමැතියි.  
අධ්යාපන ඇමතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා ෙම් සභාව 
ඇතුෙළේ නැතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. 
ආවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි. තරුණ අම්මා ෙකෙනකුෙග් comment 
එෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙමෙහමයි: 

"දැනුයි ෙගදර ආෙව්, අකිල විරාජ් ඇමතිතුෙමෝ. මෙග් දුව එක 
වසෙර්ය. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙදක වසෙර්ය. පාසැල් නිල ඇඳුම් 
වවුචරය ගැනීමට පාසල ඇෙරන ෙවලාවට පැමිෙණන්න යැයි 
පන්ති භාර ගුරුතුමිය දන්වා තිබුණි. දුවෙග් එක වස ර                          
පන් ති ඇෙරන්ෙන් දවල් 12ටය. ඉතින් දවල් 12ට මමත් පන්තියට 
ගිෙයමි. වවුචර ලැබුෙණ් ගුරුවරියට එෙවෙල්ය. ඉතින් පන්තිෙය් 
ළමුන් 46කි. ඔන්න, වවුචර ලියන්නට පටන් ගත්තා. ඔබ 
දන්නවාද, මෙග් දුවෙග් වවුචරය ලැබුෙණ් හරියටම 1.22ටය. 
දරුවා ෙහම්බත්ය. බඩගින්ෙන්ය. ගුරුවරියෙගන් සමුෙගන පාරට 
ආෙව් ෙගදර එන්නටය. ගුරුවරියද ෙහම්බත්ය. ඇය ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ත් වවුචර ලියමින් ඇත. ළඟදී වකුගඩුවක් ඉවත් කරන 
ලද ගුරුවරියට ඉතාමත් ෙවෙහසය. අපි වැස්ෙසේ බසයක් එනතුරු 

බලා සිටියත් දරුවා බඩ ගින්ෙන් බැවින් කෑම අරන් ෙදන්නට 
සෑෙහන දුරක් ෙගවා විෙජ්රාම හන්දියට ආෙව්ය. හරිහමන් 
කඩයක් නැතත් ෙකෙසේ ෙහෝ දරුවාට කන්න අරන් දුන්ෙන් 
කලන්තයට එන බැවිනි. රුපියල් 400ක වවුචරයක් ගැනීමට අපට 
විශාල මුදලක් අෙනක් කටයුතුවලට වියදම් විය. ෙකොෙහොම හරි 
ෙගදර එන විට හවස 3යි. අෙන්, අකිල විරාජ් ඇමතිතුෙමෝ! ඔබෙග් 
රුපියල් 400 ගන්නට අපි ෙම් තරම් වදයක් විඳින්ෙන් ෙමොන 
පවකටද? ගුරුවරුන්ටත් වදයක් ෙනොෙව්ද? මෙග් දරුවාටද වදයකි. 
ඇමතිතුෙමෝ, ඇත්තටම ඔබ දිනුම්. හැම දාම ජනතාව පරාදයි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙම් 
කියාවලිෙයන් පස්ෙසේ ෙම් අම්මා ලියපු කාරණයට අදාළ තවත් 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙම් වවුචරෙයන් අදාළ නිල ඇඳුම් මිලදී 
අරෙගන ඊට පස්ෙසේ ගුරුවරියට නැවත වාර්තා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
බිල ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  ඒක ෙනොවුෙණොත් ඒ ගුරුවරියෙගන් 
යම් ආකාරෙය් මුදලක් කප්පාදු කර ගන්නවා වාෙග් අදහසක් තමයි 
ම ට සමහර ෙදමව්පියන්ෙගන් දැන ගන්න ලැබුෙණ්.  

ඇත්තටම රුපියල් 400ක් හරි, 600ක් හරි, 1,000ක් හරි 
ෙදන්න ෙම් කරන කියාවලියට  විශාල වියදමක් යන්ෙන් නැද්ද? 
දැන් ඇමතිතුමා හදපු තර්කය, ෙබදා හැරීමට විශාල වියදමක් 
යනවා කියන එක ෙන්. ඒකත් ඇත්ත. නිල ඇඳුම ෙබදා හරින්න 
විශාල වියදමක් යන නිසා තමයි ෙම්ක හඳුන්වා දුන්ෙන්. හැබැයි 
ෙම් කියාවලිය ගත්තාම -මිනිස්සුන්ෙග් මහන්සිය, ෙතෙහට්ටුව 
ගත්තාට පස්ෙසේ- ඒකට යන වියදම සුවිශාල මුදලක්. මිනිස්සුන්ට 
ෙදන ෙද්ට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මහා පරීක්ෂණ, බාධක ෙපොලු 
60, 70ක් දාන්ෙන්. පසු ගිය දින 100 ආණ්ඩුෙවන් ෙයෝජනා කළා, 
ගැබිනි මාතාවන්ට රුපියල් 20,000ක් ෙදන්න. ඒ රුපියල් 20,000 
ෙදන්න ෙලෝෙක් තිෙබන කිසිම විභාගයකට දාන්ෙන් නැති 
ෙකොන්ෙද්සි දැම්මා. ෙපොඩි මිනිහාට රුපියල් 500ක් ෙදන ෙකොට 
ඒකට checklist එකක් දානවා, ෙපන්ටගනයට යනවා වාෙග්. ඒ 
නිසා ෙම් වාෙග් විකාර වැඩ කරන්න එපා. නිල ඇඳුම් වවුචර් 
දුන්නාට කමක් නැහැ. ඒක මීට වඩා සරල කමයකට ෙදන්න. 
ගුරුවරු ෙහම්බත් කරන්ෙන් නැතුව, ෙදමව්පියන් ෙහම්බත් 
කරන්ෙන් නැතුව ඒක ෙදන්න කියන එක තමයි අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ජාතික 
අධ්යාපනයට රාජ්ය වියදම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
හයක් කරන්න ඕනෑ කියන පතිපත්තිය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
පක්ෂයක් වශෙයන් පිළිගත්තා. ෙම් සංවාදය ආෙව්, 1990 වාෙග් 
කාලෙය් ඉඳලා.  පක්ෂයක් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරපු හැම පතිපත්ති 
පකාශනයකින්ම ඒ කාරණය ඉදිරිපත් කළා. 1999න් පස්ෙසේ ෙම් 
සියයට හයක් කරන්න ඕනෑය කියන පතිපත්තිය පිළිබඳව රට තුළ 
යම් සංවාදයක් ඇති ෙවමින් තිබුණා. ෙම් සියයට හය ජනගත 
කරලා ඒක ආණ්ඩුවට ෙද්ශපාලන ෙකොන්ෙද්සියක් බවට පත් 
කෙළේ ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරය සහ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු. ඒ නිසා ෙම් සියයට හය ෙවන් කිරීම 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් හැම පක්ෂයකටම වාෙග් පතිපත්තිමය 
වශෙයන් පිළිගන්න සිදු වුණා. මම හිතනවා, ෙගොඩක් අය කථා 
කර තිෙබන නිසා මම නැවත ෙම් ගැන කථා කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ කියා. නමුත් මා කියනවා, මුදල් ඇමති රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට, ෙම් 
රෙට් ආචාර්යවරුන්ට, ෙම් රෙට් සාමාන්ය මහ ජනතාවට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ කියා. ෙමොකද, අපි ඒ ෙපළපාළිවල ගිය අයයි. 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, මම, 
මෙග් පක්ෂෙය් සාමාජිකයන් -අපි- ඒ විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙපළපාළිවල ගිය අයයි. ෙවනත් පක්ෂවල 
මන්තීතුමන්ලාත් ගියා. මෙග් මතකෙය් හැටියට, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාත් ගියා. 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපිත් ගියා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමන්ලාත් ගිය එක ෙහොඳයි. නමුත් පශන්ය ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් 
කරවාගැනීම ෙවනුෙවන් කරපු සටනට ඉස්ෙකෝෙල් ෙනොගිය 
ෙදමව්පිෙයෝ, මිනිස්සු ආශීර්වාද කරපු විධිය අපි දැක්කා. තමන්ෙග් 
දරුවාට උසස් අධ්යාපනය ලැබිලා නැතත් අම්බලන්ෙගොඩදී, 
අලුත්ගමදී, පානදුෙර්දී දුප්පත් අම්මලා ඒ සටනට සහෙයෝගය 
ෙදන්න පාර බලාෙගන සිටියා.  නිකම් ෙබොරු ඉලක්කම් දාලා, එක 
එක වංචා කරලා ඒ මිනිස්සු සදාචාරසම්පන්නව, ෙබොෙහොම 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්, ඉතාම අවංකව ෙගොඩ නඟාගත් "සියයට 6" කියන 
ෙද්ශපාලන සටන් පාඨය රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග් එක 
එක වැල් බයිලාවලින් යට කරන්න  සිතනවා නම්, ඒක ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ෙමෝඩයන් කියලා හිතාෙගන කරන වැඩක් බව මම 
කියනවා. එතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් අධ්යාපනයට සියයට 6ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා කියලා? අපි එතුමාට කියනවා, එතුමා ෙම් 
රෙට් ජාතිෙයන් සමාව ගන්න ඕනෑ කියා. මා ෙමෙහම කියන්ෙන්, 
''බිල්ඩින්'' එකතු කරපු නිසා විතරක් ෙනොෙවයි; රුපියල් බිලියන 
121ක් අරමුදලට එකතු කරපු නිසා විතරක් ෙනොෙවයි. කවුරු 
එක්කද ෙම් ෙසල්ලම් කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙලොකු භූමිකාවක් කළා. ඒ ගැන අපට 
කිසි සැකයක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයාෙග් ජන වරෙම් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද සියයට 50ක් පැහැදිලිවම තිෙබනවා. හැබැයි 
මතක තියාගන්න, යූඑන්පී ඡන්දවලින් දිනපු ජනාධිපති 
ෙකෙනකුවත්, යූඑන්පී ඡන්දවලින් හදපු ආණ්ඩුවක්වත් ෙනොෙවයි 
ෙම්ක. එහි භාගයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද තමයි. හැබැයි 
තවත් භාගයක් තිෙබනවා, යූඑන්පී ෙනොවන ඡන්ද. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා නම් 1977 යූඑන්පී ආණ්ඩුව හදාගත් 
විධියට, ඕනෑම වැල් බයිලයක් ගහලා, ඕනෑම තර්ජනයක් කරලා, 
ෙබොරු තර්ක දාලා, සද්ද දාලා, TVවල advertisements දාලා 
සියයට 6ක් දුන්නා කියලා කියන්න, ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාරාජිකා ෙවන්න එක ෙහේතුවක් කියලා අපි 
හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තිෙබනවා 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් කියාකාරි පධානින් 
ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක්. ඒ අනුව මා කියපු කාරණය ඉතා 
පැහැදිලියි. අය වැය කථාව ඇතුෙළේ, අධ්යාපනයට එකතු කළ 
රුපියල් මිලියන 64,950ක ෙයෝජනා තිෙබනවා. උසස් 
අධ්යාපනයට අය වැය කථාෙවන් එකතු කළා, රුපියල් මිලියන 
9,800ක ෙයෝජනා. පළාත් අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා, 
රුපියල් බිලියන 124ක්. වෘත්තීය පුහුණුවට අය වැය ෙයෝජනා 
යටෙත් ෙවන් කර තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 6,630ක්. විද්යා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණවලට අය වැය ෙයෝජනාවලින් ෙවන් කර 
තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 4,469ක්. ඒ අනුව ෙමයින් රවි 
කරුණානායක මහත්මයාලා බිල්ඩින්වලට දමපු ගණන අඩු කළාට 
පසුව ඉතා පැහැදිලියි සියයට 6ක් ෙවන් කර නැති බව. ෙම් සත්ය 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා රටට කියන්න ඕනෑ. අධ්යාපන ඇමතිට 
අයිතියක් නැහැ, මුදල් ඇමතිෙග් වංචාවත් එක්ක යන්න. අධ්යාපන 
ඇමතිට අයිතියක් නැහැ, රෙට් විශව්විද්යාල ආචාර්යවරුන්, 
උගතුන්, ගුරුවරුන්, ශිෂ්යයන්, ශිෂ්ය ව්යාපාරය ෙමෝඩයාට 
අන්දන්න. අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හරියට කියන්න ඕනෑ 

ගණන් හදලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් කියාකාරි පධානින් ඉදිරිපත් කරපු 
ෙමම වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, මෙග් කාලය.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටි ෙවලාෙව්ත් 

ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, මා සිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙම් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් අපට පුළුවන් උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා, ඔබතුමා ආ එක ගැන.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අදාළ ඇමතිවරයාට උත්තරය ෙදන්න බැරිද කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී? ඒකට තමයි කාරක සභා අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඒක ෙහොඳින්ම දන්නවා. මම හිතනවා, ඔබතුමාටත් කලින් 

ඉඳලාම මම එය දන්නවා කියා. 

  
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙහම නම් මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට නියමිත කාලෙයන් අඩු වන්ෙන් නැත්නම්, මම ඉතාම 

කැමැතියි ඔබතුමා උත්තර ෙදනවාට, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉස්සර ෙවලාම කිව්වා, 

ෙදමව්පියන්ෙග් කථාවක්. මම අහෙගනයි සිටිෙය්.  

587 588 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්ෙසල්ලාම මම දැනගන්න 

කැමැතියි, මට ෙම් ෙවලාව ලැෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැද්ද, ඔබතුමා?  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් ඉඳලා දිගටම මම ෙම් ගැන 

පැහැදිලිවම විස්තර කළා. ඔබතුමා අද උෙද් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිෙය් නැහැ ෙන්. පාසල් වාරය අවසාන දවෙසේ ෙදමව්පියන් 
කැඳවාෙගන එන්න කියලා පාසල් ළමුන්ට දන්වා තිෙබන්ෙන්, 1 
ෙශේණිෙය් සිට 5 ෙශේණිය දක්වා දරුවන්ට පගති වාර්තාව ෙදන්ෙන් 
එදාට වන නිසායි. ඒ ෙවලාවටම තමයි ඔය වවුචර් එක ෙදන්න 
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙවනම එන්න ඕනෑ නැහැ, කුලී වැඩ 
පාඩු කරෙගන. එය හදන මතයක්. අෙනක් එක, 5 ෙශේණිෙය් සිට 
අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) දක්වා වවුචර් ෙදන්ෙන් ළමයින්ටයි. කලින් 
කමෙය් තිබුණු දූෂණය, මගඩි හින්දා තමයි අපි ෙම් කමය 
ෙගනාෙව්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ බිල්පත් ෙදමව්පියන් මඟින් නැවත පාසලට 

ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. බිල්පතක් දුන්නාම, ඒක ඉස්ෙකෝෙල් එන ෙව්ලාවක 

පන්ති භාර ගුරුවරයාට ෙගනැත් ෙදන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඒ 
ගුරුවරයා ෙහෝ ගුරුවරිය ඒ බිල්පත සටහන් කර ගන්නවා, ෙම් 
අනුව ඇත්තටම නිල ඇඳුමක් ගත්තාය කියා. 

       
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒකට ෙදමව්පියන් එන්න ඕනෑද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, ෙදමව්පියන් එන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ළමයා අෙත් එව්වාම ඇතිද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ළමයා අෙත් එව්වාම ෙහොඳටම ඇති. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත්, මම දැන් ෙමය ඉදිරිපත් කළ ෙහේතුව ෙම්කයි.  ගරු 

ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා පාසල් නිවාඩු ෙදන දවෙසේම 
වවුචරය ෙදන්න ආපු එක ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එය 
කඩිනමින් සිදු කළ නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වවුචරය එදාම ලැබී 
තිබුෙණ්. නමුත් පාසල නිවාඩු ෙදන දවසටම ආපු නිසා තමයි, ෙම් 
ආශිත පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, දවස් හතකට ඉස්ෙසල්ලායි වවුචරය 

දුන්ෙන්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙකොෙහොම ෙහෝ පාසල් දරුෙවකුෙග් අම්මා ෙකෙනක් ඒ 

සම්බන්ධව ලද අත් දැකීම තමයි, මම ෙම් ඉදිරිපත් කළ 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා centralize කරන ෙද්වල් 
ඔක්ෙකෝම පහළටත් ඒ විධියටම යන්ෙන් නැහැෙන්. මම ඒ ගැන 
මීට වඩා කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මම කියමින් සිටිෙය් අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් 
පමාණය ගැනයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන හරියට 
කියන්න. අපි පැහැදිලිව කියනවා, අධ්යාපනයට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2.72යි කියා. 
ඒකත්, රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග් ෙබොරු building අයින් 
කළාට පසුවයි. ඒ පමාණය සියයට 2.72ක් ෙනොෙවයි නම්, ෙමරට 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා වගකීෙමන් කියන්න ඕනෑ, ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි කියා. ෙම් රෙට් ඉන්නා මිනිසුන් ෙමෝඩයන් කියා හිතා 
ෙගනද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? ෙමොකද, අධ්යාපනයට සියයට 
1.92ක් ෙවන් කළ රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් මිනිසුන් ඊට 
විරුද්ධව සටන් කළ ආකාරයත් අපි දැක්කා. රාජපක්ෂ තමයි, 
ලංකාෙව් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල් කප්පාදුව උපරිමයට 
කළ ජනාධිපතිවරයා. එතෙකොට ඒ සම්බන්ධව අරගළයක් ඇති 
වුණා. ඒ අරගළ ඇතුෙළේ තමයි, ෙම් මුදල වැඩි කරන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වුණාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයම 
තමයි, අයිවර් ෙජනිංස්ෙග් කාලෙය්දී හතරයි දශම ගණනට තිබුණු 
අධ්යාපන වැය අඩු කරලා, අඩු කරලා එකයි දශම ගණනට 
බැස්සුෙව්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  

කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මිලියන හැටහත්දහස් ගණනක් - 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔෙහොම වාද කරන්න ගිෙයොත් මට ලබා දී 

තිෙබන කාලයයි අවසන් ෙවන්ෙන්.    

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් මිලියන 

67,720ක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. මදිද? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ෙනොෙවයි, මෙග් තර්කය. මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා - 

[බාධා කිරීම්] අෙප් කිසිම කුහකත්වයක් නැහැ. මම කියා ෙගන 
ආෙව් ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කරපු ෙදයක් 
තිබුණා. ඒක චන්දිකා මැතිනියලා කපා ෙගන, කපා ෙගන 
ඉස්සරහට ෙගන ගියා. ඊට පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ ඒක double 
කරලා කැපුවා. ඊට පසුව ජනතාව තුළ අරගළයක් මතු වුණා. දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් මුදල් පමණය සියයට 2.72ට වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒක 2.72යි කියා කියන්න. ඒකට ෙවන ෙවන 
වැල්වටාරම් එකතු කරලා ෙබොරු කරන්න එපා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගණනය කරන කම තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගණනය කරන්න බැහැ. UNICEF එෙක් සූතයක් තිෙබනවා. 

ඒක අකිල විරාජ්ටවත්, රවි කරුණානායකටවත්, ෙමොහාන් ලාල් 
ෙගේරුටවත්, බන්දුල ගුණවර්ධනටවත් හදන්න පුළුවන් එකක් 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ඒ ගණනය කිරීම් සිදු කරන පමිතීන් තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake)   
හරි. ඒ නිසා කරුණාකර මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්,-  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගණනය කිරීම බිමල් රත්නායක සිදු කරනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. මම ඉතා පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙම්කයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එස්.බී. දිසානායක මහත්තයලාත් 
ඔය තරම්ම, ඔය විධියටම මුග්ධ විධියට තමයි තර්ක කෙළේ.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අෙන්! එෙහම කියන්න එපා. ඔබතුමා මෙග් හිතවතා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අපි ෙදෙදනාෙග් ෙපෞද්ගලික 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඔය තර්කම තමයි, එස්.බී. දිසානායක 
මහත්තයලාත් ඉදිරිපත් කෙළේ, "UNICEF  එක ෙමොකක්ද, UN 
එක ෙමොකක්ද අපි තමයි.... " කියලා. ඒ විධියට තමයි, තර්ක 
ඉදිරිපත් කෙළේ. මම කියන්ෙන් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන්ට වාසි 
ෙවනෙකොට, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙගෝලීයකරණය ගැන, අරවා ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම ගැන කථා කරනවා. නමුත් UNICEF එක ෙම්වාට සූත 
හදා තිෙබනවා. සියයට ගණන් හදන්ෙන් නිකම් එක එක්ෙකනාට 
ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි. එෙහම නම් එක එක ඒවා හැම ෙකනාටම 
දමන්න පුළුවන්ෙන්. ඕක තමයි, එස්.බී. දිසානායක මහත්තයා 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට ගහපු තර්කයත්. ඒ නිසා අපි 
කියන්ෙන්, ගණන හරියට කියන්න කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා මීට කලින් සභාගත කළා. ෙමොකද, මම එදාත් පශ්න 
කළා. ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී, 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල සියයට 3.7යි කියා වාර්තාවක් 
ෙපන්වූවා. මම ඒක අභිෙයෝගයට ලක් කළා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ලබා ෙදන්ෙන් වැරදි ෙල්ඛන. 
අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල සියයට 2.72ට වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒක අගය කරනවා. හැබැයි, ඒක දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2.72ක්  කියලා කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් 
තවත් පශ්න ෙදක-තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශය තුළත් විශාල වශෙයන් දූෂණ, 
වංචා සිදු වුණාය කියන කාරණය අපි දන්නවා. එයින් එකක් තමයි, 
"මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර පරිගණක හා අෙනකුත් 
උපකරණ මිලදී ගැනීම" කියන විෂය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, "මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර පරිගණක හා 
අෙනකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම" කියන මාතෘකාෙවන් යුත් ෙමම 
ෙල්ඛනය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා සභාගත* කරනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 "1.  2013 සැප්තැම්බර් මස 19 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ අංක 
13/1239/530/031-11 පකාරව අන්තර්ජාතික තත්ත්වෙය් පරිගණක 
මාදිලියක (International Brand) පරිගණක සපයා ගත යුතු වුවත්, සපයා 
ෙගන ඇති පරිගණක අන්තර්ජාතික තත්ත්වෙය් මාදිලියක ෙනොවීම ෙමම 
පරිගණක සපයා තිබුෙණ් EWIS සමාගම වන අතර, එම සමාගම 
වැඩිෙයන්ම අෙලවි කර තිබුෙණ් HP ෙවළඳ නාමය සහිත පරිගණක වන 
අතර, EWIS ෙවළඳ නාමය සහිත පරිගණක ඉතා සුළු පමාණයක් අෙලවි 
කර තිබුණි. EWIS ආයතනයට ඇණවුම ලබා දීෙම්දී සුදුසුකම ෙලස 
සලකා තිබුෙණ්, HP ෙවළඳ නාමයට අදාල පරිගණක අෙලවි කිරීම ෙව්’" 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013, 2014, 2015 
අවුරුදුවලදී මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාරවල පරිගණකාගාර 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

815ක් ෙවනුෙවන් පරිගණක, laptops, printers හා අදාළ 
අෙනකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා මුළු වියදම රුපියල් 
මිලියන 5,895ක් -රුපියල් ෙකෝටි 589ක්- කියලා තිෙබනවා, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කරපු විගණන 
විමසුෙම්. 2015 ජූලි 20 වන විට ඒ මුදල ෙගවලා තිෙබනවා. 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාෙව්යි එෙසේ සඳහන් වී 
තිෙබන්ෙන්. එය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් 2015 ජූලි 24 වන දින. ඒ 
විගණන විමසුමට අනුව විගණකාධිපතිතුමාෙග් නිරීක්ෂණය වූ 
කරුණු ෙමෙසේ දක්වනවා: 

 "පරිගණකාගාර 100ක් සඳහා පරිගණක මිලදී ගැනීෙම්දී 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පකාරව, පරිගණක එකලස් කරන 
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ට ද ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි 
ජාතික විවෘත පසම්පාදන කියා පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් 
අන්තර්ජාතික තත්ත්වෙය් පරිගණක මාදිලියක පරිගණක සපයා 
ගත යුතු විය. විවෘත පසම්පාදන කියා පටිපාටිය අනුගමනය 
කරමින් සැපයුම්කරු ෙතෝරා ෙගන තිබුණු අතර, එම 
සැපයුම්කරුෙගන්ම තවත් පරිගණකාගාර 675ක් සඳහා මිලදී 
ගැනීමට ලැබී තිබුණු අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ පකාරව ඇමුණුම 01 
හි පළමුෙවන් දැක්ෙවන අවස්ථා 04හිදී පරිගණකාගාර 775ක් ෙවත 
එම උපකරණ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි. නමුත් 
යෙථෝක්ත අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පකාරව, අන්තර්ජාතික 
තත්ත්වෙය් පරිගණක මාදිලියක -International Brand- පරිගණක 
සපයා ෙගන ෙනොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම කිව්වාට කාටවත් 
ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද, ෙම් සමාගම? 2013 
සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා තමයි අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිකුත් කර තිෙබන නිෙව්දනවල තිෙබනවා, 
2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 7 වැනිදා වන විටත් පාසල්වලට 
පරිගණක ලබා දීම සඳහා ෙම් ආයතනය හම්බන්ෙතොට හදලා 
තිබුණු බව. ෙම් සමාගම ෙවනත් ව්යාපාර කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙම් පරිගණක එකලස් කිරීෙම් කර්මාන්තයට අවතීර්ණ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම මෑතකදී. පාසල්වලට රුපියල් 
ෙකෝටි 589ක පරිගණක ලබා දීෙම් කාර්යය ඔවුන්ට භාර දීලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු ගිය කාලෙය් 
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරවලට පරිගණක ලබා දීෙම්දී අතිමහත් වංචා 
සිදු වුණා කියලා මඟින් මඟට කිව්වා. FCID එකට ෙවන්න 
පුළුවන්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් ගුරු සංගම්වලින් පැමිණිලි කළා. අද 
විගණන විමසුමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ඒ 

ෙද්වල් නැවැත් වූවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් ඔබතුමන්ලා පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒවා නැවැත් වූවාට, 

ෙම් විගණන වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමෙහම: 

"...2015 ජූලි 20 දින වන විට ඉන් රු.5,010,176,767ක් 
ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන්ද, රු.277,239,376ක් දැනුම් ෙක්න්දීය 
පදනම ෙලස පාසල් අධ්යාපන පද්ධතිය පතිනිර්මාණය කිරීෙම් 
ව්යාපෘති අරමුදෙලන්ද ෙගවීම් කර තිබුණි." 

 ඔබතුමා නතර කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොච්චරක්ද? ඔබතුමා 
ඕනෑ නම් රුපියල් මිලියන 600ක් වැය වීම නතර කරලා ඇති. 
රුපියල් මිලියන 5,277ක් ෙගවලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 
5,277ක්! ඔබතුමාට  එයින් ෙකොච්චර ඉස්ෙකෝල හදන්න තිබුණාද? 
ෙම්ක ඔබතුමාෙග් කාලෙය් කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ගැන කථා කරද්දී අපි දැක්කා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරුන් තප්පුලනවා; බඩ කපා ෙගන 
මැෙරනවා කියනවා. අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
රුපියල් මිලියන 600ක් වැය වීම නතර කරලා තිෙබනවාද කියලා 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙන්, නතර කළා 
කියලා. නමුත් අපි වග කීෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් මහා පරිමාණ 
දූෂණ සිදු වීම නවත්වන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මා මීට ෙපර සභාගත කළ "මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර 
පරිගණක හා අෙනකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම" කියන මාතෘකාව 
සඳහන් ෙල්ඛනෙය්  තවදුරටත් ෙමෙසේත් සඳහන් වනවා: 

 "මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර සිසු අයිතියට පත් කිරීම සහ මුල් ගල 
තැබීෙම් උත්සව වල පචාරක වියදම රු. එක් ෙකෝටි හතලිස් හය ලක්ෂ 
එකසිය අසූ අටක් බව 2015 ජනවාරි 22 දින නිකුත් කළ තවත් විගණන 
විමසුමකින් ෙහළිදරව් ෙව්."  

 එතෙකොට එක පරිගණකාගාරයකට වැය වන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ 72යි. ෙම් සමාගෙම් තක්ෙසේරුව අනුව එක lab එකකට 
ඔක්ෙකෝම computers ටික ෙදන්න වැය වන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
72යි. Labs ෙදකක වියදම ගන්නවා, උත්සවයට. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් විගණන විමසුෙම් ති ෙබනවා, මීට කලින් දැනුම් 
ෙක්න්දීය ව්යාපෘතිෙයන්  ෙම් ආකාරයටම labsවලට පරිගණක 
දීලා තිෙබනවා, ඒ පරිගණක සියල්ලම international brand එෙක් 
ඒවා කියලා. ඒවා ෙම් වාෙග් local brand එකක පරිගණක 
ෙනොෙවයි. කවුරුවත් දන්ෙන් නැති රාජපක්ෂ brand ඒවා 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් රුපියල් ලක්ෂ 69ට ලබා දුන් අන්තර් ජාතික 
මාදිලිෙය් පරිගණක ෙවනුවට ෙම් හදිසිෙය් හම්බන්ෙතොටින් පහළ 
වුණු ෙද්ශීය සමාගම අර ෙගන තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 72ක්. 
දැන් ෙම් අලුෙතන් යහ පාලනයට එකතු ෙවලා ඉන්න රාජපක්ෂ 
කල්ලිෙය් ෙහොරු දැන් ඉදිරිපත් කරන තර්කය තමයි, "ඉතිහාසය 
වැඩක් නැහැ" කියන තර්කය. ඉතින් මරු ෙන්, ඉතිහාසය වැඩක් 
නැත්නම්. ඉතිහාසය වැඩක් නැත්නම් මරු! ඉතිහාසෙය් ෙද්වල් 
කියලා  ෙනොෙවයිද, ඡන්දය ගන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ඉතිහාසය කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම් රෙට් 
මහජන මුදල් මංෙකොල්ල කෑම පිළිබඳ ඉතිහාසය. අපි කියන්ෙන් 
පුරන් අප්පුෙගන් පටන් ගන්න කියලා ෙනොෙවයි. මීට මාස 10කට 
කලින් මැතිවරණ ෙදකක් දිනන්න ගිහිල්ලා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා බඩු මිල අඩු කරනවා කිව්වාට  ඡන්ද හම්බ 
වුෙණ් නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. ෙම් ආකාරයට යන්තම් හරි 
මැතිවරණය දිනා ගත්ෙත් ෙමොනවා කියලාද? ෙහොරු අල්ලනවා 
කියලා. එක ෙහොෙරක් අල්ලන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට තමයි අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෑ ගහන්ෙනත්. ඇමතිවරු කී ෙදෙනක් 
ඉන්නවාද? අපි ඉතා වගකීෙමන් කියනවා ෙම්වා සහගහන අපරාධ 
කියලා. අද විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට laptop එක ෙදන්ෙන් ණයට. 
ෙම් ෙල්ඛනය අනුව බලන්න, රුපියල් ෙකෝටි 589ක වංචාවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ ෙම් රුපියල්  ෙකෝටි 589ම 
ෙහොරකම් කළා කියලා. අපිට ෙත්ෙරනවා අති විශාල පමාණයක 
ෙමවැනි වංචා සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එම නිසා අපි 
ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් ෙදයයි. අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් වර්තමාන වගකීම ඉටු කරන ගමන්ම, ෙම් වාෙග් 
දූෂිතයන්ට දඬුවම් දුන්ෙනොත් තමයි අනාගතෙය්දී හරි ෙහොරු 
පරිස්සම් ෙවන්ෙන්. නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෙර් ෙහොරු 
නගීවි. දැනටත් නැගලාද දන්ෙන් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි 
අධ්යාපනයට අදාළ වන තවත් එක කාරණයක් ගැන. ෙම්වා 
විෙව්චනාත්මක කරුණු පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඒ අනුව අපට 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා මාතර, ෙවෙල්ෙගොඩ කියන පෙද්ශෙය් 
පිහිටි ෙරෝහණ විෙශේෂ විදුහෙල්, විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් අධ්යාපන 
පතිසංස්කරණ සඳහා ෙයෝජනා මාලාවක්. විෙශේෂෙයන්ම එය 
විෙශේෂ පාසල් සම්බන්ධවයි. ශී ලංකාව පුරා විෙශේෂ පාසල් 25ක් 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් ශිෂ්යයන් 3500ක් පමණ අධ්යාපනය ලබනවා. 
ගුරුවරුන් 470ක් පමණ ඉන්නවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න තිෙබනවා. අපි Bank of Ceylon එෙකන් තමයි loan එක 
අරෙගන ඒ ඒ පාර්ශ්වයට ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අපි 
ලංකා බැංකුවට වාරිකය ෙගවන්න ඕනෑ. අෙනක් කාරණය නම්  
"EWIS" කියන ආයතනයට තව රුපියල් මිලියන 874ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැනට BOC  එකට ඔබතුමන්ලා තව ෙකොපමණ ෙගවලා 

තිෙබනවාද?  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Bank of Ceylon එකට සම්පූර්ණ මුදල විධියට  ෙගවලා 

තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 3,584ක්. හැබැයි, ඒක ඒෙගොල්ලන්ට 
දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැනට ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 3,584ක් ෙගවලා 

තිෙබනවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. එතෙකොට අපි වාරිකය ෙගවන්න ඕනෑ. අපි  BOC එකත් 

එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා ෙන්. ඒකයි පශ්නය.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමන්ලාට බැංකුවත් සමඟ ගනුෙදනුවක් තිෙබන නිසා 

පශ්නයක් තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම්ෙකදි වංචාවක් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද දූෂණයක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බැලුවා නම් 
-[බාධා කිරීමක්] නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේ ඒ වංචාවට හවුල් ෙවලා 
තිෙබනවාද? 
 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. අපි හවුල් ෙවලා නැහැ.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම ෙනොකෙළොත් හවුල් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ හිටපු ආණ්ඩුව ලංකා බැංකුෙව් loan එකක් අරෙගන 

පරිගණක ටික අරෙගන එම ආයතනයට ෙගවනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි කියන්ෙන් වහාම ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා. 

ෙමහි ඇත්ත නැත්ත ෙහොයා ෙගන ෙමහි වංචාවක් තිෙබනවා නම්, 
ඊට පසුව උසාවියට යන්න පුළුවන්, "ෙම්ක ෙගවන්න බැහැ" 
කියලා. ෙමොකද, හරි පැහැදිලියි ෙන්  international brand එකක් 
ෙනොෙවයි දීලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒක ඔබතුමන්ලා කරන්න ඕනෑ 
ෙදයක්. ඔබතුමා අධ්යාපන ඇමති ධුරය භාර අරෙගන මාස 10ක් 
ෙවනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අපි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් අෙනක් ඇමතිවරුන් වාෙග් මාස ෙදෙක්-තුෙන් 

ඇමතිවරුන් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අපි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව  කථා කරන්න ෙකොයි 
තරම් කාලෙව්ලාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. මට විනාඩි 35ක කාලයක් ලබා දීලා තිබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 30ක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත් පස් වරු 5.15ට.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පස් වරු 5.15ට කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත්, විනාඩි 

30යි ඔබතුමාට තිබුෙණ්.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විනාඩි 40 තමයි ඔය විනාඩි 35ට අඩු ෙවලා ඇත්ෙත්. [බාධා 

කිරීමක්]  

ඒ ගැන විවාදය කරන්න ගිෙයොත් මට පාඩු ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා, විෙශේෂ පාසල්වල තත්ත්වය 
ගැන. ඔබතුමා දන්නවා ෙම් විෙශේෂ  දරුවන් ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් 
රජෙය් පාසල් පමණක් ෙනොව ෙපෞද්ගලික පාසල් පවා බිහිෙවලා 
තිෙබන බව. ඔවුන්ෙග් ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. එනම්, 
ගුරුවරුන්ට තිෙබන පිළිගැනීම; ගුරුවරුන්ෙග් පශ්න; ශිෂ්යයන්ෙග් 
පශ්න ෙම් යනාදී වශෙයන්. ෙම් සඳහා ශී ලංකාව පුරා පැවැති 
විෙශේෂ පාසල් 25ක විදුහල්පතිවරුන්ෙග් සංසදෙයන් ඉදිරිපත් 
කරපු ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ 
සඳහා ෙයෝජනා කිහිපයක් තිෙබනවා. මම එයින් කිහිපයක් 
පමණක් ඉතා ඉක්මනින් කියවන්නම්. එකක් තමයි විෂය මාලාව 
සම්බන්ධෙයන්. ඔවුන් කියනවා, දෘෂ්ටි ඌනතා සහිත දරුවන්ට 
ගැළෙපන අයුරින් අවම රූපසටහන් සහිත විෂය මාලාවක් හඳුන්වා 
ෙදන්න; ශවණ ඌනතා සහිත දරුවන්ට සංඥා භාෂාවට පරිහරණය 
කළ හැකි සරල වදන් මාලාවක් සහිත විෂය මාලාවක් හඳුන්වා 
ෙදන්න; ෙසෙමන් මනස වැෙඩන දරුවන්ෙග් තත්ත්වයට 
ගැළෙපන පරිදි සකස් කරන ලද විෂය මාලාවක් හඳුන්වා ෙදන්න; 
විභාගය ගත්තාට පසුව සම්පදායික ඇඟයීම ඉක්මවා විෙශේෂ 
ඇඟයීම් කම හඳුන්වා ෙදන්න යනාදී වශ ෙයන් ෙයෝජනාවන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ආචාර්යවරුන් 
සම්බන්ධවත් යම් ෙයෝජනා කිහිපයක් තිෙබනවා. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් පෙයෝජනය සඳහා මම ෙම් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

ෙම්වා හැංගුණු ක්ෙෂේත ෙවන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා 
ෙම්වාට වැඩි මැදිහත්වීමක් කරන්න. ෙමොකද, ෙම් හඬක් නැති 
මිනිසුන්ෙග් පශ්නයක්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් කියලා ෙබදන්ෙන් නැතිව සෑම පාසලකම පශ්නයක් 
තිෙබන බව.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්ම සමහර පාසල්වල ෙහොඳ ගුරුවරුන් ෙනොමැති නිසා 
ඒවාෙය් උගන්වන්ෙන් සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසබළ 
ෙසබළියන්. ඒෙගොල්ලන්ෙගන් දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න ෙදන්න, ඒ 
ෙදමව්පියන් කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට අධ්යාපනය,  
ඉගැන්වීම සම්බන්ධෙයන් පුහුණුවක් නැහැ. ඔබතුමා වැලිඔය 
පෙද්ශය වාෙග් බැලුෙවොත් ඒවාෙය් සිංහල ගම්මාන, ෙදමළ 
ගම්මාන තිෙබනවා. ඒවාෙය් උගන්වන්ෙන් සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාෙය් අය. ඒ, ඔවුන් සමහර ෙවලාවට  යුද්ධ කාලෙය් දී කරපු 
ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. කරුණාකර ඒ වාෙග් පැතිවලට 
මැදිහත්වීමක් කරන්න.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය කාලය පුරාම 
විශාල ගැටලුවක් තිබුණාය කියලා. උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවයට එන ගුරුවරු උපවාස කරනවා. ඒක ඉවරයක් 
නැති පශ්නයක්. හැම ආණ්ඩුවක්ම ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු වශෙයන් 
දීලා තිෙබනවා, ඔවුන් ස්ථිර ෙසේවයට බඳවා ගන්නවාය කියලා. 
සමහර අය බඳවා ෙගනත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා. ඔවුන් තමයි පසු ගිය යුද්ධ 
කාලෙය්දීත්, යුද්ධෙයන් පසුවත් අධ්යාපන කටයුතු කර ෙගන 
ආෙව්. ඒ නිසා ඔවුන් ගුරුවරුන් වශෙයන්  ෙහෝ ගුරු සහායකයන් 
විධියට ෙහෝ බඳවා ගන්න පුළුවන් ආකාරයකට බඳවා ගන්න. 
ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමොන පක්ෂෙය් අය වුණත්, සාමාන්ය 
දරුෙවෝ. ඔවුන්ෙග් අම්මලා, තාත්තලා ෙපොෙහොසත් අය ෙනොෙවයි. 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ යූඑන්පී එෙක් අය ෙවන්න පුළුවන්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අය ෙවන්න පුළුවන්, ටීඑන්ඒ එෙක් අය ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙජ්වීපී එෙක් අය ෙවන්න පුළුවන්, පක්ෂයක් නැති අය ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ පශ්නය විසඳා ඉවරයක් කරන්න 
කියනවා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ හැම ලයිට් කණුවක් ගාෙන්ම 
උපවාස කරමිනුයි ඉන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් අධ්යාපනයට අදාළව 
ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා 
රාජ්ය අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් නිදහස් අධ්යාපනය සහ සම අයිතිය රැෙකන පැත්තට 
මිසක් මාලෙබ් හදන්න යන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය සඳහා 
ෙනොෙවයි. අද බලන්න, SLIIT එෙකන් රුපියල් ලක්ෂ 8ක 
උපාධියක් තමයි ගන්න තිෙබන්ෙන්. මා අහන්න කැමැතියි, 
ෙහොරකම් ෙනොකර හම්බ කරන ෙමොන රජෙය් ෙසේවකයාටද 
තමන්ෙග් දරුවා ඒකට යවන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා. SLIIT 
එෙක් උපාධි පටන් ගත්ෙත් ෙබොෙහොම අඩු මිලටයි. අද එය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා මහෙපොළ සරසවිය පටන් 
ගන්ෙන් ෙකොෙහේද? රාජ්ය මුදල්  ෙයොදවා ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනි 
පටන් ගන්නවා. ඒක වැරැදියි. ෙම්වා ආණ්ඩු පැරදුණු සාධක. 
ඔබතුමා මතක තබා ගන්න, ලංකාෙව් ශිෂ්ය ව්යාපාරය ලංකාෙව් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තරමටම පබලයි කියලා. බැණලා, රණ්ඩු 
කරලා, හිනස්සලා, ෙටොකු ඇනලා ඒක වට්ටන්න බැහැ. අද 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය පජාව ඊටත් වඩා ශක්තිමත්. ඒ නිසා 
කරුණාකර රටට විහිළු සපයන්ෙන් නැතුව, අලුතින් විශ්වවිද්යාල 
හදනවා නම් UGC එක යටෙත් හදන්න. දැන් හැම ඇමතිවරයකුම 
කැමැතියි, UGC එකට පිටින් විශ්වවිද්යාල හදන්න. අපි කියන්ෙන් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව යටෙත් විශ්වවිද්යාල 
හදන්න කියායි. එතෙකොට ඒවා විකුණන්න බැහැ. අධ්යාපනය 
විකිණීෙමන් රටට කිසිම ෙසතක් වන්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තබා 
ගන්න. අපි අධ්යාපනෙයන් ඉහළට ආපු රටක්. එය තල්ලු කරලා 
තව ඉහළට ගන්න. ඒක තමයි අපට තිෙබන ෙයෝජනාව.  

ෙපර පාසල් සම්බන්ධව ශීතරන් මන්තීතුමාත් කථා කළා. 
ෙපර පාසල් දියුණු කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්ට යම්කිසි පමිතියක් 
පවරන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්ති පකාශෙය් ඉදිරිපත් කරපු 
සමහර ෙයෝජනා තිෙබනවා. එයින් එකක්, ෙදකක් ෙතෝරා ෙගන 
කළාට කිසි වැරැද්දක් නැහැ. ඒවා යූඑන්පීවත්, ෙජ්වීපීවත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා දරුවන්ට ෙහොඳ ෙයෝජනා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට තිෙබන එක 
පශ්නයක් තමයි, තමන්ෙග් ආයතනය ශක්තිමත් කර ගන්න මුදල් 
නැතිකම. ඒ නිසා අධ්යාපන අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා පමිතියක් 
තිෙබන, උසස් අධ්යාපන මට්ටමක් තිෙබන ගුරුවරියන්ට ඒ සඳහා 
සහාය ෙවන්න. එය, ගම්වලින් බිහි වන තරුණ, උගත් ගැහැනු 
ළමයින්ට ෙහොඳ රැකියාවක්. කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කලාපයට ඇවිල්ලා මහන්න ඕනෑ නැහැ. කුෙව්ට් රටට ගිහින් ඇණ 
කන්න ඕනෑ නැහැ.  තමන්ෙග් උගත්කමින් ගෙම් දරුවන්ට යමක් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ course එක කරලා ආයතනය පටන් ගත්තාට, 
ඒක දියුණු කර ගන්න ෙපොලී රහිතව ෙහෝ සියයට 1ක, සියයට 2ක 
ෙපොලියට ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක, රුපියල් ලක්ෂ තුනක ණය 
මුදලක් ෙදන්න. එතෙකොට ඔවුන් ෙසල්ලම් මිදුලක් එක්ක ෙපර 
පාසල හදා ගනියි.  

ඊළඟට, අෙප් තවත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙත් සියලුෙදනාම digitalization ගැන කථා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

3ක කාලයක් තිෙබනවා. 
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක නම් සාධාරණ නැහැ. ෙහොඳයි. දැන් අපි කථා කරනවා, 

digitalization ගැන. අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙලෝකෙය් හැම 
රටකම අධ්යාපන නාළිකා තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් නාළිකාවක් පටන් ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම 
සවසට විකාශනය වන cartoon ටික monitor කරන්න. දරුවන්ෙග් 
ඔළු කන cartoon තිෙබන්ෙන්. පරිසරයට ආදරය කරන ඒවා 
දැක්ෙවන cartoon එකක් නැහැ. අම්මාට, තාත්තාට ආදරය කරන 
ඒවා දැක්ෙවන cartoon එකක් නැහැ.  යාළුවන් එක්ක ෙබදා ගන්න 
ඒවා දැක්ෙවන  cartoon එකක් නැහැ. ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් 
killing, killing, killing. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, දැනටත් නාළිකාවක් තිෙබනවා. ඩයෙලොග් 

ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තව නාළිකා 4ක් ඉදිරි 
කාලෙය්දී එනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, satellite ෙකොම්පැනි 

ෙපොෙහොසත් කරන්ෙන් නැතිව, dish antenna ෙකොම්පැනි 
ෙපොෙහොසත් කරන්ෙන් නැතුව අපට සාමාන්ය channel 
කරකැව්වාම එන විධියට හදන්න කියායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක ඩයෙලොග් ආයතනය ෙනොමිෙල් ෙදන්ෙන්. සියලුම බිල් 

ෙගවන්ෙන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්   antenna එක ගන්න ඕනෑ ෙන්.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ. අපි ෙමොනවත් ගන්ෙන් නැහැ.  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට ෙනොෙවයි. ෙගවල්වලට ගන්න ඕනෑ එක ගැනයි මා 

කියන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පධාන වශෙයන් පාසල්වලට ෙදන්ෙන්. ෙගවල්වලට ගන්නවා 

නම් ෙකොෙහොමත් ෙදන්න ෙවනවා ෙන්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මා කියන්ෙන්, ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම්ක කෙළොත් 

ඔබතුමාෙග් නමත් පසිද්ධ ෙවනවා. අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
channel එකක් පටන් ගන්න.  ෙකොච්චර channel තිෙබනවාද, film 
බලන්න? අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් එක channel එකක් පටන් 
ගන්න.  ෙමොකක්ද අප්පා, යූඑන්පී ආණ්ඩුව? සියලු ෙදනාම කථා 
කරනවා, globalization, digitalization, අර ෙසේෂන්, ෙම් ෙසේෂන් 
ගැන. අන්තිමට ෙමොකක්වත් නැහැ.  

ඊළඟට අපි ෙයෝජනා කරනවා, අධ්යාපනඥයන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා, එක, ෙදක, තුන වසරවල ළමයින්ටවත් 
homework ෙදන එක නතර කරන්න කියා. මම කියන නිසා 
ෙනොෙවයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යාපනඥයින්ෙගන් අහලා එක, 
ෙදක, තුන වසරවල ඉෙගන ගන්න ළමයියන්ටවත් homework 
ෙදන එක නතර කරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පන්ති කාමර පන්සියයක්වත් 
ෙතෝරා ෙගන digitalize  කරන්න. පුංචි කාලෙය්දී අපට මතකයි 
ලස්සනට පින්තූර අඳින්න පුළුවන් teachersලා අපට හිටිය බව. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ අපට heart  එක ඇඳලා ෙපන්වනවා පුප්ඵුසීය ධමනිය 
ෙමෙහමයි; ශිරාව ෙමෙහමයි කියලා. Classrooms පන්සියයක් 
digitalize  කරන්න. එතෙකොට teachersට පුළුවන්, YouTube  
එක දාලා  ෙමන්න ෙම්කයි  heart  එක කියා කියන්න.  අපි 
ඉෙගන ගත් විධියටම අෙප්  දරුවන්  ඉෙගන ගන්න  ඕනෑ නැහැ. 
එෙහම ෙයෝජනා ගැන හිතනවා නම් ෙහොඳයි.  ඒවාට  මුදලක් 
ෙසොයා ගන්න. ඒක එකවර පන්ති කාමර  දහදාහක පටන් ගන්න 
බැහැ. වියදමක් යනවා. යාපනයටත්, හම්බන්ෙතොටටත්, 
කුලියාපිටියටත් දීලා, ෙකොළඹටත් එකක්, ෙදකක් දීලා  එෙහම  
පටන් ගන්න. [බාධා කිරීම්] කුරුණෑගලටත් ෙදයි. ගම්පහටත් 
ෙදයි. ෙහොඳයි. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  තව විනාඩි තුන හතරක් 
ෙදන්න. කීඩා අමාත්යාංශය ගැනත් වචනයක් ෙදකක් කියන්නම 
තිෙබනවා. "Report by Board of Inquiry on Allegations of 
Corruption in Sri Lanka Cricket, January 2012 - April 2015"   
කියන ෙම් වාර්තාව මා සභාගත*කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  Sri Lanka Cricket  එක 
ගැන අපි කථා කරන්ෙන්, cricket   කියන්ෙන් ලංකාවට  
ගරුත්වයක් ෙගන දුන් එක ක්ෙෂේතයක් නිසායි. නීතිඥ මණ්ඩලය 
ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. දැන් ෙම් වාර්තාව 
ඇමතිවරයා සතුව තිෙබනවා. Sri Lanka Cricket  එෙක් 

599 600 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලවරණය තිෙබන නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගැන 
කියන්නට කැමතියි. එහි අතිවිශාල දූෂණ තිෙබනවා.   

උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර  
කීඩාංගනය නවීකරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 1310ක 
ෙටන්ඩරයක් ලබා දී තිෙබනවා. එතෙකොට කවුද එහි පධාන 
ෙල්කම් වශෙයන්  සිටිෙය්? නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා. දැන් ෙම් 
වාර්තාෙව් නීතිඥ මහත්වරු කියනවා, ඒ සඳහා කිසිම ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් අනුගමනය කර නැහැ කියා. ෙකොපමණ මුදලක් 
ෙවනුෙවන්ද? රුපියල් මිලියන 1310ක මුදලක් ෙවනුෙවන්. කීඩා 
ඇමතිවරයා ෙම් අවස්ථාෙව් සිටියා නම්  ෙහොඳයි. එතුමා ගියා.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. "ළබැඳියාවන් අතර ගැටුම" 
කියා තමයි  ෙම්කට සිංහල භාෂාෙවන් කියන්ෙන්. ඕෙකන්  කිසිම 
අදහසක් එන්ෙන් නැහැ. ඕකට කියන්න  ඕනෑ, ෙහොරකම කියා. 
උපාලි ධර්මදාස තමයි ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් සභාපති 
හැටියට සිටිෙය්. ඔහුම සභාපතිත්වය දරන නවෙලෝක  සමාගමට  -
නවෙලෝක ෆයිලින් ෙකොම්පැනියට- ෆයිලින්වලට  රුපියල් මිලියන 
25ක් ෙගවනවා. ෙම්වාට "ළබැඳියාවන් අතර ගැටුම" කියා වැඩක් 
නැහැ. ෙම්වාට කියන්න ඕනෑ ෙහොරකම් කියා.   

ඊළඟට බලන්න, පල්ෙල්කැෙළේ කීඩාංගනය. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, පල්ෙල්කැෙළේ කීඩාංගනය තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය්. ඒ කීඩාංගනයට රුපියල් මිලියන 985ක් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙමොකක්ද ෙම් නීතිඥ මඬුල්ල කියන්ෙන්?  
කිසිම ආකාරයක ෙටන්ඩර් මූල්ය කම අනුගමනය කර නැහැ කියා 
කියනවා.    

ඊට පසුව තව අපූරු එකක් තිෙබනවා. සුරියවැව මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කීඩාංගනය හදන්න, වරාය හා මහාමාර්ග 
ඇමති  මහින්ද රාජපක්ෂ විසින්ම කැබිනට්  පතිකාවක්  ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙකොපමණ මුදලකටද? රුපියල් මිලියන 2452කට. 
මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය  හදන්න  මහාමාර්ග ඇමති, මහින්ද 
රාජපක්ෂ විසින්ම කැබිනට් පතිකාවක් දානවා. ෙම් වාර්තාෙව්  
තිෙබනවා,  කිසිදු ආකාරයක මූල්ය ෙටන්ඩර් කමයක් අනුගමනය 
කර නැහැ කියා. තව රුපියල් මිලියන 560 ගණනක් ෙගවන්නට 
තිෙබනවා. ඒෙක් හරියට  match  එකක් ගැෙහන්ෙන්ත් නැහැ.  

ඊට පසුව, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Carlton Sports 
Network  එක හා සම්බන්ධ CSN  නාලිකාවට රූපවාහිනි කිකට්  
විකාශනෙය් අයිතිය අවුරුදු තුනකට ලබා දී තිෙබනවා. ඔවුන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, අවුරුදු තුනට රුපියල් මිලියන 125ක් ෙදන්න. 
දීලා තිෙබන්ෙන් කීයද? ෙම් වාර්තාවට අනුව දී තිෙබන්ෙන්  
රුපියල් මිලියන 12යි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිශාන්ත රණතුංග 
මහත්මයා තමයි ඒ ෙවලාෙව් Sri Lanka Cricket  එෙක් පධාන 
ෙල්කම් ධූරය දරන්ෙන්ත්. CSN නාලිකාෙව්  විධායක තනතුර 
දරන්ෙන්ත් ඔහුමයි. ෙම් ගැන  ඇහුවාට  පස්ෙසේ  ඔහු කියා 
තිෙබනවා, ෙම් ගැන සාකච්ඡාව යන ෙවලාෙව් එයා නැගිට ගියාලු. 
අර ළබැඳියාෙවන් මතුෙවන ගැටුෙමන් ෙබ්ෙරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, අප ව්යාපාර කර නැති වුණාට, 
ෙහොරකමද ෙකරිලා තිෙබන්ෙන්, අවංක ෙදයක්ද ෙකරිලා 
තිෙබන්ෙන් කියා  අපට ෙත්ෙරනවා. ෙම් වාර්තාෙව් COPE Report  
එක උපුටා දක්වනවා. විවිධ පක්ෂවල මන්තීතුමන්ලා සහභාගි වුණු 
COPE එෙක් Report  එෙක්ත් තිෙබනවා, ෙම් CSN එකට රුපියල් 
මිලියන125කට ෙම්  විකාශන අයිතිය ලබාදීම අමු අමුෙව් කරන 
ලද මහජන මුදල් වංචාවක් කියා. ෙමොකද, CSN එෙක් පධානියායි, 
Sri Lanka Cricket එෙක් පධාන ෙල්කම්තුමායි  එකම පුද්ගලයා 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තව ඒවා ගැන 
කියන්න ගිෙයොත්  ඔබතුමාෙගන් මට තව කාලය ගන්න ෙවනවා. 
ෙම් වාර්තාෙව්  තව  කාරණා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. Sri 
Lanka Cricket  එක නවීකරණය කිරීම සඳහා, Sri Lanka Cricket  
එෙක් තිෙබන පශ්න නිරාකරණය කිරීම සඳහා එක්තරා 
ජාත්යන්තර කිකට් කීඩකෙයක් ෙගනැල්ලා ඔහු ලවා   වාර්තාවක් 
හදවාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක්  
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඔහුෙග් ෙහෝටල් බිල, අරවා ෙම්වා නැතුව 
Sri Lanka Cricket එක නවීකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා හදපු වාර්තාවට විතරක් රුපියල් මිලියන 15ක් වැය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අද පුස් කකා තිෙබනවා, ෙමොකුත් කරලා 
නැහැ.  

ඊළඟට, ඔය නිශාන්ත රණතුංගලාම සිටියදී, ඔය රාජපක්ෂලාම 
සිටියදී, ඔය අලුත්ගමෙග්ලාම සිටියදී මාස 9ක් ඇතුළත 
පුහුණුකරුෙවෝ 4ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා තිබුණා. එක 
පුහුණුකරුෙවකුට අතිවිශාල මුදලක් ෙගවමින් ඔහුව තබාගන්න 
ගමන් තවත් අෙයක් නිල ෙනොවන කමයට ඉවත් කරලා තිෙබනවා. 
ඔහුෙග් නම ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. කාලය මදි නිසා මම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔහු ජාත්යන්තර කිකට් කීඩකෙයක්. 
අවසානයට වුණු ෙද් තමයි ඒ කිකට් කීඩකයා පුහුණුකරු 
තනතුරින් ඉවත් කළා කියලා ඔහු නඩුවක් පැවරුවා. ඒ නඩුව 
settle කරන්න තව  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂයක් - රුපියල් 
මිලියන 13ක් - දුන්නා. 

ෙම් Sri Lanka Cricket එක ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ලංකාෙව් කිකට් කීඩකෙයෝ කිකට් ගහලා ලංකාවට සල්ලි 
ෙග්නවා; මිනිස්සු match බලලා සල්ලි අරන් ෙදනවා. ඒෙක් හිටපු 
රාජපක්ෂ කල්ලිය, ඒකට බැඳුණු රාජපක්ෂ ෙනොවන අෙනක් 
කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
අමු අමුෙව් ෙම් රෙට් මහජන ධනය ෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. 
දැන් අපි අහනවා,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මම විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ෙම් මාස 10 ඇතුළත කීඩා ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් සිටියා. 
ෙම්වා ගැන ෙමොකුත් නැහැ. අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්ෙන් ෙමොකක් කරන්නද? ඔබතුමන්ලා 
පත් ෙවලා ඉන්ෙන් ෙමොනවා කරන්නද? ඔබතුමන්ලා පත්ෙවලා 
ඉන්ෙන් පීත්ත පටි කපන්නද? ඔබතුමන්ලා පත් ෙවලා ඉන්ෙන් 
ෙලෝෙක වෙට් සංචාරෙය් යන්නද? ඔබතුමන්ලාට වග කීමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අද ලංකාෙව් කිසිම ආයතනික ව හයක් නැති, 
සම්පූර්ණ අරාජික ආයතනය තමයි කීඩා අමාත්යාංශය සහ කීඩා 
පරිපාලනය. අද ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ෙග් මුළු අමාත්යාංශයටම 
ෙමච්චර මුදලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් දූෂිතයන්ට අදාළ 
දඬුවම් ෙදන්න කියායි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඒක කීඩා 
ඇමතිවරයාෙග් වග කීමක්. ඒක FCID එෙක්, CID එෙක් වග 
කීමක් ෙනොෙවයි; රටට යුක්තිය ඉටු කිරීමක්. එෙසේ රටට යුක්තිය 
ඉටු කිරීම ඔවුන්ෙග් වග කීමක්. ඒ නිසා ඒ කාරණය අවධාරණය 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. මට ෙවලාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  
මීළඟට, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.50] 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

அைமச்சு, உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு, 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு என்பவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
பற்றிய கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற்  
வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றி 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். என  உைர இரண்  
மணித்தியாலத்திற்கு ன்  இடம்ெபற்றி க்க ேவண் ம். 
சற் த் தாமதமானதற்கு பிரதான காரணம் ஒன் ண் . 
எங்கள  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி கடந்த ெபா த் 
ேதர்த ேல வெர யா, கண் , ப ைள, இரத்தின ாி, 
ெகா ம் , கம்பஹா ஆகிய மாவட்டங்களில் ேபாட் யிட் , 
இந்த ேதசிய அரசாங்கத்தின் க்கிய பங்காளியான ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சிக்கு அதிகளவான வாக்குகைளப் ெபற் க் 
ெகா த்த . குறிப்பாக கண் , ப ைள, ெகா ம் , 

வெர யா ஆகிய மாவட்டங்களில் நாங்கள் பிரதிநிதித் 
வத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டேபா ம் இரத்தின ாி மாவட் 

டத்திேல ரதி ஷ்டவசமாக எங்க க்கு ஒ  பிரதிநிதிையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைலைம ஏற்பட்ட . எங்கள  
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் ேவட்பாளர் நண்பர் 
சந்திரகுமார் 30,000 வாக்குகைளப் ெபற் ம் இரத்தின ாி 
மாவட்டத்திேல  தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வம் கிைடக்கவில்ைல. 
இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களின் 
பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள எ த் ச் ெசால்வதற்கு 
வாய்ப்பில்லாத நிைலயில், அந்த  மாவட்டத்தி ந்  
ெதாிவாகி, பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன 
ஊடகத் ைறப் பிரதி அைமச்சராக அண்ைமயில் பதவி 
ேயற் க்ெகாண்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர் க ணாரத்ன 
பரணவிதான அவர்கள் இரத்தின ாி மாவட்டத்திேல தமிழ் 
ெமாழி லப் பாடசாைலெயான்ைற உ வாக்குவதற்கான 

யற்சிைய இந்தச் சைபயிேல அறிவித் , அதற்கான 
ஏற்பா கைள ெசய்வதற்கான ன்ெமாழிைவ ம் 
ெசய்தி ந்தார். அவ க்கு வாய்ப்ைப வழங்கும் வைகயிேல 
என  ேநரத்ைத அவ க்கு விட் க் ெகா த்ேதன். இரத்தின ாி 
மாவட்டத்திேல வாழ்கின்ற மைலயக மக்க க்கு 
உயர்தரத் டன் கூ ய ஒ  பாடசாைலைய அைமத் க் 
ெகா ப்பதற்கு ன்வந்தி ப்பதற்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் அவ க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
ைற வர  ெசல த்திட்டத்திேல கல்விக்காக அதிகளவான 

நிதியிைன ஒ க்கியி ப்பதற்காக இரண்டாம் வாசிப்  மீதான 
விவாதத்தின்ேபா  என  நன்றிகைளத் ெதாிவித்தி ந்ேதன். 
குறிப்பாக ெப ந்ேதாட்டத் ைற பாடசாைலக க்கு அதிகள 
வான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பதற்காக நிதி அைமச்ச க்கும் 
கல்வி அைமச்ச க்கும் மீண் ம் என  நன்றிகைளத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். அேத சந்தர்ப்பத்தில் இன்ைறய 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண் , உயர் கல்வி அைமச்சி டாக 
எம  மக்க க்கு ஆற்றக்கூ ய பணிகள் ெதாடர்பாகச் சில 
விடயங்கைள ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

பல்கைலக்கழகங்களானைவ பட்டப்ப ப் , பட்டப்பின் 
ப ப் , ' ப்ேளாமா'க்கைள வழங்கும் அேதேநரத்தில், சுயாதீன 
கல்விச் சுதந்திர ள்ள ஆய் கைள ேமற்ெகாள் ம் 
நி வனங்களாகக் காணப்ப கின்றன. இந்த நாட் ல் பல 
பல்கைலக்கழகங்கள் இ க்கின்றன. அைவ ேதசிய 
பல்கைலக்கழகங்களாக இ ந்தேபாதி ம், அப்பல்கைலக் 
கழகங்கள் அைமந்தி க்கக்கூ ய இடங்கைளப் ெபா த்  - 
பிரேதசங்கைளப் ெபா த் , அப்பிரேதச மக்களின் 
வாழ்வியல், கலாசார, பண்பாட் , நிைலசார்ந்த ஆய் கைள 
ேமற்ெகாள் ம் நி வனங்களாக ம்  காணப்ப கின்றன.  

யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம் வடக்கு வாழ் தமிழ் 
மக்களின் கலாசார, பண்பாட்  வி மியங்கைள ம் கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகம் கிழக்கின் பாரம்பாியம், கைல, கலாசார, 
பண்பா கைள ம் ஆய்  ெசய்கின்ற நி வனங்களாக 
இ க்கின்ற அேதேநரம், ெதன் கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 
ெதன்கிழக்கு பிரேதசம் சார்ந்  வாழ்கின்ற ஸ் ம் மக்களின் 
வாழ்வியல், கலாசார, பண்பாட் ைன ஆய் ெசய்கின்ற 
நி வனமாக ம் காணப்ப கின்ற . அைவ தவிர்ந்த, நாட் ல் 
அைமந் ள்ள ஏைனய பல்கைலக்கழகங்களில் சிங்களக் 
கலாசார, ெபளத்த வி மியங்கைள ஆய் ெசய்கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இச்சந்தர்ப்பத்திேல, நான் பா  
மற் ம் ெபளத்த பல்கைலக்கழகத்ைத ம் நிைன ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ல் வா கின்ற இந்திய 
வம்சாவளி தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல், ச க, பண்பாட் , 
வி மியங்கள் குறித்த விடயங்கைள ஆய் க்கு உட்ப த்தக் 
கூ ய அேதேநரத்தில், அவர்களின் சந்ததியினர் உயர் 
கல்விையப் ெபறக்கூ ய வைகயில், மைலயகப் 
பல்கைலக்கழகெமான் க்கான அவசியம் குறித்  நான் இங்கு 
என  க த் க்கைள ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக் 
கின்ேறன்.  

எனக்கு நிைனவி க்கின்ற , பத்  வ டங்க க்கு 
ன்பாகேவ, 2005ஆம் ஆண்  மைலயகப் பல்கைலக்கழகம் 

குறித்  பல்ேவ  ேகாாிக்ைககள் எ ந்தன என்ப . 
அப்ேபா , ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சராக இ ந்த - 
இப்ெபா கூட, சைபயில் அங்கம் வகிக்கின்ற ெகளரவ 

லான் ெபேரரா அவர்களிடம் எம  கல்விச் ச கம் ஒ  
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத் , உாிய ஆவணங்கைளச் 
சமர்ப்பித் , அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
ேகட் ந்த . அந்தக் ேகாாிக்ைகப் பத்திரம் இங்ேக 
இ க்கின்ற . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more. 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
இதைன நான் இந்தச் சைபயிேல ஹன்சாட் பதி க்காகச் 

*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். அேதேபால, கிட்டத்தட்ட பத்  
வ டங்கள் கழித் , கடந்த 2014ஆம் ஆண்  அதைன மீள ம் 
வ த்தி, சனாதிபதி அவர்க க்கு எம  கல்விச் ச கம் 
எ திய க த ம் இங்ேக இ க்கின்ற . அைத ம் ஹன்சாட் 
பதி க்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். இங்ேக நான் இந்த 
ஆவணங்கைள ன்ைவப்பதற்கான காரணம், கடந்த பத்  
வ டங்க க்கு ன்  - ஒ  தசாப்தத் க்கு ன்  - 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ன்ைவக்கப்பட்ட ேகாாிக்ைக இன் ம்கூட நிைறேவற்றப் 
படவில்ைல என்பைத நீங்கள் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்ப தான். எனேவ, மைலயச் ச கம் ெதாடர்ச்சியாக ம் 
மைலயக் க்கான பல்கைலக்கழகெமான்றின் ேதைவைய 
வ த்தி வ கின்ற .  

இங்கு கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ இராதா 
கி ஷ்ணன் அவர்கள் இ க்கின்றார். அவர் இந்தத் ேதைவைய 
உணர்ந் , பல்கைலக்கழம் அல்லாதேபாதி ம்கூட, ஒ  
பல்கைலக்கழகக் கல் ாிைய ஆரம்பித் , அத டாக 
மைலயகப் பல்கைலக்கழகக் ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற் ம் 
வண்ணம், ெகாத்மைலப் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 
ெகாலப்பத்தைன என்ற ேதாட்டத்திேல 05 ஏக்கர் காணிையப் 
ெபற் க்ெகா த் ள்ளார். எனேவ, கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கின்ற இந்த ன்  
தாரணத் திட்டத்திற்கு உயர் கல்வி அைமச்சு ேபாதியள  
நிதிைய ஒ க்கி, மைலயகத்தில் பல்கைலக்கழகக் கல் ாி 
ெயான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு வழியைமப்பதி டாக, எதிர்வ ம் 
காலங்களிேல மைலயகப் பல்கைலக்கழெமான்ைற உ வாக்கு 
வதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய் மா  ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறன்.  

நான் ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தில் கல்வி கற்றவன் 
என்ற வைகயில், ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழமான , 1921ஆம் 
ஆண்  இலங்ைக பல்கைலக்கழகக் கல் ாியாக ஆரம்பிக் 
கப்பட் , பின்னர் 1942ஆம் ஆண்  இலங்ைகப் பல்கைலக் 
கழகமாக, ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகமாக மாற்றம்ெபற்ற  
எனக்கு நிைனவி க்கின்ற . எனேவ, பல்கைலக்கழகக் 
கல் ாி ஒன்றி டாகப் பல்கைலக்கழகம் ஒன்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கிளிெநாச்சியிேல 
ெபாறியியல் பீடத்ைத ம் வ னியாவிேல விவசாய பீடத் 
ைத ம் ஆரம்பிக்கின்ற அேதேநரத்தில், சப்ரக வ மாகாணத் 
திேல பட்டன்கல என்ற இடத்தில் பல்கைலக்கழகக் கல் ாி 
ெயான்ைறத் தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழி  ெசய்யப்பட் க் 
கின்ற . எனேவ, ஏற்ெகனேவ பல்கைலக்கழகங்கள் அைமந் 

ள்ள மாவட்டங்க க்கு ன்ெமாழியப்பட் ள்ள அேத 
பிேரரைணைய, பல்கைலக்கழக் கலாசாரம் இல்லாத வ 
ெர யா மாவட்டத் க்கும் ன்ெமாழிந் , அங்கு பல்கைலக் 
கழக் கல் ாிெயான்ைறத் தாபிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  இந்த உச்ச சைபயிேல ேகாாிக்ைகவி த் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றிகூறி, விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් 

තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.56] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන ඉතා ෙකටි 

ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන කරුණු 
කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් ගුරුවරයා මහා අභිමානයකින් සහ 
ෙපෞරුෂත්වයකින් යුත් තැනැත්ෙතක්. ගුරුවරයාට ඒ 
ෙපෞරුෂත්වය ලැබුෙණ් විශාමෙයන් පසුව ඔහුෙග් ජීවිතෙය් සැඳෑ 
සමය  ගත කරන්න පුළුවන් සුව පහසුභාවය නිසායි. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ඉදිරි 2016 වර්ෂය සඳහා අලුතින් ගුරුවරු බඳවා ගන්න 
ෙයෝජනා කර තිබුණත්, 2016 වර්ෂෙය් අලුතින් ගුරු ෙසේවයට 
බැ ෙඳන ගුරුවරුන්ට එතුමා පිරිනමන්ෙන්, නිදහසින් පසු ෙම් රෙට් 
ගුරුවරු භුක්ති විඳි විශාම වැටුප අහිමි කළ ගුරු තනතුරක්. විශාම 
වැටුප අහිමි කළ ගුරු පිරිසක් ෙවතට තමයි එතුමා අෙප් රෙට් 
අධ්යාපනය තල්ලු කරන්ෙන්.  

විද්යා, ගණිත ගුරු හිඟයක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරු 
කිව්වා.  [බාධා කිරීමක්] ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා මට පසුව කථා කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා පිළිතුරු කථාව 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ෙව්ලාසනින් කථා කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
ගරු සභාෙව් සම්පදාය? ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපට විනාඩි අටයි 
ෙදන්ෙන්. ශීතරන් මන්තීතුමාට විනාඩි 50ක කාලයක් ෙදනවා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට  අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා විවාදය අවසානෙය්දී පිළිතුරු 
කථාව කරන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් සම්පදායයක් තිෙබනවා. එවැනි 
සම්පදායක ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරු නැහැ. අද සම්පදායයන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිවරු පිළිතුරු කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද්යා, ගණිත ගුරුවරු අලුතින් 
බඳවා ගන්න කථා කරනවා. විද්යා, ගණිත ගුරුවරු අධ්යාපන 
ෙසේවෙය් ගුරු ෙසේවයට එන්ෙන් ඔවුන්ෙග් විශාම ජීවිතෙය්දී විශාම 
වැටුප ලබාගැනීම ආකර්ෂණීය කාරණයක් හැටිය ට සලකලායි. ඒ 
එක කාරණයක් පමණයි. ෙමෙහම ෙවන ෙකොට විද්යා, ගණිත 
ගුරුවරු අලුතින් ෙම් ක්ෙෂේතයට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා අපි 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
ගුරුවරුන්ෙග් විශාම වැටුප අහිමි කිරීෙම් පාප කර්මයට 
අතගහන්න එපා කියලා.  ඒ ගුරුවරුන්ෙග් අභිමානය රැක ගැනීම 
සඳහා ගුරු ෙසේවෙය්වත් ෙම් විශාම වැටුප පවත්වා ගැනීමට 
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.  

1977න් පසුව අෙප් රෙට් ඇති වුණු විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක 
ඉතිහාසය, සංසක්ෘතිය, ෙසෞන්දර්යය අෙප් රටට ඕනෑද කියන 
පශ්නය ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා  නැගුවා. විමලවීර 
දිසානායක මන්තීතුමා අෙප් රෙට් අධ්යාපනයට සහ දරුවන්ට 
ෙවලා තිෙබන ගැටලුව ගැන විස්තර කළා. මම ඊට ඌන 
පූරණයක් එකතු කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහට 
අනිද්දා වන විට අලුත් විෂය නිර්ෙද්ශ එයි. සමාජ සහජීවනය, 
සාමය, ගැටුම් නිරාකරණය කියන ඒවා විෂයයන් බවට පත් ෙවයි. 
ඒෙක් නියත පතිඵලය වන්ෙන්, ෙසෞන්දර්යාත්මක රසය වින්ද, 
අෙප් ගහ ෙකොළ, පරිසරය, සතා සිවුපාවා ගැන වින්දනය ලබපු 
පස්වැනි ෙශේණිෙය් කවි පන්ති ටිකත් ෙම් විෂය නිර්ෙද්ශවලින් 
අයින් කර දැමීමයි. ඒ නිසා අධ්යාපනෙය් වග කිව යුත්තන්ට අප 
ෙම් කාරණය කියනවා . ටිෙබට් ජාතික එස්. මහින්ද හාමුදුරුෙවෝ 
විෙද්ශිකෙයක් ෙවලාත් එතුමා තුළ ෙද්ශාභිමානය තිබුණා. ඒ 
ෙද්ශාභිමානයට ගරහනවා නම් එය තමයි තිරිසන්ම වූ කාර්ය 
භාරය. අනු කාරකවාදී විෙද්ශ රටවලදී උගතුන් වුණු කට්ටිය 
ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් සමාජ සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් හැම දාම 
ෙපනී සිටිෙය්. ඒ නිසා ඒ සමාජ සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටි දරුෙවෝ ටික නිර්මාණය කළ අවසාන අවස්ථාව පවා අහිමි 
කිරීෙම් ගැටලුවකට අෙප් රට මුහුණ ෙදනවා.  

ඊළඟට මා මතක් කරනවා, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙග් අය වැය 
කථාෙව් 317වැනි පරිච්ෙඡ්දය. අෙප් පාසල්වල නිසි ෙලස 
 ප ෙයෝජනයට ෙනොගත්ත ඉඩම් ටික වගා කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා ෙදනවාය කියා එම ෙඡ්දෙය් තිෙබනවා.  
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඔබතුමා ඒක නැහැ කියනවා නම් අය වැය කථාෙව් එම ෙඡ්දය 

මම කියවන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ඉඩම් පාසල් 
සංවර්ධන සමිතිවලට ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
පාසල්වල ගුරුවරුන්ට මානව සම්පත් තිෙබනවා. දරුවන් ටික 
එකතු කරලා ඒවා සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මම ගුරුවරයකු 
විධියට අත් දැකීෙමන් ෙම් කියන්ෙන්. අද පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
ඉඩම්  වගා ෙනොකරන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. පධාන ගණන් දීෙම් 
නිලධාරියාට විවිධ විගණන පශ්න එනවා. ඒ නිසා විගණනය සරල 
කරන්න ඕනෑ. සංවර්ධන සමිතිය හරහා ඒවායින් පෙයෝජනය 
ගන්න ඕනෑ. අපට ෙම් කියන්ෙන් ඒ තාක්ෂණික කියාවලිෙයන් 
බැහැර ෙවලා එම ඉඩම් ෙගොවිතැන් කරන්න ෙදනවා කියලායි.  

නිදහස් අධ්යාපනෙය් නා මෙයන් අෙප් රෙට් දරුවන් භුක්ති 
විඳපු ඉඩම් කැබලි ටික වගා කටයුතු කියන න්යායෙයන් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාරිකයින්ට සහ 
ෙකොම්පැනිකාරයින්ට පවරා දීෙම් කූට වැඩ පිළිෙවළකටයි ෙම් 
තල්ලු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අපරාධයට හවුල් ෙවන්න එපාය 
කියලා මා ඉතා ඕනෑකමින් පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උපාධි යට විෙශේෂ ත්වයක් 
දක්වන්න ඕනෑ නැති බව අපි දන්නවා. හැබැයි, අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අභ්යන්තරික විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයක් ලැබූ 
ගුරුවරුන්ට වා ෙග්ම අධ්යාපන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට 
විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවාද කියන ගැටලුවට අපි ලක් ෙවලා 
ඉන්නවා. බාහිර උපාධි අෙප්ක්ෂකයින්ට වඩා අභ්යන්තර පන්ති 
සාමාර්ථයන් ලබා ගත් අයට, විෙශේෂ උපාධි ලබා ගත් අයට ගුරු 
ෙසේවය ෙහෝ විදුහල්පති ෙශේණිය ෙහෝ ෙවනත් අංශ සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂත්වයක් දැක්වීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and  THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද විදුහල්පති ෙශේණිවල වාෙග්ම අධ්යාපන 

පරිපාලන  ෙසේවෙය් විශාල පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. 2005 
වර්ෂෙය්දී අතිවිශාල ගුරවරුන් පමාණයක් අධ්යාපන ෙක්ෂේතයට 

එකතු වුණා. දවසින් දවස ගුරු ෙසේවයට එක් වුණු අලුත් තරුණ 
පරම්පරාවක් ඉන්නවා. ෙම් අය විදුහල්පතිවරුන් වශෙයන් පුහුණු 
කෙළොත් අෙප් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සරුසාර කර අස්වැන්න ෙනළා 
ගත හැකි ෙවනවා. නමුත් අද ඒවායින් පිට පැනලා තිෙබනවා. 
විදුහල්පති තරග විභාග, අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා තරග 
විභාගවලින් අලුත් විදුහල්පතිවරුන් පත් කරන පද්ධතියක්  
හදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද සමහර විදුහල්පතිවරුන්, සමහර 
ගුරුවරුන් අවුරුදු 25ක්, 30ක් එකම පාසෙල් ෙසේවය කරනවා. 
ඔවුන් මැරුණාට පසුවත් එළවා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අද 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා සංෙශෝධනය කළ 
යුතු ෙවනවා. ඇතැම් ඇමතිව රුන් ගිහිල්ලා  ඔවුන් අවුරුදු 20ක් 
පාසෙල් ෙසේවය කළාය කියලා ඔවුන්ට මල් මාලා පළඳිනවා. ඒ 
නිසා අද  පාසල්වල එක් එක් කල්ලි, කණ්ඩායම් ෙගොඩනඟාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම කමය අෙහෝසි කරමින්, විධිමත් ගුරු මාරු 
පියවරකට පැමිණීෙම් අවශ්යතාව මතුෙවලා තිෙබනවා. ගුරු 
උපෙද්ශක ෙසේවය අලුතින් ස්ථාපනය කළ යුතු ෙවනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. බස්නාහිර පළාෙත් විතරක් ගුරු වෘත්තිෙය් ෙයෙදන 
අය 1,054 ෙදෙනකු  වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන් ෙලස අනුයුක්ත කරලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
සැබෑ පාසල්වල ෙභෞතික වශෙයන් ගුරුවරු නැහැ. හැබැයි, 
ගුරුවරු සමතුලනය ෙවලා තිෙබනවා. පාසෙල් ඇත්ත ෙභෞතික 
ගුරුවරු නැහැ. එෙහම නම් ගුරු අධ්යාපන ෙසේවෙය් ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන් ෙවනමම ෙසේවාවක් වශෙයන් පවත්වා ගත යුතු 
ෙවනවා. ගුරු උපෙද්ශකවරුන් අවශ්යයි. ඒ නිසා වැඩබලන 
විදුහල්පතිවරුන්ව නිසි පරිදි විදුහල්පති ෙශේණියට පත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනකට අෙප් රට දායක ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් 
තමයි අෙප් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය කරා ගමන් 
කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු ෙදනාම වාෙග් 

කථා කෙළේ  දරුවන් පාෙර් රස්තියාදු කරන ෙම් නිල ඇඳුම් සඳහා   
වවුචර් ලබා ෙදන කමය පිළිබඳවයි. ෙම් වවුචර් කමය මඟින් 
ලැෙබන රුපියල් 400ක මුදල කලිසමකට ෙහෝ කමිසයකට අවශ්ය 
ෙරදි ගන්න පමාණවත්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  ඈත දුෂ්කර 
පළාත්වල ඉඳලා නගරයට පැමිෙණන්න දරන වියදමත් එක්ක අද 
ෙම් වවුචර් කමය විශාල ගැටලුවක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙමතුමා කියන කාරණයට පිළිතුරක් 

ෙදන්න ඕනෑ. ලබා ෙදන ෙරදි පමාණය ෙහොඳටම ඇති. ෙපොඩි 
 දරුවන්ට ලබා ෙදන රුපියල් 400 වවුචරය ගැන විතරයි ෙමතුමා 
කියන්ෙන්.  තව ෙරදි ෙපොඩ්ඩක් ඉතිරිත් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හරි, එතුමාෙග් අවස්ථාව.  එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මා ඔබතුමාට ඉතාම ෙගෞරවෙයන්  ෙම් 

කාරණය කියන්න කැමතියි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන් 51 ෙදෙනකුට නිශ්චිත ෙවලාවක් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මට විනාඩි අටක කාලයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 
එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා  විනාඩි 30ක් කථා කළා.  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ටත් එෙහමයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ට අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කරන්න නිශ්චිත ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අද  
කාලය ෙවන් කිරීෙම්  බරපතළ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය් දී  ඒ ඒ 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් විවාදය අවසානෙය් තමයි අදාළ ඇමතිවරුන් 
පිළිතුරු කථාව කරන්න ඕනෑ.  නමුත් අද සිදු වන්ෙන් ඇමතිවරුන්  
ෙව්ලාසනින් කථා කරලා ෙගවල්වලට මාරු ෙවන එකයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා,  - 

[බාධා කිරීම්] 
 
[අ.භා. 6.07] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  

මට ටිකක් වැඩිපුර කාලය ලබා ෙදන්න කියලා  මමආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට මම 
අහෙගන සිටියා. එතුමා කථා කෙළේ හරියට 2005 සිට 2015 
ෙවනකල් ආණ්ඩු කරලා තිෙබන්ෙන් අපි වාෙගයි. අෙප් අධ්යාපන 
ඇමතිවරෙයක් - [බාධා කිරීමක්] ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමනි, 
යන්න එපා, ඉන්න. වාඩි ෙවලා අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] එතුමා 
අහගන්ෙන් නැහැ.  

පළාත් සභාව ගැනත් අද  විෙව්චනයක් කළා. පළාත් සභාව 
තුළත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තමයි එතුමා සිටිෙය්. අවුරුදු 10ක් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඉඳලා අද එතුමන්ලා ෙමෙහම 
කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට පුදුම හිෙතනවා. අෙප් 
යහ පාලන ආණ්ඩුව ආවාම අවුරුදු 10ක කුණු අෙප් ඇඟට දාලා 
තමයි අද කථා කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා ෙකොළඹ නගරය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට කියන්න ඕනෑ, පසු 
ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරය තුළ අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
කඩා වැටීමක් තිෙබන බව. 1977දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ජයගහණෙයන් පසුව 1994 ෙවනකල් අලුතින් පාසල් විශාල 
ෙතොගයක් හැදුවා.  එදා ෙපේමදාස මැතිතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ, 
මැද ෙකොළඹ ආසනයයි. වැඩිවන ජනගහනයත් එක්ක ඒ ළමයින්ට 
යන්න ෙකොළඹ නගරෙය් එතුමා අලුතින් පාසල් ගණනාවක් 
හැදුවා. නමුත් 1994 සිට - එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පරාජයත් 
එක්ක - අද වන ෙතක් ඒ විධියට පාසල් කිසිවක් සංවර්ධනය 
වුෙණ් නැහැ. එෙසේ සංවර්ධනය ෙනොවීම නිසාම කිසිම තත්ත්වයක් 
නැති, කිසිම standard එකක් නැති ජාත්යන්තර පාසල්වලට යන්න 
ෙකොළඹ නගරය අවට දරුවන්ට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
පාසලක් ඉදි කරන්න කිසිම ආකාරයකින්  සුදුසු නැති තැන්වල අද 
ජාත්යන්තර පාසල් පටන්ෙගන තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම "ජාත්යන්තර පාසල්" කියන සංකල්පය 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පටන් ගත්ෙත් ෙම් රෙට් ඉන්න 
විෙද්ශීය තානාපතිවරුන්ෙග් ළමයින්ට යන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රටට එන විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් ළමයින්ට යන්න. නමුත්, 
94න් පස්ෙසේ ජාත්යන්තර පාසල් ශීඝ වශෙයන් රට පුරා ව්යාප්ත 
ෙවලා, ඕනෑම ෙකෙනකුට ජාත්යන්තර පාසලක් ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් ළමයින් 5,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් කිසිම 
පමිතියක් නැති ඒ පාසල්වල ඉෙගන ගන්නවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ෙම්ක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මම ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ඉතා ඉක්මනින් ෙම්වා regulate 
කරන්න; ෙම්වාට නීති ෙග්න්න; ෙම්වා පාලනය කරන්න.  

ෙමොකද, මම දන්නවා මා නිෙයෝජනය කරන මැද ෙකොළඹ 
ආසනෙය් මරදාන පෙද්ශෙය් ජාත්යන්තර පාසලක් තිෙබනවා. ඒක 
ජාත්යන්තර පාසලක් හැටියට ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පාසෙල් පල්ෙලහා තිෙබන්ෙන් bar එකක්. පල්ෙලහා bar එකක් 
තිෙබනවා. උඩ ඉස්ෙකෝලයක් පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් පසු ගිය 
අවුරුදු 10 ඇති වුණු ෙද්වල්. මම  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, වහාම 
ෙම්වා නීතිගත කරන්න කියලා. ෙම්වා වසා දමන්න බැරි නම්, නීති 
පනවලා, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙම් පාසල් 
පවත්වාෙගන යන්න වහාම කියාත්මක වන්න. ෙමොකද, ෙකොළඹ 
නගරෙය් ෙම්ක තදබල පශ්නයක් හැටියට තිෙබනවා.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්න 
කැමැතියි, ෙකොළඹ ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව ඇති පාසල් 
පමාණයත්, විභාග පතිඵලත්. අද ෙකොළඹ නගරය තුළ, එෙහම 
නැත්නම් ෙකොළඹ අධ්යාපන කලාපය තුළ පළාත් සභා පාසල් 
තිෙබනවා, 103ක්. ජාතික පාසල් තිෙබනවා, 21ක් තිෙබනවා.  
ෙකොළඹ අධ්යාපන කලාපෙය් පාසල්වල 2010 ඉඳන් අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් සමත් වීෙම් පතිශතය අරෙගන 
බැලුෙවොත්, පළාත් සභා පාසල්වල 2010 සියයට 43යි; ජාතික 
පාසල්වල සියයට 72යි. 2011 පළාත් සභා පාසල්වල සියයට 40යි; 
ජාතික පාසල්වල සියයට 86යි. 2013 පළාත් සභා පාසල්වල 
සියයට 37යි; ජාතික පාසල්වල සියයට 88යි. 2014 පළාත් සභා 
පාසල්වල සියයට 40යි; ජාතික පාසල්වල සියයට 87යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරෙය් ඉන්න ජනතාවෙග් 
දරුවන් විශාල පිරිසක් යන්ෙන් පළාත් සභා පාසල්වලටයි. 
ෙකොළඹ නගරෙය් ඉපදිලා, ෙකොළඹ නගරෙය්ම හැදී වැෙඩන 
ළමයින්ට, ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන සුපිරි පාසල් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පාසල්වල පළමු ෙශේණියට බඳවා ගැනීෙම් - 
2013 චකෙල්ඛනය යටෙත් ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වන 
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ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - பல்கைலக்கழக கல்வி 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of University 
Education) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2010 සිට 2015 දක්වා අවුරුදු 05ක් 

තිස්ෙසේ උසස් අධ්යාපනය සඳහා වියදම් කරන මුදල සියයට 
110කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.   2015 සිට 2016 දක්වා වූ ෙම් 
එක වසරක කාලය  සඳහා උසස් අධ්යාපනය සඳහා පතිශතයක් 
වශෙයන් සියයට 30ක මුදල් වැඩි වීමක්, එනම්, රුපියල් බිලියන 
60කට ආසන්න  මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර දීලා 
තිෙබනවා. ඒක සුවිෙශේෂී වර්ධනයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒකට 
අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියාපු විධියට 
ෙගොඩනැඟිලි ආදිය සඳහා වූ යම් කිසි මුදලක් එකතු ෙවලා නැහැ.   

දැන් අපි බලමු, ෙම් රුපියල් බිලියන 60ක පමණ වූ මුදල කවුද 
වියදම් කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් අධ්යාපනය ෙනොමිෙල් ද 
ලැෙබන්ෙන්? ෙම්ක නිදහස් ද? කවුද ෙම් මුදල ෙගවන්ෙන්? 
ෙගවන්ෙන් ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ද? නැත්නම් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ද? නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ෙම් රෙට් 
හිඟන්නාෙග් ඉඳලා අන්තිම ධනපතියා දක්වා හැම ෙකනකුම 
ෙගවන සෘජු බදු, වක බදු ෙම් සියල්ල එකතු කරලා, ඒවා  මදි ෙවන 
ෙකොට නහෙයන් කටින් ගිෙලන තරමට ණය අරෙගන ඒ සියලු 
ෙද්වල් එකතු කරලායි ෙම් මුදල් වියදම් කරන්ෙන්.  

2014 වසෙර් එක්ලක්ෂ පණස්දහසකට ආසන්න සිසුන් 
පමාණයක් උසස් අධ්යාපනයට, විශ්ව විද්යාලය අධ්යාපනයට 
සුදුසුකම් ලැබුවා. ඒෙකන් 25,000ක පමණ පමාණයක්,   විෙශේෂ 
කුසලතා එකතු වුණාම 26,000ක පමණ පමාණයක් 
විශ්වවිද්යාලයට Z ලකුණු හරහා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
දැන් ෙම් සුදුසුකම් ලබාපු දරුවන් එක්ලක්ෂ පණස්දහසටම  
රජෙයන් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය සපයන්න ගිෙයොත්, ඒ සඳහා 
අවශ්ය වන මුදල ෙම් රුපියල් බිලියන 60 වාෙග් 6 ගුණයක් පමණ 
වනවා.  ඒ, යටිතල පහසුකම් නැතිවයි. ෙගොඩනැඟිලි, උපකරණ 
කිසිවක් ඇතුළත් ෙවලා නැතිවයි.  

අපි ෙම් ඉන්න පමාණය එනම් 25,000 විතරක් 6න් වැඩි 
කෙළොත් එක් ලක්ෂ පණස් දහසක පමාණයක් ෙවන ෙකොට, ඒ 
සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් බිලියන 360ක්. රුපියල් බිලියන 60 
මුදල 6න් වැඩි කළාම රුපියල් බිලියන 360ක්. එතෙකොට අෙනක් 
යටිතල පහසුකම් එක්ක එකතු ෙවන ෙකොට ෙම් සියලු ෙදනාටම 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙදන්න ගිෙයොත් රුපියල් බිලියන 400ක් විතර 
අවශ්ය වනවා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4ක් විතර උසස් අධ්යාපනයට විතරක් 
අයින් කරන්න ෙවනවා. දැන් ෙම්ක පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් 
වැඩක් ද? සංඛ්යා අනුව බැලුවත් ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙම් 
රෙට් උසස් අධ්යාපන අවශ්යතාවට අවශ්ය කරන මුදල ෙම් රෙට් 
ජනතාවට, ෙම් රෙට් හිඟන්නාෙග් ඉඳලා ධනපතියා දක්වා බදු 
ෙගවන ජනතාවට ෙගවා ගන්න පුළුවන්කමක් නැති බව. ගරු 
සභාපතිතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනය වාෙග්ම අධ්යාපනයටත් නිදහස 
තිබිය යුතුයි කියලා කථාවක් තිෙබනවා. ෙදමාපියන්ට සල්ලි 
තිෙබනවා නම්, ෙදමාපියන්ට තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වන්න 
වුවමනාව තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා ඉල්ලුමට සැපයුමක් ෙදන්න 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, රජයක් හැටියට 
ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මා 
හිතනවා. අන්න ඒ සංකල්පය තමයි අපට තිෙබන්ෙන්.   
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ළමයින්ට ඒ නගරය ඇතුෙළේ තිෙබන සුපිරි පාසල් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒක තදබල පශ්නයක්. පසු ගිය අවුරුදු 10 තිස්ෙසේ ඒක 
කියාත්මක වනවා. ෙකොළඹ නගරෙය්, ෙකොළඹ නගර සභාවට 
අයිති ෙගවල් තිෙබනවා; නිවාස අමාත්යාංශයට අයිති ෙගවල් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති 
ෙගවල් තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වල අවුරුදු 60, 70, 80ක ඉඳන් ජීවත් 
වන මිනිසුන් ඉන්ෙන්. නමුත්, ඔවුන්ෙග් අයිතිය තහවුරු කර 
ගන්න ඔවුන්ට ලියකියවිල්ලක් නැහැ. එය තහවුරු කර ගන්න  
බැරි වුණාම, 2013 චකෙල්ඛනය යටෙත් ඒ ළමයින්ට ලැෙබන්න 
තිෙබන  ලකුණු පමාණය ලබා ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ තුළින් අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් ඉන්න අහිංසක ළමයින් විශාල පමාණයකට 
සුපිරි පාසල් ලැෙබන්ෙන් නැතුව එළියට විසි ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න 
ඕනෑ. අද ෙකොළඹ නගරෙය් සිටින  ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව පසු 
ගිය කාලෙය් අලුතින් පාසල් ඉදිවුෙණ්ත් නැහැ; පාසල් දියුණු 
වුෙණ්ත් නැහැ. පාසල් දියුණු ෙනොවුණ නිසාම, පාසල්වල ඉඩකඩ 
පමාණය වැඩි ෙනොවීම නිසාම අද ෙකොළඹ නගරෙය් පාසල්වල 
ඉතාම තදබදයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ සම්බන්ධව ෙයොමු කරවනවා.  

අපි ගත්ෙතොත් ෙදහිවල, ගල්කිස්ස, රත්මලාන පෙද්ශෙය් 
ජීවත් වන මුස්ලිම් පජාව. ඒ අයෙග් දරුවන්ට යන්න එම 
පෙද්ශෙය් පාසලක් නැහැ. එම නිසා අද ළමයින් 150කට, 200කට 
වඩා අධික පමාණයක් බම්බලපිටිෙය් තිෙබන කාන්තා මුස්ලිම් 
බාලිකා විද්යාලෙය් පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් කර ගැනීමට 
ෙනොහැකිව ඉන්නවා. එම අයදුම්පත් අද පතික්ෙෂේප ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඒ ෙගොල්ලන්ට විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසන් . 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා අවශ්ය 

ලියකියවිලි මා සභාගත* කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලනවා, පළාත් සභාවත් සමඟ එක්ෙවලා ෙකොළඹ නගරෙය් 
ජීවත්වන දුවා දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් පාසල් නඟා 
සිටුවන්න, පාසල් දියුණු කරන්න යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරලා ඒක කියාත්මක කරන්න කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙපෞද්ගලික උසස් අධ්යාපන ආයතන ඇති 
වන ෙකොට ෙම්වාෙය් පමිතිය පිළිබඳ යම් කිසි පරීක්ෂණයක් 
කරනවා හැෙරන්න රජයට ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි අපි පිහිටුවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් 
ස්වාධීන තත්ත්ව සහතික කරන සහ පතීතනය කිරීෙම් 
මණ්ඩලයක්; Quality Assurance and Accreditation Council 
එකක්. ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය්  කිසිම ඇඟිලි ගැසීමක් නැති 
ස්වාධීන ආයතනයක් විධියටයි පිහිටුවන්ෙන්. ඒ වාෙග් 
ආයතනයක පරිපාලනය යටෙත්, ඒ වාෙග් ආයතනයක තත්ත්ව 
පාලනයක් යටෙත් තමයි අනාගතෙය් ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් 
සඳහා අපි ෙකටුම්පත් සකස් කරෙගන යනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතකින් තමයි ෙම්ක ස්ථාපිත ෙවන්ෙන්. එතෙකොට  රජෙය් 
විශ්වවිද්යාල හා රාජ්ය ෙනොවන විශ්වවිද්යාල, රාජ්ය ෙනොවන උසස් 
අධ්යාපන ආයතන කියන ෙම් සියල්ල ෙම් පමිතකරණයට යටත් 
ෙවනවා.  ඒ අනුව, මා හිතනවා අෙප් රෙට් ජනතාවට තමුන්ෙග් 
මුදලට සරිලන  යම් කිසි වටිනාකමක් ඇති, තත්ත්වයක් ඇති, 
උසස් අධ්යාපනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙව්වි කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! අද දින සභාෙව්  ඉදිරි වැඩ කටයුතු  කරගැනීම 

සඳහා  කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අවශ්යයි. ඒ සඳහා සභාෙව් 
අවසරය ලබා ගැනීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් එක්රැස් ෙවනවා. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පස් වරු 7.00 දක්වා කාලය දීර්ඝ කර 

ගැනීම පමාණවත් ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් ගරු මන්තීතුමන්ලා දහෙදනකු පමණ කථා කරන්න 

ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු අවසන් වන තුරු සභාෙව් කටයුතු 
ෙගන යන්න සභාව එකඟ ද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற  [மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Mohan Lal Grero, you may go ahead. 

රු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ගරු සභාපතිතුමනි, උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතන බිහිවීම නිසා නිදහස් අධ්යාපනෙය් වර්ධනය අඩු 
ෙවලා කියා අපි හිතුවාට කිසිම කාලයක කිසිම රජයක් යටෙත් 
එෙහම සිදුෙවලා නැහැ. නිදහස් අධ්යාපනෙය් වර්ධනය සඳහා 
ෙබොෙහෝ ෙදනා දිගින් දිගටම සටන් කර තිෙබනවා; වැඩ කර 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා සියලුම ආණ්ඩු පතිපාදන සපයා තිෙබනවා. 
නිදහස් අධ්යාපනය තුළ විශ්වවිද්යාල හා ආයතනවල, විවෘත 
විශ්වවිද්යාලය, ෙබෞද්ධ විශ්වවිද්යාල ෙදෙක්, ඒ වාෙග්ම බාහිර 
උපාධි සඳහා බැඳිලා ඉන්න අය ශී ලංකා උසස් තාක්ෂණික 
අධ්යාපන ආයතනය හා පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ආයතනවල 
ලියාපදිංචි ෙවලා තිෙබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් සංඛ්යාව 4,80,000ක් 
ෙවනවා. පළමුවැනි වසර, ෙදවැනි වසර ආදී වශෙයන් සියලුම 
වසරවල් සඳහා තමන්ෙග් පාඨමාලාවලට බැඳී ඉන්න සමසත් ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව  4,80,000ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් අනුව වාර්ෂිකව 
ලක්ෂයකට අධික පමාණයක් නිදහස් අධ්යාපන පද්ධතිය තුළට 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. Z ලකුණු තුළින් පමණක් 2014 - 2015 
අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විෙශේෂ කුසලතා සහිත දරුවන් හැර දරුවන් 
25,395ක් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අප දකින විධියට, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
ෙදනාෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය වැඩි කරන්න 
කියන එකයි. විෙශේෂෙයන් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරන 
දරුවන්ෙග් පෙව්ශය වැඩි කරන්න කියන එකයි. ඒ පෙව්ශය වැඩි 
කිරීම සඳහා දැන් අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
තිෙබනවා. හැම වසරකම ඇතුළත් කරන සිසුන් පමාණය ඊට ෙපර 
අවුරුද්දට වඩා සියයට 10කින් වැඩි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් 2020 වන විට අපට තව සිසුන් 
10,000කට වැඩි පමාණයක් නිදහස් අධ්යාපනය තුළ විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය සඳහා ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.  

ෙම් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය වැඩි කිරීෙම්දී 2016 වසරට පමණක් 
තාක්ෂණ විෂය ධාරාෙවන් ශිෂ්යයන ්ට ඇතුළත් වීම සඳහා අලුතින් 
තාක්ෂණ පීඨ ඇති කිරීමට ෙවන් කර තිෙබන මුදල රුපියල් 
බිලියන 2.5ක්. ඒ වාෙග්ම ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් 
ඉංජිෙන්රු පීඨය සඳහා අලුතින් ෙවන් කරන මුදල රුපියල් 
බිලියන 1.5ක් පමණ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
අලුතින් ඉදි කරන ෛවද්ය පීඨය සඳහා රුපියල් බිලියන 1ක මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය වැඩි 
කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීමට පමණක් 2016 වර්ෂයට 
රුපියල් බිලියන 5ක පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය වැඩි කිරීෙමන් පමණක් අපට සෑහීමකට පත් 
වන්න බැහැ. ඒත් සමඟ ආයතනික ගුණාත්මකභාවය ෙමන්ම 
පාඨමාලාවල ගුණාත්මකභාවයත් වැඩි විය යුතුයි. ඒ සඳහා ෙලෝක 
බැංකු ආධාර යටෙත් HETC නැත්නම් "21වැනි ශත වර්ෂය සඳහා 
උසස් අධ්යාපනය" කියන ව්යාපෘතිය යටෙත් ආයතනික 
විමර්ශනය හා පාඨමාලා විමර්ශනය සඳහා ෙවනම අත්ෙපොත් 
හදලා විශ්වවිද්යාලවලට යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව විශ්වවිද්යාල 
විසින් ඒ පිළිෙවත් අනුකරණය කිරීම හරහා ජාත්යන්තර පමිතියට 
අදාළ වන විධියට ඉහළ තත්ත්වයකට පාඨමාලා හා ආයතන ෙගන 
එන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙතොරතුරු හා දත්ත 
ලබා ගැනීමට  නිදහස් අධ්යාපන තුළ පවතින සියලුම විශ්වවිද්යාල 
හා ආයතන එකට සම්බන්ධ වන, ඒ වාෙග්ම උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සමඟ 
සම්බන්ධීකරණ මධ්යගත ෙතොරතුරු පද්ධතියක් - Cloud-Based 
Management Information System එක-  සථ්ාපිත කිරීම සඳහා 
වසර ෙදකක් තිස්ෙසේ සියලු කටයුතු ෙකරී තිෙබනවා. ෙම් වන විට 
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අපට ඒක ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ඉතා නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ඒ ෙතොරතුරුවලින් තමයි අපට 
ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  "තත්ත්ව සහතික කරන හා පතීතනය 
කිරීෙම් කවුන්සිලය -" Quality Assurance and Accreditation 
Council එක- පිහිටුවීම සඳහා 2016 වසරට රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

තවත් ඉතා වැදගත් කාරණයක් වන්ෙන් ෙම් පාඨාමාලාවලින් 
පිට වන දරුවන් රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම්දී රැකියා අදාළත්වය 
තිෙබනවාද කියන එක. ඉෙගන ගත් අධ්යාපනය තුළින් දරුවන්ට 
වැදගත් රැකියාවකට යන්න බැරි නම්, අපි ෙකොයිතරම් ඉගැන්වූවත් 
වැඩක් නැහැ. කිහිප ෙදෙනක්ම කියූ පරිදි ෙම් සඳහා වැදගත් 
වන්ෙන් ව්යාපාර ෙලෝකය, කර්මාන්ත සමඟ විශ්වවිද්යාල 
සම්බන්ධීකරණය කිරීමයි.   

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියූ පරිදි ෙබොෙහෝ දියුණු 
රටවල  ඇත්තටම විශ්වවිද්යාල පාඨමාලා පාලනය වන්ෙන්, විෂය 
මාලා හැෙදන්ෙන් කර්මාන්තවලට හා ව්යාපාරවලට වුවමනා 
විධියටයි.  සමහර රටවල විෙශේෂෙයන් ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවල 
විශ්වවිද්යාලෙය් සමහර පාඨමාලා සම්පූර්ණෙයන්ම නිර්මාණය 
කරන්ෙන් කර්මාන්තවල සිටින අයයි;  ව්යාපාරවල සිටින අයයි.  
මක්නිසාද, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ඒ ව්යාපාරවලට අවශ්ය විධිෙය් 
මානව සම්පතක්  විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවිය යුතු නිසා. ෙම් ගැන 
කල්පනා කරලා ෙම් වන විට විශ්වවිද්යාල 4ක ව්යාපාර, කර්මාන්ත 
හා විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධීකරණය කරන වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා. 
අපි ඒ සඳහා ෙකෝෂයක් - Cell එකක් - නමින් හඳුන්වන ඒකකයක් 
හදලා, Pilot Project එකක් නැත්නම් නියාමක ව්යාපෘතියක් කර 
බැලුවා. එය ඉතාම සාර්ථකයි. අපි සියලුම විශ්වවිද්යාලවල ෙම් 
ෙකෝෂ පිහිටුවීමට යනවා. ඒ ෙකෝෂෙය් වගකීම වන්ෙන්  පළාෙත් 
තිෙබන, ඒ වාෙග්ම රෙට් තිෙබන, පුළුවන් නම් ජාත්යන්තර 
වශෙයන් තිෙබන විවිධ කර්මාන්තවල සිටින විෙශේෂඥයන් සමඟ 
සම්බන්ධතා පවත්වමින් විශ්වවිද්යාලය හා ඒ කර්මාන්ත එකට 
සම්බන්ධ කිරීම හරහා විශ්වවිද්යාලවල දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය, 
පාඨමාලා ඔවුන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන විවිධ ගතිගුණ සහ 
මෘදු කුසලතාවන් වර්ධනය කිරීමයි. අදාළත්වය වර්ධනය කිරීම 
ගැන කථා කරන විට  සාමාන්ය අධ්යාපනෙය් දී ද ෙමහි ෙවනසක් 
විය යුතුයි කියලා අප ට ෙපෙනනවා.   

විෙශේෂෙයන් සාමාන්ය අධ්යාපනය තුළ කලා විෂය සඳහා 
දරුවන්ෙග් නැඹුරුෙව් වැඩිවීමක් අපි දකිනවා. සාමාන්ය 
අධ්යාපනය තුළ සියයට 52ක් පමණ කලා විෂය හදාරනවා. 
විශ්වවිද්යාලය තුළට  25,000ක් දරුවන් බඳවා ගන්නෙකොට 
14,000ක් පමණ දරුවන් පමාණයක් ඇතුළත් වන්ෙන් මානව 
ශාස්ත, කලා අංශය, ෙසෞන්දර්ය අධ්යාපනය යනාදී අංශවලටයි. 
ෙම් අංශවලින් එළියට එන දරුවන්ෙගන් සියයට 30ක් පමණයි 
පළමු වසර තුළ රැකියාගත කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. සියයට 
70ක් පමණ පමාණයක් රැකියාගත කිරීමට ෙනොහැකි ෙවනවා.  ෙම් 
දරුවන්ට විෙශේෂෙයන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය, ඉංගීසි 
භාෂා සංනිෙව්දන හැකියාව සහ අෙනකුත් මෘදු කුසලතාවන් ඒ 
කියන්ෙන් පශ්න විසඳීෙම් හැකියාව, ඊට අමතරව නිවැරදිව සිතීෙම් 
හැකියාව, තමුන් තනියම පාඩම් කර අලුත් අධ්යයනයන් කරලා 
අලුත් ක්ෙෂේතවලට යාෙම් හැකියාව, බහුවිධ ක්ෙෂතවලට පිවිසීෙම් 
හැකියාව ආදී ෙද් ඇතුළත් අලුත් මෘදු කුසලතා හඳුන්වා දීෙම්                
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් ඒකක සෑම 
විශ්වවිද්යාලයකම පිහිටුවා, ඒවාට අපි ෙවනම මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ කුසලතා ඇති 
කර ෙම් අයෙග් ඉංගීසි සන්නිෙව්දන හැකියාවන් දියුණු කිරීම 
හරහා රැකියා ෙවළඳෙපොළ ඉල්ලන ආකාරෙය් උපාධිධාරිෙයක් 
අපට සැපයීමට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 වකුගඩු ෙරෝගය, ඒ වාෙග්ම ෙඩංගු ෙරෝගය ආශිත ජාතික 

වැදගත්කමක් ඇති ෙද්වල් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
විද්යා තාක්ෂණ ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේත ආශිත නවීකරණය පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කරන්න, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන - research and 
development - අංශය හරහා කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව සමාජ 
සංස්කෘතික,  ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කර්මාන්ත හා ව්යාපාරවලට 
අදාළව විෙශේෂ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා කවදාවත් ෙනොවූ විරූ 
විධියට රුපියල් මිලියන 400ක්  ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  ඊට අමතරව ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
Split PhD Programmes විෙශේෂෙයන් පිළිගත් තත්ත්වයක් 
තිෙබන විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාල සමඟ එකතුෙවලා, සම සමව වියදම් 
කරලා, ඔවුන්ෙගනුත් ආධාර ලබා ෙගන අෙප් රෙට් ආචාර්ය 
උපාධි ලබා ගන්නා අයට, ඔවුන් කරන පර්ෙය්ෂණ “split” කමයට 
ෙදපැත්ෙතන්ම එකතුෙවලා ෙදන ආචාර්ය උපාධියක් විධියට ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ ආකාරයට උපාධිය ලබා දීම හරහා අෙප් 
රෙටන් ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ පමාණය වැඩි ෙවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල rank එක නැත්නම් ෙක්තය 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ දියුණු කර ගන්නත් අපට පුළුවන් 
ෙවනවා. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
තව විනාඩියක් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශිෂ්ය ශුභසාධනය සඳහා ෙන්වාසිකාගාර ව්යාපෘතිය ගැන 
සඳහන් කරනවා නම්, ෙම් වන විට ශිෂ්යයන් 24,000කට 
ෙන්වාසිකාගාර 60ක් හදලා ඉවරයි. ඒ ව්යාපෘතිය තවදුරටත් ෙගන 
යාම සඳහා රුපියල් බිලියන 4ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 2,500 සිට 4,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙම් අය 
වැෙයන් රුපියල් බිලියන 1.1ක්, ඒ වාෙග්ම මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය 
රුපියල් 4,000 සිට 5,000 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා අමතර රුපියල් 
බිලියනක් වශෙයන් රුපියල් බිලියන 6.6ක් ශිෂ්ය ශුභසාධනය 
සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම "ඊ" - පුස්තකාල, Wi-Fi ෙනොමිලෙය් ලබාදීම ආදිය 
දැනටමත් කියාත්මකයි. ෙම් වාෙග් කටයුතු හරහා විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය දියුණු කරලා අනාගතෙය්දී ෙහොඳ උපාධිධාරින් පිරිසක් 
ෙම් අය වැය හරහා බිහි කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා 
හිතනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මැතිනිය. ඔබතුමියට 

විනාඩි 6ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.29] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 

යටෙත් අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම වසර 19ක 
කාලයක් ගුරුවරියක ෙලස අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් හැකියාවන්, 
ෙනොහැකියාවන්, අවශ්යතාවන්, අඩු පාඩු පිළිබඳව කථා කරන්නට 
මටත් යම් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. නමුත් මිනිත්තු 6ක කාලයක් 
තුළ ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකිවීම පිළිබඳව මම කනගාටු 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
සඳහා සිදු කර ඇති ෙයෝජනාවන් තුළ අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක 
ෙමන්ම ෙභෞතික වර්ධනයක් ඇති කරන්නට ඉලක්ක කර ගැනීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එහිදී ගාමීය හා පාෙද්ශීය පාසල්වලට 
ෙභෞතික සම්පත් ලබා දීමටත්, ගුරු හිඟය මැඩ පවත්වා ගැනීමටත්, 
විවිධ විෂයන් යටෙත් ගුරුවරු ලබා දීමටත් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ෙවලාෙව්දී මා නිෙයෝජනය කරන 
මාතෙල් දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ. මාතෙල් 
දිස්තික්කය මාර්ග පහසුකම් අඩු, ස්වාභාවික උවදුරු වැඩි, 
කාලගුණික, ෙද්ශගුණික උවදුරු වැඩි, වල් අලි තර්ජනයටද 
භාජනය වන, දිළිඳුකම වැඩි පෙද්ශයක්. එම නිසා නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වීෙම්දී ලබා ෙදන quota 
කමය මාතෙල් දිස්තික්කයටත්  ලබා ෙදන ෙලස මම ෙගෞරවෙයන් 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙමවර අය වැය තුළින් ගුරු පුහුණුව, ගුරුවරුන්ෙග් සුබ 
සාධනය සඳහා ෙයෝජනාවන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක මම ෙබොෙහොම වැදගත් විධියට දකිනවා. ෙමොකද, ගුරුවරුන් 
අත තමයි ෙම් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක භාවය රඳා පවතින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම දැනුම පුපුරා යන ෙලෝකයක ඒ දැනුම යාවත්කාලීන 
කරවන්නට ඉෙගනුම් ශිල්පකම හඳුන්වා දීමට ෙම් ගුරු පුහුණුව 
වැදගත් බව මතක් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුරුවරුන් 
සතුටින් තියන්නත් ඕනෑ. නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ ගුරුවරුන්ට 
බරපතළ ෙලස සිය වැටුප් අතර විෂමතාවකට මුහුණ දීමට සිදු 
වුණා. ඒ පිළිබඳව ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරනු ඇතැයි මම විශව්ාස කරනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට ඇතුළත් කර 
ගැනීෙම් තරග විභාග පැවැත්වූවත්, ඒ බඳවා ගැනීම් නිසියාකාරව 
සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ අසාධාරණයට ෙගොදුරු වුණු ෙකෙනක් මම. ඒ 
නිසා මම අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් නැවත වතාවක් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඉදිරියට එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙවන්නට කටයුතු කරන 
ෙලසත්, 810ක පුරප්පාඩු සඳහා අවසාන වතාවට පැවැත්වූ විභාග 
ෙදක පදනම් කරෙගන ඒ  බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන 
ෙලසත්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
අධ්යාපනය තුළ ඉෙගනුම් අවස්ථා සම්පාදනය කරනවා ෙවනුවට 
ගුරුවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ලිපිකරුවන්ෙග් තත්ත්වයට 
පත් වන්නට. විෙශේෂෙයන් පාසල් පාදක ඇගැයීම් නිවැරදි විධියට 
ගුරුවරුන් අතර සන්නිෙව්දනය ෙනොවීම තුළ අධ්යාපනය තුළ 
ඒෙගොල්ලන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ගුණාත්මක සංවර්ධනය සිදු 
වුණාද යන්න සැක සහිතයි. ෙම් සියලු ෙතොරතුරු පමාණාත්මකව 
තිෙබන්නට පුළුවන්, නමුත් එය ගුණාත්මකද යන්න ෙසොයා 

බැලීමට ෙමය අවස්ථාවක් කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ නිසා 
ගුරුවරුන් ලිපිකරුවන් ෙනොකර, ශිෂ්යයන්ට ඉෙගනුම් අවස්ථා 
සම්පාදනය සඳහා මීට වඩා කමවත්, ගුණාත්මක භාවෙයන් 
ෙපොෙහොසත් නව කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදන්න කියලාත් මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගුරුවරුන් ඇගැයීමට ලක් කිරීමට සහ විෙද්ශ පුහුණුව ලබා 
දීමට මීට වඩා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක්, කමවත් වැඩ පිළි ෙවළක් 
සකස් කරන ෙලසත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා විෂය 
ඉගැන්වීෙම්දී පතිඵල ලබා දීමට අමතරව විෂය බාහිර 
කියාකාරකම්වලට දායකත්වය ලබා ෙදන ගුරුවරුන්ට ඒ සඳහා 
පමුඛස්ථානය ලබා ෙදන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

සාමාන්ය ෙපළ හා උසස් ෙපළින් පසු අතරමං වන සිසුන් සඳහා 
ෙමම අය වැෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම පශංසනීය බව 
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. සියලුම සිසුන් වසර 13ක්  
පාසල තුළ ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක අඛණ්ඩ අධ්යාපනය 
ලබාදීමට කටයුතු කිරීෙම් ෙයෝජනාවත් ඉතාමත් වැදගත්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් පාසල් දරුවන්ද ශාරීරික අධ්යාපනය, 
කීඩාව හා විෂය සමගාමී කටයුතු සඳහා ෙයොමු වීම හා ෙයොමු කිරීම 
සිදු වන්ෙන් අතිශයින්ම අඩුෙවන්. එය දරුවාෙග් ශාරීරික 
වර්ධනයට ෙමන්ම මානසික ෙසෞඛ්යයටත් බලපානවා. එම නිසා 
කුමන ෙහෝ කීඩාවකට සහභාගි වීම හා විෂය සමගාමී 
කියාකාරකම්වල ෙයදීම අනිවාර්ය කර, එය නිවැරදිව ඇගැයීම් 
කරන කමෙව්දයක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ෙසෞඛ්ය හා ශාරීරික අධ්යාපනය කියන විෂය තුළ තිෙබන 
ෙසෞඛ්ය ෙකොටස විද්යාව විෂයට එකතු කර,  ශාරීරික අධ්යාපනයට 
වැඩි ඉඩක් පාසල තුළ  ලබා ෙදන්නට කියන එක ෙයෝජනාවක් 
හැටියට සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. දරුවන් ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝගවලටත් ෙගොදුරු වන බවට පකාශයට පත් වුණා. 
විෙශේෂෙයන් දියවැඩියාව, හෘදය ෙරෝග, මානසික ෙරෝග  ආබාධ 
වැනි තත්ත්වයන්ට ෙගොදුරු වන බව  පකාශ වුණා. එම නිසා ෙම් 
ගැන අපි මීට වඩා සැලකිලිමත් ෙවන්නට ඕනෑය කියා මා 
හිතනවා. අෙප්  දරුවන් සමාජයට ආදරය කරන  සංෙව්දී  දරුවන් 
විය යුතුයි.  එම නිසා  සාමාන්ය ෙපළ දක්වා වූ විෂය නි ර්ෙද්ශය 
තුළ රසාස්වාදය, ෙසෞන්දර්ය වැනි විෂයයන් සඳහා පුළුල් 
පාඨමාලාවන් ඇති කර, සමාජයට  හිතකර  දරු පරපුරක් බිහි කර 
ගන්න  අධ්යාපන කමෙය් යම් යම් ෙවනස් කිරීම්  කළ යුතුය කියා 
මා හිතනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have to wind up, Hon. Member. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
 ගරු සභාපතිතුමනි,  පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගය නිසා අද දරුෙවෝ 

දැඩි ආතතියකට පත්වී සිටිනවා.  ෙම්වා  විගහ කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියත් ෙවලාව නැහැ.  ශිෂ්යත්ව කමය 
අෙහෝසි කර, ගම්වල අඩු ආදායම්ලාභී සුගත දරුවන්ට ශිෂ්යත්ව 
ලබා ෙදන්නට මීට වඩා  විධිමත් කමයක් භාවිත කරන්නය කියා 
ඉල්ලා  සිටිමින්  මම නිහඬ ෙවනවා.  ස්තුතියි.   
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ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Chairman, I thank you for the opportunity given 

to me to say a few words on the Votes of the Ministry of 
Education.   

I am happy that this most important Ministry is given 
to a young and dynamic Minister, Hon. Akila Viraj 
Kariyawasam, who has already shown efficiency in 
building up a vibrant and educated community of men 
and women who will be able to build a strong and united 
country as envisaged by the "Yaha palanaya".  

Education takes a very important place in Islam. The 
Holy Prophet enjoined his followers to seek knowledge 
even from China, a distance country far away from the 
Arab World. Although our community lagged behind 
other communities in acquiring knowledge, credit goes to  
great men like M.C. Siddi Lebbe, Egyptian exile Orabi 
Pasha, Wapche Marikkar, I.L.M. Abdul Azeez, Dr. T. B. 
Jayah, Sir Mohamed Macan Markar, Sir Razik Fareed, 
Dr. Badi-ud-din Mahmud and several others of that 
calibre for the inspiring leadership provided by them. 

Today Sir, the Muslims have begun to give serious 
attention to provide a good education for their children. 
There are good schools right round the country. I should 
mention that as a Parliamentarian representing the people 
of the Colombo District for the last 22 years, it gives me 
concern to mention many shortcomings prevailing in 
Muslim Schools in the city of Colombo. Schools in 
Colombo today show a sharp decline in the provision of 
educational facilities while the rural areas show a sharp 
development in education.  Schools in the capital city did 
not receive proper attention by the governments in the 
past.  

There are 32 Muslim schools in Colombo, which need 
immediate attention of the Minister of Education in order 
to upgrade facilities. The buildings are in a dilapidated 
condition and the shortage of teachers, facilities for 
Science and Technological streams are most wanting.  

In this connection, I should refer to some of the good-
hearted individuals who have come forward to generously 
contribute funds for the construction of school buildings 
and providing other facilities. For instance, I must make 
special reference in the House to the munificence shown 
by Alhaj Z.A.M. Refai, Chairman of Zam Gems, a well-
known philanthropist, for donating Rs.100 million to put 
up new buildings at Fathima Muslim Balika Vidyalaya 
and Khairiya Muslim Girls' School.  He is also generously 
donating funds for the improvement of schools in the 

Kalutara District and in many other areas throughout the 
country. His act of charity could be well-followed by the 
rest of the business community, not only the Muslim 
schools, even the Sinhalese and Tamil Schools could 
benefit in the future.  

One of the oldest schools in Colombo is Hameed -Al-
Husseinie Muslim Maha Vidyalaya in the Hulftsdorp 
area.  I have been able to provide much aid and assistance 
to this educational institution, but a lot more has to be 
done to improve the quality of education in all spheres.  

I welcome the move made by the Minister to restrict 
35 students to a classroom with a view to providing 
quality education to all students. But I must stress that 
this programme is too early to be introduced. It should be 
done only after putting up adequate school buildings to 
achieve this goal. 

Another aspect that should receive attention of the 
Minister of Education is the shortage of Moulavi teachers 
in Government schools in both Tamil and Sinhala media. 
Religious education is suffering in the absence of 
Moulavi teachers. The All Ceylon Muslim Educational 
Conference and other educational bodies have been 
consistently making appeals to the Ministry of Education 
over the years for the appointment of Moulavi teachers. I 
hope that the Minister will allocate necessary funds for 
the recruitment of these religious teachers at least this 
time. 

I am happy about the present progress made by Zahira 
College, Colombo known as the "Radiating Centre of 
Islamic Culture and Thought" in providing better 
education for the children. I must make particular 
reference here to the address delivered by His Excellency 
President Maithripala Sirisena as the Chief Guest at the 
recent prize giving day celebration of the College.  It was 
an inspiring speech well-received by teachers, students 
and parents. The President also promised to grant 
permission to put up a Primary Zahira on the land 
donated by the great philanthropist Alhaj N.D.H. Abdul 
Caffoor at Maharagama, abutting the Gafooriya Arabic 
College. It was received with much acclaim when the 
President, with the consent of the Minister, declared that 
a Technological Centre will also be given to Zahira 
College. 

Thank you. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much, Hon. Minister.  The next 

speaker is the Hon. Imran Maharoof.  You have seven 
minutes.     
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ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு, கல்வி அைமச்சு, உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள்மீ  நைடெப கின்ற  விவாதத்திேல ேபச 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்தக் கு நிைல விவாதத்தில் கல்வி 
அைமச்சுத் ெதாடர்பாக ேபச எண் கின்ற நான், அதில் 
நிைறகைளவிடக் கூ தலான குைறகைளச் ெசால்லேவண் ய 
நிைலயில் இ ப்பைதயிட்  மிக ம் கவைலயைடகின்ேறன். 
இந்தக் குைறகள் அவசியம் நிவர்த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் யைவ. எனேவ, இ குறித்  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அதிக கவனஞ்ெச த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

நாட் ல் கல்விக்காகப் ெப மள  நிதி ெசலவிடப்ப  
கின்ற . இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லமாக ம் 
கூ தலான நிதி கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், 
அவற் க்கான பிரதிபலன் கிைடக்கின்றதா? என்ற ேகள்விைய 
எ ப் கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல, "அைவ சாியாகக் கிைடக்க 
வில்ைல" என்ற பதில்தான் கிைடக்கின்ற . எனேவ, 
இவற் க்கான காரணங்கைளக் கண்டறிந் , அதற்கான 
பாிகாரத்ைதத் காணேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கு இந்த இடத்திேல நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம்பகின்ேறன். 

கல்வியின் ேநாக்கம் சிறந்த ச தாயத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதாகும். ஆனால், தற்ேபா  ெபா வாக நம  
மாணவர்களின் ஒ க்கம் ழ்ச்சியைடந்  ெசல்வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இ குறித் க் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம்; இந்த நிைலைம உடன யாக மாற்றப்பட 
ேவண் ம்.  ஏெனனில், ஒ க்கமில்லாத கல்வியால் எந்தெவா  
பய ம் இல்ைல. ஒ க்க ள்ள ச தாயேம நாட் க்குத் 
ேதைவ.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் கல்வி மட்டம் ெவகுவாகக் 
குைறந் ெகாண்  வ கின்ற சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . 
இ குறித்  உடன யாகக் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 
இவ்வாண்  நைடெபற்ற 5ஆம் ஆண் ப் லைமப்பாிசில் 
பாீட்ைசப் ெப ேபறின்ப  எங்க ைடய தி ேகாணமைல 
மாவட்டம் கைடசி இடத்தி ள்ள . இங்கு பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிேயாாில் 57.59 தமாேனார் மட் ேம இரண்  
பாடங்களி ம் 70 ள்ளிக க்குேமல் ெபற் ள்ளனர். 
இதன்ப  பார்த்தால் 42.5 தமானவர்கள் ஒ  பாடத்தில் 35 

ள்ளிகைளக்கூட ெபற யாத நிைலயில்தான் உள்ளனர். 
எனேவ, நாம் கல்விக்குப் ெப மள  பணத்ைத ெசலவிட் ம் 
ேபாதிய பலன் கிைடக்காைமக்குக் காரணம் என்ன என்ற 
விடயத்ைத ஆராயேவண் ம். இதற்கு ஒ  விேசட 
கு ைவயாவ  நியமித்  இதற்கான தீர் கைளப் 
ெப வதற்குக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், ஒ க்கப்ப  
கின்ற பணம் சாியான ைறயில் ெசல  ெசய்யப்ப கின்றதா 
என்பைத ம் கண்டறிய ேவண் ம்.  

இலங்ைகயிேல 98 கல்வி வலயங்கள் உள்ளன. 
லைமப்பாிசில் பாீட்ைசப் ெப ேபற்றின் அ ப்பைடயில்  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கிண்ணியா கல்வி வலயம் 

98வ  இடத்தில்  இ க்கின்ற விடயம் மிக ம் கவைலக்குாிய 
தாகும். இங்கு 42.5 தமானவர்கள் மட் ேம இ  
பாடங்களி ம் 70 ள்ளிக க்குேமல் ெபற் ள்ளார்கள். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள மற்ைறய 5 
வலயங்கைள ம் எ த் ப் பார்த்தால், கந்தளாய் 71வ  
இடத்தி ம், தி ேகாணமைல 74வ  இடத்தி ம்,  
தி ேகாணமைல வடக்கு 87வ  இடத்தி ம், ர் 95வ  
இடத்தி ம், கிண்ணியா  98வதாக இ தி இடத்தி ம் 
உள்ள . இந்த நிைலைய மாற்றியைமக்க ேவண் ம்.  

ேம ம், கிண்ணியா கல்வி வலயத்திேல ைறயான 
அதிபர்கள் இடமாற்றம் இடம்ெப வ  கிைடயா . அரசியல் 
என்ற ஒ  விடயம் கல்விக்குள்ேள விைளயா கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலதான் இன்  அங்கு நிகழ்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
கடந்த 20 வ டங்களாக ஓர் அதிபர் ஒேர பாடசாைலயில் 
கடைமயாற் கின்ற அள க்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் கல்வி 
நிர்வாகம் காணப்ப கின்ற . ெசன்ற ஆண்  இ தியிேல 
நான் கிழக்கு மாகாண சைபயில் இ க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 
இந்த விடயங்கைள அங்கு ேகள்விகளாக எ ப்பியேபா , ஒ  
மாதத்தில் இைத நிவர்த்தி ெசய்  த வதாக அங்கு 
கூறினார்கள். இ ந் ம் இன்  ஒ  வ டம் ர்த்தியாகி ம் 
இன் ம் அதற்கான தீர் கள் எட்டப்படவில்ைல. இ தான் 
கிழக்கு மாகாண சைப நிர்வாகத்தின் ெகட் த்தனம் என்ற 
வைகயிேலேய இந்த விடயத்ைத நான் பார்க்கின்ேறன்.  

கிண்ணியா ஆசிாிய வள நிைலயத் க்கு ைறயாக 
விண்ணப்பங்கள் ேகாாி காைமயாளர் நியமிக்கப்பட 
வில்ைல. எனேவ, ைறயாக விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி, 
ேநர் கப்பாீட்ைசயின் லம் தகுதியானவர்கைள நியமிக்க 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். கிண்ணியா வலயக் கல்வி 
அ வலகத்தில் சில ஆசிாியர்கள் எவ்வித அ ப்பைட மின்றி 
இைணக்கப்பட் ள்ளனர். இதற்கான ஒ ங்குப த் ம் 
நடவ க்ைககள் உடன யாக ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம்.  

அேதேபான் , ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்  
அதிபர் தரம் ெபற்ற சில க்கு கிண்ணியாக் கல்வி வலயத்தில் 
பாடசாைலப் ெபா ப் க்கள் வழங்கப்படவில்ைல. ஆனால், 
தரமற்ற ஆசிாியர்கள் சிலர் பதில் அதிபர்களாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ளனர். இவ்வாறான ெசயற்பா கள் லம் 
அங்கு பாடசாைலகள் ழ்ச்சியைடகின்ற ஒ  நிைலைமைய 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். இப்ெபா  நாம் நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தில் இ க்கின்ேறாம். எனேவ, கிண்ணியா கல்வி 
வலயத்தில் குறித்த பதவியில் ெவற்றிடம் ஏற்பட ன்னர் 
அதற்கு ைறயாக விண்ணப்பம் ேகாாி ெபா த்தமானவைர 
நியமிக்கும் நடவ க்ைககைள உடன யாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல நியமனம் ெபற்ற சுமார் 
150 ஆசிாியர்கள் இன்  மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்டப் 
பாடசாைலகளில் இைணக்கப்பட் ள்ளனர். ஆனால், இவர்கள் 
தி ேகாணமைல மாவட்டப் பாடசாைலகளில் சம்பளம் 
ெப கின்றனர்; ேவ  மாவட்டப் பாடசாைலகளில் தம  
கல்விச் ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்கின்றனர். இன்ெனா  
வைகயிேல கூறினால் தி ேகாணமைல மாவட்ட 
ெவற்றிடத் க்கு நியமனம் ெப கின்றார்கள்.  ஆனால், அந்த 
மாவட்டத்திற்குக் குறித்த ேசைவ கிைடப்பதில்ைல. இ  
தி ேகாணமைல மாவட்ட மாணவர்க க்குச் ெசய் ம் ஒ  
பாாிய அநீதியாகக் க தப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த ஆசிாியர் 
இைணப் க்கைள உடன யாக இரத் ச்ெசய் , அவர்கள் 
உாிய பாடசாைலகளில் கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

621 622 



2015 ෙදසැම්බර් 05  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  விவாதிக்கப்ப ம் 
மற்ைறய அைமச்சுகள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் பற்றிய 
என  அறிக்ைகைய ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்காகச்  
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 6.47] 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජන ජීවිතයට ඉතා වැදගත්වන අමාත්යාංශ 

තුනක් වන අධ්යාපන, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග සහ කීඩා 
කියන අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්, ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා මුලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව් කථා කරන්නට 
ලැබීම පිළිබඳව මම ෙගොඩක්ම සතුටට පත් ෙවනවා. අද දවෙසේ ෙම් 
විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් කථා කළ ෙබොෙහෝ මන්තීවරු 
කථා කරන්නට ෙයදුෙණ් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අමාත්යාංශ තුළින් 
සිදු වුණු විනාශයන් හා නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව කියන කාරණා 
පිළිබඳවයි. වර්තමානෙය් ෙම් අමාත්ය තනතුරු භාර අරෙගන සිටින 
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් වාර්තාගත 
මනාපයකින් හත්වන වරටත් ෙම් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයකු ෙලස පත් වුණු අෙප් සභානායක, මහාමාර්ග හා 
උසස් අධ්යාපන අමාත්ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම අධ්යාපන අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කරන අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් මැතිතුමාත්, කීඩා අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කරන 
අපෙග් දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාත් ඒ ආණ්ඩුවලින් සිදු වුණු ඒ 
වැරැදි මතුවට ෙනොෙවන්නට කටයුතු කරයි කියලා මම දැඩි ෙසේ 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් අමාත්යාංශ තුළින් ෙම් රටට, ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවාව ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට 
ෙව්විය කියා අපි දැඩි ෙසේ විශ්වාස කරනවා. 

පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්දයට 
ඉදිරිපත් වන අවස්ථාෙව් මාස අටකින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ 
කියාවලිය ඉදිරිපත් කරලා ජනතාවට අපි කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් වැරැදි 
නිවැරැදි කරලා, යහ පාලනයක් ඇති කරලා, ෙම් රට 
සම්පූර්ණෙයන්ම දියුණු රටක් බවට පත් කරනවාය කියන එකයි. 
ඒකට තමයි  ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්. ඒ අය වැය තුළින් ෙම් 
අමාත්යාංශ තුනට අවශ්ය පතිපාදන සලසලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් අධ්යාපනයට සියයට හයක මුදලක් ෙවන් 
කරන්න කියලා ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල ආචාර්යවරු, ශිෂ්ය 
සංගම්, ගුරු සංගම්, සිවිල් සංවිධාන වාෙග්ම ජනතාව විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්නට ෙයදුණා. නමුත් ඒ කාල ෙය් ඒ 
ආණ්ඩුවලින් ඒ ෙද්වල් කර ගන්නට බැරි වුණත් වර්තමානෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකතුව 
පිහිටුවූ ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් ඒ සඳහා යම් ආරම්භයක් කරලා 
තිෙබනවා කියන එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. 
ඒක නැහැ කියලා කිසි ෙකෙනකුට කියන්න බැහැ. ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් පමාණයන් ගැන කථා 
ෙකරුෙවොත් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබන මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 253,325ක් වනවා. ඒ මුදලින් 
රුපියල් මිලියන 78,200ක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතයටයි කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ. පාසල් අධ්යාපනයට, 
උසස් අධ්යාපනයට, තෘතීයික අධ්යාපනයට -අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට- 
එවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම සතුටට කාරණයක් කියන එක 
මතක් කරන්න ඕනෑ. අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්.  

රටක අධ්යාපනය ගැන කථා කරන ෙකොට, ඒ රෙට් දියුණුෙව් 
කැඩපත අධ්යාපනයයි කිව්ෙවොත් ඒක නිවැරැදියි. ඒ නිසා 
අධ්යාපනය දියුණු කිරීම තුළ රට ෙගොඩ නැ ෙඟනවා; රට දියුණු 
ෙවනවා කියන ඒ පදනෙම් තමයි අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අධ්යාපන අමාත්ය අෙප් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා 
යටෙත් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දීම කමවත් කරන ෙකොට අද 
ඒ පිළිබඳව ෙලොකු විෙරෝධයක් විපක්ෂය විසින් මතු කරනවා; 
අමුතු බිල්ෙලක් මවා පාන්න දඟලනවා. නමුත් ෙමතැන ඇත්ත 
වශෙයන්ම  බිල්ෙලක් නැහැ කියන එකයි අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. යමක් කරන ෙකොට, වැරැදි ෙද් නිවැරැදි කරන ෙකොට 
යම් යම් අපහසුතාවන් ඇති ෙවනවා. පසු ගිය පාලන තන්තය තුළ 
ෙම්වා කරන ෙකොට ඊටත් වඩා වැරැදි සිදු වුණා. නමුත් අපට ඒවා 
නිවැරැදි කර ගන්න කාලය තිෙබනවා. ෙමවර ඒ අඩු පාඩුව සිදු 
වුණත්, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙබදන ෙකොට ෙම් 
සියලු කරුණු නිවැරැදි ෙවයි කියන දැඩි විශ්වාසයක් අපට 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් පැවැති වැරදි 
ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා අපි දැඩි අමාරුවකින් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙම් සා විශාල මුදල් සම්භාරයක් ෙවන් කළත්, ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් යහ පාලනය  තුළ, නියමානුකූල ආර්ථික පාලනයක් 
තුළ, අෙප් රට  බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අධ්යාපනය සඳහා සියයට 
හයක මුදල ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියන දැඩි විශ්වාසය 
අපට තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව අපි පාර්ථනා කරන නිසා ඒ කටයුත්ත ෙම් 
ආණ්ඩුවට කරන්න පුළුවන් කියන දැඩි විශ්වාසය අප තුළ 
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අද දින සාකච්ඡාවට ලක් කරන ෙමම අමාත්යාංශ ගැන කථා 
කරනෙකොට, මහා මාර්ග අමාත්යාංශය ගැනත් අපි කථා කළ යුතු 
ෙවනවා. කන්ද උඩරටින් පැමිණි අමාත්යවරෙයකුට මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශය ලැබීම, කාලයකට පසුව සිදු වුණු ෙදයක්. හිටපු 
ජනාධිපති, ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමාත් මහා මාර්ග ඇමතිවරෙයකු 
වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්දී නුවරින් පැමිණි 
අමාත්යවරෙයකු ෙම් මහා මාර්ග අමාත්යාංශයට පත්වීමත් අපට 
ෙලොකු සතුටක්. ෙම් ෙවනෙකොටත්, අෙප් මාර්ග සංවර්ධනය 
පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් නුවරට කුඩම්මාෙග් සැලකිලි ලැබුෙණ්. මධ්යම 
කඳුකරයට කුඩම්මාෙග් සැලකිලි ලැබුෙණ්. 2003 පැවැති එක්සත් 
ජාතික ෙපරමුණ ආණ්ඩුව යටෙත් අපි අධිෙව්ගී මාර්ගය සෑදීෙම් 
කටයුතු ආරම්භ කළත්, සිදු වූ පරාජය තුළ අපට එය ඉදිරියට කර 
ෙගන යන්න බැරි වුණා. ඒ කටයුතු නැවතුණා. නමුත්  මධ්යම 
කඳුකරෙය් ජනතාවෙග් සිහිනය සැබෑ කරමින් මහනුවර අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු ඒ නැවතුණු තැන ඉඳලා ආරම්භ කරන්නට 
ෙම් ෙවනෙකොටත් අවශ්ය මූලික කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවාය 
කියන කාරණයත් සතුටින් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා 
විෙශේෂෙයන් කැප වුණු අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, ෙමම කටයුත්ත 
දැඩි උනන්දුවකින් කියාත්මක කළ අෙප් මහා මාර්ග අමාත්ය 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත් මධ්යම කඳුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මාෙග් ස්තුතිය   ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මධ්යම කඳුකරෙය් ජනතාව ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට ලබා ෙදන ශක්තිය ගැන අපි අමුතුෙවන් කියන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඒ ලබා ෙදන ශක්තිය තව තවත් ෙදගුණ ෙතගුණ 
කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ඉතාම වැදගත් කියන එකත් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය කඩිනමින් සෑදීමට 
සියලු ෙදනාෙග්ම එක්වීම වැදගත් කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරනවා.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් මහනුවර දිස්තික්කය 
සංවර්ධනය කරනවා කිව්වාට, මාර්ග තනනවා කිව්වාට, අලුතින් 
තැනූ පාරක් අපට දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ. අද ෙප්රාෙදණිෙය් 
ගැටෙඹ් ඉඳලා මහනුවර නගරයට යන්නට පැයක විතර කාලයක් 
ගත ෙවනවා. මාර්ග තදබදය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා හිටපු 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා මහනුවර නගරයට යෑමට 
විකල්ප මාර්ගයක් හැදුවා. ඒ මාර්ගය පමණයි, අද විකල්ප 
මාර්ගයක් විධියට තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාර්ගය තව දුරටත් සංවර්ධනය 
කිරීමට පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුව කටයුතු කළත්, එහි වැඩ 
කටයුතු අවසන් කර ගන්නට බැරි වුණා. 2005 වර්ෂෙය්දී පමණ 
තමයි, කිෙලෝමීටර් අටක්, නවයක් පමණ තිෙබන ඒ පාර හදන්න 
පටන් ගත්ෙත්. නමුත් ෙම් ෙවනෙකොට අවුරුදු දහයක් පමණ ගත 
ෙවලා තිබුණත් -ආණ්ඩුව මාරු වුණත්- තවම එහි වැඩ අවසන් 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙමම 
කාරණය ෙයොමු කර, මහනුවර, ෙප්රාෙදණිය විලියම් ෙගොපල්ලව 
මාවත ඉතා කඩිනමින් සකස් කරලා මහනුවර පවතින තදබදයට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න  කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම නුවර 
නගරය ගැන කථා කෙළොත්, නුවර කියන්ෙන් ලංකාෙව් ෙදවැනි 
අගනුවරයි. ෙම් අගනුවරට විශාල වශෙයන් සංචාරකෙයෝ එනවා. 
ඒ වාෙග්ම පිට පළාත්වලින් ජනතාව එනවා. ඒ නිසා එම පෙද්ශෙය් 
විශාල වශෙයන් ජනතාව සැරිසරනවා. අපි ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා සමඟත් ෙම් මාර්ග තදබදය පිළිබඳව විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එහිදී විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. එම 
මාර්ග ආශිතව බිංෙගවල් - tunnels - දමන්නට අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒවා ඉක්මනින් කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු සලස්වයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ තුළින් 
නුවර නගරෙය් පවතින තදබදය අඩු කරන්නට පුළුවන් ෙවයි 
කියන දැඩි විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග 
පමාණය කිෙලෝමීටර් ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් පමණ ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම පළාත් සභාවලටත් ඒ හා සමානම මාර්ග සංඛ්යාවක් 
අයත්ව තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් රෙට් කිෙලෝමීටර් තිස්දහසක 
පමණ මාර්ග පමාණයක් තිෙබනවා කියන එකයි  මෙග් හැඟීම. ෙම් 
මාර්ග සියල්ලම යථා තත්ත්වයට පත් කළ යුතුයි. පවාහන 
ෙසේවාෙව් ෙකොඳු නාරටිය වන්ෙන්, මාර්ග පද්ධතියයි. ඒ නිසා ඒ 
ෙකොඳු නාරටිය ශක්තිමත් කිරීමට, ෙම් මාර්ග පද්ධතිය වැඩිදියුණු 
කිරීමට විශාල කැපවීමක් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනෙකොටත්, ඒ සඳහා 
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා.  

1988දී පළාත් සභා කමය ස්ථාපනය කරනෙකොට ඒ පළාත් 
සභාවලට පැවරූ මාර්ග, අද වනවිට පධාන මාර්ග බවට පත් වී 
තිෙබනවා. ජනතාව ඒ මාර්ග විශාල වශෙයන් පාවිච්චි කරනවා. අද 
පළාත් සභා වුණත් කැමැතියි  ෙම් මාර්ග මධ්යම ආණ්ඩුවට 
ෙදන්න. ඒ නිසා ඒ පධාන පාරවල් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
යටතට අරෙගන  නඩත්තු කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම 
වැදගත් කියන එකත් සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කරද්දී  
සමහර ෙකොන්තාත් සමාගම්වලට වැඩ ෙතොග පිටින් දීම තුළ වැඩ 
පමාදවීම් සිදු ෙවනවා. මාර්ග කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න ඒ අය වසර 
ෙදකක කාලයක් ගන්නවාය කියන එක ඒ දමලා තිෙබන 
දැන්වීම්වලින් අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙතොග වශෙයන් ඒ 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට වැඩ ලබා දීම තුළ වැඩ පමාද ෙවනවා. ඒ 
තුළින් මහජනතාවට අපහසුතාවක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙකොන්තාත් පදානය කිරීෙම්දී සීමා සහිතව වැඩ ලබා දීම වැදගත් 
කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය දියුණු 
කරන්න විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කරන බව අපි දකිනවා. එහි 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා පමුඛ ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් විශාල 
වුවමනාවකින්, උනන්දුවකින් කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන 
සියලුම මාර්ග එක ආයතනයකට ලබා දීලා නඩත්තු කිරීම වැදගත් 
ෙවනවා. පළාත් සභා මට්ටමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ නියමානුකූලව 
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක අපි දකිනවා. ඒ නිසා එම කටයුතු 
එක ආයතනයක් යටතට ෙගන ආ යුතුයි. පළාත් සභා ෙම් සඳහා 
විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  ඒ තුළින් අපට  ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක් 
ලබා ගන්න පුළුවන් කියන දැඩි විශ්වාසය අපට තිෙබනවා කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ගාමීය 
මාර්ග පුනර්ජීවන වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට පසු ගිය 
ආණ්ඩුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 300ක් ලබා 
දුන්නා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 300 වැඩ ෙම් වන විට කියාත්මක 
ෙවනවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති තද වර්ෂාව නිසා ඒවා 
නියමානුකූලව කරන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් නිලධාරින්ෙග් හිඟය නිසාත් ඒ වැඩ කටයුතු කර ගත 
ෙනොහැකි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් සිටින 
නිලධාරින් පමාණවත් ෙනොවීම නිසා ඒ කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් 
අවසන් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරලා, ඒ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා කාලයක් ලබා 
ෙදනවා නම් වැදගත් කියන එක මම ගරු  ඇමතිතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

උසස් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයනුත් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම උසස් අධ්යාපන අංශෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි 
කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්න ෙලෝක 
බැංකුෙව් ආධාර ලැබිලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් සඳහා 
ෙඩොලර් මිලියන 40ක් ලැබී තිබුණා. නමුත් ඒ ෙඩොලර් මිලියන 
40න් සිදු වුණු ෙසේවා ෙමොනවාද කියන එක ගැනත් ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ. විශ්වවිද්යාලවල, ඒ වාෙග්ම උසස් අධ්යාපන 
ආයතනවල ගුණාත්මක භාවය රැකිලා තිෙබනවාද, ඒ මුදල් ඒ 
සඳහා ෙයදවුණාද කියන එකත් අපි ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ කියන 
එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා. මට ලබා දුන් 

කාලය පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්න ෙවමින්, ෙම් අමාත්යාංශ 
තුළ කටයුතු කරන ගරු අමාත්යවරුන්ටත්, ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත් මාෙග් ශුභාශිංසනය පිරිනමින්, ෙම් 
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[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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කාර්යය සාර්ථකව කරන්න එතුමන්ලාට ශක්තිය, ෛධර්යය, 
වාසනාව ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
[பி.ப. 6.59] 

 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கல்வி அைமச்சின் மீதான 

இந்த வர  ெசல த்திட்ட விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு ன் , 
தமிழ் நாட்  ெவள்ளப் ேபரழி  குறித்  அ தாபம் ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன். இன்  தமிழ் நா  க ம் மைழயினால் 
ஏற்பட்ட ெப ம்  ெவள்ளத்தினால் ேபரழிவிேல 
சிக்கியி க்கின்ற . இ வைரக்கும் அங்கு கிட்டத்தட்ட 234 
ேபர் இறந் ள்ளார்கள்; ஐயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
அகதிகளாகி ள்ளார்கள். ஆகேவ, நான் இந்திய 
வம்சாவளிையச் ேசர்ந்த ஒ வன் என்ற ாீதியி ம் இலங்ைகப் 
பாரா மன்றத்தின் அங்கத்தவர் என்ற ாீதியி ம் அண்ைட 
நாடான இந்தியா க்கு - தமிழ் நாட் க்கு - த ேல நான் 
ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ன் கல்வி வரலாற்றில், கல்விக்கு அதிக பணம் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ப்ப  இந்த 2016 ஆம் ஆண்  வர  
ெசல த் திட்டலாகும். ஆகேவ, இன்  இலங்ைகயிேல 
இ க்கின்ற சகல மக்க க்கும் பாகுபா ன்றி ஒேரவிதமான 

ைறயில் கல்விையக் ெகா க்கின்ற வைகயில் ஒ  நல்ல 
திட்டம் வகுக்கப்பட் ள்ள . இந்த நாட் ன் பிரதம 
அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் கடந்த 30 ஆண் க க்கு ன்  இந்த நாட் ன் 
கல்வி அைமச்சராக இ ந்தவர். கல்விையப் பற்றி நன்கு 
அறிந்தவர் என்ற அ ப்பைடயில் இன்  நாட் ல் கல்விைய 
வளர்ப்பதிேல அவர் மிக ம் அக்கைறயாக இ ந்  
ெசயற்ப கின்றார். அந்த அ ப்பைடயில் கடந்த 100 நாள் 
ேவைலத்திட்ட அரசாங்கத்தில் ெகளரவ அகில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்கைளக் கல்வி அைமச்சராக ம் என்ைனக் 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சராக ம் நியமித்தி ந்தார். திய 
அரசாங்கத்தி ம் மீண் ம் ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்கைளக் கல்வி அைமச்சராக ம் என்ைன கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சராக ம் நியமித்தி க்கின்றார். இந்த 
நாட் க்கின்ற சகல மக்கைள ம் கல்வி ெசன்றைடய 
ேவண் ம் என்ப  அவாின் ேநாக்கமாகும். அந்த வைகயில் 
இந்த நாட் ன் வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்கு அதிக நிதி 
ஒ க்கப்பட் ப்ப  சந்ேதாஷத்ைதத் த கின்ற .  

இங்கு ேபசிய பல உ ப்பினர்களின் ேகள்விக க்கு, 
விேசஷமாக வடக்கு, கிழக்கு அேதேபால மைலயக 
உ ப்பினர்களின் ேகள்விக க்கு இந்த ேநரத்திேல நான் பதில் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். கைடசியாகப் ேபசிய தி . இம்ரான் 
மஹ் ப் அவர்கள் லைமப்பாிசில் பாீட்ைச களின்ப  
கிண்ணியா கல்வி வலயம் 98 ஆவ  நிைலயில் இ ப்பைதச் 
சுட் க் காட் னார்.  நாங்கள் ஒ  விஷயத்ைதத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த நாட் ல் மாகாணக் கல்வி அைமச்சு 
ஒ சில பாடசாைலகைள ம், அதற்கு அ த்தப யாக மத்திய 
கல்வி அைமச்சு ஒ சில பாடசாைலகைள ம் 
நி வகிக்கின்றன. அந்த வைகயில் நாட் ல் கிட்டத்தட்ட 
10,121 பாடசாைலகள் இ ந்தா ம் கிட்டத்தட்ட 3,200 
பாடசாைலகேள மத்திய அரசினால் நி வகிக்கப்ப கின்ற . 
ஏைனய பாடசாைலகள் மாகாண அைமச்சுக்கள் லம் 

நி வகிக்கப்ப கின்றன. அேதேநரம் மாகாண அைமச்சுக்கள் 
லமாக நி வகிக்கப்ப கின்ற பல பாடசாைலகள் 

பின்தங்கியி ப்பைத நாங்கள் உணர்கின்ேறன். 98வ  
நிைலயி க்கின்ற கிண்ணியா கல்வி வலயப் பாடசாைலகள் 
கிழக்கு மாகாண சைபயால் நிர்வகிக்கப்ப கின்றன. 
இ ந்தேபாதி ம் நாங்கள் அைதத் தட் க் கழித் விட் , 
ஒ க்கிவிட் ச் ெசல்ல யா . அவற் க்கு உதவ 
ேவண் ம். கல்வி அைமச்சர் அவர்க க்கும் கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சராகிய எனக்கும் அவற்ைற ன்ேனற்ற ேவண் ய 
ெபா ப்  இ க்கின்ற . நாங்கள் இந்தப் ெபா ப்ைப 
உணர்ந்  ெசயற்ப ேவாம்; எதிர்காலத்தில் பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளின் கல்விைய ன்ேனற் வதில் சிந்தித் ச் 
ெசயலாற் ேவாம். அதற்காக நான் அைமச்சர் அவர்களின் 
அ சரைணேயா  ஒ  விடயத்ைதச் ெசால் யி க்கின்ேறன். 
அதாவ  ஒவ்ெவா  மாகாணத் க்கும் ெசன்  அந்தப் 
பாடசாைலகளின் குைறநிைறகைள - அங்கு என்ன என்ன 
ேதைவ என்பைத - ேகட்டறிந்  அந்தத் ேதைவகைள 
நிைறேவற்றி ைவப்பதன் லம் நாம் அந்தப் பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதாகும்.     

அேத ேநரத்தில் பாடசாைலகளில் இன்  பாாிய 
குைறபா கள் நில கின்றன. மலசல கூட வசதி, நீர் வசதி, 
மின்சார வசதி ேபான்ற எ ேமயில்லா  பல பின்தங்கிய 
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. அவற்ைறச் ெசய்  
ெகா ப்பதற்காகப் ெப மள  பணம் ஒ க்கப்பட் க் 
கின்ற . ஆசிாியர் பற்றாக்குைற ெதாடர்பாக ம் இங்கு 
சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறைய ம் ெவகு விைரவில் நீக்குவதற்கு 
எதிர்காலத்திேல நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்பைத ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் ஆசிாியர்க ைடய 
தகுதிைய உயர்த் வதற்காக அவர்க க்குப் பயிற்சிகைள 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற . அந்தப் பயிற்சிகைள வழங்குவதற்காகக் 
கல்வியியற் கல் ாிகைள ம் ஆசிாியர் பயிற்சிக் 
கலாசாைலகைள ம் தி த்தியைமப்பதற்கான நடவ க்ைகக் 
காக ம் இப்ேபா  பணம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
அதற்கான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்பட்  வ கி்ன்ற  
என்பதைன ம் நான் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேத ேநரத்தில் மட்டக்களப்  ேமற்குப் பிரேதசத்தில் கல்வி 
நிைல மிக ேமாசமாக இ ப்பதாக ம் அங்கி க்கின்ற ஒ  
ஆசிாியர் மத்திய நிைலயத்ைத யா ம் கண் ெகாள்ளவில்ைல 
என ம் ெகளரவ உ ப்பினர் ஸ்ரீேநசன் அவர்கள் 
சுட் க்காட் னார். எதிர்காலத்திேல நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கான நிகழ்ச்சி நிர ேல அைத ம் நாங்கள் ேசர்த் க் 
ெகாள்ேவாம்.  

அேதேபால் பலா  ஆசிாியர் கலாசாைல ெதாடர்பாக 
நான் அைமச்சர் அவர்க டன் ேபசிேனன். அந்த ஆசிாியர் 
கலாசாைலைய வி விப்பதற்காகக் ெகளரவ அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்க ட ம் நாம் இப்ேபா  ேபசியி க்கின் 
ேறாம். அந்தப் பிரேதசத்ைத வி வித்  அந்தக் 
கலாசாைலையத் த வதற்கு அவர் ஒத் க்ெகாண் க் 
கின்றார். ஆகேவ, அதன் லமாக ம் எதிர்காலத்தில் இந்தப் 
பயிற்சி ெநறிகைள வழங்க ம் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபால் ேகாப்பாய் 
ஆசிாியர் கலாசாைலைய ம் தி த்தியைமப்பதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்பைத ம் இந்த ேநரத்திேல நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இலங்ைகயி ைடய கல்வியிேல ஒ  ம மலர்ச்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்காக Dr. நாணயக்கார அவர்களி ைடய 
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தைலைமயிேல ஒ  நி வனம் இப்ெபா  திதாகச் சில 
நடவ க்ைககைள எ த் வ கின்ற . விேசடமாகக் 
கல்வியிேல ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதற்காக 
இப்ெபா  நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன. 
ஆகேவ, எதிர்காலத்திேல அவர்க ைடய சிபாாிசின்ப  
கல்வியிேல ம மலர்ச்சிைய ம், மாற்றத்ைத ம் ெகாண்  
வ வதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்.  

அேதேபால், performance principle - கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்களாக இ ப்பவர்க க்கான ன்றாம் நிைலப் பாீட்ைச 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இவர்க ைடய நிைலைமையக் 
க த்திற்ெகாண்  எதிர்காலத்திேல அவர்க க்கு சில 
விடயங்கைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்கும் வட மாகாணத்திேல 

த்தத்தின்ெபா  மிக ம் கஷ்டத்ைத அ பவித்த 
பிள்ைளக க்குப் பயிற் வித்த ஆசிாியர்க க்கும், தற்ேபா  
contract basisஇல் கடைம ாி ம் ஆசிாியர்க க்கும் 
எதிர்காலத்திேல ஆசிாிய நியமனம் வழங்குவதற்கான அல்ல  
அவர்கைள ஆசிாிய உதவியாளர்களாக  நியமிப்பதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்பைத ம் இந்த ேநரத்திேல நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இங்கு ன்பள்ளிப் பாடசாைலகள் பற்றி ம் 
ேபசினார்கள். ன்பள்ளிப் பாடசாைலகள் இந்த 
அைமச்சின்கீழ் வராெதன்ற காரணத்தினால், அ  ேவெறா  
அைமச்சின் லமாகச் ெசய்யப்பட ேவண் ய 
காாியெமன்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல அவர்க க்கு 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

திதாகத் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கும் இந்த அரசாங்கத்தில் 
அதிகளவான பணம் பாடசாைலகளின் அபிவி த்திக்கு 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அேதேநரத்திேல, சீ ைடகைள 
வழங்குவதற்காகக் கூப்பன் ைற - 'வ ச்சர்' ைற - திதாக 
அறி கப்ப த்தப்பட் ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த 

ைறையப் பற்றிப் பல்ேவ  விவாதங்கள் இன்  
காைலயி ந்  இங்கு நைடெபற்றன. இந்த 'வ ச்சர்' ைற 
ஒ  திய அறி கத்ைதக் ெகா த்தா ம்கூட, இ  ஒ  நல்ல 
திட்டெமன்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். கடந்த 
காலங்களிேல கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சின் லமாகத்தான் 
மாணவர்க க்கு ணி விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்ட . அதிேல 
பல்ேவ  ஊழல்கள் நிகழ்ந்தைத நாங்கள் கவனிக்கூ யதாக 
இ ந்த . இதன் லம் 4-5 ேபர் மட் ம் சம்பாதிப்பதற்கு ஏற்ற 
சூழ்நிைலைய உ வாக்கி ைவத்தி ந்தைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஆனால், இப்ெபா  
அப்ப யல்லாமல், பாடசாைல லமாக ேநர யாகேவ 
பிள்ைளக க்குச் ெசன்றைடயேவண் ம் என்பதற்காக இந்த 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க்கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் இதில் மிக க்கிய 
பங்ைக வகித்தி க்கிறார். அதற்கான அ மதிைய Cabinet 
இேல ேகா ம்ெபா , எல்ேலா ம் அதற்கு ஆதர  
ெதாிவித்தி க்கின்றார்கள். ஆங்காங்ேக ஒ  சில பிைழகள் 
இடம்ெபறலாம். இன்  காைலயில்கூட, ப ைளயி ந்  ஒ  
complaint வந்த . அதாவ , அங்குள்ள அதிபர்கள், 
ஆசிாியர்கள், குறிப்பிட்ட கைடயிேலதான் ேபாய் 
வாங்கேவண் ெமன்  கட்டாயப்ப த் கின்றார்களாம் என் . 
அப்ப  எவ ம் கல்வி அைமச்சிேல ெசால்லவில்ைல. இ  
சம்பந்தமாக நான் உடன யாகச் ெசயலாளர் அவர்கேளா  
ெதாடர் ெகாண்  - 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. State Minister, you have two more minutes. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Sir, I have got 15 minutes. 

ஆகேவ, இந்த மாதிாியான நல்ல திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள் ம்ேபா ம் இவ்வாறான சில பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப வ  வழக்கம். அ த் , உயர் கல்வி ெதாடர்பான சில 
விடயங்கைள நான் இங்கு ேபசேவண்  இ ந்தா ம், ேநரம் 
ேபாதாைமயினால் அதைனச் சைபயில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

இன்  விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் எனக்கு ஓர் உ திெமாழிையக் 
ெகா த்தி க்கின்றார். அதாவ , மைலயகப் பாடசாைலகள் 
அல்ல  ேதாட்டப் பாடசாைலகள் ேதசிய மட்டத்திேல 
ேபாட் யிட் , ெவற்றிெபற யாததன் காரணமாக 
ேதாட்டப் பாடசாைலக க்ெகன ஒ  விேசட விைளயாட் ப் 
ேபாட் ைய நடாத்தேவண் ம் என் ம் அந்த விைளயாட் ப் 
ேபாட் க்குத் தான் ைமயான ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குவதாக ம் ெசால் யி க்கின்றார். இ  மைலயக 
மாணவர்க க்கு நல்லெதா  சகுணம் - நல்லெதா  சந்தர்ப்பம் 
என்பைத ம் ெசால் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன்.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
*Rest of the speech tabled: 

உயர் கல்வி ெதாடர்பான பாரா மன்ற உைர 

இலங்ைகயின் கல்வி ைறயில் சிறந்த அம்சமான , ஆரம்பக் 
கல்வி தல் பல்கைலக்கழகக் கல்வி உட்பட அைனத்  உயர் 
கல்வி வாய்ப் க்க ம் இன, மத, ெமாழி, பால், வகுப் , ச கப் 
பின்னணி ேபான்ற எத்தைகய ேவ பா க மின்றி 
அைனவ க்கும் இலவசமாக அவர்கள  தாய்ெமாழி லம் 
கிைடக்கக்கூ ய வாய்ப்பிைனக் ெகாண் ப்பதாகும். இதன் 
காரணமாக, நம்நா  அபிவி த்தியைடந்த நா க க்குச் சமமான 
எ த்தறிைவ ம் ஆசிய நா க டன் ஒப்பி மளவிற்கு உயர் 
கல்வியின் அைட கைள ம், வி ம்பத்தக்க அளவிலான மனித 
வள மற் ம் மனித ேமம்பா கைள ம் ெகாண் ள்ள . ஏைனய 
அபிவி த்தியைடந் வ ம் நா கைளவிட ம் ெபண்களின் உயர் 
கல்வி மட்ட ம் உயர்வைடந்  காணப்ப கின்ற . இதற்கு 
ெகௗரவ சீ.டப்ளி  டபிள் . கன்னங்கர அவர்களால் 1945இல் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட இலவசக் கல்வி ைறைம மற் ம் அதன் 
பின்னர் அரசாங்கங்களினால் கல்வி ேமம்பாட் ற்காக 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட கல்விக் ெகாள்ைககள் என்பனேவ 
ெபாி ம் பங்காற்றி ள்ளன.  

ஆரம்பக் கல்வி மற் ம் இரண்டாம் நிைலக் கல்வி மட்ட 
அைட களில் நாம் தி ப்தியான அைட கைளக் ெகாண் ந்த 
ேபாதி ம், பல்கைலக்கழக மட்டத்திலான ெப ேப களில் 
அவ்வா  ெகாள்ள யா ள்ள . ஏெனனில், 2013இல் க.ெபா.த 
(உ/த) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிேயார் 2,46,665 ேபர். அதில் 
பல்கைலக்கழக அ மதிக்குத் தகுதி ெபற்றவர்கள் 1,43,740 ேபர். 
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[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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பல்கைலக்கழக அ மதிக்கு விண்ணப்பித்ேதார் 55,901 ேபர். 
பல்கைலக்கழக அ மதி ெபற்ேறார் 25,200 ேபர் மாத்திரேம. 
இதன்ப , ேநாக்குமிடத்  இன்  க.ெபா.த (உ/த) பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிேயாாில் 10.2 சத தத்தினர் மாத்திரேம, 
பல்கைலக்கழகங்களில் உயர் கல்விையப்ெப ம் வாய்ப்பிைனப் 
ெப கின்றனர். அத்ேதா , பல்கைலக்கழக அ மதிக்குத் 
தகுதிெபற்ற 1,43,740 ேபாில் 17.5 சத தத்தினேர பல்கைலக்கழக 
உயர் கல்வி ைறைமக்குள் உள்வாங்கப்ப கின்றனர். இந்நிைல 
காரணமாக, தம  உயர் கல்வித் ேதைவக க்காகப் 
ெப ம்பாலாேனார் தனியார் ைற கல்வி நி வனங்கைள 
நாடேவண் ள்ள . இ  ெபா ளாதார ாீதியாக 
வசதிபைடத்தவர்க க்கு ஒ  தீர்வாக அைமயலாம். ஆனால், 
கிராமப் றம் சார்ந்த விவசாயிகள், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், 
வறியவர்கள், கீழ்மட்ட மத்திய தர கு ம்பத்தினர் ஆகிேயார  
பிள்ைளக க்கு எவ்வா  சாத்தியமாக ம்? அவர்கள் 
அறவி ம் ெப ந்ெதாைகயான பணத்திைன இவ்வறிய 
பிள்ைளகளின் ெபற்ேறார்களால் நான்கு வ டங்க க்குத் 
ெதாடர்ந் ம் ெச த்த மா? 

இந்நாட் ல் பிறக்கும் ஒவ்ெவா  கு மக ம் தம  
வாழ்க்ைகைய ெவற்றிகரமானதாக அைமத் க்ெகாள்ளேவ 
வி ம் கின்றான். வாழ்க்ைகயின் ெவற்றிெயன்ப  தனக்கு 
வி ப்பமான, உயர் வ மானம் ஈட்டக்கூ ய ெதாழிெலான்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதிேலேய தங்கி ள்ள . இன்ைறய உலகில் 
ஒவ்ெவா வ ம் உயர் கல்விையப் ெபற் க்ெகாள்வதன் லேம 
இதைனச் சாத்தியப்ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ யதாக உள்ள . இந்த 
சாத்தியமான உயர் கல்விச் சூழல் இன் ம் ைமயாகத் 
ேதாற் விக்கப்படவில்ைல. இலவசக் கல்விைய அறி கப்ப த்தி 
75 வ டங்கள் கடந்த நிைலயி ம், “அைனவ க்கும் உயர் கல்வி 
வாய்ப் கள்” என்ற நிைலைமைய இன் ம் நம் நா  
அைடந் ெகாள்ள யா ள்ளைம ஓர் பின்னைடேவ. 

பல்கைலக்கழகங்களில் கற்பிக்கும் பாடெநறிகள் அறிவியல் 
சார்ந்ததாக ம், இன்ைறய காலகட்டத்திற்குப் ெபா ந்தக் 
கூ யதாக ம் குறிப்பிட்ட அறிவியல் ைற சார்ந் , இன்  
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்ைவ அளிக்கக்கூ யதாக ம் 
பல்கைலக்கழகங்களில் கற்  ெவளிேய ம் பட்டதாாிகளின் 
சிந்திக்கும் திறன் மற் ம் அறிவியல் ெசயலாற்றம் என்பனவற்ைற 
ேமற்ப த் வதாக ம், உலகளாவிய ெதாழிற் சந்ைதயில் 
ேபாட் யிட் , தனக்குாிய ெதாழில் தைகைமயின் அ ப்பைடயில், 
ெதாழிெலான்றிைனப் ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ யதாக ம் 
இ த்தல்ேவண் ம். இதற்கு இலங்ைகயி ள்ள அரச 
பல்கைலக்கழகங்கள் சர்வேதசத் தரத்திற்கு உயர்த்தப்படல் 
ேவண் ம். அவற்றினால் வழங்கப்ப ம் பட்டங்கள் சர்வேதச 
அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்றி த்தல்ேவண் ம். பல்கைலக்கழகங்களில் 
இ ந்  ெவளிேய ம் பட்டதாாிகள் ஆய்வியல் திறன்கைள ம், 
பிரச்சிைனக க்கு நைட ைற சார்ந்த தீர் கைள ம் காணக்கூ ய 
தைகைமகைளக் ெகாண்டவர்களாயி த்தல் ேவண் ம்.  

இலங்ைகயி ள்ள ஒ சில பல்கைலக்கழகங்கைளத் தவிர, 
ஏைனயைவ சர்வேதச ாீதியில் அங்கீகாிக்கப்பட்டைவகளாக 
இன் ம் வளர்ச்சியைடயவில்ைல. எனேவ, அைனத் ப் 
பல்கைலக்கழகங்க ம் உலக தரத்திற்கு தரம் உயர்த்தப்படல் 
ேவண் ம். இதைன அைடந் ெகாள்வதற்குப் 
பல்கைலக்கழகங்களின் ெபௗதிக, கற்றல் மற் ம் கற்பித்தல் 
வசதிகள், ஆய் கைள ேமற்ெகாள்ளல் என்பனவற்றிற்கான 
வளங்கைள அதிகாித்த ம் ெதாழில் ட்ப வாய்ப் க்கைள 
விாி ப த்த ம் அவசரமாக ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய 
ெசயற்பா களாகும். 

இலங்ைகயின் உயர் கல்வித் ைற ெதாடர்ச்சியாக 
எதிர்ேநாக்கும் மற் ெமா  க்கிய பிரச்சிைன பல்கைலக் 
கழகங்களில் வழங்கப்ப ம் கற்ைகெநறிகள் மற் ம் 

பட்டங்க க்கும் வி த்தியைடந் வ ம் ைகத்ெதாழில் ைறயின் 
ெதாழிலாளர் ேதைவக க்குமிைடேய ெபா த்தப்பா  
காணப்படாைமயாகும். இப்பிரச்சிைன ெதாழிற் சந்ைதயின் 
ேதைவகைளக் கவனத்திெல த்  பல்கைலக்கழக கற்ைக 
ெநறிகைள வ வைமக்காைம, மிக ம் பைழைமவாய்ந்த கற்ைக 
ெநறிகைள ந ன உலகிற்கு ஏற்றவா  மாற்றியைமக்காைம, 
தனியார் ைற சார்ந்த ைகத்ெதாழில் ைற டன் அரச 
பல்கைலக்கழகங்கள் இைணத் ெதாடர் கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்ளாைம, திய ஆய் கள், த்தாக்கம் மற் ம் கண் பி ப் க் 
கள் ேபாதியள  இடம்ெபறாைம ேபான்றவற்றால் ேதாற்றம் 
ெபற் ள்ள . ஆகேவ, உயர் கல்வி சார்ந்த ேமற்ப  
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்குப் பின்வ ம் ெகாள்ைக 
மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்: 

 

1. தற்ேபா ள்ள பல்கைலக்கழகங்களில் ெபௗதிக மற் ம் 
மனித வளங்கைள அதிகாிப்பத டாக 
அப்பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்கப்ப ம் 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாித்தல். 

2. பிராந்தியத் ேதைவகள், ச கங்கைள உள்வாங்கல், திய 
பாடெநறிகைள அறி கப்ப த்தல், ேமலதிக பட்டதாாி 
மாணவர்கைள உள்வாங்கல் என்பதன் அ ப்பைடயில், 

திய பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் பல்கைலக்கழகக் 
கல் ாிகைள ஸ்தாபித்தல். 

3. உயர் கல்வியில் பின்தங்கிய ச கங்க க்கு (குறிப்பாக 
ேதாட்டச் ச க, த்தத்ததால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்) 
மற் ம் ெபா ளாதர ாீதியாக பல னமைடந்த 
வறியவர்கள், மிக ம் வசதிகுைறந்த பாடசாைலகளில் 
கல்வி கற்ற மாணவர்கள் ஆகிேயா க்கும் 
வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் விேசட ேகாட்டா ைறயிைன 
அறி கப்ப த் ம் அ மதிக்ெகாள்ைகையக் 
கைடப்பி த்தல். 

4. ெபா ளாதாாீதியான பிரச்சிைனகளால் உயர் கல்விையத் 
ெதாடர யாதி க்கும் மற் ம் இைடநி த் ம் 
மாணவர்க க்கு ேமலதிக நிதிவசதிகைள அளித்தல். 

5. அறிவியல் ாீதியாக வளர்ச்சி ம் உலகிற்கு 
ஈ ெகா க்கும் வைகயி ம் ைகத்ெதாழிற் ைறயின் 
ேதைவகைள க த்தில்ெகாண் ம், பட்டதாாிகளின் 
ெதாழில்சார்ந்த ேபாட் த்திறைன ேமம்ப த் ம் 
வைகயி ம் பல்கைலக்கழக கற்ைகெநறிகைளப் 

ப்பித்தல் ேவண் ம். திய பாடெநறிகைள 
அறி கப்ப த்தல் ேவண் ம். 

நான் ன்னர் குறிப்பிட்டைதப்ேபால, ெகௗரவ 
சீ.டபிள் .டபிள் . கன்னங்கர அவர்களால் 1945இல் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட இலவசக் கல்வி ைறைம மற் ம் அதன் 
பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்களால் கல்வி 
ேமம்பாட் ற்காக அறி கப்ப த்தப்பட்ட உயர் கல்வி 
வைரயிலான கல்விக் ெகாள்ைககள் என்பன இலங்ைகயின் கல்வி 
மட்ட அைட க க்குப் ெபாி ம் பங்காற்றி ள்ளதாயி ம், 
இலங்ைகயில் வா ம் எல்லா ச கத்தின ம் எவ்விதத் 
தைடக மின்றி, இலவசக் கல்விக்கான வாய்ப் க்கைள 
அ பவிக்கக்கூ யதாயி ந்ததா? மற் ம் அைனத் ச் 
ச கத்தின க்கும் 1945இ ந்  அரசின் இலவசக் கல்விக்கான 
வய்ப்  அளிக்கப்பட்டதா? என்ற வினாைவ எ ப்பினால், 
“இல்ைல” என் தான் கூறேவண் ம்.  

ெப ந்ேதாட்ட ச கத்தின க்கும் அவர்கள  
பிள்ைளக க்கும் 1975ஆம் ஆண்  ேதாட்டப் பாடசாைலகைள 
அரசு ெபா ப்ேபற்கும் வைர அவர்க க்கு இலங்ைக அரசின் 
இலவசக் கல்விையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான உாிைம ம் 
வாய்ப் க ம் ம க்கப்பட் ந்தன. இந்நாட் ல் பிறந்த 
அைனத் க் கு மக க்கும் இவ்வாய்ப் கள் வழங்கப்பட் ந்த 
நிைலயில், ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு மட் ம் ஏறக்குைறய 30 
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வ டங்கள், குறிப்பாக ஒ  பரம்பைரயின க்ேக, இலவசக் கல்வி 
ம க்கப்பட் ந்த வரலாற்ைற மிக ம் ேவதைன டன் 
இச்சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இதன் காரணமாக, 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் வா ம் இந்திய வம்சாவளியினரான 
மைலயகத் தமிழ் மக்களின் கல்வி அைட கள், குறிப்பாக உயர் 
கல்வி அைட கள், இந்நாட் ல் வா ம் ஏைனய ச கத்தவர் 
களான சிங்களவர்கள், ஸ் ம்கள், வட - கிழக்குத் தமிழர்கள் 
ஆகிேயாாின் அைட கைளவிட, மிக ம் பின்தங்கிய 
நிைலயிேலேய உள்ள . பின்வ ம் தர கைள இதற்கு 
உதாரணமாக எ த் க் காட்ட வி ம் கின்ேறன்: 

பல்கைலக்கழகங்களில் கல்வி கற்கும் ெமாத்த மாணவர்கள் 
ஏறக்குைறய 90,000 ேபர். இதில் இந்திய வம்சாவளிையச் 
சார்ந்ேதார் 476 ேபர் மட் ேம. இதி ம், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் பிள்ைளகள் 200இற்கும் குைறவாேனாேர 
இ க்கின்றனர்.  

2013ஆம் ஆண்  பல்கைலக்கழகத்திற்கு அ மதிெபற்ேறார் 
25,200 ேபர். இவர்களில் இந்திய வம்சாவளிையச் சார்ந்ேதார் 123 
ேபர் மட் ேம. இதி ம், ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் பிள்ைளகள் 
60 இற்கும் குைறவாேனாேர இ க்கின்றனர். இவர்களில் 60%
ற்கும் அதிகமாேனார் கைலத் ைறக்ேக ெதாி ெசய்யப்ப  
கின்றனர். 30%த்தினர் காைமத் வப் பீடத்திற்கும் 10%த்திற்கும் 
குைறவாேனாேர ம த் வம், ெபாறியியல், விஞ்ஞானம், கணினி 
ஆகிய பீடங்களிற்குத் ெதாி ெசய்யப்ப  கின்றனர். வ டத்திற்கு 
15 ேப க்கும் குைறவாேனாேர இத் ைறக க்குத் ெதாிவாகின் 
றனர்.  

பல்கைலக்கழகத்தில் கடைமயில் ஈ பட் க்கும் ேபராசிாியர் 
களில் 794 ேபாில், மைலயகத் தமிழ் ச கத்ைதச் சார்ந்ேதார் 
ஒ வ மில்ைல (05 ேபர் ஓய் ெபற் ள்ள நிைலயில் உள்ளனர்), 
விாி ைரயாளர்களில் 4,482 ேபாில், இச்ச கத்ைத சார்ந்ேதார் 18 
ேபர் மாத்திரேம.  

ெமாத்த பல்கைலக்கழக கல்விசார் ஊழியர்கள் 5,176 ேபாில், 
15 இலட்சம் மக்கள் ெதாைகைய ம் ஏறக்குைறய 7% இன 
விகிதாசாரத்ைத ம் ெகாண் ள்ள இந்திய வம்சாவளி மைலயகத் 
தமிழ் ச கத்ைத சார்ந்ேதாாின் சத தம் 0.35 மட் ேம. 

எனேவ, உயர் கல்வி ேமம்பா  மற் ம் பல் ைறசார் ச க 
எ ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி என்பன க தி, 

 

1. வெர யா மாவட்டத்தில் பல்கைலக்கழகெமான்  
அல்ல  பல்கைலக்கழகக் கல் ாிெயான்   
ஸ்தாபிக்கப்படல் ேவண் ம். 

2. பல்கைலக்கழக அ மதியில் விேசட “ேகாட்டா” ைற 
அறி கப்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 

3. மைலயகப் பாடசாைலகளில் விஞ்ஞான மற் ம் 
கணிதப் பாடெநறிகைளப் திதாக ஆரம்பித்தல் 
ேவண் ம். 

4. ேபாதியளவான பட்டதாாி ஆசிாியர்கள் 
நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். 

5. பல பாடசாைலகள் ேதசியப் பாடசாைலகளாகத் தரம் 
உயர்த்தப்படல் ேவண் ம். அவற்றில், க.ெபா.த 
உயர்தரம் ஆரம்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

6. க.ெபா.த. உயர் தர ள்ள பாடசாைலகளில் வி தி 
வசதிக ம் ேமலதிக வகுப் க ம் ஆரம்பிக்கப்படல் 
ேவண் ம். 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 

had seven minutes, but you have donated three minutes 
out of that. So, you have only four minutes left. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Four minutes is not sufficient, Sir.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, I know. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Give me three more minutes, please. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. Conclude your speech in five minutes. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Chairman, I request you to give me three more 

minutes to make it seven minutes, please.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You go ahead. I will sort it out. 

 
[7.09 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I am really happy that a young and energetic Hon. 

Member from Wayamba has been appointed as the 
Minister of Education. I am sure the future of education 
is in safe hands.  

Since I am short of  time, I have to cut down my 
speech. Hon. Minister, in the Puttalam Education Zone 
there is a shortage of about 2,100 teachers - 844 in Tamil 
the medium and 1,219 in the Sinhala medium. For the last 
ten years had they appointed at least 300 - 500 teachers 
per year, I do not think we would have faced this 
problem. But, very unfortunately, the students in my area 
- 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
We are going to recruit more teachers. 
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ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Minister.  

Also in recruiting teachers, during the last few years, 
what we found out is, applicants from other districts also 
come for the examination. They get appointments and 
after, say, one or two years, they go back. So, this has 
been going on for ages. Therefore, Hon. Minister, I 
request you, when you recruit teachers in the future, see 
that they are recruited from that particular district only. If 
that is done, I think we can solve this problem. Earlier, 
they have been appointed through the Provincial 
Councils, but there are problems. So, I think you must 
take this matter into your hands and see that it is solved 
once and for all. Otherwise, however much we try to 
appoint them, in a few years’ time, they go back. So, 
please take this matter into consideration and see that 
these appointments are made directly.  

Sir, when I was in the Provincial Council about 10 to 
12 years ago, along with the Provincial Director  - I think 
he is here today - we started teaching in the Sinhala 
medium in a Tamil-medium school named Fathima 
Muslim Girls School. Today, in that particular school, 
they have classes in the Sinhala medium up to A/L. Last 
year, five Tamil-speaking students studying in the Sinhala 
medium sat for the A/Ls and got through. It was a very 
good experiment we tried and we have been successful in 
that. Therefore, Hon. Minister, I request you to try this in 
every Tamil medium school because always that 
difference is there - the Tamil-speaking students do not 
get familiar with the Sinhala medium. So, for me, this has 
become a success and I think, in  future, we can try and 
implement this programme right throughout the country. 

Further, there is a playground being built in the Zahira 
College, Puttalam, started by the Hon. Risad Badhiutheen, 
which is half complete. It is a National School. Therefore, 
it will be very useful if you could complete that.  

Hon. Minister, we have got three National Schools in 
my area, but in all those schools, we have a lot of 
problems. Hon. Minister, I have already requested you 
along with my leader to visit this area so that we also 
could have the same facilities the schools in Colombo 
have.  

Now, people are speaking about school uniforms. I am 
sure it is a very good idea because I can remember, when 
I was the Chairman of Salu Sala some time back, that we 
got a big quota, one-fourth of the entire requirement -  to 
supply material for school uniforms. I have to tell you, we 
made a profit of 8 to 10 per cent out of it. Therefore, I 
think it is a very good idea. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you time is closing up. 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Give me two more minutes, Sir. 

In addition to that, I would also like to thank the Hon. 
Minister of Higher Education and Highways. In the last 
four - five years, even though they have been speaking of 
carpeting internal roads, it was only main roads that they 
carpeted. But, this time, they have promised to do the 
interior roads. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much, Hon. Member.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, just give me two more minutes.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, you have exceeded your time. I have given you 

more than the four minutes allocated to you. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I will wind up. 

The Hon. Minister of Higher Education and Highways 
has promised to tar the internal roads.  

In addition, I would also like to make a request 
regarding a main bridge in the village of Udappuwa, 
which causes people a lot of difficulties during every 
rainy season.  So, I request you to do up that bridge in 
Udappuwa and also to open up the Puttalam-Mannar 
Road, where we have to carpet only 26 kilometres. Once 
that is done, it will shorten the distance between Jaffna 
and Colombo by many kilometres.  

 
[අ.භා. 7.16] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 2016 අය වැය තුන්වන වර කියවීෙම් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් සාකච්ජා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, දුෂ්කර පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු 
සම්බන්ධෙයන්  කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 2015/1 චක ෙල්ඛනය අනුව පාසල් 
10,121කින් දුෂ්කර පාසල් 1,712ක් සහ අති දුෂ්කර පාසල් 
1,523ක් තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් පාසල් 800ක් තිෙබනවා. එයින් දුෂ්කර පාසල් 216ක් 
තිෙබනවා; අති දුෂ්කර පාසල් 192ක් තිෙබනවා. ගුරු හිඟය 
1,562යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගුරු ව්යවස්ථාව අනුව, ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුව සාමාන්ය ෙපළ සහ උසස් ෙපළ 
විභාගවලදී සාමාර්ථ සහ සම්මාන සාමාර්ථ අවශ්ය ෙවනවා. උතුරු 
මැද පළාෙත් පාසල්වල ඉතාම අඩු පහසුකම් පමාණයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය හරහා උතුරු මැද පළාෙත් 
ෙහෝ දුෂ්කර පළාත්වලින් කවදාවත් ගුරුවරු බිහි වන්ෙන් නැහැ. 
පළමුවන කාරණය තමයි, අඩු පහසුකම් මත ගුරුවරුන් රැඳී 
ෙනොසිටින නිසා පන්ති පැවැත්ෙවන්ෙන් නැති වීම. පන්ති 
පැවැත්ෙවන්ෙන් නැති නිසා දරුවන්ට ඒ විෂයයන් හදාරන්න 
විධියක් නැහැ. ඊළඟට, දරුවන්ට ෙම් විෂයයන් හැදෑරීමට 
ෙනොහැකි වීම නිසා ගරු වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. මීට අමතරව, පිට පළාත්වලින් ෙම් පෙද්ශවල 
පාසල්වලට අනුයුක්ත කරන ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් ස්ථාන 
මාරු ලබා ෙගන ෙවනත් පෙද්ශවලට පිටත් වී යනවා. ෙම් නිසා 
ෙම් පෙද්ශවල ගුරු හිඟය දිගින් දිගටම පවතිනවා. ෙම් සිද්ධාන්තය 
ඍණාත්මක feedback න්යායක් ෙලස තමයි කියාත්මක වුෙණ්. 
ඇත්තටම සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් මධ්ය මහා 
විද්යාල කමෙව්දය තිබුෙණ් නැත්නම්, දුෂ්කර පළාත්වල 
අනිවාර්යෙයන්ම උගතුන් බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ කියන ස්ථාවරෙය් 
මම ඉන්නවා. අද ෙම් සඳහා විවිධ විසඳුම් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. 
ගුරු අඩු පාඩුව පවතින්ෙන්, විද්යාව, ගණිතය, ඉංගීසි, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය වාෙග් විෂයයන් සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් සඳහා දීප 
ව්යාප්තව ඉල්ලුම්පත කැඳවලා, තරග විභාගයක් පවත්වලා, දීර්ඝ 
කාලීනව අනිවාර්ය ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සියක් මත ෙම් පාසල්වලට 
ගුරුවරුන් බඳවා ගත යුතුයි කියලා, ෙම් වන විට අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන විවිධ සංවිධානවලින් මතයක් බිහි කරලා 
තිෙබනවා.  

ගුරුවරුන් සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  ෙම් ගැන සලකා බලා ෙම් කටයුතු සිදු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ගුරු නිවාස සහ ගුරු විෙව්කාගාර වාෙග් යටිතල 
පහසුකම්වලට අමතරව, යම් කිසි කමයක් යටෙත් ෙමම ගුරුවරුන් 
සඳහා පවාහන පහසුකම් සලසා ෙදයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ෙමොහාන්ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා අප රෙට් සිදු කරන ලද 
පරීක්ෂණ ගැන සඳහනක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම මම ඒ ගැන 
කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙම් වන විට කෘෂිකර්මය සහ පශු 
සම්පත් ක්ෙෂේතය  ගත්තාම, ඒ සත්ව වර්ග සහ බීජ වර්ග සියල්ලම 
ෙම් රටට ආනයනය කරන බව ෙපෙනනවා. විශ්වවිද්යාලවල 
ශිෂ්යයන් අවසන් වර්ෂ ෙදෙක් දී නිබන්ධන සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු පවත්වනවා. ඒ නිසා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා, ෙදමුහුන් කලල හරහා සත්ව වර්ග බිහි කිරීම සහ  
ෙදමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා ෙම් ශිෂ්යයන්ව ඒ පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු සඳහා ෙයොමු කරවන්න පුළුවන් නම් වඩා ෙහොඳයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව මිනිත්තුවක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එමඟින්,  විශාල  ලාභයක් සහ විශාල පගතියක් ඇති කර 

ගන්න හැකිෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වර්ග කිෙලෝ මීටර් 500කට වඩා 
විශාල එප්පාවල ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු ආණ්ඩුවල විචාරකයන් විසින් ෙමම ෙපොස්ෙප්ට් කන්ද ගැන 
අර්ථ කථනය කෙළේ, "රත්තරන් කන්දක් උඩ බුදියා ෙගන ඉන්න 
හිඟන්ෙනක් විධියටයි." ෙම් ෙපොස්ෙප්ට් පාවිච්චි කරලා කරන TSP 
නිෂ්පාදනය දීර්ඝ කටයුත්තක්. ෙම්ෙක් වඩාත්ම සරල ෙද් තමයි 
කියුබාෙව් කමයට බැක්ටීරියා පාවිච්චි කරලා TSP නිෂ්පාදනය 
කරන එක.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාල ෙව්ලාව 

අවසානයි. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එම නිසා මම එය ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතුවලදී අවධානය ෙයොමු ෙවයි 
කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මැතිතුමා. 

 
[7.20p.m.] 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Mr. Chairman, on the 30th of November, 2015, I was 

honoured to speak on the Second Reading Debate of the 
Appropriation Bill, 2016, presented by the Hon. Minister 
of Finance, in relation to and with specific considerations 
to what is considered the most vital and underlying factor 
existent in the context of the Sri Lankan polity - the 
education sector.  

Since Independence, all successive governments in 
power have proposed and implemented many policies 
pertaining to the education sector. However, a concerning 
note is that over time, there has been a downward trend in 
investment in the education sector by these successive 
governments. But, I am happy to proclaim that this 
Government has aptly identified the necessities of 
reversing, implementing and charting a new course of 
effective reform in the current education system, to  allow 
the human capital to sustain the growth momentum of the 
economy, and moreover, readily avail the generations the 
opportunity to consistently cope and overcome the 
challenges of continuous globalization and social 
development.  

Sir, at this juncture, I am pleased to note that the 
Government will be looking to create an even or a level 
playing field for all educational institutions, thereby 
effectively countering and combating social imbalance 
between the urban and the rural areas and promoting 
equal opportunities for all students in Sri Lanka. In 
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addition, I am pleased to share the view of the 
Government that it is essential to realign the education 
system to move away from an examination-centric, 
content-based curriculum towards a competency-based 
curriculum, helping children to gain vital life skills and to 
encourage independent thinking.  

Sir, as you know, I was elected to this House by the 
people of Batticaloa, one of Sri Lanka’s economically-
starved districts within the equally economically and 
socially-deprived Eastern Province. I wish to highlight 
specific issues in the education and higher education 
sectors that directly affect schools and universities in that 
area and how they can be incorporated into the Action 
Plan of this Appropriation Bill for 2016. The Eastern 
Province provides an adequate representation of the case 
at hand where the schools not only require a regeneration 
of the system of education, but also a mass upheaval of 
simply the quality of education provided. If you travel to 
the Eastern Province, you will find many of those 1,360 
schools, that were mentioned by the Hon. Minister of 
Finance, that have been neglected from any assistance 
from the Government in the past and are in dire shortage 
of basic facilities to operate even at its bare minimum 
capacity.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, the Aligarh National School in Eravur, for 

instance, even though have been upgraded to a National 
School way back in 1996, does not have one single 
computer for the use of its students, nor does it have 
adequate room  for expansion as its adjoining land is 
being held by the Sri Lanka Police for its use. Other 
schools in Batticaloa and in the Eastern Province as a 
whole are subject to even more dire circumstances, as 
mentioned earlier.  

Hence, Hon. Chairman, these schools, if  further 
neglected, would create a vicious circle in which social 
imbalance and inequality in Sri Lanka shall continue to 
prevail, even if other sectors are targeted for growth.   

Therefore,  Hon. Finance Minister's proposal for an 
allocation of  approximately Rs. 65,000 million of public 
investment through this Appropriation Bill towards 
increasing teacher training, developing or expanding 
neglected school buildings, providing or improving 
electricity facilities through renewable energy or 
connection to the national grid to all schools  et cetera 
reflect significant development in the education sector.  

Having said that, Sir, a case in point is the ongoing 
issues prevalent in the Engineering Faculty of the South 

Eastern University of Sri Lanka. Sir, I wish to bring to 
the attention of this House that the South Eastern 
University, a pioneering beacon of higher education in 
the Region, commenced its Engineering Faculty with its 
first intake of students in May 2013.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have to conclude now, Hon. Member. 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
I was given six minutes, I was told. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes,  six minutes.   
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
I barely spoke. It seems only two, three minutes have 

passed.  Give me one more minute to conclude. 

Sir, the formulation of its curriculum, complying with 
all components of the IESL standards and guidelines and 
the requirements of the Washington Accord, was done 
under the guidance of senior tenured professors from 
established Engineering Faculties  around the country.  I 
will also table*  the letter from the Vice Chancellor of 
the South Eastern University addressed to the Secretary 
of the Ministry of Higher Education highlighting the 
capabilities of the Engineering Faculty for reference 
purposes. 

Mr. Chairman, since I have prepared my speech, I 
wish to table* the rest of my speech.  Thank you. 

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 291,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
  

136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 571,450,000 

 
“136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 571,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

639 640 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  80 ,900,000 

  

"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු.  80 ,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.  49 ,350,000 
 

"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  49 ,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

219 වන ශීර්ෂය.- කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු.  58 ,050,000 

 
"219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  58 ,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  7 ,600,000 
 

"219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  7 ,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  579 ,150,000 
  

"219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  579 ,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  1 ,683,100,000 

 
"219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  1 ,683,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

219 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 291,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 571,450,000 
 

“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  571,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 80,900,000 
 

தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 80,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 49,350,000  
 

“தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  49,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  219.- விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 58,050,000 
 

“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 58,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 7,600,000 
 

“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  7,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 579,150,000 

 

“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 579,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,683,100,000 

 

“தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா  1,683,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 291,500,000, for Head 136, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 571,450,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 571,450,000, for Head 136, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 136, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 80,900,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 80,900,000, for Head 136, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 49,350,000 
 
Question, "That the sum Rs. 49,350,000, for Head 136, Programme 

02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 136, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 219. - DEPARTMENT OF SPORTS DEVELOPMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 58,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 58,050,000, for Head 219, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,600,000, for Head 219, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 219, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs.  579,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 579,150,000, for Head 219, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,683,100,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,683,100,000, for Head 219, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.12,065,665,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  643 ,200,000 

 

"126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  643 ,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  151 ,588,500,000 
  

"126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  151 ,588,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  16 ,918,550,000 

 
"126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  16 ,918,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

643 644 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

207 වන ශීර්ෂය.- පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 130,150,000 

 
“207 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 130,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 

රු.10,000,000 
 
“207 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 10,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 730,500,000 
 

“207 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 730,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 

රු.152,500,000 
 
“207 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 152,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
209 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 51,940,000 
 

“209 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 51,940,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 

රු.11,850,000 
 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 11,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 60,715,000 

 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 60,715,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 
රු.208,400,000 

 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 208,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
212 වන ශීර්ෂය.- විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,926,400,000 
 

“212 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 2,926,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
212 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 
රු.334,250,000 

 
“212 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 334,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
212 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
213 වන ශීර්ෂය.- අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 58,880,000 
 

“213 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 58,880,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
213 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 
රු.84,530,000 

 
“213 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 84,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
213 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

645 646 
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“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 12,065,665,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 643,200,000 

 
“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 643,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 151,588,500,000 
 

“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 151,588,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 16,918,550,000 
 

 “தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 16,918,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்   207. - ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 130,150,000 
 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 130,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 10,000,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  10,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 730,500,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 730,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 152,500,000 
 
“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  152,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்   209. - ேதசிய சுவ க்காப் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 51,940,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 51,940,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 11,850,000 

 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  11,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 60,715,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 60,715,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 208,400,000 
 
“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  208,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  212.- பாீட்ைசகள் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,926,400,000 

 
“தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 2,926,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 334,250,000 
 
“தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  334,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  213.- கல்வி ெவளியீட் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 58,880,000 
 

“தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 58,880,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 84,530,000 
 
“தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  84,530,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,065,665,000, for Head 126,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 126, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 643,200,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 643,200,000, for Head 126, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the  Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 126, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 151,588,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 151,588,500,000, for Head 126,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 126, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 16,918,550,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 16,918,550,000, for Head 126, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 126, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 207. -  DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 130,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 130,150,000, for Head 207,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 10,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 10,000,000, for Head 207, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 730,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 730,500,000, for Head 207,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 152,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 152,500,000, for Head 207, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 209. -  DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 51,940,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 51,940,000, for Head 209,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 11,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,850,000, for Head 209, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 60,715,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 60,715,000, for Head 209,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 208,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 208,400,000, for Head 209, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 212. -  DEPARTMENT OF EXAMINATIONS 

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 2,926,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,926,400,000, for Head 212,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 212, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 334,250,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 334,250,000, for Head 212, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 212, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 213. -  DEPARTMENT OF EDUCATIONAL PUBLICATIONS 

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 58,880,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 58,880,000, for Head 213,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 213, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 84,530,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 84,530,000, for Head 213, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the  Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 213, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

විශව්විද්යාල අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය  
පුනරාවර්තන -  රු. 29,871,930,000 
මූල ධන - රු. 141,547,950,000 

 
பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் 

மீண் வ ம் - . 29,871,930,000 
லதனம் - . 141,547,950,000 

 
MINISTRY OF  UNIVERSITY EDUCATION AND HIGHWAYS 

Recurrent  - Rs.  29,871,930,000 
Capital     -  Rs.141,547,950,000 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පහත 
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

“උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය 

ශීර්ෂ 117 - උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා   

17 වන පිටුෙව්, 13 සහ 14 වන ෙප්ළි ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතම ආෙද්ශ කළ යුතුය. 

  

'පුනරාවර්තන   30,537,930,000 

මූලධන 142,525,950,000 ' " 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එම සං ෙශෝධනයට සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye! 
   
“117 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 500,930,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම,  
රු. 3,219,050,000 

 
“117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,219,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
“தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 500,930,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  3,219,050,000 

  

“தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,219,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 500,930,000, for Head 117, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,219,050,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 3,219,050,000, for Head 117, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 117, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
ශීර්ෂ 117. - විශව්විද්යාල අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත ්යවරයා 
 

වැඩසටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම ‐  
රු. 390,000,000 

 

වැඩසටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම ‐  
රු. 122,386,900,000 

 
தைலப்  117.-  பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் 

ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  390,000,000 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 122,386,900,000 

 
HEAD 117.- MINISTER OF UNIVERSITY EDUCATION AND 

HIGHWAYS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 390,000,000 

 

Programme 02.- Development Activities -Capital Expenditure, 
Rs.122,386,900,000 

   
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ස භාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක ස භා අවස් ථාෙව්දී 
117වන ශීර්ෂෙය් 02වන වැඩසටහෙනහි පුනරාවර්තන හා මූල ධන 
වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පි ළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 

 
17 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 

සඳහන් අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය. [ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

 
"වැඩ සටහන 02 සංවර්ධන වැඩ සටහන     1,056,000,000 

                                                    123,364,900,000" 
 
මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය්                 

ශී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය, නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් සිට ෙමම අමාත්යාංශයට මාරු කිරීමයි.  

 
 "117වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩ සටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,056,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල සහ මූලධන වියදම 
සඳහා රු.123,364,900,000ක වැඩි කරන ලද  මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් ස භාසම්මත විය. 
 

117වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන සහ මූලධන 
වියදම් සං ෙශෝ ධිතාකාරෙයන් උපෙල් ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යැයි නිෙයෝග කරන ලදි. 

 
"தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,056,000,000 அதிகாிக்கப்பட்ட ெதாைக ம் 
லதனச் ெசல க்கான பா 123,364,900,000 அதிகாிக்கப்பட்ட 

ெதாைக ம் அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப மாக" எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசல கள் தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் 
பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, “That the increased sum of Rs. 1,056,000,000 for 

Recurrent Expenditure and the increased sum of Rs. 123,364,900,000  
for Capital Expenditure, for Head 117, Programme 02, be inserted in the 
Schedule” put and agreed to.  

 
Head 117, Recurrent and Capital Expenditures, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 

 
214 වන ශීර්ෂය.-  විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 

සභාව  
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 28,981,000,000 

 
“214 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 28,981,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
214 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  
රු. 15,942,000,000 

 
“214 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 15,942,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
214 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

தைலப்  214.-  பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு   

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 28,981,000,000 
 

“தைலப்  214, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 28,981,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  214, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - 
லதனச் ெசல  பா 15,942,000,000 

 

“தைலப்  214, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 15,942,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  214, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
HEAD 214.- UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 28,981,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 28,981,000,000, for Head 214, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 214, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 15,942,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 15,942,000,000, for Head 214, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 214, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

අ. භා. 7.30ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 07වන සඳුදා.  

 

பி.ப. 7.30 மணிக்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 
ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ   

2015 சம்பர் 07 திங்கட்கிழைம. 
 

At 7.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 07th 

December, 2015. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள்   
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

 

ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය යළි 
සථ්ාපිත කිරීම 

இலங்ைக ேதசிய ல்கள் அபிவி த்திச் சைபைய 
மீளத் தாபித்தல் 

RE-ESTABLISHMENT OF SRI LANKA PUBLICATION 
DEVELOPMENT BOARD 

 

[අ.භා. 7.30] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"1972 මැයි මස 17වන දින අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව ස්ථාපිත කරන 
ලද ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය, 

1.  ජනතාව අතර ෙපොත පත කියවීෙම් ද, පරිහරණය කිරීෙම් ද පුරුද්ද 
වැඩි දියුණු කිරීම හා ඊට අනුබල දීම, 

2.  ෙපොත් පත් ලිවීම, නිෂ්පාදනය, අපනයනය සහ ආනයනය, විකිණීම 
සහ ෙබදා හැරීම යන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම, 

ඇතුළු අරමුණු ඉටු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් පිහිටුවන ලද ආයතනයකි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

ෙම් වන විට ෙමම ආයතනය අෙහෝසි කර දමා ඇති අතර, ෙම් නිසාම ෙපොදුෙව් 
ජනතාවෙග් හා පාසල් දරුවන්ෙග් කියවීම දියුණු කිරීම, ගන්ථ 
නිර්මාණකරණයට මඟ ෙපන්වීම හා ආධාර දීම අරමුණු කරගනිමින් 
කියාත්මක වන කිසිදු රාජ්ය ආයතනයක් ෙනොමැති තත්ත්වයකට පත්ව තිෙබ්. 

එබැවින් ඉහත සඳහන් ජාතික අවශ්යතාව සලකා ෙමම ආයතනය නැවත 
ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ෙමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි." 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා. 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු 

කිහිපයක් ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්න මා කැමැතියි. එක 
කාරණයක් තමයි, ෙම් ආයතනය ෙනොතිබුණත් දරුෙවෝ ෙපොත් 
කියවනවා. ඒ ගැන අපට විවාදයක් නැහැ. නමුත් දරුවන් සහ 
ෙපොදුෙව් ජනතාව අතර කියවීෙම් පුරුද්ද ඇති කිරීම අරමුණු කර 
ෙගන ව්යාප්ත කරන යම්කිසි ආයතනයක් රටකට අවශ්යයි. 1974 
අෙපේල් මාසෙය් 26වන දා බදිඋද්දීන් මහමුද් හිටපු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා තමයි ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය පිහිටු 
විම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කර තිබුෙණ්. එය 
ආරම්භ කළ අදාළ ඇමතිවරයාට ගරුත්වයක් වශෙයන් ඒ අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශය අලුත් මන්තීතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා 
නැවත හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව අතර ෙපොත පත 
කියවීෙම්, පරිහරණය කිරීෙම් පුරුද්ද වැඩිදියුණු කිරීම, ෙපොත්පත් 
ලිවීම, නිෂ්පාදනය, අපනයනය හා ආනයනය, විකිණීම සහ ෙබදා 
හැරීම යන කටයුතු දියුණු කිරීම, ශී ලංකාෙව් මුදණ හා පකාශන 
කර්මාන්ත දියුණු කිරීම, ෙපොතපත හා අදාළ අන්තර්ජාතික 
සංවිධාන ෙවනත් විෙද්ශීය ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වීම සහ 
ජාතික සංවර්ධන කියාවලියට අනුකූල වන ජාතික ෙපොත් 
පතිපත්තියක් බිහි කිරීම යන කරුණු ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් පරමාර්ථ අතර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ගන්ථ 
කර්තෘවරුන් සහ පකාශකයන් කිහිපෙදනකු සමඟ මා ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් සෑම ෙකෙනක්ම පිළිගත් ෙද් තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම අලුතින් ෙපොත් පත් ලියන අයට ෙම් ආයතනෙයන් 
විශාල අනුබලයක් ලැබුණාය කියන එක. ඒ ආයතනය පවත්වා 
ෙගන යෑෙම් යම් යම් අකමිකතා, පරිපාලනමය වශෙයන් ගැටලු 
තිෙබන්න පුළුවන්. එවැනි ෙද්වල් ෙබොෙහෝ ආයතනවල තිෙබනවා. 
නමුත් එයට උත්තරය වශෙයන් ෙතෝරා ෙගන තිබුෙණ් ෙම් 
මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකය පුරාම ෙපොතපත කියවීම අඩුෙවමින් 
යන කාලයක් දැන් තිෙබන්ෙන්. තරුණ ෙපොත් කර්තෘවරුන් 
ගණනාවක් ඉන්නවා. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙපොත් මුදණය කර 

ගන්න විධියක් නැහැ. නම කිව්වාට කමක් නැහැ, අද 
ෙබොෙහොමයක් තරුණ කවීන් "බූන්දි" වාෙග් ෙවබ් අඩවියක තමයි 
තමන්ෙග් කවිය පළ කරන්ෙන්. එය තමන්ෙග් ෙපොතක් වශෙයන් 
පළ කර ගන්න ඒ ෙල්ඛකයන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමවැනි ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, එයට 
අදාළ කරන මුදල් හදල් ෙවන් කරලා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම 
අතිශය වැදගත් වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ආයතනය 
නැවත ආරම්භ කරන්න ඔබතුමා එකඟ නම් ඔබතුමාත් ඒ 
ආයතනයට යම්කිසි පිරිසක් පත් කරයි. නමුත් එකම පිරිසක් 
නැවත නැවත පත් කරන්ෙන් නැතුව, යම්කිසි කාලයකට වරක්, 
අඩු ගණෙන් අවුරුදු ෙදකකට ෙහෝ අවුරුදු හතරකට වරක්වත් 
නිලධාරි මණ්ඩලය ෙවනස් වන විධියට ව්යවස්ථාව සකස් 
කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, සමහර ෙද්වල් 
රුචිකත්වය මතම යන්න ගියාම විවිධ ගැටලු ඇති වන නිසායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා අධ්යාපනය 
භාර ඇමතිවරයා නිසාත් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ෙග් ෙපොත් පත් කියවීෙම් රුචිය ෙකොතරම් 
කඩා ෙගන වැටී තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව යම් ආකාරයක 
ජාතික සමීක්ෂණයක් වාර්ෂිකව කරන්නය කියලා. ෙමොකද, අද 
විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
අද අන්තර්ජාලය තුළ විශාල වශෙයන් කථා ෙපොත් පළ කරලා 
තිෙබනවා. මා නම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ කථා ෙපොත් අන්තර්ජාලය 
තුළින් ෙපොත් විධියටම කියවන්න දරුවන් ෙපලඹිලාත් තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් ෙපොත් පත් අන්තර්ජාලය හරහාත් දරුවන්ට කියවන්න 
සලස්වන්න කැමැති සමහර ගන්ථ කර්තෘවරුන් ඉන්නවා. ඒ 
කාලෙය් අන්තර්ජාලය ෙනොතිබුණු නිසා ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ව්යවස්ථාව එවැනි පැතිවලට ෙයොමු ෙවලා 
නැහැ. දරුවන් අන්තර්ජාලය හරහාත් විවිධාකාර ෙපොත්පත් 
කියවන නිසා ඒ වාෙග් වගකීමකුත් ඇති වන පරිදි ෙමය 
කියාත්මක කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 7.36] 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාමත් කාෙලෝචිත ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට ලැබීම ගැන මා අතිශයින් සන්ෙතෝෂ 
වනවා. විපක්ෂෙයන් ෙගෙනන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් ස්ථිර කිරීම අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අපි ෙදන 
ඉතාමත් ෙහොඳ ආදර්ශයක්. විපක්ෂය, ආණ්ඩු පක්ෂය ෙදකම 
එකතු ෙවලා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් කිරීම 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් අපි දකින එක් සාධනීය 
ලක්ෂණයක් හැටියට තමයි අද ෙම් ස්ථිර කිරීම කරන්ෙන්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වාෙග්                   
ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය අපි රැක ගත යුතුමයි. 
අතීතෙය් ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් 
කියාත්මක කළ අපට මතක ෙද්වල් නැවත සිහිපත් කෙළොත්, 
ගුරුළුෙගෝමී සම්මානය; විෙශේෂෙයන්ම ෙල්ඛකයින්, පකාශකයින් 
ඇගැයීම; විශිෂ්ඨතම ෙපොත්හල් ෙතෝරාෙගන සම්මාන පිදීම; 
පුස්තකාල 40,000ක් පමණ පිහිටුවන ලද අතීත අත් දැකීම; සිංහල, 

657 658 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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දමිළ, මුස්ලිම් ඇතුළු සියලු ජාතික ෙල්ඛකයන් එක් සංවිධානයක් 
වටා ෙගොනු කිරීම අරබයා ශී ලංකා ෙල්ඛක සංවිධානය පිහිටුවීම; 
ළමා ෙපොත් මුදණය සඳහා එක ෙපොතකට රුපියල් 40,000 බැගින් 
ෙල්ඛකයින් 25ෙදෙනකුට පිරිනැමීම ආදී ෙද්වල් දැක්විය හැකියි. 
ඒ වාෙග්ම ෙපොත් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් දසලක්ෂයක් ෙවන් 
කිරීම වෙග් සාධනීය ලක්ෂණ රාශියක් ඇති වුණා, ෙල්ඛන කලාව 
වාෙග්ම කියැවීෙම් පුරුද්ද වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා. 

එම ෙයෝජනාවත් එක්කම මා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, තාක්ෂණ පතිකර්මත් එක්ක සාධනීය 
අයුරින් අලුත් ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලයක් විධියට ශී ලංකා ගන්ථ 
සංවර්ධන මණ්ඩලය අනාගතෙය්දී කියාත්මක කළ යුතුයි කියා. 
විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාලෙය් පරිහරණය වන ෙපොත්, ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් e-book හැටියට පරිවර්තනය වන ෙපොත් තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් අපට කියවන්නට හැකියාවක් ලැෙබන ෙපොත්, 
සියලු ෙද්වල් ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා e-book විධියට 
කියැවිය හැකි පරිදි සකස් ෙකොට ළමයින්ට අලුත් කලාවක් 
ඉගැන්විය යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් පළ කරනු 
ලබන ෙපොත්වල පමිතිය නැවතත් ෙම් මණ්ඩලය හරහා ඔබතුමාට 
අවශ්ය පරිදි සකස් කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ සඳහාත් ෙමම 
මණ්ඩලය අපට වැඩිදියුණු කළ හැකි ෙවනවා. මා වැඩිෙයන් 
කාලය ගන්න ලැහැස්ති නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
ෙමම සාධනීය ෙයෝජනාව පිළිෙගන ෙම් මණ්ඩලය අලුතින් 
ස්ථාපිත කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අතීතෙය් තිබුණු 
ෙමම මණ්ඩලයට 2012.01.11වැනිදා අත් හිටුවන්ෙන්, එහි හිටපු 
නිලධාරි මණ්ඩය ඉවත් කරගන්න හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට 
අවශ්ය වූ නිසා බවයි අපට ලැබී තිෙබන ආරංචිය. ගන්ථ සංවර්ධන 
මණඩලය අෙහෝසි කිරීම ෙනොව එහි නිලධාරින් ඉවත් කරන්නයි 
එතුමාට අවශ්ය වුෙණ්. ඒකට කමයක් නැති නිසා ගන්ථ සංවර්ධන 
මණ්ඩලය විනාශ කරලා දමනවා. ඒකයි අපට ආරංචි විධියට සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අනාගත දැක්මක් ඇති ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙමය ඉටු කරනු ඇතැයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar.  

You have three minutes. 

 
[பி.ப.7.40]  
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 நன்றி, அைவத் தைலவர் அவர்கேள! இலங்ைகத் ேதசிய 

ல்கள் அபிவி த்திச் சைப ெதாடர்பான இப்பிேரரைண 
யான  காலத்தின் ேதைவெயன்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல 
வ த்த வி ம் கின்ேறன். ஒ  நாட் ன் ஒவ்ெவா  
பிரைஜ ம் வாழ்வதற்கு எவ்வா  உண , உைட, 
வசிப்பதற்கான  என்பன ேதைவப்ப கின்றேதா அதற்கு 
நிகராக எ த வாசிக்கத் ெதாிந்தி க்க ேவண் ய ம் 
அவசியமாகின்ற . 'கல்வியிறிவில்லாதவன் நைடப் பிணத் 
திற்கு நிகரானவன்' என்றால் அதற்கு மாற் க்க த்  இ க்க 

யா .  அவ்வைகயில் வாசிப்பதற்கான வசதிகைள ம் 
வாய்ப் க்கைள ம் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்ப  ஒ  நாட் ன் 
அரசாங்கத்தின் ெபா ப்  என்பதைன இந்த உயாிய 
சைபயிேல வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  அவ்வைகயிேல 

நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் மைலயகப் பகுதிகளிேல ம் 
இவ்வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற .   

எம  தாைதயர்கள் 200 வ டங்க க்கு ன் 
ெதன்னிந்தியாவி ந்  ேதாட்டப் றங்கைள அைமப்பதற் 
காகப் பிாித்தானிய வர்த்தகர்களினால் இங்கு ெகாண் வரப் 
பட்டார்கள். அவ்வா  ெகாண் வரப்பட்டவர்கள் கா கைள 
அழித் க் ேகாப்பி, ேதயிைல, இறப்பர் ேபான்ற பயிர்கைள 
உண்டாக்கி இந்த நாட்ைட வளம் ெகாழிக்கும், ெசல்வம் 
ெகாழிக்கும் நாடாக மாற்றினார்கள். இந்நாட் ன் நிரந்தர 
அந்நியச் ெசலாவணிைய ஈட் த்த ம் பயிர்ச்ெசய்ைககளாகத் 
ேதயிைல ம் இறப்ப ம் அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர ம் 
உள்ள .  அந்நிைலேய எதிர்காலத்தி ம் ெதாட ம் என்பதில் 
எவ்வித சந்ேதக ம் இல்ைல. ஆனால், இந்த அந்நியச் 
ெசலாவணிைய ஈட் த்த ம் இந்திய வம்சாவளி மக்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ஏைனயவர்கேளா  ஒப்பி ம்ேபா  
மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயி ள்ளைத எவ ம் ம ப்பதற் 
கில்ைல.  விேசடமாக மைலயக மக்களின ம் மைலயக 
மாணவர்களின ம் வாசிப் ப் பழக்க ம் வாசிக்கும் திற ம் 
மிக ம் குைறவாக இ ப்பதைன நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இதற்கு மிகப் 
பிரதான காரணமாகத் ேதாட்டப் றங்களிேல வாசிகசாைலகள் 
இல்லாம ப்பைத இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  மாணவர்கள் ெபா  அறிவிேல மிக ம் பின்தங்கிய 
நிைலயிேல இ க்கின்றனர்.  ேபாட் ப் பாீட்ைசகளிேல ெபா  
அறி ப் பகுதியிேல மிக ம் குைறந்த ள்ளிகைளப் 
ெப கின்றனர். இதனால் அவர்கள் ேபாட் ப் பாீட்ைசகளிேல 
ஏைனயவர்க க்கு நிகரான ள்ளிகைளப் ெபற யாமல் 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள இழக்கின்றனர். எனேவ, மைலயக 
மக்கைள ம் ஏைனயவர்க க்கு நிகராகக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் ய பல்ேவ  ேதைவக க்கு மத்தியில் வாசிக 
சாைலகைள ம் ஏற்ப த்தேவண் ய  காலத்தின் ேதைவ 
யாகும். எனேவ, கல்வியைமச்சு இவ்விடயத்திேல அதிக 
அக்கைற காட்  மைலயகெமங்கும் ேதைவயான வாசிகசாைல 
கைள ஏற்ப த்த ேவண் ெமன வ த்தி விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி.  வணக்கம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez. 

You have three minutes. 
 

[பி.ப.7.42]  
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயின்மீ  உைரயாற்  
வதற்கு ன்பாக, ன்னர் ெசனட்டராக இ ந்  ேநற் க் 
காலஞ்ெசன்ற மசூர் ெமளலானா அவர்களின் மைறைவயிட்  
இந்தச் சைபயிேல என  அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට මා කැමැතියි. ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට ඉමහත් ෙසේවයක් ඉටු කළ දිවංගත ආචාර්ය 
බදිඋද්දීන් මහමුද් මහතාෙග් පයත්නෙයන් ස්ථාපිත කරන ලද      
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණඩලය  විශාල ෙසේවයක් ඉටු 
කර තිෙබනවා. එම ෙසේවය තවත් ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය 
නැවත ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම අවශ්යයි කියන 
කාරණය මම සඳහන් කරනවා. 

දැනට රෙට් තිෙබන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ 
අවාසනාවකට වාෙග් ෙපොත්පත් කියවීෙම් පවණතාව අඩු වීෙගන 
යන ආකාරයක් දකින්න තිෙබනවා. එවැනි වකවානුවක, ෙපොත් 
කියවීෙම් අවශ්යතාව තහවුරු කිරීම සඳහාත්, ෙමම ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් අනිකුත් අරමුණු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහාත්, ශී ලංකා 
ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය නැවත ස්ථාපිත කිරීම වඩාත් 
සුදුසු බව මම ෙම් ගරු සභාවට දන්වා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 3ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 7.45] 
 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ශී ලංකා 
ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය නැවත ස්ථාපනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් ෙපොත් කියවන දරුවන්ට, ඒ වාෙග්ම ෙල්ඛකයන්ට 
අනුගහය දක්වන්න, සියලුම ජාතීන් එකතු කර හදන ලද ෙම්        
ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය 1974 වර්ෂ ෙය් සිට රට 
තුළ ජාතික සංහිඳියාවට ෙලොකු පිටුවහලක් වුණා. ෙම් මණ්ඩලය 
කාලයක් තිස්ෙසේ පැවතිලා, 2012 ජනවාරි මාසෙය්දී විසුරුවා හැරීම 
ඇත්තටම අනුමත කළ ෙනොහැකි කටයුත්තක්. ෙම් වාෙග් කටයුතු 
පසු ගිය කාලය පුරාවට සිද්ධ වුණා. තමන්ට අවශ්ය නිලධාරින් 
අයින් කර ගන්න බැරි වුණාම ඒ ආයතනය වහලා දමපු අවස්ථා 
මීට ෙපර තිබුණා. ඒ නිසා ෙම්ක යම්කිසි ෙද්ශපාලන පසු බිමක් 
තුළ සිද්ධ වුණු ෙදයක් ෙලස මා දකිනවා. ඒ නිසා ෙමම 
ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවමින් මා කියා සිටින්ෙන් ෙද්ශපාලන 
අවශ්යතා මත කටයුතු කළ, පළිගැනීම් කළ කාලය දැන් ඉවරයි 
කියන කාරණයයි. අද ජාතික සංහිඳියාව ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. අද ආණ්ඩු පක්ෂයත්, 
විපක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් යහ පාලනය 
ෙගොඩනැඟීමට ෙලොකු පයත්නයක් දරනවා. එම නිසා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් වශෙයන් මා 
පිළිගන්නවා. ෙම් කටයුත්ත ඉතා ඉක්මනින් කළ යුතු බව පකාශ 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 7.47] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
වන ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය නැවත ස්ථාපිත 

කිරීම ෙකටුම්පත් කරන්න ෙම් වන විටත් -එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න කලින් සිටම- අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
අපත් කියන්ෙන් ෙම් ආයතනය තිෙබන්න ඕනෑය කියායි. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙමම ෙයෝජනාෙව්දී අද යහ පාලනය 
අගයමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙදපළක් කථා කළා. 
මා හිතන විධියට ඒකත් ෙහොඳ සාධනීය තත්ත්වයක්. එතුමන්ලාත් 
ඇතුළුව මන්තීවරු හතරෙදෙනක් අද ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා 
කළා.   

අෙප් මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් මණ්ඩලය අෙහෝසි කර තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
අරමුණකින්. ශී ලංකා ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය තිබිලා 
තිෙබනවා. එතුමන්ලා එය අෙහෝසි කිරීෙම්දී සාධාරණීකරණය කර 
තිෙබන්ෙන් ජාතික පුස්තකාල හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලය 
හරහා අෙප්ක්ෂිත කාර්යය ඉෂ්ට ෙවනවා කියායි. නමුත්, ඇත්තටම 
ඒ කටයුත්ත ඉටු ෙවලා නැහැ. ජාතික ගන්ථ සංවර්ධනෙය්ලා 
වර්තමාන තත්ත්වය ෙලස දක්වා ඇත්ෙත්, "ෙමම මණ්ඩලය 
අෙහෝසි වුණත්, ජාතික පුස්තකාල හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලයට 
ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යය ඉටු 
කිරීෙමහිලා පමුඛ දායකත්වයක් සැපයීමට ෙනොහැකි විය. එම 
ආයතනය ජනතාව අතර ෙපොත පත කියවීෙම්, පරිහරණය කිරීෙම් 
පුරුද්ද වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අනුබල දීම සඳහාත්, ගුණාත්මක 
ෙපොත් පත් නිර්මාණය කිරීෙමහිලා සපයන දායකත්වය සඳහා 
ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් ඉටුකළ යුතු කාර්යයන් 
සාක්ෂාත් කිරීමටත් අෙපොෙහොසත් වී ඇති බව ෙපනී ෙගොස් ඇත" 
කියායි. ඒ නිසායි ෙම් මණ්ඩලය අප නැවත වතාවක් ස්ථාපිත 
කරන්න හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප්ක්ෂිත 
අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව, භූතානය, මැෙල්සියාව, 
බංග්ලාෙද්ශය වැනි රටවලත් ෙමවැනි මණ්ඩල තිෙබනවා. එම 
නිසා ෙමම මණ්ඩලය ශී ලංකාෙව්ත් නැවත ස්ථාපිත කළ යුතුය 
කියන අදහෙසේ තමයි අප ඉන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකා 
ජාතික ගන්ථ සංවර්ධන මණ්ඩලය නැවත ස්ථාපිත කිරීම පිණිස 
අවශ්ය සාධාරණීකරණය සහිත අමාත්ය මණ්ඩල සටහනක් ෙම් 
වන විට ෙකටුම්පත් කරමින් පවතිනවා. නුදුෙර්දීම එය අමාත්ය 
මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය 
කියන කාරණය මම කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා, කියවී ෙම් රුචිය වැඩි කරන්න 
අවශ්ය පියවර ගන්න කියලා. ඒ සඳහා අපි දැනටමත් පියවර 
ගනිමින් යන බව මම ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික පුස්තකාල හා 
පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලය අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන බව 
ඔබතුමාත් දන්නවා. පසු ගිය කාලෙය් ජාතික පුස්තකාල හා 
පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලයට ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය 
සම්පූර්ණෙයන් කපා හැර තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන්  මුදල් ෙයෙදව්ෙව් 
නැහැ.  

අ ෙප් රෙට් සියලුම පාසල්වල තිෙබන පුස්තකාල සඳහා 
ෙපොත්පත් ලබා ෙදන්න කියලා දැන් අපි ජාතික පුස්තකාල හා 
පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලයට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කුමන ෙපොත් පත්ද ලබා ෙදන්ෙන් කියන කාරණය 
තීරණය කරන්න අෙප් (ආචාර්ය) ඩබ්ලිව්.ඒ. අෙබ්සිංහ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
එතුමාත් ෙහොඳ ෙල්ඛකෙයක්. ඒ ඒ විෂයයන් පිළිබඳව දැනුමලත්, 
ඒ පිළිබඳව  අවෙබෝධය තිෙබන පිරිසකින් සමන්විත කමිටුවක් අපි 
පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ කමිටුව මාර්ගෙයන්  කුමන වර්ගෙය් 
ෙපොත් පත්ද පාසල්වලට ලබා ෙදන්ෙන් කියන කාරණය තීරණය 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැෙනන විධිෙය් මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කරලා, හැම පාසලකම පුස්තකාලවලට අවශ්ය ෙපොත්පත් 
ටික ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනාව පිළිෙගන කථා කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඔබතුමා 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොපමණ කාලයකින් කැබිනට් 
පතිකාව ඉදිරිපත් කරන්නද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඊට අවශ්ය පියවර දැන් ගනිමින් යනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ඔබතුමා ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙනොකළත් අපි ඒ 
කටයුත්ත කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හි ටිෙය්. දැනටමත් 
සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි 
ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා  ඔබතුමා මුදල් ලබා ගන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ශීර්ෂයක් වශෙයන් අය 
වැෙයන් ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් ෙවලා නැහැ ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කැබිනට් පතිකාව දැම්මාම ඒ සඳහා මුදල් ලබා ෙදන්න එපායැ. 

[බාධා කිරීමක්] ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ලබා ගන්නත්, ඒ පිළිබඳව 
දැනුම තිෙබන පවීණයින් ඒ සඳහා පත් කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" කියන සංකල්පය යටෙත් හැම පාසලකම තිෙබන             
e-libraries සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ත් අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන කාරණය ඔබතුමාට මම කියන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පරිගණක පහසුකම් ලබා දුන්ෙන් නැහැයි 
කියලා ඔබතුමන්ලා කලිනුත් විෙව්චනය කළා. පරිගණක 
60,000ක් විතර ලබා දීලා තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් එයින් සියයට 
90කට වැඩි පමාණයකට තවම Internet පහසුකමවත් නැහැ. 
Internet පහසුකම් නැතිව දැනුම ලබා ගන්න බැහැ. අද දැනුම 
ෙව්ගෙයන් ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා අලුත් දැනුම  අෙප් රටට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම e-libraries සහ අන්තර්ජාල 
පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව අපි ෙහොඳින් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අපට මුදල් ලැබිලා තිෙබන නිසා ෙහට 
සිටම ෙම් මුදල් ටික හරියට කළමනාකරණය කරලා, ෙමවැනි 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ඒ මුදල් ෙයොදවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙම් කියාමාර්ගය අපි දැනටමත් අරෙගන තිෙබන නිසා ෙම් 
ගැන තර්ක කරලා වැඩක් නැහැ කියා මම හිතනවා. ෙබො ෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 7.00  පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 7.50ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් 07 වන සඳුදා පූ.භා. 
9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , ேநரம் பி.ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைம 
யால், மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்..  

அதன்ப , பி.ப. 7.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  07, 
திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
  

And it being past 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

 

Adjourned accordingly at 7.50 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 
07th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  

663 664 



  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 මඩකලපුව තරුණ කිස්තියානි සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)-[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා] 

- පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [දහතුන්වන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 120, 217 (කාන්තා හා ළමා කටයුතු); ශීර්ෂ 160, 283, 291(මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර); 

ශීර්ෂ 198, 282 (වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ) ] - කාරක සභාෙව්දී සලකා 
බලන ලදී 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 මැණික් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Batticaloa Young Men’s Christian’s Association (Incorporation) - [The Hon. Gnanamuthu 

Srineshan] – Read the First time 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 - [Thirteenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [ Heads 120, 217 (Women and Child Affairs); Heads 160, 283, 

291 (Mahaweli Development and Environment); Heads 198, 282 (Irrigation and Water 
Resources Management)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Crisis Faced by Gem Industry 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்]  - 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதின் ன்றாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 120, 217 (மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள்); தைலப் கள் 160, 283, 291 (மகாவ  

அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல்); தைலப் கள் 198, 282 (நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள 
காைமத் வம்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள ெந க்க  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

Performance Report of the Forest Department for the year 2014. 
[The Hon. Lakshman Kirella on behalf the Hon.  Prime Minister, 
Minister of National Policies and Economic Affairs] 

  
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Speaker, I present the following two petitions: 

 

1. A petition from Ms. Sundaram Sivadarshani of 
Kovila Road, Kalmunai; and  

 

2. A petition from Mr. W.D. Perera of No. 242/8, 
Navodaya Mawatha, Jalthara, Ranala. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) ලබුකැෙල්, පලාෙගොල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.වී. 
ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) හංවැල්ල, දිද්ෙදනිය පාර, අංක 56 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
බී.ඒ. සමන් ලක්සිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මැණික්දිෙවල, අමුණුපුර, බණෙග්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි බී.ජී. සමරෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) රජවැල්ල, දිගන, අලුත්වත්ත පාර, අංක 01 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්.පී. බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) කළුතර උතුර, පන්සල පාර, අංක 117 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.පී. කීර්තිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මතුගම කන්දෙහේන, ශී අභිමංගලරාමෙයහි වාසය කරන 
පූජ්ය කන්දෙහේෙන් පඤ්ඤවංශ හිමියන්ෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) නෑෙබොඩ, නාහල්ල, ෙබලිගාල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ.ඩී. පබුදිකා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ඉත්තපාන, මිරිසව්ත්ත, සමගිපුර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ටී.එම්. චන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙදොඩන්ෙගොඩ, පුහාබුෙගොඩ, අක්කර 18 යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ. දිසන්ා රංජනී උඩවත්ත මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මීරිගම, පුරාණ මීරිගම, අංක 88 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. සිසිර ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මණ්ඩාවල, කරව්ෙදනිය, අංක 107 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.ඒ. ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මැද ෙපරදිග රටවලදී ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට 

ලක්වූ  කාන්තාවන්: විසත්ර 
மத்திய கிழக்கு நா களில் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத் க்குள்ளான ெபண்கள்: விபரம் :  
 WOMEN SUBJECTED TO SEXUAL ABUSE IN MIDDLE EAST 

COUNTRIES: DETAILS   
 

39/’15 
2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2014 දක්වා (එම වර්ෂ ෙදකද 

ඇතුළත්ව) වසර 5 තුළ මැද ෙපරදිග රටවලදී 
ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට ලක්වූ ශී ලාංකික 
කාන්තාවන් සංඛ්යාව වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාන්තාවන් ෙසේවය  කළ මැදෙපරදිග රටවල් 
කවෙර්ද;  

 (iii) උක්ත එක් එක් කාන්තාව ෙවනුෙවන් එම රටවල 
ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල විසින් ගන්නා ලද 
කියාමාර්ග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම  එක් එක් පුද්ගලයාට එෙරහිව ගත් 
පියවර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විෙදසග්ත වන ශ ී ලාංකික කාන්තාවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 (iii) ශ  ී ලාංකික කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය සඳහා 
විෙදසග්ත වීම සීමා කිරීමට ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண் ந்  2014ஆம் ஆண்  வைர 
(ேமற்ப  இரண்  ஆண் கைள ம் 
உள்ளிட்டதாக) 5 ஆண் களி ள் மத்தியகிழக்கு 
நா களில் பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க க்கு 
இலக்காகிய இலங்ைகப் ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைக ஆண் ேதா ம் தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (ii) அப்ெபண்கள் பணியாற்றிய மத்தியகிழக்கு 
நா கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ெபண்க க்காக அந்நா களில் 
இலங்ைகத் தரகங்கள் ஊடாக ேமற்ெகாண்ட 

நடவ க்ைககள் ஒவ்ெவா  ெபண் ெதாடர்பி ம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க டன் 
ெதாடர் ைடயவர்க க்கு எதிராக சட்டநடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய ஒவ்ெவா  ஆ க்கும் 
எதிராக ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள்  தனித் 
தனியாக யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்ற இலங்ைகப் 
ெபண்களின் பா காப் க்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) இலங்ைகப் ெபண்கள் ட் ப் பணிக க்காக 
ெவளிநா  ெசல்வைத மட் ப்ப த்த ேமற் 
ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Foreign Employment:  

(a) Will she inform this House - 

 (i) separately, on annual basis, the number of 
Sri Lankan women who were subjected to 
sexual abuse during the period of five years 
from the year 2010 to 2014 (including those 
two years) in Middle East Countries; 

 (ii) the names of the Middle East countries in 
which those women worked; and 

 (iii) separately, the actions taken through the Sri 
Lankan Embassies in those countries with 
regard to each aforesaid woman? 

(b) Will she also inform this House - 

 (i) whether legal action has been taken against 
the perpetrators connected to the aforesaid 
sexual abuse; and 

 (ii) if so, the steps that were taken against each 
of the aforesaid persons separately? 

(c) Will she state - 

 (i) whether steps have been taken with regard 
to the safety of the Sri Lankan women who 
are going abroad; 

 (ii) if so, what those measures are; and 

 (iii) the steps that will be taken to limit the 
number of Sri Lankan women going abroad 
for domestic work?  

(d) If not, why? 

667 668 
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ) (i)  

 

 (ii)  

 

  කාන්තාවන් ලිංගික අපෙයෝජනයට ලක් වූ බවට 
අදාළ රාජ්යෙය් පිහිටා ඇති ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාල මඟින් ෙහෝ ෙවනත් පිළිගත් 
වාර්තාවකින් සහතික කරන ලද  සාක්ෂි කිසිවක් 
කාර්යාංශය ෙවත ලැබී ෙනොමැත. 

  නමුත් එවැන්නක් සිදු වූ බවට ෙහෝ සිදු වීමට 
උත්සාහයක් තිබූ බවට විෙද්ශ ගත වූ කාන්තාවන් 
ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් විසින් කාර්යාංශය ෙවත 
කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව ඉහත දක්වා ඇත.  

 

 (iii) ෙමවැනි ගැටලු සහගත අවසථ්ාවන්හිදී කාර්යාංශය 
විසින් හා තානාපති කාර්යාල ෙපොදුෙව් ගනු ලබන 
කියා මාර්ග නම්, 

  අදාළ කාන්තාව ෙසේවය කරනු ලබන ෙසේවා 
සථ්ානය මාරු කිරීමට කටයුතු කිරීම (ෙසේවකයා 
කැමැති විටක) 

  ගැටලුවට මුහුණපාන කාන්තාව ඉතා කඩිනමින් 
කාර්යාංශෙය් මුදල් වියදම් කර ෙහෝ ෙවනත් 
ආකාරයකට ලංකාවට ෙගන්වීමට කටයුතු කිරීම. 

වසර පැමිණිලි සංඛ්යාව 

2010 57 

2011 38 

2012 46 

2013 40 

2014 18 

එකතුව 199 

රට පැමිණිලි සංඛ්යාව 

 ෙසෞදි අරාබිය 91 

 කුෙව්ට් 40 

 ෙජෝර්දාන් 26 

එක්සත් අරාබි 
එමීර් රාජ්යය 

17 

කටාර් 11 

ඕමාන්         7 

බහෙර්න්           4 

ෙලබනන්          3 

එකතුව        199 

(ආ) (i) ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 
කිසිවකු හඳුනා ෙගන ෙනොමැති ෙහයින් කිසිවකුට 
විරුද්ධව කියා මාර්ග ෙගන ෙනොමැත.  

 (ii) අදාළ නැත. 

(ඇ) (i) පියවර ෙගන ඇත. 

     (ii) කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා විෙශේෂෙයන් 
විවිධාකාර පියවර ෙගන ඇත.  

 1.   කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචිය සිදු කර විෙද්ශ 
ගතවීමට කටයුතු සැලසීම. 

 2.   විෙශේෂෙයන් ගෘහ ෙසේවිකා රැකියාව සඳහා 
කාන්තාවන් විෙද්ශගත කරනු ලබන රැකියා 
නිෙයෝජිතායතන පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් ෙසොයා 
බැලීම. 

 3.   ගැටලු සහගත අවසථ්ාවන් වැඩි වශෙයන් දක්නට 
ලැෙබන විට අදාළ රැකියා නිෙයෝජිතායතනෙය් 
රැකියා ඇණවුම් තහනමට ලක් කිරීම. 

 4.   විෙද්ශගත වන කාන්තාවන් සඳහා පුහුණු සැසි 
පවත්වමින් ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

 5. කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා අදාළ වන 
යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා අවශ්ය මූල්ය 
පතිපාදන සපයා දීම හා තානාපති කාර්යාල ෙවත 
ඒවා ලබා දීම. 

 6. කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වන 
රාජ්යයන් සඳහා ද්වි පාර්ශව්ික එකඟතා ගිවිසුම් 
අත්සන් කරනු ලබන අවසථ්ාවන්හිදී එම ගිවිසුම්හි 
කාන්තා ආරක්ෂාව සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන 
ඇතුළත් කිරීම සහ කියාත්මක කිරීම. 

  එම අදාළ රාජ්යයන්හි කම්කරු ඇමතිතුමා සමඟ 
හා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමන්ලා සමඟ විවිධ 
ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් 
පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීම.  එෙමන්ම 
ජාත්යන්තර කම්කරු ආයතනය, ජාත්යන්තර 
සංකමණ සංවිධානය වැනි -ILO,  IOM වැනි- 
ආයතන හරහා අදාළ රාජ්යයන් ෙවත ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 

 (iii) කාන්තාව ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙදසග්තවීම 
වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන පියවර ෙමොනවාද 
යනුෙවන් අසනු ලබන පශන්ය යුගෙය් වැදගත් 
පැනයකි. 

  ෙම් සඳහා ගත හැකි පියවර ලැයිසත්ුවක් ඉදිරිපත් 
කළ හැකි වුවත් එම සෑම පියවරකින්ම සිදුවන්ෙන් 
සමහර කාන්තාවකට ඉතිරිව තිෙබන එකම 
ආර්ථික විකල්පය ගෘහ ෙසේවයට පිටරට යාම නම් 
එය අවහිර කිරීමක් වන අතරම, ඒ මඟින් එවැනි 
කාන්තාවන්ට නීති විෙරෝධී ෙලස රටින් 
බැහැරවීමට ෙපළඹවීමකි. මිනිස ් ජාවාරමට 
ෙගොදුරු කරවීමකි. 

  කාන්තාව ගෘහ ෙසේවයට යාම වැළැක්වීම සඳහා 
පසු ගිය කාලවකවානුෙව්දී ෙයොදා තිබූ විවිධ නීති 
තවදුරටත් කියාත්මකව පවතින අතර නව නීති 
හඳුන්වා ෙනොදීමටත් එෙහත් නව සාධනීය, 
දිගුකාලීන වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා දීමටත් 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ගෘහ ෙසේවිකාවක ෙලස ෙහෝ විෙද්ශගතව සිය 
ආර්ථික අභිලාෂ ඉටු කර ගැනීමට ෙම් විකල්පය 
පමණක් ඉතිරි කාන්තාවට ඇෙග් අයිතිය ආරක්ෂා 
කර ෙදන අතරම, නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් 

669 670 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනකුත් වෘත්තීන්ට අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීමට 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය හා ඒකාබද්ධව 
පියවර ගනු ලැෙබ්. 

  ගෘහ ෙසේවයට ෙයොමු වීමට ඉඩ  ඇති   
කාන්තාවන්ෙග්  සව්ාමිපුරුෂයින් සඳහා  විෙදස ්
රටවල  රැකියා අවසථ්ා  ලබාගැනීම  සඳහා ඔවුන්ට  
අවශ්ය  වෘත්තිය  පුහුණුව ලබා දීමට අනාගතෙය්දී  
කටයුතු කරනු ඇත. 

  කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය  සඳහා විෙද්ශගත වීම  
අවම කිරීම සඳහා  කාන්තා අයිතිය  උල්ලංඝනය  
වන  බලහත්කාරකම් කිරීමට අප සූනම් නැත. 
නමුත් ඒ සඳහා දීර්ඝකාලීන කියාමාර්ග ගතයුතුය.  
එම දීර්ඝකාලීන කියාමාර්ග සඳහා සමසත්  
ආර්ථිකයම ඉදිරියට  ෙමෙහයවිය යුතුය. තනි තනි 
පවුල්  ඒකකයට ආදායම්  ඉපයීම් සඳහා ෙද්ශිය 
වශෙයන්   අවසථ්ා පුළුල් කිරීමට අප රජය 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු  කරනු ඇත. 

  එම දීර්ඝකාලීන  වැඩ පිළිෙවළ තුළ පාසෙලන් 
ඉවත්වන සෑම තරුණ තරුණියක්  සඳහාම සිය 
ළැදියාවන්ට හා හැකියාවන්ට ගැළෙපන වෘත්තීය 
පුහුණු පාඨමාලාවකට  සම්බන්ධවීම සඳහා අවශ්ය 
වෘත්තීය පුහුණු මා ර්ෙගෝපෙද්ශය සහ මුල්ය 
ශක්තිය ලබා ෙදන වැඩසටහන්   බිම් මට්ටමින්  
කියාවට  නැඟීම සඳහා  පියවර ගනු ලැෙබ්. ෙම් 
සඳහා තරුණ තරුණියන් නිවැරදි  පුහුණු 
මාවතකට ෙයොමු කර  ඒ මඟින්  ඔවුන්ව වෘත්තීය  
මාවත  ඔසේසේ අඛණ්ඩව  ඉදිරියට  රැෙගන යාමට 
අත දීමට ඉදිරිෙය්දී  පියවර ගනු ලැෙබ්. 

  ඒ මඟින් රැකියා සඳහා විෙදසග්තවීමට අෙප්ක්ෂිත 
අයට සිය වෘත්තීය  පුහුණු ක්ෙෂේතයට අදාළව ඉහළ 
වැටුප් සහිත රැකියාවකට යාෙම්  අවසථ්ාව උදාවනු 
ඇත. 

(ඈ) පැනෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති,  විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන්  විධියට  ඔබතුමායි, මමයි  කඹුරුපිටිෙය් මාපලාන  
ෙරෝහලට ගිය බව.  2010 සිට 2014 දක්වා සිදු වූ ලිංගික 
අපෙයෝජනයන් පමණක් ෙනොව වරක්  විෙදස් ගත ෙවලා, ඇණ 
ගහලා  ලංකාවට එවපු කාන්තාවක් බලන්නට අපි ෙදෙදනයි ගිෙය්.  

ෙම්  පිළිතුෙරන් හරි පැහැදිලියි, ෙසෞදි අරාබිෙය්දී වැඩිපුරම 
ලිංගික  අපෙයෝජනයන්  පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක. ගරු ඇමතිතුමියෙග් පිළිතුර අනුව සැකකරුවන් කිසිවකු 
හඳුනාෙගනත් නැහැ. හැබැයි, ඒ අතෙර් ලංකාෙවන් ගිය 
ෙදෙදෙනකු අසම්මත ආකාරෙයන් ලිංගික හැසිරීම ෙහේතුෙවන් -ඒ 
කියාවලිය අනුමත කරනවා  ෙනොෙවයි.-   පුරුෂයාට කස පහර 
දීමටත්  කාන්තාව ගල් ගසා මරා දැමීමටත් තීරණය කර තිෙබනවා. 
මීට කලින් රිසානාෙග්  සිද්ධිෙය්දී  එවකට ඒ ඇමතිතුමා  රිසානාව 
ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පකාශ කරනෙකොටම ඊට ෙහෝරා කිහිපයකට කලින් ඇය හිස ගසා  
දැමීමට ලක් ෙවලා තිබුණා. ලංකාෙව් අය ගල් ගසා මරා දැමීමට, 
කස පහර දීමට ලක් ෙවනවා. ෙසෞදි අරාබිය ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
රටවලදී අපෙයෝජනයන්ට ලක් වූ අයෙග් අඩු ගණෙන් 
සැකකාරෙයක්වත් හඳුනාගන්නට බැරි වී තිෙබනවා. ෙම් 

අපෙයෝජන  අති බහුතරයක් සිදු කර තිෙබන්ෙන්  ඒ රටවල අය 
ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට වඩා වග කිව යුතු  වැඩ පිළිෙවළක්  
නව යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ඇති කරන්නට සහ ෙම් විධියට 
සැකකරුවන්   හඳුනා ගැනීමට බැරිවන ෙහේතුව ගැන ෙසොයා 
බලන්නට  අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා 

ෙන්ද? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා පශ්නය 

අහලා තිෙබන්ෙන්, "ලිංගික අපෙයෝජනයන්" ගැනයි. ෙවන 
ආකාරෙය් ඇණ ගහපු ඒවා ගැන ෙම් පශ්නෙය් සඳහන් ෙවලා 
නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කථානායකතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා.  එක වැදගත්. ෙමොකද, 

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාත් කඹුරුපිටිෙය් හිටපු ෙකෙනක්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැවතත් කථා පවත්වනවා ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

පිට රට යන කාන්තාවන් සඳහා පුහුණුවීම් කාල සීමාවක් ලබා දීලා 
ෙම් සියලුම ෙද්වල් පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම පැහැදිලිව කිව්වා, ලිංගික අපෙයෝජනයන් ගැන හරි; 
ඇණ ගහපු ඒවා ගැන හරි කථා කරනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් පැමිණිල්ලක් කවුරුවත් කාටවත් විරුද්ධව කරන්ෙන් නැති 
බව. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් කළ 
ආකාරයට යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු විගස ඒ අයට විරුද්ධව කියා 
මාර්ග ගන්නවා. නමුත්, කියා මාර්ග ගන්න කාට ෙහෝ විරුද්ධව 
පැමිණිල්ලක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඉතින්, හැම තිස්ෙසේම ඔවුන් 
කියන්ෙන්, "ඒ ෙගවල්වල ඉන්න කරදරයි. ඒක නිසා ෙග් මාරු 
කරලා ෙදන්න" කියලා. ඒ ෙහේතුව නිසා දිගින් දිගටම අෙප් 
කාන්තාවන් පිටරට යැවීමට  අෙප් කැමැත්තක් නැහැ. ෙම් රෙට් 
තිබුණු ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි කාන්තාවන් වැඩි පුර පිට රට 
යන්න පුරුදු වුෙණ්. නමුත්, ඒ සම්බන්ධව අෙප් යහ පාලන රජය 
තුළ නීති රීති කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, පිට 
රට යවන කාන්තාවන් සංඛ්යාව අවම කරන්නත් පුළුවන් 
උපරිමෙයන්ම අපි කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය සතිෙයත් ඔබතුමා 

ෙනොමැති අවස්ථාවකදී ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැඩිව විෙව්චනය 
ෙකරුණා. ඔබතුමාට තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම ලිංගික අපෙයෝජනයන් තමයි ෙවන්ෙන්. ඒවා 
බලහත්කාරෙයන් තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. බලහත්කාරෙයන් ෙවන 
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ෙද්ට අෙප් අය පුහුණු කිරීම තුළ පතිශතාත්මකව සාධනීය ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, මට නම් ෙත්ෙරන විධියට පුහුණුව 
ෙදන්න ඕනෑ -අෙප් රෙට් ඉන්න අයට ෙනොෙවයි.- ඒ රටවල ඉන්න 
පුරවැසියන්ට "ෙම් වාෙග්  බලහත්කාරකම් කරන්න එපා" කියායි. 
ඒ රටවල ෙගවල්වලට ලංකාෙව් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ගන්නවා නම් 
කරුණාකර විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ඒ රටවල පුහුණු කිරීම් ගැන කථා කරන්න අයිතියක් 

නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, අපි අෙප් රට ගැන කථා කරමු. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමියනි, ගල් ගසා මරා දැමීමට සූදානම් කර තිෙබන 

ෙම් කාන්තාව නිදහස් කර ගැනීමට අද වනෙකොට අමාත්යාංශය 
වශෙයන් ෙගන ඇති පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම ඔබතුමියෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එවකට ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් සිදු 
වුණාම ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිතුමිය ගත්ත කියා මාර්ගයක් 
පිළිබඳව අන්තර්ජාලෙය් ෙව්ගෙයන් පුවත් පළ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
බංග්ලාෙද්ශය ගත්ත කියා මාර්ගයක් පිළිබඳවත් අන්තර්ජාලෙය් 
විවිධ  පුවත් වාර්තා ෙවනවා. වෙරක ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය 
ඉන්දියාෙව් හිටපු සවුදි අරාබියානු ජාතිකයින් සියලු ෙදනා අත් 
අඩංගුවට ගන්න සූදානම් කරන ෙකොට -[බාධා කිරීමක්] ෙම් 
ෙමොෙහොත වනෙකොට ඇය නිදහස් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා මම ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්න 
කැමතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පැය භාගයකින් අපට ඔක්ෙකොම පශ්න 

අවසන් කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අතුරු පශ්නය විතරක් 
 අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ෙබො ෙහොම ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය අහන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත්ත් අපට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විවාදයකට යන්න පුළුවන්.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අලුත්ම තත්ත්වය මම ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමතුමා අහපු පශ්නය නම් 

පැහැදිලිව අවෙබෝධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය 
තාන්තික මට්ටමින් මැදිහත්වීමක් ෙවලා තිෙබන බව එතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඊට අමතරව අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
සහ විශාල  පිරිසක් ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. අපට  ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ ෙතොරතුරු ෙහළි කරන්න බැහැ. ෙබොෙහොම සුබදායක 

උත්තරයක් ලැෙබ්වි කියලා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 11වැනි දා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව පවත්වන විවාදයට ඔබතුමා ආෙවොත් අපි ඒ පිළිබඳව 
උත්තර ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒ විධියට කටයුතු කරමු, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. අද අපට ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට තවත් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. තවත් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. වාර්තා ඕනෑ නැහැ, 

අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, 'ඔව්', 'නැහැ', 'බැහැ' කියනවා වාෙග් 

සමහර පශ්න ෙකළින්ම අහන්න බැහැ. ඒකයි වැෙඩ්. මම ඒ සඳහා 
උත්සාහ කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. 

අපට සීමිත ෙවලාවක් තමයි පශ්න සඳහා ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයක් අහනෙකොට ලස්සනට 

අහන්න ඕනෑ ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්නට කැමැතියි, දැන් සමාජ 

කථිකාවතක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා, අෙනක් විෙද්ශ රටවලට 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙසෞදි අරාබියාවට ගෘහ ෙසේවිකාවන් යැවීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂිත වූ කියා මාර්ගයකට යා යුතුයි, එෙහම 
නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන් නතර කළ යුතුයි කියලා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තවම ඒ වාෙග් කිසිම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒක එෙහම 

එකපාර තීන්දු කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට 
ලාංකිකයින් ලක්ෂ 5කට වැඩි පමාණයක් ෙසෞදි අරාබියාෙව් 
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සිටිනවා. අපි විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන්, 
රාජ්ය තාන්තික මැදිහත්වීමක් ඇතිව තමයි ඒ කටයුතු පිළිබඳව 
සලකන්න බලන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 80/'15 - (3), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
සමුපකාර සමිති ව්යාපාරය : ෙකොමිෂන් සභා 

වාර්තාව 
கூட் ற ச் சங்க இயக்கம் : ஆைணக்கு  அறிக்ைக 

CO-OPERATIVE SOCIETIES MOVEMENT: COMMISSION  
REPORT 

     
   132/’15 

4.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
 (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2) : 

(අ) (i) සමූපකාර සමිති ව්යාපාරය පිළිබඳව පත් කරන ලද 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තාව එවකට ජනපතිනිය වූ 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියට 
භාර දී තිබුෙණ්ද; 

 (ii) එම වාර්තාව ෙම් වනතුරු එළි දක්වා ෙනොමැති 
නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) එය මහ ජනයා අතට පත්කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கூட் ற ச் சங்க இயக்கம் ெதாடர்பாக 

நியமிக்கப்பட்ட ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக 

அப்ேபாைதய சனாதிபதியான சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமாரண ங்க அவர்களிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைக இ வைர ெவளியிடப் 
படாதி ப்பின் அதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதைன ெபா மக்களின் ைகக க்குக் 
கிைடக்கச் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Report of the Commission 
appointed to look into  the  Co-operative 
Societies Movement had been handed over 
to the then President, Madam Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga; 

 (ii) if the said Report has not been published up 
to now, the reason for that; and 

 (iii) whether steps will be taken to make that 
Report available to the public? 

(b) If not, why?  
 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, the answer to Question No. 04 is as follows: 

 

(a) (i) Yes. I table* the Report as Annex 01. 

 (ii) It was published through the Government 
Printer in June, 2002. I table* that as Annex 
02. 

 (iii) Yes. The Report of the Commission is 
available to the public. 

(b) Not applicable. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, my first Supplementary Question is, this. Is the 

Report presently being studied and are the 
recommendations being complied with or what is the 
progress? 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක බලන්න පුළුවන් විධියට 

තිෙබනවාද කියලායි. 

675 676 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු  තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව යම් කිසි අධ්යයනයකට ලක් 

කරමින්, එය යම් ආකාරයකට අනුගමනය කිරීමට කටයුතු 
ෙකෙරමින් තිෙබනවාද? ඒ පිළිබඳ පගතියක් ගැන කියන්න 
ඔබතුමාට පුළුවන්නම්, කියන්න. නැත්නම් කමක් නැහැ.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒක ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා  එය මට දන්වා එව්වත් ඇති. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එය මම එවන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම අවස්ථාව ෙදනවා.  තුන්වන 
අතුරු පශ්නය මම අහන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම හිටපු සමුපකාර ඇමතිවරෙයකු 

වශෙයන් ඔබතුමාට ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ෙයොමු කරන්නයි 
යන්ෙන්. සමුපකාර ව්යාපාරය සතුව ඉතා වටිනා ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි පමාණයක් විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ අවට තිෙබනවා. 
මම ඔබතුමාට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. "ෙහොලිෙඩ් ඉන්" 
ෙහෝටලයට පිටුපසින් පිහිටි, අවසතු ෙවලා අවභාවිතයට ලක් 
ෙවලා තිබුණු පෙකෝටි ගණනක් වටිනා ඉඩමත් මම රජයට 
අරෙගන දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ 
බම්බලපිටිය, ෙකොල්ලුපිටිය, තිඹිරිගස්යාය හා ෙවනත් ස්ථානවල 
ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ්යාත වටිනාකමකින් යුත් සමුපකාර ෙද්ෙපොළ 
තිෙබනවා. දැන් ෙම්වාෙය් අයිතිය ඉතාම සූක්ෂ්ම ෙලස ඔබතුමා 
දන්ෙන්ත් නැතිව, නිලධාරින් දන්ෙන්ත් නැතිව විවිධ පදනම් 
යටෙත් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙසමින් මාරු ෙවනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒක ජාතික අපරාධයක්. ෙහේතුව ෙම්කයි. එය, 
සමුපකාරිකයන් සතෙයන් සතය ෙගොඩ නඟපු, පුරාණ කාලෙය් 
ඉඳලාම වර්ධනය වූ මහා ෙද්ෙපොළ පමාණයක්. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙකොමසාරිස්තුමාට දැනුම් දීලා, 
සමුපකාරිකයන්ෙග් ඒ ෙද්ෙපොළ කිසිවක් අවසතු කිරීමට, 
බලහත්කාරෙයන් පරිහරණයට, අයිති කර ගැනීමට තිෙබන ඉඩ 
කඩ ඇහිරීම සඳහා පනත සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම මා ෙම් 

subject එක භාරෙගන මාස තුනයි. මම සමුපකාරයට අයිති සියලු 
assets පිළිබඳ ෙතොරතුරු ගිය සතිය වන ෙකොට අරෙගන 
තිෙබනවා. එම ෙද්පළ ආරක්ෂා කරන්න මම අනිවාර්යෙයන් 
කටයුතු කරනවා.   

එච්අයිවී ආසාදිතයන් : විසත්ර 
எச்ஐவி ெதாற் க்குள்ளாேனார் : விபரம் 

HIV INFECTEES: DETAILS 
       
5. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ 
හඳුනාෙගන ඇති එච්.අයි.වී. (HIV) ආසාදිතයින් 
සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) 2015.10.30 දිනට හඳුනාෙගන ඇති මුළු HIV 
ආසාදිතයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට හඳුනාෙගන ඇති සමසත් ෙරෝගීන් සංඛ්යාව, 
වයස ්කාණ්ඩ අනුව (අවුරුදු 10-15, 16-20, 21-30, 
31-40 සහ 40ට වැඩි) ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ අතර සිටින පාසැල් සිසුන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමම පිරිසට HIV ආසාදනය වී ඇති ආකාරය 
අදාළ සංඛ්යාව සමග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) රුධිර පාරවිලයනය හරහා ආසාදිත තත්ත්වයට පත්වූ 
ෙරෝගීන් සඳහා රජය අනුගමනය කරනු ලබන ෛනතික 
කියාමාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலத்தி ள் இனங்காணப் 
பட் ள்ள எச்.ஐ.வி. (HIV )  ெதாற்றியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ஆண் ன்ப  ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii )  2015.10.30ஆம் திகதியளவில் இனங்காணப் 
பட் ள்ள ெமாத்த HIV ெதாற்றியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  ; 

 (iii )  தற்ேபா  இனங்காணப்பட் ள்ள ெமாத்த 
ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக, வய ப் பிாி  
களின் ப  (வய  10-15, 16-20, 21-30, 31-40 
மற் ம் 40க்கு ேமல்) ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (iv) இவர்க க்கு மத்தியில் உள்ள பாடசாைல 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;  

 (v )  இவர்க க்கு HIV ெதாற்றிய ைற குறிப்பிட்ட 
எண்ணிக்ைகக டன் ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) கு தி மாற் ட்ட டாக ெதாற் க்கு ஆளான 
ேநாயாளிக க்காக அரசாங்கம் கைடப்பி க்கும் சட்ட 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine:  

(a) Will he table - 

 (i) separately, in respect of each year during 
the period from 2010 to 2015, the number of 
people identified as HIV positive;    

 (ii) the total number of HIV infected people 
identified as at 30.10.2015; 

 (iii) separately, as per age cohort, (10-15, 16-20, 
21-30, 31-40 years and over 40 years), the 
total number of patients;  

 (iv) the number of schoolchildren among them; 
and 

 (v) separately, the way they got infected with 
HIV together with the relevant number?   

(b) Will he inform this House, the legal action adopted 
by the Government for patients infected through 
blood transfusion?  

(c) If not, why?  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ 
හඳුනාෙගන ඇති HIV ආසාදිතයන් සංඛ්යාව  

   2010 -  121 

   2011 -  144 

   2012 -  182 

   2013 -  196 

   2014 -  228 

   2015 -  ඔක්ෙතෝබර් 30 දක්වා - 191 

 (ii) 2,265කි. 

 (iii) දැනට හඳුනාෙගන ඇති සමසත්  ෙරෝගී සංඛ්යාව 
වයස ්කාණ්ඩ අනුව.  

 (iv) 20කි. 

 (v) වයස අවුරුදු 15ට අඩුෙවන් වාර්තා වී ඇති HIV 
ආසාදිත ළමයින් සියලු ෙදනා මවෙගන් දරුවාට 
HIV ආසාදනය සම්ෙපේෂණය වූවන් ෙව්.  

  ඒ කියන්ෙන්, වයස අවුරුදු 15න් වැඩි අයට 
සම්ෙපේෂණය වී තිෙබන්ෙන් ලිංගික සම්බන්ධතා 
ෙහේතු ෙකොට ෙගනයි.  

(ආ) රුධිර පාරවිලයනය හරහා ආසාදිත තත්ත්වයට පත් වූ 
ෙරෝගීන් සඳහා රජය අනුගමනය කරන කියාමාර්ගය 
වන්ෙන් ඔවුන්ට HIV ආසාදනය සඳහා අවශ්ය පතිකාර සහ 
අෙනකුත් ෙසේවා සඳහා ජාතික ලිංගාශිත ෙරෝග/ඒඩ්ස ්
මර්දන ව්යාපාරයට ෙයොමු කිරීමයි. එෙමන්ම රුධිර 
පාරවිලයනය හරහා කලාතුරකින් විය හැකි HIV 
ආසාදනය අවම කිරීම සඳහා ජාතික රුධිර පාරවිලයනය 
ෙසේවය විසින් නව තාක්ෂණෙයන් යුත් රුධිර පරීක්ෂණ 
කම ආරම්භ කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මතු විය හැකි බරපතළ ජාතික 

අර්බුදයක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීෙමන් පිළිතුරු ලබා දීම 
සම්බන්ධව මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා අමාත්යාංශය මඟින් ෙහෝ 
යම් කිසි ආයතනයක් මඟින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකදී හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවාද,  HIV ආසාදනය වී ඇති නමුත් ෙම් දක්වා හඳුනා 
ෙගන ෙනොමැති ආසාදිතයන් පමාණයක් ඉන්නවාය කියන 
කාරණය? 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. ඒත් ඒක අපිට 

කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ඔවුන් ඇවිත් අපට ඒ ගැන වාර්තා 
කරන්ෙන් නැති නිසා.  තවම ඒ ගැන දන්ෙන් නැති ෙකොටසක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තව ෙකොටසක් ඉන්නවා, ඒ ගැන දැන 
ෙගනත් බිය සහ සමාජ පශ්න නිසා කියන්ෙන් නැතුව. ඒ නිසා මම 
තීන්දුවක් අරෙගන නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, ෙම් ගැන කියන්ෙන් 
නැතුව හැම පාසලකම උසස් ෙපළ පන්තිවල ළමයින්ෙග් රුධිර 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා, සියලුම ෙරෝග සඳහා. ඒ වාෙග්ම 
විශ්වවිද්යාල හැම එකකම ඉන්න ශිෂ්යයන්ෙග් රුධිර පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලාත් කිව්වා. ඒ එක්කම, රජය මඟින් තරුණ 
සමාජවල, කීඩා සමාජවල ඉන්න අයෙග්  රුධිර පරීක්ෂණයක් 
ෙනොමිෙල් කරනවා. ෙම් අයට අපි කියනවා, විශව්විද්යාලයට 
ඇතුළත් ෙවනවා නම් ෙම් රුධිර පරීක්ෂණයට ලක් ෙවලා 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ හැර ෙවන කමයක් නැහැ ෙමය දැන 
ගන්න.   

 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, ෙලෝකය පුරා 
දවසකට HIV ආසාදනය වන පිරිස 6,300ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දැන් ඉදිරිපත් කළ ෙතොරතුරුවල හැටියට ලංකාෙව් HIV 
ආසාදිතයන්ෙග් සංඛ්යාව, සංඛ්යාත්මකව කුඩා වුණත්, 2010 

679 680 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

වයස ්කාණ්ඩ 
අනුව (අවුරුදු) 

පිරිමි ගැහැණු මුළු 
සංඛ්යාව 

0-9 40 31 71 

10-14 5 2 7 

15-19 7 6 13 

20-29 319 159 478 

30-39 496 326 822 

40ට වැඩි 527 290 817 

වයස් සීමාව 
නිශ්චිත නැති 

31 26 57 

මුළු සංඛ්යාව 1,425 840 2,265 
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වර්ෂෙය්දී 126ක් වූ එය 2015 වර්ෂෙය් පළමුවන මාස 10 ඇතුළත 
195 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සංඛ්යාත්මකව ෙමය විශාල 
ෙනොවුණාට, වර්ධනයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙලෝකෙය් 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක ෙමය අනතුරුදායක 
තත්ත්වයක් කියලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉන්දියාෙවන් 
වැඩිම ආසාදිත සංඛ්යාව  වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ආසියානු 
කලාපෙය් රටවල් අතුරින්. පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත්, 
තායිලන්තෙයන් වැඩිම පතිශතය වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් මහජන ගැලරිෙය් පාසල් දරුවන්, ගුරුවරුන් ඉන්න 
ෙවලාෙව් මා අත්යවශ්යෙයන්ම කිව යුතු ෙදයක් විධියට සලකනවා, 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් මහජන අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කළ යුතුයි 
කියන එක. ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්, 
වර්තමාන අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
ෙවලාෙව් මම ෙම් අදහස ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් පිළිබඳව දරුවන් දැනුවත් වන්ෙන් Health Science කියන 
විෂය තුළින්. හැබැයි, Health Science කියන්ෙන් basket subject 
එකක්. යම් දරුෙවකුට ඕනෑ නම්  ඒ විෂය හදාරන්න පුළුවන්. 
හැබැයි පසු ගිය සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට විෂයයක් හැටියට Health Science 
කියන විෂය හදාරලා තිෙබන්ෙන් සමස්ත දරුවන් පමාණෙයන් 
සියයට 40කට අඩු පමාණයක් බව. ඒ කියන්ෙන්, මිලියන 4කට 
වැඩි දරුවන් පමාණෙයන් සියයට 60කට වැඩි පමාණයකට ෙම් 
ගැන මූලික දැනුවත් කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් වයස් 
කාණ්ඩයන් අනුව තරුණ දරුවන්ෙග් පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නායකත්වය ෙදන 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් නැති විධියට පක්ෂ, 
විපක්ෂ ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ෛවද්ය වෘත්තිකයන් බහුල 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්  බවට පත් ෙවලා තිෙබන එක ගැන ඔබතුමාට 
සතුටු වන්න පුළුවන්. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරියක් පවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. එය ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපි පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට එකතු ෙවලා ෙම් 
පිළිබඳව ඉතාම පාෙයෝගික, ශාසත්ීය දැනුවත් කිරීමකට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්න. එයට එකතු වන්න 
අපට පුළුවන්. 

 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පසු ගිය දවස්වල මා සාකච්ඡා 

කර ෙමන්න ෙම් තීන්දුව ගත්තා. එකක් තමයි, ෙසෞඛ්යයට බලපාන 
ලිංගිකාශිත ෙරෝග. අෙනක් එක, අෙප් රෙට් පැතිරී තිෙබන සියලුම  
ෙරෝග අද නිවාරණය කර ෙගන යනවා. 1993වන ෙකොට 
ෙපෝලිෙයෝ ඉවරයි. 2012වන ෙකොට මැෙල්රියා ඉවරයි. දැන් 
ෆයිෙල්රියාව ඉතාම අඩු මට්ටමක තිෙබනවා. ෙඩංගු ෙරෝගින්ෙග් 
මරණ සංඛ්යාව 1/10කට පමණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිසා  සියයට 65ක් 
මරණයට පත් වනවා.  NCD සහ ලිංගික ෙරෝග පිළිබඳව පාසල් 
විෂය මාලාවට ඇතුළත් කරන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියලා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ෙම්ක තමයි 
මිනිසුන්ෙග් ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව අපට විසඳා ගන්න තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය. ෙසෞඛ්යය කියන විෂයයට ෙම් කරුණු සම්බන්ධ 
කරලා හැම ළමයකුටම ෙසෞඛ්යය විෂය අනිවාර්ය කරන්න ඕනෑ.  

 
 

 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහාත් උත්තරයක් තිෙබනවාද? 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ෙබෝ ෙනොවන  ෙරෝග සඳහාත් උත්තරයක් තිෙබනවා. GCE 

(A/L) කරන්න ෙසෞඛ්යය විෂය සමර්ථ වීම අනිවාර්ය කරනවා. 
එතෙකොට ළමයින් ඉතාමත් උනන්දුෙවන් ෙම් පිළිබඳව අධ්යයනය 
කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පතිශතයක් විධියට ෙලෝකය පිළිගන්ෙන් 
ජනගහනෙයන් සියයට 1ට වඩා - එෙහම ෙන්ද? මට මතක විධියට 
නම් එෙහමයි. ඒ අනුව ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අපට එෙහම 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් වාර්තා ෙවන්ෙන් නැහැ. සියයට 1ට 
වඩා අඩු මට්ටමක් තමයි අෙප් රට තුළ තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි ෙවනත් රටවල 

HIV ආසාදනය පැතිෙරන්ෙන් මත් දව්ය injection කිරීම නිසයි. 
මීට ඉස්ෙසල්ලා රජය ෙවනුෙවන් HIV සම්බන්ධෙයන් වන සෑම 
seminar එකකටම මා සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් හැම 
රටකම වාෙග් මත් දව්ය injection කිරීම  තිෙබනවා. නමුත් 
වාසනාවකට අෙප් රෙට් injectable කමෙයන් මත් දව්ය use කිරීම 
තවම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් injection මඟින් මත් 
දව්ය ලබා ගන්නා කමය. හැෙමෝම කුඩුවලින් තමයි සන්තර්පණය 
ෙවන්ෙන්. නමුත්  ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය වැනි පෙද්ශවලින් පසු ගිය 
දවස්වල  injection ගහලා වීසි කරපු කටු හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක තමයි හුඟක්ම HIV ආසාදනය පැතිරීමට බලපාන්ෙන්. එම 
කමය නැති නිසා තමයි ලංකාෙව් HIV ආසාදනය පැතිරීම ටිකක් 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සංඛ්යාෙවන් කුඩා වුවත් රුධිර පාරවිලයනය හරහා යම් 
පමාණයක වර්ධනයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමන්ට කිසිෙසේත්ම අදාළ නැති කාරණාවක් නිසා එම ආසාදනය 
සිදු ෙවනවා නම්, ඒ  ආසාදනයට ලක්වන පුද්ගලයා 
සම්බන්ධෙයන් එය බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෛනතිකව 
ඔවුන්ට සහනයක් ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙම් රෙට් නීති 
පද්ධතිය සකස් කිරීම පිළිබඳව මතක් කරනවා.  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විධියට ඔබතුමා එයට නායකත්වය ෙදන්න කියලාත්  
මා අවසාන වශෙයන්   ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇත්තටම රුධිර පාරවිලයනය නිසා ආසාදනයට ලක් වූ 

ෙරෝගීන් ඉතාම අවම සංඛ්යාවක් තමයි සිටින්ෙන්. නමුත් 
කටුවලින් මත් දව්ය ලබා ගන්න ගිෙයොත් අන්න ඒක 
ආසාදිතයන්ෙග් පමාණය විශාල ෙලස වර්ධනය වීමට ෙහේතුවක් 
ෙව්වි. ඒ කමය තමයි මර්දනය කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 
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6.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ             

පශ්නය- (2)  

(අ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු 
පරිෙභෝජනය වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම ප මාණෙයන් ශ  ීලංකාෙව් නිපදවන හා පිට 
රටින් ෙගන්වන ප මාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු සෑදීමට ගන්නා 
අමුදව්ය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම අමුදව්ය මිනිස ් සිරුරට අහිතකරද නැද්ද 
යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන ආයතනයක් රට තුළ 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;  

 (iv) එම ආයතනය මඟින් පරීක්ෂා කිරීෙම්දී මිනිස ්
සිරුරට හානිකර අමුදව්ය භාවිතා කරමින් 
හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු නිෂ්පාදනය කළ 
ආයතන හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී මිනිස ්
සිරුරට අහිතකර රසායන දව්ය භාවිතය 
වැළැක්වීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த சந்தனக்குச்சி மற் ம் 
ந மணப் ைகத் ள் பாவைன ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத்ெதாைகயில் இலங்ைகயில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற மற் ம் ெவளிநாட் ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) சந்தனக்குச்சி மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்ப ம் 

லப்ெபா ட்கள் தனித்தனியாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த லப்ெபா ட்கள் மனித உட க்கு 
பாதகமானதா இல்ைலயா என்பைதப் பற்றி 
பாிேசாதிப்பதற்கு நாட் ல் நி வனெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நி வனத்தின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்நி வனத்தினால் பாிேசாதிக்கப்ப கின்ற 
ேபா  மனித உட க்கு தீங்கு விைளவிக்கும் 

லப்ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்பட்  சந்தனக் 
குச்சிகள் மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் உற்பத்தி 
ெசய் ம் நி வனங்கள் இனங்காணப்பட் 

ள்ளதா என்பைத ம்;  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) சந்தனக்குச்சிகள் மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் 
உற்பத்தியின்ேபா  மனித உட க்கு பாதகமான 
இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்ப வைத 
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
(a) Will he state - 
 (i) separately, the annual use of incense sticks 

and incense powder in Sri Lanka; and 
 (ii) out of this amount, the amounts produced in 

Sri Lanka and imported from abroad, 
separately? 

(b) Will he also state - 
 (i) the raw-material used to produce incense 

sticks and incense powder, separately; 
 (ii) whether there is an institution in Sri Lanka 

that checks whether these raw-material are 
harmful or not to the human body; 

 (iii) if so, the name of that institution; and 
 (iv) whether that institution, by so checking, 

identified institutions that produce incense 
sticks or incense powder using those 
harmful raw-material? 

(c) Will he further state - 
 (i) whether steps will be taken to prevent the 

use of raw-material that are harmful to the 
human body in the production of incense 
sticks and incense powder; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(d) If not, why? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, the Answer  to Question No. 6  is as follows: 
 

(a) (i)   It is estimated that approximately 550 to 
600 million incense sticks are used 
annually. 

              No statistics are available regarding daily/
annual use of incense powder.  

 (ii) 60 per cent of this is produced locally and 
the balance amount depends on imports. 
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Quantities and values of imports:- 

  

Quantities and values of exports:- 

 
No statistics are available regarding incense powder. 

(b) (i) Incense sticks -  

  Charcoal powder, powder of barks, wood 
powder, bamboo splinters, water, perfumes, 
baby oil, colours (not compulsory), 
bomibarks, Ethyl Phthalate, fragrant powder 
mixture 

  Incense powder - 

  Agil, Dewadara, fragrant almonds, joss 
powder 

            (ii)    Yes. 

       (iii) Institute of Sri Lanka Standards (It is not 
compulsory to check the quality when 
exporting incense sticks. It must be 
legalized.) 

       (iv) Since checking the standards of incense 
sticks is not legalized, the incense sticks and 
incense powder manufacturers have not 
obtained necessary testing facilities from 
the Institute of Sri Lanka Standards. 

(c)  (i) Yes. 

 (ii) The incense sticks are manufactured under 
the supervision of the National Enterprise 

Development Authority and Industrial 
Development Board, in consultation with 
the Institute of Industrial Technology and 
therefore, ingredients which are cancerous 
are not included.  

  A Control regarding import and export of 
incense sticks and incense powder is not 
done as per the schedule shown in the 
Gazette No. 1844/49 dated 08th January, 
2014.   It must be legalized.  I table*  the 
Gazette as Annex 1.  

  Yet, there is an opinion among the 
researchers and businessmen that some 
imported incense sticks contain cancerous 
ingredients namely, musk, musk ambrette, 
musk xylol, hence it is necessary to prepare 
a law to obtain a certificate of 
standardization from the Institute of Sri 
Lanka Standards  for these incense sticks.  

(d)  Does not arise.  
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H.S No. 

  
Description 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

    Quantity 
Kgs. 

Value  Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs 

Value Rs. 

 
3307.41 

 

Preparation of  
incense sticks 
(Agarbatti) which 
produce fra-
grance  when 
burnt and other 
incense items 

 
823,613 

 
342,398,253 

 
674,667 

 
304,872,000 

 
48,554 

 
29,667,707 

 
14,612 

 
8,756,258 

 
H.S No. 

  
Description 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

    Quantity 
Kgs. 

Value  Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantiy 
Kgs 

Value Rs. 

3307.41 Preparation of  
incense sticks 
(Agarbatti) 
which produce 
fragrance  when 
burnt and other 
incense items 

585 605,205 30,501 6,352,978 3687 3,310,504 1057 1,735,974 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, කාලය ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා මා 

අතුරු පශ්න තුනම අහන්ෙන් නැහැ. අතුරු පශ්න ෙදකකට සීමා 
වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය අහන්න පධාන 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අපි නූතන තාක්ෂණික ෙලෝකෙය් හිටියත් 
ආගමත් එක්ක බැඳුණු රටක් ලංකාව. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
හුඟාක් අයට අ .ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) ෙහෝ (උසස් ෙපළ) 
විභාගවලට ලියද්දී මතක ඇති, ඉස්ෙකෝෙල් වාර අවසාන වුෙණ් 
සිකුරාදා, සාමාන්ය ෙපළ ෙහෝ උසස් ෙපළ විභාග පටන් ගත්ෙත් 
සඳුදා බව. හැබැයි, ගිය අෙගෝසත්ු මාසෙය් උසස් ෙපළ විභාගය 
පටන් ගත්ෙත් අඟහරුවාදා. ෙම් වසෙර් සාමාන්ය ෙපළ පටන් 
ගන්ෙන් ෙහට. අද සඳුදා වුණාට, අද ෙනොෙවයි පටන් ගන්ෙන්. මම 
විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි අඟහරුවාදා 
පටන් ගන්ෙන්?" කියලා. එතුමා කිව්වා, අෙන්, ගරු මන්තීතුමා 
මාර පශ්නයක්. "සඳුදාට රාහු කාලය ඉවර ෙවන්ෙන් උෙද් 
නවයාහමාරට. ඒ නිසා සඳුදා විභාගය පටන් ගන්න එපා" කියලා 
ෙදමව්පිෙයෝ ෙලොකු ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් 
තීන්දුවක් ෙගන තිෙබන්ෙන් අඟහරුවාදාට විභාග පටන් ගන්න. 
ඒෙකන් ෙප්නවා දියුණු සමාජය තුළත්, එදා අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන 
කාලෙය් හිටපු විභාග ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා හිතපු නැති විධියට 
දැන් ඉන්න විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාට ෙදමව්පියන්ෙග් 
බලපෑම නිසා හිතන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. දැන් විභාග පටන් 
ගන්ෙන් අඟහරුවාදාට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, හඳුන්කූරුවලටත් රාහු කාලය බලපානවා 

කියලාද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් මතු කෙළේ. හඳුන්කූරු සහ 

මදුරුෙකොයිල් සම්බන්ධෙයන් මම අහනවා. මා ෙම් පශ්නයට 
මදුරුෙකොයිල් ඇතුළත් කෙළේ නැහැ. නමුත්, මා එයත් අහනවා. 
ෙමොකද, ගාල්ල කරාපිටිෙය් ඉෙගන ගත්ත ෛවද්ය ශිෂ්යයාවක් 
අවුරුදු පහම මදුරුෙකොයිල් පත්තු කරෙගන, ෙදොර ජෙන්ල් 
වහෙගන, පාඩම් කරලා අන්තිමට පස්වැනි අවුරුද්ෙද් ඇය 
ෙපනහළු පිළිකාවක් හැදිලා ජීවිතෙයනුත් සමු ගත්තා. හඳුන්කූරුම 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. පත්තු කරන විවිධ දුම් වර්ගවල, සාම්බානි 
වර්ගවල පමිතිය පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා පමිතිෙයන් ෙතොර 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ෙතොරතුරු කිසිවක් තවම ලැබිලා 
නැහැ කියලා. මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙව ෙළඳ 
ෙපොළ ආශිතව නියැදි පරීක්ෂණ සිදු කරන කණ්ඩායම්වලට විෙශේෂ 
නිෙයෝගයක් ෙදන්න සූදානම්ද කියලා, අදින් පස්ෙසේ ෙම් දුම් කුඩු, 
හඳුන්කූරු හා සාම්බානි වර්ග අහඹු ෙලස අරෙගන දැඩි 
පරීක්ෂණයකට ලක් කරන්න කියලා. ෙමොකද ෙමය ෙම් රෙට් 
සියලුම ෙදනාට බලපාන කාරණයක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. දැනට මිනිත්තු පහක් පසු 

ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට පිළිතුෙරන් පැහැදිලි කළා. 

ඒකට නීතියක් නැහැ. අෙප් Sri Lanka Standards Institution එක 
තිෙබනවා. ඒෙකන් පුළුවන් ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා කරන්න. 
නමුත්, නීතියක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙබෞද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; හින්දු ෙවන්න පුළුවන්; ඉස්ලාම් ෙවන්න 
පුළුවන්; කිස්තියානි ෙහෝ ෙවනත් කෙතෝලික නිකායක අය 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ජීවිත දුම් කුඩු  එක්ක බැඳිලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් සඳහා නීතියක් නැති එකයි පශ්නයව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා නීතිය සම්පාදනය කරලා ෙම් ජන 
ජීවිතය හා දැඩිව බැඳී තිෙබන ෙම් දුම් කුඩු වර්ග පිළිබඳව අවශ්ය 
කියා මාර්ග ගන්න අමාත්යාංශයට ෙකොපමණ කාලයක් ගත     
ෙව්වි ද? 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනිවාර්යෙයන් ඒ සම්බන්ධව නීතියක් 

ෙගනැල්ලා ඉන් පසුව වැරදි කරන අයට දඬුවමක් ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එපමණයි ෙන්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙදවන වටය. 

 
සමුපකාර සංවර්ධන හා සමුපකාර අතිරික්ත 

අරමුදල්:  අවභාවිතය 
கூட் ற  அபிவி த்தி மற் ம் கூட் ற  மிைக 

நிதியங்கள் : தவறான ைகயா ைக 
CO-OPERATIVES DEVELOPMENT AND CO-OPERATIVES 

SURPLUS FUNDS : MISAPPROPRIATION 
 

19/’15 
 

1. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (3) : 

687 688 
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(අ) වර්ෂ 2011 - 2014 අතර කාලය තුළ සමූපකාර සංවර්ධන 
අරමුද ෙල් හා සමුපකාර අතිරික්ත අරමුදෙල් රුපියල් 
මිලියන 897.06ක්, 1972 සමූපකාර සමිති පනෙත් 
දැක්ෙවන පතිපාදනවලට පටහැනිව අවභාවිත කිරීම සහ 
සාවද්ය පරිහරණයට ඉඩහැරීම යන ෙචෝදනා යටෙත් හිටපු 
අමාත්යවරයාට හා හිටපු සමුපකාර සංවර්ධන 
ෙකොමසාරිස්වරයාට එෙරහිව ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ 
 ෙකොට්ඨාසය ෙවත පැමිණිලි කර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

 

(ආ) (i)  ඉහත (අ) හි සඳහන් වන පැමිණිල්ෙල් 
විමර්ශනවල පගතිය කවෙර්ද;  

 (ii)  ෙමම මුදල් අවභාවිතය හා සාවද්ය පරිහරණය 
පිළිබඳව ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් විමර්ශනයක් 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ෙමම මුදල් අවභාවිතය හා සාවද්ය පරිහරණය 
පිළිබඳව ආයතනික මට්ටමින් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද;   

 (ii)  අහිමි වූ මුදල් යළි අය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන 
කියාමාර්ගය කවෙර්ද;  

 (iii) විෂයභාර අමාත්යවරයා ෙග් අභිමතය පරිදි ෙපොදුෙව් 
රාජ්ය අරමුදල් අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) 2011 - 2014ஆம் ஆண் க க்கு இைடப்பட்ட 

காலத்தி ள் கூட் ற  அபிவி த்தி நிதியம் மற் ம் 
கூட் ற  மிைக நிதியத்தின் பா 897.06 மில் யன் 
ெதாைகைய, 1972ஆம் ஆண் ன் கூட் ற ச் சங்கச் 
சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஏற்பா க க்கு 

ரணாக ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தல் மற் ம் தவறான 
ைறயில் ைகயாள்வதற்கு இடமளித்தல் ஆகிய 

குற்றச்சாட் களின்கீழ் ன்னாள் அைமச்ச க்கும் 
மற் ம் ன்னாள் கூட் ற  அபிவி த்தி ஆைணயாள 

க்கும் எதிராக ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் பிாிவில் 
ைறப்பா  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 

அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

ைறப்பா  மீதான லனாய் களின் 
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதி ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் தவறான 
ைகயா ைக ெதாடர்பாக ெபா ச் ெசாத் க்கள் 
சட்டத்தின்கீழ் லனாய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  நிதி ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் தவறான 
ைகயா ைக ெதாடர்பாக நி வன மட்டத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இழக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைகைய மீள 
அறவி வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) விடயத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சாின் 
தற் ணிபின் பிரகாரம் ெபா வாக அரச 
நிதியங்களின் ஷ்பிரேயாகத்ைதத் த ப்பதற்கு 
எதிர்காலத்தில் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
(a) Is he aware that a complaint has been lodged with 

the Financial Crimes Investigation Division of 
Police against the former Minister of  Co-
operatives and the former Commissioner of Co-
operative Development on charges of misuse and 
misappropriation of a sum of Rs. 897.06 million 
out of the Co-operatives Development Fund and 
the Co-operatives Surplus Fund against the 
provisions of the Co-operative Societies Act of 
1972, during the period 2011-2014?  

(b) Will he inform this House - 
 (i)  the progress of the investigation of the 

complaint mentioned in (a) above; and 
 (ii) whether an investigation will be conducted 

under the Public Property Act on the 
misuse and misappropriation of these 
funds? 

(c) Will he also inform this House -  
 (i)  the institutional procedures initiated 

against the misuse and misappropriation of 
these funds; 

 (ii) the measures to be taken to recover those 
funds lost to the Government; and 

 (iii) whether steps will be taken to prevent 
misappropriation of public funds in general 
on the discretion of the Minister in charge 
of the subject, in future?   

(d) If not, why?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඔව්. සමූපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අරමුදල් අවභාවිත 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව විමර්ශනයක් ආරම්භ 
කර පවත්වාෙගන යන බව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිෙග් අංක SDIG/FCID/OUT/1530/15 
සහ 2015.10.17 දිනැති ලිපිෙයන්** දන්වා ඇත.    
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————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
**  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(ආ) (i)  2011 සිට 2014 අතර කාලය තුළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි සහ ෙයදී සිටින විවිධ තනතුරුවල 
නිලධාරින්ෙගන් ෙම් වන විට ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් විසින් පකාශ ලබා ගනිමින් පවති. 

 (ii)  1988 අංක 11 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහ පනෙත් 
(සංෙශෝධිත) 124 වන වගන්තිය පකාරව මූල්ය අවභාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනු ලබන 
බවට ඇමුණුම 1හි සඳහන් ලිපිෙයන් දන්වා ඇත. 

 

(ඇ) (i)  ඉහත (ආ) (II) හි සඳහන් විමර්ශනෙයන් ෙහළිවන කරුණු 
අනුව ඉදිරි පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (ii)  ඉහත (ඇ) (I) අනුව ආයතනික මට්ටෙමන් සිදු කිරීමට 
නියමිත විමර්ශනෙය් නිර්ෙද්ශ මත පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (iii) සමූපකාර අරමුදෙල් ඉදිරි වර්ෂවල වියදම් පිළිබඳව නව 
කමෙව්දයක් සකස් කර එය ෙමම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු ඥානමුත්තු 

ශීෙන්සන් මන්තීතුමා. පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

මඩකලපුව තරුණ කිසත්ියානි සංගමය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

BATTICALOA YOUNG MEN'S CHRISTIAN'S ASSOCIATION 
(INCORPORATION) BILL 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் பிேரரைணைய 

நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 
"மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக" 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப வதற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Tourism Development and Christian Religious Affairs for 
report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. - 
[පගතිය:  ෙදසැම්බර් 05] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 05] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress:05th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 120, 217 සලකා බැලීම පූ.භා 

10.00 සිට 12.30 දක්වාත්,  ශීර්ෂ 160, 283, 291 සහ 198, 282 
සලකා බැලීම අ.භා. 1.00 සිට 6.30 දක්වා. 
 

120 වන ශීර්ෂය.- කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 625,130,000 

 

தைலப்  120.-  மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 625,130,000  

 

HEAD 120.-  MINISTER OF WOMEN CHILD AND AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 625,130,000 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දි අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශය 
හා ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 120, 217 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව 
එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන 
වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
[ .ப. 10.09] 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள! மகளிர் மற் ம் சி வர் 

அ வல்கள் அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில் கலந்  

691 692 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ] 
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ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக 
தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 

வி ம் கின்ேறன். நாட் ல் ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான 
வன் ைறகள் மற் ம் ஷ்பிரேயாகங்கள் அதிகாித்  
வ கின்றன. நா  த விய ாீதியில் நாள்ேதா ம் இத்தைகய 
சம்பவங்கள் இடம்ெபற்  வ வதாக ைறப்பா கள் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்றன. ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான 
பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள் மற் ம் வன் ைறகைளத் 
த ப்பதற்கு நாம் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். யாழ்ப்பாணத்தில் 
வித்தியா, வன்னியில் திவ்வியா, காத்தான்கு யில் சஹீப் 
பாத்திமா, ெகாட்டெதனியாவில் ேசயா என்  ெபண்கள் 
மற் ம் சி வர்கள் மீதான பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க ம் 
ப ெகாைலக ம் ெதாடர்கின்றன.  

ெபண்கள் மற் ம் சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள் 
மற் ம் வன் ைறகைளக் கட் ப்ப த்த எம  அைமச்சான , 
நீதியைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சு, 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சு ஆகியவற் டன் 
இைணந்  விேசட ெசயற்றிட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ த் வ கின்ற . இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் நாம் பல தடைவகள் கூ க் கலந் ைரயா  

ள்ேளாம். சி வர்கள், ெபண்கள் மீதான வன் ைறகள் 
மற் ம் ஷ்பிரேயாகங்கைளத் த ப்பதற்கான வழி ைறகள் 
குறித் ம் இத்தைகய வன் ைறகளில் ஈ ப பவர்கள்மீ  
க ைமயான சட்ட நடவ க்ைககைள எ ப்ப  ெதாடர்பி ம் 
பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன. 

வன்னியில் த்தம் காரணமாகப் பல்லாயிரக்கணக்கான 
சி வர்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 7,000 சி வர்கள் வைரயில் 
தாய் தந்ைதயைர இழந்  நிர்க்கதியாகி ள்ளனர். இவ்வா  
அநாைதகளான சி வர்கள், சி வர் இல்லங்களி ம் 
உறவினர், நண்பர்கள் களி ம் வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
வடக்கில் ெப மளவான சி வர் இல்லங்கள் தற்ேபா  
ெசயற்பட்  வ கின்றன. இவற்றில் ெப மளவான இல்லங்கள் 
சிறந்த ைறயில் ெசயற்ப கின்றேபாதி ம் அந்த இல்லங் 
க க்கும் ேதைவகள் அதிகமாக ள்ளன. இேதேபால், சில 
சி வர் இல்லங்களில் ஷ்பிரேயாகங்கள் இடம்ெபற்றைம 
குறித் ம் ைறப்பா கள் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, 
இத்தைகய சி வர் இல்லங்கள் ெதாடர்பில் நாம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ள்ள . நாட் ள்ள சி வர் இல்லங்கள் 
அைனத் ம் எம  அைமச்சின்கீழ் பதி ெசய்யப்படேவண் ம். 
அவ்வா  பதி ெசய் , எம  அதிகாாிகளின் கண்காணிப்  
மற் ம் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் அைவ ெசயற்படேவண் ம். 
இதற்கான நடவ க்ைககைள நாம் எ த் வ கின்ேறாம். 

வடக்கில் த்தத்தினால் சி வர்கள் அநாைதகளாக்கப் 
பட் ள்ள டன் ெப மளவாேனார் அங்க னமைடந் 

ள்ளனர். ெப மளவான சி வர்கள் உளாீதியான 
பாதிப் க்கைளச் சந்தித் ள்ளனர். இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
சி வர்க க்கும் விேசட திட்டத்தின்கீழ் நாம் உதவேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட பகுதியிைன 
விேசடமாக நாம் கவனிக்க ேவண் ள்ள . ஏைனய 
இடங்கைளவிட, த்தப் பாதிப் க்க க்குள்ளான சி வர்கள் 
வட பகுதியிேலேய ெப மளவில் உள்ளனர். எனேவ, நாம் 
அந்தச் சி வர்கள் ெதாடர்பில் விேசட கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம். ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான வன் ைறகைளக் 
கட் ப்ப த் ம் வைகயில், பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் 
சி வர், ெபண்கள் காப்பகங்கைள அைமத்  வ கின்ேறாம். 
நாம் எம  அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற பின்னர், 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஊர்காவற் ைறயி ம் சி வர், ெபண்கள் 
காப்பகங்கைளத் திறந்  ைவத் ள்ேளாம். இேதேபால், 
மட்டக்களப்பி ம் சி வர், ெபண்கள் காப்பகம் அைமக்கப் 

பட் ள்ள . அதைனக் கூ ய விைரவில் திறந் ைவப்பதற்கு 
நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். இந்த அ வலகம் 2 
மாதங்க க்கு ன்னேர திறக்கப்பட் க்க ேவண் ம். 
ஆனால், அதிகாாிகளின் அசமந்தப்ேபாக்கு காரணமாக 
இன்ன ம் திறக்கப்படா ள்ள . இதைனத் திறப்பதற்கு 
உடன் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  

சி வர்கள் ெதாழி ல் அமர்த்தப்ப ம் ெசயற்பா க ம் 
அதிகாித்  வ கின்றன. ெகா ம்  உட்படப் பல 
பிரேதசங்களில் சி வர்கள் திட்டமிட்ட வைகயில் ெதாழி ல் 
அமர்த்தப்ப கின்றனர். மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த ெப மளவான 
சி வர்கள் ெகா ம்  உட்பட நகரப் பகுதிகளில் ெதாழி க்கு 
அமர்த்தப்பட் க்கின்றனர். சி வர்கைளத் ெதாழி க்கு 
அமர்த் வ ம் ஒ வைகயில் சட்டவிேராத நடவ க்ைகயாகும். 
இதைனத் த ப்பதற்கும் நாம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ள்ள . சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள் 
மற் ம் வன் ைறகைளத் த ப்பதற்கு பாடசாைல 
மட்டத்தி ம் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவண் ள்ள . 
இதற்ெகன விேசட ெசயலமர் கைள நடத் வ  குறித் ம் 
பாிசீ த்  வ கின்ேறாம். இத்தைகய ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குப் ேபாதியள  நிதி எம  அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட ேவண் ம். இம் ைற எம  அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி உண்ைமயிேலேய ேபா மானதல்ல. 

சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் 
வன் ைறக க்கு வ ைம ம் மிக க்கியமான ஒ  
காரணமாக அைமகின்ற . வ ைம காரணமாக கு ம்பத் 
தைலவிகள் மத்திய கிழக்கு நா க க்கும் ெவளியிடங் 
க க்கும் ேவைலக்குச் ெசல்கின்றனர். இதனால் ட் ல் 
பிள்ைளகள் தனிைமப்ப த்தப்ப கின்றனர். இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயிேலேய ெப மளவான வன் ைறகள் இடம்ெப  
கின்றன. சி மிகள்மீ  தந்ைத மற் ம் சேகாதரர்கள் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத்தில் ஈ பட்ட சம்பவங்க ம் இடம் 
ெபற் ள்ளன. இ குறித் ப் பல்ேவ  ைறப்பா கள் 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ளன. இதைனவிட, பாடசாைலகளி ம் 
பல்ேவ  ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. 
இவ்வா  யாழ்ப்பாணத்தில் ஷ்பிரேயாக சம்பவத்தில் 
ஈ பட்ட அதிபர்கள் இ வர் சட்ட நடவ க்ைகக்கு 
உட்ப த்தப்பட் க்கின்றனர். 

அரசாங்கமான  தற்ேபா  சி பராய அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான க த்திட்டம் ஒன்றில் ைகச்சாத்திட் ள்ள . 
மாறிவ ம் எம  கு ம்பக் கட்டைமப்பான  அதிகளவிலான 
ெதாழில் ாி ம் ெபற்ேறாைரக் ெகாண் ப்ப டன் 
நம்பகமான ம் சிறந்த தரத்திலான மான சி வர் பராமாிப்  
காணப்படாைம ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைளத் ேதாற்  
விக்கின்ற . சி வர்கைள ைறயாகப் பராமாிப்பதற்குத் 
ேதைவயான ெபளதிக உட்கட்டைமப் க் குைறவாகக் 
காணப்ப ம் சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கள் சி வர் 
பராமாிப் க்கு உகந்ததாகக்  காணப்ப வதில்ைல. இங்கு 
கடைமயாற் ம் பராமாிப்பாளர்கள் உாிய ெதாழி க்கான 

ைறயான பயிற்சிையப் ெபற்றி ப்பதில்ைல. எனேவ, 
இத்தைகய பராமாிப்பாளர்க க்கு விேசட பயிற்சிகைள 
வழங்கேவண் ள்ள . எனேவ, சி வர் பராமாிப்  
வசதிகைள ஊக்குவிப்பதற்கும் ச கத்தில் சிறந்த பராமாிப் 
பாளர்கைள உ வாக்குவதற்கும் நாம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இதற்ெகனச் சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபக்கு 
100 மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஒ க்கப்பட் ள்ைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். 

இேதேபால், சி வர் பராமாிப்பாளர்க க்கான சான் ப் 
ப த்தப்பட்ட பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு இலங்ைக 
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபக்கும் ேதசிய சி வர் பா காப்  
அதிகாரசைபக்கும் 50 மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் 
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திட்டத்தில் ஒ க்கப்பட் ள்ள . சி வர் பராமாிப் த் 
ெதாடர்பான பயிற்சிெநறிகைள வழங்கும் தனியார் நி வனங் 
க க்கு வாிச் ச ைககைள வழங்க ம் ன்ெமாழியப் 
பட் ள்ள . இ ம் வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாகும்.  

சி வர்கைளப் ேபான்  ெபண்கள் மீதான வன் ைறகள் 
மற் ம் பா யல் ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்க ம் அதிகாித்ேத 
வ கின்றன. இதைனக் கட் ப்ப த் வதற்கும் எம  
அைமச்சின் தைலைமயில் நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப் 
ப கின்றன. "Care Sri Lanka" நி வனத்தினால் 2013ஆம் 
ஆண்  ெவளியிடப்பட்ட ஆய்  அறிக்ைகயில், இலங்ைகயில் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் 14 தமான 
ஆண்கள் வல் ற  உட்பட பா யல் ஷ்பிரேயாகங்களில் 
ஈ பட்டதாக ஏற் க்ெகாண் ள்ளனெரனக் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . ேம ம், குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் ன் நி த்தப் 
படா  ச கத்தில் சுதந்திரமாகத் திாியவிடப்பட் ள்ளனர். இ  
இலங்ைகயில் உயர் மட்டத்தில் காணக்கூ யதாக உள்ள . 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have one more minute. 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, give me two more minutes. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Giving more time is a problem. 

  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
எம  நாட் ள்ள சட்ட ஏற்பா கைள ம் நீதிமன்றப் 

ப ைறைய ம் குற்றவாளிகள் தமக்குச் சாதகமாகப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்கின்றனர். சி வர் ஷ்பிரேயாக 
வழக்குகள் சுமார் 6 ெதாடக்கம் 8 வ டங்கள் வைர 
விசாரைணக்குட்ப த்தப்ப கின்றன. அேநகமாக இரண்  
தடைவகள் ேமன் ைறயீ  ெசய்யப்ப கின்றன. சர்வேதச 
ாீதியாக நாம் ைகச்சாத்திட் ள்ள உடன்ப க்ைககளின் 
பிரகாரம், சில நிபந்தைனக க்குக் கட் ப்படேவண் ள்ள . 
“கண் பார்ைவ அற்றவன் கு டன் அல்லன்; தன் குற்றங்கைள 
உணராதவேன கு டன்” என் ம் மகாத்மா காந்தியின் 

ெமாழிக்கு அைமவாக, வழக்கு விசாரைணகளின் தீர்ப் கள் 
காலதாமதமைடவதால் ஏற்ெகனேவ குற்றம் ாிந்த ஒ வர் 
மீண் ம் மீண் ம் குற்றம் ாிகின்றார். அ மட் மன்றி, 
பிைணயில் ெசல் ம் குற்றவாளி ஒ வர் மீண் ம் பல 
குற்றங்கைளப் ாிகின்றார். இவர்க க்குப் பிைண வழங்கும் 
நிபந்தைனகைளக் க ைமயாக்க ேவண் ம்; ேம ம், இவர்கள் 
ெபா ஸாாினா ம் கிராம ேசவகர்களினா ம் கண்காணிக் 
கப்படல் ேவண் ம். விசாரைணகள் தாமதமாவ  மற்ெறா  
காரணியாகும். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. Please table the rest 

of the speech. Otherwise, other speakers will have a 
problem with time.  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
என  மிகுதி உைரைய ஹன்சாட் பதி க்காகச் 

*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
*Rest of the speech tabled: 

ெபா ஸ் விசாரைணகள், ைவத்திய பாிேசாதைன, .என்.ஏ. 
பாிேசாதைன, நீதிமன்ற விசாரைணகள் என்  காலம் தாழ்த் வ  
குற்றவாளிக க்குச் சாதகமாக மாறிவி கின்ற . உதாரணமாக, 
ேசயா என்ற சி மியின் ெகாைல ெதாடர்பான சந்ேதக நபர் 
2013ஆம் ஆண்  சி வர் ஒ வைரக் கடத்திச் ெசன்றதற்காக ஒ  
வ ட சிைறத்தண்டைன விதிக்கப்பட் , இந்த தண்டைன ஐந்  
வ டங்க க்கு ஒத்திைவக்கப்பட் ந்த ஒ  குற்றவாளியாவார். 
சி வர் ஷ்பிரேயாகங்க க்காக இலகு தண்டைனகள் மற் ம் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட சிைறத்தண்டைனகள் வழங்குவதன் லம் 
குற்றச்ெசயல்கள் அதிகாிப்பைத ம் காணக்கூ யதாக ள்ள . 
எனேவ, இவ்வாறான குற்றங்கள் நிகழ்கின்ற சூழைல மாற்ற 
ேவண் ம். ாித சுேலாக மற் ம் ஆேவசம்மிக்க க த் ப் 
பாிமாற்றங்கைளவிட, நீண்டகாலம் நிைலெபறத்தக்கதான 
ெபாறி ைறகைள உ வாக்குதல் ேவண் ம். இவ்வாறான 
குற்றங்கள் நிகழ்வதற்கான காரணிகைளக் கண்டறிந்  
தீர் காணக்கூ ய உ தியான ெபாறி ைறகைள இனங்காணல் 
மிக க்கியமாகும். தற்ேபாைதய நிைலைம மாற்றப்படல் 
ேவண் ம். குறித்த காலவைரயைறக்குள் வழக்கு விசாரைணகள் 
நடத்தி க்கப்படல் ேவண் ம்.  

சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் சி வர் ஷ்பிரேயாகங் 
க க்கான தனியான பிாி  ஒன்  உண் . ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தில் ெபா ஸ் சி வர் பணியகெமான்  உண் . 
அேதேபால, இதற்காக விேசட நீதிமன்றங்கள் அைமக்கப்படல் 
ேவண் ம். இந்தக் குழாமில் ெபண்கள் அதிகம் இைணத் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இம்மாதிாியான சம்பவங்கைள 
அறிக்ைகயி ம்ேபா  ஊடகங்கள் ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம். அண்ைமக்காலங்களில் இந்த விடயம் ெதாடர்பில் 
ஊடகங்களின் ெசயற்பா  வ த்தத்ைதத் த கின்ற . எம  
எதிர்காலச் சிறார்கைளப் பா காக்க நாம் மிகக் க ைமயான 
தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ள்ள . வழக்கு விசாரைணகளின் 
ேபா  சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற சாட்சியங்கள், வாதப்பிரதி 
வாதங்களினால் சட்டத்தி ள்ள ஓட்ைடகைளப் பயன்ப த்திக் 
குற்றவாளி தப்பித் க்ெகாள்வதற்கும் நிரபராதி தண் க்கப் 
ப வதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் உண் . 

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவத் தைலவாின்  
அறிக்ைகயில், "வளர்ந்  வ ம் நா களில் சட்டத்தில் 
குைறபா கள் காணப்ப வதனால் இவ்வாறான குற்றங்க க்கு 
ஆளாவ  ச கத்தின் அ மட்டப் பிரைஜகேளயன்றி, ச கத்தின் 
உயர்மட்டப் பிரைஜகள் அல்லர்" எனத் ெதளிவாகச் 
சுட் க்காட் ள்ளார். சட்டத்தால் மாத்திரம் இவ்வாறான 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த க்க யா . சமயத் தைலவர்கள், ச கத் 
தைலவர்கள், ெபற்ேறார், ஆசிாியர்கள், ச க ஆர்வலர்கள் 
ேபான்ேறார் ஒ ங்கிைணந்  ெசயற்பட்  இவ்வாறான ச க 
சீர்ேக கைளச் சலைவ ெசய்வதற்கும், சி பராயத்தில் 
த ப் சிகைள ஏற்றி ேநாய்கைளத் த ப்ப  ேபான்  
ஆேராக்கியமான க த் க்கைளச் சி பராயத்தி ந்ேத பிள்ைள 
க க்கு ஊட் வதற்குமான ெபாறி ைறகைள உ வாக்க 
ேவண் ம். 

விதைவகளின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தல்: த்தத்தினால் 
வடக்கு, கிழக்கில் 90,000 ெபண்கள் விதைவகளாக் 
கப்பட் ள்ளனர். இவ்வா  ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் 
ெகாண்ட கு ம்பங்கள் தம  வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாண் நடத்த 

யா  ெப ம் கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். 25 
வய  தல் 35 வய க்கு இைடப்பட்ட ெப மளவான ெபண்கேள 
இவ்வா  விதைவகளாகி ள்ளனர். எனேவ, இவ்வா  

695 696 

[ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය ] 



2015 ෙදසැම්බර් 07 

ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த நடவ க்ைக எ க்கேவண்  

ள்ள . ேம ம், இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்கு 
ெதாழில் யற்சிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு உதவிகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இல்ைலேயல், பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள்ேதா ம் 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்  இவர்க க்குாிய ேவைல 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட ேவண் ய  இன்றியைம யாததாகும். 

த்தம் வைடந்  7 வ டங்கள் ஆகின்றன. இவ்வா  
பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களின் வாழ்வாதாரம் இன்ன ம் 
கட் ெய ப்பப்படவில்ைல. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 
இதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, எம  
அரசாங்க காலத்தில் இதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள்: வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நாடளாவிய 
ாீதியில் ன்பள்ளி ஆசிாியர்களாக 30,000 ேபர் ேசைவயாற்றி 
வ கின்றனர். இவர்க க்கு 3,000 பாய் சம்பளேம 
வழங்கப்ப கின்ற . இவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் 15 
ெதாடக்கம் 20 வ டங்களாக இந்தச் ேசைவயில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். இ ந்தேபாதி ம், இவர்க க்கு இன்ன ம் நிரந்தர 
நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. எதிர்வ ம் 5 வ டங்க க்குள் 
10 இலட்சம் ேப க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கும் திட்டம் 

ன்ென க்கப்ப ெமன்  பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ெதாிவித் ள்ளார். எனேவ, இந்த 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  இவ்வா  ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்களாகக் கடைமயாற் ம் 30,000 ேப ம் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம். இனி ம் இவர்கள் குைறந்த சம்பளத் டன் நிரந்தர 
நியமனமின்றிக் கடைமயாற்ற யா . இவர்கள  
கஷ்டங்க க்கு இனியாவ  தீர்  கிைடக்க ேவண் ம். 
இேதேபால், வடக்கு, கிழக்கில் ெப மளவான ெபண்கள் 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்களாக ம் கடைமயாற்றி வ கின்றனர். 
அவர்க க்கும் நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 

வடக்கில் த்தத்தால் பாதிப் க்குள்ளாக்கப்பட் ள்ள 
சி வர்கள் உளநலப் பாதிப் க்களின்றி கல்வி பயின்  
உயரேவண் ம். அேதேபால், தாய் தந்ைதயைர இழந்த 
சி வர்க ம் அந்தக் குைறபா கைள மறந்  ன்ேனாக்கிச் 
ெசல்லேவண் ம். இதற்கான நடவ க்ைககைள அரசாங்கேம 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . இந்த விடயத்தில் எம  
அைமச்சுக்குப் ெப ம் ெபா ப்  உள்ள . எனேவ, ேபாதியள  
நிதிைய ஒ க்கி இந்தச் சி வர்களின் வாழ்ைவ வளப்ப த்த நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட ேவண் ம். வடக்கின் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பாக அ த்த வ டம் உதவி வழங்கும் 
நா களின் மாநாெடான்  நடத்தப்ப ம் என்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் பிேராிக்கப்பட் ள்ள . அண்ைமயில் ஜப்பா க்கு  
விஜயம்ெசய்த பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இத்தைகய ஒ  மாநா  
நடத்தப்பட ேவண் ெமன்  அைழப்  வி த்தி ந்தார். இந்த 
மாநாட் ல் வடபகுதியில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்கள், 
ெபண்க க்கான ம வாழ் த் திட்டம் குறித்  ஆராயப்பட் , 
அதற்கான நிதி தவிக ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அ த்த வ டம் 

தல் வடக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்கள், ெபண்களின் 
வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்பட ேவண் ம். 

ெபண்களின் அரசியல் பிரதிநிதித் வம் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைகேய அதிகமாக ள்ள . ஆனா ம், அரசியல் 
பிரதிநிதித் வத்தில் ெபண்களின் எண்ணிக்ைக மிக ம் 
குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற . எதிர்காலத்தில் உள் ராட்சிச் 
சைபத் ேதர்தல்கள், மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள், பாரா மன்றத் 
ேதர்தல்களின்ேபா  ெபண்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாிக்கும் 
வைகயில் ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சி ம் தம  ேவட்பாளர்கைள 
நி த்த ேவண் ய  அவசியமானதாகும். 

வ ைம காரணமாக மத்திய கிழக்கு நா க க்குப் 
பணிப்ெபண்களாகச் ெசல் ம் எம  சேகாதாிகள் பல்ேவ  

ன்பங்கைள அ பவிக்கின்றனர். ச தி அேரபியாவில் பணிப் 
ெபண்ணாகக் கடைமயாற்றிய றிஸானா க்கு மரண தண்டைன 

விதிக்கப்பட்ட . தற்ேபா  ேவெறா  குற்றச்சாட் ன்கீழ் 
இலங்ைகப் பணிப்ெபண் ஒ வ க்கு மரண தண்டைனத் தீர்ப்  
வழங்கப்பட் ள்ள . எனேவ, றிஸானா ேபால் இந்தப் 
ெபண் க்கும் நடந் விடக்கூடா . எனேவ, இந்தப் ெபண்ைணக் 
காப்பாற் வதற்கான சகல நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். பணிப்ெபண்களாகக் கடைமக்குச் ெசல் ம் ெபண்கள் 
ப ம் ன்ப யரங்கைளப் ேபாக்கும்வைகயில் அரசாங்கம் 
திட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ம்.  

ேம ம், சி வர்கள், ெபண்களின் எதிர்காலத்ைதக் க த்திற் 
ெகாண்  எம  அைமச்சு பல்ேவ  ெசயற்றிட்டங்கைள 

ன்ென க்க எண்ணி ள்ள . இதற்கு உங்கள் அைனவாின ம் 
ஆதரைவக் ேகாாி நிற்கின்ேறன். நன்றி,  வணக்கம். 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you.  
 
[පූ.භා. 10.17] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් 

කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මෙග් සතුට පළ කරනවා. අද  
ඉතාමත්ම වැදගත් විෂයයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාව. ඒ විෂය යටෙත් කාන්තාව හා දරුවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම සවුදි අරාබිෙය් ගල් ගසා 
මරණයට පත් කිරීමට නියමිත වී සිටින ඒ කාන්තාව ෙවනුෙවන් 
අපි යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ඇත්තටම  අනියම් ඇසුරක් 
පැවැත්වීම නිසා තමයි, ඒ කාන්තාවට මරණීය දණ්ඩනය නියම 
ෙවලා, පුරුෂයාට කස පහර 100ක් නියම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් මම දන්න නීතිඥවරුන්ෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවාම දැන 
ගන්නට ලැබුණා, අනියම් ඇසුරට දඬුවම් කරන්න අෙප් රෙට් 
නීතියක් නැහැ.  බහු විවාහ ෙචෝදනාවට තමයි දඬුවම් කරන්න 
ෙවන්ෙන් කියා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් දඬුවම් කරන්න නීති නැති 
ෙචෝදනාවක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් කාන්තාවක්, ගල් ගසා 
මරා දැමීමට ලක් වීම ඇත්තටම ඉතාමත්ම කනගාටුදායක 
සිද්ධියක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  අපි 
දන්නවා, ඒ කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ෙම් ෙවලාෙව් විෙද්ශ 
රැකියා  අමාත්යතුමියත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත් ෙලොකු 
ෙවෙහසක් දරන බව. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඒ රටවලට අෙප් ශමිකයන් 
යවනවාද කියන තීන්දුව ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද කාන්තාව සුවිෙශේෂී තැනක ඉන්නවා. 
ෙමොකද, පවතින රජයන් ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
සුරක්ෂිත කිරීමට ගත් පියවරයන් ඔස්ෙසේ අද කාන්තාව අධ්යාපනික 
වශෙයන් සවිබල ගැන්වී සිටිනවා. කාන්තාව අධ්යාපනික වශෙයන් 
සවිබල ගැන්වීම තුළ තමයි අද අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය දර්ශක හුඟාක් 
යහපත් මට්ටමක පවතින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, මාතෘ මරණ අඩු 
ෙවලා, ළදරු මරණ අඩු ෙවලා වාෙග්ම පවුල්වල ගුණාත්මකභාවය 
දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි ලැබූ  සුවිෙශේෂී ජයගහණයක්. 
අද ආර්ථික වශෙයන්  සියයට 30ක 35ක විතර දායකත්වයක්  
තමයි කාන්තාවෙගන් ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පවුල තුළ දරුවන් 
රැක බලා ගැනීම සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් කාන්තාවට පැවරී 
තිෙබනවා. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලීම්  කරනවා, "දිවා සුරැකුම් 
මධ්යස්ථාන ඇති කරන්න" කියලා. කාන්තා නිලධාරිනියන්    
විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කරන්න 
කියලා අෙප් හිටපු කථානායකතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කළා.         
ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා එකඟතාව පළ කළා. නමුත් රජය ෙවනස්වීම 
තුළ ඒක කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. දිවා සුරැකුම් 
මධ්යස්ථාන ආරම්භ කරන්න, ෙපෞද්ගලික අංශය සහභාගි 
කරවන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  කාන්තාව ආර්ථික 
වශෙයන් සවිබල ගැන්වීමට කරන ෙලොකු ආෙයෝජනයක් හැටියට 
තමයි අපි එය දකින්ෙන්.  ඒ කාරණය අපි ඉතාමත්ම පශංසනීය 
ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි හිතනවා ඒ 
තුළින් කාන්තාවට තමුන්ෙග් පවුෙල් ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න, 
ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා. කාන්තාවන් ආර්ථිකයට  ෙදන දායකත්වය 
සියයට 35න් ඔබ්බට ගිහින් පුහුණු ශමිකයන්, වෘත්තීයෙව්දීන් 
හැටියට තමුන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට ඔවුන්ට ෙලොකු 
ශක්තියක් ලැෙබයි කියා මම හිතනවා.   

විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් කාරණය.    
එදා අධිකරණ ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට මම අහෙගන හිටියා.  
අද කාන්තාවට හා ළමයින්ට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා; 
අධිකරණෙය් විශාල වශෙයන් නඩු  විභාග ෙවනවා.  ෙම්වාෙය් 
ෙලොකු පමාදයන් තිෙබනවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් අවසර අරෙගන සතිෙය් එක දවසක් කාන්තාවන්ෙග් හා 
ළමයින්ෙග් නඩු ඇසීමට ෙවන් කර ගැනීමට එතුමා එදා ෙයෝජනා 
ෙකරුවා. ඒ ගැන එතුමාට අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   
ඒක ඉතාමත් පශංසනීය ෙයෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා.  ෙම් 
තුළින් ඒ නඩු ඉක්මන් කරෙගන, ඒ චූදිතයන්ට  දඬුවම් කිරීමට 
එයින් ෙලොකු පිටුවහලක් ලැෙබ් කියා මම විශ්වාස කරනවා.  ඒ 
වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නඩු ෙගොනු හිරෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාව හා ළමයින් ෙවනුෙවන්  පුළුවන් නම් 
ෙවනම ඒකකයක් පිහිටුවා, ඒ තුළින් ෙපොඩි ෙපොඩි හිරෙවලා 
තිෙබන නඩු ඉක්මන් කර ගන්න කටයුතු කෙළොත් ඒ තුළින් 
යම්කිසි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙපොලීසිෙය් තිෙබන  කාන්තා 
හා ළමා ඒකක  ශක්තිමත් කරලා, ඒ නිලධාරින් පුහුණුවකට ලක් 
කරලා ඒ නිලධාරින්  සහ පළපුරුදු නිලධාරින් කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු ෙවනුෙවන්  අපට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට 
දරුවන්ට සහ කාන්තාවන්ට විරුද්ධව සිදුෙවන අපරාධ විමර්ශනය 
කිරීම ඉක්මන් කරෙගන ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම කාන්තාවන්ට එෙරහිව සිදුවන පචණ්ඩත්වෙය්දී ද 
ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා.   
කාන්තාවට එෙරහිව ඇති පචණ්ඩත්වය, අද කාන්තාව  මරණයට 
පත්ෙවන තත්ත්වය දක්වාම ඇවිත් තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා යම්කිසි 
විධියක කමෙව්දයක් ඇති කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ පිළිබඳ 
පැමිණිල්ලක් කරපුවාම, ඒකට ෙහේතු ෙහව්වාම සමහර විට 
උපෙද්ශනය අවශ්ය ෙවනවා.   හුඟක් ෙවලාවට මත්දව්ය නිසා 
තමයි පචණ්ඩත්වය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අසැබි ෙවබ් අඩවි හරහා සිදුවන 
ෙද්වල් නිසාත් හුඟක් ෙවලාවට ගෘහස්ත පචණ්ඩත්වය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳවත්  අපි ෙබොෙහෝ අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් සඳහා පුහුණුවලත් නිලධාරින් වාෙග්ම අපට උපෙද්ශන 
මධ්යස්ථාන ආරම්භ කරන්න ෙවයි. ඒ වාෙග්ම දිගටම 
පචණ්ඩත්වයට ලක්ෙවන කාන්තාව පවුල තුළ සමාදාන කිරීම 
නිසා, සමහර විට  ගුටිකාපු එක්ෙකනා මරණයට පත් ෙවන 

අවස්ථා අපි දකිනවා. ෙම් නිසා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන එක පළාතකට 
එකක් ෙහෝ ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා නම්,  ගෘහසත් 
පචණ්ඩත්වය අඩු කරන්න, කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඒක 
ඉතාමත්ම  ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවනවා. ඒ සඳහා පසු ගිය වසරවල 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශයට පතිපාදන ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දැක්කා.   ඇමතිතුමියත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. පළාතකට එකක් ෙහෝ සුරැකුම් මධ්යස්ථාන ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු කරනවා නම් එය ඉතාමත්ම ෙහොඳයි කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් රෙට් දරුවන් ගත්තාම, 
ඒ අයෙගන් අද සියයට 80ක් 85ක් ෙපර පාසල්වලට යනවා.  
දරුවන් අද පාසල්වලට ඇතුළු වනවා.  හැබැයි, පාසල්වලට ඇතුළු 
ෙවලා, ෙපොඩි පතිශතයක් පාසල්වලින් ඉවත්ෙවලා යනවා. පාසල 
අතහැර යනවා.  පාසල අතහැර යන  ෙම් දරුවා පිළිබඳ විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා.  

ෙම් පාසල් හැර යන දරුවා තමයි, මත් දව්ය උවදුරුවලට ලක් 
වන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවා තමයි අපෙයෝජනයට 
ලක්ෙවන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවන් තමයි වැරදි වැඩවලට 
ෙයොදා ගන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවන් තමයි සිඟමනට ෙයොදා  
ගන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවා සමහර විට ෙමෙහකාරකම්වලට 
 ෙයොදා ගන්නවා. එම නිසා පාසල් හැර යන දරුවන්  ෙසොයා  ඔවුන් 
නැවත පාසල්වලට ඇතුළත්  කිරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීම  ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ෙම් රෙට් අවුරුදු 14 දක්වා 
දරුෙවෝ අනිවාර්යෙයන්ම  පාසල් යවන්නට  ඕනෑ. ෙම් වගකීම 
පැහැර හරින ෙදමව්පියන් සිටිනවා. ඒකට දරිදතාවය එක  
ෙහේතුවක්  වන්නට පුළුවන්.  විෙශේෂෙයන් ෙම් දරුවන් ගැන අපි 
ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද ෙමෙහකාරකම්වල 
ෙයෙදන, සිඟමෙන් ෙයෙදන  දරුවන් කුඩා ෙකොටසක් ඉන්නවා.  
ෙම් දරුවන්  ගැනත් අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර, සමාජයට 
වැඩදායක දරුවන් බවට පත් කර ගැනීමට අවශ්ය වටපිටාව සකස්  
කෙළොත්  ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. එය දරුවාෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකමක් හැටියට අපි දකිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සභාපතිතුමනි,  බන්ධනාගාර   

ගතවුණ දරු ෙවෝ ඉන්නවා. ෙම් දරුවන් ගැනත් අපි විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. එක පැත්තකින්  බන්ධනාගාර 
ගත වී අම්මාත් එක්ක  ඉන්න  දරුවාට යම්කිසි ආරක්ෂාවක්,  මව් 
ෙසෙනහස ලැබීමක් ෙවනවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමය මුලික 
අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් හැටියට අපි දකිනවා. දරුවන් සමඟ 
බන්ධනාගාර ගත වුණ  අම්මලාෙග්- කාන්තාවන්ෙග්-  ෙපොඩි 
ෙපොඩි  පමාදයන් නිසා වන්නට ඇති ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවන්නට 
ඇත්ෙත්. එම නිසා ෙම් දරුවන් ගැනත්  අපි ෙසොයා බලන්නට 
ඕනෑ. 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා 
කරන විට, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට  මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කර තිබීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ජාතික ළමාරක්ෂක  
අධිකාරියට රට පුරා වැඩසටහන් කියාත්මක  කිරීෙම් ජාලයක් 
නැහැ. පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  
ජාලයක් තිෙබනවා. ෙම් සඳහා  පතිපාදන අඩු ෙවලා තිෙබන බව 
අපි දකිනවා. එම නිසා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 

699 700 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය ] 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් වැඩි පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කළ 
යුතුයයි ෙයෝජනා කරමින් මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා  කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 

[පූ.භා. 10.26] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා  කටයුතු ආමාත්යාංශෙය් 

වැය  ශීර්ෂ  යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    අද අෙප් රෙට්  ජනගහනෙයන් බහුතරයක් 
කාන්තාවන්. කාන්තා බහුතරයක් වූ ජන ෙකොට්ඨාසය   
ආර්ථිකෙය්ත්  කියාකාරීන් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට  අවශ්ය 
වැඩ පිළිෙවළක් හඳුනාෙගන  එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක  
කිරීෙම්  අවශ්යතාවය අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය  ඒ ෙවනුෙවන් දක්වා තිෙබන  උනන්දුව මදිය කියන 
එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. ඒ ඇයි? 

කාන්තාවන්ට ණය ලබා දීම යනාදිය ගැන අෙප් වචනවලින් 
ෙබොෙහොම සුන්දර කථාවක් කිව්වාට බැංකු කමය කඩා වැෙටන 
නිසා ෙම් ණය දීම සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි ඒ පැත්ත 
බලමු. ගරු අගාමාත්යතුමාත් කිව්වා ජාත්යන්තර මූල්ය අර්බුදය 
උත්සන්නයි කියලා. Today, the IMF is considering a 
standby loan for Sri Lanka. Why? Because there is a 
serious monetary crisis. The balance of payments is 
dropping and in this situation, the Hon. Ravi 
Karunanayake’s Budget will go for a six. When it cannot 
be implemented in full, Sir, there will be cut-downs and 
when it is being pruned down,  the so-called 5 per cent, 7 
per cent, 10 per cent loans that have been considered for 
women in the Budget will not be given. අපි ෙම් "අ" යන්න 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් සියයට 52ක් ජීවත් වන කාන්තා 
පාර්ශ්වෙයන් වැඩිමහල් පාර්ශ්වයට -අපි බාලයින්, ළමයින් අයින් 
කරමු- ෙම් මුදල් ලැෙබන බවට තිෙබන සහතිකය කුමක්ද? ගරු 
රාජ්ය අමාත්ය සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියෙග් කථාව මම 
අගය කරනවා. එතුමිය කාන්තා පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දිගටම කථා කළා. ඒ කාන්තා පාර්ශ්වයට 
තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි ආර්ථික පශ්නය. ඇයි? පිරිමි 
පාර්ශ්වය ෙහෝ තමන්ෙග් ස්වාමියා ෙවනුෙවන් දරුවන් බලා 
ගනිද්දි, හදා වඩා ගනිද්දි, ඒ අයෙග් වියදම් දරන්ෙන් කාන්තාවන්.  
ඒ වියදම් ෙකොෙහොමද දරන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යම් යම් 
ස්වයං රැකියා වැඩ පිළිෙවළ දියත් කළා. අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. කාන්තාවන් ෙගදර ඉන්නවා 
නම්, ස්ථාවර රැකියාවකට යන්න බැරි නම් ස්වයං රැකියා මඟින් 
ඔවුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග සුරක්ෂිත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපි 
අවතීර්ණ ෙවන්න ඕනෑ. දැන් හැරී බලන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දිළිඳු ජනතාව ෙවනුෙවන් තිෙබන "දිවි 
නැගුම" බැංකුවලට අද ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව කරන්න යන්ෙන්? 
ලංකාව පුරා පිහිටි 14,000ක් දිවි නැගුම බැංකුවල කටයුතු පධාන 
වශෙයන්ම ෙමෙහයවන්ෙන් කාන්තාවන්. ඒ කාන්තා කණ්ඩායම් 
තමයි සුළු ණය කියාත්මක කරන්ෙන්. සුළු ණයවලට ඔෙබ් 
ආණ්ඩුව යටෙත් ඉඩක් නැහැ. ඔෙබ් මූල්ය පතිපත්තිය යටෙත් සුළු 
ණයවලට ඉඩක් නැහැ. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අද උතුරු පළාෙත්, දකුණු පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 

කාන්තා පාර්ශ්වය විසින් ෙමෙහය වන දිවි නැඟුම බැංකු 14,000ක් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. දිවි නැගුම බැංකුව සතුව 
තැන්පතු වශෙයන් රුපියල් බිලියන 59ක් පමණ තිෙබනවා. සරල 
වචනෙයන් කියනවා නම් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
රුපියල් බිලියන 59 ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට අරෙගන  
ෙකොල්ල කන්න හදනවා. එතෙකොට ඒ ණය කමය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් නීති 
පද්ධතිය යටෙත් කාන්තාවන්ට රැස්ෙවලා තීරණ අරෙගන සුළු 
ණය ෙදන්න බැහැ. ඒක තමයි මහ බැංකුෙව් පතිපත්තිය. තමන්ෙග් 
දරුවන් ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ෙගදර ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ගම 
ෙවනුෙවන් කාන්තා පාර්ශ්වය ආරම්භ කර තිෙබන සුළු ස්වයං 
රැකියා වාෙග්ම විවිධ ව්යාපෘති කඩා වැෙටන පතිපත්තිවලින් වහා 
ඉවත් ෙවන්න කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. දිවි නැගුම බැංකු 
14,000 සතුව තිෙබන රුපියල් බිලියන 59 ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුවට ගැනීම වහාම අත් හිටුවන්න. එෙහම කෙළොත් 
පළමුවැනිෙයන්ම එයින් බැට කන්ෙන් ලංකාෙව් ඈත එපිට ගම්වල 
ඉන්න කාන්තාවනුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කාන්තා පාර්ශ්වයට 
ඡන්ද බලය ලබා ගැනීම, කාන්තාවන් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීම, කාන්තාවන් පාෙද්ශීය සභා සහ පළාත් සභා නිෙයෝජනය 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන නීතිමය වගන්ති ඇතුළත් කිරීෙම් 
කටයුත්ත කල් දමන්ෙන් නැතිව ඇති කරන්න කියලා අපි යලිත් 
ඉතා පැහැදිලිව රජයට කියනවා. 

මැද ෙපරදිග ගැන හුඟක් කථා කරන මෙග් මිත රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමා ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් මැද ෙපරදිග 
ෙසේවය කරන අෙප් රෙට් කාන්තාවන් හා ෙසේවකයින් ගැන කථා 
කරනවා.  

ඒක මම අගය කරනවා. අදත් අෙප් කාන්තාවක් ගල් ගසා මරා 
දමන මරණීය දණ්ඩනයට ලක් කරලා තිෙබනවා. ෙමය අමානුෂික 
තීන්දුවක්. ෙමය ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි සමස්ත ෙලෝක 
කාන්තාවන්ටම සිදු කරන අපරාධයක් ෙලස අපි දකින්නට ඕනෑ. 
එය ෙවනස් කරවා ගැනීමට  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා, අෙප් 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය සහ අෙප් රජය කටයුතු 
කළ යුතුයි. එෙසේ නැතිව දිනපතා පවෘත්ති පතවලට ෙම්වා 
වැෙටන්නට ඉඩ දී බලා ෙනොසිටිය යුතුයි. ඒ විෂයය ගැන, ෙවනම 
සාකච්ඡා වන නිසා, -මැද ෙපරදිග සහ දකුණු ආසියාෙව් ෙසේවය 
කරන කාන්තාවන් ගැන- අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන කථා කරමු. 

පාසලින් අවුරුද්ද අගදී නිල ඇඳුමට ෙරදි ලබා ෙදන නිසා 
ෙමෙතක් කල් ෙදමවුපියන් එක් බරකින් නිදහස් වුණා. පාසල්වල 
ෙනොෙයකුත් අමතර ගාස්තු, බස් ගාස්තු සහ ටියුෂන් ගාස්තු ආදිය 
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දිෙනන් දින වැඩි ෙවනවා. ඉස්සරහට තවත් වැඩි ෙවනවා. බඩු මිල 
දවස ගාෙණ් වැඩි ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාෙග් බල 
පෙද්ශය වන වවුනියාව කියන්ෙන් ඉතාම සශීක ෙගොවි පෙද්ශයක්.  
අද ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා. ෙම් රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
නැති කරන විට, අෙනක් පැත්ෙතන් අද දරුවන් සඳහා වන බරක් 
බවට දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම පත් කරලා තිෙබනවා.  

මම හිටපු අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරෙයක් වූ ජී.ඩී. පැන්සිස් මහතා 
එවූ ලිපියකින් ෙකොටසක් කියවන්නට කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"1993 සිටම ෙම් දක්වා ෙගදරට නිල ඇඳුෙම් ෙරදි ලැෙබන නිසා තාත්තලා 
ෙකෙසේ ෙවතත් අම්මලා සතුටින් සිටියහ. අවුරුද්ෙද් ෙරදි ලැෙබන විට  
පාසල්වල ගුරු මණ්ඩලද සුපිරි පාසල්වල ආදි ශිෂ්ය සංගම් ද රජෙයන් 
ලැෙබන ෙම් ෙරදි කැබැල්ල නිල ඇඳුම බවට හැරවීමට විෙශේෂෙයන්ම ඒ ඒ  
පාසල් වල ඒකාකාරි බව, හා ඒ පාසෙල් අනන්යතාව තහවුරු වන ෙලසට 
නිල ඇඳුම සකස් කිරීමට ඒ ඒ කළමණාකරණ මණ්ඩල, වැඩ පිළිෙවල  
අරඹති. එය කාටත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙදමාපියන්ට අමුතු බරක් ඇති ෙනොවන 
ෙලසට කටයුතු ෙයොදති. ෙම් සම්බන්ධව ඒ තරම් ෙචෝදනාද කිසි ෙලසකින්  

පසු ගිය වකවානු වල අසන්නට ෙනොලැබිණ. එෙහත් දැන් සිදුවන්නට 
යන්ෙන් කුමක්ද?  

ඊෙය් ෙපෙර්දා, පසු ගිය දවස්වල, ගුරු වෘත්තිෙය්, විදුහල්පති වෘත්තිෙය්, 
අධ්යාපන පරිපාලන වෘත්තිෙය් ෙයදී සිටි අයට ඉදිරියට සිදුවන්නට යනෙද්  

පින්තූරයක් ෙලස මනාව දිස්ෙව්. නිල ඇඳුම ෙවනුවට වවුචරයක් ෙදන විට 
මුලින්ම සතුටු වන්ෙන් ෙරදි මුදලාලිලාය. දැන්ම ඔවුන් විදුහල්පති මහතුන්  

හමුෙවනවා ඇත. ෙමය ස්ථිර වූ විගසම පුවත් පත් වල නිල ඇඳුම් 
සම්බන්ධ පචාරක දැන්වීම් ද දැක ගන්නට ලැෙබනවා ඇත." 

අද ලංකාෙව් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ගන්න ගිය හැම තැනම 
අවුලක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා,  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙම් වවුචර් පතිපත්තිය යටෙත්, 
නියමිත ෙරදි කෑල්ල අරෙගන, තවත් ෙරදි කෑල්ලක් ගන්න අතින් 
වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේම, මව්වරුන්ට 
තමන්ෙග් ෙගදර ෙදොර වසා දමලා ඈත එපිට කඩයක් ෙසොයාෙගන 
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙරදි ගන්න. ඇයි ෙමෙහම වද 
ෙදන්ෙන්? නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීම ව්යාපාරයක් බවට  පත් කළා. 
ඒ තිබුණු කමෙය් වරද ෙමොකක්ද? ඒ ෙරදි කැබැල්ල පාසෙල්දී 
ළමයාෙග් අතට ලැබිලා ෙගදරට ලැෙබන කමය ඇයි 
නැවැත්තුෙව්? එය සාර්ථක කියා දාමයක්. හිටපු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙමයින් පීඩා විඳින 
මව්වරුන් ගැන ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය කථා 
කරන්න. අද මව්වරුන්ට හන්දි ගණෙන්, කඩ ගණෙන් රස්තියාදු 
වන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, නිල ඇඳුම් ෙරදි දීම ෙවනුවට වව්චරයක් 
දීලා ඇති කර තිෙබන අවුල නිසායි.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමිය දන්ෙන් නැද්ද? දන්ෙන් නැති එක ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තවත් එක කාරණයක් 
කියලා මෙග් කථාව නවත්වනවා.  

The headline news of “the Sunday Times” of 6th 
December, 2015 states, I quote: 

“President withdraws Rajapaksa’s 500-strong Army security 

NSC must gauge threat assessment to decide on additional staff 

President Maithripala Sirisena has ordered the immediate 
withdrawal of an Army security contingent of some 500 personnel 
assigned to his predecessor Mahinda Rajapaksa. The move came 
after ministers, at their weekly meeting on Wednesday night, 
discussed a report by Finance Minister Ravi Karunanayake…..” 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! A point of Order is being raised.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන් 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධවද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න,  ගරු මන්තීතුමා. කාන්තාවන් ගැන තමයි -

[Interruption.] Sir, will you just allow me to conclude by 
reading this?  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ අවස්ථාෙව් 

ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කථාව නවත්වන්න. එෙහම නැත්නම් අපිත් ෙමෙහම දිගටම කථා 
කරනවා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I further quote: 

“….In terms of the report, former President Rajapaksa had been 
assigned 130 police officers besides 500 army officers and 
personnel. It came to light that there was documentation to confirm 
that Police Headquarters had given approval for its contingent…..” 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I  am winding up. I will take two to three more 

minutes from our Group. I quote again: 

703 704 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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“…However, a Government source said there was no 
documentation either at Army Headquarters or the Ministry of 
Defence on how the soldiers and officers had been assigned. 

President Sirisena had earlier directed Minister Karunanayake to 
submit a report to the Cabinet on how much it cost the Government 
to maintain the former President. This included the strength 
provided for his security, the number of vehicles allocated and staff 
paid by the state. 

The ministerial meeting was re-scheduled for Wednesday night in 
view of President Sirisena’s visits to Malta and France…” 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, what I have to say is, this is 
totally false.  The Leader of the House  is here. This is totally 
false. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
First, let me say what I have to say. If you want - 

[Interruption.] No, I will first say what I have to say. 
Then you reply. This is totally false.   

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 500ක හමුදා බළකායක් 
ආරක්ෂාව සඳහා නැහැ. රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් නම 
සඳහන් කරලා ෙම් පුවත් පත් වාර්තාෙව් ඒ විධියට තිෙබනවා. 
එෙහම පකාශයක් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා දීලා 
තිෙබනවා නම් ඒක තවත් ෙපෝඩාවක්; ෙබොරුවක්. අය වැය 
ෙල්ඛනයට ෙබොරුවට ගණන් දැම්මා වාෙග් තමයි ෙම් ගණනත්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට ඉන්න ගණන එතුමා 
අද නිල වශෙයන් පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාවට ඉන්ෙන් 80ෙදෙනක් පමණයි.  

 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am concluding. -[Interruption.]  ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ෙග් 

විලාපය අමතක ෙවලාද?  ෙගදර ඉන්න බැරි නිසා මහ රෑ කැ ලෑෙව් 
ජීවත් වුණු කාන්තාවන් ආරක්ෂා වුෙණ් ඒ ජනාධිපතිතුමා සටන 
දිනපු නිසායි. නැත්නම් කාන්තාවන්ට කැ ලෑවලයි රෑට ජීවත් වන්න 

සිද්ධ වුෙණ්. ඒක දන්ෙන් නැති අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා 
නම්, ඒ අය ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම රජය ෙවනුෙවන් පකාශ 

කරන්න කැමැතියි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව කිසිෙසේත්ම 
අඩු කරලා නැහැ කියලා. අපි කීප වතාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධව උත්තර දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
500ක් හිටිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අඩු කර නැහැ. එතුමාෙග් 

ආරක්ෂාව තක්ෙසේරු කර ඒ අවශ්ය සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව අපි ලබා 
ෙදනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන අපටත් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. විපක්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත් 
ඕනෑ එතුමා ආරක්ෂා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
500ක් හිටිෙය් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Even we are concerned about his security. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, why are you having false news?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is what you say. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Five hundred security personnel නැහැ,  80ෙදෙනක් 

විතරයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි  හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අඩු කරලා නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආරක්ෂකයින් 80යි එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. 500ක් දුන්නා 

කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have to accept my word. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් විධියට තමයි අය වැෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ ගණන් 

හිලවු ෙපන්වූෙය්ත්. ෙම් අසත්ය ගණන් හිලවු  කියමින් රට 
රවට්ටන ෙවලාවක් කියන එකයි මම කියන්ෙන්. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු කරනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! A point of Order is being raised. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ගරු 

සභානායකතුමාෙග් මැදිහත්වීම ගැනයි මම කියන්න යන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් පධාන ජාතික පුවත් පතක් තමන්ෙග් පධාන සිරස්තලෙයන් 
ෙලෝකයටම වාර්තා කරලා තිෙබනවා, ආණ්ඩුෙව් වග කිව යුතු 
ඇමතිවරෙයකු කරපු පකාශයක්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව වුෙණ් ඒකයි. ඒ පකාශෙය් 
තිෙබන්ෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 500ක ආරක්ෂාවක්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, Hon. Leader of the House has already 

answered that. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සභානායකතුමා කරපු පකාශය 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. කරුණාකරලා ඒ 
සඳහා මට ඉඩ ෙදන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  කීප වතාවක් ඔය පශ්නය අහලා 

තිෙබනවා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පශ්නයට උත්තර දීලා 
තිෙබනවා. We have answered that. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Ranjan Ramanayake.    

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පශ්නය අහලා ඉවර කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No, අපට අද දවෙසේ කටයුතු කර ගන්න ෙවලාව මදි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව කරන්න 

කරුණාකර මට ඉඩ ෙදනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,-           

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වග කිව යුතු ආණ්ඩුවක් හැටියට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

ආරක්ෂාව ගැන අපටත් වුවමනාවක් තිෙබනවා. අපි එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව අඩු කර නැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 
[Interruption.] No, please -  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පුවත් පත් වාර්තාව ගැන ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පත්තරෙය් තිෙබන ලිපියක් ගැන අෙපන් 

අහනවා. ඒ ගැන ඒ  ආයතනෙයන් අහන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Ranjan Ramanayake, please  commence your 

speech. 
 
 

[පූ.භා. 10.43] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීම මෙග් යුතුකමක් 
හැටියට මා සලකනවා. මට තිෙබන්ෙන් ඉතාම අඩු කාලයක් 
හින්දා ඉතාම ෙකටිෙයන් මෙග් කථාව කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කිව්වා, පසු ගිය ටිෙක්ම මැද ෙපරදිග පශ්නවලට මම 
සෘජුව දායක වුණා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම රිසානා නාෆික්ෙග් 
පශ්නයට මම සෘජුවම දායක වුණා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවි ඇතුළු පුවත් පත්වල -මාධ්යවල- 
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දැන් පළ ෙවනවා, "රිසානා නාෆික් ෙවනුෙවන් ෙමතරම් කථා 
කරලා, අලුෙතන්ම උද්ගත ෙවලා තිෙබන ෙම්  තත්ත්වය ගැන 
කථා ෙනොකරන්ෙන් ඇයි" කියලා. ඒ ගැන මට විෙශේෂ පකාශයක් 
කරන්න තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම සංෙව්ගයට 
පත් ෙවනවා ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන. අද ෙම් 
විෂයය කථා කරන්නත් බැහැ. ෙමොකද, අද කථා කරන්ෙන් ෙවනත් 
වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳව නිසා.  

රිසානා නාෆික්ෙග් පශ්නෙය්දී සිද්ධ වුෙණ්,  දරුෙවකුට කිරි 
ෙපොවන්න ගිහිල්ලා කිරි ඉස්ෙමොල්ෙල් ගිහිල්ලා ඒ දරුවා මිය 
යෑමක්. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක රිසානා නාෆික් පිළිගත්ෙත් 
නැහැ, ඇය අතින් ඒ වරද  සිදු වුණා කියලා; මිනී මැරුමක් වුණා 
කියලා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් මුස්ලිම් අම්මාෙග් පශ්නය  
ඉතාම සංෙව්දී, සැඟවිය යුතු පශ්නයක් විධියට අපි දකිනවා. 
ෙමොකද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් අනියම් සම්බන්ධයක්; ෙපේමයක්. 
ෙම් ෙපේමය ගැන වැඩි පුර කථා කෙළොත්, වැඩි පුර මාධ්යවල 
ගිෙයොත්, ඒ අම්මා ලංකාවට එවන ෙකොට ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ඉඳලා මාධ්යෙව්දීන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත්, 
ගෙම් ජීවත් ෙවන්න බැහැ කියන එක තමයි අද ඒ පශ්නයට මුහුණ 
දීලා තිෙබන ඒ අම්මාෙග් දරුවන් සහ පවුෙල් අය පකාශ කෙළේ. 
නම කියන්න එපා; photo එක දමන්න එපා ; passport copy  
එකක් දමන්න එපා කියලා ඒ අය  ඉල්ලීමක් කළා.  මම ෙම් ගැන 
ෙසෞදි අරාබි තානාපති කාර්යාලය සමඟ කථා කළා. මම පසු ගිය 
දවස් ටිෙක් දිගින් දිගටම ෂරියා නීතිය ගැන විවිධ මත පළ කළා. 
නමුත් ගරු නබි නායකතුමා - Prophet Muhammad -  ෙම් නීතිය 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කවදාවත් ෙකෙනකුව ගල් ගසා මරා 
දැමීමට ෙනොෙවයි කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. මම 
අද උෙද් එන්නට කලින් පූජකතුෙමක් එක්කත් කථා කළා. එතුමා 
කිව්වා, "ඇමතිතුමනි, නබි නායකතුමා කියා තිබුෙණ්, ෙමවැනි 
අනියම් ෙපේමයක් සම්බන්ධව ඇසින් දු ටු සාක්ෂි හතරක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ හතර ෙදනා ශුද්ධ මුස්ලිම් පූජකයන් විය යුතුයි. එක්ෙකෝ, 
ගුරුවරුන් විය යුතුයි. එක්ෙකෝ උලමාවරුන් විය යුතුයි" කියලායි. 
ෙම් අයට තමයි, උසාවිෙය් සාක්ෂි ෙදන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන්. 
අද ෙම් අම්මාව ෙබ්රා ගන්නා පශ්නෙය්දී අෙප් රජය සහ අප පත් වී 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකටයි. සාක්ෂි හතරක් නැහැ; 
ඇසින් දුටු ෙකෙනක් නැහැ; කිසිම ෙකෙනක් ෙම් ගැන ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් පශන්යට මුහුණ දුන් අම්මා සහ ඒ 
තැනැත්තා කියනවා, "අපි ෙම්ක කළා" කියලා. මුළු රටම කියද්දී, - 

 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට යම් අදහසක් පළ කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, කියන්න.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෂරියා නීතිය බලපාන්ෙන්, මුස්ලිම් 

ජාතිකයන්ට පමණයි. ඒ කියන්ෙන් ෙසෞදි අරාබිෙය් ජීවත් ෙවන 
මුස්ලිම් ෙනොවන අෙනකුත් ජන ෙකොටස්වලට ෂරියා නීතිය 
බලපාන්ෙන් නැහැ. ෂරියා නීතිය බලපාන්ෙන් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට 
පමණයි. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැටලුවට මුහුණ දී සිටින තැනැත්තිය 

මුස්ලිම් අම්මා ෙකෙනක්.  පසු ගිය කාලෙය් ෙමවැනි පශ්නයක් මතු 
වුණාම ෙසනඟ අරෙගන ගිහින් සවුදි අරාබි තානාපති කාර්යාලය 
ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණ කළා; කෑ ගැසුවා. ඒ සියලු ෙද්වල් කළා. අපි 
හැම තැනටම ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් කළා. නමුත් ෙම් 
පශ්නෙය්දී මම ඒ තැනැත්තියව තානාපති කාර්යාලය හරහා 
සම්බන්ධීකරණය කර ගත්තා. ඒ තැනැත්තිය ෙබොෙහොම 
ආයාචනාත්මක ඉල්ලීමක් කළා. ඇය කියා සිටියා, ෙම් ගැන 
වැඩිපුර කථා කෙළොත් ඇය සියදිවි හානි කර ගන්නවා කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, ඇයට ෙම් වාෙග් පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න බැහැ 
කියන එකයි. ෙමය ෙහොරකමක්, වංචාවක් ෙහෝ ෙවනත් තරහාවක් 
නිසා ඇති වුණු ගැටුමක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනියම් සම්බන්ධයක් 
නිසා ඇති වුණු පශ්නයක්. ඇය දරුවන් හතර ෙදෙනකු සිටිනා 
අම්මා ෙකෙනක්. ඒ නිසා ෙම් පශ්නෙය්දී අපි ෙපොඩ්ඩක් සංෙව්දීව 
කටයුතු කරමු කියලා, මාධ්ය ආයතන ඇතුළු සියලු ෙදනාෙගන් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මා ෙයෝජනාවක් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙම් තැනැත්තිය සමහර විට යම් කිසි මෙනෝ 
විකාරයකින් ෙම්ක කළාය කියලා කියන්න පුළුවන් වන විධියට  
medical report එකක් ලංකාෙවන් යවන්න පුළුවන් නම්, සමහර 
විට එම කාන්තාව ෙබ්රා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා 
හිතනවා. ෙමොකද,  ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් වුණාම සාමාන්යෙයන්  
ඒකට සම්බන්ධ  සියලු ෙදනා ඒ ෙද්වල් හංගනවා. එෙහම ෙදයක් 
සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ඒ තැනැත්තිය උසාවිෙය්දී 
හතර වතාවක් පිළිෙගන තිෙබනවා, "මම ෙම්ක කළා" කියලා.  
මම හිතන විධියට  එතැනදී  ෙසෞදි නීතිය, ශරියා නීතිය, උසාවිය, 
නීතිඥවරුන්, රජතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනා අසරණ ෙවලා 
තිෙබනවා. "ෙම් තැනැත්තා මිනි මරලා නැහැ, ෙම් තැනැත්තා මිනි 
මැරුමට සම්බන්ධ නැහැ" කියලා,  මුළු උසාවියම කිව්වත්, මිනි 
මරුවා නැඟිටලා කූඩුෙව් ඉඳ ෙගන කිව්ෙවොත්, "මම මැරුවා, මට 
දඬුවම් ෙදන්න" කියලා, අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඉතින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් රජයටවත්, අපටවත් ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න 
එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මම කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමති 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම විෂය භාර ඇමතිනිය වන 
තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය, තානාපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම ෙම් 
සඳහා ඍජුවම දායක ෙවලා තිෙබනවා. දැන් appeal එකක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරන්නට ඕනෑ, ෙසෞදි තානාපති කාර්යාලයට. 
ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඇයට ෙම් නඩුව ෙගොනු කරලා 
තිෙබන්ෙන්, 2014 අෙපේල් මාසෙය්දී. 2014 අෙපේල් මාසෙය්දී අෙප් 
රෙට් පුරවැසිෙයක් ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවද්දී, තානාපති 
කාර්යාලය ඒ ගැන  දැනුවත් ෙවලා ඉඳලා නැහැ. 2015 අෙපේල් 
මාසෙය්දී තමයි දඬුවම දුන්ෙන්. ඒ වන තුරුත් තානාපති කාර්යාලය  
ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. තානාපති කාර්යාලය සහ වැඩ කරන 
ශමිකයන් අතර සම්බන්ධකමක් තිබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
තානාපති කාර්යාලය ෙම් තැනැත්තියව දැනුවත් කරලා නැහැ,  
තමන් guilty  බව පිළිගන්න එපා කියන කාරණය ගැන.  ඒ නිසා 
තමයි ෙම් පශ්නය දුර දිග ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ලංකාවාසී 
සියලු ෙදනාෙගන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා, ඇය 
ෙවනුෙවන් යාඥා කරන්නය කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙවනත් 
කමයකටත් යමු. ඒ පිළිබඳව රහසිගත සැලැසම්ක් තිෙබනවා, 
ඇෙමරිකාව හා සම්බන්ධව. එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. ඒ 
මා ර්ගෙය් ගිහිල්ලා තමයි ෙම් තැනැත්තියව ෙබ්රා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒකට ඉඩ ෙදන්න. මාධ්ය හරහා වැඩිපුර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් සිද්ධිය උළුප්පලා, එම තැනැත්තියව සිය දිවි හානි කර ගන්නා 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.52] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාවත්, ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාවත් පිළිබඳව 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කුමක්ද යන්න පශ්න කළ යුතුව තිෙබනවා. 
පසු ගිය කාලෙය්දී, විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කාල සීමාව තුළදී 
පතිපත්ති පකාශන තුළ ඇතුළත් කර තිබුණා, කාන්තාවන් 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහාත්, ළමයින් සුරක්ෂා කිරීම සඳහාත් අවශ්ය 
කරන නීතිරීති සම්පාදනය කරනවාය, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිය කියාවට නඟනවාය කියලා. නමුත් 
දැන් මාස 12ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
පඥප්තියක්, නීතිමය ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. ඒවා 
නිකම් හුදු ෙපොෙරොන්දු පමණක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 52කට වැඩි 
පමාණයක් කාන්තාවන්  සිටිනවා. නමුත් ඒ කාන්තාවන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමෙතක් පැවැති කිසිදු රජයක් 
නිවැරැදි කියා මාර්ගයක් අරෙගන නැහැ. අපට මතකයි, රිසානා 
මරා දැමීම පිළිබඳව පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අපට කථා කරන්න 
සිද්ධ වුණු බව. එදා විපක්ෂෙය් ඉඳලා රිසානා ගැන කථා කරපු 
අයට ඉතිහාස ෙය් සරදමක් ෙලස අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා ගල් 
ගසා මරා දමන කාන්තාවන් ගැන කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක චකය වාෙග් දිගින් දිගට යනවා; නතර වීමක් 
නැහැ.  

ඇත්තටම අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට පිට රට රැකියාවලට යන්න 
සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? අෙප් රට තුළ තමන්ෙග් දරු මල්ලන් බලා 
ෙගන, තමන්ෙග් ෙදමවුපියන් එක්ක, තමන්ෙග් ඥාතීන් එක්ක, 
අසල්වාසීන් එක්ක අෙප් රෙට් තිෙබන ඥාති මිතාදී අසල්වැසි 
සම්බන්ධතාවන් එක්ක, මානව සම්බන්ධතාවන් එක්ක ජීවිතය 
පවත්වා ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුෙණ් ඇයි? එයට වග 
කිව යුත්ෙත් කවුද? කාන්තාවන් ආශාවට, එෙහම නැත්නම් සල්ලි 
ෙසොයන්න කියන අරමුෙණන්ම පිට රට යනවා ෙනොෙවයි. අපි 
කවුරුත් දන්නවා, අද කාන්තාවන් වැඩි පමාණයක් පිට රට 
රැකියාවලට යන්ෙන් තමන්ෙග් ආර්ථික අපහසුතා නිසායි කියලා. 
තමන්ෙග් ස්වාමියාට හරිහමන් රක්ෂාවක් නැති නිසා, තමන්ෙග් 
පවුෙල් දරුවන් රැක බලා ගන්න ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් නැති 
නිසා,  ෙවන කරන්නම ෙදයක් නැති තත්ත්වයක් උදා වුණාට 
පස්ෙසේ තමයි අකැමැත්ෙතන් ෙම් පිට රට රැකියාවලට යන්ෙන්. ඒ 
පිට රට රැකියාවලට යද්දී විවිධ බාධකවලට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ 
වනවා. පටන් ගන්න ෙකොටම ෙමෙහේ ඒජන්සිවලින් ඇති වන 
බලපෑම්වලට යටත් වන්නට සිදු වනවා. හයක් හතරක් 
ෙනොෙත්ෙරන වැලි කතරට ගිහින් තමන්ෙග් දරුවන්, ඥාතීන් 
නැතිව, ඒ අය පිළිබඳව විසිහතර පැෙය්ම සිතමින් හූල්ල-හූල්ලා 
තමන්ෙග් ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වනවා. එවැනි අසරණ වුණු 
ෙමොෙහොතකදී තමන්ව රැක බලාගන්න තමන්ෙග්ම රෙට් විෙද්ශ 
තානාපති කාර්යාලය නිවැරදි මැදිහත්වීමක් නැති තත්ත්වයක් 
යටෙත්, තමන්ෙග් රැකියාව පිළිබඳව නිවැරදි ආරක්ෂාවක් - 
රක්ෂණයක් - නැති තත්ත්වයක් යටෙත්, තමන්ෙග් දරුවන්ට, 
ෙදමව්පියන්ට කථා කරන්න දුරකථන ඇමතුමක් ෙදන්න ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් යටෙත් මානව දයාව, මානව ෙපේමය කියන ස්වභාවික 
ගති ලක්ෂණයට ඔවුන් යටත් ෙවනවා. එෙහම ෙඛ්දනීය අත් 
දැකීමක් තමයි ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනියම් 

ෙපේම සම්බන්ධ කියන එක සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් සමාජෙය් 
තිෙබන මූලික ලක්ෂණයක්. ෙපේම සම්බන්තා කියන්ෙන් 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය පුරාවටම 
මිනිස්සු අතර ඇති වන ෙදයක්. 

ෙපේම සම්බන්ධයක් නිසා අෙප් රෙට් කාන්තාවක් ගල් ගසා 
මරන තත්ත්වයට පත් කිරීම කියන එකට වග කියන්න ඕනෑ 
කවුද? අනියම් ෙපේම සම්බන්ධය පවත්වාෙගන ගිය කාන්තාවද, 
නැත්නම් එවැනි කාන්තාවන් බිහි කරන ෙම් වැරදි පාලන සමාජ 
කමයද? ඒ අරාබි පාලකෙයෝ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් කාන්තාවක්. 
එෙසේ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් ශී ලාංකීය කාන්තාවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් ශී ලංකාෙව් අභිමානය. අෙප් 
රෙට් අභිමානය තමයි ඔවුන් ගල් ගසා මරා දමන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් 
අභිමානය ගල් ගසා මරා දමන තත්ත්වයට ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය, 
සමාජ තත්ත්වය පත් කෙළේ කවුද? අන්න ඒ සමාජ කමය එතැනට 
පත් කරපු අයට තමයි ගල් ගසා මරා දැමීෙම් දඬුවම ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතුව ඒ අහිංසක කාන්තාවට ෙනොෙවයි. දූෂිත, ජරාජීර්ණ 
වුණු ෙම් සමජ කමය නිර්මාණය කරපු පාලකෙයෝ තමයි ෙමවැනි 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයන්ට වග කියන්න ඕනෑ. ෙකොයි ආණ්ඩුවද 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් ආණ්ඩුවද, පසු ගිය ආණ්ඩුවද 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම්ක දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
දිවෙගන ආපු කමයක්. ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න හරිහමන් 
රස්සාවක් නැති වුණාම, ආර්ථිකය පවත්වාෙගන යන්න කමයක් 
නැති වුණාම, අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණාම තමයි මැද 
ෙපරදිගට ගිහිල්ලා අන්ත දහ දුක් විඳින්ෙන්. ඇයි, එවැනි 
තත්ත්වයකට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැට්ටුෙව්? ඇයි, 
එවැනි තත්ත්වයකට අෙප් සමාජ ෙද්හය කඩාෙගන වැට්ටුෙව්? 
සමාජ ෙද්හය එතැනට වට්ටලා පිට රටින් එන ඩිනාර්වලට, එෙහම 
නැත්නම් රට සල්ලිවලට අෙප් ආර්ථිකය පාවා දීලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් පාලකෙයෝයි. ඒ තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කරපු අය අද එක 
එක හුෙදකලා සිද්ධීන් අරෙගන, ඒ හුදකලා සිද්ධීන් පිළිබඳ 
නීතිමය තත්ත්වය ගැන පමණක් කථා කරනවා. හුදකලා 
සිද්ධීන්වල තිෙබන නීතිමය තත්ත්වෙයන් ෙම් පශ්නයට උත්තර 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අප රිසානා ගැන කථා කළා. රිසානාව ෙබ්රා ගන්න බැරි 
වුණා. අද අප තවත් කාන්තාවක් ගැන කථා කරනවා. තව 
දහෙදෙනක් ෙම් ෙචෝදනාවට ලක් ෙවලා තව ෙනොෙබෝ දිනකින් 
ගල් ගසා මරා දැමීමට නියමිතව තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකළවර 
වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද, නතර වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හවුල් ආණ්ඩුවට ෙම්ක නතර 
කරන්න තිෙබන ආර්ථික දැක්ම ෙමොකක්ද? ඒ ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලා ෙදන සහතිකය ෙමොකක්ද? ගරු චන්දානි බණ්ඩාර 
ඇමතිතුමියනි, කාන්තා කටයුතු අමාත්යවරිය විධියට, ෙම් රෙට් 
ළමයින්ෙග් ආර ක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කරන අමාත්යවරිය 
විධියට අෙප් රෙට් කාන්තාෙවෝ ෙමවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීම 
නතර කිරීම සඳහා ඔබතුමියට ෙදන්න පුළුවන් සහතිකය 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලාට ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් ජනපිය ෙද්ශපාලන සංවාදයට ගිහින් එක එක සිද්ධිය 
පිළිබඳව මාධ්ය තුළ තිෙබන කථාෙව් තවත් එක් ෙකොටස්කා රෙයක් 
වන එක පමණයි. ඒකට  ෙපෞද්ගලිකව, හුදකලාව ඔබතුමන්ලාට 
උත්තර නැහැ.  

රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට එදා රිසානා ගැන 
ෙව්ගෙයන්, උස් හඬින්, බරක් ඇතිව කථා කරන්න ෛධර්යයක් 
තිබුණා. අද එතුමාට ඒ ෛධර්යය නැහැ. ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අද ඒ ෛධර්යය නැති වන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
වැරැද්ෙදන් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ranjan Ramanayake. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ගරු කරන, මෙග් හිතාදර 

මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. ෙම් පශ්නය ගැන මම කථා 
කරන්න කැමැතියි; උද්ෙඝෝෂණ කරන්න කැමැතියි. නමුත්, ෙම්ක 
ෙබොෙහොම සංෙව්දී පශ්නයක්; අනියම් සම්බන්ධයක්. ෙම් ගැන 
කථා කෙළොත් ඒ තැනැත්තිය සියදිවි නසා ගන්නවා කියා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙපොඩ්ඩක් නිහඬව ෙම්ක ෙබ්රා ගන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ තැනැත්තිය ගැන අෙප් 
ෙලොකු ආදරයක්, ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. අෙප් ඒ පුරවැසි 
කාන්තාව ෙවනුෙවන් අප  ෙපනී සිටිනවා. ඇය ෙම් වරද කළාය 
කියා හතර වතාවක් උසාවිෙය්දී පිළිෙගන තිෙබනවා. රිසානා 
එෙහම පිළිගත්ෙත් නැහැ.   

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
සමාෙවන්න. ඔබතුමා පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය මට 

පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා. ඔබතුමා ෙකොෙහොම කියන්න උත්සාහ 
කළත්, ෙම්ක ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. මම 
ඒකයි කිව්ෙව්. වරදවා ෙත්රුම් ගන්න එපා. ෙම්ක ඔබතුමාෙග් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක කාන්තාවන් ෙම් තත්ත්වයට පත් කර 
තිෙබන එම පතිපත්තිෙය් වැරැද්දයි. ඔබතුමාට අද කියන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, "ෙම්ක අනියම් සම්බන්ධතාවක්, ඒ නිසා 
ෙම්ක වැඩි පසිද්ධිෙය් කථා ෙනොකර ඉන්න එක ෙහොඳයි" කියායි. 
ඒක ෙපොඩි ආරක්ෂණවාදී කමයක්. කමක් නැහැ. රිසානා 
සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. තව දහෙදෙනක් ඉන්නවා ෙන්. ඉතින් 
වැරැද්දක් පිළිගත්ත පමණින්, "හරි, එෙහනම් කමක් නැහැ" කියා 
අප කියනවාද? "ඇය වැරැද්ද පිළිගත්තා, ඒ නිසා ඇයට ගල් ගසා 
මරන්න ඉඩ ෙදන්න" කියා කියනවාද? එෙහම ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ.  

  
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සමාජෙය් නීතියක් තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, "මම ඒ 

වැරැද්ද කළා" කියා ඒ වරදට පත් වූ තැනැත්තිය කියනවා නම් 
ඔවුන් ෙකොෙහොමද ඒක ෙනොකර ඉන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි 
දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මා කිව්ෙව් දැන් ෙවනත් මාර්ගයකින් 
යන්න සැලසුම් කර තිෙබන බව. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් සිද්ධිය ගැන ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම් 

සිද්ධිය ෙනොෙවයි. කාන්තාවන් ෙමවැනි තත්ත්වයට පත්වීම 
පිළිබඳවයි. ඇයට රට යන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? ඒක රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාෙග් වැරැද්දක්වත්, ගල් ගසා මරා 
දැමීමට නියම වූ ඒ කාන්තාවෙග් වැරැද්දක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පතිපත්තිෙය් වැරැද්දයි. අන්න ඒකට අපි උත්තරය ෙහොයමු.  ඒකට 
උත්තරය සපයන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට තිෙබන විසඳුම 
ෙමොකක්ද? ෙම් සිද්ධියට නීතිමය කියාමාර්ග ගන්නවා; තානාපති 
කාර්යාල මඟින් ඉල්ලීම් කරනවා කියා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙම් සිද්ධිෙයන් පසුව ෙම්ක නතර ෙවනවාද? නැහැ. තව 10 

ෙදෙනක් මරන දඬුවමට නියමිතයි. ෙම්කට උත්තරය  ෙමොකක්ද? 
ෙම්ෙක් ෙකළවරක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට පතිපත්තිමය 
විසඳුමක් ගන්න ඕනෑ. ඒ පතිපත්තිමය විසඳුම ගන්ෙන් නැත්නම්, 
අපට හැම දාම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමවැනි ෙඛ්දනීය ඉරණමකට ලක් 
වන එක් එක් කාන්තාව ගැන කථා කරන්න විතරයි. ඒ 
තත්ත්වෙයන් මිෙදන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට තිෙබන 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? එෙහම එකක් නැහැ. එෙහම පතිපත්තියක් 
තිෙබනවා නම් ඒ පතිපත්තිය කියාවට නැ ෙඟන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
අවශ්ය වන්ෙන් ලංකාෙව් ආර්ථිකය තුළ කාන්තාව ශක්තිමත් 
කරන කමෙව්දයක්. එෙහම නැතිතාක් කල් ෙම් කාන්තාවන් පිට 
රට යන එක වැඩිෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2011 වසෙර් කාන්තාවන් 
99,000ක් පිට රට රැකියාවලට ගිහින් තිෙබනවා. 2012දී 
කාන්තවන් 118,058ක් ගිහින්  තිෙබනවා. 2011 වසරට වඩා 2012 
වසෙර් පිට රට ගිය කාන්තාවන් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
2013දී කාන්තාවන් 158,000ක් පිට රට ගිහින් තිෙබනවා. 2014, 
2015 වන විට ඒ සංඛ්යාව තවත් වැඩි ෙවනවා. කාන්තාෙවෝ පිට 
රට යන එක වැඩි වන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය තුළ ඔවුන්ට ජීවත් 
වන්න ශක්තියක් නැති නිසායි.  

ඒකට ඔබතුමන්ලා ළඟ තිෙබන උත්තරය  ෙමොකක්ද? පිට රට 
යන කාන්තාවන් පමාණය කමානුකූලව අඩු කිරීම සඳහා 
ඔබතුමන්ලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද? ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළ එෙහම එකක් තිෙබනවාද? ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙහ 
ජීවත් ෙවන්න බැරිව ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රට රස්සාවකට 
යන්න ''එයාර්ෙපෝර්ට්'' එකට යන ෙකොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්දත් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ටිකට් එකත් ෙඩොලර් 30කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග සහ ෙවනත් රටවල  අෙප් ශී ලාංකිකෙයෝ 
ලක්ෂ 20ක් වැඩ කරනවා. ඒ අයට තවත් ෙඩොලර් 30ක දඩයකුත් 
ගහලා තිෙබනවා, ඒ රස්සාවලින් හම්බ කරලා එවන පනම්හතර 
ආපහු ආණ්ඩුවට ගන්න. 

ඊළඟට, ඒ රට රස්සාවල් කරන කාන්තාෙවෝ තමන්ෙග් ෙගදර 
ඉන්න දරුවන්ට, අම්මාට දුරකථනෙයන් කථා කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒකටත් වැට බැඳලා 
තිෙබනවා. ජාත්යන්තර දුරකථන ඇමතුම් සඳහා ෙඩොලර්  ශත 9ක් 
තිබුණු ගාස්තුව ෙඩොලර් ශත 12 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
තිබුණු මානව සම්බන්ධතා අහුරලා තිෙබනවා. ඉතින්, එෙහේ ඉන්න 
කාන්තාෙවෝ තමන් හම්බ කරන ෙසොච්චම් මුදලින් තමන්ෙග් ස්වාමි 
පුරුෂයාට කථා කරලා, තමන්ෙග් දරුවන්ට කථා කරලා, 
තමන්ෙග් අම්මාට තාත්තාට කථා කරලා, ඒෙකන් තමයි හිෙත් 
තිෙබන පීඩනය තුනී කර ගන්ෙන්. ඒකටත් ෙපොල්ලක් දැම්මාම, 
ඒකටත් තව ෙඩොලර් ගණනක් වැඩි කළාම, ඒ දුරකථන ඇමතුමත් 
නතර ෙවනවා. ඒකටත් සීමා වැෙටනවා. අන්න, එෙහම සීමා 
වැටිලා කාත් කවුරුත් නැති වැලි කතෙර් ඉන්න ෙකොට විවිධ 
සම්බන්ධතාවලට මානවයන් විධියට ෙපලෙඹනවා. ෙම්ක අඩු 
කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය, ආර්ථික 
දැක්ම ෙමොකක්ද? එෙහම කමෙව්දයක් හදලා නැහැ. අන්න 
එතැනයි අපි පශ්න කරන්ෙන්? ඒකයි මම කියන්ෙන්, ඒ අනියම් 
සම්බන්ධතාවක් පවත්වාෙගන ගිය අෙප් රෙට් අහිංසක දුප්පත් 
කාන්තාව ෙනොෙවයි ගල් ගසා මරා දැමිය යුත්ෙත්; කාන්තාවක් 
දහස් ගණනක් රට පටවන්න ෙම් වැරදි ආර්ථික ෙමොඩලය හඳුන්වා 
දීපු, ෙම් පතිපත්තිය, ෙම් සමාජ කමය පවත්වාෙගන යන, ඒ සමාජ 
කමය තවදුරටත් ඉස්සරහාට ෙගන යන පාලකයන්ට තමයි ගල් 
ගසා මරා දැමිය යුත්ෙත්. ඒ කමය තමයි අපි ෙවනස් කළ යුත්ෙත්. 
පුද්ගලයාට ෙනොෙවයි, ඒ කමයට තමයි ගල් ගැසිය යුත්ෙත්.         
ඒ සමාජ කමයට, ඒ සමාජ පතිපත්තියට  තමයි ගස් ගසා මරා 
දැමිය යුත්ෙත්. ඒක මරා දමන්ෙන් නැතුව අපිට ෙම් කාන්තාවන්ව 
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ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා නැවතත් මා අවධාරණය කරන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දවසින් දවස 
නිකම් ජනපිය වාක්යවලට යන්ෙන් නැතුව, පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
ගන්න.  

අෙප් ගම්වල ඉන්න කාන්තාෙවෝ අද මුහුණ දීලා තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? හැම ආණ්ඩුවක්ම කරන්ෙන් සමෘද්ධිය ෙහෝ 
දිවි නැඟුම කියලා ෙමොකක් හරි ෙබොරුවට වැඩසටහනක් පටන් 
අරෙගන ලියුම් කවර ටිකක් අලවන්න ෙදනවා. නැත්නම්, ෙමොකක් 
ෙහෝ මහන්න කියලා මැෂින් එකක් ෙදනවා. එෙහ ම දීලා, ස්වයං 
රැකියා කියලා රවට්ටනවා. ඇත්තටම කරන්ෙන් රැවටිල්ල ෙන්. ඒ 
රැවටිල්ල ඇතුෙළේ- 

 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. 

මැද ෙපරදිග ඇතුළු අෙනකුත් රටවල අෙප් ශී ලාංකිකයන් ලක්ෂ 
20කට වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ලක්ෂ 20 පුහුණු ශමිකයන් 
හැටියට යවනවාද, නැත්නම් ඒ අයව ෙගන්වනවාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙසෞදි යන එක මුළුමනින්ම නවත්වන්න ඕනෑද කියන 
එක දැන ගන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙගන් මා ෙගෞරවෙයන් 
අහන්ෙන්, පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ජාතික පතිපත්තියක් 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ හඳුන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පැහැදිලිව, පිට රට යන එක නතර කරලා අෙප් රෙට් 

මිනිසුන්ට, අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට අෙප් රට තුළ රස්සා කරන්න 
පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි පතිපත්තිය. ඒ ගැන 
කථා ෙදකක් නැහැ. ඉතින්, ඇයි එතැනට එන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලාට එන්න බැහැ. ඇයි? ආණ්ඩුව අද පවතින්ෙන් ෙත්, 
ෙපොල්, රබර් අපනයන ආදායෙමන් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා 
පවතින්ෙන් විෙද්ශගත, විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග සිටින අෙප් 
කාන්තාෙවෝ හම්බ කරලා එවන සල්ලිවලින්. ඒ සල්ලි ටික නැති 
වුණාම ආණ්ඩුවට දුවන්න බැහැ. ඉතින්, ෙකොපමණ පශ්න ආවත්, 
ෙගවල්වල ෙකොපමණ පශ්න ආවත්, සමාජ පශ්න ආවත්, ඒ 
කාන්තාෙවෝ ගිහිල්ලා අන්ත දුක් වින්දත්, ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් 
ආපහු රට පටවන එක. ඇයි ඒ? විෙද්ශ විනිමය උපයන පධාන 
මාර්ගයක් බවට අද කාන්තාෙවෝ පිට රට යවන එක පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා දන්නවා දකුණු ආසියාෙව් සමහර 
රටවල් පතිපත්තිමය තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. ඉන්දියාව වාෙග් 
රටවල් පැහැදිලි පතිපත්තියක් අරෙගන තිෙබනවා; "නැහැ, අපි 
යවන්ෙන් නැහැ" කියා.  එතැනට එන්න එකපාර බැහැ. මම 
පිළිගන්නවා. ෙහට ඒක කරන්න බැහැ.  

 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් පිට රට යන එක 

අවම කරන්න ඉදිරිෙය්දී අපි උපරිම උත්සාහය ගන්නවා. ඒ අයෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් අෙප් රෙට් 
ආරම්භ කරලා, ඒ අයව අෙප් රෙට් රඳවා ගැනීමට උපරිම 
උත්සාහයක් ගන්න ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමියෙග් අවංක පකාශය ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඒක ඔබතුමියෙග් හදවෙත් තිෙබන අවංක හැඟීම ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඔය වාෙග් හැඟීම පකාශ වන වාක්ය මීට ෙපර හිටපු 
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමියත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම 
කිව්වා.  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
ෙම් කටයුතු කරන තුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කාලෙය් කියාපු ෙද්වලුත් මට ෙහොඳට මතකයි. "කාන්තාව 

පිට රට රැකියාවලට යවන එක වැරදියි, වහල් ෙසේවයට ෙම් 
යවන්ෙන්, අන්ත දුක් විඳිනවා, අපි ෙම්ක නතර කරනවා, අපි ෙම්ක 
අඩු කරනවා" කියලා එතුමියන්ලාත් කිව්වා. නමුත්, අඩු කරනවා 
කියලා ලස්සන වචනවලින් කිව්වාට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් මම 
ෙපන්නුෙව් එම සංඛ්යාව අඩු ෙවලා නැහැ කියන එකයි. ඔය වචන 
ටික නම් ෙහොඳයි. මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  හැබැයි, ඇත්තටම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්  එම සංඛ්යාව වැඩි වුණු එකයි.  

2011 වර්ෂෙය් තිබුණු  99,000ක්ව තිබුණු ඒ සංඛ්යාව  2014 
වන ෙකොට 1,58,000කට වැඩි ෙවලා කියලා මා කිව්ෙව් ඒකයි. 
එදාත් ඔය වාෙග්ම කථා කිව්වා. "විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ෙසේවය 
සඳහා කාන්තාවන් යවන එක අඩු කරනවා, නතර කරනවා. අපි 
පුහුණු ශමිකයන් යවනවා, ෙහද ෙසේවයට යවනවා, ෙවනත් 
තාක්ෂණික රැකියා සඳහා යවනවා, අපි ඒ පැත්තට තමයි දැන් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා කිව්වා. 
හැබැයි, ඒක පාෙයෝගිකව සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඔබතුමියන්ලාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙය්ත් ෙම්ක තිබුණා ෙන්.  මා කථාව පටන් 
ගන්න ෙකොටම කිව්වා ෙන්. දැන් මාස 12ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්ද තුළ අඩු ෙවලා ද? නැහැ. ෙම් අවුරුද්ද තුළත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමෙලස විෙද්ශ රටවලට යවන  
සංඛ්යාව අඩු කිරීම සඳහා ෙමොකක්ද තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ, 
ෙමොකක්ද තිෙබන කියා මාර්ගය? එෙහම පැහැදිලි, විනිවිද 
ෙපෙනන, ෙම් රෙට් ජනතාවට පිළිගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. කිසි පශ්නයක් නැහැ, ෙම් රෙට් ජනතාව ඒකට 
කැමැතියි. ඇත්තටම කාන්තාවන් කවුරුවත් පිට රට යන්ෙන් මා 
අර කලින් කිව්වා වාෙග් ආසාවට ෙනොෙවයි; ආර්ථික පශ්න 
නිසායි.  

වචන ෙහොඳයි. ඒවා පාෙයෝගිකව කියාවට නංවා ෙපන්වන්න. 
අවුරුද්දක් ගියා. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙපන්නුෙව් නැහැ. බලමු, 
ඉස්සරහට ෙකොෙහොමද ඒ කටයුතු ෙවන්ෙන් කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය අමාත්යාංශය භාර ෙගන ෙකොපමණ 
කාලයක් වනවා ද?  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
නව රජය යටෙත්  මාස තුනකට ආසන්නයි. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඇයි, ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා? 
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ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
ඒ ෙවන ෙකොට ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම ටික කාලයයි ෙවන්ෙන්. 

විවිධ ෙද්වල් සකස් කරන්න තිෙබනවා. ආපු ගමන්ම අපට මැජික් 
ෙපන්වන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. කාලයක් යනවා,  සාකච්ඡා 
කරලා ඒ කටයුතු  කරන්න. ඔබතුමා එක පාරම ෙවනස්වීම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. අපි කම කමෙයන් ඒවා කරලා 
ෙපන්වන්නම්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔෙහොම ගණන් හදන්න එපා. ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ගණන් 

හදන්න. අඩුවට ගණන් හදන්න එපා.  අඩු මාෙසට ගණන් හදන 
එක කාන්තාවක් විධියට වැරදියි. හරියට ගණන් හැදුෙවොත් ජනවාරි 
මාසෙය් ඉඳලාම ඔබතුමියට ඒ වගකීම තිබුණා. ඒ නිසා ඔබතුමිය  
ෙම් අමාත්යාංශය භාර ෙගන අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් ෙවලා 
තිෙබනවා; ජනවාරි 08 වැනිදා වන ෙකොට අවුරුද්දක් ෙවනවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් කමක් නැහැ, ඒ කියාපු ෙද් පාෙයෝගික 
භාවිතාෙවන් ෙපන්වන්න. එෙහම ෙපන්නලා අෙප් රෙට් 
කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගන්න. අන්න ඒකට මැදිහත් වීමක් 
කරන්න. ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙනොෙවයි, පතිපත්තිමය 
ෙවනසක් කරලා ෙපන්වන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra. 
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Sir, how many minutes do I have? 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Seven minutes.  
 
 
[පූ.භා. 11.11] 
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. අද කාන්තා 

හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත්, කාන්තා ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට මටත් ෙම් 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  

බලන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා. නීති සම්පාදනය කරන, 
මූල්ය කළමනාකරණය කරන, ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉන්ෙනත් කාන්තාවන් 13ෙදනායි. ඉතින් 
අපි ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට හරියාකාරව සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කාන්තාවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්නත් ෙම් රෙට් නීති හදන තැන ඉන්ෙන් 
කාන්තාවන් 13ෙදනායි. ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
13ෙදනාටයි. අදත් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමියයි, මමයි, තවත් ගරු මන්තීවරියන් ෙදෙදනකුත් 
පමණයි. කාන්තාව ගැන කථා කරන දවෙසේ වුණත් අෙත් ඇඟිලි 
ගණනටවත් කාන්තාවන් ෙහොයා ගන්න අපට නැහැ.     

මා ෙම් කියන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව ගැන ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුෙව් 
අපි නම් ෙපොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා කථා කරනවා. දැන්  
විපක්ෂෙය් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  කෑ ගැහුවා, ෙමතැන 
ඉඳෙගන. ෙකෝ, ඒ අය? ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ 
මන්තීතුමිය ඒ වාෙග්ම කාන්තාව ගැන ෙලොකු කැක්කුමකින්  කෑ 
ගහන කට්ටිය ෙකෝ?  ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි මැතිනිය එෙහම 
ෙකෝ?  මා ඒ ගැන ෙම් ෙවලාෙව් ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මමත් ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමාත් මීට ටික දවසකට කලින් එල්ලුම්ගහ කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑය කියලා ෙම් සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒකට 
මූලිකම පදනම වැටුෙණ් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් දූෂණය ෙකොට 
ඝාතනය කිරීෙමන් පසුවයි. ඒෙකන් පස්ෙසේ ෙගොඩක් අය අපට 
අවලාද කළා;  ඒවා ෙම්වා කිව්වා; ෙම් ෙද් හරිද කියලා ඇහුවා. 
හැබැයි එදා ඒ විධියට අපි ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න මූලිකම 
කාරණාව වුෙණ් ෙම් ලංකාව ඇතුෙළේ පුංචි දරුවන්ට දැරිවියන්ට ඒ 
ලැබිය යුතු ආරක්ෂාව ලැෙබනවාද කියන එක ගැන ෙලොකු 
ගැටලුවක් තිෙබන නිසායි. 

කල්පනා කර බලන්න, අෙප් පවුල් සංස්ථාව ගත්තත්, පාසල 
ගත්තත්, ලිංගික අධ්යාපනය ගැන කථා කරන්න අපි හරි බයයි. 
පවුලක් ඇතුෙළේ අම්මා ෙකෙනක්, තාත්තා ෙකෙනක්           
ලජ්ජයි-බයයි කවුරු හරි දන්ෙන් නැති පුද්ගලෙයක්, පිටස්තර 
පුද්ගලෙයක් ෙම් විධියට අතපත ගෑෙවොත්, කරදර කෙළොත් ඒක 
වැරදියි කියලා දරුවා දැනුවත් කරන්න. පාසෙල්දීවත්, ෙගදරදීවත් 
අපි ඒ ගැන දරුවන් දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ළමයි අපෙයෝජනයට ලක් වන්න, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට පත් 
වන්න ෙහේතු වන මූලිකම කාරණාවලින් එකක් තමයි දරුවන් 
දැනුවත් ෙනොකිරීම. ඒ නිසා ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
ඇමතිතුමියන් ගරු සභා ගැෙබ් ඉන්න ෙවලාෙව් මම කියන්න 
කැමැතියි, පවුල් සංස්ථාව තුළ, පාසල් තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
යම්කිසි දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ 
කියන එක.  

පාසල් අධ්යාපනය තුළ විෂය නිර්ෙද්ශය ගත්ෙතොත් මට නම් 
මතක විධියට නවය වසෙර්දී තමයි අපට ෙසෞඛ්ය පාඩෙම්දී ලිංගික 
අධ්යාපනය ගැන කියා දුන්ෙන්. එෙහම කියලා දුන්නත් අපට 
ෙත්රුමක් නැහැ. අහවල් එක ෙම්ක, අහවල් එක ෙම්ක කියලා චිත 
ටිකක් ඇඳලා තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොකක්ද කියලා. 
ඇත්ත කතන්දරය ඒකයි. ඇත්තටම ලිංගික අධ්යාපනය පිළිබඳව 
අපි මීට වඩා විවෘත විය යුතුයි; දරුවන්ට කියා දිය යුතුයි. ෙම්ක 
ලජ්ජා වන්න කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙද්වල් ගැන ළමයින්ට 
කියා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් අපෙයෝජනයට ලක් වීම 
ෙහෝ දන්ෙන්ම නැතිව දරුවන් ෙම් ෙද්වලට ඇබ්බැහි වීම ෙහෝ 
යම්කිසි වැරැද්දක් සිද්ධ වීෙම් පවණතාව වැඩි ෙවනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි කාරණාව.  

ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියත් 
සභා ගැෙබ් සිටින නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ සටහන් කිහිපයක්, යම්කිසි 
කියාවලියක් පටන් ගත යුතු බව. 

 අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
කාර්යාංශෙය් හිටපු සමහර නිලධාරින් කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියලා. කිසිම විධියකින් වගකීමක් නැති, ජනතාව කිෙපන විධිෙය් 
පකාශ නිකුත් කරන්න ඔවුන් ෙපළඹුණා. ඒ නිසා ෙම්කට හදවෙත් 
ෙතතමනයක් තිෙබන, ෙදයක් ෙත්ෙරන, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
ඉන්න, සිංහල කථා කරන්න පුළුවන්  -"ෙපොෂ්"  ෙනොෙවයි, - ගෙම් 
බැහැලා ළමයි එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් සභාපති ෙකෙනක් 
ළමාරක්ෂණ අධිකාරියට පත් කරන්න කියලා ගරු 
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ඇමතිතුමියෙගන් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. කිසි ෙකෙනක් එක්ක මට ෙපෞද්ගලික තරහක් 
නැහැ.  අපිත් ෙම් සමාජෙය් අය ආශය කරන උදවිය, ගම් මට්ටෙම් 
ෙද්ශපාලනය කරන උදවිය. ඒ අය  ඇවිල්ලා කියන අවලාද තමයි 
ෙම්වා. ෙදයක් කථා කරන්න ගිහිල්ලා හම්බ ෙවන්න විධියක් 
නැහැලු, Telephone එකට answer කරන්ෙන් නැහැලු, Telephone 
එක cut කරනවාලු. ෙම්වා තමයි තිෙබන පශ්න. හදවෙත් 
ෙතතමනයක් නැති, සංෙව්දීකමක් නැති පුද්ගලයකුට ළමයකුෙග් 
පශ්නයක් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක තමයි, මම ෙම් ෙවලාෙව් 
කිව යුතු අෙනක් කාරණාව.  

පසු ගිය රජෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනය පකාශ කරද්දී ගැබිනි මව්වරුන්ට ලබා ෙදන ෙපෝෂණ 
මල්ල පිළිබඳව ඉතාමත් බරපතළ ෙලස කිව්වා. ඒක සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
පුදුම විධියට ෙවලාව යනවා. මට තව කාරණා කිහිපයක් 

කියන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මට තව ෙපොඩ්ඩක් ෙවලාව ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි අෙප් ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය දින 
100 වැඩ සටහනට සමගාමීව ඒ හැම ෙකනාටම ෙපෝෂණ මල්ල 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. බැරි වුණු අවස්ථාවල දී ෙහෝ යම්කිසි 
අඩු පාඩු සිදු වුණු අවස්ථාවලදී ඉතා ඉක්මනින් ඒ පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න අෙප් රජය කියා කළා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
රුපියල් මිලියන 7,500ක් තරම් විශාල මුදලක්  ෙම් සඳහා ෙවන් 
කර තිෙබනවා මම දැක්කා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, අලුත් 
ඇමතිවරිය විධියට ඔබතුමිය  එම මුදෙලන් ඉතාමත් ෙහොඳ සුභදායී 
කටයුත්තක් කරයි කියලා.  

දැන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කළා. අපට හැමදාම 
සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා එෙහන් ෙමෙහන්  කෑගහනවා, අර ගල් 
ගසා මැරීමට නියමිත තැනැත්තිය ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි කියලා. මටත් රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාටත් තමයි හැම 
ෙවලාෙව්ම කෑගහන්ෙන්.  අෙප් ෙද්ශපාලන අදහස් ගැළපුෙණ් 
නැති වුණත් මම ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා එක්ක ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් එකඟ ෙවනවා. අෙප් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් 
කාන්තාවන් පිටරටවලට ගිහිල්ලා එවන මුදලින් තමයි අපි 
වැජෙඹන්ෙන්. ඒ ගැන අපි හැම එක්ෙකනාම ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 
අපි හැමෙකනාටම වගකීමක් තිෙබනවා. අම්මා ෙකෙනක් 
පිටරටකට යවලා, ඒ අම්මා ඒ තත්ත්වයට පත් කිරීම ගැන අපි 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.  

අද කථා කරන අමාත්යාංශයට අදාළ නැති වුණත් 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි, 
අඩුම ගණෙන්, කාන්තාවන්ට ඉතා බරපතළ ෙලස දඩුවම් ෙදන 
සවුදි අරාබිය වැනි අරාබිකරෙය් රටවලට අෙප් කාන්තාවන් යවන 
එකවත් අඩුම ගණෙන් නවත්වන්න කියලා. විෙද්ශ රැකියා 
පවර්ධන අමාත්යතුමිය ෙමම අවස්ථාෙව්දී සභා ගැෙබ් නැති වුණත් 
මම එතුමියෙගන් ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙලෝකෙය් ඕනෑ තරම් දියුණු තාක්ෂණය තිෙබනවා. ඒ දියුණු 
තාක්ෂණයත් එක්ක ගැහැනු පිරිමි කරන්න පුළුවන්; පිරිමි ගැහැනු 

කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් ෙම් ෙලෝකෙය් 
තිෙබන්ෙන්.  හැබැයි, අද ෙවන තුරු ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම 
ෙකෙනකුට ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා, ෙම් පැත්ෙතන් ෙල් දාලා, 
අනික් පැත්ෙතන් කිරි එන විධිෙය් කිසිම මැෂින් එකක් ෙහෝ කිසිම  
උපකරණයක්.   ඒක කරන්න පුළුවන් අම්මාට විතරයි.  ඒක 
කරන්න පුළුවන් කාන්තාවට විතරයි.  ෙමච්චර ෙදයක් කරන, ෙම් 
වාෙග් උත්තරීතර පදවියක් ලබන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ට ෙම් 
සමාජය ඇතුළත අපි දීලා තිෙබන තත්ත්වය සාධාරණද කියා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් අහනවා.  ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් නැවත 
වතාවක් කියනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්වා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව, පළාත් සභාව, පාෙද්ශීය සභාව සහ නගර සභා 
යන ෙම් සියලු ආයතන  නිෙයෝජනය සඳහා  සියයට 25ක  
කාන්තා දායකත්වයක් ලබා ගන්නවා කියලා.  මම ෙම් ෙවලාෙව් 
ඉතාමත් වුවමනාෙවන් කියන්න කැමැතියි, පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභා මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් එන බව. ඒ සඳහා සියයට 25ක 
දායකත්වයක් කාන්තාවෙගන් ලබා ගන්න අපි කටයුතු කරමු කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. තව කාරණා කිහිපයක් කථා කරන්න තිබුණත්    
මට ලැබුණු කාලය මදි නිසා  ඒවා අපි ෙවන දවසක  කථා කරමු.  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[ .ப. 11.19] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்தச் சைபயில் 

மகளிர் மற் ம் சி வர் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக விவாதிப் 
பதற்கு ேநரத்ைத ஒ க்கித் தந்தைமக்காக தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இன்ைறய 
நிைலயில் இலங்ைகயில் உள்ள மனித வளத்தில் கிட்டத்தட்ட 
50 தத்திற்கும் அதிகமான ெபண்கள் காணப்ப கின்றார்கள். 
அ மட் மல்ல இலங்ைகயின் தலாவ  ெபண் பிரதம 
மந்திாியாக ம் உலகின் தலாவ  ெபண் பிரதம 
மந்திாியாக ம் ேபசப்ப கின்றவர், தி மதி சிறிமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்களாவர்.  அந்தள க்கு உலகிேலேய 

தலாவ  ெபண் பிரதம மந்திாிையப் ெபற் த்தந்த 
இலங்ைகயில் ெபண்களின் நிைலைம இன்  எப்ப யி க் 
கின்ற  என்ப பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம்.   

இலங்ைகயின் அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த் 
த வதி ம் இன்  ெபண்கள் அதிக க்கியத் வம் 
ெப கின்றார்கள். அந்த வைகயில் மத்திய கிழக்கு நா  
க க்குச் ெசன்  தங்கள் உட ைழப்பிைன வழங்கி அதன் 

லமாக எம  நாட் க்கு ெவளிநா களி ந்  வ வாையத் 
ேத த்த கின்ற ெபண்கைள எ த் ப்பா ங்கள்! மைலய 
கத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு தின ம் குனிந் நின்  
ெகா ந் கைள எ த்தா ம் நா  நிமிர்ந்  நிற்கேவண் ம் 
என்பதற்காகப் பா ப கின்ற அந்த மைலயகப் ெபண்கைள 
எ த் ப்பா ங்கள்!  ஆைடத்ெதாழிற்சாைலகளில் குைறந்தள 
வான ேவதனத்தில் நிைறவான ேவைலகைளச் ெசய்கின்ற 
ெபண்கைள எ த் ப்பா ங்கள்! அந்த வைகயில் பார்க்கின்ற 
ேபா  ெபண்கள் தங்க க்குக் கிைடக்கின்ற 
சந்தர்ப்பங்கைளப் பயன்ப த்தி நாட்ைட வளப்ப த்த 
ேவண் ெமன்பதற்காக அர்ப்பணிப் டன் தங்க ைடய 
உட ைழப்பிைன வழங்கிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் மிக ம் கஷ்டமான நிைலைமயிேலேய 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 

குறிப்பாக மைலயகத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக 
ெவள்ைளயாின் ஆட்சியின்ேபா  அ ைமத் ெதாழிலாளிகள் 

719 720 
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ேபான்  ெகாண் வரப்பட்ட மைலயகத் ெதாழிலாளிகள் 
அன் ெதாட்  இன் வைரக்கும் தங்கள  உச்சமான உைழப் 
பிைன இந்த நாட் க்குத் தந் ெகாண் க் கின்றார்கள்.  
ஆனால், அவர்கள்  இன் ம் 'லயன்' அைறகளிேல சு ண்  
வாழ்கின்றார்கள். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அவர்க க் 
குத் தனியான கள் கட் க்ெகா க்கப்ப ெமனக் கூறப் 
பட் க்கின்ற . இந்த விடயத்ைத நாங்கள் ஆதாிக்கின்ேறாம்; 
இ  ஒ  நல்ல விடயம். அத் டன், ேம ம் அவர்கள  
வாழ்க்ைக ெசழிக்கக்கூ ய விதத்தில் அவர்களின் நலன்கள் 
சம்பந்தமான இன் ம் பல திட்டங்கள் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயகத்தில் 
அந்தப் ெபண்களின் உைழப்  எங்க ைடய நாட்ைட உயர்த்  
வதற்கு உத கின்ற அேதேவைள, அந்தப் ெபண்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கு நாங்கள் என்ன 
ெசய்தி க்கின்ேறாம்? என்ற ேகள்விெய கின்ற . இன்ைறய 
அரசாங்கம் நல்லாட்சிக்கான அரசாங்கெமன்  கூறப்ப கின்ற 
நிைலயில், உண்ைமயில் அந்த மக்களின் வாழ்க்ைகத் 
தரத்திைன உயர்த் வதற்கு ஏற்ற ஏணிப்ப கைள 
அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
உங்கைள விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேவைள, வடக்கு மாகாணத்தில் 53,241 ெபண்கள் 
விதைவகளாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கிட்டத்தட்ட 49 ஆயிரம் ெபண்கள் விதைவ 
களாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ெமாத்தமாகப் 
பார்க்கின்றேபா  1,24,041 ெபண்கள் விதைவகளாக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் ம வாழ்  அளிக்கப்படாத 
நிைலயி ம் னர்வாழ் க்கு உட்ப த்தப்படாத நிைலயி ம் 
தங்கள  பிள்ைளகைளப் பராமாிப்பதில் மிக ம் சிரமப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, இந்தப் ெபண்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரம் உயராதவைர, இந்தப் ெபண்களின் கண்ணீர் 

ைடக்கப்படாதவைர, இந்தப் ெபண்க க்ெகன்  மாற்  
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படாதவைர, இந்த ஏைழ விதைவகள் 
அ ெகாண் க்கும்வைர  - "ஏைழ அ த கண்ணீர் கூாிய 
வாைள ஒக்கும்" என்  தமிழில் கூ வார்கள் - எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதேயா எம  நாட் ன் அபிவி த்திையேயா 
நாங்கள் கட் ெய ப்ப யா . எனேவ, அந்தப் 
ெபண்க க்குாிய வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய ம் அவர்க க்குப்  னர்வாழ்  ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய ம் அச்சமில்லாமல் அவர்கள் வாழக்கூ ய ஒ  
சூழைலப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய ம் இன்ைறய 
நல்லாட்சி அரசின் கடைமகளில் ஒன்றாக இ க்க ேவண் ம் 
என்பைதக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, இன் ெமா  நரக ேவதைனயில் எம  
ெபண்கள் உழன் ெகாண் ப்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அவர்கள் தம  
கணவர்மார் காணாமல்ேபானதால் அவர்கள் இ க்கின் 
றார்களா, இல்ைலயா? என்  ெதாியாத நிைலயில், க த்தில் 
இ க்கும் தா ையக் கழற் வதா, ெநற்றியி ட்ட திலகத்ைத 
அழிப்பதா? என்  ெதாியாமல் இரண் க்கும் இைடப்பட்ட 
நிைலயில் தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். நீண்டகாலமாக 
அவர்கைளத் ேத கின்ற ைகங்காியத்தில் ஈ பட் ம் 
அப்ெபண்க க்கு ஏமாற்றேம வாக இ க்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலைய ம் நாம் எண்ணிப் பார்க்க ேவண் ள்ள . 
நான் ஏற்ெகனேவ, இந்த விடயம் பற்றிக் கூறியி க்கின்ேறன். 
அவர்க ைடய கணவர்மார் என்  ெசால்லப்ப பவர்கள் 
அந்தக் கு ம்பத்தின் தைலவர்கள். தங்கள் கு ம்பத்ைத 
உயர்த் வதற்காக அர்ப்பணித்  ேவைல ெசய்த அந்த 
அ ம்ெப ம் ெசாத் க்கைள இழந்த நிைலயில் அவர்கள் 
அவர்கைளத் ேத ம் காணாமல் வா க்ெகாண் க் 

கின்றார்கள். இவர்க க்குாிய பதில்கைள நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் கூற ேவண் யி க்கின்ற . இதைன ஒ  சாதாரண 
விடயமாக நிைனத்  ம ப்பிக்ெகாண் ந்தால் நல்லாட்சி 
என்பதற்குாிய அர்த்தத்ைத விளங்கிக்ெகாள்ள யாத 
சூழ்நிைல ஏற்ப ம். எனேவ, வா கின்ற அல்ல  ேத கின்ற 
அந்த விதைவக க்கு நாங்கள் உாிய பதில்கைள  
அளிக்கேவண் யி க்கின்ற .   

ேம ம், எங்க ைடய பகுதிகளில் த்தத்தின் காரணமாக 
ஊன ற்றவர்கள் நிைறந்  காணப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் 
விேசட ேதைவக்குாியவர்களாக மாற்றப்பட் ள்ளார்கள்.  இந்த 
நிைலயில் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கில் நடந்த த்தத்தில் 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஊன ற்றவர்களாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கைளப் பற்றிச் 
சிந்திக்கின்ற நிைலைம எம்மத்தியில் காணப்படவில்ைல. 
அதாவ , அவர்கைள ஒ க்கி ைவக்கின்ற ஒ  விதமான 
தாழ்வான ேபாக்ைகேய காண கின்ற . இவற்ைறப் 
பற்றி ம் நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க் 
கின்ேறாம். அேதேவைளயில், இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
உ ப்பினர் ஒ வர் இந்தப் பாரா மன்றத்தி ம்கூட இ ப்ப  
கவைலக்கிடமானதாகும்.  

உண்ைமயில் இந்தப் ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 
உயர்த் வதற்ேகற்ற விதத்தில் நாங்கள் சிறந்த ெபாறி ைற 
கைளக் கண் ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற ; சிறந்த 
ேவைலத்திட்டங்கைள ஆரம்பித் ச் ெசயல்ப த்த ேவண் ய 
வர்களாக இ க்கின்ேறாம். எனேவ, எங்க ைடய நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான  இந்த விடயம் ெதாடர்பாகக் கூ ய கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். இந்த விதைவப் ெபண்கள் உைழத்  
வாழ்வதற்ேகற்ற ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம், ெதாழிற்சாைலகைள அைமத் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். இவ்வா  அைமத் க்ெகா ப்பதன் லமாக 
அவர்கள் இழப் கைள மறந்  வாழ யா விட்டா ம்கூட 
தங்க ைடய பிள்ைளகைளப் பராமாிப்பதற்ேகற்ற வழி ைற 
ையக் காண்பார்கள். எனக்குத் ெதாி ம் கடந்த ஆண் களில் 
தங்க ைடய கணவர்மாைர இழந்த நிைலயில் சில 
தாய்மார்கள் பட்ட ேவதைனகள்! ஒ றம் தங்க ைடய 
கணவர்மாைரத் ேத க்ெகாண் க்கின்றேபா  அவர்கைளத் 
ேதடக்கூடா  என்ற வைகயில் லனாய் ப் பிாிைவச் 
ேசர்ந்தவர்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  அ த்தம் 
ெகா த் க்ெகாண் ந்தைத ம் காணக்கூ யதாக இ ந்த . 
அதாவ , அவர்கள் தங்க ைடய கணவர்மாைரச் சுதந்திர 
மாகத் ேத க் கண் ெகாள்வதற்குக்கூட கடந்த காலங்களில் 
அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படவில்ைல. அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்  அச்சு த்தி, ேதடக்கூடா  என்ெறல்லாம் 
அவர்க க்குக் கட்டைளகைள இ கின்ற ஒ  சர்வாதிகரப் 
ேபாக்கிைனேய நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஆனால், 
நல்லாட்சி மலர்ந்ததன் பின்னர் அந்தப் ெபண்கள் கூ தலான 
எதிர்பார்ப் க்கைள இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். தங்க க்கு ஏதாவ  நிவாரணம் கிைடக்கு 
ெமன் ம் காணாமற்ேபான தங்க ைடய கணவன்மாைரத் 
ேத த் த வார்கெளன் ம் எண்ணி அவர்கள் உழன்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இ வைர அந்த எண்ணம் 
நிைறேவறக்கூ ய விதத்தில் அவர்க க்குச் சாியான பதில் 
இன்ன ம் ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த கட்டமாக, எங்க ைடய சி வர்களின் 
நிைலயிைனப் பற்றிச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! சி வர்கள்தான் 
எதிர்காலத்தின் தைலவர்கெளன்  ேபாற்றப்ப கின்றார்கள்; 
ேபசப்ப கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ல் சி வர்கள் 

721 722 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இன்  அநாதரவாக்கப்பட்ட நிைலயி ம் அரவைணப் க்கு 
அப்பாற்பட்ட நிைலயி ம் வா , ெநாந் ெகாண் ப்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . சி வர் பராமாிப்  நிைலயங் 
களில்கூட சி வர்க க்குச் சாியான பராமாிப்  வழங்கப்படாத 
ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ, 
இந்த விவாதத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்த மகளிர் மற் ம் சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட  
ேபான் , வைகெதாைகயில்லாமல் இன ேவ பா ல்லாமல் 
எல்லா இடங்களி ம் சி வர்கள் ஷ்பிரேயாகத் க் குள்ளாக் 
கப்ப கின்ற மிக ம் மனேவதைனக்குாிய நிைலைமகள் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, சி வர்கைளப் பா காப்பதற் 
குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். வடக்கில் ஒ  

ஷ்பிரேயாகம் நடந் விட்டெதன்பைதப் பற்றிப்  
ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபாேத ெதற்கில் ஒ  ஷ்பிரேயாகம் 
நடக்கின்ற . ெதற்கில் நைடெபற்ற ஷ்பிரேயாகத்ைதப் 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபா  கிழக்கில் 

ஷ்பிரேயாகம் நடக்கின்ற . கிழக்கில் நைடெபற்ற 
ஷ்பிரேயாகத்ைதப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபா  

மைலயகப் பகுதியில் ஷ்பிரேயாகம் நடக்கின்ற . எனேவ, 
ஷ்பிரேயாகத்ைதக்  கட் ப்ப த் வதற்கான ெசயற்பா கள் 

ேபச்சளவில் இ க்காமல் ெசயலளவில் இ க்க ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள் கின்றேபா தான் 
ஏைனயவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இ ப்பார்கள். அப்ேபா  
அைதத் த ப்பதற்குாிய வழியிைனக் கண் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக ம்  இ க்கும்.  

உண்ைமயில் எங்க ைடய பிரேதசங்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அம்மக்கள் ப கின்ற ேவதைனகைள நாங்கள் 
ேநர யாகப் பார்த்தி க்கிேறாம். இ ந்தா ம்கூட அவர் 
க க்கு நிவாரணங்கைள வழங்கேவா அல்ல  அவர்க ைடய 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் ெகா க்கேவா யாத நிைலயில் 
நாங்கள் இ ப்ப  ஒ வைகயில் எங்க ைடய இயலாைம 
யிைனக் காட் வதாக அைமந்தி க்கிற . இேதேவைள 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்-  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
What is the point of Order, Hon. Minister? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
நீங்கள் ெசான்னமாதிாி எங்க ைடய மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்சான  சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
அைமச்சுட ம் நீதி அைமச்சுட ம் ேசர்ந்  இதற்கு என்ன 
நடவ க்ைககள் எ க்கலாெமன்  மாதத்திற்கு இரண்  
தடைவகள் கூட்டங்கைள நடத் கிேறாம். அந்த வைகயில் 
எங்கள் அைமச்சில் நடக்கின்ற அந்த கூட்டத்தில் 
பங்குபற் மா  உங்கைள நாங்கள் அைழக்கிேறாம். நீங்கள் 
வி ம்பினால் அந்தக் கூட்டத்தில் கலந் ெகாண்  
ேதைவயான advice இைன எங்க க்குத் தரலாம்.  

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி. உங்க ைடய காிசைனயான அந்த நடவ க் 

ைகைய நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம். அந்த ெபண்களின் 
நிைலைம பற்றி நீங்கள் அறிந்தவர்; ேநர யாக 
அ பவித்தவர். அந்த வைகயில் telepathy என்  
ெசால்வார்கள். உங்கள் லமாக அந்த ெபண்க க்கு, 
சிறார்க க்கு ஒ   னர்வாழ்  கிைடக்குமாக இ ந்தால் 
நிச்சயமாக நான் அதைன மன வந்  பாராட் ேவன்.  
உங்க ைடய விளக்கத்திற்கு நன்றி.  

பல்ேவ   காரணங்களினால் வட மாகாணத்தி ள்ள ஐந்  
மாவட்டங்களி ம் 46 சி வர் இல்லங்களில் சி வர்கள் 
தங்கைவக்கப்பட் ள்ளார்கள். இவ்வாறான சி வர் 
இல்லங்களில் 1,830 ெபண் பிள்ைளக ம் 864 ஆண் 
பிள்ைளக மாக ெமாத்தம் 2,694 ேபர் பராமாிக்கப் 
ப கின்றார்கள். உண்ைமயில், பிள்ைளயின் அ ைம 
தாய்க்குத் ெதாி ெமன்  ெசால்வார்கள்.  சில இடங்களி ள்ள 
சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்களில்கூட "ேவ ேய பயிைர 
ேமய்வ ேபால" ஷ்பிரேயாகம் நைடெப வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எந்த இடங்களில் நைட 
ெபற்றதாக நான் சுட் க்காட்ட வி ம்பவில்ைல. சில 
இடங்களில் இவ்வா  சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கைள 
நடத் பவர்கள்கூட பிள்ைளகைளத்  ஷ்பிரேயாகம் ெசய்த 
நிகழ் கைள நீதிமன்ற விசாரைணயின்ெபா  காணக் 
கூ யதாக இ ந்த . சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்களில் 
தங்கி ள்ளவர்களில் அதிகப்ப யாக யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 682 ெபண் பிள்ைளக ம் 268 ஆண் 
பிள்ைளக மாக 950 ேப ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 210 
ெபண் பிள்ைளக ம் 43 ஆண் பிள்ைளக மாக 253 ேப ம் 
அடங்குவர். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.   
 

ගරු ඥානමුත්තු  ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி.  

இவ்வா  விதைவகளாக்கப்பட்ட எங்க ைடய  ெபண்கள் 
மற் ம் சி வர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில்  ெமன்ேம ம் 
பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . நிச்சயமாக 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில், அ ம் இந்த  மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ஆக்க ர்வமாகச் சிந்திக்கக் 
கூ ய ெபண்ெணா வர் அந்தப் பதவிைய வகிக்கின்ற  
ப யால், இனிவ ம் காலங்களில் எங்க ைடய ெபண் 
க க்கும் சிறார்க க்கு ாிய பா காப்ைப ம் அவர்கள் 
ஆ ைமமிக்க தைலவர்களாக வ வதற்ேகற்ற சூழ்நிைல 
ைய ம் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்ேகற்ற விதத்தில் அவ ைடய 
ெசயற்பா கள் இ க்குெமன நம் கிேறன். ேம ம், நீங்கள் 
இந்த விடயத்தில் ஆேலாசைன வழங்குவதற்காக என்ைன 
அைழத்தைமைய யிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
இனிவ ம் காலங்களில் உங்கள  ெசயற்பா கேளா  
நாங்க ம் இைணந்  ெசயற்ப வதற்குத் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம்.  

பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் தங்கள  பாதிப் ச் சம்பந்தமாகத் 
ணிகரமாக ன்வந்  தங்க ைடய இழப் கைளப் பற்றிச் 
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ெசால்லக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைலைய இப்ேபா  காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்தச் சூழ்நிைல ேம ம் 
வ ப்ப த்தப்ப வ டன், அவர்கள  இழப் க்கான 
காரணங்கைளக் கண்டறிந்  உாிய பாிகாரங்கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் ,  வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
[පූ.භා. 11.35] 

  
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්යාංශය යටෙත් අදහස් දැක්වීමට කාලය  ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා.  

ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් අද අපි කාන්තාවන් ගැන කථා 
කරනවා.  රාජ්ය කටයුතුවලදී වාෙග්ම ෙද්ශපාලන කටයුතුවලදී 
කාන්තාවන්ට තීන්දු තීරණ ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට කටයුතු 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා අෙප් රජය ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම 
උනන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්ත් ඒ කාරණය  සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යතුමියත් ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් අදහස් දක්වමින් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගැටුම්වලින් සහ දරිදතාෙවන් 
විපතට පත් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම් වැඩසටහන් ෙමම අය 
වැෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල්වල 
කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් ඒ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය 
වැඩි කිරීමට "කාන්තා දිරිය වැඩ සටහන" යනුෙවන් වැඩසටහනක් 
අෙප් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, කාන්තා 
ආර්ථිකය නැංවීමට හා සවිබල ගැන්වීමට "කාන්තා සවිය" 
වැඩසටහනටත් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා ගර්භණී මවුවරුන් සහ කිරි ෙදන මවුවරුන් 
සඳහා ෙපෝෂණ ආහාර මල්ලක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ අනුව දින 
100  වැඩසටහෙන්දී  අෙප් ගරු කාන්තා කටයුතු භාර 
අමාත්යතුමි යෙග් උනන්දුව මත එම ෙපෝෂණ ආහාර මල්ල 
මව්වරුන් සඳහා ලබා දීලා තිෙබනවා. මව්වරුන්ෙග් හා 
කාන්තාවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ මට්ටම අඩු කිරීම තුළින් ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න දරු පරපුරක් බිහි කිරීම තමයි ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 7,500ක විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති ගැටලු සම්බන්ධව කථා කරන්න. සමහර 
අවස්ථාවල පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි,  ළමුන් මුහුණ ෙදන නීතිමය ගැටලු ගැන සලකා 
බැලීෙම්දී, ළමුන් අතින්ම සිදු වන සහ ළමුන්ට එෙරහිව සිදුවන 
අපරාධ හා වැරැදි තිෙබනවා. ෙයෞවනයන්ට හා ළමුන්ට අදාළ වන 
අෙප් ලංකාව තුළ පවත්නා නීති පද්ධතිය යාවත්කාලීන ෙනොවීම 
නිසා ඔවුන්ට යම් අසාධාරණකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ළමයින් 
සහ ෙයෞවනයන් ෙවනුෙවන් විවිධ පනත් සම්මත කර ෙගන 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට, ෙම් පනත් අතරින් පරිවාස ආඥා 
පනත, අනත්දරු නිවාස ආඥාපනත වාෙග් පනත් යාවත්කාලීන 

ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පනත් යාවත්කාලීන කරලා අත්යවශ්ය 
සංෙශෝධන ඇති  කරන්න කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තියට අනුව, ''ළමයා'' කියලා 
පිළිගන්ෙන් වයස  අවුරුදු 18වන ෙතක්. නමුත්, ෙම් අවුරුදු 18 
කියන වයස් කාණ්ඩය නිසා අද ලංකාෙව් පවත්නා නීතිමය රාමුව 
තුළ අෙප් ෙම් ලාංකීය ජන සමාජෙය් ළමයින්ට අධිකරණවලදී 
ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන්ට සිදු වන   
අසාධාරණකම් සාධාරණීකරණය කරන්න නීති රාමුවක් ඇති 
කරන ෙලස මම ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනාව  කරනවා.   විවිධ 
ගැටලුවලට ලක්ව අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන ළමුන් විවිධ 
ස්ථානවලට ෙගන යෑම පිළිබඳ ගැටලු ඇති වී තිෙබනවා.  සමහර 
ෙවලාවට අධිකරණය මඟින් නියම කරනවා, ෙම් ළමයින් 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගන යන්න. නමුත්, ඒ ළමයින් 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙගන යෑෙම්දී ගැටලු ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අධිකරණය නියම කරනවා 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් ළමයින් 
යවන්න කියලා. හැබැයි, එයට නීතිමය පතිපාදන හදලා නැහැ.  
ෙම් ළමුන් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යැවීම සඳහා නිවැරැදි නීතිමය රාමුවක් පතිපාදනය කරලා නැහැ. ඒ  
නිසා  අවශ්ය  නීති සම්පාදනය කරලා, ඒ ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාව 
ඇති කරලා,  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ 
අවශ්ය බලය ලබා ෙදන්න කියලා  ගරු අමාත්යතුමියෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් කාර්යයන් සඳහා  සහ පරිපාලන 
කටයුතු සඳහා  මූල්ය පතිපාදන  වැඩිෙයන් ෙවන් කිරීම අවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න ෙම් 
දරුවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කළ හැකි වනවා 
වාෙග්ම, ඒ හරහා ෙම් සමාජෙය් වැදගත් පුරවැසියන් විධියට රටට 
යම් ෙමෙහයක් කරන්න ඒ දරුවන්ටත් අවස්ථාව ලැෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් මව්වරු විෙද්ශගතවීම 
පිළිබඳ ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කථා කරන්න ඕනෑ. අද  අවුරුදු පහට අඩු 
ළමයින් සිටින මව්වරුන්ට විෙද්ශගතවීම තහනම් කර තිෙබන 
ෙමොෙහොතක වුණත්,  ව්යාජ කමවලින් ෙම් මව්වරු විෙද්ශගත 
ෙවන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. විෙද්ශගත ෙවන ෙම්  
මව්වරුන්ෙග් දරුවන් අපෙයෝජනයට ලක්වීම  විෙශේෂෙයන් අපි 
දැක තිෙබන ෙදයක්. ඒ දරුවන් ෙනොසලකා හැරීම නිසා, විවිධ 
අපරාධ, සමාජ විෙරෝධී කියාවලට ෙපළෙඹනවා. විෙද්ශගතවන 
ෙම්  මව්වරු නිසා සැමියා සමාජ විෙරෝධී කියාවලට එකතු 
ෙවනවා. ඒ පියවරු ඒ දරුවා ගැන ෙනො සැලකිලිමත්භාවෙයන් 
කටයුතු කිරීම ෙහේතුෙවන් ඒ දරුවා අසරණභාවයට  පත් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන අෙප් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමියෙග්ත්, අෙප් විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන 
අමාත්යතුමියෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මව 
විෙද්ශගත වුණත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සිටින 
නිලධාරින් මඟින්  ඒ පවුල්  ගැන පසු විපරමක් කිරීම සුදුසු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරනවා.     

දරුවන් කුලවද්දා ගැනීමට අදාළ ගැටලුව පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. දරු පසූතියකදී මවකට දින 84ක නිවාඩුවක් ලැෙබනවා. 
කුලවද්දා ගැනීෙම්දීත් ඒ දරුවාට අවශ්ය ෙසෙනහස, ආදරය, 
රැකවරණය ලබා  දීම සඳහා ඒ දරුවා කුලවද්දා ගන්නා මවට ඒ  
දරුවාෙග් වයස අනුව නිවාඩුවක් ලබා දීම  සුදුසු යැයි මම ෙම්  ගරු 
සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.   
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල සිටින වනිතා සංවර්ධන නිලධාරිනිය හරහා 
කියාත්මක වන ගෙම් තිෙබන කාන්තා සමිති යාවත්කාලීන 
කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
අමාත්යතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. වසරක් 
පාසා  ගාමීය මට්ටමින් ඒ නිලධාරින් අලුෙතන් පත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් කාන්තා සමිති ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබිලා, 
ලැබිය යුතු ඒ සියලුම වරපසාද  එක් පිරිසකට පමණක් ලැබුණු බව 
පසු ගිය කාලය පුරාම අපි දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් සමිති යාවත්කාලීන 
කරලා, හැමටම ෙම්  පහසුකම්, ෙම් පතිලාභ ලැෙබන පරිදි  
කමෙව්දයක් හදන්න කියලා මම කාන්තා හා ළමා  කටයුතු 
අමාත්යතුමියෙග්  අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ෙම් සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

(Mrs.) Sumedha G. Jayasena. You have ten minutes. 
 

 
[පූ.භා. 11.45] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් සියයට 52කට 

ආසන්න  නිෙයෝජනයක් තිෙබන කාන්තාවන් පිළිබඳව, 
කාන්තාවන්ෙග්  ගැටලු සහ  පශ්න පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව   හිටපු කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යවරිය 
හැටියට මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමෙතක් කාලයක් සෑම 
වර්ෂයකම වාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් විවිධ අංශවලට ෙවන් වූ මුදල් පමාණය  
ඉතාම සීමිත පමාණයක්.  ඒ නිසා අෙප්  රෙට්  කාන්තාවන්  
බලාෙපොෙරොත්තු වන  ආකාරෙය් ඒ සහන ලබා ෙදන්න  
ෙබොෙහෝවිට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වුවත්, ෙම් 
අමාත්යාංශය මඟින් අෙප්  රෙට් කාන්තාවන්ට  හා දරුවන්ට පැන 
නඟින ගැටලු හා පශ්න ෙවනුෙවන් අණපනත්  රාශියක්  ෙගන 
ඒමට  ඒ කාලය තුළ මට අවස්ථාව ලැබුණා.  

මා ෙම්  කථා කරන අවස්ථාව ෙවනෙකොට විෙද්ශ රටවල 
රැකියාවලට යන කාන්තාව  පිළිබඳව අෙප්  මුළු රටම කැළඹිලි 
සහිත තත්ත්වයකට පත්  ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රටට වැඩි 
වශෙයන් විනිමය ෙගන ඒම සඳහා අෙප් කාන්තාවන්  මැද ෙපරදිග 
රටවලට ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට  යැවීමට වර්ෂ  ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ කාන්තාවක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා කාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු වුණු පශ්නයක්  
ඔබතුමන්ලා දකින්න  ඇති. ඒ  තමයි එක් කාන්තාවක් අතින් 
සිදුවුණු සුළු වරදක් ෙහේතුෙවන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. 
විවිධ රටවල ෙමන්ම අෙප් ලංකාෙව්ත් අද ඕනෑ තරම්  එවැනි පශ්න 
පැන නැඟී තිෙබන තැන් තිෙබනවා. එවැනි පශ්නයක් නිසා  ඒ 
රෙට් නීතිය අනුව ඒ කාන්තාව ගල් ගසා මරා දැමීමට ෙම් 
ෙවනෙකොට  තීන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  ඩුබායිවල - අරාබි රටක- 
කාන්තාවන් පණස් ගණනක්  ගල්ගසා මරා දැමීම සඳහා  තීරණය 
කර තිෙබන අවස්ථාෙව්, ඒකට ෙම් කාන්තාවත් ඇතුළත් වී 

තිබුණා.  ඒ ගැන අෙප් කාන්තා කාර්යාංශය ඇතුළු ගරු තලතා 
අතුෙකෝරළ අමාත්යවරිය යටෙත් තිෙබන අමාතත්යාංශයත්, 
රජයත්  මැදිහත්ෙවලා Appeal Court එකට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ අභියාචනෙයන් පසුවත් එවැනි 
තීන්දුවක්  කියාත්මක කරන්නට සිද්ධ වුෙණොත්,  ඇත්තටම අෙප් 
රටට එය ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. අෙප් කාන්තාවන්ට කරන 
බරපතළම අපරාධයක් හැටියටයි අපි එය දකින්ෙන්.  

මීට වසර කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා  වැඩි වයසක් ෙපන්වා අඩු 
වයෙසන් මැද ෙපරදිග ගිය දැරියකට  වූ  තත්ත්වය  අපි දැක්කා. 
[බාධා කිරීම්]ෙනොෙයකුත් විධිෙය් සංවිධාන  අඩු වය ෙසේ  ගැහැණු 
දරුවන්ට පවා උප්පැන්න සහතික හදලා දීලා වැඩි වයසක් 
ෙපන්වලා   පිටරට  රැකියාවලට යැවීෙම් ෙහේතුෙවනුත් ෙම් වාෙග්  
තත්ත්ව ඇති ෙවලා  තිෙබනවා. එදා රිසානා නෆීක් දැරිය  ෂරියා 
නීතිය යටෙත් හිස ගසා මරා දැමූ හැටි  මුළු රටම දැක්කා. ඒ 
අවස්ථාෙව් මම කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරිය හැටියටයි 
කටයුතු කෙළේ. කාන්තා කටයුතු අමාත්යවරියට වුණත්, අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාට  වුණත් ඒ  නීතිෙයන් පිට කටයුතු කරලා ඒ  
දැරිය ෙබ්රා ගැනීමට  පුළුවන්කමක් ඒඅවස්ථාෙව් අපට ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් අතින් බලනවිට, මැද ෙපරදිගට  ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
වශෙයන් යන  කාන්තාවන්ට දැඩි ෙඛ්දවාචකවලට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා මැදෙපරදිග යන කාන්තාව ෙමන්ම ඒ  
කාන්තාවෙග් ස්වාමි පුරුෂායා ඇතුළු  දරුවන් පවා පශ්න 
රාශියකට මුහුණ පානවා.  අපි ඒවා දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි එවැනි සිදු වීම් ගැන අහලා තිෙබනවා. මම ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත්යවරිය වශෙයන් හිටපු අවධිෙය් මැද 
ෙපරදිග ගිය මව්වරුන්ෙගන් පිහිටක් නැති දරුවන්ව රැෙගන 
එක්ෙකෝ නැන්දණියක්, මාමා ෙකෙනක් ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකු 
මෙග් අමාත්යාංශයට ආපු ෙබො ෙහෝ අවස්ථා තිබුණා. ඒ දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියලා ඔවුන් අෙපන් ඉල්ලුවා. ෙම් අයව අපි ෙමෙහම රට 
යවන්ෙන් යම්කිසි ආදායමක් ඔවුන් උත්පාදනය කරලා අෙප් රටට 
එවන නිසයි. ඔවුන්ෙගන් එෙහම ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා නම් ඒ දරු පවුල්වලට අවශ්ය පහසුකම් අපි සලස්වන්නට 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පවුල්වල ගැහැනු දරුවන් සිටිනවා. රට 
යන මව්වරුන්ෙග් ගැහැනු දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා රැකවරණ 
මධ්යස්ථාන අෙප් රෙට් ඇති කරලා, මව නැවත අෙප් රටට එන 
තුරු ඒ අයට ආරක්ෂාව ලබා දීම සඳහා එවැනි කටයුත්තක් 
කියාත්මක වනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි. ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු අමාත්යවරයා වශෙයන් හිටපු  ගරු තිස්ස 
කරල්ලියද්ද මැතිතුමාත් මම හිතන්ෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන්න එකඟ ෙවලා තිබුණා. ඒ කටයුතු කියාත්මක වුණාද 
කියලා  මම නම් හරියටම කියන්න දන්ෙන් නැහැ. එවැනි 
ෙයෝජනා තුළින් මව නැවත ලංකාවට එන තුරු ෙහෝ ෙම් දරුවන්ට 
රැකවරණයක් - ආරක්ෂාවක් - ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබ්වි කියලා මම හිතනවා. රට යන මව්වරුන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට්ම සිටින මව්වරුන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී 
පවුල් පශ්න රාශියකට මුහුණ පානවා. තම ස්වාමි පුරුෂයා බීමත්ව 
හැසිෙරනවා නම්, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විනාඩි ෙදකයි?  
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[ගරු  ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය ] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔව්. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට ඔක්ෙකොම විනාඩි කීයද ලබා දීලා තිබුෙණ්? විනාඩි 

පහයිද ? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
විනාඩි දහයක්. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විනාඩි දහයක් දැන් ගත වුෙණ් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් අෙනක් 

අය වැඩිපුර ෙවලාව ගන්න ඇති. මට මෙග් විනාඩි දහය ලබා 
ෙදන්න. මම කථා කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
We have to suspend the Sitting at 12.30.   
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට කථා කරන්න කාලය ෙහොඳටම මදි. මා ෙමම  ෙම් 

අමාත්යාංශෙය් හිටපු අවධිෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අණපනත් රාශියක් 
කියාත්මක කළා. වයස අවුරුදු පහට වඩා අඩු  දරුවන් සිටින 
මව්වරුන් විෙද්ශගත වීම  වළක්වන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. යම්කිසි ආදායමක් ෙහොයා ගන්න, තමුන්ෙග් 
නිවස හදා ගන්න, තමුන්ෙග් ෙගදරට අවශ්ය අඩු පාඩු පිරිමසා 
ගන්න, දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා ෙදන්නට ෙබො ෙහෝ මව්වරුන් 
විෙද්ශගත ෙවනවා. ෙම් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඔවුන් රට ගියත් ආපසු තම රටට 
පැමිෙණනෙකොට  මුළු පවුලම විනාශ ෙවලා අවසානයි. සමහර විට 
ස්වාමි පුරුෂයා ෙවනත් කාන්තාවක් සමඟ යාළු ෙවලා, රට ඉඳලා 
එවන මුදල්වලින් විෙනෝද  ෙවලා  ඒ මුදල් ටික විනාශ කරලා 
තිෙබන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම දරුවන් අනාථ ෙවලා සිටින්න 
පුළුවන්. දරුවන් තම පියාෙගනුත් අනාථ වන සමහර අවස්ථා 
තිෙබනවා. මාමාෙගන් අතවරයට ලක් ෙවලා දරුවන් අනාථ වූ 
අවස්ථා තිෙබනවා. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි 
අමාත්යාංශෙය් වසර 10ක් පමණ කටයුතු කරපු ෙකෙනකු හැටියට 
මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, විෙද්ශ රැකියා සඳහා ගිය 
කාන්තාවන්ෙග් පවුල්වලින්   සාර්ථක පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන  
කිසිම පවුලක් ෙම් රටින් ෙහොයා ගන්න නැති බව. ඒක මම 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැකපු ෙදයක්.  

අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් විධිෙය් පන්ති පැවැත්වූවා. 
ඒ වාෙග්ම රට යන කාන්තාවන් පුහුණු කිරීෙම් පන්ති 
අනිවාර්යෙයන්ම පැවැත්වූවා. රට යන කාන්තාවනුත්, අෙප් රෙට් 
ඉඳ ෙගන ඒ අයෙග් දරුවන් බලා ගන්නා අයත් ෙගන්වලා විවිධ 
ආකාරෙයන් විෙශේෂ වැඩසටහන් කියාත්මක කළා. රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන සහ  UN සංවිධානය ඒක රාශි කරෙගන ෙම් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා අවශ්ය කටයුතු කළා. මම 
හිතන්ෙන් හැම දාමත් කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙවන් 
කරන්ෙන් ඉතාම සීමිත මුදලක්. රට පුරාම සිටින අෙප් 
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථික ශක්තිය නඟා සිටුවීම සඳහා කාන්තා 
සංවිධානවලට ලබා ෙදන්ෙන් ඉතාම සීමිත මුදලක්. කාන්තාවන් 

පිට රට ෙනොයවා ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා වැඩි 
මුදලක් ෙවන් කරනවා නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා. අෙප් රජය තුළ - පසු ගිය එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන රජය තුළ - කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙපොලියක් නැතිව 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක ණය මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. ඇත්තටම අෙප් රෙට් කාන්තාවන් විශාල 
පමාණයක් ඒ වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ස්වයං රැකියා ව්යාපෘති 
ආරම්භ කරලා, විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා ලබන වැටුපට වඩා වැඩි 
වැටුපක් ලැබුවා.  

මම ඒ සඳහා  උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ පවුෙල් ස්වාමි 
පුරුෂයාත්, බිරිඳත් ෙදෙදනාම ආබාධිතයි. අපි ඔවුන්ට සුළු 
ආධාරයක් තමයි කෙළේ. උත්සවයකට ගිය අවස්ථාෙව්දී මම 
දැක්කා, ඒ ෙදෙදනාම ඇවිල්ලා සිටියා. ස්වාමි පුරුෂයා ඇස් 
අන්ධයි. කාන්තාවෙග් අතක් ආබාධිතයි. නමුත් ස්වයං රැකියාවක් 
හැටියට ගෙඩොල් කපන ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරලා ඒ තුළින් 
මාසයකට රුපියල් 50,000ක ශුද්ධ ලාභයක් තිෙබන බව ඒ 
කාන්තාව කිව්වා. ඒ ගැන අහන්නත් සන්ෙතෝෂයි. ෙමවැනි 
ව්යාපෘති අෙප් රට තුළ ඇති කරලා, ඒ වාෙග් කටයුතු කරනවා නම් 
මම හිතනවා අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතයත් සුරක්ෂිතයි; 
කාන්තාවන්ෙග් සහ පවුල්වල අනාගතයත් සුරක්ෂිතයි කියලා. ඒ 
වාෙග් සුළු ආෙයෝජන තුළින් අෙප් රටට මීට වඩා මුදල් උපයන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මා කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් අමාත්ය ධුරෙය් සිටින විට, “උවතැනිය” නමින් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ෙලස ගෘහස්ථ ෙසේවයට සාමාන්ය ෙපළ සමත් 
කරුණියන් කණ්ඩායම් කිහිපයක් පුහුණු කළා, රජෙය් 
ව්යාපෘතියක් ෙලස. ඒ කණ්ඩායම් ෙරෝගීන්, ළමුන්, බලා 
ගැනීෙමන් ෙලොකු මුදලක් උපයා ගත්තා.  සමහරු ඒ මගින් විෙද්ශ 
රැකියාවලට පවා ගියා.  ෙමම ව්යාපෘතිෙය් වැදගත්කම අද ඉතාමත් 
වැඩියි.  මන්ද, මහලු විෙය් සිටින ෙදමවුපියන් බලා ගැනීමට මුදල් 
ඇති පවුල්වල දරුවන් පවා උපස්ථායකයින් ෙසොයනවා.  
උගත්කමක් ඇති තරුණියන්ට සාමාන්ය පුහුණුවක් ලබා දීෙමන් 
ෙමබඳු රැකියා ලබා දීම කාන්තා අමාත්යාංශයට කළ හැකියි.  
පිළිකා  ෙරෝහලට ගියවිට බාහිර උපස්ථායිකාවන් ලබා ගැනීමට 
විශාල මුදලක් වැය කරන   ෙරෝගීන් සිටින බව අපි දකිනවා.  

අද ෙබොෙහෝ පශ්නවලට මුල පවුල් ආරාවුල් හා ආර්ථික 
පශ්නයි.  ෙමයට පිළියමක් වශෙයන්  විවාහ පත්වන යුවළ සඳහා 
උපෙද්ශන පතිකාවක් මා අමාත්ය ධුරය දරන කාලෙය්දී විවාහ 
ෙරජිස්ටාර්වරුන් හරහා ෙබදා දුන්නා. අවුරුදු තුනක් අඛණ්ඩව 
රජ ෙය් ව්යාපෘතියක් ෙලස එය කළ නමුත්, එය දැන් නැවතී 
තිෙබනවා.  ඒ කාලෙය් එයට විශාල මාධ්ය පචාරයක් පවා ලබා 
දුන්නා.  නැවත එය ආරම්භ කළෙහොත්  එම උපෙද්ශන පතිකාව 
පවුල් ආරාවුල් අඩු කිරීමට ෙලොකු උපකාරයක් ෙව්වි. ඒ කාලෙය් 
පවුල්වල තිබූ පශ්නවලටත් වඩා අද තත්ත්වය කණගාටුදායක 
බැවින්, ෙමබඳු උපෙදස් පතිකා ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමතියි. 

ෙමම අමාත්යාංශයට අයත්, ළමා සංවර්ධනය ඉතාම වැදගත් 
අංශයක්. එයට අදාළ ෙබොෙහෝ වැඩ ෙකොටසක් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමියට කළ හැකි බව අපට හැෙඟනවා. උතුරු-නැෙගනහිර 
පළාත්වල ළමුන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට එතුමියට පුළුවන්.  
එය ජාතීන් අතර සංහිදියාවට ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් ෙව්වි. 
ළමා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරියක් පත් කර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියට එම වැඩ ෙකොටස ෙයොමු කළෙහොත් 
දැනට වඩා පගතියක් ලබා ගත හැකි ෙවයි. 

ගැබිණි මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ ආහාර ලබා දීම පසුගිය කාලෙය් 
සාර්ථකව සිදු කළා. ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය ෙම් අවස්ථාෙව් 
සිහිපත් කළ යුතුයි.  එම වැඩ සටහන ඒ අයුරින් වඩාත් සාර්ථකව 
කිරීම අවශ්යයි. ළමා ගැබිණිවරුන්ෙග් පමාණය ෙම් වනවිට 
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වැඩිෙවමින් පවතිනවා.  ගල්ගුහාවක සිටි අවුරුදු 15ක දැරියක්  
ගැබ්ගත් පසු පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ෙහළි වුණා, එයට වගකිව යුතු 
අවුරුදු 20ක වයසැති තරුණයාට තවත් බිරින්දන් සිටින බව. 
අපෙග් ෙබෞද්ධ  සාරධර්මවලට පටහැනි සමාජයක් ෙගොඩනැඟීම 
වැළැක්වීම අප හැමෙග් වගකීමක්.  එම නිසා කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යාංශය ෙම් සඳහා කියාත්මක විය යුතු ෙවනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ලබා දී ඇති කාලය අවසන්. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන්  නමුත්,  ලබා දී තිබුණු 

කාලය මට ෙහොඳටම මදි. කථා කරන්නට නම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You can table the rest of your speech.  
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් මම මෙග් කථාෙව් 

ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 
කථා කරන්නට ෙබොෙහෝ ෙද් තිබුණත් කථා කරන්නට ලැබී 
තිෙබන ෙවලාව පමාණවත් නැහැ. අෙප් ගරු කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු ඇමතිතුමියටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිෙය්දී නියමාකාරෙයන්  කියාත්මක කරන්න 
කියලා මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is, the Hon. 

Thushara Indunil Amarasena. You have seven minutes. 
 

 

[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්යාංශය සම්බන්ධව කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබාදීම 
පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් 
මන්තීතුමියන්ලා, ඇමතිතුමියන්ලා තමයි වැඩිපුරම ෙම් 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කෙළේ. නමුත් මන්තීවරයකු හැටියට මට 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. රටක පදනම වන්ෙන් 
ළමයින්. ඒ පදනමටත් එහා පදනම  කාන්තාවන්. ඒ පිළිබඳව කථා 
කිරීම යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. මට විනාඩි 7ක කාලයක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය කාල 
සීමාවන්වලදී ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා කාන්තාවන් සහ දරුවන් 
පාවිච්චි කළ යුගයක් අපි දැක්කා. දරුවන් සිප ගැනීම ෙබොෙහොම 
සුපුරුදු දර්ශයනක් වුණා. මාස 8, 10 දරුවන් "ජය ෙව්වා" කියමින්;  
ඔල්වරසන් හඬ ෙදමින් යම් යම් නායකයන්ට පශස්ති ගීත ගායනා 
කරන දර්ශන අපි දැක්කා. ළමයින් සහ කාන්තාවන් 
ෙද්ශපාලනෙය්දී ඡන්ද පදනම වැඩි කර ගැනීමට ෙයොදා ගන්නට 
උත්සාහ කරන ආකාරය අපි දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නමුත් අද අපි රටක් හැටියට 
විෙශේෂෙයන් ළමයින් ගැන කථා කරන විට සමාජ විද්යාත්මකව 
කථා කරන්නට සිදු වන පධානම කාරණයක් තිෙබනවා. එදා 
ළමයින්ට වැඩිය අද ඉන්න ළමයින් ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්. නවීන 
තාක්ෂණයත් සමඟ ලැබී තිෙබන  ශිල්පීය දැනුම සහ  ෙමවලම් 
සමඟ ඒ ළමයින්ෙග් දැනුම මට්ටම ඉහළ යන විට, ඒ දරුවන්ෙග් 
සිතුම් පැතුම් සහ යම් යම් කාරණාවලට දක්වන සංෙව්දීතාවන් 
කියන ෙද්වලුත් ෙවනස් ෙවනවා. නවීන තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ එක 
පැත්තකින් දරුවකු ෙගොඩනැ ෙඟන විට සම්පදායික මතවාද ඔස්ෙසේ 
කියා කරන අෙප් ෙදමවුපියන් පරණ මිනුම් දඬු, ඒ ෙකෝණවලින් 
දරුවන් ෙම්ච්චල් කරන්න බලනවා. ෙම්ක සමාජ විද්යාත්මකව 
cultural lag  එකක් විධියට හඳුන්වනවා. එතැනදී සංස්කෘතික 
ඝට්ටනයක් ඇති ෙවනවා.  නවීන තාක්ෂණය, ෙමවලම් සහ උපාය 
මාර්ග සමඟ දරුවන්ෙග් දැනුම මට්ටම් වැඩි කර ගැනීෙම්දී 
සම්පදායික මතවාදවල එල්බෙගන සිටින ෙදමව්පියන් දරුවන්ව 
වළක්වන්නට හදන විට එතැනදී  ඒ තත්ත්වය මතු ෙවනවා.  ෙම්ක 
අෙප් රෙට් තිෙබන පධානම කාරණයක්. සමහර ෙදමවුපියන් 
දකිනවා, දැන් ළමයා ෙහොඳෙටෝම නරක් ෙවලා කියලා. 
ඉස්ෙකෝලවලට ගියාම සමහර ගුරුවරුන් දකිනවා, ෙම් ළමයා 
හදන්නට බැහැ; ෙම් ළමයා ෙහොඳෙටෝම නරක් ෙවලා කියලා. 
සමහර ෙවලාවට telephone එකක් පාවිච්චි කිරීම ෙහෝ ෙවනත් 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙමවලමක් භාවිත කිරීම ළමයාෙග් නරක්වීමක් 
ෙලස දකින තත්ත්වයක් අද ෙම් සමාජය තුළ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් සමාජ සංසිද්ධිය ෙත්රුම් 
ෙනොගැනීම කියන කාරණය තුළ සමහර ඉස්ෙකෝලවල ළමයි වහ 
ෙබොනවා; සමහරුන් ග ෙඟ් පනිනවා; සමහරුන් ෙදමවුපියන්ට 
මුහුණ ෙදන්නට බැරිව සමාජෙයන් හැංෙගනවා.  ෙම් තත්ත්වය  
නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ අද ඇති ෙවලා තිෙබන පධානම 
පශ්නයක්.   ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  මම ඒක ගැන ඉතාමත්ම 
ෙකටිෙයන් සඳහන් ක ෙළේ. 

රුපියල් මිලියන 2,500 සිට රුපියල් මිලියන 7,500 දක්වා 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කර තිබීම පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. කරුණු ගණනාවක් ගැන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී කථා 
කරනවා. පූර්ව ළමා විෙය් සිටින දරුවන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවනවා.  

ඒ එක්කම මා තවත් කාරණයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
පළාත් සභා එක්ක බද්ද වූ පූර්ව ළමා සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් 
ආයතනයක් තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන් තාප්පයක් තිබිය යුතුයි, 
ෙග්ට්ටුවක් තිබිය යුතුයි, වැසිකිළි පද්ධතියක් තිබිය යුතුයි, 
ෙසල්ලම් මිදුලක් තිබිය යුතුයි, ෙමන්න ෙම් ෙම් කාරණා සම්පූර්ණ 
කළ යුතුයි කියලා නිෙයෝග, අණ පනත් පනවනවා මිස,  ෙපර 
පාසල්වලට ෙපොත් පත් කට්ටල ටිකක් සපයනවා මිස ඒ අධිකාරිය 
ගම්වල ෙපර පාසල්වලට අරමුදල් සම්බන්ධ කිරීමක් කර නැහැ. ඒ 
සඳහාත් මුදලක් ලබා දීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. 
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[ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය] 

—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙබොෙහෝ ෙදනා රිසානා ගැන 

දුක් වුණා. මා අහනවා, වැඩි වයස් දමලා රිසානා පිට රට යවන්න 
උත්සාහ කරපු රැකියා ඒජන්සිවලට ෙම් වන විට දඬුවම් දී 
තිෙබනවාද, ඒ සඳහා වග කිවයුත්තන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර දී 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම්, තවත් ඉදිරියට -අනාගතෙය්දී- 
රිසානාලා ෙවනුෙවන් අප කඳුළු ෙහළන්න සූදානම් ෙවනවාද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතාම ෙකටිෙයන් නමුත් මා 
කාන්තාව ගැන කියන්න ඕනෑ. අෙප් ලංකාව තුළ කාන්තාව 
පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම බමුණු මතවාදයක්. ෙමොකක්ද, 
බමුණු මතවාදය කියලා කියන්ෙන්? බමුණන් සියලු ෙව්ද ශාස්ත 
වයස අවුරුදු 46ක් විතර වන කල් ඉන්දියාණු බමුණු මතවාදය තුළ 
ඉෙගනගන්නවා. අවුරුදු 46කින් පසුව තමයි බමුණන් විවාහ 
ජීවිතයට ඇතුළත් වන්ෙන්. අවුරුදු 46ක්, 47ක් පමණ වූ -විය පත්- 
බමුෙණක් විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙබොෙහොම ළා බාල 
විෙය්, අවුරුදු 16ක, 17ක, 18ක තරුණ ගැහැනු ළමයකු සමඟයි. ඒ 
නිසාම බමුණන් නිරන්තරෙයන් සූදානම් වුණා තමන්ෙග් ළා බාල 
බිරිඳ අඩ පණ කර තබාගන්න, "ගැහැනු කවුරුදු වරද ෙනොබැෙඳන" 
ආදි මතවාද මඟින්. එවැනි මතවාද ඒ නාකි බමුණන්ෙගන් තමයි -
මහලු බමුණන්ෙගන් තමයි- අෙප් ලංකාවට සම්ෙපේෂණය වුෙණ්. 
කාන්තාවන් පිළිබඳ ෙම් සිද්ධාන්තෙයන් අපි ඔබ්බට යන්න ඕනෑ. 
කාන්තාව නිරන්තරෙයන් ෙදවැනි පුරවැසිෙයකු හැටියට තමයි 
සලකන්ෙන්. ආදරය, රැකවරණය සහ ආරක්ෂාව නිරන්තරෙයන් 
ලබා දිය යුතු ෙම් රෙට් සිටින ෙදවැනි ෙපෙළේ තැනැත්තියක 
හැටියට තමයි කාන්තාව සලකන්ෙන්. එය එෙසේ වීම අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. "කාන්තාවට සම තැන" කියන ෙද් ගැන කථා 
කිරීම අවශ්ය වන්ෙන්ත් නැහැ. ශරීරෙය් ශක්තිසම්පන්නභාවය 
ගැන කථා කරද්දී, ඇය ෙදවැනි වන්ෙන්ත් නැහැ. ශක්තිය කියන 
ෙද් ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන් යම්කිසි ෙකෙනකු ලබන පුහුණුව මතයි. 
අද නාසා ආයතනෙය් විශාල වශෙයන් කාන්තාවන් සිටිනවා. එහි 
ඥාන, දැනුම් සම්භාර සියල්ල අතින්   කාන්තාව අද ඉදිරියට ඇවිත් 
සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා කනගාටු ෙවනවා, කථා 

කරන්න කාල ෙව්ලාව මදි වීම පිළිබඳව. පසු ගිය අය වැෙයහි 
රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කරපු වැය ශීර්ෂයට ෙමවර 
රුපියල් මිලියන 7,500ක් ලබා දීම ෙවනුෙවනුත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

[අ.භා. 12.01] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් කීපයක් පකාශ 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ළමා විය කියන්ෙන්, මනුෂ්යයකුෙග් ජීවිතෙය් වැදගත්ම 
අවධියයි. මව් ෙසෙනහස දරුවන්ට අහිමි වීම අද සමාජෙය් 
ෙඛ්දවාචකයන්ට මුල් වූ එක් කාරණාවක් විධියට මා ෙම් ෙවලාෙව් 

දකිනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් මව්වරුන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට 
විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව මම මෙග් අවධානය ෙම් ෙවලාෙව් ෙයොමු 
කරන්න කැමතියි. ගුරුවරියක විධියට මට අවුරුදු 19ක විතර 
අද්දැකීම් -ෙබොෙහෝ අද්දැකීම්- තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ මා 
හඳුනාගත් ෙද් තමයි, අධ්යාපනයට පසු බට සිසුන්ෙග් මව්වරුන් 
ගැන ෙසොයා බැලුවාම, ඒ අය අතරින් බහුතරයක් මව්වරුන්, 
විෙද්ශගත වූවන් වන බව. විෙද්ශගතවූ මව්වරුන්ෙග් දරුවන් තමයි 
ෙබොෙහෝ විට අධ්යාපනෙය් පසු බට බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එයින් අප ෙත්රුම්ගන්න ඕනෑ, මව් ෙසෙනහස අහිමි වීම 
ළමයකුට දැඩි ෙලස බලපානවා කියන එක. එෙහම නම් අපි 
සිතන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් අනාගත පරපුරට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලා. මව්වරුන් තම දරුවන් භාර දීලා විෙද්ශගත වූ විට 
භාරකාරයන් අතින් ඒ දරුවන් අතවරයන්ට, හිංසාවන්ට ලක් 
ෙවනවා. සමහර දරුවන් අත අසභ්ය වීඩිෙයෝ දර්ශන තිෙබනවා, 
මම දැක තිෙබනවා. පාසෙල්දී මෙග් අතට අහු වුණ එවැනි ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒවා ෙගනැල්ලා දුන්ෙන් කවුද කියලා ඇහුවාම දරුවන් 
දීපු උත්තර ෙමොනවාද? ඒවා ෙගනැවිත් දී තිෙබන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
මාමා, එක්ෙකෝ අසල්වැසි සෙහෝදරෙයක්, එෙහම නැත්නම් 
තමන්ෙග්ම සෙහෝදරයා, එෙහමත් නැත්නම් තමන්ෙග්ම පියා. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට අද අෙප් රෙට් දරුවන්ට මුහුණ 
පාන්න සිද්ධ ෙවනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ කාරණයත් 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස 
කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන්ෙන් රුපියල් 30,000ක්, 40,000ක් 
වාෙග් සුළු වැටුපකටයි.  එෙහම යන ඔවුන් සමහර විට ආබාධිත 
ෙවනවා; මරණය අත් කරගන්නවා. සමහරුන් තම පවුල් විනාශ 
කර ගන්නවා. ඔවුන් ෙම් වාෙග් ව්යසනයන්ට ෙගොදුරු ෙනොවිය 
යුතුයි. අෙප් කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස නම් විෙද්ශයන්ට 
යන්ෙන්, ඉහත කී තරම් අඩු පඩියක් නම් ලැෙබන්ෙන්, ඇයි අප රට 
තුළ ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවය ස්ථාපිත කරන්න බැරි? 
අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම මත ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවය ෙම් 
රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියා ගරු කාන්තා 
හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන් මව්වරුන් විෙද්ශගත කිරීම පිළිබඳව ෙදවතාවක් සිතා 
බලා ෙම් රට තුළදීම කාන්තාවන් බල ගන්වන, ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ෙලස 
මම ඔබතුමියෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු 
ඇමතිතුමියනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී පූර්ව ළමා විය 
සංවර්ධනය ගැනත් වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. "ළදරු පාසල", 
වතුකරෙය් නම් "පිල්ෛල කාමරය" නමින් හඳුන්වන පූර්ව ළමා 
විය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන ගැන මා ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. සන්නිෙව්දන කුසලතාව, 
ෙසෞන්දර්යය කුසලතාව, ඒ වාෙග්ම ගැටුම් නිරාකරණය කර 
ගැනීෙම් කුසලතාව යනාදී නිපුණතා පහක් යටෙත් තමයි, ෙම් 
මධ්යස්ථාන තුළ සංවර්ධනය සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ යටෙත් සිදු 
ෙවන්ෙන් සංකල්ප ලබා දීම විතරයි. සිදු විය යුත්ෙත්ත් එයයි. ෙම් 
සම්බන්ධව විගහ කිරීමට කාල ෙව්ලාව පමාණවත් නැහැ. ෙම් ලබා 
ෙදන ෙගොඩනැඟිලිවල පමිතිය ෙකොෙහොමද, පාලිකාවන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය ෙකොෙහොමද, ඒ අයට ලබා ෙදන දීමනාව ගැන 
අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැනත් අප බලන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ඒ කාරණා ගැනත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. විෙශේෂෙයන් වතුකරෙය් තිෙබන "පිල්ෛල කාමරය" 
ගත්ෙතොත්, දරුෙවකුට තබා එළුවන්ට, හරකුන්ටවත් ඉන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒවාෙය් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමියෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
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රට පුරාම පවතින ළදරු පාසල් සඳහා එකම ආකාරෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දීලා ඒවාෙය් පහසුකම් දරුවන්ෙග් ඇස් 
පිනා යන විධියට, සිත් ඇද ගන්නා විධියට සකස් කර දීමට මැදිහත් 
වන ෙලසත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම, ෙම් 
ළදරු පාසල් ගුරුවරියන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳවත් ෙසොයා 
බලන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ළදරු පාසල් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශයත් යටෙත් පවතින අධිකාරියක අධීක්ෂණය යටෙත් 
තිබුණත්, එහි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් සිදු 
ෙවනවා ද කියන එක ගැන සමහර තැන්වල සිදු ෙවන ෙද්වල් දිහා 
බැලුවාම, මට සැක සහිතයි. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ නිසා ඔබතුමිය 
ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා 
විද්යා පීඨ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය 
කියන ෙකොටස තුළ ෙම් පාලිකාවන් අෙත්ත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
තිෙබන නිසා එම පාලිකාවන් සඳහාත් පුළුවන් නම් පීඨයක් 
ස්ථාපිත කරදීම ෙහෝ සුදුසුකම් ඇති අය ඒ මධ්යස්ථාන සඳහා 
ෙතෝරා ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒත් එක්කම, ඒ අයෙග් 
දීමනාව පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙපර 
පාසල් පාලිකාවකට රුපියල් 250ක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ඒ 
අනුව දවසකට රුපියල් දහයක් වාෙග් තමයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳවත් ඔබතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද ෙම් රටට වැදගත්ම ෙද් වන්ෙන්, අෙප් ෙම් ළමා පරපුර 
ෙගොඩනැඟීමයි. ඒ නිසා ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයට 
ඔබතුමියෙග් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියාත් මා ඉල්ලා  
සිටිනවා. හැබැයි, කියන්න සතුටුයි, ගියවර ෙම් සඳහා ෙවන් කර 
තිබුණු රුපියල් මිලියන 2,500 මුදලට අපි රුපියල් මිලියන 
5,000ක් වැඩි කරලා, රුපියල් මිලියන 7,500කට  එය ෙගනැවිත් 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවයි කියාත් මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ස්තුතියි.   

 
[பி.ப. 12.07] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  ெதாடர்பான 
இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல எனக்கும் ேபசக் 
கிைடத்தைமக்கு நான் த ல் உங்க க்கு நன்றிையத்  
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ன்  தசாப்தங்க க்கு ேமலாக 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண மக்கள் அழி  த்தத் க்கும் 
வன் ைறக க்கும் கங்ெகா த்  வந்தி க்கிறார்கள். 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் கணவைர இழந்த ைகம்ெபண்கள் 
கு ம்பச்சுைமையச் சுமக்க யாமல் ெசால்ெலாணாத் 

யரங்கைள அ பவித்  வ கின்றார்கள். இவர்க க்குச் 
சுயெதாழில் வாய்ப் கைள ம் அதற்கான தலீ கைள ம் 
இலகு கடன்வசதிகைள ம் வழங்க ேவண் ம். சுய ெபா ளா 
தாரத்தில் இத்தைகயவர்கள் ன்ேன வதற்குாிய வசதி 
வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். வடக்கி ம் 
கிழக்கி மாக சுமார் 60,000 ேபர் ைகம்ெபண்களாக 
இ ப்பதாகத் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . ஆனால், இவர்கள் 
ெதாடர்பாக இரண்  மாகாண சைபக ேம ெதளிவான 

மதிப்பீ கைளச் ெசய்  சாியான ள்ளிவிபரங்கைள 
ெவளியிட்டதாக இ வைர எந்தத் தகவல்க ம் இல்ைல. 
எனேவ, இந்த மாகாணங்களில் கு ம்பத் தைலவைர இழந்  
எத்தைன கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன என்  ஆய்  
ெசய்யப்படேவண் ம். இந்தக் கு ம்பங்களில் இ க்கும் 
பிள்ைளகளின் கல்வி, சுகாதாரம், அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
எவ்வா  இ க்கின்றன என்பைதத் ெதாிந் ெகாண்  உதவ 
அரசாங்கம்  யற்சிக்க ேவண் ம்.  

அத் டன், ெகா ய த்தத்தினால் ெபற்ேறாைர இழந்த, 
அங்க னமான ஆயிரக்கணக்கான பிள்ைளகள் அங்ேகயி க் 
கிறார்கள். சில ெதாண்  நி வனங்கள் இவ்வாறானவர் 
க க்கு உதவிகள் ெசய் வ கின்றன. ஆயி ம், சில 
ெதாண்  நி வனங்களில் பாதிக்கப்பட்ட சி வர், 
சி மிகள்மீ  ஷ்பிரேயாகம் இடம்ெப வதாக அ க்க  
ெசய்திகள் ெவளிவ கின்றன. எனேவ, ெபண்கள், சி வர் 
கைளப் பராமாிப் ச் ெசய் ம் ெதாண்  நி வனங்களின் 
ெசயற்பா கைள  அ க்க  கண்காணிக்க ேவண் ம். 
அவர்களின் ேசைவகள் எவ்விதமாக அைமய 
ேவண் ெமன்ப  ெதாடர்பாக அவர்க க்குத் ேதைவயான 
ஆேலாசைன கைள ம் வழிகாட்டல்கைள ம் அரசாங்கம் 
வழங்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிராமியப் ெபண்கள் அபிவி த்திச் சங்கங்கள், மாதர் 
சங்கங்கள், சனச க நிைலயங்கள் ஆகியவற்ைற ஊக்கு 
விக்கும் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ம். அத டாக 
அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைப ஏற்ப த் வேதா , 
அவர்கள  ெபா ளாதாரத்ைத உயர்த் வதற்கும் விேசட 
திட்டங்கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ய  அவசியமாகும். வட 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற,  ேபாாினால் கணவைர இழந்த 
ெபண்கள் அைனவ க்கும் ேவைலவாய்ப் களில் அவரவர் 
தைகைமக க்ேகற்ற வைகயில் ன் ாிைமயளிக்க 
ேவண் ம். ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள், மாற் வ ள்ள 
ெபண்கள் மற் ம் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
ெபண்கள் ஆகிேயா க்கும் ேவைலவாய்ப் களில் ன் ாிைம 
யளித்தல் ேவண் ம். வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா ம் ெபண்கள் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கு மாதாந்தம் வாழ்வாதாரக் 
ெகா ப்பன  கிைடப்பதற்கு வழிெசய்தல் ேவண் ம். வட 
மாகாணத்தி ள்ள தாய், தந்ைதயைர இழந்த சி வர்க க்கு 
தரம் 1 தல் பல்கைலக்கழகம் வைரயிலான கல்விக்குாிய 
ெசல  வைத ம் அரசாங்கம் ெபா ப்ெப க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, இந்த அதி யர் சைபயில் கூறப்பட்ட 
ஒ சில ைடய க த் க்கள் ெதாடர்பாக ம் நான் 
என் ைடய க த் க்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் மேகஸ்வரன் அவர்கள் 
கடந்த காலத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட  ெதாடர்பாக ஒ  
சிலர் இங்ேக ஊைளயி கின்றனர். அ  ெதாடர்பாக என  
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். அவர், எவ்வா  
ெகால்லப்பட்டார்? யாரால் ெகால்லப்பட்டார்? என்ப  
எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். அவ க்கு ஐந்  சேகாதரர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கைள அைழத் க் ேகட்டால் ெதாி ம், 
யார் அவைரக் ெகான்ற  என் . அைதவிட, நீதிமன்றத்தின் 
தீர்ப்ெபான் ம் இ க்கின்ற . எங்க ைடய ேதசியத் தைலவர் 
அமிர்த ங்கம் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டெபா , எப்ப க் 
ெகாைலயாளி ைக ம்ெமய் மாகப் பி பட்டாேரா, அ ேபால் 
மேகஸ்வரன் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டெபா ம் 
ெகாைலயாளி ைக ம் ெமய் மாகப் பி பட் க்கின்றார். 
நீதிமன்ற விசாரைணயில், அவ க்கு மரண தண்டைனெயனத் 
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[ගරු  ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தீர்ப்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . இ  ெதாடர்பில் எவ க்கும் 
சந்ேதகங்கள் எ மாக இ ந்தால், அவர்கள் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்ைத நா யி க்கலாம். இந்தத் தீர்ப்  
வழங்கப்பட்டெபா , மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய 
அரசாங்கத்தின் ஆட்சி என்பதனால் நீதிமன்றத்தில் சாியான 
தீர்ப் க் கிைடக்கவில்ைல என்  க தினால், உண்ைமைய 
அறியேவண் ம் என்ற ேநாக்கம் இ ந்தி ந்தால், இன்ைறய 

திய அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் - 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் - ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்ைத 
நா யி க்கலாம். ஆனால், அவ்வா  நைடெபறவில்ைல. 
ஏெனன்றால், சம்பந்தப் பட்டவர்க க்கு உண்ைம ெதாி ம். 
அந்த உண்ைம மக்க க்கும் ெதாிந்தால், தங்களால் அரசியல் 
ெசய்ய யா ; வியாபாரம் ெசய்ய யா  என்பதற்காகத் 
திட்டமிட் , அைத மைறப்பதற்காகப் ெபாய்கைளப் 
ேபசிவ கின்றார்கள். எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் மேகஸ்வரன் 
அவர்கள  சேகாதரர்கைள - இரண்  ேபர் இங்கு 
இ க்கின்றார்கள்; ன்  ேபர் ெவளிநா களில் 
இ க்கின்றார்கள்.-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன் ம் இரண்  நிமிடங்களா? நன்றி. இல்ைல 

ெயன்றால், நான் அதிகமாகச் ெசால்லேவண்  ஏற்ப ம். 
எனேவ, நான்  இரண்  நிமிடங்க க்குச் சு க்கிக் 
ெகாள்கிேறன்.  

அவர  சேகாதரர்கைள அைழத் ப் ேபசினாேல ெதாி ம். 
அவைர யார் ெகாைல ெசய்தார்கள்? எவ்வா  ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள் என் . அவர்கள்  அவற்ைறத் ெதாியப் 
ப த் வார்கள். சாி, பரவாயில்ைல! இந்தப் திய ஆட்சியி 
லாவ  ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத் க்குப் ேபாயி ந்தால் 
உண்ைம ெதாிந்தி க்கும். யார் ெகாைலயாளி என்பைத 
மீண் ம் உ திப்ப த் வதாக அ  அைம ம். அைதச் 
ெசய்யாமல், தங்க ைடய அரசிய க்காக ம் வியாபாரத் க் 
காக ம் மக்கைளத் திைச தி ப் தவதற்காக இவ்வா  
கூறிவ கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த உயாிய சைபையப் 
பிைழயான வழிக்குத் திைச தி ப்பாமல், அல்ல  இங்கு 
ெபாய்யான க த் க்கைளச் ெசால்லாமல், அவர்கள் 
உண்ைமையச் ெசால்லேவண் ம் என்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் எங்கள் மீ ம் எங்கள  கட்சியின் மீ ம் 
அரசியல் காரணங்க க்காக ம் மக்கைளத் திைச தி ப் வதற் 
காக ம் பல ெகாைலக் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டன. ஆனால், 
இன்  விசாரைணக க்கூடாகப் பல உண்ைமகள் ெவளி 
வந் ெகாண் க்கின்றன. அந்த வைகயில், மேகஸ்வரன் 
அவர்க ைடய ெகாைலையக்கூட - ஒன்றில் ேமன் ைற 
யீட்  நீதிமன்றத் க்குப்ேபாய், அல்ல  விசாரைண 
commission ஒன்ைற அைமத் , மீண் ம் அைத 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ளலாம் கைடசியாக அந்தக் ெகாைல 
யாளியின் ெதாைலேபசிக்குச் ெசன்ற ெதாைலேபசி 
அைழப்பான , இந்த நாடா மன்றத்தில் இ க்கின்ற ஓர் 
உ ப்பின ைடய  என்  அரசல் ரசலான கைதெயான்  
இ க்கின்ற . எனேவ,  நிச்சயமாக விசாரைணெயான்ைற 

நடத்தி, உண்ைமைய ெவளிக்ெகாண்  வரேவண் ம் 
என்பைதக் ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா த்ததற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கிேறன்.  

 
 

[අ.භා. 12.16] 
 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට නිදහස ලැබීෙමන් 

පසුව ඉදිරිපත් වූ 69 වන අය වැය ෙල්ඛනය -අප රජය විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද 2016 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනය- 
සම්බන්ධෙයන් එම රජෙය් කැබිනට් අමාත්යවරිය -කාන්තා හා 
ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය- හැටියට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා පැය කිහිපය තුළදී අෙප් 
පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීතුමියන්ලා, මන්තීතුමන්ලා විශාල පිරිසක් 
ෙයෝජනා, ෙචෝදනා වාෙග්ම මැසිවිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා.  
ෙම් සියලු ෙදයට උත්තර ලබා ෙදන්න මට ලැබී තිෙබන කාලය 
මදි. නමුත් මම ඒ සියලු ෙද් ෙබොෙහොම සතුෙටන් භාර ගන්නවා. 
මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර  අර ෙගන තවම මාස තුනකට ආසන්න 
කාලයක් තමයි ගත වී තිෙබන්ෙන්. ඊට පථමෙයන් මම කාන්තා 
අමාත්යවරිය හැටියට පමණයි කටයුතු කෙළේ. ඒ කටයුතු සිදු 
කරන්නත් මාස කිහිපයයි අපට ලැබුෙණ්. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ කාල 
සීමාව තුළදී යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට 
හැකියාව ලැබුණා. සමස්ත ජනගහනෙයන් බහුතරයක් 
සම්බන්ධෙයන් ඍජුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන 
ෙබොෙහොම වැදගත් අමාත්යාංශයක්, මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා 
මා හට භාර දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් නායක, අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් ස්තුතිය පුද කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩිපුරම සාකච්ඡා වුෙණ්, 
විෙද්ශ රැකියාවලට යන කාන්තාවන් සම්බන්ධවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතියි, 2015 
වර්ෂය වන විට විෙද්ශ රැකියාවලට යන කාන්තාවන් පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබන බව. පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම මීට කලින් ෙම් 
පමාණය සියයට 80කට, 85කට ආසන්න මට්ටමක තමයි තිබුෙණ්. 
නමුත් ෙම් වන විට ඒ තත්ත්වය අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය ඇතුළු විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාමත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලු 
ෙදනාමත් එකතු ෙවලා අෙප් කාන්තාවන් පිට රට ෙසේවයට යන 
එක පුළුවන් තරම් අවම කර ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ගාමීය 
මට්ටෙමන් අෙප් කාන්තාවන් උපරිමෙයන් දැනුවත් කරනවා, 
ඔවුන් පිට රට යන එක අවම කර ගැනීමට. ගාමීය මට්ටෙම් 
කාන්තාවන් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි විශාල 
මුදල් පමාණයක් ෙයොදවලා, ෙම් වන විටත් විවිධ වැඩසටහන් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් 
සියයට 52ක් වන කාන්තාවන් හා සියයට 35කට ආසන්න වන 
අවුරුදු 18න් පහළ ළමයින්ෙග් කාර්ය භාරය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 
ෙගන යාම සඳහා අෙප් අමාත්යාංශය හරහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
අපි ෙම් වන විට ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

 2015 වසෙර්දී දින සියය වැඩසටහන යටෙත්ත්, රජෙය් 
වත්මන් සංවර්ධන කියාදාමය ඔස්ෙසේත් කාන්තාවන් හා ළමුන් 
ෙවනුෙවන් වැඩි පමුඛතාවක් ලබා ෙදමින් කටයුතු කරන්න අපි 
පියවර රාශියක් අරෙගන තිෙබනවා. එහිදී මූලිකත්වය ලබා දී 
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තිෙබන විෂයයන් කිහිපයක් සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් 
කරන්න මම කැමැතියි. වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් 
සවිබල ගැන්වීම, ගැබිනි මව්වරුන් හා ළදරුවන්ෙග් මන්ද 
ෙපෝෂණය දුරලීම, යුද්ධෙයන් විපතට පත් පවුල්වල දරුවන්ෙග් හා 
කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම, කාන්තාවන් හා 
ළමුන් සඳහා උපෙද්ශන හා මෙනෝ සමාජයීය ෙසේවාවන් ලබා දීම, 
කාන්තා ව්යවසායකයන්ෙග් සංවර්ධනය, දිළිඳු කාන්තාවන් සඳහා 
නිවාස පහසුකම් ලබා දීම, ෙද්ශපාලන හා තීරණ ගැනීෙම් 
කියාවලිෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම, ළමා අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීම හා අපෙයෝජන වැළැක්වීම යන ෙම් වැඩ කිහිපයට 
අපි මූලිකත්වය ලබා දීලා කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙම් වන විට 
කියා කර තිෙබනවා.  

ශී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය, කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික 
කමිටුව, ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය යටෙත් ෙම් වැඩ 
කටයුතු කියාත්මක කරන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම්දී 
අත්යවශ්යම සාධකයක් වන්ෙන් ඔවුන් ආර්ථික වශෙයන් සවිබල 
ගැන්වීමයි. ෙම් තත්ත්වය වඩාත් ඉස්මතු වන්ෙන් ඵලදායී ආර්ථික 
කටයුතුවලදීයි. ආර්ථික කටයුතුවලදී කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
35ක් පමණ වන අතර පිරිමි පැත්ෙතන් ගත්තාම එය සියයට 65ක 
පමණ ඉහළ තත්ත්වයක් අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා 
දිළිඳුභාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පරතරය අවම 
කරන්න ආදායම් වර්ධන අවස්ථා පුළුල් කරන වැඩසටහන් අපි 
දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පමාණවත් 
ආදායම් මාර්ග නැති නිසා තමයි අෙප් කාන්තාවන් විෙද්ශ රටවල 
රැකියාවලට යන්න වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය 
අවම කර ගන්න තමයි අෙප් කාන්තාවන් ආර්ථික පැත්ෙතන් 
සවිබල ගැන්වීම සඳහා අෙප් රෙට්ම වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරන්න ෙම් වන ෙකොටත් කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. රජෙය් 
මුදල්වලින් විතරක් හැම කටයුත්තක්ම සම්පූර්ණ කර ගන්න 
අපහසුයි. ඒ නිසා ෙවනත් සංවිධාන හරහා අවශ්ය මුදල් එකතු කර 
ෙගන, ස්වයං රැකියා කරන අෙප් කාන්තාවන්ට ව්යවසායකත්ව 
අවස්ථා ලබා දීමට කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම  2015 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 40ක් වැය කරමින් 
වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් 2,177ක් ෙවනුෙවන් ස්වයං 
රැකියා ව්යාපෘති ආධාර ලබා දීමට අපට පුළුවන් වුණා.  

අෙප් රෙට් මුළු පවුල් සංඛ්යාෙවන් සියයට 23ක් ඉන්ෙන් 
වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන්. ෙම් අයෙග් ඉදිරි කටයුතු 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය සවිබල ගැන්වීම අපට ෙලොකු අභි ෙයෝගයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දිළිඳුභාවය වැඩි පවුල් සංඛ්යාව 
දළ වශෙයන් 12,70,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙවනවා. අෙප් 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කර පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ජාතික ෙල්කම් 
කාර්යාලයක් පිහිෙටව්වා. වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් ඒ 
ස්ථානයට ෙයොමු කරලා, ඒ තුළින් ඒ කාන්තාවන්ෙග් ගැටලු හඳුනා 
ෙගන, ඔවුන්ට අවශ්ය ජීවෙනෝපාය ව්යාපෘති ආධාර ලබා දීමටත්, 
ස්වයං රැකියා පුහුණු වීම් ලබා දීමටත් කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කිලිෙනොච්චිය ඇතුළු උතුරු නැ ෙඟනහිර 
දිස්තික්කවල කාන්තාවන්ට ඒ කාර්යාලයට සම්බන්ධ වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ඒ අයෙග් කටයුතු ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන් වනවා.  

දරුවන්ෙග් හා කාන්තාවන්ෙග් පශ්න මීට වඩා පුළුල්ව 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග් පශ්න විවෘතව කථා කරන්න පුළුවන් 
වන විධියට ෙපොලීසියත් සමඟ ඒකාබද්ධව ළමා හා  කාන්තා 

කාර්යාංශ ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එතැන 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා ෙපොලිස් නිලධාරිනියක්, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින්, ඒ පශ්නවලට සම්බන්ධීකරණය 
ෙවන්න  අවශ්ය  රජෙය් නිලධාරින් යන සියලු ෙදනාම ඒකාබද්ධ 
කරලා ෙම් ඒකක හරහා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙම් වන 
ෙකොටත් මධ්යස්ථාන ගණනාවක් විවෘත කරලා තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී තව මධ්යස්ථාන කිහිපයක් විවෘත කිරීෙම් වැඩ කටයුතු 
ෙම් වන ෙකොට අවසන් කර තිෙබනවා. මූලිකව ගත්ෙතොත් තව 
ඒකක 24ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙබොෙහොම 
ඉක්මනට ඒවා විවෘත කරලා ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩ කරන මවුවරුන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන 6ක් 
පිහිටුවා තිෙබනවා. අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමිය ෙම් 
සම්බන්ධව මතක් කිරීමක් කළාය කියා හිතනවා. කාන්තාවන් 
සඳහා තාවකාලික රැකවරණ මධ්යස්ථාන 5ක් සහ ළමුන් සඳහා 
රැකවරණ මධ්යස්ථාන ඉදි කිරීමටත් ෙම් වන ෙකොට කටයුතු 
ආරම්භ කරමින් පවතිනවා. 

ෙම් සිදුවන හිංසා හා අපෙයෝජන වැළැක්වීම සඳහා පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය, සිවිල් සංවිධාන, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, 
ඒ වාෙග්ම මාධ්යය යන ෙම් සියලු අංශවල සහෙයෝගෙයන් අපි 
පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වනෙකොට සැලසුම් කර ආරම්භ කරලා  
තිෙබනවා. කාන්තා හා ළමා පරපුර ආරක්ෂා කර ගැනීමට 
විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡාවන් අපි 
ආරම්භ කළා. මාධ්යෙව්දීන් දැනුවත් කිරීමට, මාධ්යෙව්දීන් සමඟ 
සංසදයක් සකස් කරලා ෙම් වනෙකොට මූලික සාකච්ඡා වටයක් අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාස තුනකට වතාවක් 
නැවත මුණගැසී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඉදිරිෙය්දී පුළුල් 
විධියට ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ජාතික ළමාආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් අෙප් මාධ්යෙව්දීන්ට 
"Reporting of Child Abuse" කියන  ෙපොත් පිංච ලබා දී 
තිෙබනවා. අපි දැක්කා පසු ගිය දවස් කිහිපය තුළදී අෙප් දරුවන්ට  
විවිධ හිංසන සිදු වුණා. ඒ හිංසනයන්ට හසුවන දරුවන්ෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ වාෙග්ම නැවත නැවත 
හිංසනයට ලක්ෙනොවන ආකාරයට  ඒ කටයුතු පචාරය කිරීමට 
අවශ්ය වන විධිෙය් guideline එකක් හැටියට ඒ ෙපොත සකස්කර 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ළමා අපෙයෝජන සහ කාන්තා 
හිංසන වැළැක්වීමට, උපකාරක ෙසේවාවලට ඇමතුම් ලබා ගැනීමට 
අවශ්ය සැලසුම් අෙප් අමාත්යාංශය හරහා  සකස් කර තිෙබනවා. 
1929 අංකය ළමා උපකාරක ෙසේවාව. එය පැය 24 පුරාම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 1938 අංකය කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් සකස් කර ඇති උපකාරක දුරකථන ෙසේවාවයි. ෙම් 
කටයුතුත් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙපොලීසියට 
දැනුම් ෙදන්න අවශ්ය නම්,  අපට ලැෙබන පැමිණිල්ල අනුව 
අවශ්ය පිළිෙවළට කටයුතු කරනවා; එෙහම නැත්නම් උපෙද්ශන 
ෙසේවාවන්වලට ෙයොමු කරනවා; එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
ෙසේවාවන්වලට ෙයොමු කරන්න ෙම් හරහා අපි කටයුතු සකස ්කර 
තිෙබනවා. ඉදිරි වසෙර්දී තවත් විධිමත්ව, ශක්තිමත්ව ෙම් කටයුතු 
ඉදිරියට කරෙගන යාමට  සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදෙලන් රුපියල් 
මිලියන 25ක්  අපට  ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කරන ඒ උපකාරක ෙසේවාව ඉදිරි 

අවුරුද්ද තුළදී පැය 24 පුරාම කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගර්භනී මාතාවන්ට 
ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
පසු ගිය දවස්වල එහි ෙපොඩි ෙපොඩි පමාද ෙදෝෂ සිදු වුණත්, අපි ඒවා 
නිවැරදි කර ෙනොකඩවා ලබා දීමට ෙම් වනෙකොටත් කටයුතු සිදු 
කර තිෙබනවා. ලබන වසෙර් මීට වඩා වැඩි ෙකොටසක් කියාත්මක 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසය 
ෙවනෙකොට ෙපෝෂණ මළු 7,185,019ක් අපට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. කරුණු කාරණා ගණනාවක් කථා 
කරන්න තිබුණත් කාලය හරස් ෙවලා තිෙබනවා. කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ෙවලාෙව්දී අනවශ්ය මාතෘකා 
ෙවනුෙවන් කාලය ගියා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. කාන්තා 
හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙවලාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා ෙවන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී එවැනි ෙද්  සිදු ෙනොෙවයි කියා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාෙව්දී  අෙප් 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් වනෙකොට කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීමට කැබිනට් 
මණ්ඩලය හරහා අපට අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් දැඩි උනන්දුව මත අපට ෙම් 
වනෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී පළාත් සභා මට්ටමින් එය කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමය අෙප් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් අපි 
ලබා ගත්ත ජයගහණයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යවරිය හැටියට කටයුතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් අවස්ථාව උදා කර ගන්න අපට ලැබීම පිළිබඳවත් 
මම සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් ෙවනෙකොට ගාමීය මට්ටමින්  දිළිඳුභාවය වැඩි වශෙයන් 
තිෙබන කාන්තාවන්ට නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් අෙප් 
අමාත්ය ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා සමඟ අපි සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව එතුමාව දැනුවත් කරලා, ඉදි රිෙය්දී එය 
කියාත්මක කරන්නත් බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.   

මට තව කරුණු, කාරණා  ගණනාවක් කියන්න තිබුණත්, 
කාලය හරස් ෙවලා තිෙබන නිසා දැන් ඒවා කියන්න වන්ෙන් 
නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කටයුතු ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය සියලු සහෙයෝගය, ශක්තිය ෙදන අෙප් අමාත්යාංශෙය් ගරු 
ෙල්කම්තුමිය සහ අනිකුත් සියලුම අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියලා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙග් අවංක ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්  ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති කළ යුතුයි.  ඒ 
ෙදපළ අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැඩවලදී අපට විශාල ශක්තියක් 
ලබාෙදනවා. ඒ ලබාෙදන ශක්තිය තුළින් ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
අඩු පාඩුකම් ඉදිරිෙය්දී අවම කරෙගන, අෙප් කාන්තා පරපුරටත්, 
දරු පරපු රටත් ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා 
කර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසෙයන් යුතුව, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m.  

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 
අ.භා.1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ 160, 283, 291 සහ ශීර්ෂ 198, 282 සලකා බැලීම.             

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. 

 
160 වන ශීර්ෂය. - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යවරයා 

 

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 305,897,000 

   

தைலப்  160.- மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 305,897,000 

  

HEAD 160.- MINISTER OF MAHAWELI DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT  

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 305,897,000 

 
 

198 වන ශීර්ෂය.- වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 137,620,000 

 

 

தைலப்  198.- நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 137,620,000 

 

 

HEAD 198.-  MINISTER OF IRRIGATION AND WATER 
RESOURCES MANAGEMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 137,620,000 

 
 

 
[අ.භා. 1.01] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් 2015.12.07වැනි සඳුදා - අද දින - 
විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින් අදාළ අංක 160, 283, 291 සහ 
198, 282 දරන වැය ශීර්ෂවලින් සාම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.02] 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා කරන 

ෙකොට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සභාවට පැමිණ සිටින අවස්ථාෙව් 
එතුමා යටෙත් තිෙබන වලව මහවැලි කලාපය පිළිබඳවත් අදහස් 
ස්වල්පයක් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා සතුටු 
ෙවනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත්වන 
ජනතාවක් සිටින පෙද්ශයක්. විෙශේෂෙයන්ම මහා වාරිමාර්ගවලින් 
යුත් මහවැලි කලාපයට අයිති විශාල බිම් පෙද්ශයක්. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් සහ මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පශ්න කිහිපයක් 
පමණයි මම ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මහවැලි කටයුතු භාර ගරු අමාත්යතුමා 
වන ගරු ජනාධිපතිතුමා 1994 සිට මහවැලි අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු හැටියටත්, ඇමතිවරයකු හැටියටත් 
කටයුතු කර ඇති නිසා, මහවැලි කලාපවල තිෙබන සියලුම පශ්න 
එතුමා ඉතාම  ෙහොඳින් දන්නවා. 

එතුමාෙග් කාලය තුළ එතුමාට ඒ පශ්න ෙබොෙහොමයක් විසඳා 
ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණු බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම දැන් 
අවස්ථාව තිෙබනවා, එම කලාපය තුළ ඉතිරිව තිෙබන සියලුම 
පශ්න විසඳන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 
අෙප් වලව මහවැලි කලාපෙය් තිෙබන පශ්න ෙබොෙහොමයක්ම ඇති 
කර තිෙබන්ෙන් මහවැලි කලාප භාරව හිටපු නිලධාරින් බව. අපි 
පශ්නයකට පිළිතුරක්, නැත්නම් විසඳුමක් දුන්නත් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් නිරවුල් 
ෙනොකිරීම, එකම ඉඩම ෙදෙදෙනකුට ෙහෝ කිහිප ෙදෙනකුට ලබා 
දීම වාෙග් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.  

මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභා 
ගර්භෙය් ඉන්නවා. චන්දිකා වැව යටෙත් දකුණු ඉවුෙර් 
අඟුණුෙකොළපැලැස්ස, බිංකම, බටඅත දක්වා පෙද්ශ එතුමා 
නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම තිස්සමහාරාම ෙකොට්ඨාසෙය් 
සූරියවැව ඉඳලා හම්බන්ෙතොට නගරය දක්වා කලාපය මම 
නිෙයෝජනය කරනවා. මහවැලි කලාපයට තමයි එම පෙද්ශවල 
අයිතිය තිෙබන්ෙන්. ඒ කලාපෙය් තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙදන්න සෑම රජයක්ම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එෙසේ කළත් 
ඉතිරි වුණු පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම උඩවලව ව්යාපාරය යටෙත් චන්දිකා වැවට මුදා 
හරින ජල පමාණය එම පෙද්ශෙය් තිෙබන සම්පූර්ණ බිම් 
පමාණයට පමාණවත් නැහැ. එම නිසා එයට විසඳුමක් හැටියට 
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, ගිං සහ නිල්වලා ග ෙඟ් වැඩි ජලය 
චන්දිකා වැව දක්වා ෙගන ඒමට. එම ව්යාපෘතිෙය් ශක්යතා 
අධ්යයනය  කරලා අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

උඩවලෙවන් ජලය ලබා ෙදන ෙසවණගල, සූරියවැව, 
හම්බන්ෙතොට වැනි පෙද්ශවලට ඒ ජලය පමාණවත් නැහැ. අපි 
ෙකොපමණ වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කළත් ඒවා පමාණවත් 
නැහැ. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් ගැන 
දන්නවා. ඔබතුමාත් වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා වශෙයන්  හිටියා. ඒ 
පශ්න ගැන අපි නිරන්තරෙයන් කථා කළා. එම පශ්නවලට විසඳුම් 
වශෙයන් හැම තිස්ෙසේම අලුත් ජල ෙයෝජනා කම ඇති කරන්න 
ඕනෑ. නිල්වලා ජල ෙයෝජනා කමය ඇති කෙළොත්, උඩවලෙවන් 
චන්දිකා වැවට ජලය ලබා දීලා ඒ මඟින් ඒ පෙද්ශවලට අවශ්ය 

සම්පූර්ණ ජලය ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් දන්නවා ඇති, නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය එදා ඉඳලාම - 1936 කාලෙය්  සිට -  ෙදොස්තර 
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා රාජ්ය මන්තණ සභාෙව්දීත් කථා කළ 
පශ්නයක්. හැබැයි, අද වන තුරු ෙම් පශ්නය විසඳිලා නැහැ. ගිං 
ගඟ ගලන ෙකොට, නිල්වලා ගඟ වැහි කාලයට පිටාර ගලන ෙකොට 
විශාල අලාභ හානි ෙවනවා. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය 
යුතුයි. කෘෂිකර්මෙයන් ජීවත් වන විශාල පිරිසක් ලංකාෙව්  
ඉන්නවා. දහඅට ලක්ෂයක් විතර පිරිසක් සෘජුව වී ෙගොවිතැෙන් 
ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සියයට 30ක් විතර ෙසේවා 
නියුක්තියක් සපයා තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තෙයන්. සියයට 
70ක් පමණ ජීවත් වන්ෙන් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශවලයි. ඒ නිසා ඒ 
අය ෙග් පශ්න ෙදස අපි ඉතාම අවධානෙයන්, සැලකිල්ෙලන් 
බලන්න ඕනෑ.  

මහවැලි කලාපෙය් විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට, ඇඹිලිපිටිය 
පෙද්ශය, බරවකුඹුක පෙද්ශය ෙකෙසල් වගාවට ෙබොෙහොම 
ජනපිය ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙගොවි මහත්වරු වැඩි ආදායමක් ලබා 
ගැනීම සඳහා ඒ කුඹුරුවල ෙකෙසල් වගා කරනවා. හැබැයි, ඒකට 
නීතිමය වශෙයන් බාධා තිෙබනවා. වැඩි ආදායමක් ලබනවා නම්, 
රෙට් අවශ්යතාව තිෙබනවා නම්, අපනයන තත්ත්වයට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් නම්, ඒ වගාව තවදුරටත් දියුණු කරලා  
ෙකෙසල් ආශිතව අගය එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළි ෙවළකට යන්න 
පුළුවන් නම් අෙප් ආදායම් මාර්ග තව වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
හරහා ෙගදර ඉන්න ගෘහණියටත් රැකියා විශාල පමාණයක් 
සපයන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය් 
තිෙබන බරවකුඹුක ෙපොළ පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකෙසල්වලට. එය තිෙබන්ෙන් මහවැලි කලාපය තුළ. ෙම් 
කටයුතු අපි වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා අපට සාර්ථක 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙකෙසල් 
ආශිතව හුඟක් ෙද්වල් හදන්න පුළුවන්.  

අපි ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයත් සමඟ එකතු ෙවලා පටක 
ෙරෝපණය පිළිබඳ තාක්ෂණ මධ්යස්ථානයක් වැලිගත්ත පෙද්ශෙය් 
ඇති කළා . කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව, ෙකෙසල් වගාව පිළිබඳව, 
පටක ෙරෝපණය පිළිබඳව කැමැත්තක් තිෙබන ලංකාව පුරාම 
ඉන්න ෙගොවි මහත්වරු ඒ මධ්යස්ථානයට එනවා. ඒ 
මධ්යස්ථානෙය් ෙම්වා ගැන පාඨමාලා තිෙබනවා. සති අන්ත 
පාඨමාලා වාෙග්ම, දිගටම පැවැත්ෙවන ඒවාත් තිෙබනවා. 
විෙද්ශීය රටවල කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව අත් දැකීම් තිෙබන 
මහාචාර්යවරු ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙද්ශන පවත්වනවා; පුහුණු 
කරනවා. එතැන ඉතාම ජනපියයි. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් නැත්නම් උපාධියක් ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ට ඒ 
මධ්යස්ථානෙයන් ලබා ෙදනවා. ෙගොවි මහත්මෙයකුට අභිමානය 
අවශ්යයි. ඒ අභිමානය ඇති වුෙණොත් පමණයි අෙප් රෙට් 
අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අෙප් ඊළඟ පරම්පරාව තරුණ පරපුරයි. අද තාරුණ්යය කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ඉතා ෙව්ගෙයන් ඈත් ෙවන ආකාරයක් අප 
දකිනවා. ෙම් අය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදවා ෙනොගත්ෙතොත් 
අපට පශ්න ඇති ෙවනවා. අද විශාල පිරිසක් -සියයට 70ක්, 75ක්- 
ජීවත් වන්ෙන් ගාමීය පෙද්ශවල නම්,  කෘෂිකර්මාන්තය ගැන 
දැනුමක් ඒ අයට තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ආකර්ෂණීය වැඩ 
පිළි ෙවළවල් හදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙකෙසල් වගාව පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒවාට අගය එකතු කිරීම පිළිබඳව 
කටයුතු කරන්නත්, වැලිගත්ෙත් හදපු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය 
වැඩිදියුණු කරන්නත්, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නත්  අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.    
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මම මහවැලිය ගැන ඊට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් 
වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කියන්නම්. ෙම් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා 
කමවලින් තමයි, ෙගොවිතැන් සඳහා අවශ්ය වන ජලෙයන් සියයට 
70කට වඩා සපයන්ෙන්. අෙප් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ 
කාර්ය ඉතාම සාර්ථකව ෙමෙතක් කාලයක්  කරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල පමාණවත් ෙනොවන බවයි මා දකින්ෙන්.  
පුනරාවර්තන වියදම්වලට වැය කළාට පස්ෙසේ නඩත්තු ෙසේවාවලට, 
පැරණි වාරිමාර්ග කම පතිසංස්කරණය කරන්න, අලුත් වාරිමාර්ග 
කම ඇති කරන්න ෙම් මුදල පමාණවත් ෙනොවන වගයි මට ෙපනී 
යන්ෙන්.  

අපි උමා ඔය ව්යාපෘතිය පටන් ගත්තා. එතෙකොට මම 
වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා විධියටයි සිටිෙය්. උමා ඔය බහු කාර්ය 
ව්යාපෘතියක්. ඒ යටෙත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කටයුත්ත 
ෙබොෙහෝ දුරට  කරෙගන ඇවිල්ලා තිබුණා. ෙබොෙහෝ අයෙග් 
මතයක් තිබුණා, ඒ ව්යාපෘතිය හරහා වතුර ෙගෙනන්න හදන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට පමණක් කියලා. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයටත් වතුර එන්න ඕනෑ. වැල්ලවාය ආසනයට අයත් 
පෙද්ශ ඉතා දුෂ්කරයි.  අපි නියං කාලෙය් ඒ පෙද්ශවල ඉඳලා 
තිෙබනවා. ඉතාම දුෂ්කරයි. මිනිසුන්ට නාන්න වතුර නැහැ. 
ෙබොන්න වතුර නැහැ. ඒ දුෂ්කරතා මඟහැරවීම ෙම් ෙයෝජනා 
කමෙයන් සියයට 100ක්ම සම්පූර්ණ ෙවනවා. අපි ඒක 
හම්ෙබ්ගමුව වාෙග් පෙද්ශත් ආවරණය වන ෙලස කියාත්මක 
කළා. ඒ පෙද්ශවල කුඩා වැව් තිෙබනවා. ඒ වැව්වලට ජලය 
අවශ්යයි. නියං කාලයට වැව්වල වතුර නැහැ; ළිංවල වතුර නැහැ. 
නළ ළිං ගැහුවත් ඒ පෙද්ශවල වතුර නැහැ.  ඒ නිසා එම ෙයෝජනා 
කමෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ෙසොයා බලා, ඒ කටයුතු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මම 
හිතන විධියට එම අමාත්යාංශයත් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා යටෙත්යි.  
ඒ නිසා එම කටයුතු කඩිනම් කරන්නය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
ඉල්ලීමක් කරනවා.   

අපි ෙමොනරාගල පෙද්ශයට ගියාම දැක්කා පානීය ජලය පිළිබඳ 
ගැටලුව. හැම අවුරුද්ෙද්ම නියං කාලයට  ඉසප්ිරිතාෙලත් වතුර 
නැහැ. අෙනක් තැන්වලත් වතුර නැහැ. ඒ නිසා ෙමොනරාගල 
පෙද්ශයට ජල ෙයෝජනා කමයක් අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම මැදගම, 
ඇතිමෙල්, ෙකොටියාගල යන පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ජල 
අවශ්යතාව ඉටු කරන්න නම්, කුඹුක්කන් ඔය වාරි ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන්නට අවශ්යයි. ඒ පෙද්ශය හරහා යන්ෙන් 
කුඹුක්කන් ඔය පමණයි. කුඹුක්කන් ඔය වාරි ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සැලසුම් සකස ්
කරලා තිබුණා. ඒ ෙයෝජනා කමය ඇති කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පානීය ජල පශ්නය විසඳලා 
ඔක්කම්පිටිය, ඇතිමෙල්, ෙකොටියාගල වාෙග් පෙද්ශවලට ජලය 
සපයන්න පුළුවන්. එය ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක්. ඒ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක්. මා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමාත් ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමාෙග්ත් අවධානය  ෙම් සඳහා ෙයොමු කරවනවා. 

මා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තිෙබන පැරණි වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කම ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. අෙප් 
කිරම ඔය, ඌරුෙබොකු ඔය වාෙග් ජලාශ ෙයෝජනා කම 1775දී 
පමණ ලන්ෙද්සින් විසින් ඇති කරපු ජලාශ ෙයෝජනා කම. 
නිල්වලා ග ෙඟ් අත්තක් හරස් කරලා, ඌරුෙබොකු ඔය කපලා ඒ 
ජලාශ ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කළා. ඒෙකන් පෙද්ශ ගණනාවක් 
ෙපෝෂණය වනවා. දැන් එහි අවශ්යතාව ඊට වඩා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා  ඉංගීසින්ෙග් කාලෙය් ලියන්ගස්ෙතොට අමුණ, 
ඇල්ලගල අමුණ වාෙග් අමුණු හදලා,  තිබුණ ඒවාට අලුත් වැව් 

හදලා, ජලය දීලා ඒෙකන් පෙද්ශ ගණනාවක ජනතාව අද 
පෙයෝජන ගන්නවා. අඩුම ගාෙන් ෙම්වා පතිසංස්කරණය 
කරන්නවත් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් නැති වුෙණොත් ෙම්වා 
විනාශයට; අභාවයට යනවා. ඒ නිසා අෙප් පෙද්ශවල තිෙබන වැව් 
අමුණු ටික පිළිසකර කරන්න අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා, ඒ 
කටයුතු ඉටු කර ෙදන්න කියලා  මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඊළඟට වී අෙළවිය සම්බන්ධව පශ්නයක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්දී අපිට වී ටික විකුණා ගන්න බැරි වුණා. වී කිෙලෝව සඳහා 
රුපියල් 50ක සහතික මිලක් නියම කළා කිව්වා. හැබැයි, බලන 
ෙකොට ඒක කීරි සම්බාවලට පමණයි. රෙට් වී නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 2ට වඩා අඩු පතිශතයකුයි කීරි සම්බා නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. අපි වැඩිෙයන්ම නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් රතු හාල් සහ 
නාඩු. ෙම් වී කිෙලෝ එකක් ගත්ෙත් රුපියල් 45ට. ඒකත් කිෙලෝ 
2,000යි. එතෙකොට ඉතිරි වී ටික අපිට රුපියල් 20ට ෙහෝ රුපියල් 
25ටවත් විකුණා ගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි පැවතුණු තත්ත්වය. 
දැන් එක කන්නයක් ඒ විධියට ගියා. ෙදවැනි කන්නෙය්දීත් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ෙම්කට විසඳුමක් ඕනෑ. නැත්නම්- 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 20ට පහළ  ගිෙය් නැහැ. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් රුපියල් 20ට ගත්තා.  
 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්. රුපියල් 50ට වී මිල නියම කරපු 

නිසා ෙගොවීන් නාඩු වී කිෙලෝ එක රුපියල් 35ට වැඩිෙයන් 
විකුණුවා. සම්බා වී කිෙලෝ එකත් රුපියල් 40ත්, 50ත් අතරට ගියා.  

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කියන්ෙන් මට ෙන්. 

මමත් ෙගොවිතැන් කරනවා ෙන්. මමත් වී නිෂ්පාදනය කරනවා. 
මමත් වී විකුණන්න උත්සාහ කරනවා. මම දුන්ෙනත් වී කිෙලෝ 
2,000යි. මම ෙවනදා කිෙලෝ 3,000ක් නැත්නම් 5,000ක් Paddy 
Marketing Board එකට ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා මිනිස්සු ඇවිල්ලා 
වැඩි මිලට ඉල්ලුවා. අහන්නෙකෝ, ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාෙගන්. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 35ට ගන්න කාලෙය් අපි 
රුපියල් 40ට, 45ට විකුණුවා. සහල් මිට රෙට් ඉහළට යන්න ඇති. 
සැබෑ තත්ත්වය ඒකයි. මා කරන්ෙන් විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි. 
විෙව්චනයක් කරන්න බැහැ, අපි ඔක්ෙකෝම එකයි ෙන්. ඉතින් 
විෙව්චනයක් කරන්න විධියක් නැහැ. ඕනෑකමක් තිබුණත් 
විෙව්චනය කරන්න බැහැ.  ඔය තත්ත්වය නිසා -  [බාධා කිරීමක්] 
මා කියන්ෙන් සැබෑ තත්ත්වය.  අෙප් මිනිසුන්ට කුඩා ඉඩම් ෙන් 
තිෙබන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, එක බිම් අඟලක්වත් නැති ලක්ෂ එකහමාරක් 
පමණ මිනිස්සු ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් අයට ඉඩම් කෑල්ලක් 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න පුළුවන්. ෙහක්ටයාර් එකක් ෙහෝ අක්කර එකහමාරක්  දිය 
හැක්ෙක් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කරලයි.  හැබැයි, ඒ සඳහා 
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. එහිදි රටට අවශ්ය ෙද් 
නිෂ්පාදනය කිරීම  සිදු ෙවන්න ඕනෑ.  එෙහම නැති වුෙණොත් අපි 
එක එක ෙද්වල් වගා කරනවා. අපට ඕනෑ ෙද් වගා කරනවා, 
අතිරික්තයක් තිෙබනවා,  විකුණා ගන්න බැහැ, ඊට පස්ෙසේ රජයට 
බනිනවා. හැෙමෝටම බැන බැන ඉන්නවා මිසක් කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. අපි රටට අවශ්ය ෙද් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් මහවැලි කලාපය තුළ  
වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කරන ෙකොට අපනයන 
කෘෂිකර්මාන්තය ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  
ඒක තමයි පහසුම ෙද්. ඉතා කුඩා බිම් පමාණයකින් විශාල 
ආදායමක් ගන්න පුළුවන්.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ෙකෙසල් වගාව- 
 

 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙකෙසල් වගාවත් පුළුවන්. 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙඩෝල් සමාගෙමන් ෙකෙසල් වවනවා ෙන්ද, ඒ පැත්ෙත්?    
 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙඩෝල් සමාගෙමන් ෙකෙසල් වගා කරනවා. නමුත් විශාල 

වශෙයන් ෙතල් වර්ග භාවිත කිරීම පිළිබඳ විෙව්චනයක් තිෙබනවා.  
නමුත් ෙකෙසල් වගාෙව්  අක්කර එකහමාරකින් දහඅටලක්ෂයක් 
විසිලක්ෂයක් ගත්ත මිනිස්සු මහවැලි කලාපෙය් ඉන්නවා.  ඉතින් 
ඒ මදිද?   පටක ෙරෝපණයත් එක්ක අක්කර එකහමාරක ෙකෙසල් 
වගා කෙළොත් එක සති යකින් ෙකෙසල් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට එකපාරම මුදලක් අතට එනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් තවත් 
ඒකට අගය එකතු කිරීම්- 

 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අඹත් වවනවා ෙන්ද? 
 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ඔව්. ඔබතුමා ඒක මතක් කළ එක ෙහොඳයි.  අද අඹ වවන්න 

විශාල වශෙයන් ඉඩම් ඉල්ලනවා, යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්.  
ෙම්වා දිය යුතුයි. තියාෙගන ඉඳලත් වැඩක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙකොන්ෙද්සි ඇතිවයි ෙදන්න ඕනෑ. නිකම්ම දුන්ෙනොත් අෙප් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට ඉඩම් නැති ෙව්වි. 

උදාහරණයක් වශෙයන් හම්බන්ෙතොට වීරවිල පෙද්ශෙය් 
අක්කර 17ක් කාන්තා සංවිධානයකට දුන්නා, අඹ වගාව 
ෙවනුෙවන්. LRC එෙකන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ඉඩම් 
ගත්ෙත්. ඇ ෙඟන් ඇටයක් ගන්නවා වාෙග් තමයි අවුරුදු 4කට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ඉඩම් ගත්ෙත්.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අවුරුදු 4කට පසුව  මත්තලින් අපනයනය කරලා 
මුල් අවස්ථාෙව්ම ඒ අය ලක්ෂ 12ක මුදලක් ගත්තා.  දැන් ඔන්න 
ආපසු ෙම් කන්නෙය් අඹ හැදිලා තිෙබනවා. නමුත් දැන් ෙම්වා 
අෙළවි කර ගන්න බැරි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
මුලින්ම අපනයන කරපු උදවිය, දැන් ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් 
නැහැ.  එතෙකොට දැන් ඒ අය ෙසොයනවා -ෙම්කට අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ඉතාමත් උනන්දු වුණා. ෙම් අයට අපි අත 
ෙදන්න ඕනෑ. අපට ඒක කරන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම වැල්ලවාය 
වාෙග් පෙද්ශවල මුරුංගා එෙහමත් තිෙබනවා. පායන කාලයටත් 
අඹ වගාව ඔෙරොත්තු ෙදනවා. නමුත් ෙම්වා ගැන හරියට ෙසොයා 
බලලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඇඹිලිපිටිෙය් වට්ටක්කා එෙහමත් - 
 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ඔව්. වට්ටක්කා, ඒ හැම ෙදයක්ම.  අපට මතකයි,  ගරු ඩඩ්ලි 

ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග්  කාලෙය් - මා ඒ දවස්වල හිටිෙය් 
බදුල්ෙල්- වවන්න පුළුවන් ව්යාපාරිකයන්ට මහියංගනය පෙද්ශෙය් 
ඉඩම් දුන්නා.  එහි විශාල වශෙයන් වැව්වා. මා එතුමාත් එක්ක 
ගියා බලන්න. මහියංගනය ගඟ අයිෙන් තිබුෙණ්.  මුසාජි  කියන 
ෙකොම්පැනිෙයන් තමයි වැව්ෙව්.  විශාල වට්ටක්කා ෙගඩි හැදිලා 
තිබුණා.  ඒ වගාව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒවා ෙදන ෙකොට 
පාලනයක් ඇතිව දිය යුතුයි කියන එකයි මා කියන්ෙන්. කරන්න 
පුළුවන් පුද්ගලයාට ෙදන්නත් ඕනෑ. ෙගොවිතැනක් කරන්න සල්ලි 
තිෙබන්නත් ඕනෑ.  අපි දන්නවාෙන්, ඒ කටයුත්ත කරන්න තිෙබන 
අමාරුව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙදෙදනාම 
ගරු සභාෙව් සිටින  ෙවලාවක මට අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් 
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.   ගරු සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීලඟට, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
මම පසුව කථා කරනවා. 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මැතිතුමා. 
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ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க - நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் 
வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasantha Senanayake - State Minister of 
Irrigation and Water Resources Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් පථම 

වතාවට රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පමුඛව  ජාතික 
ආණ්ඩුවකට ෙබොෙහෝ ෙසයින් සමානකම් දක්වන නව ආණ්ඩුවක් 
සහ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් අරඹා තිෙබනවා. 
ෙමහිදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙමම ආණ්ඩුව තම මංගල අය වැය ෙල්ඛනය 
රටට, ජනතාවට සහ ෙමම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම අවස්ථාෙව් මටද වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීෙම් 
වාසනාව ලැබීම   ෙගෞරවයක් ෙකොට මා සලකනවා. 

අප ෙද්ශය ඉතිහාසෙය් ෙපරදිග ධාන්යාගාරය යනුෙවන් පසිද්ධ 
වූණා. We were known as the “Granary of the East”. එෙහත් 
අප යටත් විජිතයක් ෙලස විෙද්ශ ආධිපත්යයන් යටෙත් සිටි 
කාලෙය් වාරි කර්මාන්තයට ෙමන්ම වී ෙගොවිතැනටද කුඩම්මාෙග් 
සැලකිල්ල හිමි විය. එහිදී වාපි සහ වාරි කර්මාන්තය ෙමන්ම වී 
ෙගොවිතැන ද අවම තත්ත්වෙය් පැවතුණි. මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් -නිදහසටත් ෙපර- කෘෂිකර්ම 
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් නැවත වතාවක් 
"වැවයි - ෙකතයි - දාගැබයි" කියන සංකල්පය පණගන්වා වාරි 
කර්මාන්තයට සහ වාපි කර්මාන්තයට පුනර්ජීවයක් ඇති ෙකොට, 
එදා පරාකමබාහු රජතුමා දුටු ෙසේම රට බතින් බුලතින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට කටයුතු කළා.  

ඉදිරි වර්ෂවල ෙලෝක ජනගහනය ශීඝෙයන් වැඩිෙවත්ම 
ඔවුන්ට ජීවත් වීම සඳහා ඇති භූමි පමාණය ඊට සමගාමීව වැඩි 
ෙනොෙව්. වාසස්ථාන ෙමන්ම ගවපාලනය, කෘෂිකර්මය ආදියට 
ෙවන් කළ හැකි භූමි පමාණයන් ද සීමා වන්ෙන් ය. එදා ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක යුගෙය් නව ජලාශ තනා ෙගොවි ජනපද බිහි කිරීමට 
හැකි වුෙණ් අඩු ජනගණත්වයකින් පැවතුණු අප ෙද්ශෙය් ඉඩම් 
හිඟයක් ෙනොතිබුණු නිසායි. අද වන විට ෙලොව ජනගණත්වෙයන් 
ඉහළම රටවල් අතරින් එකක් බවට ශී ලංකාව පත් වී ඇත. විශාල 
ජලාශ තනා විශාල භූමි පමාණයන් එම ජලාශවලට යට කිරීමට 
තරම් භූමි පමාණයක් ද අද අෙප් රෙට් ඉතිරි වී නැත. සාම්පදායික 
වගා කමවලින් ඈත් වී විශාල ජල නාස්තියක් සිදු වන එම වගා 
කමයන් ෙවනුවට වත්මන් තාක්ෂණය සමඟ ජලය අරපෙරස්සමින් 
පාවිච්චි කිරීමට ඉෙගන ගන්න ඕනෑ කාලයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, 
ගරු සභාපතිතුමනි.  

මනුෂ්ය පැවැත්මට ඉතාමත්ම අවශ්ය සාධක තුන වන්ෙන් 
ආහාර, ජලය සහ පිරිසිදු වාතයයි. මනුෂ්යයන්ට අත්යවශ්ය වූ  ජලය 
අරපෙරස්සමින් භාවිතා කිරීමටත්, එම ජල මූලාශ ආරක්ෂා කිරීමත් 
එම භූමත සහ භූගත ජලය - surface water and groundwater - 
පවිතව තබා ගැනීමත්, එෙමන්ම එම ජලය හරහා කෘෂිකර්මාන්තය 
ෙකොට අප රෙට් ජනතාවෙග් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු 
කිරීමටත්- ensuring of food security - ෙලෝක ජනගහනය වැඩි 
වීමත් සමඟ නියත වශෙයන් සිදු වන්නා වූ ආහාර අර්බුදයට මුහුණ 
දීමට සූදානම් වීමත් වැදගත් කියලා මා හිතනවා. අද ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය කම කමෙයන් ඉහළ යද්දී ජාත්යන්තර කීර්තියක් දරන 
ෙද්ශගුණික හා කාලගුණික විෙශේෂඥයින් ෙපන්වා ෙදන්ෙන් වසර 
15ක් වැනි කුඩා කාලයක් තුළ දී කර්මික අංශෙයන් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන රටවල් වන ඇෙමරිකාව, ජපානය, චීනය වැනි රටවල් වායු 

ෙගෝලයට මුදා හරින කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් සහ ෙවනත් විෂ වායු 
නිසා - through the emission of various toxins, carbon dioxide 
and greenhouse gases - ධැව ආසන්නව තිෙබන ඒ අයිස ් ස්තර 
දියවී මුහුදු මට්ටම වසර 15ක් යන ෙකොට මීටරයකින් පමණ ඉහළ 
යා හැකි බවයි. ෙම් සමග ශී ලංකාව වැනි රටවලටත් විශාල 
අවදානමක් තිෙබනවා. අෙප් ගංගා පද්ධති හරහා එම  ලවණ සහිත 
ජලය ද රට අභ්යන්තරයට එක්කාසු වීෙම් තර්ජනයත්  තිෙබනවා. 
එයින් එම පෙද්ශවල පසට, භූගත ජලයට පමණක් ෙනොව එම 
පෙද්ශවල ජීවත් වන සියලුම ජීවින්ටද   හානි පමුණුවනවා. එෙසේ 
සිදු වුවෙහොත් නැවත වතාවක් ඒ පෙද්ශ  යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම 
ඉතාමත්ම  අසීරු කාර්යයක්  ෙවනවා. අපි ෙමවැනි අභිෙයෝගවලට 
දැන් සිටම ලැහැස්ති විය යුතුයි.   

එදා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  බලාෙපොෙරත්තු වන්නට 
ඇත්ෙත් අසරණ ෙගොවි ජනතාව පදිංචිෙකොට  ඔවුන්ට කෘෂි ජලය 
ලබා  දීමයි. එෙහත් අද ෙවනෙකොට ඊට අමතරව ජල මූලාශ රැක 
ගැනීම, ඒවා මනුෂ්ය කටයුතු නිසා දූෂණය ෙනොවීමට වගබලා 
ගැනීම හා ජලය අරපෙරස්සමින් පාවිච්චි කිරීමට  කමෙව්ද සකස් 
කිරීමත් අෙප් කාර්ය භාරයන්වලට ඇතුළත් ෙවන බව මම ෙම් 
ෙවලාෙව්දී පකාශ කළ යුතු ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් උතුරු මැද 
පළාෙත් බහුලව පැතිර තිෙබන එෙමන්ම රෙට් ෙබොෙහෝ පළාත්වල  
දැන් දැන් ඉස්මතු  වී යන  වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වයට - for the 
emergence of kidney dysfunction - පධාන ෙහේතුව  
කෘෂිකර්මාන්ත  ක්ෙෂේතෙය්  ඉතා බහුල ෙකොට පාවිච්චි කර ඇති 
රසායන දව්ය බව අපට දැන් පැහැදිලි ෙවනවා.  

විෂ රසායනික දව්යයන් සමහරවිට ස්වාභාවික පරිසරෙය් ක්ෂය 
ෙනොවී  වසර සියයකට අධික කාලයක් වුවත් තිෙබන  බව  අද අපි 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් සමහර විෂ රසායනික දව්ය ෙම් රටට ෙගන ඒම ෙම් 
වනවිටත්  තහනම් ෙකොට ඇති බව අපි කෘතඥ පූර්වකව මතක් කර 
සිටිය යුතුයි  එෙහත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියා සිටිනුෙය් දැනටත් 
පාවිච්චි කරන සියලුම පළිෙබෝධ නාශක වාෙග්ම රසායනික  
ෙපොෙහොර  මීට වඩා පුළුල් පරීක්ෂණයකට භාජනය ෙකොට ඒවාෙය් 
අන්තර්ගත  රසායන දව්යවලින් සිදුවන පාරිසරික හානිය ගැන මීට 
වඩා ෙසොයා බැලීම් කළ යුතු බවයි. අෙප් රට,  රටවාසීන්ෙග් සියලු 
කටයුතු සඳහා පමාණවත් වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන රටක් 
වුවද, අෙප් රෙට් ජනතාව සමහර අවස්ථාවලදී අවාසනාවන්තයි. 
ෙමොකද, සමහර කාලවලදී ජලගැල්ම - ගංවතුර -නිසාත් තවත් 
සමහර කාලවලදී  නියඟෙයනුත් ඔවුන්ට පීඩා විඳින්නට සිදුවීම 
නිසායි. එම නිසා මා විශ්වාස කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ජල 
කළමනාකරණය  මීට වඩා අරපෙරස්සමින් හා  වැදගත් ෙලස අපි 
ෙමෙහය විය යුතු බවයි. ෙම් සඳහා අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
පමණක් ෙනොෙවයි, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය පමණක් ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයත් ඒකාබද්ධව වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්  
ෙම් පශ්නය යම්දුරකට ඒකාබද්ධව  විසඳිය හැකි බව මා විශ්වාස 
කරනවා.  

උතුරු මැද  පළාෙත් ජනතාවෙග් ජල හිඟතා පශ්න ෙවනුෙවන් 
-එක් කන්නයක්වත්  සාර්ථක ෙලස  වගා කිරීමට අෙපො ෙහොසත් වී 
සිටින  පදවිෙය් ජනතාවට සහ ඒ අවට ජනතාව ට- යාන් ඔය  
ව්යාපෘතිය අවසානෙය්දී  ජලය ලැබීෙමන් ඒ පශ්නයත් විශාල 
වශෙයන්  විසඳිය හැකිෙව්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීමත් සමඟ පරාකම සමුදෙයන්  
උතුරුමැද පළාෙත් විශාල ජල පද්ධතියක් එම ජලෙයන් ෙපෝෂණය   
වීම නිසා එම පෙද්ශෙය් ජනතාවටත් විශාල සහනයක් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත විය 
යුතුයි. ඒ සමඟම මහා පරිමාණ සහ සුළු පරිමාණ 
වාරිකර්මාන්තවල නියැෙළද්දී  රටක් වශෙයන් අපට  ලැබිය හැකි 

749 750 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නියම  ජයගහණය උදා කළ හැක්ෙක් එම විෂය ෙකොටස්කරුවන් 
වන  වාරිමාර්ග  හා ජල කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙමන්ම  
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින  ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවද,  සමහර අවස්ථාවලදී  රජය විසින් කටයුතු 
පවරා දී  ඇති   පළාත් සභා ආයතනද ඒකාබද්ධව කටයුතු කෙළොත් 
පමණයි.   

ගරු   සභාපතිතුමනි,  අප රටක් වශෙයන් ජයගාහී දිශාවකට 
ගමන්  කරන්නට නම් අෙප් රෙට් සියලුම අමාත්යාංශ සඳහා ජාතික 
පතිපත්තීන් සම්පාදනය කිරීමද ඉතා වැදගත් යයි මා සිතනවා. 
ජාතික පතිපත්ති ෙද්ශපාලන ගමනට ඉදිරිෙයන් තබා අප වැඩ 
කළෙහොත් අප රටට ෙසෞභාග්යවත් යුගයක් නියත වශෙයන්  ඇති 
ෙවනවා. එදා මහාමාන්ය ඩී.එස්.ෙසේනානායක මැතිතුමා රටක 
ෙසෞභාග්යවත් බව මැනීමට සුදුසුම මිම්ම වශෙයන්  දුටුෙව් එම 
ර ෙට් දුප්පත්ම  නිවෙසේ අටුෙව් තිෙබන ධාන්ය පමාණෙයන් ගරු 
සභාපතිතුමනි. මා විශ්වාස කරන්ෙන් එම මිම්ම අදටත් වලංගු 
බවයි. ස්තුතියි. 

 
 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. You 

have 20 minutes.  

 
[பி.ப. 1.29] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த விவாதத்தில் 

எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி. 
எம  பிரேதசத்தில் த்தம் வைடந்  ஆ  வ டங்கள் 

ர்த்தியாகிவிட்டன. நாங்கள் த்தத்தி ந்  மீண் க் 
கிேறாம் என்ப  உண்ைம. ஆனால், எம  பிரேதசங்களி ள்ள 
வளங்கள், குறிப்பாக forests - கா கள் ெப மளவில் 
அழிக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றன. அங்கு அதற்குப் 
ெபா ப்பாக ள்ள திைணக்கள அதிகாாிகள் தங்க ைடய 
கடைமகைளச் சாியான ைறயில் ெசய்யவில்ைல என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாக, மன்னார், ல்ைலத்தீ , வ னியா மாவட்டங்களில் 
ெபாிய மரங்கள் அதிகளவாக உள்ளன. அரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கின்ற, அரசியல் பலம் ெகாண்டவர்களின் உறவினர்கள், 
நண்பர்கள் பல்ேவ  வியாபாரங்களில் ஈ பட் க்கின் 
றார்கள். அந்த வைகயில் அந்த வியாபாாிகள் காட் ள்ள 
மரங்கைள ெவட் வதற்கும் மணல் அகழ்வதற்கும் எப்ப  
அ மதி ெபற் க்ெகாள் கின்றார்கள் என்  எங்க க்குத் 
ெதாியவில்ைல. கிரவைல ம் அ மதி ெபற் த்தான் 
அள் கிறார்களா அல்ல  ஒ  குறிப்பிட்ட அள க்கு 
அ மதிையப் ெபற் விட் , ெதாைகயாக ஏற்றிக்ெகாண்  
ெசல்கின்றார்களா என்  ெதாியவில்ைல. த்தம் 

வைடந் ம்கூட, எம  எதிர்காலச் சந்ததியினர் 
பயன்ப த்தேவண் ய இந்த வளங்கள் - மணல், மரங்கள் - 
கு கிய காலத்தில் பாாியளவில் அழிவைடந்தி க்கின்றன 
என்பைதக் காட் வதற்காகத்தான் நான் இந்த விடயத்ைதச் 
ெசால்கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 1956ஆம் ஆண்  குமிழ 
ைனக்கும் ள்ளியவைளக்கும் இைடப்பட்ட ஒ  காணி 

survey பண்ணப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்ற .  அண்ைமயில் 
அந்தக் காணியில் 600 ஏக்க க்கும் அதிகமான பகுதி ப் ர  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இ  ெதாடர்பில் நான் அரசாங்க 
அதிபைரத் ெதாடர் ெகாண்  ேகட்டேபா  அவர், அப்ப  ஓர் 
இடம் ப் ர  ெசய்யப்பட்டதாகத் தான் அறியவில்ைல என்  
ெசால் கின்றார். உண்ைமயில், எங்க ைடய வறிய மக்கள் 
தங்க ைடய விவசாயத் ேதைவக்காக ம் இ ப்பிடத் க் 
காக ம் ஓர் அைர ஏக்கர் காணிைய எ த் , அதி ள்ள 
மரங்கைள ெவட்  கைள அைமத்தி ந்தால், உடன யாக  
அரச அதிகாாிகள் அங்கு ெசன்  அதற்குத் 
தைடவிதிக்கின்றார்கள். "நீங்கள் இப்ப ச் ெசய்த  தவ " 
என்  ெசால்  அவர்க க்கு எதிராக நீதிமன்றங்களில் 
வழக்குத் தாக்கல் ெசய்கின்றார்கள். ஆனால், 600 ஏக்கர் 
நிலத்ைதத் ப் ரவாக்கும்ேபா  இந்த அரச அதிகாாிகள் 
எங்ேக இ ந்தார்கள் என்  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. இ  
அரசியல் பலமா? அல்ல  சிலாின் ேநர  உத்தரவா? எனக் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இதில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ ய கவனம் எ க்கேவண் ம் என்பதற்காகத்தான் நான் 
இங்கு இந்த விடயத்ைதக் கூறிேனன்.  

அ த்ததாக, அண்ைமக்காலமாக மன்னார் மாவட்டத்தி 
ள்ள ங்கன் பிரேதசத்தில் ம தம  என்ற கிராமத்தில் 

மணல் அகழ்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . அங்கு 
அவர்க க்கு எந்தள க்கு மணைல அகழ்வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் கின்ற  என்ப  எங்க க்குத் ெதாியா . 
அவர்கள் ஓ கின்ற ஆற்ைறத் தவிர, அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள 
மணல் வைத ம் அள் கின்றார்கள். அப்ப ச் சட்டத்தில் 
இடமில்ைல. இ  ெதாடர்பில் நான் ச ப் பிரேதச 
ெசயலாளைரத் ெதாடர் ெகாண்  ேகட்டேபா , 
தங்க ைடய அ மதி ெபறாமல்தான் அதற்கு அ மதி 
வழங்கப்ப வதாகக் கூறினார். நான் ேநற்  அந்தக் 
கிராமத் க்குச் ெசன்ேறன். அங்குள்ள தியில் என  
வாகனத்ைதச் ெச த்த யவில்ைல. பின்னர், என  
வாகனத்ைதப் பிரதான தியில் நி த்திவிட் , ேமாட்டார் 
ைசக்கிளில் ெசன்  அந்த இடத்ைதப் பார்ைவயிட்ேடன். 
காரணம், அவர்கள் அங்கு மணல் அள்ளி, அள்ளி அந்த தி ஓர் 
ஆ  மாதிாி ஆகிவிட்ட . குறிப்பிட்ட நபர்கள்தான் அங்கு 
மணல் அகழ்  நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்றார்கள். 
ஆனால், உண்ைமயில் எம  மக்கள் இந்திய ட் த் 
திட்டத்ைதச் ெசய் க்கக்கூட மணல் இல்லாமல் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள எம  
மக்கள் அங்கு மணல் இல்லாைமயால் தங்கள் ட்  
ேவைலகைள க்க யாமல் இ க்கிறார்கள். அங்கு 
ம தம க் கிராமத்தி ந்  ஒ  நாைளக்கு 50க்கும் ேமற்பட்ட 
' ப்பர்'களில் ெவளிமாவட்டங்க க்கு மணல் 
ஏற்றிச்ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், எம  மக்கள் ெசன்  மணல் 
‘ேபர்மிட்’ ேகட்டால், "உங்க க்கு மணல் எ க்க யா " 
என்  கூறப்ப கிற . சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு ‘ேபர்மிட்’ 
ெகா க்க ேவண்டாம் என்  நான் கூறவில்ைல. அவ்வா  
ெகா த்தால், அதற்கான மணல் அகழ்  ேவைலகள் 
சட்டதிட்டங்க க்கைமயச் சாியான ைறயில் இடம் 
ெப கின்றனவா என்  அதிகாாிகள் ேநர யாகக் 
கண்காணிக்க ேவண் ம் என்பைதத்தான் கூ கின்ேறன். 

எம  மக்கள் விவசாயம் ெசய்த காணிகளில் ப்ப  
வ டங்களாக இடம்ெபற்ற த்தத்தின் பின்னர், ெபாிய 
மரங்கள் வளர்ந்தி ப்பைதக் காணக்கூ யாக இ க்கிற . 
இதனால் அவர்கள் இன்  அங்கு விவசாயம் ெசய்ய 

யாம ள்ள . இ ந்தேபாதி ம் அங்கு அவர்கள் பாரம் 
பாியமாக விவசாயம் ெசய் வந்தைமக்கான அைடயாளங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் அங்கு அவர்கள் நாட் ய 
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ெதன்ைன மற் ம் பலா மரங்கள் எல்லாம் காணப்ப கின்றன. 
ஆனால், இப்ெபா  அதில் மரங்கள் வளர்ந் ள்ளதால் அந்த 
நிலத்ைத எம  மக்களிடம் ஒப்பைடக்க யா  என்  
கூ கின்றார்கள். ஏெனன்றால் அங்கு ெபாிய மரங்கள் 
வளர்ந் ள்ளதாம். உண்ைமயில் கடந்த ப்ப  வ ட காலமாக 
விவசாயம் ெசய்யாைமயால்தான் அங்கு அந்த மரங்கள் 
வளர்ந் ள்ளன.  

நான் ஓர் உதாரணத்ைதக் கூ கின்ேறன். அதாவ  
மன்னாாி ள்ள ெபாியம -ஈச்சிலவக்ைக என்ற கிராமத்தில் 
பிரேதச ெசயலாளரால் ஒ  கு ம்பத் க்கு ஓர் ஏக்கர் காணி 
வழங்கப்பட் ந்த . அண்ைமயில் அங்கு Forest Department 
உத்திேயாகத்தர்கள் இந்தக் காணி தங்க க்குாிய  என்  
கூறி, அங்கு அைடயாளக் கல் நாட் ள்ளார்கள். இ  
ெதாடர்பாக எம  மன்னார் அரச அதிபாிடம் நான் 
ெதாிவித்தேபா , அவர் அ குறித்  நடவ க்ைக எ ப்பதாகச் 
ெசான்னார். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மற் ம் 

ைறசார்ந்த அதிகாாிக ம் இவ்விடயத்தில் ேநர யாகக் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்பதற்காக நான் இந்த 
விடயத்ைத அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண்  
வ கின்ேறன்.   

கடந்த ஆட்சியில் எம  பிரேதசத்தில் பல இடங்கள் 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் - ெசாந்தத் ேதைவக்காகேவா 
அல்ல  ைறசார் நி வனங்கைள நி வதற்காகேவா 
இ க்கலாம் - பறைவகள் சரணாலயத் க்ெகனப் பிரகடனப் 
ப த்தப்பட்டன. அந்த வைகயில் மன்னாாில் மனிதர்கள் 
வாழ்வைதவிட பறைவகள் வாழ் க்குத்தான் அதிகமான 
நிலங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன. மீன் வியாபாரம் ெசய் ம் ஒ  
வேயாதிபப் ெபண் தன் ைடய உைடந்த ட்ைடத் 
தி த் வதற்கு யற்சிெய த்தேபாதி ம் குறித்த நிலம் 
2011ஆம் ஆண்  பறைவகள் சரணாலயத் க்கானெதன 
வர்த்தமானி லம் பிரகடனப்பப த்தப்பட் ள்ளதால், அந்த 

ட்ைடத் தி த்த அ மதிக்க யா  என்  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தன்ைனத் த த்ததாக என்னிடம் வந்  

ைறயிட்டார். இந்த வைகயில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
பறைவகள் சரணாலயம் எனக்கூறி, எம  பிரேதசத்தில் பல 
காணிகள் அைடயாளப் ப த்தப்பட் ள்ளன. உண்ைமயில் 
பறைவகள் சரணால யத் க்கு நிலங்கள் ேதைவயாக 
இ ந்தால், அதற்கான பகுதிைய எ த் க்ெகாண்  மிகுதிைய 
எம  மக்களின் வாழ் க்கும் வாழ்வாதாரத் க்கும் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அ மதிக்க ேவண் ம் என்  
தாழ்ைம டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, காடழிப்  மற் ம் நான் இங்கு குறிப்பிட்ட 
மணல் அகழ் , 'கிரவல்' அகழ்  ேபான்ற விடயங்கள் 
ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அங்குள்ள அரச 
அதிகாாிக ட ம் ெபா  நபர்க ட ம் ேநர யாகத் 
ெதாடர் ெகாண்  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். கடந்த 
வாரம் மன்னார் மாவட்டத்தில் குஞ்சுக்குளம் என்ற 
பிரேதசத்தில் கிரவல் அள்ளப்ப வதாக மக்கள் என்னிடம் 

ைறயிட்டார்கள். அவர்க ைடய குளங்க க்கு நீர் 
ெசல்கின்ற வழியில் கிரவல் அள் வதற்கு அ மதித்ததால் 
அவர்கள  குளங்க க்கு நீர் வரவில்ைலெயன் ம் அதனால் 
அவர்கள் விவசாயம் ெசய்ய யாதி க்கிற  என் ம் 
ஆைகயால், கிரவல் அள் பவர்கைளத் த த்  நி த் ம் 
ப ம் என்னிடம் ேகட் க்ெகாண்டார்கள். அதற்கைமய நான் 
மாவட்ட அதிகாாிைய அைழத் ச்ெசன்  காட் யேபா  அவர் 
உடேன அதைன நி த்திவிட்டார். அவ க்ேக ெதாியா  
இப்ப யான நிலங்களில் கிரவல் அள்ளப்ப கின்றெதன் .  
கிரவல் 5 அ  ஆழம்வைர அள் வதற்குத்தான் அ மதி 

வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த இடத்தில் 12 அ  
ஆழம்வைர கிரவல் அள்ளப்பட் ந்த . எனேவ, அந்த 
இடத்தில் கிரவல் அள் வைத மாவட்ட அதிகாாி 
உடன யாகத் தற்கா கமாக நி த்தினார். ஒ  சில field 
officer களின் க த் க க்கைமய அ ராத ரத்தி ம் 
ெகா ம்பி ம் இந்த அ மதி வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
இந்த இடத்ைத நீங்கள் ேநர யாகச் ெசன் பார்த்தால் 
உண்ைமயில் அதற்கு அ மதி வழங்கமாட்டீர்கள். அந்த 
அ மதிைய அவர்க க்குக் ெகா க்காமல்விட்டால், 
அங்குள்ள விவசாயிகளின் குளத்திற்கு ேநர யாக நீர் 
ெசல் ம். அதன் லம் எம  மக்கள் பிறாிடம் ைகேயந்தாமல் 
தம  வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்த ெமன்  
ெதாிவிக்கின்ேறன்.   

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் காடழிப் த் 
ெதாடர்பாகக் கூ ய கவனெம க்க ேவண் ம் என் ம் 
அேதேநரத்தில் அங்குள்ள பிரேதச ெசயலாளர்கைள 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திற்குள்ேளேய internal transfer 
ெசய் , பலதரப்பட்ட அரசியல் அ த்தங்கைள நி த் வதற்கு 
உத மா ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள நான் விநயமாக 
ேவண் க்ெகாள்வேதா , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்த 
தவிசாளர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa. You have ten minutes.  

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වි ෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා අමාත්ය ධූරය  දරන ෙම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම මමත් පරිසර අමාත්යවරයා හැටියට 
වසර ෙදකක් පමණ ෙම් අමාත්යාංශෙය් කියා කළ නිසා මටත් ෙම් 
පිළිබඳව යම් ආකාරයක අදහසක් පකාශ කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම  අද ෙලෝකෙය් පවතින කාලගුණ, 
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් ෙහේතු කරෙගන ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ 
යෑම නිසා හැම රටකටම පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. දියුණු 
රටවල කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව විෙමෝචනය වීෙමන් ෙලෝක 
ෙගෝලය උණුසුම් වීම හරහා ග්ලැසියර් දියවීෙමන් ෙලෝකෙය් මුහුදු  
ජල මට්ටම ඉහළ යනවා. ඒ නිසා සමහර පෙද්ශ ජලෙයන් යට 
වීෙම් ඉඩකඩක් පවතින බවත්, ඒ සියල්ලම හරහා විෙශේෂෙයන් 
සුළි සුළං, සුනාමි, කුණාටු, අධික වැසි ඇති වන තත්ත්වයන් 
පිළිබඳවත් දැන් මුළු ෙලෝකයම කථා කරනවා. ෙම් සාධකත් 
එක්කම කථා කරන්න ඕනෑ පධාන, වැදගත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම රටක වායු විෙමෝචනය අඩු කරන උපකම 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ලංකාව වාෙග් රටක් ගත ්ෙතොත් 
ලංකාෙව් වායු විෙමෝචනය ඉතා අඩුයි. නමුත් ෙලෝකෙය් දියුණු 
වන සංවර්ධිත රටවල වායු විෙමෝචනය ඉතා වැඩියි. ඒ නිසා අදටත් 
ෙලෝකෙය් පරිසර සමුළුවලදී වායු විෙමෝචනය අඩු කරන 
කිෙයොෙතෝ සම්මුතීන්ට අවශ්ය කරන එකඟතාවන් නිර්මාණය කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීමට සමහර රටවල් එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
විශාල පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රට ගත්ෙතොත් 
අෙප් රෙට්ත් අද වනෙකොට දළ වශෙයන් සියයට 19 ඉඳලා සියයට 
23කට ආසන්න පමාණයක වනගහනයක් තිෙබනවා. වනගහනය 
පවත්වා ගැනීමට අපි කියා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පැවති 
එල්ටීටීඊ යුද තත්ත්වයන් පහ වුණාට පස්ෙසේ උතුරු - නැ ෙඟනහිර 
හා මන්නාරම් පෙද්ශවල සියලුම රජෙය් කැලෑ රක්ෂිතයන් බවට 
පත් කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් පිළිබඳව යම් යම් 
විෙරෝධතා එල්ල වුණත් මම ඒ කටයුත්ත කෙළේ රෙට් අනාගතය 
ගැන කල්පනා කරලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කැලෑවලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 
හැෙමෝම ඉඩම් ඉල්ලන්ෙන් කැලෑෙවන්. ෙමොකද, කැලෑවක් 
තිෙබනෙකොට එයින් කාටත්  ලස්සන ෙපෙනන නිසයි. කෘෂි 
කර්මාන්තයට ඉඩම් ඉල්ලන්ෙන්ත් කැලෑෙවන්. ඒ, කවුරුවත් නැති 
නිසයි. ෙම්ක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. අපි ෙම් රෙට් 
වනගහනය පවත්වාෙගන යනවා නම්, ඒ වනගහනය පවත්වාෙගන 
යන්න ඕනෑ කරන වනාන්තර ටික ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් සියයට 23කට ආසන්න වන ගහනයක් 
තිෙබනවාය කියා තමයි  කියන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් සියයට 19 
ඉඳලා සියයට 23 දක්වා වනගහනයක් තිෙබන්න පුළුවන් කියන 
අදහස තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් වනාන්තර ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වන පෙද්ශවල ජනාවාස පිහිටුවන්න කියලා විවිධ අය 
ඉල්ලනවා. ෙම් කාරණය මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඇහිලා 
තිෙබනවා. පත්තෙර්ත් මම ෙම් ගැන විවිධ පුවත් පළ ෙවන බව 
දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම television එෙක්ත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ පුවත් විකාශනය වනවා මම දැකලා 
තිෙබනවා. යුද කාලය ඉවර වීම නිසා  සමහර විට ෙම් වන 
පෙද්ශවල ජනාවාස පිහිටුවන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. 

හැබැයි, යුද්ධය නැති වුණාට, කැලෑවන් දස ගුණයකටත් වඩා 
වැඩි පමාණයක් එළි කරලා තිෙබනවා. ෙමෙහම වනාන්තර  එළි 
කරලා ජනාවාස පිහිටුවීම අසාධාරණයි. වනයක් අද්දර ගමක් 
පිහිටුවීෙමන් සිදු වන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ඒ ගෙම් ඉන්න අය 
දර කපන්න කියලා කැලෑවලට ගිහිල්ලා ගස ් ටික කපාෙගන 
එනවා. එෙහම නැත්නම් ගවයන් හදලා ඒ ගවයන් කැලෑව ඇතුළට 
රිංගවනවා. ගවයන් කැලෑවට රිංගුවාට පසේසේ එහි තිෙබන 
ස්වාභාවික කුඩා පැලෑටි සියල්ලම නැතිව යනවා. වන සංරක්ෂණය 
ඉතාම වැදගත් කාරණයක් වනවා. වනය  පිළිබඳව ඉල්ලීමක් 
ආෙවොත් කරුණාකර ඒවා සෘජුවම පතික්ෙෂේප කරන්න කියා 
කරන්න කියලා මම වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධිකාරිතුමාට කියන්න කැමැතියි. ඒ කාරණය මත විතරයි අපට 
ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්  . 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
අනාගතෙය්දී අක්කරය, අක්කර ෙදක ෙබදා දීලා ගම්මාන හදන්න 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ කාලය දැන් 
අවසානයි. දැන් ඕනෑ කරන්ෙන් නිශ්චිත කුඩා නගර පිහිටුවීමයි.  
Cluster system එකක් හදන එකයි දැන් ඕනෑ කරන්ෙන්. 

ඒ උඩ විතරයි අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම්වා ෙබ්ර ගන්න. 
ෙගවල් හදන්න කැළෑ කපලා  කවදාවත් හරියන්ෙන් නැහැ. එය 
ෙත්රුමක් ඇති වැඩක් හැටියට මම එදා දැක්ෙකත් නැහැ; අද 
දකින්ෙනත් නැහැ; අද කරන්ෙනත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  ෙගවල් 
හදන්නත්, ෙවනත් ෙද්වල් කරන්නත් අපට ලී අවශ්යයි. ලී ගන්න 
නම්, ඕනෑ කරන ආකාරෙය් ගස් වවන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ගාමීය වශෙයන් තමන්ෙග් 
ෙගවත්ෙත් වැෙවන ලී දඬු පහසුෙවන් කපා ෙගන ඉරා ගන්න 
ඉඩකඩ සලසන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි ඒක වළක්වලා  එම 

කමෙව්දයන් හුඟාක් අමාරු කෙළොත් පැහැදිලිවම අපට ෙමම 
කටයුත්ත කරන්න බැරි ෙවනවා.  

මම පරිසර අමාත්යවරයා හැටියට වැඩ කරන කාලෙය්, එක් 
පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් වත්ෙත් ගස් ෙදකක් කපා ගන්න හැකි 
වන ෙසේ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා මඟින් අවසර ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හැදුවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ උඩ එයාට පුළුවන් ඒකට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් licence එක ගන්න. නමුත්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ෙගන් licence එක ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. එය ගන්න 
ගියාම එතුමාත් රෙට් නැති ෙකොන්ෙද්සි පනවනවා. ඒ නිසා 
අවසානෙය්දී ෙම්වාට ඉඩ ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ජාවාරම්කරුවන්ට 
පමණයි. ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හැටියට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. 

ඊළඟට, වැදගත් ෙද් මහවැලි ව්යාපාරය පිළිබඳව තිෙබන 
පශ්නය. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මහවැලි ව්යාපාරය 
සතුව තිබූ ඉඩම් ෙබදූ බව. ඒ වුණත් කුඩා කැලෑ ෙරොදවල් 
තිෙබනවා. එම කැලෑ ෙරොදවල් අවශ්යයි. ෙමොකද, ඒ කැලෑෙව් 
වාසය කරන අලින්ට, සතුන්ට යන්න. එම නිසා ඒවාෙය් අයිතිය 
තිෙබන්න ඕනෑ, මහවැලි ව්යාපාරයටද එෙහම නැතිනම්, වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටද කියලා සදාකාලික සටනක් 
තිෙබනවා. මහවැලි ව්යාපාරය කියනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කියලා. 
කැළෑ ෙරොද නිසා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  කියනවා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කියලා. ෙම්වා විසඳන්න ඕනෑ. විසඳලා අන්තර් 
අමාත්යාංශ සම්බන්ධීකරණය හරහා ඒ කැලෑ ෙරොදවල් අපි 
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අපි විසඳලා 
නැති පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි සතුන් සථ්ාන මාරු වීම 
සම්බන්ධව. අලි ඇතුන් වාෙග්ම කුඩා සතුනුත් එක් තැනක ඉඳලා 
තවත් තැනකට මාරු ෙවනවා. එය දකින්න පුළුවන් ෙහොඳ 
ස්ථානයක් තමයි ඇල්ල කන්තෙල් මාර්ගය.  අලි ඇතුන් 
ෙසෝමාවතී පැත්ෙත් ඉඳලා අෙනක් පැත්තට මාරු වන ස්ථානයක් 
විධියට ඇල්ල කන්තෙල් මාර්ගය අපට දකින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් 
ස්ථාන තිෙබනවා. මම ඊශායල් රෙට් විෙශේෂඥයන් පිරිසක් හමු 
වුණා. ඒෙගොල්ෙලෝ track කරනවා. ඒ කියන්ෙන් සතුන්ව මාරු 
ෙවන ස්ථාන track කරනවා. එෙහම track කරලා, පාරවල් උඩින් 
වනාන්තර ආකාරෙයන්ම ෙකොන්කීට් දාලා ඒ සතුන්ට යන්න 
සලස්වනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි, අෙප් ෙකෝච්චි පාෙර් ඇතුන් හැප්පීම වැළැක්වීම සඳහා 
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා. ඊශායලෙය් 
සතුන් නැහැ. ඉන්ෙන් ෙපොඩි ෙපොඩි සත්තු. හැබැයි, ඒ සතුන්ව 
ආරක්ෂා කරන්න ඔවුන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් සතුන් ඉන්නවා. නමුත්, අපි ඒ සතුන්ව ආරක්ෂා 
කරන්න ගන්න වැඩ ෙකොටස ඉතාම අල්පයි. ෙමොකද, අපි සතුන්ට 
ආදෙර් කරනවා අඩුයි.  

ඊළඟට තමයි ෙහේන් ෙගොවිතැන පිළිබඳ තිෙබන පශ්නය. 
රජෙය් වන සංරක්ෂණයට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි ෙහේන් 
ෙගොවිතැන. ෙහේන් ෙගොවිතැන සඳහා තිෙබන ඉල්ලුෙම් දී අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ, නියතවම ෙහේන් ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන අයත් 
ඉන්නවා. පාරම්පරික වශෙයන් ෙහේන් ෙගොවිතැෙන් ෙනොෙයෙදන 
නමුත්, එක් ෙබෝගයක් වගා කරන්න ෙහේන් ඉල්ලන අයත් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙහේන් වගාව සඳහා විශාල- 

 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තණමල්විලද? 

755 756 

[ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා ] 



2015 ෙදසැම්බර් 07 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැමතැනම. තණමල්විලත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය 

මර්දනය කරන්න- [බාධා කිරීමක්] ඒ ඔබතුමා කියන එක විතරක් 
ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට ෙකෙසල් වගාව සඳහාත් ෙහේන් 
ඉල්ලනවා. තණමල්විල ෙවනම වගාවක් කරනවා, ෙවනම පතයක් 
සම්බන්ධව.  ඒ පතය ගැන මම වැඩිය දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙහේන් වගාව එක පැත්තකින් අපි දිරි ගන්වනවා වාෙග්ම ෙහේන් 
වගාව කරන භූමිය නිදහස් කර ගැනීම පිළිබඳ කම ෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙම් පරිසරයත් 
එක්ක වාහන සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, වාහනවල වායු 
ෙමෝචනය පරිසරයට සෘජුවම බලපානවා. අෙප් කාලෙය් වාහන 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් වැදගත් යමක් ෙකරුවා. ඒ තමයි, ෙම් 
hybrid වාහනවලට අපි බදු අඩු ෙකරුවා. ඒ බදු අඩු කෙළේ පරිසරය 
ගැන හිතලා. අද hybrid වාහනවල බද්දත් අෙනක් වාහනවලට අය 
කරන බද්ද ළඟටම ෙගනැත් තිෙබනවා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න ෙමම වාහනවල බද්ද අඩු කරන්න කියලා.  

ඊළඟ කාරණාව electric වාහන සම්බන්ධව තිෙබන පශ්නය. 
මෙග් ෙදවැනි තර්කය තමයි, සෑම වසර පහකට වතාවක්ම 
ලංකාෙව් වාහන අලුත් ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒ නිසා 
ලංකාෙව් වාහන කඩන ව්යාපෘතියකුත් හැෙදන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම 
අලුත් වාහන ෙගෙනන්නත් ඕනෑ. පරණ වාහන පමණක් තිබිලා 
වැඩක් නැහැ. මුළු කමයම පරිසරාත්මක ආකාරයකට වාහන 
ෙගන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට බද්ධ ෙවන්න කියලා ෙම් අය වැය 
විවාදෙය්දී මම ෙම් රජෙයන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.52] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා? [බාධා කිරීමක්] අපි අලි තමා.  

 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් අලි හීලෑ ෙවලා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් කාලය කන්න එපා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී විවාදයට 

ගැෙනන්ෙන් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය සහ 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් 
වන වැය ශීර්ෂයි.  

ෙලෝකෙය් පරිසරය විනාශ ෙවමින් යන අවස්ථාවක අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාරෙගන, -කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි- පතිපත්තිමය විධියට තදින්, 
අවංකව ෙම් අංශය කියාත්මක කිරීම ගැන මම එක පැත්තකින් 

සතුටු ෙවනවා. මම වයඹ පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිවරයා 
විධියට සිටි කාලෙය්, ලංකාෙව් පළමුෙවනි වරට පරිසරය 
සම්බන්ධව පළාත් සභා පඥප්තියක් ෙගනැල්ලා මහ ආණ්ඩුවට 
අත ගහන්නට බැරි විධියට කියා කෙළේ, පරිසරයට තිෙබන ආදරය 
නිසායි.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැබැයි ඒක වැරදියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා කියනවා ඒක වැරදියි 

කියලා. ඒ එතුමා මධ්යම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් නිසා. අපි ෙම් 
පරිසරෙය් ගස් ටිකවත් හරියට සිටුවා ගන්න ඕනෑ. අපි 
උත්සවයකට විතරක් ගස් ටිකක් හිටුවලා වැඩක් නැහැ, ඒවා 
ආරක්ෂා කරලා දියුණු කරන්නටත් ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉලක්කය තමයි වනාන්තර ඝණත්වය සියයට29 සිට සියයට 32ක් 
දක්වා වැඩි කිරීම. ෙම් ඉලක්කයට අපි යා යුතුයි. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් අපි ඉවරයි. එෙහමනම් අපි ෙම් ගැන ෙද්ශපාලනික 
පැත්ෙතන් පමණක් බලන්ෙන් නැතිව, සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
ෙම් සඳහා සහාය ෙදන්නට ඕනෑ. පරිසරය ගැන  පටු ෙද්ශපාලන 
ඇහැකින් බලලා අෙප් අනාගත පරම්පරාව විනාශ ෙවන්නට 
ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට පටු ඇහැක්  නැහැ. ඒකට කවුරුත් එකඟයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. මම 

අනාවැකි පළ කළ පරිදි, ඒ ෛදවඥයා කියූ විධියට නායකයා වුණු, 
අවුරුදු 5කට 6කට ඉස්ෙසල්ලා කියන විට සිනහ වුණු අෙප් 
නායකයාට -[බාධා කිරීමක්] නමුත් මෙග් ගාස්තුව දුන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කරනවා, වනජීවී 
සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු ආරක්ෂා කිරීම 
ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රක්ෂිත වනාන්තර තුළ තමයි සතුන් 
සියයට 70ක් ජීවත් ෙවන්ෙන්. මම ගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුත් 
ෙම් සම්බන්ධව කිව්වා. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
රක්ෂිත වනාන්තර 500ක් විතර තිෙබනවා. Wildlife 
Conservation Department එෙක් strictly conserved areasවලට 
කවදාවත් මනුෂ්යෙයකුට පනින්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. එඩිතරව 
කියා කිරීම ගැන ඒ නිලධාරින්ට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් කිසිම ෙකෙනකුට ගිහින්, -පැනලා- සතුන් 
අල්ලන්නට ෙනොදී ආරක්ෂා කිරීම ගැන මම ඒ නිලධාරින්ට මෙග් 
ෙගෞරවය පුද කරනවා, සීමිත නිලධාරින් පිරිසක් සිටියත්. ඒ නිසා 
වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ කියන විෂයයන් ෙදකම 
එකට යන්නට ඕනෑ, common goal එකකට යන්න නම්. මම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කැබිනට් එෙක්දීත් ඒ ගැන කිව්වා; දැනුත් කිව්වා. 
ඒ නිසා අපි එකතු ෙවලා කථා කරලා එක වැඩ පිළිෙවළකට, එක 
පතිපත්තියකට -අමාත්යාංශ, ආයතන සහ සංස්ථා වශෙයන් 
ෙබෙදන්ෙන් නැතිව- යන්නට ඕනෑ, තමන්ෙග් රාජකාරියක් 
හැටියට. දැන් DFO, Kurunegala -[බාධා කිරීමක්] ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් මම උත්තර ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් ඒවා අවසන්. ඒවා ෙගනියන්න 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබන්ෙන්. මම 17ෙවනි දාට මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කරන විට  ඒවාට පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. ගරු අනුරු දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙග් 
කාලය කනවා.  

කුරුණෑගල, අලියා ගහලා මැරුණු DFO මහත්මයා ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. ඒ අලි එළවපු පිරිෙසේ ෙකෙනක්. Forest 
Department එෙක් ඒ DFO මහත්මයා හිස් අතින් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. මම එතුමා ගැන කනගාටු ෙවනවා. අපි ෙම් පශ්නය 
විසඳනවා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න නම් වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන 
සංරක්ෂණ කියන විෂයයන් ෙදක එකට යන්නට ඕනෑ. කැලෑ 
කැපීම, ෙහොෙරන් පදිංචි වීම කියන ඒවා නැති ෙවන විධියට අපි 
National Plan එකක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන බලන්නට ඕනෑ, අපිට තිෙබන 
කැලෑ පමාණය වාෙග් ෙද්වල් ගැන. වනජීවී සංරක්ෂණ විෂයය 
යටෙත් සතුන් ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටයි අපි යන්ෙන්. 
වන සංරක්ෂණ විෂයය යටෙත් තිෙබන්ෙන් කැලෑ කැපීම, ගස ්
කැපීම වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධව කියා කිරීමයි. දැව සංස්ථාවට දැව 
ලබා ගැනීම වාෙග් අරමුණු රාශියක් සම්බන්ධවත් කියා කරනවා. 
ඒකත් අවශ්යයි, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඕනෑ. ගරු අනුර පියදර්ශන 
යාපා මැතිතුමා කිව්වා තමන්ෙග් ෙගදර ඉඩෙම් ගස් කිහිපයක් 
හිටුවා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වන 
වගාවක් විධියටත් ෙගනියන්න පුළුවන්.  

වන සංරක්ෂණය ෙවනම කාරණයක්. ලංකාෙව් භූමිෙයන් 
විශාල පමාණයක් තිෙබන වනාන්තර අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා අපි පුරවැසියන් විධියටත් සහාය දිය යුතුයි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා රක්ෂිත වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළට, -කැලෑ ඝණත්වය සියයට 32කට ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළට- අපි සම්පූර්ණ සහාය ෙදන්න ඕනෑ. කාලය මදි නිසා 
මම ෙකටිෙයන්, ෙබොෙහොම ඉක්මනින් කථා කරන්ෙන්.  

ඊළඟට අපට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා, -මම එෙහන් 
ෙමෙහන් කථා කරන්ෙන්- වාරිමාර්ග සම්බන්ධව. වාරිමාර්ග ගැන 
කථා කිරීෙම්දී අපට ෙලෝකෙය් කාටවත් නැති උරුමයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් රෙට් වැව් 26,000ක් තිෙබනවා. මම 
වයඹ පළාත් සභාෙව් වාරිමාර්ග අමාත්යවරෙයක් විධියටත් හිටියා. 
මම දැන් ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් සම්බන්ධව 
කිව්වා. අපි ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වාරිමාර්ග හා 
ජල සම්පත් කළමණාකරණ ඇමතිවරයා විධියට ෙමොරගහකන්ද 
හැරවීමට කියා කිරීම ගැන. අපි ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙයන් මීඔය 
මඟින් ගල්ගමුව ආසනය හරහා ජලය ෙගන යනවා. මීඔය වම් 
ඉවුෙර් හා දකුණු ඉවුෙර් පෙද්ශ කිහිපයකට පමණයි ජලය 
ලැෙබන්ෙන්. එක ෙකොටසකට ජලය ලැෙබනවා දැදුරුඔය 
ජලාශෙයන්. හිටපු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. ඒ සඳහා කළ ආෙයෝජනෙයන්, ඒ කළ වියදෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද් සම්පූර්ණෙයන් ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක්ද පශ්නය? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. දැදුරුඔය ජලාශෙයන් 

පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් දැදුරුඔය වම් ඉවුෙර් වාරියෙපොළ, බිංගිරිය 

ආදී සීමිත පෙද්ශයකට විතරයි. ආණමඩුව දිහාටත් ජලය ෙගන යා 
හැකියි. නමුත් හරියට පෙයෝජන ලැෙබන්න නම් ෙමගාෙවොට් 
ෙදකක power generate කරන්න ෙවනවා. ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශෙයන් මීඔය මඟින් වම් ඉවුෙර් පෙද්ශ කීපයකට ජලය 
ලැෙබනවා. යාපහුව කියන්ෙන්, ඉතාම ශුෂ්ක පෙද්ශයක්. වැව් 
තිබුණාට වතුර නැහැ. වැව් හයදහස් ගණනක් තිෙබනවා. අර 
ෙමගාෙවොට් ෙදකක power generate කරන්න ෙයොදා ගත් ජලය ඒ 
පෙද්ශයට සපයන එක විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. මම 
වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාටත් කිව්ෙව් ඒකයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
උස්සාන කමයට.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, උස්සාන කමය කියලා ෙන් කියන්ෙන්. Turbinesවලින් 

ෙමගාෙවොට් ෙදකක power generate  කළ පසුව උස්සාන කමයට 
ඒ ජලය යවපු ගමන්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක උස්සාන කමයක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. එතැනින් එෙහම ජලය දමන එකයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැනින් දමන්න බැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැනින් දමන්න පුළුවන්. එතැනින් gravity එෙකන් පහළට 

යන ජලය යාපහුව ආසනෙයන් ෙකොටසකටත්, නිකවැරටියටත්, 
ආණමඩුව ආසනයටත් ෙගන යන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් ඒ 
කටයුතු ටික ඒ විධියට සිද්ධ වුණා නම් මුළු වයඹම වතුෙරන් 
ෙපෝෂණය ෙවනවා. ආණ්ඩුෙව් සමෘද්ධිය ආදිය අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙපොල්පිතිගමට?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ෙපොල්පිතිගමට ජලය එනවා මීඔෙයන්; 

ෙමොරගහකන්ෙදන්. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලය කන්න එපා.  

ඊළඟට, මා විෙශේෂෙයන් බූන්දල ජාතික වෙනෝද්යානය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. හිටපු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශය හැදුවා.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් වතුර බූන්දලට ගිහිල්ලා, බූන්දල 

ජාතික වෙනෝද්යානයට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන්, හිටපු කථානායකතුමනි. බූන්දල ජාතික වෙනෝද්යානයක් - 
National Park එකක්; ෙලෝක පසිද්ධ උරුමයක්. අද 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් වතුර බූන්දල ජාතික වෙනෝද්යානෙය් 
තිෙබන ෙපොකුණු ආදිෙය් ජලය සමඟ මිශ වීෙමන් ලුණු ගතිය අඩු 
ෙවලා ඒ park එෙක් කුරුල්ලන් සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාට ෙම් ගැන දැනුම් 
දුන්නා. එතුමා ෙහොඳ ෙකෙනක්. එතුමා ඊට පසුවදාම යැව්වා 
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂලා. මම report එක ඉල්ලුවා. කරුණාකර එෙසේ 
වතුර මිශ වීම වළක්වා බූන්දල උරුමය ආරක්ෂා කර ෙදන්න කියා 
මම කිව්වා. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී අෙප් රටට විශාල වශෙයන් 
සංචාරකෙයෝ එනවා. එවිට ෙම් ෙලෝක උරුමෙයන් පෙයෝජන 
ගන්න අපට පුළුවන්. එය නැති ෙවන්න ෙදන්න බැහැ.  

  
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අදහස?   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා? 
 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන කථාව හරි. ෙමොකද, අෙප් 

රටට ආපු painted stork, black-necked stork, flamingoes ආදී 
ෙගොඩක් කුරුල්ෙලෝ දැන් එන්ෙන් නැහැ, එහි තිෙබන ජල සංයුතිය 
ෙවනස් ෙවලා, ක්ෂුද ජීවින් විනාශ ෙවලා ගිහින් තිෙබන නිසා. 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා.  

 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි, -හිටපු වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ 

ඇමතිතුමනි- ෙමොකක්ද ඒකට විකල්පය?  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ෙකෙර් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 

කරනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. වනජීවී ඇමති ෙවලා ඉඳලා වාරිමාර්ග 

ඇමති වුණු ඔබතුමා එෙහම කෙළේ නැත්නම් ඔබතුමාට යන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ආත්මයක් නැති ෙවනවා ඔබතුමාට. [බාධා 
කිරීමක්] මෙග් කාලය - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්. නැත්නම් 
එතුමාටත් පියාඹන්න ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. නමුත් කථා කරන්න කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළව ඇසූ පශ්නවලට පිළිතුරු 
ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ඔක්ෙකෝම 
අල්ලනවා. කාටවත් අනුකම්පාවක් නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඊට 

ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.  

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.01] 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂ 

කීපයක් යටෙත්, එනම් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශෙය්ත්, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන ගමන්, විෙශේෂෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන්න මා පත් කර එවපු 
ෙදොම්ෙප්, බියගම පධාන ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් ජනතාවට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන 
බියගම, ෙදොම්ෙප් ආසන පධාන කරෙගන වාරිමාර්ග හා පරිසරය 
සම්බන්ධව ඇතිවී තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් 
කිරීමත්, ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවීමත් කරනවා.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා, පරිසර විෂයභාර ඇමතිතුමා හැටියට 
කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
UNDP ආයතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා කැලණි ගඟ ෙදපස 

761 762 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"පවිත ගංගා" කියන වැඩසටහන කියාත්මක කළා. 
අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා ෙමෝදර දක්වාම වැඩිම කර්මාන්තශාලා 
පමාණයක් කැලණි ගඟ ෙදපස පිහිටලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
පැත්ෙතන් සහ ගම්පහ පැත්ෙතන් පළාත් පාලන ආයතන 17ක බල 
පෙද්ශවලට ඒවා අයත් ෙවනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් පූෙගොඩින්, 
අඹතෙලන් හා අලුත්ම ව්යාපෘතිය වන පට්ටිවිෙලන් යන ස්ථාන 
තුෙනන් තමයි බීමට  ජලය ෙපොම්ප කරන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශය තුළම 
තමයි වැඩිම කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් තිෙබන්ෙන්ත්. ෙල්සිය 
ගැන හිතලා ඒ කර්මාන්තශාලා ෙනොෙයකුත් අපදව්ය ෙම් ගඟට 
මුදා හරිනවා. ෙකොළඹ නගර සීමා ෙව් පානීය නළ ජලය පාවිච්චි 
කරන සියයට 80ක්ම මම ඒ කිව්ව පෙද්ශවල ඇති 
ෙපොම්පාගාරවලින් ෙපොම්ප කරන ජලය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
ගම්පහ පෙද්ශය ගත්ෙතොත් සියයට 75කට වැඩි  පමාණයකට ෙම් 
ෙපොම්පාගාරවලින් තමයි පානීය ජලය ෙපොම්ප කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ගඟ පිරිසිදුව තබා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වැඩ කටයුතු ටිකක් 
"පවිත ගංගා" වැඩසටහන යටෙත් ෙම් ෙවන ෙකොට දියත් කරලා 
තිෙබනවා. UNDP ආයතනය ෙම් සඳහා අරමුදල් ලබා දීලා, ෙම් 
ෙවන ෙකොට කැලණිය විශ්වවිද්යාලය හරහා වැඩසටහන් 
ගණනාවක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කළ 
යුතු ආකාරය පිළිබඳව අදාළ පළාත් පාලන ආයතන 17ම කැඳවලා 
රැස්වීම් තියලා, ඒ අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ෙමවැනි වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම ඉදිරි කාලයට 
ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, පසු ගිය මෑත කාලෙය්ත් කර්මාන්ත 
ශාලාවක් ෙතල් මිශ ජලය කැලණි ගඟට ෙයොමු කරලා විශාල 
පශ්නයක් ඇති වුණා.  

පරිසර ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් අනුර යාපා ඇමතිතුමාත්, 
ඛනිජ ෙතල් ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමාත් හිටපු කාලෙය් රාජ්ය ආයතනයක්  වන ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවනුත් කළු ෙතල් පමාණයක් පට්ටිවිල ඒ 
ෙපොම්පාගාරයට එකතු ෙවලා තිබුණා. අපි ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට සුවිෙශේෂී වැඩ ෙකොටසක් 
කරලා ඒ පශ්නය නිරාකරණය කළා.  එකවරක් ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් filters මාරු කරන්නත් වුණා, අධික 
වර්ෂාවත් එක්ක ෙතල් වගයක් ගඟට එකතු වීම නිසා. 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
විෂයය පථයට අයත් අමාත්යාංශයක් පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත්,  මා ඉතාම  ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය ගැන ෙම් සභාව 
දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. අදාළ නිලධාරින් සියලු ෙදනාත් ෙම් 
පිළිබඳව දැනුවත් කළා. සියලුම පරිසර සංවිධාන  සහ පාෙද්ශීය 
සභාෙව්, පළාත් සභාෙව්  මහජන නිෙයෝජිතයන් සියලු ෙදනා 
ඒකරාශී කරෙගන "පවිත ගංගා" වැඩසටහන කැලණි ගඟ ආශිතව 
ෙම් වන විට ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක කරෙගන යනවා.    

කැලණි ග ෙඟ් පට්ටිවිල ජල ෙපොම්පාගාරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට දැනට එමඟින් ජලය කියුබික් මීටර් 1,800ක් ෙපොම්ප 
කරනවා. එහි ෙදවැනි අදියරට අදාළ සියලු සැලසුම් ෙම් වන විට 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙදවැනි අදියර නිම කිරීෙමන් පසු තවත් 
ජලය කියුබික් මීටර් 180,000ක් ෙමතැනින් කටුනායක ආෙයෝජන 
කලාපය, කටාන පෙද්ශය දක්වා ෙපොම්ප කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ නිසා කැලණි ග ඟ ආශිත පෙද්ශය පිරිසිදුව 
පවත්වාෙගන යෑම ඉතාම වැදගත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කැලණි ගඟ ආශිතව තිෙබන 
කර්මාන්ත ශාලාවලට අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, දව වශෙයන් 

තිෙබන අපදව්ය පිරිසිදු කිරීමට හා බැහැර කිරීමට පද්ධතියක් 
සකස් කරලා පරිසර අධිකාරිෙය් පමිතියට අනුව කියා කරන්න 
ඕනෑය කියලා. අපි නිරන්තරෙයන් ෙම් ගැන මීට වැඩිය 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් 
බියගම ආෙයෝජන කලාපෙය් ෆැක්ටරි   59ක් අක්කර 500ක භූමි 
භාගයක පිහිටලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගඟ දිගටම තවත් 
කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාවල ජල 
පිරිපහදුව පිළිබඳව මීට වැඩිය අවධානය ෙයොමු කරලා තවත් 
ෙහොඳින් කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. වර්ෂාව වැඩි දවස්වලට ඒ 
ආයතන ඉතාම ෙනොසැලකිලිමත් විධියට ඒ අපදව්ය පිට කරන 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා.  

ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ම ෙම් විෂයය තිෙබන 
හින්දා ෙවන්න ඇති  ආරක්ෂක අංශ සහ අෙනකුත් බලධාරින් 
ඉතාම තදින් නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. අද ඉතාම  
අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා, පස් සපයන අය. ඒ වාෙග්ම 
වැලි සපයන පිරිස්. ඒ පිළිබඳ ෙනොෙයක් අ ෙඳෝනා  අප සමඟ 
කියනවා. මහා පරිමාණෙයන් පස් සපයන අයත් ඉන්නවා තමයි. 
නමුත් 20/30 වාෙග් ෙපොඩි මැෂින් එකක් තියාෙගන, එකයි කාලක 
ෙපොඩි ෙලොරියක් තියාෙගන ෙපොඩි රැකියාවක් කරපු අය දැන් දැඩි 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් දවස්වල 
ෙගපලක් පුරවන්න පස් ෙවනුවට, ගල් කුඩු  නැත්නම් ගල් වෙලන් 
අයින් කරන ගල් මිශ පස් තමයි අරෙගන යන්ෙන්. ඒවා ෙගන 
යන්න permit  ඕනෑ නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒ සඳහා මුහුදු වැලි 
ගන්නවා. දැන් ෙගොඩ දමපු මුහුදු වැලි තිෙබනවා. ඒ වැලි කියුබ් 
එකක් රුපියල් 5,500යි. අද ජනතාව ඒවා සඳහා ෙයොමු ෙවලා. ඒ 
නිසා අද වනවිට පස් සපයපු සෑෙහන පිරිසක් අපහසුතාවට 
පත්ෙවලා ඉන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  යටෙත් පරිසර විෂයය 
පවතින නිසාද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ, සියලු ෙදනාම අකුරටම 
නීතිය කියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා විශාල පිරිසක් සෑෙහන 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. මට මතකයි, අපි පුංචි 
කාලෙය් -80 ගණන්වල- ෙපබරවාරි මාසෙය් වාෙග් පායන 
කාලයට කැලණි ගඟ හරහා එහා ෙමහා යන්න පුළුවන්. දැන් ගඟ 
විනාශ ෙවලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
නමුත් අද ෙවනෙකොට අඩි විස්ෙසේ  බම්බු ෙදකක් පාස්සලා - 

අඩි හතළිහක්-  ඒක දිෙග් පහළට ගිහින් වැලි ෙගෙනන 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ග ෙඟන් රත්තරන් මතු වුණා. දැන් මැණික් 
ඉල්ලම් පෑදිලා තිෙබනවා. වැලි ෙගොඩ දැමීම හා සම්බන්ධව 
වාෙග්ම පස් ව්යාපාරය තුළින් ජීවත් ෙවන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
අපි බලධාරින් ට හා නිලධාරින්ට මතක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. ෙමොකද, දැන් පවතින නීතිය 
නිසා රජෙය් ආයතන පවා අපහසුතාවට පත් වී තිෙබනවා.  මට 
ඊෙය්ත් බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් කථා කළා. ඔවුන් කිව්ෙව්, ෙම් 
පවතින නීතිරීති නිසා මාර්ගවල edges දමන්න පස්  සපයන්න පවා 
සැපයුම්කරුෙවෝ නැහැ කියලායි. ඒ නිසා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලනවා, ෙම් ව්යාපාරත් කරෙගන යන්න ඕනෑ විධියට ඒ නීති 
රීති සකස් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවත් ෙම් පිළිබඳව 
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තවම දැනුවත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ජනතාවත් 
දැනුවත් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න  කියලා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිමින්, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
 

[අ.භා. 2.09] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සී.පී. ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් 

කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයකු හැටියට ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා මා සිතුවා 
අද වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීම උචිත ෙවයි කියලා. ඊට 
පථමෙයන් මෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න කැමැතියි, අෙප් හිටපු 
කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. ෙමොකද, එතුමා ඉතාම 
වැදගත්, කාටත් පිළිගන්න පුළුවන් ෙහොඳ කථාවක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් කළා. මට මතකයි, ඉස්සර මම නිලධාරියකු හැටියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කථා 
අහලා තිෙබනවා. ඒවාත් එක්ක සම කරන්න පුළුවන් විධිෙය් 
වටිනා කථාවක් අද චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළා. ඒ සම්බන්ධව 
අපි එතුමාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනයට හා නිදහස් ෙසෞඛ්යයට වාෙග්ම වාරි කර්මාන්තය 
සඳහාත්  විශාල මුදලක් වැය කර තිෙබනවා, රාජ්ය මන්තණ සභාව 
පැවැති කාලෙය් පටන්. ඒක අපට ෙබොෙහෝ විට අමතක ෙවන 
ෙදයක්. ඒක කිසිම පක්ෂයකට සීමා වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් මුදල් වැය කර තිෙබනවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත් මුදල් වැය කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම 
අවංකව කියන්න ඕනෑ, අෙප් හිතවත් ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමාත් ෙමම අමාත්යංශය භාර ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු 
කළ කාලෙය්, එතුමන්ලාත් විශාල වශෙයන් ෙම් ව්යාපෘතිවලට 
සහභාගි වුණාය කියන එක.  

අද ලංකාෙව් කෘෂි කාර්මික අංශෙයන් සියයට 70ක් වාරි 
කර්මාන්තය යටෙත් කරන්න පුළුවන්වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
-[බාධා කිරීමක්] - ඉන්න ෙකෝ, මම කියනකම්.  ඉස්සර 
වැඩිෙයන්ම අහස් දිෙයන් තමයි  කුඹුරු කෙළේ. අහස් දිෙයන් කුඹුරු 
කරනෙකොට ඒ අවදානම් තත්ත්වය යටෙත්, අපට බැහැ 
ෙගොවිෙයකුට කියන්න ඒ ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. ඒ 
ආෙයෝජනය බිත්තර වී ෙවන්න පුළුවන්,  ෙපොෙහොර ෙවන්න 
පුළුවන්, නව කෘෂි කාර්මික උපකම ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ෙකොපමණ බණ කිව්වත්  ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැහැ, 
අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් පවතින නිසා. නමුත් අද ෙවනෙකොට 
කමකමෙයන් අපි ඒ අයට වාරි ජලය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් වාරි මාර්ගය පවතින්ෙන් ෙදෝණි  සංවර්ධනෙයන්.  ඒ 
කියන්ෙන් river valleys development.  

රෙට් පිහිටීම අනුව වතුර ගලා ෙගන යනවා,  එක්ෙකෝ 
නැ ෙඟනහිර පළාතට; එෙහම නැත්නම් දකුණට. මුලින්ම 
ගල්ඔෙයන් තමයි ෙම් වාරිමාර්ග කටයුතු පටන් ගත්ෙත්. අෙප් 
හිටපු කථානායකතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ගල්ඔෙයන් පටන් ෙගන 
මහවැලි ව්යාපෘතිය, වලෙව් ව්යාපෘතිය කළා.  අෙප් පධාන නදී 
හරස් කර තමයි ෙම් වාරි මාර්ග කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, අද 
වනවිට අපි ෙම් ගංගා ෙදෝණි පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. හැම දාම ෙම් 
රෙට් ගංගා ෙදෝණි ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දැන් අෙප් 
වර්තමාන ඉලක්කය විය යුත්ෙත්, අපි ඒ වැය කළ මුදල්, ලබා දුන් 

ඉඩම් සහ ඒ ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන සලකා බලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට උපරිමය ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් සකස් කර 
දීමයි.  

අද අෙප් චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියපු විධියට, ඒ පරණ 
ජනපදවල තව හුඟක් වැඩ කරන්න තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැව් අමුණු 
කඩා බිඳ වැටලා. අපි දන්නවා, D canal එක ගැන. ඒෙකන් වතුර 
ගලා ෙගන යන අතු ඇළවල් තිෙබනවා. අපට කියන්න බැහැ, අද 
වනවිට ඒවා උපරිම තත්ත්වෙයන් වැඩ කරනවා කියලා. ෙබොෙහෝ 
දුරට කෘෂි කර්මය සඳහා වතුර අඩුවීමට එක ෙහේතුවක් තමයි, 
ෙම්වාෙය් නඩත්තුව ඉහළම මට්ටමක නැති එක.  ඒකට බලපාන  
තවත් සාධනීය ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ ව්යාපාර සැලසුම්වලදී අපි 
reservations හැදුවා. නමුත් දැන් ජනගහනය වැඩි නිසා ඒ 
reservations ඔක්ෙකෝටම මිනිසුන් පැනලා ඒවා අල්ලා ෙගන 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් ඒවාෙයන් ෙහොඳ 
නිෂ්පාදනයකුත් කරනවා. අද අපි ෙම් කියන උසස් නිෂ්පාදනය 
අපට ෙපන්වන්න  බැහැ,  ෙම්  reservationsවලට ඒ මිනිස්සු 
ගිහිල්ලා නැත්නම්. ඒ නිසා අපි ෙම් කරුණු ඔක්ෙකෝම විමර්ශනය 
කරලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරන මාර්ගයකට යන්න ඕනෑ.  

මම තව එක කරුණයි කියන්ෙන්. අෙප් වාරිමාර්ග 
අමාත්යාංශය සාම්පදායික වශෙයන් වියළි කලාපෙය් තමයි වැඩ 
කෙළේ. ඉතිහාසෙය්ත් එෙහම තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් දැන් අපි වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය ෙහෝ අලුත් අමාත්යාංශයක් 
ෙතත් කලාපයටත් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
ෙතත් කලාපෙය් ඉඩම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ජලය කළමනාකරණය කිරීෙම් අවශ්යතාවත් තිෙබනවා.  

මාත් වාරිමාර්ග අමාත්යවරයා වශෙයන් හිටියා. මැෙල්සියාව 
වාෙග් රටවල, චීනය වාෙග් රටවල විෙශේෂෙයන්ම ෙතත් කලාපීය 
වාරිමාර්ග කම, drainage කම හා උපරිම නිෂ්පාදන කම 
පවතිනවා. අපත් ඒ වාෙග් කමවලට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඒ 
ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කාලය ලබා දීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 2.14] 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි වතාවටත් 

බුලත්සිංහල ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
 ෙත්රී පත්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව බුලත්සිංහල ආසනය 
පමුඛ කළුතර දිස්තික්කෙය් සියලුම සිංහල හා මුසල්ිම් ජනතාවට -
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාවට- මා පළමුෙවන් ස්තුති කරනවා. 
මා කළ යම් කිසි උපකාරයක් ෙවනුෙවන් ඔවුන් මට                        
පුදුම සහෙයෝගයක් ලබා දීලා, ෙදවන වතාවටත් මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම අද දවෙසේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීමත් මම 
භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. කථා කරන්න කරුණු ෙගොඩාක් 
තිබුණත්, මට ලැබී තිෙබන කාලය ඉතාම අල්පයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව කියන්ෙන් ෛජව විවිධත්වෙයන් 
අනූන වූ පරිසරයක් ඇති රටක්. එය  අප රට සතු වටිනාම පරම 
ධනයයි. එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නීතිරීති, ෙරගුලාසි, අණපනත් 
තිෙබනවා. නමුත් ෙමම පරිසර පද්ධතිවල වටිනාකම ෙනොදන්නා 
පිරිස් දිෙනක් දිනම ෙම් රෙට් පරිසරය විනාශ කරමින් සිටිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් ඉදිරිය සම්බන්ධෙයන් කල්පනා කර ඔවුන්ට 

765 766 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙරහිව නීතිය තදින් කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙමවැනි පියවර 
හරහා ස්වාභාවික සම්පත් රැක ගැනීමට අප රටක් ෙලස කටයුතු 
කළ යුතුයි. මතු පරම්පරාවට ඒවා ආරක්ෂා කර දීමට අප කටයුතු 
කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් පුතා හදිසිෙය් මිය ගියා. 
ඒ ෙවනුෙවන් දානයක් පිරිනැමීම සඳහා මම දවසක් අනුරාධපුර 
පෙද්ශයට ගියා. ඒ අනුව මම ගියා, ෙවෙහරගල කියන පෙද්ශයට.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවෙහරගල පෙද්ශෙය් මහ පාෙර් 
ඉඳලා මීටර 100ක් යන තැන ඉඳලා වනන්තරය මහා දරුණු ෙලස 
විනාශ කර දමා තිෙබනවා. මම එතැනින් බැස්සා. එතැනින් 
බැහැලා මම ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම් ෙගොවීන්ට කෘෂි ඉඩම් 
කියලා ඉඩම් අක්කර ෙදකක් දීලා තිෙබනවා.  ඒ ඉඩම්වල 
තිෙබනවා, අවුරුදු 1,500ක් විතර පරණ කළුවර ගස්. ඉඩම් අක්කර 
ෙදකක් දීලා තිෙබනවා, එක ෙගොවිෙයකුට. එතෙකොට ෙගොවිෙයෝ 
හතර ෙදෙනකුට අක්කර අටයි. ඒ අක්කර අටටම එක වගා ළිඳයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වගා ළි ෙඳේ එක පර්චස් එකකට සෑෙහන්නවත්  
වතුර නැහැ. හැබැයි ෙම් අවුරුදු දහස් ගණනක් වටිනා කළුවර ගස් 
කපලා විනාශ කර දමලා තිෙබනවා. පසු ගිය දහවන මාසෙය් 21 
වැනිදා තමයි මම ගිෙය්. ෙම් ව්යාපෘතිය පටන් ෙගන අවුරුදු තුනක් 
ෙවනවා. 22 වැනිදා රාජ්ය දැව සංස්ථාවට මහවැලි අධිකාරිෙයන් 
ලියුමක් එවනවා, වටිනා දැව කපා ඉවත් කර ගන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලි අධිකාරි ෙය් මහත්වරුන්ට 
ඕනෑ විධියට ෙම් ගස් කපන්න ෙගොවීන්ෙගන් අත්සන් ගන්නවා. 
ෙගොවීන් දන්ෙන් නැහැ, ගස ්කීයක් කපනවාද කියලා. ෙම් අත්සන් 
කරන්ෙන් ෙමොකටද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙගොවීන් ෙචක් 
ෙකොළයකට අත්සන් කරනවා, මහවැලි අධිකාරිෙය් මහත්වරුන් 
ඒක ගන්නවා.  විශාල යන්ත ෙයොදලා  වනාන්තරෙය් තිෙබන  
විශල ගස් කපලා ෙපරළා දමනවා. මම ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ඇහුවා. 
සම්පත් නුවර මහවැලි අධිකාරිෙය් කාර්යාලයක් තිබුණා. මම 
ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඇහුවාම ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, වට 
පමාණය අඩි තුනට වඩා අඩු ගස් කපන්න තහනම් කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි එම කළුවර ගස් කපනවා 
මා දැක්කා.    එහිදී ලබා ගත් ඡායාරූප 13ක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සදහා මා එම ඡායාරූප 13 
සභාගත* කරනවා.  

තනිකර කළුවර ගස් තිබුෙණ්. ඒ එක කළුවර ගහක වටිනාකම 
රුපියල් ලක්ෂ 3ක්, 4ක් ෙවනවා. ඒවා කපලා, එෙහම්ම ෙපරළා 
දමා කඳු ගහලා තිබුණා. ඒවා ඒ ෙගොවිෙයෝ ගිනි තියලා. ඒ තැන්වල 
හාලා, වපුරලා, වී පැළ ෙවලාත් ඉවරයි. ෙකොෙහොමත් ෙගොවිෙයෝ 
ඒවා රාජ්ය දැව සංස්ථාවට  ගන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; ගන්නත් 
බැහැ. ඒ ගස ්ෙගොඩ ගහලා ගිනි තියලා ඉවරයි. මට එතැන හිටපු 
මිනිස්සු  කථා කරලා ඒ ගැන කිව්වා. මම ෙවෙහරගල, සම්පත් 
නුවර කියන පෙද්ශයට නැවතත් ගියා. නිකවැව කියන්ෙන් ඒ 
පෙද්ශයට. මහවැලි අධිකාරිෙය් office එකට ඒ ගස ් ෙපරළන 
ශබ්දය ඇෙහනවා. අඩි තුනහමාෙර් ගස් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම යන ෙකොට මහවැලි 
අධිකාරිෙය් machine එකකින් ගහක් ෙපරළනවා. ගෙහේ වට 
පමාණය  වට අඩි 26යි. Machine එකකින් වෙට්ට කපලා ඒ ගහ 
ෙපරළලා දමලා ගිහිල්ලා, ඊළඟට තව ගහක් ෙපරළනවා. වට 
පිටාවකවත් කිසිම නිලධාරිෙයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඒවාෙය් 

සිටුවන්ෙන් ෙපොල්. හැබැයි ඒ ඉඩම් පිළිබඳව ශක්යතා වාර්තාවක් 
අර ෙගන නැහැ. ෙපොල් වගාව සඳහා ඒ ඉඩම් සුදුසුද කියලා 
ෙහොයලා බලලා නැහැ. ෙම් ඉඩම් ආරක්ෂා කරන්න අලි වැටක් 
නැහැ. වගාව සඳහා අවශ්ය කරන වතුර පමාණය නැහැ. අහිංසක 
මිනිසුන් අසරණ ෙවලා බලා ෙගන ඉන්නවා. නිලධාරින්ට අවශ්ය 
විධියට තමයි ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යන්ෙන්  

ඊට පසුව මම ගියා, කුරුලු පාරාදීසයට. අෙප් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ පෙද්ශය කුරුල්ලන්ට අත් හැරලා 
තිෙබන ප ෙද්ශයක්. අද වනාන්තරෙය් කුරුල්ලන්ට ඉන්න තිෙබන 
ගස් ටිකත් ෙහොරු කපනවා. මම යන ෙකොට කළුවර ගහක් තිබුණා, 
වට අඩි නවයහමාරක. වෙට් තිෙබන ගස ්ටික කපලා, කළුවර ගහ 
කපන්න ලැහැසත්ි ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගහ 
අවුරුදු 1500කට වඩා පැරණි ගහක්. ඒක අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට මහඟු සම්පතත්. මමත්, මාෙග් හිතවතුන් කිහිප 
ෙදෙනකුත් ගිෙය්. මම ගිෙය් මාෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන්.  ඒක 
බලා ෙගන ඉන්න බැරි නිසා මම ඔවුන්ව අල්ලා ගත්තා. 
කම්කරුවන් දහ ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් සිටියා. Machine හතරකුත්, 
ටැක්ටර් ෙදකකුත් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් මම අෙප් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා, ෙමන්න ෙමෙහම 
අපරාධයක් සිදු ෙවනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ඉක්මන් 
කියා මාර්ගයක් ගන්න කියලා කිව්වා. ඇමතිතුමා ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරි මහත්වරුන් එවා තිබුණා. ඔවුන් මට මුණ ගැහුෙණ් 
නැහැ. අපි ආවාට පස්ෙසේ ඔවුන් එන්න ඇති. ඒ ළඟ තිෙබනවා, 
ෙපොලිස් මුර ෙපොළක්. ගස් කපන තැන ඉඳලා ෙපොලිස් මුර ෙපොළට 
කිෙලෝමීටර් එකහමාරක්වත් දුර නැහැ. වට අඩි නවයහමාරක් 
පමණ තිෙබන ෙලොකු කළුවර ගස් කපා ෙගන යන්ෙන් ෙම් 
ෙපොලිස් මුර ෙපොළ ළඟින්. අපි පරිසරය ගැන කථා කරනවා, 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කථා කරනවා. නමුත් පරිසරය ගැන 
නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන් ෙමෙහමයි. මා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලා, අන්තිමට ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් මහත්වරුන්ට 
කිව්වා, "ෙම් ගස් ටික ඔය ෙගොල්ලන් දැව සංස්ථාවට ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් අඩු ගණෙන් ෙම් ගස් ටික අහිංසක මිනිසුන්ට ෙදන්න"යි 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මිනිස්සු වැටක් ගහන්න 
ලීයක් ෙගෙනන්ෙන්ත් පිටින්. ඒකටවත් ගහක් කපන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ගස් කපා විනාශ කරනවා. නිලධාරිවාදයක් ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන්න ගියාය කියලා                      
ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් නිලධාරි මහත්වරු සම්පත්නුවර 
ෙගොවීන් ෙගන්වා, ඔවුන්ෙග් ඉඩම් තහනම් කරනවාය, ඉඩම් 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා ඔවුන් භය කරලා මට විරුද්ධව පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන නිලධාරින් ෙම් 
වාෙග් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. කලුතර දිස්තික්කය හා රත්නපුරය දිස්තික්කය 
මායිෙම් හුල්කිරිෙදොළ ජලාශය තිෙබනවා. ඒ ජලාශෙයන් ජල 
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[ගරු  පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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විදුලි බලාගාරයක් හදනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා දීලා 
තිෙබන්ෙන් වාර්ෂික බලපතයක්. ඒ වාර්ෂික බලපතය අනුව කිසිම 
ඉදි කිරීමක් කරන්න තහනම්; ගහක් කපන්න තහනම්; ෙමොනවත් 
කරන්න තහනම්. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද බලපත අලුත් කර ගන්න 
ඕනෑ. අද වන ෙකොට හුල්කිරිෙදොළ ව්යාපෘතිය හදලා ඉවරයි. 
පරිසරය එෙහම පිටින්ම විනාශ කරලා තිෙබනවා. වට අඩි තිෙහේ, 
හතළිෙහේ ෙහොර ගස් ෙපරළා දමා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
සම්පූර්ණ ව්යාපෘතියටම අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙහොර ගස්. මා ෙම්වා 
අල්ලා ගත්තා. අල්ලා ෙගන ගාම නිලධාරි ෙගන්වූවා. ගාම 
නිලධාරි මහත්මයා වන සංරක්ෂණ නිලධාරි මහත්මයාට බණිනවා. 
වන සංරක්ෂණ නිලධාරි මහත්මයා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට 
බණිනවා, "අපි ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා පහළින් ෙවන්න 
ඕනෑ. හැබැයි ඒවාට ඉහළින් අවසර දීලා තිෙබනවා"යි කියලා. 
 ෙමෙහම තමයි ෙම්වා කියාත්මක වන්ෙන්.  

ෙපොලීසි ෙය් ඕඅයිසී මහත්මයාෙග් ඉඩමක් තිෙබනවාය කියලා, 
ආයුධ ෙගනැවිත් උඩට ෙවඩි තබා හුල්කිරිෙදොළ මිනිසුන් භය 
කරලා වංචාෙවන් කරපු ව්යාපෘතියක් ෙම්ක. දැන් වැඩ පටන් 
ගන්න කිට්ටුයි. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා කියනවා, අවසර දීලා 
නැහැයි කියලා. අවසර දීලා නැහැ. නමුත් හුල්කිරිෙදොළ ව්යාපෘතිය 
පටන් ෙගනත් ඉවරයි.  

ඊළඟට, ෙකොස්ගුලන ව්යාපෘතිය තිෙබනවා. ග ෙඟ් උඩ 
ෙකොටෙසේ තමයි ඒ ව්යාපෘතිය කරන්ෙන්. ඒ ව්යාපෘතියටත් අවසර 
දීලා නැහැ. හැබැයි කිෙලෝමීටර් 3ක විතර පෙද්ශයක තිෙබන 
ෙලොකු ගස් කපා විනාශ කරලා ඒ ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න තැනට 
කටයුතු කරලා ඉවරයි. ෙම්වා මහා අපරාධ. ෙම්වා අෙප් අනාගත 
පරම්පරාව දකින ෙද්වල්. ෙම්වාට නිලධාරි මහත්වරුන් සිටියදී, 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා ෙමවැනි 
අපරාධ සිද්ධ වනවා නම් ඒ ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න බැහැ. ඒ 
ගැන කථා කළ යුතුයි. හැමෙදනාම ෙම්වා ආරක්ෂා කරන්න. 
හැබැයි හුල්කිරිෙදොළ ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් දැන් 
පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා. ෙම්ක ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් 
ෙප්න අහනවා වාෙග් වැඩක් තමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරලා, කවුරුන්  ෙහෝ වැරැදි කර තිෙබනවා නම් ඒ 
වැරැදිකරුවන්ට දඬුවම් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

කථා කරන්න ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත් කථා කරන්න 
ෙවලාවක් නැහැ. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. ෙම් සම්බන්ධව මා එතුමාත් දැනුවත් කළා. අෙප් පරිසරය 
රැක ෙදන්න ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා!යි 
කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 2.23] 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම මා ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නා එක කාරණාවක් තමයි, පසු 
ගිය කාලයත් එක්ක ගන්න ෙකොට ෙම් රට ඉතා අසීරු කාලයක් 
පසු කරලා, ඒ අසීරු කාලයත් එක්ක ෙම් රෙට් තිබුණු ආර්ථිකය             
කම-කමෙයන් දියුණු කර ෙගන ඇවිත්, 2014 වන ෙකොට ඒක 
පුද්ගල ආදායම රුපියල් 3,000ක්, රුපියල් 3,500 දක්වා වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාය කියන එක. සියලු කරුණු කාරණාත් 

එක්ක බලන ෙකොට ඒ පාලනෙය් ෙමොන අඩු පාඩුකම් තිබුණත්, ඒ 
කාල වකවානුව තුළ ෙම් රෙට් පධානම ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිබුණු යුද්ධය අවසන් කරලා රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. පධාන වශෙයන් දන්නා කාරණාවක් තමයි, 
සංවර්ධනය ෙව්වා, අනිකුත් කරුණු කාරණා ෙව්වා ඒවා ෙමොන 
විධියට කියාත්මක කර ෙගන ගියත් පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩ 
පිළිවළත් එක්ක හරියාකාරව ගමන් කෙළොත් විතරයි, ස්ථිරසාර 
සංවර්ධනයක් අපට අත් පත් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
කියන එක. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් 
තමයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර විෂයට ලබා ෙදන 
නායකත්වය. අපි එය විෙශේෂෙයන් අගය කළ යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් සංකල්පයකට 
අනුව අද වන ෙකොට "පුනරුදය" ජාතික වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
වනාන්තරෙයන් සියයට 0.03ක් පමණ සෑම වර්ෂයකම අපට අහිමි 
වුණා. අද ෙවන ෙකොට එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක 
වනාන්තර පමාණය සියයට 32 දක්වා වැඩි කිරී ම සඳහා 
වනෙරෝපණ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න අපි සියලු සැලසුම් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ සියලු කරුණු කාරණාත් එක්ක 
ස්ථිරසාර වුණු සංවර්ධනයකට, පවතින සහ වඩාත් ශක්තිමත් වුණු 
සංවර්ධනයකට අරෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. 

ෙම් අය වැයත් එක්ක බලන ෙකොට කැළි කසළ බැහැර කිරීෙම් 
කමෙව්දය නිවැරදිව පවත්වාෙගන යා යුතු තත්ත්වයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි දකිනවා. ඒ සඳහා යම් යම් 
කමෙව්ද තිෙබනවා, යම් යම් කමෙව්ද යටෙත් කියාත්මක වන 
ව්යාපෘති තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා තව දුරටත් කමානුකූල කිරීෙම් 
පැහැදිලි අවශ්යතාව තිෙබනවා. කසළ බැහැර කිරීමට රුපියල් 
මිලියන 190ක මුදලකුත්, ඒ වාෙග්ම ඝන අපදව්ය හරියාකාරව 
කළමනාකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 50ක මුදල් 
පමාණයකුත් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයාට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතු ෙවනවා.  

ෙමහිදී කිව යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට අපි 
යම් යම් කරුණු කාරණාවලදී අෙප් දුවා දරුවන්ෙග් ආකල්ප 
හරියාකාරව ෙවනස ් කරලා නිවැරදි කමෙව්දයකට අරෙගන 
ගිෙයොත් තමයි සමාජයට හරියාකාර වූ පුද්ගලෙයක් එකතු 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වයත් එක්ක පාසල් නියමු වැඩසටහන තුළින් යම් මුදලක් 
වියදම් කරලා පාසල් මට්ටමින් ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. එහි පැහැදිලි 
අරමුණ හා බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් ෙවන්ෙන් වඩා ෙහොඳින් 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන පරිසර හිතකාමී කණ්ඩායමක් ෙම් 
සමාජයට එකතු කිරීමයි. එම නිසා ඒ දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙබොෙහොම සාර්ථකව හා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට අරෙගන යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද එක්තරා 
විධියකට ෙවනස් වුණු කමෙව්දයකට ෙම් රට පාලනය කරන බව 
අපි දන්නවා. හැබැයි, ෙම් ෙවනස් වුණු කමෙව්දයට අනුව ෙම් රට 
පාලනය ෙවන ෙකොට විපක්ෂය ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂය ෙව්වා, 
පක්ෂ එකමුතු ෙවලා ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු 
ෙව්වා, ෙම් ෙමොනම ෙහෝ කමයක් තුළින් අවසානෙය් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, රටට 
වඩාත් වැඩදායී, යහපත් වූ කමෙව්දයක් රෙට් ජනතාවට අත් පත් 
කර දීමයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළ යම් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. අපට සියයට 100ක් එකඟ ෙවන්න බැරි යම් යම් 
කරුණු කාරණා තිෙබනවා. 

769 770 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු 
කාරණාවක් තිෙබනවා. ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා 
මතක් කළා, විදුලි වාහන සහ ෙදමුහුම් වාහන ෙම් රටට 
ෙගන්වීෙම්දී පනවා තිෙබන බදු පිළිබඳ.  ඒ සම්බන්ධව අපි විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. එක පැත්තකින් ඉන්ධන සඳහා 
විශාල මුදලක් පිට රටවලට යන බව අපි දකිනවා. තව පැත්තකින් 
බැලුෙවොත් ඉන්ධන දහනෙයන් පිටවන කාබන්වලින් පරිසරයට 
විශාල හානියක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වාහන අමතර ෙකොටස්වලට 
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවනත් රටවලට යවන්න අපට සිද්ධ 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් සියලු 
ෙද්වල්වලට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් වන විදුලි බලෙයන් දුවන 
වාහන රටට ෙගන්වන්න තිෙබන අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන් අවහිර 
කිරීම කිසිදු විධියකින් අපට අනුමත කරන්න පුළුවන් කාරණයක් 
ෙනොෙවයි කියන එක විෙශේෂෙයන් ෙමතැනදී මතක් කරන්න ඕනෑ. 
අද ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් ෙම් වාෙග් විවිධ කමෙව්දයන්වලට 
යනවා. විදුලි බලෙයන් දිවීම සඳහා නිපදවන ෙමෝටර් රථ වැඩි 
වශෙයන් භාවිත කරන කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදනවා. හැබැයි, අපි 
රටක් විධියට ඒක ෙවනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, සමාජ 
හිතකාමී කමෙයන් එළියට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න හදනවා නම් 
ඒක කිසිම විධියකින් අනුමත කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශයට 
නායකත්වය ෙදන අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත්යවරයා ඒ සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 

අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන බැලුෙවොත් ඒ සඳහා යම් යම් 
සහන කමෙව්දයන් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට යම් යම් කමෙව්ද අලුතින් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 
හැබැයි, එහිදී විෙශේෂ වශෙයන්ම මුදල් අමාත්යතුමා සඳහන් කෙළේ 
ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, පාරම්පරික ෙපොෙහොර භාවිතයත් 
එක්ක සමාජ හිතකාමී කමෙව්දයක් ෙගොඩනඟන්න ඕනෑය කියන 
කාරණාවයි. අපි දන්නවා, ඒක ෙබොෙහොම ඇත්ත. කලින් තිබුණු 
කමෙව්දය වෙග් බිලී පිත්තයි, මාලුවයි ෙදකම ෙදන එක සාධාරණ 
නැහැ. බිලී පිත්ත දීලා ඒ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් ෙගොඩනැඟීමයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි එෙහම කියලා ආපු කමෙව්දයන් සියල්ල 
එකපාරටම ෙවනස් කරන්න හදනවා නම් ඒ තුළ සාධාරණයක් සහ 
ජනතාව තුළ පැහැදිලි තත්ත්වයක් ෙගොඩනැ ෙඟයි කියලා අපට 
විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ෙමොකද, අපි දන්න කාරණාවක් තමයි 
රුපියල් 2,500ට තිබුණු කිෙලෝගෑම් 50ක ෙපොෙහොර මිටිය වී 
ෙගොවීන්ට රුපියල් 350ට ලබා දීම. යුරියා ෙව්වා, ටීඑස්පී ෙව්වා, 
එම්ඕපී ෙව්වා කිෙලෝ පනහක ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350කට 
ලබා දුන්නා. මා හිතන විධියට අනිකුත් ෙගොවීන්ටත් ඒ ෙපොෙහොර 
මිටියක් රුපියල් 1,200කට විතර ලබා දුන්නා. හැබැයි, ෙම් ෙද්වල් 
ෙවනස් කරලා රුපියල් 25,000ක මුදලක් අතට ලබා දුන්ෙනොත් 
එහි අවසාන පතිඵලය කුමක් ෙවයිද කියන එක ගැන අපට පැහැදිලි 
විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ මුදල ෙයොදවලා ඒ 
අක්කර පමාණය වගා කරන්න ඔවුන් කටයුතු කරයි කියා කවුරු 
හරි විශ්වාස කරනවා නම් ඒක මුළාවක්. ඒක ෙකොෙහත්ම 
කියාත්මක වන තත්ත්වයක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

තීරු බදු රහිත වාහන ෙගන්වන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ට තිබුණු 
ඒ අයිතිය නැති කරලා අප ඔවුන්ෙග් අතට යම් මුදලක් -රුපියල් 
මිලියනයක්- ෙදන කමෙව්දයක් හදනවා නම් ඒෙකන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණය ඉෂ්ට ෙවයි කියා අප විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ඒ 
පුද්ගලයාෙග් ආත්ම අභිමානයත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයයි නිර්මාණය කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ ආත්ම අභිමානය, 

ෙගෞරවය කියන සියලු ෙද්වල් මුදලක් දීලා ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන් කියා අප හිතන්ෙන් නැහැ.   

පරිසර හිතකාමී, විදුලිෙයන් දුවන වාහනවලට වැඩි 
පමුඛතාවක් දීලා, නැත්නම් ෙදමුහුන් වාහනවලට වැඩි පමුඛතාවක් 
දීලා ඒවාට අවශ්ය පතිපාදනත් එක්ක ඒ තීරු බදු රහිත වාහන 
ෙදනවා නම් එය වඩාත් සුදුසුයි කියා අප ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225ක් ඉන්නවා. ඒ 225ෙදනාට තීරු 
බදු රහිත වාහන නැති වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, අර අහිංසක 
රාජ්ය ෙසේවකයාට තීරු බදු රහිත වාහන ෙගන්වීමට දීලා තිෙබන 
අයිතියට යම් බලපෑමක් ෙවනවා නම් ඒවා ෙවනස් කරන්න කියා 
අප ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
අප අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන බහුතරයක් ෙමරටට 

බරක් ෙනොවී, මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙනොවී පවත්වා ෙගන 
යන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් පවතිනවා. ජාතික මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යටෙත් අෙප් ඉන්න ශිල්පීන් විෙද්ශවලට 
යවලා පුහුණු කරන්න අද වන විට මුදල් අමාත්යවරයා විෙශේෂ 
පතිපාදන සකස් කර තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂෙයන් අගය කළ යුතු 
කාරණාවක් හැටියට අප දකිනවා. ෙමොකද, කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
සියලු ෙද්වල් අප කරෙගන ආවත්, පාරම්පරිකව ඒ රැකියාවල 
නියුතු වුණු කණ්ඩායම්වලට අවශ්ය වන ආදායම් උපයන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙගොඩනැඟිලා නැත්නම් ඒවාට අවශ්ය වන ඒ 
සංෙශෝධන අප කළ යුතුව තිෙබනවා. අය වැෙයන් ඒ 
සංෙශෝධනයන්ට අවශ්ය කරන මුදල් පතිපාදන ෙවන් කිරීම 
පිළිබඳව අප ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කෑලෑ එළි කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ විවිධ කාරණා පිළිබඳව 
අෙප් පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා මතක් කළා.  හැබැයි, ෙම් 
වන විට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ සියලු 
විනාශකාරී ෙද්වල් නතර කර තිෙබනවා. ඒවාට දැඩි නීතිරීති 
එක්ක කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීරණය කරලාත් 
තිෙබනවා. ඒවා ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක ෙවනවා කියන 
කාරණයත් ෙම් ෙවලාෙව්දී මා මතක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 

 
[2.32p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I am pleased to participate in 
the Committee Stage Discussion pertaining to the 
Ministry of Mahaweli Development and Environment 
headed by His Excellency the President as well as the 
Ministry of Irrigation and Water Resources Management 
headed by my Friend, the Hon. Wijith Wijayamuni 
Zoysa.  
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2015 ෙදසැම්බර් 07 

In dealing with the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, I must here acknowledge the 
support given by the Hon. Minister to my Ministry, the 
Ministry of City Planning and Water Supply, in 
establishing new water supply schemes. It is imperative 
for us to continuously deal with the Ministry of Irrigation 
and Water Resources Management since we share their 
reservoirs and other water resources in order to supply 
drinking water to many parts in the country. In that 
regard, I must thank the Minister that he was present at a 
meeting summoned by me at the Ministry to resolve some 
of the outstanding issues pertaining to the Irrigation 
Department when it came to water supply schemes 
covering the entire Island. I was pleased that his 
Colleague from the same District of Moneragala, the Hon. 
R. M. Ranjith Madduma Bandara, who is the Minister of 
Public Administration, was also present since we 
discussed some of the issues pertaining to the Moneragala 
District and the Ampara District which concern some of 
the future schemes that are to be implemented.  

Particularly, I would like to first deal with the need to 
have a proper reservoir built over Heda-oya, which flows 
through the Moneragala and the Ampara Districts and 
together with that, the Kumbukkan-oya, which the Hon. 
Minister mentioned, which of course will have a reservoir 
at Nakkala which will also be very useful in enhancing 
the existing water supply scheme and to expand drinkable 
water to many areas both in the Moneragala and the 
Ampara Districts. In this regard, we believe that the Heda
-oya Reservoir is an important irrigation scheme which 
will capacitate the National Water Supply and Drainage 
Board to supply drinking water to the Siyambalanduwa 
area and also to Pottuvil. We had undergone severe 
difficulties in the Pottuvil area, both in the Pottuvil DS 
Division and Lahugala DS Division. We have had 
boreholes and those boreholes have all gone dry and 
therefore, the drinking water supply to the Pottuvil area 
and the Lahugala area have been seriously affected. The 
only option we have is to have the Heda-oya Reservoir 
built. In this regard, I urge the Hon. Minister to give it 
priority so that this long-standing problem of drinking 
water issue in Lahugala, Siyambalanduwa and Pottuvil 
areas will be resolved through the Heda-oya Reservoir 
being built.  

Together with that, I have already spoken about the 
Nakkala Reservoir which will help Moneragala, Buttala 
and Madulla areas, which will certainly be a great boon 
when it comes to providing proper drinking water 
facilities. That will at least have the capacity of 15,000 
cubic metres per day if that reservoir comes into being. Of 
course, the construction has now got underway and we 
will expect it to be very helpful towards these projects. 

Then, the Members from the Batticaloa District in the 
Eastern Province have been very often raising the issue of 
raising the Unnichchi Tank bund. If we can raise it by 

about two inches that will help us to draw water and 
provide to Koralaipattu Central, Koralaipattu West, 
Koralaipattu South, Eravur and Valaichenai.  

But then there is a suspicion by the Hon. Members 
representing the Tamil National Alliance that the 
surrounding areas, the other Tamil villages, may not get 
water if we use the water from the Unnichchi Tank to 
supply water up to Valaichenai. I must very categorically 
say that there is no intention by the Water Supply and 
Drainage Board to deprive the existing villages around 
the Unnichchi Tank. I will give a very solemn 
undertaking that we will make sure that all villages 
surrounding the Unnichchi Tank will also be included in 
the water supply scheme. No water will go out of the area 
before we provide water to the outlying villages in and 
around the Unnichchi Tank if at all we go ahead with the 
programme to draw water from the Unnichchi Tank by 
raising the level of the tank by another two inches. We 
believe that about 40,000 cubic metres of water could be 
held additionally to supply to the areas which I have 
already mentioned if we do this.  Here of course we need 
the consent of the Irrigation Department to complete this 
project.  

The other alternative is of course to join both Rugam 
and Kitul Tanks in Batticaloa. Rugam and Kitul 
amalgamation is another suggestion that has been made 
by the Irrigation Department. If that scheme could be put 
into operation early, that might help us to enhance the 
water supply to the areas that I have already mentioned  - 
Valaichenai and Kalkudah areas. Particularly, there is a 
high tourism potential and many tourists are now coming 
towards Pasikudah and other places. Even those hotels 
lack proper water facilities. The way the expansion is 
taking place, if we are to meet the demands, it may be 
necessary for us to either resort to the Unnichchi Scheme 
and increase the level of the bund by two inches and then 
have an additional 40,000 cubic metres of water available 
for this particular purpose or otherwise the Rugam-Kitul 
amalgamation needs to take place. The Rugam-Kitul 
amalgamation has already been designed and it is 
expected to be completed much later. Because of the dire 
need to have a quick supply of water, this Unnichchi 
proposal has been made. Therefore, I hope the Irrigation 
Department will look into this request and one of these 
options would be put into operation very soon.  

Then, of course there is the Yan-oya Project which I 
believe is also in the pipeline. This will solve a serious 
problem in Gomarankadawala, Padavi Sripura, 
Moraweva and Kuchchaweli DS divisions. These are 
areas affected by the CKD - the Chronic Kidney Disease 
- which is affecting the poor residents of 
Gomarankadawala, Padavi Sripura, Moraweva and 
Kuchchaweli divisions. This will also help us in 
Kebithigollewa, Kahatagasdigiliya, Horawpatana and 
Padaviya divisions in the Anuradhapura District. 
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Therefore, the Yan-oya Development Project by the 
Irrigation Department is a very essential project which 
has to be prioritized and completed as soon as possible so 
that this will help the Department of National Community 
Water Supply to supply clean drinking water to these 
areas that have been seriously affected with the Chronic 
Kidney Disease. His Excellency the President, I must say, 
has been chairing a Task Force aimed at eliminating the 
Chronic Kidney Disease and under his leadership, some 
decisions have been taken and I urge once again that Yan-
oya Development Project be given high priority by the 
Irrigation Department. 

There are other issues including the North Central 
Province Canal Project, which I believe is also being 
given some priority. There is also the Upper Ma-oya 
Reservoir Project which is also very helpful for us to 
embark on the balance areas in that sector. 

Then, the Uma-oya Project has undergone some 
difficulties because of the tunnelling and seepage of 
water. I hope that some action is being taken to stop the 
leakages because the Ettampitiya Water Supply Scheme, 
the Hambegamuwa Water Supply Scheme, all depend on 
proper implementation of the Uma-oya Project. Then, 
implementing the Bandarawela, Haputale and Diyatalawa 
Water Supply Schemes by directing water to Dayaraba 
Reservoir from Uma-oya is a necessity.  

Since there is only limited time, I mentioned these few 
important irrigation projects which will help us enhance 
the water supply schemes in the area. I must once again 
thank the Minister, the Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa, 
for having given us his time graciously to discuss some of 
these matters. I must also thank His Excellency the 
President who has given a very valuable leadership in the 
environmental and the Mahaweli development sector.  

Thank you, very much.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Sivasakthi 

Ananthan.  
 
 

[பி.ப. 2.44] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் நான் சார்ந்தி க்கின்ற வன்னி 
மாவட்டத்தின் நீர்ப்பாசனம் ெதாடர்பாக ம் குளங்களின் 

னரைமப் த் ெதாடர்பாக ம் சில விடயங்கைள இங்ேக 
ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக 

வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய 3 மாவட்டங்களி ம் 
6 திய நீர்த்ேதக்கங்கைள உ வாக்கி அத டாக 10,000 
இற்கும் ேமற்பட்ட வயல் நிலங்கைள ெநற்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப த்த ம். அேதேபால், காணியற்ற மக்க க்குக் 
காணிைய வழங்கி, இந்த நீர்த்ேதக்கத்தி டாக 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ம். 
அந்தவைகயில் அ  சம்பந்தமாகச் சில திட்டங்கைள ம் 
இங்ேக ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, மன்னார் மாவட்டத்திேல கூராய்த்திட்டத்ைதக் 
குறிப்பிடலாம். தற்ேபா  த க்கப்படாமல் இ க்கும் 
பறங்கியாற் க்குக் கு க்காக, சிராட் க்குள கிராமத்தில் 
அைணக்கட்  அைமப்பதன் லம் நீைரத் திைசதி ப்பிக் 
கூராய்க்குளத்திற்கு ெகாண் ெசல்வத டாகத் தற்ேபா ள்ள 
நான்கு சிறிய குளங்க க்குக் கீழான 400 ஏக்கர் 
வயல்நிலத்தில் ெசய்ைகபண்ண ம். ேம ம் 25 சிறிய 
குளங்க க்கூடாக அந்த நீைர வி வதன் லம்  
பயிர்ச்ெசய்ைகக்கான நிலத்ைத 1,750 ஏக்கராக 
அதிகாிக்கக்கூ ய ஒ  திய திட்டமாக ம் இ  இ க்கின்ற . 
இந்தத் திட்டமான , ஏற்ெகனேவ 1983ஆம் ஆண்  
கிராமங்கைள ேமம்ப த் ம் திட்டத்தின் -IRDP- கீழ் 
எ க்கப்பட் , அப்ேபாைதய நாட் ன்  சூழ்நிைல காரண 
மாகக் ைகவிடப்பட்ட . தற்ேபாைதய நிைலயில் இந்த 
திட்டத்திற்கான உத்ேதச மதிப்பீ  900 மில் யன் பாயாகும். 
இதனால் 800 கு ம்பங்கள் பயன்ெப வர். இதில் பின்வ ம் 
ேவைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் யி க்கிற . 
அைவயாவன, பறங்கியாற் க்கு கு க்காக அைணக்கட்  
கட்டேவண் ம்; அைணக்கட் ந்  கூராய்க்குளத்திற்கான 
அ குவாய்க்கால் அைமக்கப்பட ேவண் ம்; கூராய்க்குளம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்யப்பட ேவண் ம்; கூராய்க்குளத்தின் 
கீ ள்ள 25 சிறிய குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். நீண்ட காலமாகேவ இந்தத் திட்டம் கிடப்பி ந்  
வ வதால், அதைன ன்ென க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால், ேசமம  அைணக்கட்  -நஞ்ச த்த பள்ளம் - 
திட்டத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். வ னியா மாவட்டத்தில் 
இந்தத் திட்டத்ைத ன்ென ப்பத டாக 400 ஏக்கர் வயல் 
நிலங்களில் நீர்ப்பாசனம் ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். 
ேசமம க் குளத்தின் வான் வாய்க்கால்   -கனகராயன் ஆற்றின் 
ேமற்பகுதி - அைணக்கட் ன் லம் மறிக்கப்ப மானால், 400 
ஏக்கர் வைரயான மானாவாாிச் ெசய்ைக பண்ணப்ப ம் 
ெநற்காணிக க்கு நீர் விநிேயாகம் உ திப்ப த்தப்ப ம். 
இதனால் 200 கு ம்பங்கள்வைர பயனைடயக் கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ேம ம் வ னியா, மன்னார் மாவட்டங்களில் சகல 
குளங்களி ம் வான் பா ம்ேபா  ஏற்ப ம் ெவள்ள 
அழிவிைனத் த ப்பதற்கு கழி  வாய்க்கால்கள் ேமம்ப த்தப் 
பட ேவண் ம். அத் டன், உள்ளீ கள் மற் ம் 
விைளெபா ட்கைளக் ெகாண் ெசல்வதற்ேகற்ற வைகயில் 
விவசாயப் பகுதி திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய 
ேதைவ ம் இ க்கிற .  

அேதேபால், மாங்குளத்திற்கான நீர் விநிேயாகத் 
திட்டத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். பா யாற்றின் ேமற் 
பகுதியில் ஒ  நீர்த்ேதக்கத்திைன அைமப்பதன் லம் 
மாங்குளத்திற்கான நீர் விநிேயாகத்திைன ேமற்ெகாள்ளலாம் 
என்ப  உத்ேதச திட்டமாகும். இவ்வைகயில் பா யாற்றிைன 
மறிப்பதனால் வ னிக்குளத்திற்கான நீர்வரத் ப் பாதிக்கப் 
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ப வதைன ஈ ெசய் ம் வைகயில் பறங்கியாற்றிைன 
ன் றிப்  பகுதியில் அைணக்கட் லம் திைச தி ப்பி 

அந்த நீைரப் பா யாற் க்கு ெகாண் ெசல்ல ம்.  

இேதேபால் வ னியா மாவட்டத்திேல பாவற்குளத்தி 
ந்  ெவளிேய கின்ற ேமலதிக நீர் கல்லா  

நீர்த்ேதக்கத்தினால் மன்னார் கடைலச் ெசன்றைடகின்ற .  
ஆகேவ, இந்தக் கல்லா  நீைர மறிப்பத டாகச் 
ெசட் குளத்திேல 1000 ஏக்கர் வயற் காணிகளில் பயிர் 
ெசய்யக்கூ ய  நிைல உ வாகும்.  ஆகேவ, இந்த  நிைல 
ஏற்ப மானால், காணியற்றவர்க க்கும் காணிகைள வழங்க 

ம்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் குறிப்பாகப் க்கு யி ப் ப் 
பிரேதசத்தில் உள்ள ேபராற்  நீர் ணாக நந்திக்கட ேல 
கலக்கிற . க்கு யி ப் ப் ேபராற்  நீர்த்ேதக்கம் 

னரைமக்கப்ப மாக இ ந்தால் 500 கு ம்பங்கள் தம  வயல் 
நிலங்கைளச் ெசய்ைக பண்ண ம்.  ஆகேவ, இந்தத் 
திட்டத்ைத ம் கவனத்திெல க்க ேவண் ம். இந்த 6 திய 
நீர்த்ேதக்கங்க டாக வன்னி மாவட்டத்திேல 10,000 ஏக்கர் 

திய வயல் நிலங்களில்  ெநல் ற்பத்திையச் ெசய்வதற்ேகற்ற 
திட்டங்கைள வகுக்க ம். அேதேபால் மன்னார், வ னியா, 

ல்ைலத்தீ  ஆகிய 3 மாவட்டங்களி ேம 395 குளங்கள் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படாமல் இ க்கின்றன.  வன்னி 

மாவட்டத்திேல நீண்ட காலமாகப் ேபார் நைடெபற்ற 
காரணத்தினால் இந்தக் குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
படாமல் இ க்கின்றன. அதனால் இந்தக் கிராம மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரங்கள் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன.  ஆகேவ, இந்த 3 மாவட்டங்க க்கு ாிய 
குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ப  
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும்.   

அ த்ததாக, வ னியா மாவட்டத்தி ள்ள வன இலாகாத் 
திைணக்களத்தின் சில நடவ க்ைககள் சம்பந்தமாக இங்ேக 
கூறேவண் யி க்கின்ற . எனக்கு ன் உைரயாற்றிய 
எங்க ைடய சக பாரா மன்ற உ ப்பினர் குறிப்பிட்ட  
ேபால், வ னியா மாவட்ட வன இலாகா திைணக்களத்ைதச் 
ேசர்ந்த சில அதிகாாிகள், அந்த  மாவட்டத்திேல 35-40 வ ட 
காலமாக மக்கள் கு யி க்கின்ற காணிகள் அல்ல  
அவர்க க்குாிய ேமட் நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்குாிய 
காணிகள், வயற்காணிகள் ேபான்றவற்ைற வன இலாகாத் 
திைணக்களத்திற்குாிய காணிகெளன்  ெசால்  எல்ைலக் 
கற்கைள இ கிறார்கள். அதனால், அந்தக் கிராம மக்க க்கும் 
இந்தத் திைணக்களத்திற்குமிைடேய பல ரண்பா கள், 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன.  அந்தத்  
திைணக்கள அதிகாாிகள் அந்த மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 
அரச  அதிப டேனா, பிரேதச ெசயலாள டேனா அல்ல  
அங்கி க்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் எவ ட ேமா 
கலந்தாேலாசிக்காமல் தன்னிச்ைசயாக இந்தப் ெபா  
மக்க ைடய காணிகைளச் சு காித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
இ ெதாடர்பாக நான் ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் 
அவர்க ைடய கவனத் க்கும் அரசாங்க அதிப ைடய 
கவனத் க்கும்   ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன்.   

வன்னி மாவட்டத்தி ந்  ஏற்ெகனேவ இடம்ெபயர்ந்த 
ஓர் இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் இந்தியாவிேல 
அகதிகளாக இ க்கிறார்கள். இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களிேல இன்ன ம் 
மீளக்கு ேயறவில்ைல. த்தம் காரணமாக அந்தக் காணிகைள 

ைமயாகத் ப் ர ெசய்  மீளக்கு ேயற யாத 
நிைலைம இ ந்த . ஆகேவ, இந்த வன இலாகா ெபா வாக 

இ க்கின்ற கா கைளப் பா காப்ப  என்ப  ேவ  விடயம்;  
ெபா மக்க க்குச் ெசாந்தமான இந்த நிலங்கள் சு காிப்பைத 
அ மதிக்க யா . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு இந்த 
அதிகாாிக க்கு காணி சு காிக்கின்ற அதிகாரத்ைத 
நி த் ம்வைகயில் பணிப் ைரகைள வழங்க ேவண் ம்.  

ேம ம், வன்னி மாவட்டத்திேல பலேகா  பாய் 
ெப மதியான மரங்கள் ெதாடர்ந்  அழிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அைத  இந்த அதிகாாிகள்  த த்  
நி த் வதற்குப் பதிலாக அவர்கேள இலஞ்சத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்  சட்டவிேராதமாக மரம் அாிவில் ஈ ப கின்றவர் 
க க்குத் ைணேபாகின்றார்கள். அவர்கள் அங்கி க்கின்ற 
ெப மதிவாய்ந்த பாைல, திைர, ேதக்கு மற் ம் ம த 
மரங்கள் ேபான்றவற்ைற அாிந் ெகாண்  ெசல்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இதைனத் த ப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாி 
க க்குக் க ைமயான உத்தரைவப் பிறப்பிக்க ேவண் ம். 
இந்த மாவட்டத்திேல சட்ட விேராதமாக மரம் ெவட் தல், 
காடழித்தல் ேபான்ற விடயங்கைளக் கவனிக்கேவண் ய வன 
இலாகா, அதைன ேமற்ெகாள்ளாமல் ெபா மக்களின்  
காணிகைளச் சு காித் க்ெகாண் க்கின்ற . 

அேதேபால், ெகா ம்பி ந்  வ கின்ற ெதால்ெபா ள் 
திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அங்கி க்கின்ற 50 
வ டங்கள் பைழைமவாய்ந்த, உ திக ள்ள காணிகைளக் 
கூடச் சு காிக்கிறார்கள். பம்ைபம ப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஒ வர் தன்னிடம் இ க்கின்ற உ திைய என்னிடம் 
காட் னார். அந்த உ தியின்ப  அ  50 வ டங்க க்கு ேமல் 
பைழைம வாய்ந்த 10 ஏக்கர் காணியாகும். அவ ைடய 
காணிக்குப் பக்கத்தில் இ க்கின்ற கிடாய்ச்சூாி காமி ள்ள 
இரா வத்தினர் அவ ைடய காணியி க்கின்ற 3 
கிண கைள ம் பயன்ப த்தித்  ேதாட்டம் ெசய்கிறார்கள். 
ஆனால், அந்தக் காணிக்குாியவர்கள் அதற்குள்  ேபாக ம் 

யா ; ேதாட்டம் ெசய்ய ம் யா . அண்ைமயில் 
ெகா ம்பி ந்  வந்த ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தின் 
அதிகாாிகள் அந்த 10 ஏக்கர் காணிைய ம் சுற்றி இ  
தமக்குாிய காணிெயன்  அைடயாளப்ப த்திவிட் ச் 
ெசன்றி க்கிறார்கள். ஒ றத்தில் தமிழ் மக்களின் காணிகைள 
வன இலாகா சு காிக்கின்ற ; ம றத்தில் ெதால்ெபா ள் 
திைணக்களத்தினர் என்  கூறிப் பறித் ச்ெசல்கிறார்கள்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் பறைவகள் சரணாலயத்திற்கு 
என்  கிட்டத்தட்ட 4,000 ஏக்க க்கு ேமல் காணிகள் 
சு காிக்கப்பட் க்கின்றன. மன்னார் நகரம், வங்காைலப் 
பிரேதசம், தி க்ேகதீஸ்வரம் ேபான்ற இடங்களி ள்ள ெப ந் 
ெதாைகயான காணிகள் இதற்காகச் சு காிக்கப்பட் ள்ளன. 
இந்தப் பறைவகள் சரணாலயம் என்  குறிப்பி கின்ற 
இடத்தில் ஒ  மரங்கூடக் கிைடயா . அ  வ ம் 
ெவட்ைடெவளியான இடமாகும்.  

வடக்கு, கிழக்கில் ேபார் நைடெபற்  வைடந்தி க் 
கின்ற ; மக்கள் ைமயாக மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட 
வில்ைல. இடம்ெபயர்ந்  இந்தியாவிேல இ க்கின்ற அகதிகள் 
பலர் இங்கு வரேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ஆனால், 
இரா வத்தினர் ஏற்ெகனேவ பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் 
நிலங்கைள பி த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக, 
ெசட் குளம் பிரேதசத்தில் 6,000 ஏக்க க்கு ேமல் 
இரா வத்தினர் பி த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இப்ப யான நிைலைமகளில் நல்லாட்சி ெசய்கிேறாம் என்  
ெசால் கின்ற இந்த அரசாங்கம், இவற் க்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அத்ேதா  
காடழித்தல், சட்டவிேராதமான மரக்கடத்தல், ெதால்ெபா ள் 
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திைணக்களம் என்  கூறி காணிகைளச் சு காித்தல், 
பறைவகள் சரணாலயத் க்ெகன்  காணிகைளப் பறித் 
ெத த்தல் ேபான்ற விடயங்கைளத் த த் நி த்த ேவண் ம். 
ஆகேவ, எந்தவைகயி ம் இந்த மக்க க்கான  மீள்கு ேயற் 
றத் க்கு அரசாங்கம் அ மதிக்காதவைர ஒ  நல்லாட்சி 
ையேயா, நல் ணக்கத்ைதேயா ஏற்ப த் வ  என்ப  ஒ  
ெபாய்யான விடயமாகத்தான் இ க்கும்.  

இ தியாக, நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்கைளக் 
கவனத்தில் எ க்கேவண் ெமன்  கூறி, எனக்குச் சந்தர்ப்பம்  
வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි 

සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට 
භාජනය වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා ෙවනුෙවන් ෙවලාව ෙවන් කර 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්  කථා කරන්න ලැබීම 
සම්බන්ධෙයනුත් මට යම් කිසි සතුටක් තිෙබනවා. ෙමොකද,  
පරිසරය සම්බන්ධව කථා කරද්දි, දිවුලපිටිය ආසනය, දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන් සුවිෙශේෂීයි. 
ඔබතුමා කලක් එහි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පධාන සංවිධායකවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා.  පරිසරය විනාශ වීම තමයි අපට දැඩිව 
බලපාන, දැඩිව තිෙබන ගැටලුව.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙකොළඹ 
පෙද්ශය ෙගොඩ නංවන්න, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව්  ජනාකීර්ණ පෙද්ශ 
ෙගොඩ නංවන්න ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය කරන අමු දව්ය වැඩිම 
පමාණයක් ෙකොළඹට ෙග න එන්ෙන් අෙප් දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
බලපෙද්ශෙයනුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් 
කියනවා නම් දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, Colombo Port City 
Project එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය වකවානුෙව් කෑ 
ගහලා පකාශ කෙළේ,  "Colombo Port City Project එක අපි 
කරන්ෙන් නැහැ, ඒක කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක කිසි 
ෙසේත්ම ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලායි. මට මතකයි, ධීවර ගම්මාන 
පුරාවට, මීගමුව, වත්තල, පමුණුගම වාෙග් පැතිවලට ගිහිල්ලා 
කිව්වා, ෙම්ක කෙළොත් ෙකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, ගල්කිස්ස 
පෙද්ශ නැතිව යනවා කියලා. අපි ඒ ෙවලාෙව් Colombo Port City 
project එෙක් තිෙබන වටිනාකම ගැන කියද්දි, ෙම් විධියට කෑ 
ගහලා තමයි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ. ෙම් Colombo 
Port City Project එක කෙළොත්, ගල් කඳු කැෙඩනවා, පස් කඳු 
විනාශ ෙවනවා, විශාල විධියට පරිසරය විනාශ වනවායි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ගම් පෙද්ශ ඇතුළට ඇවිත් පකාශ කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, අද වන ෙකොට ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා මාධ්ය සාකච්ඡාවකදි පැහැදිලිවම කිව්වා, Colombo 
Port City Project එක පටන් ගන්න ඕනෑයි කියලා. ඒක කරන්න 
අවශ්යයි කියලා කිව්වා. අපි එදා ඒ අවශ්යතාව ගැන කිව්වා. 
ෙමොකද, විශාල නගරයක් නිර්මාණය ෙවද්දි, ඒෙක් අවශ්යතාව 
අපට දැනුණා. එෙහම දියුණු ෙවන්න ඕනෑයි කියන එක දැනුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ගරු 
පරිසර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අපත් සමඟ චීන සංචාරෙය් ෙයෙදද්දි, 
අපි ෙම් වාෙග් වටිනා වැඩසටහන්වලට සහෙයෝගය දක්වන්න 
ඕනෑයි කියලා  අපට පකාශ කළා. [බාධා කිරීමක්] සංවර්ධනය 
පැත්ෙතන් මිසක්, අෙනක් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අද 
විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ගැන. ඒ 
වාෙග්ම එහි නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුරය තරුණයකුට දීම 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි වඩාත් සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් විනාශ 
ෙවමින් යන පරිසරය යම් තාක් දුරට ආරක්ෂා ෙව්වි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලිෙය් ඉඩම් 
අත්තෙනෝමතිකව අත් පත් කරෙගන, අත්තෙනෝමතිකව 
පරිහරණය කරන වට පිටාව දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඒ සංවර්ධන වැඩසටහන්, වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක වනවා. ෙම්ක තමයි රටට අවශ්ය 
කරන්ෙන්. ඒ පෙද්ශවල සහජීවනය ඇති ෙවන්න ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
සිංහල මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩ කඩම් ජනතාවට 
ලබා දීලා, ඒ ඉඩ කඩම්වල අයිතිය ලබා දීලා, ඒ පෙද්ශ සශීක කළ 
යුතුයි. මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
නිර්මාතෘවරයාෙග් ඒ සංකල්පය, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ඉන්න කාලවකවානුව තුළත් කියාත්මක කරෙගන ආවා.  ෙම් වන 
විනාශය, කැලෑ විනාශය, පරිසර සංෙව්දී කලාප විනාශය තුළ අද 
ෙකොළඹට ඇවිත් තිෙබන ෙලොකුම තර්ජනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

අද ෙකොළඹට ආවාම මහා විශාල කඳු විධියට ෙපෙනනවා, 
කුණු කඳු. බ්ලූමැන්ඩල් ගත්තාම, ෙදමටෙගොඩ ගත්තාම විශාල 
කුණු කඳු ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. අද ෙමය ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන කරෙගන යන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනයක 
අය වැය සූදානම් කරන ෙකොට, කුණු ටික ඉවත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්වාට සුදුසු  වැඩ පිළි ෙවළවල්, වැඩසටහන් 
තිෙබනවා. ඒ වැඩසටහන් දැන් ෙම් රටට අවශ්යයි.  

ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වැඩසටහන 
කියාත්මක ෙවනවා නම් අපි ෙබොෙහොම සතුටුයි. අද අපි ෙකොළඹට 
එද්දී දකින්ෙන් ෙමොනවාද? ගම්පහ දිස්තික්කය අවසන් කරලා, 
කැලණි පාලෙමන් ෙකොළඹ දිස්තික්කයට ඇතුළු ෙවද්දී දකුණු 
පැත්ෙත් තිෙබන බ්ලූමැන්ඩල් කුණු කන්දයි, වම් පැත්ෙත් තිෙබන 
ෙදමටෙගොඩ කුණු කන්දයි  දැක්කාම  අෙප් රටට පැමිෙණන 
විෙද්ශිකයාෙග් සිතු තුළ පවා මහා පිළිකුලක් තමයි ඇති වන්ෙන්.  
කටුනායක වැනි හරි ලස්සන තැනක ඉඳන්  ඇවිත් ෙකොළඹ 
නගරයට ඇතුළු ෙවන  ෙකොට ෙම් වාෙග් කුණු කඳු දැක්කාම අෙප් 
රට ගැන මහා කනගාටුදායක හැඟීමක් තමයි ඔවුන් තුළ ඇති 
වන්ෙන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙම් 
සඳහා මනා වැඩ පිළිෙවළක් ඒ වකවානුව තුළ ෙගන ගියා. ඒවා 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්යයි. වර්තමාන රජයටත් ඒ  වගකීම 
තිෙබනවා. වර්තමාන රජෙයන් සිද්ධ ෙවන වැරැද්දක් තමයි, අප 
කළ ෙද්වල්වල අනික් පැත්ත කරන එක. පසු ගිය රජ ය  කළ 
ෙහොඳ වැඩ ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් වටිනාකමක් තිෙබනවා. 
නමුත්, අද කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් දවසකත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. උළු කර්මාන්තයට අවශ්ය කරන මැටි ලබාගැනීෙම්දී, 
ගෙඩොල් කර්මාන්තයට අවශ්ය කරන මැටි ලබා ගැනීෙම්දී, Port 
City වැනි ව්යාපෘතිවලට අවශ්ය කරන කළු ගල් ලබා ගැනීෙම්දී 
පරිසරය විනාශ ෙනොවී ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ සථ්ාන නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ අමුදව්ය 
ලබාගන්නවා නම්  ෙහොඳයි. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමාත් එක්ක මා අද ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා . ෙම් කළු ගල්  
කඩපු අක්කර පනෙහේ, හැෙට් ඉඩම් තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම්වල ෙපොල් 
වගා කරන්න පුළුවන්. වසර ගණනාවක් පරණ වුණු ඒ කැළි කසළ 
අද පස් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද කැළි කසළ නැහැ ඒ 
ස්ථානවල. ඒ නිසා ඒ තැන්වල ෙපොල් වගා කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා; වතු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙමවැනි අලුත් සංකල්පවලට, අලුත් 
ෙද්වල්වලට රට අරෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව සියලු ෙද් 
නතර කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්.  

එක වකවානුවක භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 
පරිසර අමාත්යාංශය යටෙත්යි තිබුෙණ්. මට ෙහොඳාකාරවම 
මතකයි, ගල්කිස්ෙසේ තිබුණු ඒ කාර්යාංශය වැහිලායි තිබුෙණ්. මට 
මතක විධියට 2000 වර්ෂෙය්දී අපි ෙබොෙහොම කෑ ගහලා, උනන්දු 
කරලා කටයුතු කිරීම නිසා අද ඒ ආයතනය විශාල ආදායම් ලබන 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් යම් යම් අකටයුතුකම්වලට මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා. නිසි කමෙව්දයක් නැතුව, ෙහොයන්ෙන් 
බලන්ෙන් නැතුව, කිසි ෙදයක් පරීක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව 
ඉබාගාෙත් බලපත ෙදන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි පරිසරය 
විශාල වශෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඒ නිසායි. අද ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවෙගන් අඩකටම 
වතුර නැති පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, භූ 
විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශෙයන් නිසි කමෙව්දයක් අනුව 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොකරපු නිසායි. ඒ නිසා අෙප් නවක 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා, ඒ ගම්වලට ගිහින් 
ඒ ගම්වල ඉන්න උදවිය එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා  සුදුසු කියා මාර්ග 
ගන්න කියලා.  

2018 වර්ෂයවන විට ඇස්බැස්ෙටොස් ෂීට් භාවිතය තහනම් 
කරන්න කියලා තිෙබනවා. ඒ වසෙර් සිට ඇස්බැසේටොස් ෂීට් 
තහනම් වුණාම, ඒ ෙවනුවට උළු නිෂ්පාදනය කිරීමට මැටි කැනීම් 
කරන්න සිද්ධ වනවා. ෙපරට වඩා විශාල ෙලස මැටි කැනීම් 
කරන්න සිද්ධ වීෙමන් ඒ පෙද්ශ විනාශයට පත් වන නිසා ඒ 
කර්මාන්තකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න සිද්ධ වනවා.  දැන් ඇස්බැස්ෙටොස් ෂීට් කර්මාන්තය 
නවත්වද්දී, උළු කර්මාන්තය  වැඩි ෙවද්දී එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා ෙවනත් කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න 
සූදානම් ෙවද්දී අෙප් පරිසර සංෙව්දී කලාප, පරිසරයට හිතකර 
ස්ථාන විනාශ කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගිෙයොත් මම 
හිතන්ෙන් පරිසර- 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාටත් වටිනා ෙදයක් මා කියන්ෙන්. 
ෙමොකද, ඔබතුමාත් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ෙබොෙහොම කැප 
වුණු මන්තීවරයක්. මා අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
ඒ කර්මාන්තකරුවන් අමාත්යාංශයට ෙගනැල්ලා, සාකච්ඡා කරලා 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා ෙගන, ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් 
කටයුතු නියමාකාරෙයන් කරෙගන යන්න ඒ කර්මාන්තකරුවන්ට 
අවස්ථා ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ කාරණයත් සඳහන් කරමින්, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්යාංශයත්, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයත් පිළිබඳව ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මා ඉතාම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරන්ෙන්. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
විෂයය ගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. අද යහ පාලනය 
රෙට් හැම අංශයකම ඇති ෙවමින් පවතින ෙවලාවක එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩකටයුතුත් ඒ ආකාරෙයන්ම සිද්ධ වනවාය 
කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග විෂයය 
භාරව තිෙබන්ෙන් අෙප් හිතවත් ගරු ගාමිණී විජිත් විජියමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමාට. එතුමා අෙප් පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවෙග් 
වාරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අපට හැම තිස්ෙසේම අත හිත 
ෙදන ඇමතිවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් උඩවලව, ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශ මහවැලියට 
අයිති පෙද්ශ. අද මහවැලි අධිකාරිය සමහර ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට මහවැලියට අ යත් අෙනක් 
පෙද්ශවලට වැඩිය ටිකක් මන්දගාමී ස්වරූපයක් අෙප් උඩවලෙව් 
පෙද්ශය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට තිෙබනවාය කියන 
එක මම කනගාටුෙවන් වුණත් මතක් කරන්න ඕනෑ. උඩවලෙව් 
ව්යාපාරය ගල්ඔය ව්යාපාරය තරම්ම පැරණි ෙගොවි ජනපද බිහි 
වුණු ව්යාපාරයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දන්ෙන් 
නැහැ යම් යම් අදිසි බලෙව්ග ෙම්වා තුළ  කියාත්මක වනවාද 
කියලා. 

ෙගොවීන්ෙග් පැත්ෙතන් සහ ඒ ඉඩම්වල පදිංචි උදවියෙග් 
පැත්ෙතන් වැඩ කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට ඒ අයට යම් යම් 
අසාධාරණකම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය 05වැනිදා ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් 
කළා.  පදිංචි උදවියට ලක්ෂ 30කට 32ට ආසන්න පමාණයකට ඒ 
ඉඩම්වල හිමිකාරිත්වය; ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලැෙබන ආකාරයට 
ඔප්පු ලබා දීමට ෙම් කාලය තුළ කටයුතු කරනවාය කියන එක 
එතුමා පකාශ කළා. ඒ අනුව බලන විට විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි 
පෙද්ශෙය් උඩවලව කලාපය තුළ පදිංචි විශාල පිරිසකට ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අවුරුදු  
50කට 60කට වැඩි කාලයක් ෙම් ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා සිටින 
උදවියට ඒවාෙය් කිසිම නීත්යනුකූල හිමිකාරිත්වයක් නැති 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  සමහර අය ඔප්පු ලබා ගැනීම 
සඳහා  අවශ්ය කරන forms   පුරවා අධිකාරියට භාර දුන්නාම,   ඒ 
පෙද්ශවල ජීවත් වන ෙගොවි ජනතාවට උහුලන්න බැරි ෙනොවටිනා 
විධියට ඒ ඉඩම්වල  වටිනාකම් තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. සමහර 
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අයට රුපියල් ලක්ෂ 5 ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ 15 වාෙග් විශාල 
මුදලකට තක්ෙසේරු කර තිබීම නිසා අහිංසක ෙගොවි ජනතාවට ඒ 
ඔප්පු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව හැටියට ඒ 
අයට අද විශාල මුදලක් වියදම් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමාත් විශව්ාස කරනවා ඇති. එවැනි  විශාල 
මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙමවැනි විශාල මුදලකට තක්ෙසේරු කළාම නැවත වාරයක් 
හිටපු තැනටම පත් ෙවන්න තමයි ඒ අයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙම් අයට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලබා 
ගැනීමට ෙනොහැකි  වීම නිසාම බරපතළ පශ්න ගණනාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් ඒ ඉඩම්වල ජීවත් 
ෙවලා, දැන් වෙයෝවෘද්ධ තත්ත්වයට ෙවලා සිටින ෙගොවීන්ට  
තමන්ෙග්  අවසාන කාලෙය් ඒවා දරුවන්ටවත් පවරන්න විධියක් 
නැහැ. අක්කර ෙදකක ඉඩමක් තිෙබන අයට දරුවන් හතර පස් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා නම්, ඒ හතර පස්ෙදනාටම ෙබදලා ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමයි. ෙදවැනි පරම්පරාව, තුන්වැනි පරම්පරාව 
හැටියට ඉන්න අයත් ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩෙම්. 
එතෙකොට තිෙබන ඉඩකඩ ෙබොෙහොම අඩුයි. ඒ නිසා වෙයෝවෘද්ධ 
ෙගොවි මහත්වරුන් ෙවනුෙවන් ෙම්ක ෙලොකු අසාධාරණයක් බව 
අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ඉඩම් 
දරුවන්ට පවරන්න බැහැ වාෙග්ම,  හිමිකාරිත්වයක් නැති නිසා 
ෙදවැනි පරම්පරාවට බැංකු කටයුත්තක්වත් කර ගන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ නිසා  හිමිකාරිත්වයක් නැතිව සිටින ඒ කුඹුරු හා ෙහේන් 
ෙගොවීන්ට ඔප්පු පදානය කිරීෙම්දී පමුඛතාව ලබා ෙදයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  අඩුම තරමින් පදිංචිව සිටි කාලය  සැලකිල්ලට 
අර ෙගනවත් ඒ අයට පමුඛතාව ලබා දීලා කටයුතු කරාවි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. 

ඇඹිලිපිටිය නව නගර පෙද්ශය ගත්තත් එම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල පදිංචි අයට රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඒ 
පෙද්ශෙය් ගම් උදාව   පවත්වන කාලෙය් නගරබදව ඉඩම් කට්ටි 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ අයටත් අර වාෙග්මයි, කිසිම 
හිමිකාරිත්වයක් නැහැ.   නගර සභාෙව් වරිපනම් ගාස්තු ආදිය 
ඔක්ෙකොම ෙගව්වත්,   ඒ ඉඩම්වලට නීත්යනුකූල අයිතියක් ඒ 
අයටත් නැහැ. ඒ අය  ෙවනුෙවනුත් පමුඛතාව දීලා කටයුතු කරාවි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉඩම් මහවැලි 
අධිකාරියට ගන්න ඉස්සරෙවලා  ගංගා නිම්න සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට අයිති ඉඩම් හැටියටයි තිබුෙණ්.  ඒ යුගෙය් තමන්ට 
බුක්තිය සනාථ කරන්න  අයිතිවාසිකම් තිබුණත්,  ඒ අයට නැවතත් 
එම පශ්නයම  තිෙබනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන්  
විෂය භාර අමාත්යතුමා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය 
නිසා මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා සමහර නිලධාරින් තවමත් අර 
කුහක ෙද්ශපාලනය, ෛවර ෙද්ශපාලනය ඔළුෙව් තබා ෙගන 
තමයි වැඩ කරන්ෙන්.  මහවැලිය ගැන කථා කරනවා නම්,  
මහවැලිය පටන්ෙගන  දැන් අවුරුදු 35කට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා.   සමහර පැරණි ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන්  
ඉතාම අසාධාරණ විධියට තමයි ඒවාෙය් කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්.  
සමහර ෙවලාවට ඒ ෙසේවකයන්, ඒ නිලධාරින් ෙමච්චර කාලයක් 
මහවැලියට යම්කිසි ෙසේවාවක් ෙනොකළ අය විධියට තමයි 
සලකන්ෙන්.   

ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් වාරිමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්නට ඕනෑ. ඒ පෙද්ශවල තිෙබන ඇළෙව්ලි පවිත 
කිරීෙම්දී සහ නඩත්තු කිරීෙම්දී, ඇඹිලිපිටිය උඩවලව පෙද්ශයට 
සලකන්ෙන් මහවැලි පෙද්ශයක් හැටියට ෙනොෙවයි  කියලයි අපට 
හිෙතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පැරණි වාරි 
කර්මාන්ත, වාරි ව්යාපාර සෑෙහන පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් ෙම් ෙවලාෙව්දී මා එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. ඒවා නැවත නඩත්තු කරන්න, යථා තතත්වයට පත් 
කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, අෙප් දිස්තික්කෙය් කුඹුරු වපුරා ජීවත් 
ෙවන ෙගොවීන් ඉන්නවා කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී  වාරි 
මාර්ග ඇමතිතුමාට ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න අපි කැමැතියි.   

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය යටෙත් මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවතිනවා. ෙම් කර්මාන්තය  කරන පිරිස  
අද ෙනොෙයකුත් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීලා සිටිනවා.  
රෙට් දිස්තික්ක 12කට ආසන්න පමාණයක  මැණික් කර්මාන්තය 
තිෙබනවා. ෙම් කර්මාන්තය ඉතාම පැරණි කර්මාන්තයක් හැටියට 
අෙප් රෙට් පැවතුණු නිසා තමයි රත්නදීපය යනුෙවන් අෙප් රට 
හඳුන්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් මිල කළ ෙනොහැකි          
වටිනා මැණික් තිෙබන රටක් හැටියටත් අපි පචලිත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ 30කට ආසන්න පමාණයක් - සමස්ත 
ජනගහනෙයන් සියයට 15ක විතර පමාණයක් - ෙම් කර්මාන්තය 
ආශිතව ජීවත් ෙවනවා.  ජනවාරි 08 ෙවනිදා ඇති වුණු ෙවනසින් 
පසුව - ෙම් අවස්ථාෙව්  අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වන්නට ඕනෑ, එතුමා විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට එදා 
රත්නපුරයට ගිහින්, ඒ සම්බන්ධෙයන් තිබුණු ගැටලු සහගත 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය කඩිනම් විසඳුම් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කිරීම ගැන.  නමුත් ෙමොකක් හරි ෙහේතුවක් නිසා 
තවමත් යම් යම් ගැටලු ඒ තත්ත්වෙයන්ම පවතිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම වර්තමානෙය් - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ගරු 
මන්තීතුමා? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
බුල්ෙඩෝසර් - 

 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
බුල්ෙඩෝසර් ෙනොෙවයි බැෙකෝ.  ඒ ගැන ෙනොෙවයි මම කථා 

කරන්ෙන්.   බැෙකෝ යන්ත ෙයොදනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නිවැරදි කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය කරනවා.  නමුත් ඊට වැඩිය  
අද දවෙසේ - 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිබුණු  ෙව්ලාව නම් ඉවර වුණා.  

  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට තව ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  [බාධා කිරීමක්]  ඒක නිසා තමයි මම කිව්ෙව්.  ෙම් 
තිෙබන තත්ත්වය උඩ විෙද්ශික සමාගම්වලට බලපත නිකුත් 
කිරීම නිසා ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනා අද සෑෙහන 
කලබලයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. අද ඒ සමාගම්වලට බදු කමයට  
පවා ඉඩම් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ කාරණය ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරවනවා.  
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එතුමා ෙකොෙහත්ම ෙම් කටයුත්ත විෙද්ශිකයන්ට කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා මම දන්නවා.  එතුමා ඒ ගැන ෙහොඳ 
පතිපත්තිගරුක වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබනවා.  නමුත් 
පුංචි ගැටලුවක් තිෙබනවා. යම්කිසි සමාගමකට ලංකාෙව් 
අධ්යක්ෂවරුන් පත්ෙවනෙකොට ඒ අය සමඟ විෙද්ශික 
සම්බන්ධකම් පවත්වා ෙගන, ඒ අය  මාර්ගෙයන් ෙම්වා කරන්න 
පුළුවන් වන ආකාරෙය් පුංචි පුංචි හිඩැස් තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් යම්කිසි තීරණයක් ගන්නට ඕනෑ කියලා මම 
කියනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවලදී  මැණික්, 
ස්වර්ණාභරණ හා දියමන්ති ෙවන්ෙද්සි කිරීම්  සෑම වසරකම 
අෙපේල් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාසවල  පැවැත්වීමට ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කවදාවත් ඒ වාෙග් 
ෙයෝජනාවකට කැමැති ෙවන එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  ෙමොකද, ඒ කටයුත්ත කළ යුත්ෙත් මැණික් සම්පත නැති 
රටවලයි. 

මැණික් සම්පත තිෙබන රටවල ඒක කරන්න ගියාම අෙප් රෙට් 
මැණිකට අෙප් අය ෙදන අගය  ගැන අපට පශන්යක්, ගැටලුවක් 
ඇති ෙවනවා.    එම නිසා ෙමහි ෙයෝජනාෙවලා තිෙබන විධියට 
ස්වර්ණාභරණ ෙවන්ෙද්සිය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි  තීරණයක් 
ගන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී  පරිසර අමාත්යාංශෙයන් සෑෙහන පමාදයක්  සිදු ෙවනවා.  
හවුල් ඉඩම් සහ නඩු තිෙබන ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කාට ෙහෝ 
බලපතයක්  ලබා ගන්නට ඕනෑ නම්  ඒවාෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු 
අවසාන  වනතුරු මාස  ගණනක්,  අවුරුදු ගණනක්  බලාෙගන 
ඉන්න සිදු ෙවනවා. ඒ  පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය   ෙයොමු කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. රත්නපුර දිස්තික්කයට ෙමන්ම, ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන ෙම් රෙට් ලක්ෂ 30කට වැඩි 
පමාණයකට  ෙමම  කියා පිළිෙවළ  බලපානවා.  කූඩය අරෙගන 
ගඟට බහින, වළට බහින  කම්කරුවාෙග් සිට මහා ෙකෝටිපතියා  
දක්වා ෙම් කර්මාන්තය තුළින්  ජීවත් වන  සෑම ෙදනාටම 
යහපතක්වන විධියට නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක් ඇතිව, යම්කිසි 
කමානුකූලභාවයක් ඇතිව ෙම් කටයුතු සිදු විය යුතුයි කියමින් 
මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා මට වැඩිපුර ෙව්ලාව  ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[பி.ப. 3.20] 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய ச தாயத்தினர் வ டாந்த 
ப வகால மாற்றங்களினால் பல பாதிப் க்கைள எதிர்ேநாக்கிக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நிைலயிேல, நான் என  
உைரைய ஆரம்பிப்பதற்கு ன், கடந்த நவம்பர் மாதம் 30ஆம் 
திகதி திய அரசின் வர -ெசல த் திட்ட விவாதத்தின்  
இரண்டாம் மதிப்பீட் ன்ேபாதான விவாதத்தில் உைரயாற்றிய 
ேபா , குறிப்பாக நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத் வ 
அைமச்சி டாக எந்தள க்கு எம  நாட் ன் ெநற் 
களஞ்சியமாக விளங்குகின்ற கிழக்கு மாகாணம் பயனைட ம் 
என்பைத அறிந்  மகிழ்ச்சியைடந்ேதன். அதற்காக இந்த 
ேநரத்திேல சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சரவர்க க்கும் நிதி 
அைமச்சரவர்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய ச தாயத்தினர் வ டாந்த 
ப வகால மாற்றங்களினா ம் இயற்ைக அழி களினா ம் 
ேநர யாகப் பாதிப்பைடகின்றனர். உலக வங்கியின் 

நிதி தவியின்கீழ் வி த்தி ெசய்யப்பட்ட பிரதானமான 
க த்திட்டமான CRIP என்  ெசால்லப்ப கின்ற Climate 
Resilience Improvement Project - காலநிைல மீட்ெட ச்சி 
வி த்திக் க த்திட்டத்தி டாக ேமற்ெகாள் ம் காலநிைல 
மீட்ெட ச்சி ெதாடர்பான ெபளதிக நடவ க்ைகயான , எம  
பகுதிகளி ள்ள ஆற் ப் பள்ளத்தாக்குகள் ஆய் கள் 

லமாகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட் , உாிய நிர்மாணங்களின் 
ஊடாக நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள  காைமத் வத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் ெவள்ளப்ெப க்கால் விவசாய ச கம் 
பாதிக்கப்படா  த ப்பேதா , மாாி காலங்களில் அதிக 
மைழ ழ்ச்சியின்ேபா  ேசமிக்கப்ப கின்ற நீைர வரட்சி 
நடவ க்ைகக க்குப் பாவிக்க ம், வரண்ட பகுதிக க்கும் நீர் 
விநிேயாகித் , பல்ேவ  பயிர்கைளப் பயிாிட்  உற்பத்திச் 
ெசறிைவ அதிகாிக்க ம் வாய்ப்ைப ஏற்ப த் கின்ற  
என்பைதயறிந்  சந்ேதாஷமைடகின்ேறாம்.  

அ ேபான் , குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய 
மக்களால் பல தசாப்தங்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒ  பாாிய 
நீர்ப்பாசனத் திட்டம், கம் மற் ம் கித் ல் குளங்களின் 
நீர்த்ேதக்கத்ைத இைணத் க் கட் ெய ப்ப ேவண் ய ஒ  
பாாிய திட்டமாகும். இந்தப் பாாிய க த்திட்டமான , கம் 
குளத்ைத 90 மில் யன் கனமீற்றர் விஸ்தீரணப்ப த்தி, 
கித் ல்ெவவ குளத்ைத ம் அத டன் ேசர்ந் ள்ள 
நீர்த்ேதக்கங்கைள ம் ஒன்றிைணத் , மீள்நிர்மாணம் ெசய்  

ந்தனியாற்றின் இடக்கைரயின் கீழ் விஸ்தீரணப்ப த்தப் 
ப கின்ற நீர்ப்பாசனத் திட்டமாகும். எனேவ,  இந்த 
அைமச்சின  பாாிய நீர்ப்பாசனத் திட்டமாக, அதாவ  major 
irrigation scheme களில் ஒன்றாக, இதைன அைடயாளம் கண்  
நடவ க்ைகெய ப்பைதயிட்  நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் 
தினைர ம், ெகளரவ  அைமச்சர் அவர்கைள ம் எம  
விவசாயிகள் சார்பாகப் பாராட்டக் கடைமப்பட் க்  
கின்ேறன். அத் டன்,  இந்த கம், கித் ல் நீர்த்ேதக்க 
விஸ்தீரண னர்நிர்மாணத் திட்டத்ைத ன் ாிைமெகா த்  
உடன  நடவ க்ைககைள ஆரம்பிக்குமா  பணிவன் டன் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , மரப்பாலம் "B" கமநல அைமப்பினர் க்கியமான 
ேகாாிக்ைக ஒன்ைற ன்ைவத் ள்ளார்கள். ேநரம் ேபாதாத 
காரணத்தால் அதைன விபாிக்க யா ள்ள . 
இ ந்தேபாதி ம் அந்த விடயத்ைத அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்றப யால் குறித்த 
*ஆவணத்ைத ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க் 
ெகாள் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நீர்ப்பாசனக் க த்திட்டங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், 
உணவில் தன்னிைறவிைன உ திப்ப த் வதற்கான எம  
ெகாள்ைகயில் நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத் வம் 
என்பன க்கியத் வம் ெப வைத நாம் நன்கு அறிேவாம். 
இந்த வைகயில் சிறியளவிலான குளங்கள் மற் ம் கால்வாய் 
களின் னரைமப்  மற் ம் ேமம்பாட் க்காக ஏற்கனேவ 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பாய் 2,000 மில் ய க்கு 
ேமலதிகமாக, யான் ஓயா நீர்ப்பாசனத் திட்டத்ைதத் ாிதப் 
ப த் வதற்காக ேம ம் 1,000 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள .  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்த வைகயில் எம  பிரேதசக் கமநல அபிவி த்தித் 
திைணக்களம் ெசங்கல ப் பிரேதசச் ெசயலகத் க்குட்பட்ட 
குளங்களின் நிர்மாண ேவைலக க்காக நிதி ஒ க்கித் த மா  
ேகட் ள்ள . அதாவ  கால்நைடப் பண்ைணயாளர்களின் 
நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகக்கிணங்க Vellaikallumalai Kulam, 
Nediyaveddai Kulam" ஆகியவற்ைறப் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்வதற்கான மதிப்பீட்டறிக்ைகைய அவர்கள் தயாாித் 

ள்ளனர். They are asking for Rs. 5.3 million for the renovation of 
Vellaikallumalai Kulam and also Rs. 9.4 million for the renovation 
of Nediyaveddai Kulam. அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்த 
நிர்மாண ேவைலக்கான மதிப்பீட்டறிக்ைகைய ம் அத டன் 
ெதாடர்பான விடயங்கள் அடங்கிய அறிக்ைகைய ம் நான் 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ெகா க்கவி க்கின்ேறன்.  

ஒ  விடயத்தில் நாங்கள் மிக ம் சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம். 
அதாவ  இந்த விடயத் க்குப் ெபா ப்பான ெகளரவ 
அைமச்சர் விஜித் விஜய னி ெசாய்சா அவர்கள் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் ஒ றமான ெமானராகல பிரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர். அேதேபான்  ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
வசந்த ேசனாநாயக்க அவர்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் 
ம றமான ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர். 
இந்த இரண்  மாவட்டங்க க்கும் இைடயில் மட்டக்களப்  
மாவட்டம் இ க்கின்ற . கிழக்கு மாகாணம் “Rice Bowl of the 
country" என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். ஆகேவ, எம  
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கின்ற வைகயில், நாட் ன் 
ெநற்களஞ்சியம் என்  வர்ணிக்கப்ப கின்ற அந்தக் கிழக்கு 
மாகாணத்தின் நீர்ப்பாசன ேவைலகைள அைமச்சர் அவர்கள் 

ாிதமாக ேமற்ெகாள்வார் என்ற நம்பிக்ைக டன் 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
 
 
 

[අ.භා. 3.27] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අමාත්යාංශ 

කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙමම කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
කරුණු කිහිපයක් ෙගන හැර දක්වන්න කැමැතියි. මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය ජනාධිපතිවරයාට අයිති 
අමාත්යාංශයක් වන නිසාත්, පරිසරය  තිරසර සංවර්ධනය සමඟ 
යම් සෘජු සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසාත් ෙම් වන විට ෙම් අය 
වැයත් සමඟ ඇති වී තිෙබන එක්තරා විෙශේෂ ගැටලුවක් පිළිබඳව 
මා මුලින්ම මතු කරන්න කැමැතියි. අද වන විට ලංකාෙව් මැණික් 
කර්මාන්තෙයහි ඇති වී තිෙබන ගැටලුව සම්බන්ධෙයන්, ලංකාෙව් 
මැණික් ව්යාපාරිකයන්ෙග් සහ පතල් කරුවන්ෙග් සංගමය විසින් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
මහා සභාවක් පැවැත්වූවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එම සංවිධානය විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ෙගොනුවක් තිෙබනවා. ෙමයට ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් අෙප් මන්තීවරුන් සහභාගි 
වුණා. එක පැත්තකින් ෙමය පරිසරයටත් සම්බන්ධයි. ඊටත් වඩා 
ෙපොදුෙව් ගත් කළ රෙට් ආර්ථිකයට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මම 
මුලින්ම හිතුවා, ෙම් සම්බන්ධව  අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය අනුව මැණික් 
කර්මාන්තයට අදාළ වන ආකාරයට මූලික ෙයෝජනා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙදකම මැණික් ව්යාපාරයට හානි කරයි. 
ලංකාෙව් මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා ගැන සාකච්ඡා කිරීම මම හිතන්ෙන් ෙලොකු 
කාර්යභාරයක් ෙවනවා. ලංකාෙව් ෙකොච්චර මැණික් තිබුණත් ඒ 
මැණික්වලින් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙහෝ 
පෙයෝජනයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳවත් විවාදයක් 
පවතිනවා. ෙමොකද, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් 
ආර්ථික පැත්ත ෙදස බැලුවාම එය ෙප්නවා. නමුත්, අපි දකිනවා 
පත්තරවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 200ක, 
300ක, 500ක වටිනාකමින් යුත් මැණික් හම්බ ෙවනවා කියලා. 
හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් පතල් කපන, ඒ පෙද්ශෙය් කුඩාවට ෙම් 
මැණික් ව්යාපාරයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න මිනිසුන්ට 
ෙම්ෙක් පතිලාභ  ලැෙබන්ෙන් ෙකොතරම් ද කියන එක පිළිබඳව 
ෙවනම විවාදයක් තිෙබන්ෙන්. එම ව්යාපාරෙයන් සමාජෙය් ඉන්න 
සුළු පිරිසක් තමයි ධනවත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, මම ෙම් 
පශ්නය සාකච්ඡා කරන්ෙන් ලංකාෙව් සමස්ත මැණික් ව්යාපාරය 
ෙකොෙහොමද ෙවන්න ඕනෑ කියන එක පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි. 
නමුත්, දැනට ෙම් ව්යාපාරය විවිධාකාර අඩුපාඩුකම්, ගැටලු 
රාශියක් මැද්ෙද් තමයි පවතින්ෙන්. ෙම් වන විටත් -මෑතක් වන 
ෙතක්ම- ලංකාෙව් මැණික් ව්යාපාරය කියන එක ෙපොදුෙව්                        
ශී ලාංකික ව්යාපාරිකයන් අත තමයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
මැණික් සම්බන්ධව ෙකෙරන ෙවන්ෙද්සි කටයුතුත් ශී ලාංකික 
ව්යාපාරික පජාව අෙත් තමයි තිෙබන්ෙන්. මම ඒකයි පශ්න කෙළේ 
ඒෙකන් ෙකොපමණ පමාණයක් පැල්මඩුල්ෙල් පහළට, රත්නපුෙර් 
පහළට, කහවත්ෙත් පහළට, ඕපනායක පහළට, කුරුවිට පහළට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියන එක ෙවනම විවාදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන මුදල් අමාත්යතුමා  
ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන  අය වැය ගැන කියනවා නම්, මට 
කියන්න පුළුවන් ෙම්ක සර්ව සම්පූර්ණ අයවැයක් කියලා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් හැම ෙකනාම බණින අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන එකත් 
ෙලෙහසි නැහැ. සාමාන්යෙයන් හැම ෙකනාම ෙහොඳ කියන අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම, හැම ෙකනාෙගන්ම බැණුම් 
අහන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන එකත් ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක එෙහම අය වැයක්. ෙම් අය වැයට බැංකුකරුෙවොත් 
බණිනවා; රථ වාහන ආනයනය කරන අයත් බණිනවා; මැණික් 
ව්යාපාරිකෙයොත් බණිනවා; ෙත් වතු හිමිෙයොත් බණිනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, සමාජෙය් ආර්ථික වශෙයන් ඉහළම තැන ඉන්න අයත් 
විෙව්චනය කරනවා. ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවකෙයොත් බණිනවා; 
අනියම් ෙසේවකෙයොත් බණිනවා; පුද්ගලික අංශවල ෙසේවකෙයෝත් 
බණිනවා; ෙගොවිෙයොත් බණිනවා; ෙදමව්පිෙයොත් බණිනවා. 
ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. හැම ෙකනාෙගන්ම විෙව්චනයට ලක් 
ෙවන අයුරින් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් විශාල ෙලස 
බුද්ධියක් තිෙබන්න ඕනෑ. 

මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා. එකක් තමයි විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට ලංකාෙව් මැණික් පතල් කැණීම සඳහා අවසර ලබා 
දීෙම් ෙයෝජනාව. අෙනක් ෙයෝජනාව, මැණික් ෙවන්ෙද්සි කටයුතු 
සඳහා විෙද්ශිකයන්ට සහභාගිවීමට ඉඩකඩ ලබාදීම. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලංකා මැණික් ව්යාපාරිකයන්ෙග් සහ 
පතල්කරුවන්ෙග් මහා සංගමය ෙල්ඛනයක් සකස් කර අද 
මන්තීවරුන් රාශියකට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පෙයෝජනය සඳහා ඔබතුමාෙග් අවසරය මත මම 
එය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන් ෙම් අවධානයට 
ලක් වී තිෙබන ආයතනය  -දැනට ෙම් සම්බන්ධව කියාත්මක 
ෙවමින් තිෙබන ආයතනයක් තිෙබනවා.- සාමාන්යෙයන් මීට 
කලිනුත් පසිද්ධයි. මෙග් මතකෙය් විධියට ෙම් ආයතනය ආෙව්  
"Gemfields" කියලායි. ඊට පසුව ෙම්ක විවිධ නම්වලින් ගිහින්  
තිෙබනවා. 2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 5 වනදා "Lanka Consultant 
Holdings" කියා ෙම් ආයතනය නම ෙවනස් කර තිෙබනවා. පසු 
කාලීනව එය "Supreme Global Holdings Limited" කියා  
ෙවනස් කර තිෙබනවා. එහි අධ්යක්ෂවරයා වශෙයන් සිටින්ෙන් 
ෙබල්ජියම් ජාතිකෙයක්. ෙම් සමාගම විසින් ලංකාෙව්, 
විෙශේෂෙයන් මැණික් බහුල යයි සැලෙකන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 
ඉඩම් සැලකියයුතු පමාණයක් මිලදී ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ 
ෙල්ඛනයකුත් ලංකා මැණික් කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සහ 
පතල්කරුවන්ෙග් මහා සංගමය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ, 
කුරුවිට පෙද්ශෙය් හා විවිධ පෙද්ශවල ෙමෙහම මිලදී ගන්නා ලද 
ඉඩම්. ෙම් ඉඩම්වල මැණික් පතල් කැණීම සඳහා බලපත ඉල්ලූ 
අවස්ථාෙව්දී ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලපත 
නිකුත් කර නැහැ. විෙද්ශීය සමාගමක් නිසා වන්නට ඇති. ඊට 
පසුව කර තිෙබන ෙදය ගැන  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
සංගමය ෙචෝදනා කරනවා, “Supreme Global Holdings” කියන 
සමාගම විසින්ම 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' නමින් වූ සමාගමක්, 
ඒෙක් ෙසවණැලි  සමාගමක් විධියට ආරම්භ කර, ඒ සමාගමට ෙම් 
ඉඩම් පවරා, ඒ 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' නැමැති සමාගම මඟින් 
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් බලපත ඉල්ලුම් 
කර බලපත ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියා. ඔවුන්ෙග් තර්කය තමයි, 
'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන සමාගෙම් විෙද්ශිකයන් නැහැ 
කියන එක. නමුත් මැණික් ගලක ෙහොඳ නරක ෙසොයා ගන්නට 
පුළුවන් ව්යාපාරික මහත්වරුන්ට ෙම් විෙද්ශිය සමාගමක් 
ෙවනුෙවන් හදා ගත් ෙම් ෙසවණැලි සමාගමත් එක්ක තිෙබන 
අභ්යන්තර සම්බන්ධය ෙසොයා ගන්න අමාරු නැහැ කියන එක 
ඔබතුමා දන්නවා. එම නිසා ෙම් 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන 
සමාගම කියාත්මක ෙවන්ෙන් අර විෙද්ශීය සමාගෙම් අවශ්යතාව 
මත “Supreme Global Holdings Limited”  නැත්නම් “Lanka 
Consultant Holdings”  කියන සමාගෙම් ෙසවණැලි සමාගමක් 
ෙලසය කියන එක ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. 

දැනට 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන සමාගමට බලපතයක් 
ලබා දී තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් 
අපි ෙම් පශ්නෙය්දී දකින පළමුවන කාරණය  ෙමයයි. ලංකාෙව් 
මැණික් හා ඛනිජ සම්පත් ගෙව්ෂණය කිරීම විෙද්ශීය සමාගම් සතු 
කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව අවුරුදු අටක් දහයක් නැත්නම් ඊටත් වඩා 
පරණයි. නමුත්  නිශ්චිතව ගත්ෙතොත් පසු ගිය කාලෙය්  -2006 
අවුරුද්ෙද්දි වාෙග්-  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙම් 
සම්බන්ධව කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් වුණා.  

ලංකාෙව් මැණික් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, මිනිරන් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, යපස් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඉල්මනයිට් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියලා ගුවන් යානා සහ චුම්බක ක්ෙෂේත පාවිච්චි කර 
කරන සමීක්ෂණයක් - airborne magnetic survey එකක් - මඟින් 
ඛනිජ සම්පත් ෙසොයා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් 
එක්තරා කාලයක ෙගනාවා. මට මතක හැටියට ඒ, 2006 ෙහෝ 
2007 වාෙග් කාලයකයි. එවකට අපි "ලංකාෙව් ඛනිජ සම්පත් 
සුරැකීෙම් ජනතා ව්යාපාරය" කියලා සංවිධානයකුත් ෙගොඩ 
නඟාෙගන තිබුණා. ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අෙප් රෙට් භූ 
විද්යාඥයන්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්, විවිධ පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධ කරෙගන අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්න මැදිහත් වුණා. ඒ 
නිසා අපි දන්නවා, ෙම් ගෙව්ෂණය විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙදන 
එක තමයි ඒ ෙවලාෙව් තිබුණු සූදානම කියලා. ෙමොකද, ඒ 
ෙවලාෙව් හැටියට ඒ සමාගම ෙඩොලර් මිලියන ෙදකක් ඉල්ලලා 
තිබුණා. ඒ ෙඩොලර් මිලියන ෙදක හිලවු ෙවන්න ඔවුන්ට යම් යම් 
පෙද්ශවලින් ඛනිජ නිධි ලබා දීම තමයි එවකට ආණ්ඩුෙව් 

සැලැස්ම ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් උද්ෙඝෝෂණ නිසා, විවිධාකාර 
තවත් ෙහේතූන් නිසා, බලපෑම් නිසා එවකට ආණ්ඩුවට එය 
එපමණකින්ම කර ගන්න බැරි වුණා. ලංකාෙව් අමුම අමු ජාතික 
මහා මං ෙකොල්ලයක් සිදු වන තැනක් තමයි අෙප් ඉල්මනයිට් 
නිධිය කියන එක බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒක විෙද්ශීය ඉන්දියානු 
සමාගමක් හරහා කුණුෙකොල්ෙලට අරෙගන විකුණා ගන්නවා. 
ෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ලාභ ගන්නවා. නමුත් ගෙව්ෂණය 
ලංකාණ්ඩුව සතුවයි තිෙබන්ෙන්. ෙවෙළඳාම පැත්ෙතන් තමයි 
දැන් විෙද්ශිකෙයෝ සම්බන්ධෙවලා ගාන ෙහොයා ගන්ෙන්.  

මමත් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පැල්මඩුල්ල පෙද්ශෙය් මැණික් 
ව්යාපාරික සමාගම් කිහිප සැරයක් මුණ ගැහුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
පක්ෂෙය් ෙවනත් මන්තීවරුනුත් ඔවුන් මුණ ගැහිලා තිබුණා. පසු 
ගිය අවුරුදු එක හමාරකට විතර කලින් ඔවුන් අවස්ථා කීපයකදී 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් “Gemfields” කියන ආයතනයට මැණික් 
පතල් කැණීෙම් බලපත  ලබා දීමට සූදානමක් තිෙබනවාය කියලා.  

ඒ ෙවලාෙව් සම්පූර්ණෙයන් එය කියාවට නැඟුෙණ් නැහැ. 
නමුත් පුදුම වැඩක් කියලා කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊට අවුරුදු එක හමාරකට ෙදකකට විතර පස්ෙසේ 
අලුතින් යහ පාලනය කියලා ආණ්ඩුවකුත් ඇවිල්ලා - ඇත්ත. ඒ 
ආණ්ඩුෙව් ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කට්ටියෙගන් ෙකොටසක් ඉන්නවා 
තමයි-  ඒ වැෙඩ්ම අලුතින් ඒ විධියටම කරන්න හදන එක. ෙම් 
කාරණය මම හිතන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉෙගන ගන්න 
ෙහොඳ පාඩමක්. මිනිස්සු ෙද්ශපාලන මුහුණු මාරු කරනවා. හැබැයි, 
එකම ෙද් ෙවනවා. මීට අවුරුදු එක හමාරකට කලින් ආපු 
ෙයෝජනාව ඒ විධියටම, ඒ හා සමානවම, ඒ වුවමනාෙව් විධියටම 
ෙම් ෙවලාෙව් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අන්න එතෙකොට තමයි 
ෙත්ෙරන්ෙන් මිනිසුන් ඡන්දෙයන් පත් කරන ආණ්ඩුවයි, 
ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ රට කරන ආණ්ඩුවයි ෙදකක් කියලා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමන් ඡන්දය දීලා යවන 
මන්තීතුමා තමයි රට පාලනය කරන්ෙන් කියලා මිනිස්සු 
හිතාෙගන ඉන්නවා. හැබැයි, රට කරවන්ෙන්, - 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. එතුමාත් ඒ ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙකනකු නිසා 

එතුමාටත් ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඇත්ත වශෙයන්ම එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවලාෙව්ත්, 

ඔබතුමා  අද ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාව  එක්කත් අපි ඉන්නවා. අපි 
ෙම් කටයුත්තට විරුද්ධයි. මම හිතන හැටියට ඔබතුමාෙගන් 
ෙනොකියවුණු කරුණුත් තිෙබනවා. මිලියන 300ක විතර 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙම් සමාගම ෙගන තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් පිළිබඳව සම්පුර්ණෙයන්ම උත්තරයක් ලබා ෙද්වි. ඔබතුමා 
ෙගෙනන ෙයෝජනාව අපි අනුමත කරනවා. අපි ඔබතුමන්ලා එක්ක 
ඒ ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවනවා.     
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා මම ෙම් මතු කරන්ෙන්, - 

[බාධා කිරීමක්] ගරු විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, කියන්න. ඔබතුමා 
රත්නපුෙර් නිසා ඔබතුමාටත් ෙම් ගැන කථා කරන්න අයිතියක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පසු ගිය රජය චීන සමාගමකට කළු ගඟ ඇතුළු පධාන ගංගා 

හතර බදු දීලා තිබුණා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමාත් 
එක්ක එකතුව ඒ කටයුත්ත නැවැත්වුවා. අපි ඒ ගැන එතුමන්ලාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ෙගොඩක් කරුණු මමත් අනුමත කරනවා. ගංගා 
හතර බදු දීපු එක නැවැත්වූෙව් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි, 
අගමැතිතුමායි මැදිහත් ෙවලා බව මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමතියි.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. දීපු එකක් අකුළපු එක 

ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කරන්න යන්ෙන් එෙහම ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නීතිමය තත්ත්වයක් හදන්නයි ෙම් යන්ෙන්. අපට 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් “Gemfields” කියන ආයතනයත් එක්ක 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, ෙබල්ජියම තමයි ෙකොංෙගෝව යටත් 
කරෙගන හිටපු අධිරාජ්යය කියලා. ෙකොං  ෙගෝව, ෙබල්ජියම වාෙග් 
තිස් ගුණයක් විතර විශාලයි. අදත් ෙකොංෙගෝෙව් දියමන්ති ටික, 
මැණික් ටික විකුණන්ෙන් ෙබල්ජියම් සමාගම් මැදිහත්ෙවලායි. 
අවුරුදු 150කට පස්ෙසේත් යටත්විජිතකරණය!  

දැන් අපට තිෙබන පශ්නය "Gemfields" එක සම්බන්ධ 
පශ්නය ෙනොෙවයි. ෛනතික වශෙයන් ෙම් සමාගම්වලට ඉඩ 
හැදුවාට පසුව, අෙප් රත්නපුෙර් සිටින ෙලොකුම මැණික් 
ව්යාපාරිකයාටත් වඩා, -එක පැත්තකින් ෙම් අය අවුරුදු සිය 
ගණනක් ව්යාපාර කළ සමාගම්; අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ අය අති 
විශාල පාග්ධනයක් තිෙබන සමාගම් ඒ වාෙග්ම අති විශාල 
තාක්ෂණයක් තිෙබන සමාගම්.- ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, 
ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්තය සහමුලින්ම අතට ගන්නට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙමයයි. මට 
වඩා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම මැණික් ව්යාපාරය ගැන 
අවෙබෝධයක් තිෙබන අය. මම මැණික් ගලක් හඳුනා ගන්න දන්නා 
පුද්ගලෙයකු ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධ ෙද්ශපාලන, 
සමාජ සහ ආර්ථික පැත්ත විතරයි. නමුත් මට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කියන්නට පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා.  

අපි මැඩගස්කරය බලමු. මැඩගස්කරය අති විශාල ඛනිජ 
සම්පත් පමාණයක් තිෙබන රටක්. අද මැඩගස්කරය කවුද පාලනය 
කරන්ෙන්? අද මැඩගස්කරයට ශී ලාංකික ව්යාපාරිකයන්ටත් 
යන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් අද මැඩගස්කරය ගැන 
බැලුෙවොත්, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද රටක් නැහැ. අද 
මැණික් මුදලාලිලා ටික ෙදෙනකු තමයි මැඩගස්කරය පාලනය 
කරන්ෙන්. ඒකට ලංකාෙව් ව්යාපාරිකයන් ටික ෙදෙනකුත් 
ඉන්නවා.  

දැන් රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව සම්මත 
වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපත් මැඩගස්කරයක් ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙමොසැම්බික් රාජ්යය ගැන බලන්න. ෙමොසැම්බික් 

කියන්ෙන් සාමාන්යෙයන් වැල්ෙල් ඇවිද්දත් වටිනා ඛනිජ හමු 
ෙවන රටක්. ඔබතුමන්ලා ගිහින් බලන්න, නැමීබියාවට. නිකම් 
ඇවිද්දත් විවිධාකාරෙය් වටිනා ඛනිජ සම්පත් තිෙබන බව තමයි 
කියන්ෙන්. නමුත් අද ඒවා සියල්ලම අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන් 
කවුද? ඉතාම සුළු, විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපා සහ ඇෙමරිකානු 
සමාගම්. සමහර විට දැන් වන විට චීන සමාගම්. ඒ නිසා අපි 
පළමුෙවන්ම කියන ෙද් තමයි, -ෙම් කාරණය පරිසර 
අමාත්යාංශය ට අයිති නැති වුණත්- ෙම් විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙම් 
ෙදොරටුව අරින්නට අවශ්ය නැහැ. අපට බැරි ෙදයක් නම් අපි 
ෙගන්වා ගත්තාට කමක් නැහැ. අපට න්යෂ්ටික තාක්ෂණය ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ නම් ඒක අපි පිටින් ගත්තාට කමක් නැහැ. අපි ඒකට 
එපා කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් ව්යාපාරිකෙයෝ, අෙප් රෙට් 
කර්මාන්තකරුෙවෝ, අෙප් රෙට් පතල් ශිල්පීන් දන්නවා මැණික් 
හඳුනා ගන්නට. ඇත්තටම කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අද 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අතු ගංගා, ගංගා සියල්ලම බදාෙගන, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් සියලුම ගංගා ටික විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒවා නතර කිරීමයි. දැන් කරන්න ඕනෑ 
මැණික් ව්යාපාරයට තාක්ෂණය ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ ෙරගුලාසි ෙගන 
ඒමයි. නමුත් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම්ක විෙද්ශීය 
සමාගම් සතු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණ 
වශෙයන්ම එක පැත්තකින් අෙප් ආර්ථිකය නැති බංගස්ථාන 
කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක එක්තරා විධියකට අෙප් 
ෙද්ශපාලන බලය පවා, රෙට් ආණ්ඩු මාරු කිරීෙම් බලය පවා, 
ෙමවැනි මහා පරිමාණ ධනවත් සමාගම් තුන හතරක් අතට 
මාරුවීම දක්වා වුණත් වර්ධනය ෙවන්න පුළුවන්. මම ඒ නිසා 
තමයි කිව්ෙව්, ෙමොසැම්බික් සහ නැමීබියාව ගැන. ඒ වාෙග්ම 
සියරාලිෙයොන්වල යුද්ධයක් ඇති කළා. සියරාලිෙයොන්වල  
දියමන්තිවලට "blood diamond" කියලා කියන්ෙන් ඇයි? ෙමයින් 
අපව අනවශ්ය ෙද්ශපාලන, ආර්ථික පශ්නයකට ඇද දානවා. ඒ 
නිසා අපි ෙමය නතර කළ යුතුයි. 

ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ෙදෙවනි 
කාරණය තමයි, ෙවන්ෙද්සියක් පැවැත්වීම. මෙග් දැනීෙම් හැටියට 
මාස 6කට වරක් පවත්වන ඒ ෙවන්ෙද්සියට  විෙද්ශීය 
සමාගම්වලටත් සහභාගි ෙවන්නට පුළුවන්.  

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, අද දින විවාද ෙකෙරන වැය ශීර්ෂ 
ඔබතුමා යටෙත් පවතින අමාත්යාංශයට ඍජුව අදාළ නැති වුණත්, 
-රටටම අදාළ නිසා- මම හිතනවා මැණික් ව්යාපාරිකයන් ඉදිරිපත් 
කරන ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරයි කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට 
සම්බන්ධවීම මා අගය ෙකොට සලකනවා.  

ෙදෙවනි කාරණය තමයි, ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි වීම. 
ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි වීමත් අත්යවශ්ය ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
විෙද්ශීය සමාගම් ලංකාෙව් මැණික් ව්යාපාරිකයන්ෙග් 
ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි කිරීෙමන් ලංකාවට අත් ෙවන විෙශේෂ 
පතිලාභයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දකින්ෙන් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
ෙදකම වහාම නතර කළ යුතු බවයි. ෙමොකද, රටක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, අපිට නැති ෙදයකට තාක්ෂණය ෙගන්වා ගැනීම 
ෙහොඳයි; අපිට නැති තැනකට පාග්ධනය ෙගන්වා ගැනීම ෙහොඳයි. 
අපි දැනටමත් කරෙගන යන ෙදයක් සම්බන්ධව අෙප් රෙට් 
කර්මාන්තකරුවන් අනතුෙර් දාලා කරන ෙමවැනි විවිධාකාර 
ෙයෝජනා ඉතාම බරපතළයි. මම නැවතත් කියන්ෙන්, රාජපක්ෂ 
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යුගෙය් ආපු ෙද්වල් ඒ විධියටම ඇලපිල්ලක්, ඉස්පිල්ලක්, තිතක්, 
ෙකොමාවක්, ෙවනසක් නැතිව එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අගමැතිතුමනි ඔබතුමන්ලා ෙසොයලා බලන්නට 
ඕනෑ කියලායි. ඔබතුමන්ලාෙග් එකඟතාවෙයන්ද ෙම්වා එන්ෙන්? 

එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලාටත් පිටින්ද ෙම්වා එන්ෙන්? 
ෙමොකද, ෙම්වා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් විධියටම ආවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
අපි හිතනවා ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව සාධාරණ පිළිතුරක් 
ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබ්වි කියලා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අදට නියමිත මූලික 
අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා විවාදෙය්දී විෙශේෂෙයන් 
ගරු ජනාධිපතිතුමා අමාත්ය ධුරය දරන අමාත්යාංශය යටෙත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, දැනටමත් අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබන ගැටලු රාශියක් පිළිබඳව. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, 
යුද්ධෙයන් පසුව උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල සිදු කරන 
පරිසර විනාශය සහ වන විනාශය ෙවනත් ඕනෑම පෙද්ශයකට වඩා 
වැඩියි ගරු ජනාධිපතිතුමනි. අෙනකුත් පෙද්ශවල, එක් පැත්තකින්, 
වනාන්තර විනාශ කර අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙනකුත් 
පෙද්ශවල සිවිල් සංවිධාන ශක්තියකුත් තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල 
පරිසර සංවිධාන ටිකක් ශක්තිමත්; ජනතාව ශක්තිමත්; ජනමාධ්ය 
කියාවලිය ටිකක් ශක්තිමත්. ඒ පෙද්ශවල සිදු වන පරිසර විනාශය 
සම්බන්ධව අඩු ගණෙන් හඬක් නඟන්න ඉඩක් තිෙබනවා. නමුත් 
උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල පසු ගිය යුද්ධෙයන් පසුව සිදු 
වන පරිසර විනාශය බලන්න.  

විෙශේෂෙයන් එවකට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා 
තමයි ෙබොෙහෝ පරිසර විනාශයන් ආරම්භ කෙළේ. ෙබොෙහොම 
නාස්තිකාර මට්ටමකින්, වළක්වාගන්න බැරි මට්ටමකින් දැනට 
එය සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා ගරු ජනාධිපතිතුමනි. වන සංරක්ෂණ 
ආඥා පනත, ජාතික පාරිසරික පනත, පුරාවස්තු ආඥා පනත, 
රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත ආදි සියල්ල පරණ ෙද්වල් බව ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා. ෙම්වා ආඥා පනත්. ෙම් සෑම එකක්ම ගත්ෙතොත් 
ෙපෙනනවා, ෙම්වා අඩුම ගණෙන් මීට අවුරුදු 70කට කලින් හදපු 
අණ පනත් බව. ෙම්වා ඒ කාලෙය් ඉඳලා වැදගත්කම හඳුනාෙගන 
තිබුණු ක්ෙෂේත. ෙම් අණපනත් ආදිය උල්ලංඝනය කරමින් තමයි 
ෙම් වන විනාශයන් සිද්ධ වන්ෙන්, ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි.  

දැනට විනාශ කරමින් තිෙබන වනාන්තර කීපයකම නම් 
උදාහරණ වශෙයන් මා කියන්නම්. නීති විෙරෝධිව විනාශ කරන 
ආරක්ෂිත වනාන්තර පෙද්ශ අතර එකක්, මරිච්චිකඩ්ඩයි-
කරඩික්කුලි වන රක්ෂිතය. තවත් එකක්, කරුන්කාලිපුරම් වන 
රක්ෂිතය. තවත් එකක්, මඩුපාර වන රක්ෂිතය. අපි ෙම්වා බලන්න 
ගියා. ඒ නිසා අපට වගකීෙමන් ෙම් ගැන කියන්න පුළුවන්. තවත් 
උදාහරණ කීපයක් තමයි, පුවරසන්කුලම් වන රක්ෂිතය, 
කුලාමරිප්පු වන රක්ෂිතය, නාගන්ෙචෝෙලයි වන රක්ෂිතය, 
ඉරෙසන්තිරම්කුලම් වන රක්ෂිතය, වඩකාඩු වනාන්තරය, 
කාෙක්නිකුලම් වනාන්තරය, ෙපරියමඩු වනාන්තරය -ෙම් දැනුත් 
කපනවා- ඔඩ්ඩුසුඩාන් වනාත්තරය, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරය. 
මුලතිව්වල ෙකෝකිලායි දක්වාම දිෙවන මුහුදු තීරය අයිෙන් තිෙබන 
වනාන්තරය, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරයයි. එවකට පැවැති 
ආණ්ඩුව යටෙත් විවිධ පුද්ගලයන් අක්කර 50 ආදි වශෙයන් විශාල 
වශෙයන් ඉඩම් අයිති කරෙගන ඉන්නවා. මම ජාතියක පැත්ත 
ගන්නවා ෙනොෙවයි ෙම්. නමුත් ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තර පෙද්ශෙය් 
ඉඩම් ලබා දී තිෙබනවා, අක්කර 25 සහ 50. ඒවා ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් කාටද?  

ඒවා ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ ෙහෝ අනුරාධපුරෙය් ෙහෝ 
සිටින ෙවනත් පුද්ගලයන්ටයි. ඒ පෙද්ශෙය් ජන සංයුතියක් 

තිෙබනවා. මුහුදුබඩපත්තුෙව් සියයට 80ක්, 90ක්ම ජීවත් වන්ෙන් 
ෙදමළ ජනතාවයි. හැබැයි අක්කර 50 ඉඩම් කට්ටි ෙදන්ෙන් සිංහල 
අයට විතරයි. මා දන්ෙන් නැහැ සිංහල ද කියා බලා ඒවා දුන්නාද 
කියලා. නමුත් බැලූ බැල්මටම ෙකෙනකුට ඒක ෙපෙනනවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ සිංහල අයට ෙදන්න එපා, ෙදමළ අයට විතරක් 
ඉඩම් ෙදන්න කියලා; ජන අනුපාතය බලා ඉඩම් ෙදන්න කියලා. 
නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීවරුන්, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතා සංවිධාන 
ෙම්වා ගැන කියන ෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අක්කර 50, අක්කර 
25 blocks ඔක්ෙකෝම දී තිෙබන්ෙන්, හිටපු නඩුකාරයන්ට, හිටපු 
ෙම්ජර්ලාෙග් අහවලාට කියලා කියන ෙකොට ඒවා තුළ නැති 
ජාතිවාදයක් හදන්න පහසු ෙවනවා. වැලිඔය, ෙකොෙහොඹගස් 
හන්දිෙය් ඉඳලා ෙකෝකිලායි දක්වා පාර ආශිතව ගත්ෙතොත්, ඒවා 
මහා විශාල වනාන්තරයි. ඒවා විනාශ කරමින් තිෙබනවා.            
මම මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරය ගැනයි ඒ කිව්ෙව්. කරඩික්කුලි 
රජෙය් කැලය, සාලම්බයිකුලම් වනාන්තරය, සුදුෙවත්තකුලම් 
වනාත්තරය තවත් උදාහරණ කීපයක්. ඒ වාෙග්මයි, නැෙඟනහිර 
පළාෙත් කුඹුක්කන පෙද්ශෙය්ත්. ෙම් ළඟදී රූපවාහිනී වැඩ 
සටහනක ෙපන්නුවා අපි දැක්කා, අම්පාර දිස්තික්කයට අයිති 
බක්මිටියාව හා තිඹිරිෙගොල්ල අලි මංකඩක නිවාස ව්යාපෘතියක් 
හදන බව.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනාන්තර විනාශ කිරීම 
ආරම්භ වුෙණ් කිසිම නීතියකට අනුව කටයුතු කරලා ෙනොෙවයි. 
රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා දාලා බලහත්කාරෙයන් තමයි එක යුගයක 
ෙම්වා පටන් ගත්ෙත්. දැන් ඒ යුගය යම් පමාණයකට ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් දැනුත්,- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගිය ආණ්ඩුෙවන් දීපුවා ෙන්ද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් ආණ්ඩුෙවනුත් දැන් ෙම්වා කරනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අක්කර 25, 50 දීපුවා? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ගස් කපන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගස් කපන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දුන්නු එක නතර කරන්න පුළුවන් ෙන්. ෙහොයලා බලන්න 

පුළුවන් ෙන්. ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි ෙන් වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
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වනාත්තර ෙන් තිෙබන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගත්ෙතොත් ඔය ආකාරයට වන 
විනාශය සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. මම තවත් උදාහරණයක් 
කියන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.  

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට තව ෙකොපමණ ෙවලාව තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න 

පුළුවන්ද, ගරු සභාපතිතුමනි? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 16ක් තිෙබනවා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියපු කරුණු තවත් පැහැදිලිව 

කිව්ෙවොත් වව්නියාව, මුලතිව් හා මන්නාරම යන දිස්තික්ක තුෙන් 
විතරක් වන රක්ෂිත හයකට සහ රජෙය් වනාන්තර බිම් අටකට 
අයිති වනාන්තර අක්කර 10,438ක් නිල වශෙයන් ෙහළි කරමින් 
තිෙබනවා. ෙම්වා හැම එකක්ම මීට වඩා වැඩියි. ඔබ දන්නවා, ඕවා 
බලන්න බැහැ කියලා. යුද්ධෙයන් අවතැන් ෙවච්ච ෙදමළ 
ජනතාවට, යුද්ධෙයන් අවතැන් වුණ මුස්ලිම් ජනතාවට, 
යුද් ධෙයන් අවතැන් වුණ සිංහල ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීෙම් සර්ව 
සම්පූර්ණ අයිතිය සියයට සියයක් පිළිෙගන තමයි අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වනාන්තර විනාශ            
කිරීම වනාන්තර ෙහළි ෙපෙහළි කිරීම සිදු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නැත්නම් ෙවනත් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් වුවමනාවන් එක්ක ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් උතුෙර් වැඩිෙයන්ම අනාථ ෙවලා ඉන්න පිරිස 
කවුද? ෙදමළ ජනතාව. උතුෙර් වැඩිෙයන්ම අනාථ ෙවලා ඉන්ෙන් 
ෙදමළ ජනතාව. පමාණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට අලුෙතන් 
ෙකොපමණ ඉඩම් දීලා තිෙබනවාද? එල්ටීටීඊ එෙකන් ඔවුන්ට දීපු 
ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
සිංහල ජනතාවට අවුරුදු තිස් ගණනක් තිස්ෙසේ ඉඩම් අහිමි ෙවලා 
තිබුණා. ඔවුන්ෙගන් යම් පිරිසකට යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ 
ඉඩම් පමාණයක් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ හැම 
ෙකනාටම ඒ ඉඩමට අදාළ කරන මූලික අයිතිය ෙබ්රිලා නැහැ. 

වවුනියාව, මුලතිව්, මන්නාරම කියන දිස්තික්ක තුෙන් 
වනාන්තර අක්කර 10,438ක් ෙහළි ෙපෙහළි ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා. වවුනියාව දිස්තික්කෙය් ෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් -ෙම්ක අයිති වන්ෙන් මෙග් මතකෙය් 
හැටියට වවුනියාව දිස්තික්කයට- ඉරෙසන්තිරම් කුලම් කියන වන 
රක්ෂිතෙය් අක්කර 100ක් ෙහළි ෙපෙහළි කරමින් තිෙබනවා. 
මුලතිව් දිස්තික්කෙය් මඩු වන රක්ෂිතය තුළ ෙකොන්ඩියා කුලම් 
පෙද්ශෙය් අක්කර 600ක් ෙහළි ෙපෙහළි කරමින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි -ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන්-  ෙම්වා යම්කිසි විධිමත් හඳුනා ගැනීමකින් පස්ෙසේ 
දීපුවාද කියලා. ෙම් මිනිස්සු යුද්ධෙයන් බැට කාපු බව ඇත්ත. 
ඔවුන්ට අනිවාර්ය වශෙයන් නිවාස, ඉඩම් සියල්ල දිය යුතු බවත් 
ඇත්ත. හැබැයි ඒක ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, අපි ෙම් කාරණා කියන්ෙන් ඉතා 
වගකීෙමන්.  

මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, ෙම් පශ්නය නිසා එක් අවස්ථාවක 
මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීතුමන්ලා සහ සමහර මුස්ලිම් ෙද්ශපාලන නායකයන් එක්ක 
යම් ආකාරයක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගැටුමක් ඇති වුණු බව. 
එතෙකොට ෙම් තුළින් නැති ජාතිවාදී පශ්නයකුත් හදනවා. කිසිම 
විවාදයක් නැහැ. උතුරු පළාෙතන්, මන්නාරෙමන් මුස්ලිම් 
ජනතාව පැන්නීමට විරුද්ධව සම්මන්තණ, උද්ෙඝෝෂණය කරපු 
අය තමයි අපි. මන්නාරම දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් ජනතාව 
පුත්තලෙම් අනාථ ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉඩම් ලැබිය යුතුයි 
කියන එක සම්බන්ධව කිසිම විවාදයක් නැහැ. නමුත් එයට මුවා 
ෙවලා ෙවනත් පරිසර විනාශයන් කිරීම වැරැදියි කියන එකයි 
මගින් මගට අපි කියන්ෙන්.  

අපි නැ ෙඟනහිර පළාතට ආෙවොත් බක්මිටියාව - තිඹිරිෙගොල්ල 
කියන වන රක්ෂිතෙය් වට්ටමඩු පෙද්ශෙය් අක්කර දාහක් ෙහළි 
කරමින් එතැන ජනාවාස ව්යාපෘතියකුයි, කුඩු දාන්න 
වැඩසටහනකුයි ඔක්ෙකෝම හදාෙගන යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නීති 
විෙරෝධීව ෙහළි ෙපෙහළි කර ඇති වනාන්තරවල ෙල්ඛනයක් 
ඡායාරූපයකුත් සමඟ මම මීට කලින් සභාගත කළා. ඒ තුළින් ෙම් 
සිදු කරන කටයුතු ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙමම විෂය 
භාර ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කරන ජනාධිපතිතුමාට 
නිලධාරින් මාර්ගෙයන් ෙම්වා පරීක්ෂා කරවන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය සටහන කවුරුන් විසින් සකස් කළ 

එකක්ද? 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පරිසරෙව්දීන් සකස් කළ එකක්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක්ද? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්වාධීන අය ෙනොෙවයි, පරිසරයට ආදරය කරන අය.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම අසන්ෙන්, එය හදා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ 

සංවිධානයකින්ද කියායි. එම ආයතනය ෙමොකක්ද?     

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමය පරිසරෙව්දී කණ්ඩායමක්  සකස් 

කරපු ෙල්ඛනයක්. මම ඒෙක් වගකීම භාර ගන්නවා. පරිසරයට 
ආදරය කරන අය ස්වාධීන නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් පරිසරයට 
ආදෙරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කිකට්වලට ආදෙරයි වාෙග් 
තමයි, ඒකත්. ගස් කපන මිනිහායි, පරිසරෙව්දියායි කියන 
ෙදෙදනාම සමාන ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
ඇසුෙව් ඒ අර්ථෙයන් නම්, ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ පරිසරෙව්දී 
කණ්ඩායමක්ය කියා මා කියනවා. පරිසරෙව්දියා පරිසරයට 
ආදෙරයි. පරිසරය සම්බන්ධ පශ්නයකදී ඔහු ස්වාධීන ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඔහු පරිසරය රකින්න තමයි, උත්සාහ කරන්ෙන්.  මම ෙම් 
ෙල්ඛනය මීට කලින් සභාගත කළා. එය ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධය 
පිණිස උපකාර ෙවයි කියා මා හිතනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසරයට අදාළව ඉදිරිපත් වී තිෙබන 
කරුණු සම්බන්ධව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී තව එක 
කාරණයක් විෙශේෂෙයන් මතු කරන්න ඕනෑ. උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල සිදු වන වනාන්තර විනාශය ගැන මම අවධානය ෙයොමු 
කෙළේ, ඒවා සම්බන්ධව වැඩි හඬක් ෙනොනැ ෙඟන නිසායි. නමුත් 
අෙනකුත් පෙද්ශවල වනාන්තර විනාශයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක ඒෙකන් කියැෙවන්ෙන් නැහැ. පධාන වශෙයන් මට 
කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්, ෙම් උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් අඛණ්ඩව කියාත්මක ෙකෙරන අධීක්ෂණ 
මණ්ඩලයක් පත් කර, ෙම් වනාන්තර ආරක්ෂා කරන විධිෙය් 
මැදිහත්වීමකට යන්න කියන එකයි.  

ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපට ඡන්දය දිනන්න තිෙබනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 
තමයි, අපි ෙමෙසේ ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඉඩම් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමත් රෙට් ෙපොදු අයිතිය ෙවනුෙවන්. වනාන්තර 
තිෙබන්ෙන් රෙට් ෙපොදු හිමිකම ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා ඒවා ෙහළි 
ෙපෙහළි කරලා මිනිසුන්ට යම් කිසි ඉඩම් පමාණයක් ෙදන්නම 
ඕනෑ නම්, එෙසේ දීම ජාතික වුවමනාවක් ෙසේ සලකා කටයුතු 
කෙළොත් විතරයි, යම් කිසි සාධාරණ තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. නැත්නම් ඒවා තුළ ජාතිවාදී තත්ත්ව, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධාකාර ෙවනත් ගැටලු ඇති ෙවන එක 
වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමට අඛණ්ඩව ජනාධිපතිවරයාෙග් නායකත්වෙයන් 
කියාත්මක ෙකෙරන ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා 
පරිසර ඇමති නිසා ෙනොෙවයි, මම ෙමෙහම කියන්ෙන්. 
ජනාධිපතිවරයා රෙට් නායකයා නිසා ඔහුෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් 
සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවන ආයතනයක් තිබීම අත්යවශ්යයි 
කියායි මා කියන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඊළඟ කාරණයට විෂය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටින ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අද පරිසර පනත් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. සමහර පරිසර පනත් ඉතාම ෙහොඳ ඒවා. නමුත් ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, තව ෙබොෙහෝ පරිසර පනත් තිෙබනවා, ඒවාට 
අදාළ කරන ෙරගුලාසි හදලා නැහැ. ෙරගුලාසි නැතුව එම ආයතන 
කියාත්මක කිරීම දුෂ්කරයි කියන එක තමයි, පරිසර ක්ෙෂේතයට 

අදාළව කටයුතු කරන  ෙබොෙහෝ අයෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වන 
එක අදහසක් වන්ෙන්. ෙමය ටිකක් විෂයානුබද්ධ කා රණයක්. ඒ 
නිසා මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පරිසර 
අමාත්යාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාව පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ ෙහෝ 
කමක් නැහැ, පරිසර අමාත්යාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
යටෙත්ම  යම් කාලයකට -මාස හයක් වාෙග් කාලයකට- යම් 
ස්ථාවර කාරක සභාවක් පිහිටුවන්න කියායි. ඒ,  සම්මත කරන ලද 
පරිසර නීතිවල තිෙබන අත්යවශ්ය ෙරගුලාසි හදපු නැති ඒවා සකස් 
කිරීම ෙවනුෙවන්. එෙහම නැතිවීම නිසා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
නීති කියාත්මක කිරීමට අදාළව ආයතනයක් නැතිවීම නිසා 
ඉබාගාෙත් යමින් එම පාරිසරික ගැටලු විසඳා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදාවීමයි. ඒ නිසායි, අපි ෙම් පාෙයෝගික ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ. එෙහම නැතුව ෙරගුලාසි හදන්නය, හදන්නය කියා 
කිව්වාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සමහර පනත් සම්මත කරලා 
අවුරුදු ගණන් ගත ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි දන්නා 
ෙදයක්. නමුත් ඒවාට අදාළ කරන ෙරගුලාසි හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්වා ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි 
කියා අපි හිතනවා. පරිසරය කියා කියන්ෙන්, රෙට් ජනතාව තුළ 
ෙපොදුෙව් උනන්දුවක් තිෙබන විෂයක්. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
උනන්දුවක් තිෙබන රජෙය් නිලධාරින් වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධව 
ඉන්නා විවිධ කියාකාරින්ටත් ඒ තුළින් අවස්ථාවක් ලබා දීලා ෙම් 
අත්යවශ්ය ෙරගුලාසි ටික සකස් කළ යුතුයි. එය අමාත්යාංශයටත් 
උදව්වක් ෙවයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් පරිසරෙව්දීන් බහුතරයක් 
ගත්තාම, ඔවුන් යම් කිසි අධ්යයනයක් සහිතව ෙම් පරිසර 
කියාවලිෙය් සිටින අයයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙරගුලාසි 
සකස් කිරීම ෙවනුෙවන්, ආයතන පිහිටුවීම ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
වන ස්ථාවර කමිටුවක් උපෙද්ශක කාරක සභාව ඇතුෙළේ 
පිහිටුවන්න කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි විවිධාකාර කෘෂි 
රසායන භාවිතය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය. අද අෙප් රෙට් 
විශාල වශෙයන් කෘෂි රසායන දව්ය භාවිත ෙවනවා. පරිසර 
අමාත්යාංශයට ෙම් පශ්නය ඍජුව අදාළ ෙනොවන්න පුළුවන්.  
විෂයයක් වශෙයන් ෙම් කාරණය අයිති වන්ෙන් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් පරිසර විෂයයටත් ෙම් 
කරුණ අදාළ වනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්  ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙපොෙහොර සඳහා ෙයොදා ගන්නා එක්තරා රසායන දව්යයක් තහනම් 
කළා. එතුමා ඒක තහනම්  කෙළේ වකුගඩුවලට බලපෑමක් ඇති වන 
නිසාය කියලා ජනමාධ්යවල පළ කරලා තිබුණා, අපි දැක්කා. මම  
ඒ නිලධාරි මහත්වරුන්ට සහ සියලුම උපෙද්ශකයන්ට නිසි 
ෙගෞරව ඇතුවයි ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට 
පස්ෙසේ ෙවනත් අයෙග්ත් උදවු ඇතිව අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන ජාතික හා ජාත්යන්තර ලිපි ෙල්ඛන ෙමොනවාදැයි ෙසොයා 
බැලුවා. එහිදී අපට දැන ගන්න ලැබුණා, යුෙරෝපා සංගමය එය විෂ 
රසායනයක් -අන්තරායකර ෙදයක්- වශෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා, හැබැයි එයින් වකුගඩුවලට බලපෑමක් නැහැ, එය 
පිළිකා කාරකයක් කියලා. අෙප් රෙට් ජනමාධ්යවල පළ කළා, 
වකුගඩු ෙරෝගය වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් තමයි ඒ රසායන  දව්යය 
තහනම් කෙළේ කියලා. නමුත් යුෙරෝපෙය් රටවල් ඇතුළු තවත් 
රටවල් ගණනාවක ෙම් රසායන දව්යය තහනම් කරලා තිෙබනවා. 
මට අවශ්ය නම් ඒ ෙල්ඛනයත් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන් 
 ෙනොෙවයි ඉදිරිෙය්දී, දවසක් වාෙග් ඇතුළත. ඒ රටවල් ෙම් 
රසායන දව්යය තහනම් කරලා තිෙබනවා; තහනම් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. WHO එක පවා ෙම් සම්බන්ධව 
ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රසායනික 
දව්යය පිළිකා සඳහා තමයි ෙහොඳ නැහැ කියන්ෙන්. වකුගඩු 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් විශාල සංවාදයක් ඇති වුණු නිසා ෙම් 
රසායන දව්යය තහනම් කිරීෙමන් පිළිකා සෑදීමත් නතර ෙවනවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම අපට දැන ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා, ෙම් සමහර ෙද්වල් තහනම් කරන්ෙන් ෙමොන 
අර්ථෙයන්ද කියන එක පිළිබඳව.  

ෙදවැනි කාරණය, අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්.  අෙප් ර ෙට් 
පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලය දකුණු ආසියාෙව් සමහර 
රටවල ඒවාට වඩා උසස් තැනක තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අපි 
ඉතා වගකීෙමන් කියන්න ඕනෑ, අපට තිෙබන පර්ෙය්ෂණ 
පහසුකම්වල අඩුපාඩුව නිසා, ෙලෝකය පුරාම තහනම් කරන ලද 
විෂ රසායනික ෙද්වල් බහුලව අඩංගු දව්ය අෙප් රටට ආනයනය 
ෙවනවා කියලා. මට මතක විධියට දූෂිතම කෘමිනාශක ෙදොළහ -
"Dirty Dozen" කියලා නම් කරපු ඒවා- මීට අවුරුදු දහයකට විතර 
කලින් අෙප් රටට ෙගනාවා. ෙම්ක අද ෙලෝකෙය් තිෙබන බරපතළ 
පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජනතාවටත් අද විශාල වශෙයන් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඇති ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවාට විශාල 
වශෙයන් ෙම් රසායනික දව්ය ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරන ආහාර 
බලපානවා. ඒ නිසා මම පරිසර අමාත්යාංශයටත්, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයටත් ෙදකටම කියන්ෙන්, ලංකාවට නුසුදුසු රසායන 
දව්ය ෙගෙනනවා නම්, ඒ පිළිබඳව විද්යාත්මකව -නාථ 
ෙදවියන්ෙගන් හරි කාෙගන් හරි අහන්ෙන් නැතුව- ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරන්න කියලායි. ඒවා පිළිබඳව විද්යාත්මකව ෙසොයා 
බලන්න.  

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

     
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම කථාව අවසන් කරනවා.  

විද්යාත්මක ගෙව්ෂණයක් මත කියන්න, ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව 
නිසා තමයි ෙම් රසායන දව්යය ෙගන්වීම අෙහෝසි ෙවන්ෙන් 
කියලා. නැත්නම් ගරු ජනාධිපතිතුමනි, රසායන දව්ය තහනම් 
කරන  එකත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක මාතෘකාවක් බවට පත් 
ෙවනවා. අපට ඒක අවශ්ය නැහැ. රසායන දව්යයක් තහනම් කිරීම 
ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් කර ගන්න අවශ්ය නැහැ. නමුත් 
තහනම් කළ යුතු ඒවා තහනම් කරන්න ඕනෑ. දැන්, පිළිකාකාරක 
ගැන සංවාදයක් නැහැ, වකුගඩු ෙරෝග කාරක ගැන සංවාදයක් 
තිෙබනවා. ඒ රසායන දව්යය තහනම් කළාට පස්ෙසේ කියනවා, ඒ 
තහනම් කෙළේ ''වකුගඩු ෙරෝග ව්යාප්ත ෙවන නිසා'' කියලා. 
ෙලෝකය ඒ රසායන දව්යය තහනම් කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන් 
පිළිකා කාරකයක් නිසා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, විද්යාත්මක 
කරුණු මත පදනම් ෙවලා කටයුතු කරන්න කියලායි. නාථ 
ෙදවිෙයෝ අපට අදහන්න පුළුවන් ෙවන ෙද්වල්වලදී. රසායනික 
දව්යවලට නාථ ෙදවියන් සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැතුව, 
කරුණාකරලා විද්යාත්මක පදනමකින් ඒ රසායන දව්යය තහනම් 
කිරීම ෙහෝ අනුමත කිරීම කරන්න.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් 
කාර්යාලය තිෙබනවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට් කෘෂි විද්යා පීඨත් 
තිෙබනවා. ඒ කෘෂි විද්යා පීඨවල පර්ෙය්ෂණ අංශය තව ශක්තිමත් 
කරලා, ලංකාවට ආනයනය කරන නුසුදුසු රසායනික දව්යවල 
මට්ටම පිළිබඳව වාර්ෂිකව පරිසර ඇමතිවරයාටත්, කෘෂිකර්ම 
ඇමතිවරයාටත් යම්කිසි වාර්තාවක් ලබා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
අනුගමනය කළා නම්, ආර්ථික - ෙද්ශපාලන සම්බන්ධයකින් 

ෙතොරව, ඇත්තටම විෂ ෙමොකක්ද, ඇත්තටම විෂ නැත්ෙත් 
ෙමොකක්ද කියන එක දැන ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය 
ෙපන්වා ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.05] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister 
of Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්යාංශය, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශවල 2016ට අදාළ වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්  මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර ඇමතිවරයා වශෙයන් කරුණු කිහිපයක් පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.  

මූලික වශෙයන්ම මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපාරයත් ඒ වාෙග්ම 
පාරිසරික විෂයයත් ගත් විට, නව රජය යටෙත්  ඊට අදාළ ආයතන 
තුළ ඉදිරි තුන් අවුරුදු සැලසුම් සකස් කරලා ෙම් වන විට ඒවා 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. මහවැලි ව්යාපාරය තුළ දැනට 
ෙකෙරන ෙමොරගහකන්ද - කළුගඟ පධාන ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු 
ඉතාම ෙව්ගවත්ව සහ ශීඝව ෙකෙරනවා වාෙග්ම, අපි නව රජය 
යටෙත් තීරණයක් ෙගන මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර ව්යාපාරය හා 
මඩකළපුව, තිකුණාමලය, අම්පාර යන දිස්තික්කවල නව 
සංවර්ධන  ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
සක්යතා අධ්යයන කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
තිකුණාමලය, මඩකළපුව, අම්පාර යන දිස්තික්කවල ජනතාවට 
තමයි සංවර්ධනය සඳහා ඒ පෙද්ශවල ඉඩම් විශාල පමාණයක් අපි 
භාර ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි තුන් අවුරුදු 
සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා මා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිතුමන්ලාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අදහස් සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී පධාන වශෙයන්ම සාකච්ඡාවට ලක් 
වූ කරුණු අතර තිබුෙණ්,  වන විනාශය -කැලෑ කැපීම්-   ගල්, වැලි 
කැපීම් සහ මැණික් කැණීම්  තුළ ඇති වී තිෙබන ශුභවාදි 
තත්ත්වයන් වාෙග්ම අයහපත් තත්ත්වයන්ට අදාළ කරුණු.  ෙම් 
ගරු සභාෙව් මීට ෙපර කථා කළ බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත්, 
ඒ වාෙග්ම උෙද් මුලින්ම කථා කළ චාල්ස් නිර්මලනාදන් 
මන්තීතුමාත් මූලික වශෙයන්ම උතුරු පෙද්ශෙය් කැලෑ කැපීම් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මීට මාස කිහිපයකට ෙපර 
මට ලැබුණු ෙතොරතුරු මත  මා යුද හමුදාවටත්, ෙපොලීසියටත්, 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, දිසාපතිවරුන්ටත් 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, කැලෑ කැපීම් සම්පූර්ණෙයන්ම 
නැවැත්විය යුතුයි, එයට කිසිෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ, එවැනි කියා සිදු වුෙණොත් ඒ අදාළ නිලධාරින් සම්පූර්ණ 
වගකීම භාර ගත යුතුයි කියන කාරණය.  

ෙම් අතරතුර මා පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ, නැවත පදිංචි කිරීම් 
යටෙත් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමන්න ෙම් විධියට 
ඉඩම් නිදහස් කර තිෙබන බව. පසු ගිය රජය යටෙත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෂය 
භාර අමාත්යවරයාෙග් පධානත්වෙයන් අන්තර් අමාත්යාංශයීය 
කමිටුවක් විසින් තමයි 2013 ජනවාරි මාසෙය් 02වන දා සිට 

799 800 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ජනවාරි මාසෙය් 22වන දා දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම 2014 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 15වන දාත් ෙම් ඉඩම් නිදහස් කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් පිළිබඳව අදාළ නිලධාරින්ෙගන් විමසීෙම්දී ෙපනී යන 
කාරණයක් තමයි, විෂය භාරව කටයුතු කරන නිලධාරින්ෙග්ත් යම් 
විෙරෝධතා තිබුණත්,  ගනු ලැබූ ෙද්ශපාලන තීන්දු අනුව ෙම් ඉඩම් 
නිදහස් කිරීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ අනුව  
මන්නාරම දිස්තික්කෙය් අක්කර 2,500කුත්, වවුනියාව 
දිස්තික්කෙය් අක්කර 325කුත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් අක්කර 
445කුත් ෙම් විධියට නිදහස් කර තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම කිළිෙනොච්චිය සහ වව්නියාව දිස්තික්කවලත් ඉඩම් 
නිදහස් කර තිෙබනවා. කිළිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් වඩ්ඩුෙකොෙඩයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් අක්කර 65ක්, පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අක්කර 98ක් වශෙයන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. නැවත පදිංචි 
කිරීම් සම්බන්ධෙයන් මීට මාස කිහිපයකට ෙපර මා ඉතාම 
පැහැදිලිව උපෙදස් දුන්නා, ඉඩම් භාරගැනීම සිදු ෙනොවීම වාෙග්ම  
ඉඩම් භාරෙගන තිබුණත් ඒවාෙය් කැළෑ කැපීම් සිදු ෙකෙරනවා 
නම් වහාම ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය තීන්දු තීරණ ගත යුතුයි; 
කැළෑ කැපීම් වැළැක්විය යුතුයි කියලා.  දැන් සිදු වන තත්ත්වයන් 
සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාව සහ දමිළ 
ජනතාව යන ඒ  සියලු ජන ෙකොටස් නැවත පදිංචි කරවීම - ඒ 
සම්බන්ධ වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා -  පිළිබඳව ගත යුතු විකල්ප 
තීන්දු තීරණ  අප  විසින් සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව   ගැනීම 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා අද සභාවට ඉදරිපත් වූ ෙයෝජනා සහ 
ඉදිරිපත් වූ විෙව්චනත් සැලකිල්ලට ෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් ඒ ගරු 
මන්තීවරුන්ට, අදාළ නිලධාරින් සමඟ ෙම් සතිය තුළ රැස්වීමක් 
සඳහා මම ආරාධනා කරනවා.  ඒ වාෙග්ම උතුරු පෙද්ශයට යෑමට 
අවශ්ය පහසුකම් සලසනවා. මා පත් කරන නිෙයෝජිතයන් සහ 
අදාළ නිලධාරින් සමඟ ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එහි තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරලා ඉදිරි 
සතියක ෙදකක කාලය තුළ වහාම ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් ලබා 
ෙදන්න.  නැවත පදිංචි කිරීම් සම්බන්ධෙයනුත් සමා ෙලෝචනයක් 
කරලා,   අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවාය කියන එක 
ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

නීති විෙරෝධී ෙලස ගස් කැපීම්, වැලි ෙගොඩදැමීම්, ඒ වාෙග්ම 
ගල් කැඩීම් සහ මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදීම සිදු ෙවනවා නම්   
තරාතිරම ෙනොබලා, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අයට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරනවාය කියන එක ඉතාම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්වලදී මැණික් 
කර්මාන්තය සඳහා විෙද්ශිකයින්ට, විෙද්ශීය සමාගම්වලට බලපත 
ලබා දී තිෙබනවාය කියන අදහස ඉදිරිපත් වුණා. ජනවාරි 
8වැනිදාට ෙපර මම ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා  විධියට මැතිවරණ 
ව්යාපාරෙය් ෙයදී සිටි අවස්ථාෙව්දී රත්නපුර පෙද්ශයට ගියා. ඒ 
ෙවලාෙව් එම පෙද්ශෙය් සාමාන්ය ජනතාව, ෙපොදු ජනතාවෙග්  
ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් වාෙග්ම මැණික් කර්මාන්තයට 
සම්බන්ධ ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය් සිටින අය කළ ඉල්ලීමක් තමයි 
"විෙද්ශීය සමාගම්වලටත් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදීමට අවශ්ය 
බලපත නිකුත් කර තිෙබනවා, ඔබතුමා බලයට පත් වුෙණොත් 
වහාම ඒවා නවත්වන්න" කියන එක. ජනවාරි 8වැනිදා පැවැති 
මැතිවරණෙයන් අපි ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ මම ෙම් 
අමාත්යාංශය භාරෙගන කළ පළමුවැනි කාර්ය තමයි, විෙද්ශීය 
සමාගම් 4කට නිකුත් කර තිබුණු බලපත 4 වහාම අවලංගු කිරීම. 
එම කාරණය මා ඉතාම පැහැදිලිව  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
රත්නායක කියන සමාගම, ඒ වාෙග්ම සුපීම් ග්ෙලෝබල් 
ෙහෝල්ඩින්ස් (පුද්) සමාගම සම්බන්ධෙයන් අපි අවශ්ය තීන්දු තීරණ 
ගත්තා. ඒ එක්කම මම කියන්නට ඕනෑ, මා විසින් එම තහනම 

කියාත්මක කර තිෙබන අතරවාරෙය් ජාතික මැණික් සංස්ථාවට 
පත්කර සිටි සභාපතිවරයා මෙග් කිසිදු අනුමැතියක් ෙනොමැතිව 
ෙමවැනි සමාගම් ෙදකකට පසු ගිය කාලෙය් නැවත ඒ විධිෙය් 
බලපත වලංගු කිරීමක් කර තිබුණා. මා එය දැනගත් වහාම එම 
සභාපතිවරයා තනතුරින් අස්කළා. ඒ වාෙග්ම එම බලපතත් 
සම්පූර්ණෙයන් අවලංගු කළා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
තීන්දු තීරණ අපි ෙගන තිෙබනවා. රාජ්ය පතිපත්තියක් විධියට අපි 
ෙම් රෙට් ෙද්ශීය මැණික් කර්මාන්තෙය් කැණීම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම ආකාරයකින් විෙද්ශීය සමාගම්වලට බලපත නිකුත් 
කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිවම පකාශ කරන්නට 
ඕනෑ. 

විෙද්ශීය ආයතනවල තාක්ෂණික දැනුම, ශීල්පීය ඥානය අෙප් 
මැණික් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
රජය සකස් කරන ලද ව්යාපෘති සමඟ අෙප් මැණික් කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින අයට ඒ පිළිබඳව අවශ්ය පුහුණුවීම් සහ දැනුම ලබා 
දීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙමොන යම් ආකාරයකින් ෙහෝ ස්වභාවික 
සම්පත් විනාශ කිරීම සඳහා අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව 
නීතිය තදින්ම කියාත්මක කරලා, අප ඔවුන් නීතිය හමුවට 
පමුණුවනවාය කියන කාරණයත් මා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

පරිසරය කියන විෂය පිළිබඳව කථා කරන විට,  අප පරිසර 
අමාත්යාංශය හරහා ආරම්භ කර ඇති පුළුල් ජාතික වැඩසටහන් 
තුළින් ඉදිරි තුන් අවුරුදු සැලැස්ම කියාත්මක කිරීමත් සමඟ   
අෙනක් පැත්ෙතන් අන්තර්ජාතික සම්මුති සහ සාධක සමඟ 
ගිවිසුම් සහ එකඟතා කියාත්මක කිරීම  මූලිකව  ඉටු කරනු ලබන 
බවත් කියන්නට ඕනෑ.  ඕෙසෝන් වියන ආරක්ෂා කිරීම, වියානා 
සම්මුතිය ආදිය ගැන අෙප් රජය දැඩි ස්ථාවරයක සිටින බව මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද මුළු ෙලෝකෙය්ම සිදු වන 
කාලගුණික, ෙද්ශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධෙයන් ඇති වී තිෙබන 
අවධානය සමඟ මූලික ෙලසම ඒ පතිපත්ති අනුව අප රජයක් 
විධියට කටයුතු කරනවා. ඕෙසෝන් වියන ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
වැදගත්කම අප කවුරුත් පිළිගන්නවා කියලා මා හිතනවා. 
ෙලෝකෙය් ඇතැම් බලවත් රටවල් ෙම් අන්තර්ජාතික ගිවිසුම්වලට 
ඇතුළත් ෙනොවී සිටියත්, ශී ලංකා රජය ඒවාට ඇතුළත් ෙවලා ඒ 
ගිවිසුම් අත්සන් කරලා, අෙප් රෙට් සිටින ජනතාවෙග්, සියලු 
සත්වයන් හා ගහ ෙකොළ, ඇළ ෙදොළ ආදී සියලු ස්වභාවික 
සම්පත්වල පැවැත්ම සඳහා රජයක් හැටියට අෙප්  වගකීම් ඉෂ්ට 
කරනවාය කියන කාරණය මා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම පරිසර අමාත්යාංශය 
අෙනකුත් ආයතන සමඟ එකතු ෙවලා  අෙප් ජාතික සැලසුම්  
පැහැදිලිවම කියාත්මක කරනවා. පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම 
පිළිබඳව, එක් පැත්තකින්  තිෙබන නීති කියාත්මක කිරීමත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් නව නීති සම්පාදනය කිරීමත් කරනවා.  

ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට  ෙපොලිතීන් භාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් අප දැඩි නීති කියාත්මක කරනවා. එම ගැසට් 
නිෙව්දනය අප නිකුත් කරලා ඉවරයි. ෙම් පිළිබඳව 2006දී නිකුත් 
කළ චකෙල්ඛෙයන් ගත් තීන්දු, තීරණ ඇනහිටලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා අප ජනවාරි මාසෙය්  පළමුවැනි දා සිට ෙපොලිතීන් 
සම්බන්ධෙයන්  අවශ්ය ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා. කැළි 
කසළ කළමනාකරණෙය්දී සහ ඝන අපදව්ය කළමනාකරණෙය්දී 
මූලිකවම ෙපොලිතීන්වලින් සිදු වන හානිය ඉතාම බරපතළ බව 
අපට ෙපනී යනවා. 

2018 වර්ෂය වන විට ලංකාෙව් asbestos sheets භාවිතය 
නැවැත්වීම ගැන අප  ෙම් වන විට අදාළ ව්යාපාරික ආයතනවලට 
දැනුම් දී තිෙබනවා.  අපි ඔවුන් සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා.  ඇසබ්ැස්ෙටොස්  ෙසවිලි තහඩු භාවිතය නිසා ඇති වන 
ෙලඩ ෙරෝග පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන් පිළිකා සම්බන්ධෙයන්  
බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබන බව ෛවද්ය විද්යාත්මකව 
ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
රජයක් විධියට අෙප් වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කරන බව පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ.    

සමුදීය පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම පිළිබඳව ජාතික 
වශෙයන් අෙප් තිෙබන නීතිරීති කියාත්මක කිරීමත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අන්තර්ජාතික වශෙයන්  කියාත්මක වන තත්ත්වය 
මූලික වශෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්නත් අප කටයුතු කරනවා. 
ෙවරළ ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා ෙවරළ ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, නාවික හමුදාෙව්ත් සහාය ලබාෙගන  
අවශ්ය නීති රීති කියාත්මක කිරීමත්, එම සංරක්ෂණ කටයුතු 
පිළිබඳව අෙප් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කිරීම සිදු කරන බවත් 
පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

භු විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය, ජාතික මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වැනි ආයතන තුළ දැනට ෙකෙරන 
කාර්යන් අද තිෙබන තත්ත්වයට වඩා ඉතාම විධිමත්ව හා 
සැලසුම්සහගතව කියාත්මක කරන තත්ත්වය ලබන වසෙර් සිට 
අප ඇති කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්ය දැව සංස්ථාෙව් මූලික කාර්යන් 
වන්ෙන් රජයට අයත්  ගස් කැපීම් සහ ඒ පිළිබඳ අෙළවි කටයුතු, 
ව්යාපාරික කටයුතු ආදියයි. නමුත්, ලබන වසෙර් සිට වන වගාව 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙකොටසක් රාජ්ය දැව සංස්ථාවට භාර දීමට අප 
කටයුතු කරනවා. ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතනවලට අයත් කාර්යයන් ඉලක්ක සහගතව ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා සෑම ආයතනයක්ම කටයුතු කරනවා කියන එක මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, මහවැලි  අධිකාරිෙය් කාර්යයන් ගත්තාම, 
විෙශේෂෙයන්ම උෙද් ගරු චමල් රාජපක්ෂ  මන්තීතුමා මහවැලි 
අධිකාරිය යටෙත් ඉඩම් ෙබදා දීම සහ අෙනකුත් කාර්යයන් 
පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කළා.  මහවැලි අධිකාරිය යටෙත් ෙසේවය 
කරන පහළ නිලධාරින් ඇතැම් ෙවලාවට එක ඉඩමට බලපත තුන 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
තත්ත්වයන් වළක්වන්න ඉඩම් ෙබදා දී ෙම් කටයුතුත් අෙනකුත් 
කාර්යයනුත් කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය සඳහා අවශ්ය 
පතිසංවිධාන කටයුතු කරලා, ඒ පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය ෙසේවා ඉෂ්ට කරන බව මූලික වශෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට සඳහන් කළා, ඉල්මනයිට් පිළිබඳව. පුල්මුෙඩ් 
ඉල්මනයිට් කර්මාන්තශාලෙව් තත්ත්වය ගත්තාම, ඉතාමත්ම 
කනගාටු දායකයි. පසු ගිය කාලය තුළ අන්ත දූෂිත ආයතනයක් 
විධියටයි ඒෙක් කටයුතු ෙක රුෙණ්. අපි දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස ්
කරලා තිෙබනවා. දැනට මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කමිටුවක් ෙවනම පත් කරලා තිෙබනවා. අලුත් 
කළමනාකාරීත්වයක් යටෙත් ඉල්මනයිට් කර්මාන්තෙය් ආදායම 
රජයට එන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන විටත් අපි සැලසුම් 
කරලා, මූලික කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. අෙප් නව වැඩ 
පිළිෙවළ -තුන් අවුරුදු ඉදිරි සැලැස්ම- කියාත්මක කිරීෙම්දී අලුත් 
මුහුණුවරකින්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයට අයත් 
ආයතනවල අවශ්ය සංවර්ධන කටයුතු ෙව්ගවත් කරමින් ෙම් 
කාර්යයන් ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කරන බව පැහැදිලිවම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි,   වන විනාශය වැළැක්වීමටත්, මැණික්, 
වැලි, පස්, ගල් යනාදී ස්වාභාවික සම්පත් නීත්යනුකූලව ලබා 
ගැනීමටත්, එම කටයුතු නීති විෙරෝධී ෙලස සිදු වීම වැළැක්වීම 
සඳහාත් ගත හැකි සෑම පියවරක්ම අපි ගන්නවා. වැලි 
කර්මාන්තය, ගල් කැඩීම, කැනීම්, වන සංරක්ෂණ කටයුතු 
කිරීෙම්දී ෙපොදු මහ ජනතාවට අවහිරයක් ෙනොවන ෙලස සිදු කළ 
යුතු බව මා මූලික වශෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එෙහත් 
පරිසර සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් දැඩි ෙලස නීති රීති කියාත්මක 
කරන්න අෙප් රජය කියා කරන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අද දවෙසේ අෙප් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු පිළිබඳව ෙයෝජනා 
අදහස් ඉදිරිපත් කළ, විෙව්චන ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සියලුෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා. අද ඒ අදහස ්
දැක්වූ සෑම ෙකෙනකුටම මා ලිඛිත ආරාධනාවක් කරනවා. පධාන 
වශෙයන්ම ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ කිරීම, විනාශ වීම් 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් 
සැලකිල්ලට අරෙගන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම ෙකෙනකුම කැඳවනවා. අදාළ 
නිලධාරිනුත් කැඳවලා, පවාහන පහසුකම් අවශ්ය නම් ඒවාත් 
සපයලා, ඒ පෙද්ශවලට යවලා ෙම් පිළිබඳව ඉතාමත් නිවැරදි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබ සමඟ එකතුව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරමින්, 
මෙග් ෙකටි වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Risad Badhiutheen. You 

have 14 minutes. 
 
 

[பி.ப. 4.25] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் தன  உைரயில் இந்த அைமச்ைசப் 
ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் தான் ெசய்த நல்ல பல 
பணிகைளப் பற்றிக் கூறினார். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
கவனத்திற்கு நான் ஒ சில விடயங்கைள ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் கிரவல் மற் ம் மண் அகழ்வின்ேபா  
இடம்ெப கின்ற ைறேக கள் பற்றி எனக்கு ன்னர் ேபசிய 
வன்னி மாவட்ட உ ப்பினர் சுட் க்காட் னார். நா ம் ஒ  

ைற ஜனாதிபதி அவர்கைளச் சந்தித்தேபா  இந்த 
விடயத்ைத அவாிடத்திேல சுட் க்காட் ேனன். இன்  
அதிகாாிகள் வழங்குகின்ற அ மதிக்கு ேமலதிகமாக 
அங்கி க்கின்ற மண்ைண ம் மற் ம் வளங்கைள ம் குறித்த 
வியாபாாிகள் சூைறயா கின்றார்கள். எனேவ, மண், கிரவல் 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்குகின்றேபா  அந்தச் ெசயற்பா  
சாியாகத் திட்டமிடப்பட்  ேமற்ெகாள்ளப்ப வதற்கு அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச ெசயலகத் க்கு உட்பட்ட 
பகுதியில் அங்கி க்கின்ற அரச அதிகாாிகைளப் பயன்ப த்திப் 
பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் சட்ட ாீதியற்ற 
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ைறயில் அபாிக்கப்பட்டதாக நாங்கள் ேகள்வி கின்ேறாம். 
நான் ேநற்  ஜனாதிபதி அவர்கைள ேநாிேல சந்தித்  அந்த 
விடயத்ைதச் சுட் க்காட் ேனன். எனேவ, இ  சம்பந்தமாக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

பாரா மன்ற உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
ேபசுைகயில், ஸ் ம்கைளக் கு ேயற்றிய ேநரத்தில் மன்னாாிேல 
கலவரம் வந்ததாகச்  ெசான்னார். அதாவ ,  LLRC இல் 
குறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க அன்  அைமச்சர்கள் ெஜனீவா க்குப் 
ேபாய் ஸ் ம்களின் கு ேயற்றம் சம்பந்தமாக ம் 
கூறி ள்ளார்கள். LLRC அறிக்ைகயின் 9.109 இல் பின்வ மா  
கூறப்ப கின்ற :  

“The issue of Muslim IDPs who were displaced from 
five Districts such as Jaffna, Mannar, Kilinochchi, 
Mullaitivu and Vavuniya due to LTTE threats as far 
back as October, 1990 remains one of the key post-
conflict challenges which also has a significant impact 
on the process of reconciliation. A large number of 
representations were made before the Commission on 
the plight of those IDPs who have been living under 
dire conditions for more than two decades, 20 years.”  

அந்த LLRC அறிக்ைகயில் 3 - 4 விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட் ந்தார்கள். இந்த மக்கள் அகதிகளாக 
ஆக்கப்பட்டதனால் ஏற்பட் ந்த பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ம் 
நீண்டகாலமாக இந்த மக்கள் கு ேயறாமல் இ ந்ததனால் 
அவர்கள் இ க்கின்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பிரச்சிைன 
ெதாடர்பாக ம் அதில் குறிப்பிடப்பட் ந்த . அேதேபால் 
இந்த மக்களின் மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசய்வதற்காக 
அரசாங்கம் விேசட ஒ  committee ஐ அைமத்  ஒ  சட்டத்ைத 
ஆக்கி, அந்த மக்கைள மீள்கு யமர்த்த ேவண் ெமன்  
கூறப்பட் க்கின்ற .   

அேதேபால் Land Commissioner உைடய Circular 
2011/7இல் "….programme to solve the land issue in Vanni 
has been appreciated" எனக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
2011ஆம் ஆண்  Land Commissioner ஆல் வழங்கப்பட்ட 
காணி சம்பந்தமான Circular இன்ப  அந்த மக்க ைடய 
காணிப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்குமா  குறிப்பிடப்பட் ந்த . 
அதன்ேபா  அன்றி ந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் Presidential 
Task Force என்ற கு ைவ அவர  அதிகாரத்திற்ேகற்ப 
உ வாக்கினார். அத டாக, இடம்ெபயர்ந்  மீளச்ெசன்ற 
மக்கைளக் கு யமர்த் ம்ேபா  அவர்க க்கி க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைள ஆராய்வதற்காக மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் 
ெசயலாளர் தைலைமயிேல ஒ  கு ைவ அைமத்தார்.  
அக்கு வில் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் ெசயலாளர் 
மட் மல்லாமல், பா காப் ப் பைடயினாின் அைனத்  
தரப் கள், மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களின் அரசாங்க அதிபர்கள், 
வனவள அைமச்சின் ெசயலாளர், காணி அைமச்சின் 
ெசயலாளர் உட்பட, பலர் இ ந்தார்கள். அவர்கள் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்ெகல்லாம் விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள 
மக்கைள ம் அரசாங்க அதிகாாிகைள ம் அங்குள்ள கிராம 
ேசவகர்கைள ம் சந்தித்  அந்த மக்க ைடய காணிப் 
பிரச்சிைனகைள அைடயாளங்கண்  அவற்ைறத் 
தீர்த் ைவப்ப  சம்பந்தமாகப் பல கூட்டங்கைள நடத்தி, 
கைடசியாக ஒ  ெவ த்தார்கள். அதன்ப , சில 
காணிகைள இரா வத்தினர் ைகப்பற்றியி ந்தார்கள்.  சில 
காணிகளில் அங்கு வாழ்ந்த தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் 
கு யமர்த்தப்பட் ந்தார்கள். சில காணிகளில் அங்கு 

கு ேயறக்கூ ய சூழல் இ க்கவில்ைல. எனேவ, இந்த மக்கள் 
அந்த மண் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள்; அந்தப் பிரேதசத் க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கள்; அந்தக் கிராம ேசவகர் பிாிவிற்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கள்.  ஆதலால், அவர்கைளக் கு யமர்த்த 
ேவண் ெமன்  பல இடங்கைள அவர்கள் அைடயாளப் 
ப த்திக் காட் னார்கள்.  

அந்தக் காணிகள் எல்லாம் எம  மக்கள் வாழ்ந்த மி. 
ஆனால், அந்த மக்கெளல்லாம் ெவளிேயற்றப்பட்  
அகதிகளாக காம்களிேல இ ந்த 20 வ ட காலத்திேல, 
அவர்கள் மீள்கு ேய வதற்கு ன்னர் 2012ஆம் ஆண்  
வனவளங்கள் மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சராக இ ந்த அ ர 
பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் அந்தேநரத்தில் அந்த 
மக்க ைடய காணியிேல 6,042 ெஹக்டயர், அதாவ , 12,125 
ஏக்கைர அவர்க க்குத் ெதாியாமல் 2012 ஒக்ேராபர் 20ஆம் 
திகதிய வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தல் லம் 
வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக்கியி ந்தார். அ மட் மல்லாமல், 
வ னியா க்கும் மன்னா க்குமிைடயிேல இ ந்த அந்த 
மக்க ைடய 2000 ெஹக்டய க்கு ேமற்பட்ட காணிைய 
வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தல் லம் வனவளத்திற்குச் 
ெசாந்தமாக்கினார். சாதாரணமாக இந்த நாட் ேல ஓர் அரச 
காணிைய வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக்குவதற்காக gazette 
ெசய்வதாக இ ந்தால், அ பற்றி அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள 
மக்க க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய அபிப்பிராயத்ைதத் ெதாிவிப்பதற்கு, எதிர்ப்ைபக் 
காட் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கேவண் ம். அந்தமாதிாியான 
எந்த ஒ  சந்தர்ப்ப ம் வழங்காமல் அந்த மக்கள் அகதி 

காம்களிேல இ க்கின்ற ேவைளயிேல அந்தக் காணிகள் 
எல்லாம் gazette பண்ணப்பட்  வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக 
மாற்றப்பட் க் 'கர க்குழி மறிச்சுக்கட் க் கா ' என்  
அதற்குப் ெபயாிடப்பட் க்கின்ற . 

'கர க்குழி மறிச்சுக்கட் ' என்ப  காடல்ல.  'கர க்குழி 
மறிச்சுக்கட் ' என்ப  பாரம்பாியமான பிரேதசம்.  
பாரம்பாியமாக மக்கள் வாழ்ந்த பிரேதசம். அந்தப் 
பிரேதசத்திேல பள்ளிவாசல்கள் இ ந்தன; பாடசாைலகள் 
இ ந்தன. அேதேபால் கூட் ற ச் சங்கங்கள் இ ந்தன. 
இன்  ேபாய்ப் பா ங்கள்! அங்கு 1905ஆம் ஆண்  
கட்டப்பட்ட கட் டங்கள் இ க்கின்றன. ன்னாள் ஜனாதிபதி 
பிேரமதாச அவர்கள் கட் க்ெகா த்த 100 கள் 
இ க்கின்றன. எனேவ, அவ்வாறான ஒ  கிராமத்ைத 20 
வ டங்கள் அந்த மக்கள் அகதிகளாக இ ந்தெபா  
வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமான காணியாக 2012இேல 
அைமச்சர் அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் gazette 
பண்ணியி ந்தார். அ பற்றி இன்  அவர் ேபசுகின்றேபா  
ெசான்னார்.  

அந்தக் காணிைய அந்த மக்க க்கு வி வித் க் 
ெகா க்குமா  அங்கு ெசன்ற அதிகாாிகள் கு  
பிேரரைணெயான்ைறக் ெகா த்த . அதற்கைமய அந்தக் 
காணிையச் சட்டாீதியாக வி வித்ேதாம். இந்த  நாட் ேல 
காணிைய வி விப்பதற்கு என்ன சட்டம் அ ல் 
இ க்கின்றேதா, அந்த சட்டங்கைளெயல்லாம் ேபணித்தான் 
அந்தக் காணி வி விக்கப்பட்ட . ஆ க்கு அைர ஏக்கர் காணி 

தம் அந்தக் காட் க்குள்ேள அந்த மக்க க்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட . அந்த மக்க ைடய ற் க்கணக்கான 
ஏக்கர் காணிகள் அரசுைடைமயாக்கப்பட்டன. பல ஏக்கர் 
காணிகைள பா காப் த் தரப்பினர் எ த்தி க்கிறார்கள். 
ேம ம், பல ஏக்கர் காணிகைள ேவ  மக்கள் பயன்ப த்  
கின்றார்கள். அவ்வாறி ந் ம் ஓர் அைர ஏக்கர் காணிையக் 
ெகா த்ததற்காகத்தான் இவ்வா  கூக்குர கிறார்கள்.  
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ெகளரவ உ ப்பின ம் நண்ப மான பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் சூழ யலாளர்கள் என்  அவர்கைளச் ெசான்னார். 
அவர்கள் சூழ யலாளர்கள் அல்லர்! அவர்கள் இனவாதிகள் - 
மதவாதிகள் என்பைத உங்க க்கு நான் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். சூழ யலாளர்கள் என்ற ெசால் க் 
ெகாள் ம் அவர்கைள 'ஹி ' ெதாைலக்காட்சியிேல 
விவாதத்திற்கு அைழத் ப் ேபசிேனன். எனக்கு சிங்கள 
ெமாழியிேல அவ்வளவாகப் பாிச்சயம் இல்லாதெபா ம், 
அந்த பிரேதசங்களிேல அவர்களின் வாக்குகைளப் ெபற்ற 
சிங்களம் ெதாிந்த பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகள் வாையப் 
ெபாத்திக்ெகாண்  பயந்தி ந்தெபா , பாதிக்கப்பட்ட 
என் ைடய ச தாயத் க்காக நான் ைதாியமாகக் குரல் 
ெகா த்ேதன். அதனால்தான் நான் ஊடகங்க டாகத் 
தண் க்கப்பட்ேடன். அந்த விவாதத்தின்ேபா  நான் 
விபரங்கைள எ த் க்காட் ேனன். வனவளத் க்குச் 
ெசாந்தமான ஓர் அங்குல காணிையக்கூட அந்த மக்கள் 
பலவந்தமாகப் பி க்கவில்ைல; வில்பத் க் காட் க்குள் அந்த 
மக்கள் உட் கவில்ைல; அந்த வில்பத்  காட் க்குள் ஓர் 
அங்குல நிலத்ைதக்கூட அந்த மக்கள் அபகாிக்கவில்ைல. 
ஆனால், ஸ் ம்களாக இ க்கின்ற ஒேர காரணத்தினால் 
அவர்களின்மீ  சூழ யலாளர்கள் என்  கூறிக்ெகாள்பவர்கள் 
அபாண்டங்கைள, அநியாயத்ைத, ெபாய்ையச் சுமத்  
கிறார்கள். இந்த ஓாிலட்சம் மக்கள் எந்தத் தவேறா, எந்தக் 
குற்றேமா ெசய்யாதவர்கள்!  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Yes, Hon. Member.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් කථා 

කරපු නිසා මා ඉතාම නිරවුල් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
උතුරු පළාෙතන්, නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් මුස්ලිම් ජනතාව පළවා 
හැරීමට විරුද්ධව සම්මන්තණ කරපු, උද්ෙඝෝෂණ කරපු පක්ෂයක 
පුද්ගලෙයක් තමයි මම. ඒ නිසාම ඒ ජනතාවට මන්නාරෙම් සහ 
අෙනකුත් පෙද්ශවල පදිංචි වීෙම් අයිතිය සියයට 100ක්ම 
තිෙබනවා කියන එකත් පිළිගන්නා පක්ෂයක පුද්ගලෙයක් මම.  
නමුත්, අසාධාරණය වූ අයට සාධාරණය ඉටු කිරීෙම්දි, ඒ 
සාධාරණය ඉටු කිරීෙම් සීමාෙවන් එහාට සිදු කරන පරිසර 
විනාශයක් තිෙබනවා කියන එකයි අප මතු කරන සත්යය. ඒ නැති 
වුණු අක්කර 100 ෙවනුවට අක්කර 200ක් දුන්නත් කමක් නැහැ.  
මා ඉතාම වග කීෙමන් කියන්ෙන් ෙම්කයි.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව.      

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ.  මා කියන්ෙන්, 

ෙම්කයි. ෙවච්ච අසාධාරණයට සාධාරණය ඉටු ෙවන්න ඕනෑකම 

තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා වැඩි අසාධාරණ ෙදයක් කරමින් ෙනොෙවයි. 
මා  ගත්ත පරිසරෙව්දීන්ට ෙචෝදනා කරන්න ඔබතුමාට අයිතියක් 
තිෙබනවා. නමුත් මා ඒ වගකීම අරෙගනයි කථා කරන්ෙන්.  මට 
ඔබතුමා එක්ක විවාදයක පැටෙලන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. මා 
කියන්ෙන්- 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  ගරු 

මන්තීතුමනි, මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා,  අෙප් සමාජය 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවලාෙව් කටයුතු කළායි කියාපු එකට. 
[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශී ලාංකික සමාජය ෙවනුෙවනුයි- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒක හරි. [බාධා කිරීමක්]  මමත් අනාථ ෙවලා ආපු ෙකෙනක්. 

ඒ නිසයි මා කිව්ෙව්. මමත් ඒ සමාජයත් එක්ක ආපු ෙකෙනක්. ඒ 
නිසයි ඔබතුමාට ස්තුති කෙළේ. ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ පරිසරෙව්දින් 
මට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තිෙබනවා, ෙම් ඉඩම සම්බන්ධෙයන්. 
ඒ විධියට mention කරලා තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්නු 
ඉඩමට විරුද්ධව විතරයි. සිංහල සමාජයටත් අපි එෙහේ අක්කර 
3,000ක් විතර දීලා තිෙබනවා. ඒක mention කරලා නැහැ. තව 
අක්කර 6,000ක් සිංහල සමාජයට දීලා තිෙබනවා. ඒක ගැනත්  
එතැන  mention  කරලා  නැහැ. මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්නු අක්කර 
2,500 ගැන විතරයි නඩු දාලා තිෙබන්ෙන්, මට විරුද්ධවයි, 
සමාජයට විරුද්ධවයි. ඒ නිසයි මා කිව්ෙව්, පරිසරෙව්දින් - 

சூழ யலாளர்கள் - [බාධා කිරීමක්] නැහැ. විල්පත්තුෙව් 
කවුරුවත් පදිංචි කරලා  නැහැ.   
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය සිංහල ජනතාව ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමාටයි. 

ඔබතුමා පිළි ගන්නවාෙන්- [බාධා කිරීමක්] එතැන නීත්යනුකූල 
ෙනොවන ආකාරයට ඉඩම් විකිණීමක්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම දීලා නැහැ. එකක්වත් මම දීලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 

මට- [බාධා කිරීමක්] 
     
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරයට 

ඉඩම් විකිණීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්.  ඔබතුමා කියන 
උදාහරණ ගත්තත්- 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කථා කරන 

ෙකොට මම  අහෙගන හිටියා ෙන්.  ජවිෙප ෙපොලීසියක් වාෙගයි. 
ඒක ෙහොඳ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ජවිෙප ෙපොලීසියක්. මට කථා 
කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමන්ලා, ඝණ්ටාෙර් කට්ටිය කථා කර 

807 808 
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ගන්ෙන් නැතිව ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මා 
දන්නවා, ගරු මන්තීතුමා. අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමා කියන ෙකොට 
මා අහෙගන හිටියා ෙන්. කථා කරන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලාට 
විතරයි  කියලා හිතන්න එපා.   

நான் இந்த விடயத்திேல என்ன ெசால்ல வி ம் கின்ேற 
ெனன்றால், அந்த மண்ணிேல பிறந்தவர்கள் அங்கு 
வாழ்வதற்கு நான் எதிரானவன் அல்ல. அந்த மண்ணிேல 
பிறந்த சிங்கள மக்கள் வாழ ேவண் ம்; ஸ் ம் மக்கள் வாழ 
ேவண் ம்; தமிழ் மக்கள் வாழ ேவண் ம். ஸ் ம் மக்கள் 
கு ேயறிய  அரச வனவளத் க்குாிய காட் ல் அல்ல. 
அவர்க ைடய ெசாந்தப் மிைய வனவளமாக 2012ஆம் 
ஆண்  gazette பண்ணியதனால்தான் அ  வனவளத் க்குச் 
ெசாந்தமான . அதனால் அைத மீளப் ெபறேவண் ய 
ேதைவப்பா  அந்தச் ச கத் க்கு ஏற்பட்ட . அவர்கள் 
பலவந்தமாக ேபாய்க் கு ேயறவில்ைல. அந்தக் காணிையப் 
பலவந்தமாக அபகாிக்க மில்ைல; அங்கு ஓர் 
அங்குலத்ைதக்கூட பி க்க மில்ைல. இந்தச் ச கேமா 
அல்ல  நாேனா ஓர் அங்குல நிலத்ைதக்கூட பி க்கவில்ைல; 
பி க்கேவண் ய ேதைவ ம் இல்ைல. மத்திய ெகா ம்பி ள்ள 
மக்கள் அங்கு ேபாய்க் கு ேயறவில்ைல.  கர க்குழி, 
மறிச்சுக்கட் , பாலக்குழி, ெபாியம  ேபான்ற அவர்கள் 
வாழ்ந்த கிராமங்களிேலதான் ேபாய்க் கு ேயறியி க்கிறார்கள். 
ஆனால், இங்கி க்கின்ற சில இனவாதிகள் - மதவாதிகள் 
ெசய்த அட்டகாசத்தினால் அப்ப ப் ேபானவர்களில் 
அைரவாசிக்கும் ேமலானவர்கள் தி ம்ப ம் த்தளத்திற்கு 
வந் விட்டார்கள். இந்த இனவாதிகள் அவர்க க்ெகதிராக 
பல வழக்குகைள தாக்கல் ெசய்தி க்கிறார்கள். நாங்கள் 
ைதாியமாக இ க்கின்ேறாம் - 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அந்த மண்ணிேல பிறந்  பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட 

மக்கள்தான் அங்கு கு ேயறியி க்கிறார்கள். அப்ப க் 
கு ேயறச் ெசன்றவர்களில் 70 சத தமானவர்கள் மீளத் 
தி ம்பி வந் விட்டார்கள். எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்களி 
டத்திேல நான் மிகத் தாழ்ைமயாகக் ேகட்கின்ேறன். வில்பத்  
காட் க்குள்ேள ஸ் ம் ச கேமா அல்ல  நாேனா ஓர் 
அங்குலத்ைதயாவ  அழித்தி ந்தால் - நாசப்ப த்தியி ந்தால் 
ஆைணக்கு ெவான்ைற நியமித்  உண்ைமையக் 
கண் பி ங்கள்! இனவாதிகள் - மதவாதிகளான அவர்கள் 
சூழ யலாளர்கள் என்  ெசால் க்ெகாண்  இந்த நாட் ேல 
மிக ேமாசமாக நடந் ெகாள்கிறார்கள். சூழ யலாளர்கள் 
என்  கூ ம் அந்த நயவஞ்சகக் கூட்டம் வில்பத்  காட்ைட 
அழிப்பதாக website களி ம் facebook இ ம் பிரசாரம் 
ெசய்கிற . ெவளிநா கள் அல்ல  இனவாத சக்திகளிட 
மி ந்  பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  எனக்ெகதிரான 
ஆர்ப்பாட்டத் க்கு சம்பர் 19ஆம் திகதி விகாரமகாேதவி 

ங்கா க்கு  வ மா  அவர்கள் மக்கைள அைழக்கிறார்கள். 
என்ைறக்கு நான் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசிய ந்  
ெவளிேயறிேனேனா, அன்றி ந்  இவ்வாறான இனவாத 
நடவ க்ைககள் எனக்கு எதிராக ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
அரச அல்ல  வில்பத்  வனவளத் க்குச் ெசாந்தமான அல்ல  
wildlife இற்குச் ெசாந்தமான காணியின் ஓர் அங்குலத்ைதக்கூட 
வடக்கு ஸ் ம் ச கம் அடாத்தாகேவா, பலவந்தமாகேவா 

அபகாிக்கவில்ைல என்பைத நான் ைதாியமாக இந்த உயர் 
சைபயிேல ெசால்கின்ேறன். ந்தால் நி பித் க் 
காட் ங்கள்! என் ம் சவால் வி கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 4.40] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்  நைடெப கின்ற மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 

சுற்றாடல் அைமச்சு, நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத்  
அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் அவ்வைமச் 
சுக்கள்  ெதாடர்பாக -[இைடயீ ] 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa ) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය 

ෙමොකක්ද?    
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා මා සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් 

කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා 
පරණ මුස්ලිම් ගම්මාන අල්ලා අපි ඒවා ගැසට් කළා කියලා. මා 
ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, අපි ඒ ෙවලාෙව් එෙහම කෙළේ නැහැ 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව 
තිෙබන සිතියම් අනුව තමයි ඒවා රක්ෂිත බවට පත් කෙළේ. ඒ නිසා 
එතුමාෙග්  පකාශය වැරදියි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් - [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Douglas Devananda, you may continue please.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்  நைடெப கின்ற மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 

சுற்றாடல் அைமச்சு, நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத் வ 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் உைரயாற்  
வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, த்த காலத்தில் கட் ப்பா  
இல்லாமல் பயன்ப த்தப்பட்ட உரப் பாவைன ம் விவசாய 

ைறைம ம் ைறயான வ காலைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் 
வசதி இல்லாைம ம் யாழ்ப்பாணத்தில் நிலத்த நீர் 
க ைமயான மாசைட க்கு உள்ளாகக் காரணமா ள்ள . 
யாழ்ப்பாணம், சுன்னாகத்தில் தனியார் மின்நிைலயத்தில் மின் 
பிறப்பாக்கிக க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட கழி  எண்ெணைய 
நிலத் க்கு அ யில் கசியவிட்டதா ம், 1990களில் மின்சார 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சைபக்குாிய - மின் நிைலயங்க க்குாிய - எண்ெணய்த் 
தாங்கிகள் திட்டமிட்  உைடக்கப்பட்டதினா ம், அந்த 
எண்ெணய் நிலத் க்கு அ யில் கசிந் , அப்பகுதி நிலத்த நீர் 
ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . இதனால் கு நீர், விவசாயச் 
ெசய்ைக மற் ம் கால்நைடக க்கான கு நீர் என்பன 
பாதிக்கப்பட் ள்ளன. நா க்குநாள் இந்த நிைலைம 
ேமாசமைடந்  வ கின்ற . இ  சம்பந்தமாக மாகாண அரசு 
விைரவான ெசயற்பா  எதைன ம் ெகாண் க்கவில்ைல. 
எனேவ, இந்த வைகயில் திய அரசு இைதக் கூ ய கவனத்தில் 
எ க்கேவண் ெமன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இதனால், சுத்தமான கு நீ க்கான ேதைவ யாழ். 
குடாநாட் ல் தாகரமாக எ ந்  வ கின்ற . இந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக இரைணம வி ந்  ேமலதிக 
நீைர யாழ்ப்பாணத்தின் கு நீர்ப் பயன்பாட் க்காகக் ெகாண்  
வ வதற்கான திட்டெமான்  ன்னர் ெகாண் வரப்பட்ட . 
இந்தத் திட்டத் க்காக  உலக வங்கி 164 மில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர் நிதிைய வழங்க ம் ன்வந்தி ந்த . அந்தத் 
திட்டத்ைதச் ெசயற்ப த்தப்ப ம்ேபா , அதேனா  இைணந்த 
தாகச் ெசயல்ப த்தெவன யாழ்ப்பாணத் க்கான வ கால 
ைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் திட்ட ம் இைணக்கப் 
பட் ந்த . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாகச் சில தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் தம  சுயலாப அரசியல் காரணங்க க்காக 
அத்திட்டத்ைத நிராகாித் விட்டார்கள். யாழ்ப்பாணத்தின் 
நிலத்த நீர் மிக ேமாசமாக மாசைடந்  வ ம் நிைலயில் 
இத்திட்ட ம் நிராகாிக்கப்பட்டதனால், சுத்தமான 
கு நீ க்கான ேதைவ ெமன்ேம ம் அதிகாிக்கத் ெதாடங்கி 
யி க்கின்ற . இரைணம  கு நீர்த் திட்டத்ைத 
நிராகாித்தவர்கள் ேமலதிக நீைரச் சுண் க்குளம் கட ல் 
திறந் விட் , அதைனக் கட க்கு அ ப்பிக்ெகாண்  
இ க்கின்றார்கள். நாட் ன் நீர் வளத்ைத இவ்வா  

ண்விரயம் ெசய் ம் ெசயற்றிறனற்ற ெசயற்பாட்ைட மத்திய 
அரசாங்கம் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம்.  

அ த் , வட மாகாணத்தில் இ வைர னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாத அைனத் க் குளங்க ம் வாய்க்கால்க ம் 
ஆழப்ப த்தப்பட் , ன த்தாரணம் ெசய்யப்ப தல் 
ேவண் ம். வட மாகாணத்தில் மைழக் காலங்களில் குளங்களில் 
நீைரத் ேதக்கிைவக்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள் நீர்ப்பாசனத் 
திைணக்களத்தின் லம் ெசயற்ப த்தப்படல்ேவண் ம். 
யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், குறிப்பாக ேவலைண, 
ஊர்காவற் ைற, கடல் கடந்த தீ கள் மற் ம் காைரநகர் 
ஆகிய பிரேதசங்க க்குக் கு நீர் வசதிகைள வழங்குவதற்கு 
அந்தந்தப் பகுதி பிரேதச சைபக டன் இைணந்த 
திட்டெமான்  வகுக்கப்படேவண் ம்.  

ன்ைனநாள் அைமச்சர் ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்க ைடய ஏற்பாட் ல், நாங்கள் ெந ந்தீ க்கு ஒ  
நிரந்தரமான கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில், ெகளரவ திேனஷ் 
குணவர்தன அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி 
கூ கின்ேறன் - ස්තුති කරනවා. [බාධා කිරීමක්] You helped me 
to have a water supply programme in Delft. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Monetary help.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, you gave me Rs. 56 million to have a permanent 

water supply programme in Delft. Thank you.  

ெந ந்தீ க்கு கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு 
எவ்வா  விேசட ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டேதா, அேதேபால் 
ேவலைண, ஊர்காவற் ைற மற் ம் காைரநகர் த ய கடல் 
கடந்த தீ க க்கும் கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு RO plant களின்  ஊடாக விேசட ஏற்பா  
ெசய் மா  அைமச்சாிடம் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள இரைணம  கு நீர்த் 
திட்டத்ைத அரசாங்கம் க த்தில் ெகாள்ளேவண் ம் அல்ல  
க கங்ைக ஆற்  நீைர வடக்குக்கு, யாழ்ப்பாணத் க்குக் 
குழாய் லம் திைசதி ப்பிக் ெகாண்  வர நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஜனாதிபதி அவர்கள் இங்கு ேபசுகின்றேபா  இயற்ைக 
வளங்கைளப் பா காப்ப  ெதாடர்பான தன் ைடய 
அபிப்பிராயங்கைளக் கூறினார். அதற்காக நான் ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். தற்ேபா  வட பகுதியில் 
இ க்கின்ற கா கைளப் பா காப்ப டன், அங்கு விாிவான 

ைறயில் கா  வளர்ப் த் திட்டத்ைத ஆரம்பிக்குமா ம் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

நான் இந்தச் சைபயில் இல்லாத ேநரங்களில் ஒ சில 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ைனத்  ெதாடர் ப த்திச் 
சில க த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்றார்கள். ஓர் உ ப்பினர் 
என் ைடய ெபயைரக் குறிப்பிட் ப் ேபசியி ந்தார். அந்த 
வைகயில் அந்த உ ப்பினர் யார் என்பைத நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்; அவர் கிளிெநாச்சி மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள். அவர் நான் 
சைபயில் இல்லாத ேவைளகளில் என்ைனத் ெதாடர் ப த்தி, 
என  கட்சி ெதாடர்பான, என  ெகாள்ைககள் ெதாடர்பான 
பல க த் க்கைள கூறி வந்தி க்கின்றார். ேநற்ைறய தினம் 
அவர் ேபசுகின்றெபா  "தர்மம் ெவன்  ெகாண் க் 
கின்ற " என்  கூறினார். அப்ப  என்றால் இ வைர 
அழிந் ேபான ம் அழிக்கப்பட்ட ம் அதர்மம் என்  
அர்த்தமா? அவர் அதைனச் ெசால்லாமல் ெசால்கின்றாேரா 
ெதாியவில்ைல. அதற்கு அவர்தான் விளக்கம்தர ேவண் ம்.  

அைதவிட என  கட்சியின் யாழ். மாவட்டப் பிரதான 
அ வலகம் அைமந் ள்ள ஸ்ரீதர் திேயட்டர் ெதாடர்பாக ம் 
அவர் க த் த் ெதாிவித் ள்ளார். அந்த ஸ்ரீதர் திேயட்ட க்கு 
ஒன் க்கு ேமற்பட்ட உாிைமயாளர்கள் உாிைம ேகா கின்ற 
ப யினால், நீதிமன்றத் க்கு ஊடாக அந்த உாிைமப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் க் ெகாள்ளலாம் என்ற வைகயில் 
பத்திாிைகயின் ஊடாக ம் நான் அைத ெவளிப்ப த்தி 
யி க்கின்ேறன். ஆனப யால் அந்தத் திேயட்டர் உாிைம 
ெதாடர்பில் எந்தவிதமான கள்ள ம் இல்ைல.  

அ த் , என்மீதான குற்றச்சாட் த் ெதாடர்பாகச் 
ெசன்ைனயில் இடம்ெபற்ற வழக்குத் ெதாடர்பாக ம் நான் 
ேதடப்ப ம் ஒ  குற்றவாளி என் ம் தன ைரயில் 
குறிப்பிட் க்கின்றார். அ  க்க க்கப் ெபாய். 
இ குறித் ச் ெசன்ைன உயர் நீதிமன்றத்தால் 
ெகா க்கப்பட்ட தீர்ப்பின் பிரதி என்னிடம் இ க்கின்ற . 
அதில் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற , "டக்ளஸ் 
ேதவானந்த அவர்கள் ேதடப்ப ம் குற்றவாளியல்ல" என் . 
அதாவ , குறித்த தீர்ப்  ஒ  பிைழயான தீர்ப்  என்  உயர் 
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நீதிமன்றத்தால் ஒ  தீர்ப்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
அ ேபால வடக்கில் நடந்த வாயிரம் ெகாைலகள் 
ெதாடர்பாக அல்ல  ஆட்கள் காணாமற்ேபானைம 
ெதாடர்பாக டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் விசாாிக்கப்பட 
ேவண் ம் என் ம் அவர் ெசால் வ கின்றார்.  

ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் சர்வ கட்சி 
மாநாட்ைடக் கூட் யேபா , அதில் என் ைடய 
பிேரரைணகைள ம் ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். அதாவ , 
1983ஆம் ஆண் ந்  அந்த விசாரைணகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என் ம், அவ்வா  விசாரைண 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால்தான் உண்ைம என்னெவன்  
கண்டறிய ம் என்பைத ம் அதில் குறிப்பிட் க் 
கின்ேறன். இவ்வாறான ேபா க் குற்றச்சாட் க்கைள 
விசாாிப்பதற்கு விசாரைணக்கு  ஒன்  அைமக்கப்பட்டால் 
நான் அதற்குச் சந்ேதாஷமாக ன்வந்  ஒத் ைழக்கத் 
தயாராக இ க்கின்ேறன் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்வ டன், 
இைவ சம்பந்தமாக தி . ஸ்ரீதரன் அவர்கைள என் டன் 
பகிரங்க விவாதத் க்கு வ மா ம் இந்தச் சைபயின் ஊடாக 
ஓர் அைறகூவல் வி க்கின்ேறன். அவர் மக்கள் ன்னிைலயில் 
ஒ  பகிரங்க விவாதத் க்கு வ வாராக இ ந்தால், எ  சாி, 
பிைழ என்பைத ெவளிப்ப த்த ம்; உண்ைமகைளத் 
ெதளி ப த்த ம் ம்.  

அவர் 'ஈ-ஸ்ரீலங்கா', 'ேஜ. .பீ. நி ஸ்', 'லங்காசிறி', 
'தமிழ்வின்' என்  நான்ைகந்  இைணயத் தளங்கைள 
நடத் கின்றார். அவற்றின் ஊடாகப் பல ெபாய்யான 
ெசய்திகைள மக்க க்கு நஞ்சு கலந்  ெகா க்கின்றார். 
குறிப்பாக 'ேஜ. .பீ. நி ஸ்' என்ற ெபயாில் நடத்தப்ப ம் 
இைணயத்தளச் ெசய்திகள் ேஜ. .பீ. அைமப்பின் க த்தாகேவ 
மக்கள் மத்தியில் ேபாய்க் ெகாண் க்கின்றன. இ  
சம்பந்தமாக நான் ேஜ. .பீ. அைமப்பினாிடம் பல தடைவகள் 
கூறியி க்கின்ேறன், "உங்கள  ெபயாில் ஓர் இைணயத்தளம் 
இ க்கின்ற . அ  மக்கைளத் தவறாக வழிநடத் ம் வைகயில் 
தவறான க த் க்கைள மக்களிடம் ெகாண்  ெசல்கின்ற . 
ஆனப யால் அைதக் கவனத்தில் எ ங்கள்" என் . ஆகேவ, 
நாடா மன்ற உ ப்பினர் தி . ஸ்ரீதரனின் ெபாய்யான 
உைரகைள றிய க்கக்கூ ய வைகயில் அவைரப் பகிரங்க 
விவாதத் க்கு அைழக்கின்ற அேதேநரம், ஒ  விசாரைணக் 
கு ெவான்ைற அைமத்  அந்த விசாரைணக் கு க்கு 
ஊடாக உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாண் வ மா  திய 
அரசாங்கத்திடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் ஜனாதிபதி பிேரமதாசவின் ெகாைல 
தவிர்ந்த ஏைனய அரசியல் ெகாைலகள் குறித்  எங்க ைடய 
தைலகளின்மீேத குற்றஞ்சுமத்தப்பட்ட . ஆனால், இன்  
விசாரைணக க்கூடாக ரவிராஜ் அவர்கள  ெகாைலக்கும் 
ேஜாசப் பரராஜசிங்கம் அவர்கள  ெகாைலக்கும் யார் 
சூத்திரதாாிகள் என்  ெதாியவந் ள்ள .  ஏற்ெகனேவ 
மேகஸ்வரன் என்பவ ைடய ெகாைல பற்றி ம் குற்றவாளி 
யாெரன்ப  நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கூடாக ெவளிப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற ; உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அந்த 
உ ப்பின ைடய மைனவி நாடா மன்ற உ ப்பினராக 
இங்கி க்கின்றார். அவர்கூடத் ெதாிந் ெகாண்  சில 
விடயங்கைளத் தவறாகச் ெசால் வ கின்றார். எனேவ, 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய ஆட்சியில் 
அவ க்குப் பாதிப்பான தீர்ப் க் கிைடத்தி ந்தால், இன்ைறய 
இந்தப் திய அரசாங்கத்தில் அவர் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்திற்குப் ேபாய் அவ க்குச் சாதகமான தீர்ப்ைபப் 
ெப வதற்கு அவர் யற்சிக்கலாம் என அவாிட ம் நான் 
கூறிக்ெகாள் கின்ேறன். ஆனால், அங்கு ேபானால் 

ஏற்கனேவ உயர் நீதிமன்றத்தால் ெகா க்கப்பட்ட தீர்ப்  
மீண் ம் மீண் ம் உ திப்ப த்தப்ப ம் என்ப  அவ க்குத் 
ெதாி ம். அ  அவ ைடய அரசிய க்கு, அவ ைடய 
வியாபாரத்திற்குக் ேக  விைளவிக்கும் என்றப யினால் அவர் 
ேமன் ைறயீட் க்குத் தயங்கி, இலகுவாக என் ைடய 
தைலயில் பழிையச் சுமத்திக்ெகாள்கின்றார் எனக்கூறிக் 
ெகாண் , எனக்கு இந்த ேநரத்ைத வழங்கியைமக்குக் ெகளரவ 
தவிசாளர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න 

ෙපර ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා කළ එක් පකාශයක් 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නය කියා මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද කියන්න 

තිෙබන්ෙන්?  
 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මෙග් කථාෙව් දී සඳහන් කළ සමහර documents මම ෙම් 

ෙවලාෙව් table* කරනවා. ඒවායින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒකට අවසර ෙදනවා. ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.  

 
[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන මහවැලි 

සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් පළ 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද මට ලැබී තිෙබන 
කාලය අනුව පරිසර විෂයය සම්බන්ධෙයන් පමණයි කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මුළු රටටම වැදගත් වන, අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් නම රැඳී පවතින ශී මහා ෙබෝධිය සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් පළ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කිස්තු පූර්ව 
288දී මහෙමව්නා උයෙන් ෙරෝපණය කළ ශී මහා ෙබෝධීන් 

813 814 

 

—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වහන්ෙසේ තමයි ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ශාක අතුරින්, මිනිස් 
අතකින් ෙරෝපණය කරන ලද, ෙරෝපණය කළ දිනෙය් සිට ෙම් 
දක්වා දින ගණනය කර ඇති පූජනීය වන්දනීය වටිනාකමක් ඇති 
එකම ශාකය.  හැබැයි, අද වන විට පවතින තත්ත්වය ෙබොෙහොම 
කනගාටුදායකයි. 2013 වර්ෂෙය්දී ශී මහා ෙබෝධිෙය් සිට අඩි 400ක් 
දුරින් වාහන 1600 සිට 2000 දක්වා ගාල් කරන්න පුළුවන් රථ 
ගාලක් නිර්මාණය වුණා. ෙම් වාහන අංගනය සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
අදහස් මතු වුණා. අපිත් ඒකට විරුද්ධ වුණා. ෙම් වාහන අංගනය 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. වාහන ෙමතරම් විශාල 
පමාණයක් එකවර ගාල් කරලා වාහනය නැවත පණගන්වලා මීටර් 
500ක් දුරට ධාවනය කරන්න දළ වශෙයන් විනාඩි 10කට              
වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත               
සම්පූර්ණෙයන් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්, කාබන්ෙමොෙනොක්සයිඩ්, 
නයිටජන් ඔක්සයිඩ්, ඒ වාෙග්ම  නයිටස් ඔක්සයිඩ්, ඊතියම් සහ 
ඊයම් සහිත අපදව්ය පිට කරමින් වාහන ධාවනය වීම තුළ අවුරදු 
2500කට කිට්ටු, අවුරුදු 2200කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රටට පූජනීය වන්දනීය වටිනාකමක් ෙගන දුන් ශී මහා ෙබෝධියට 
හානියක් වන බව හැෙමෝම දන්නා කරුණක්.  

එවකට හිටපු මහජන උපෙයෝගිතා ඇමතිතුමා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් වාහන අංගනය  ඉදි 
කළා.  ෙම් වාහන අංගනය ඉදි කළාට පස්ෙසේ ඒකට විරුද්ධව විවිධ 
මත දැරුවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඉන්දියාෙව් ටජ්මහල අවට පවතින 
පරිසර තත්ත්වය සහ ඒ ෙරගුලාසි ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් ටජ් මහෙල් පාෂාණවල 
දුර්වර්ණවීම වැළැක්වීමට 1990 දශකෙය් නඩුවක් ෙගොනු කරලා ඒ 
හරහා කර්මාන්ත ශාලා වහලා ඒ පෙද්ශය වාහන මුක්ත කලාපයක් 
බවට පත් කළා. ඒ ෙහේතුව නිසා 20,000කට විතර රැකියා නැති 
වුණා. ඒ වාෙග්ම එංගලන්තෙය් මධ්යන යුගෙය් ෙරොබින්හුඩ් 
පුරාවෘත්තයට අදාළ ඕක් ගස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
මීටර් 500ක් ඇතුළත පෙද්ශෙය් වාහන ධාවනය කිරීම තහනම් 
කරලා වාහන මුක්ත කලාපයක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මීටර් 100ක් ඇතුළත මිනිස් පා සටහනක් තියන්න 
තහනම්. ඒ රටවල එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දී ෙම් පූජනීය 
වන්දනීය වස්තුව ආසන්නයට යන්න අපට හැකියාව තිෙබනවා.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙමතැන වාහන 2,000ක් විතර ගාල් කරන්න 
රථ ගාලකුත් හදා ති ෙබනවා. ෙම් රථ ගාල දැනට කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා පළාත් සභාෙව් ඉන්න 
කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව  සභාගත* කරනවා.  පළාත් සභාව 
හරහා මධ්යම පරිසර අධිකාරියට ෙයොමු කළ ෙම් වාර්තාවට අනුව, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් විමල් රූබසිංහ මැතිතුමා එවා ඇති 
වාර්තාවත් මා සභාගත* කරනවා.  

ඒ වාර්තාව අනුව, වාහන මුක්ත කලාපයක් පකාශයට පත් කළ 
යුතුයි කියලා මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා නිර්ෙද්ශ 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ කටයුත්ත තවම සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
අදට ෙම් වාහන අංගනය ඉදි කිරීම තාවකාලිකව අත් හිටුවා 
තිෙබනවා. මධ්යම පරිසර අධිකාරියට මා ෙයොමු කරපු වාර්තාෙව් 
Blue Banana Megalopolis වාෙග්ම Golden Banana 
Megalopolis සංකල්ප ගැන මා සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ඇත්තටම මහෙමව්නා උයෙන් ෙද්වානම් පියතිස්ස රජතුමාෙග් 
කාලෙය් ස්ථාපනය කළ ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ එදා පරිවාර ෙබෝධීන් 

වහන්ෙසේලා සහ ශාක 1,000ක් මැද තමයි ෙරෝපණය කෙළේ. 
එනම්, එක්තරා buffer zone එකක් විධියට වෙට්ට පරිවාර ශාක 
ඇතිවයි ෙරෝපණය කෙළේ. ඒ නිසා  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
ෙම් වාහන අංගනය ෙමතැනින් ඉවත් කරලා -ඒක තව මීටර් 850ක් 
විතර ඈතට ෙගන යන්න හැකියාව තිෙබනවා- ෙමය වෙට් පරිවාර 
ෙබෝධීන් වහන්ෙසේලා ෙහෝ ශාක  ෙරෝපණය කරලා ෙම් ශී මහා 
ෙබෝධිෙය් ඉදිරි පැවැත්ම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරාවි කියලා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව ෙකොපමණ තිෙබනවාද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එෙහම නම් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවලාව අවසන් නිසා මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 

[අ.භා. 4.59] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පවතින 

ඉතා වැදගත් අමාත්යාංශ පිළිබඳව ෙමහිදී සාකච්ඡාවක් ෙකරුණා.  
විෙශේෂෙයන් රටක සම්පත් ෙබදා ෙවන් කිරීෙම්දී, පරිසරය පිළිබඳ 
සාධකය අද්යතන ෙලෝකෙය් ඉතා වැදගත් සාධකයක් ෙලස 
සැලෙකනවා.  මක්නිසාද යත්, රටක් ආර්ථික වශෙයන් ෙව්ගවත් 
සංවර්ධනයක් කරා යන ගමනකදී  අනාගත පරම්පරාවලට හිමිවිය 
යුතු පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් ෙකෙරන සංවර්ධනයක් තමයි 
ධරණීය සංවර්ධනය - sustainable development - ෙලස 
හැඳින්ෙවන්ෙන්. ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී පරිසරයට වන 
හානියට ෙවළඳ ෙපොළ කමය මඟින් වන්දි ෙගවීමක්, මිලක් 
ෙගවීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. පාරිසරික හානිවල වටිනාකම 
ෙකොෙතක්ද කියා තක්ෙසේරු කරලා, ඒ ෙවනුවට මිලක් ෙගවන 
කමයක් ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමවල නැහැ. එයට කියනවා  
බාහිර සමාජ අවාසි කියලා. ඒ නිසා රජයක් විවිධ නීතිරීති පැනවීම්, 
බදු පැනවීම් හා ෙවනත් විවිධ කියාමාර්ග තුළින් පරිසර 
සංරක්ෂණය කිරීෙමන් තමයි ඒ වටිනාකම ලබා ගැනීම සඳහා 
කියා කරන්ෙන්.  

විෂයභාර අමාත්යවරයා නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. ෙම් මෑතකදී  මුදල් අමාත්යවරයා 
ඉතා පැහැදිලිව  පකාශයක් කර තිබුණා අෙප් ඉඩම් අක්කර 5,000 
දක්වා විෙද්ශිකයන්ට ලබා දීෙම් කටයුතු කරන්න එතුමාෙග් රජය 
සූදානම් කියලා. ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය අක්කර 50ට සීමා කිරීම 
සඳහා මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කරපු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් යුතු වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
වශෙයන්, විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් අක්කර 5,000 ගණනින් ලබා දීෙම් 
ෙයෝජනාවකට එකඟ ෙවන්න අපට කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙමය ඉතාම හානිකර තත්ත්වයක්. ඒ ඉඩම් 99 
අවුරුදු බදු ෙදනවා ෙවන්න පුළුවන්.  

1815 කන්ද උඩරට ගිවිසුෙමන් පසු මුඩුබිම් පනත යටෙත් 
ඉඩම් අක්කර දහස් ගණන් බිතාන්ය අධිරාජ්යය විසින් වතු වගාවත්  
සමඟ අයිති කර ගත්තා. ඒ අනුව,  පාරම්පරිකව උඩ රට ඉඩම් 
උරුමව හිටපු  අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට සිද්ධ වුණ ඒ ඓතිහාසික 
අසාධාරණය අද ෙවනතුරු කිසිම රජයක් නිවැරදි කර නැහැ.       

815 816 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ නිසා විෙද්ශිකයන් අතට මහෙපොළව මාරු වුෙණොත් එය නැවත 
තිබුණ තත්ත්වයට පත් කරන්න කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සටහන් කර තියන්න ඕනෑ, "රජයන් ස්ථාවර 
නැහැ.  ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවනවා.  ආණ්ඩු තිෙබනවා, ආණ්ඩු නැති 
ෙවනවා. ෙවන ආණ්ඩු එනවා; පතිපත්ති, තීන්දු තීරණ ෙවනස් 
ෙවනවා. නමුත් යම්කිසි ආකාරයකට ඉඩම් අක්කර දහස ්ගණනින් 
විෙද්ශිකයන්ට බදු දුන්ෙනොත් කවදා ෙහෝ අෙප් රජයක් පැමිණි 
අවස්ථාවකදී ඒ බදු ඉවත් කිරීෙම් කාර්ය අපි කරනවාය" කියන 
කාරණය.  ඒ ආෙයෝජකයන්ටත් එය  දැනුම් ෙදන්න අපි කැමැති 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ඒ වැරැදි අපි කරන්ෙන් උපනූපන් 
පරම්පරාවලටයි. අපි ඉන්නවා; නැති ෙවනවා. නමුත් ෙම් 
මහෙපොළෙව් අයිතිය ෙම් රෙට් සැබෑ උරුමකරුවන්ට එනම්, 
සිංහල, ෙදමළ මුස්ලිම් වශෙයන් සිටින සැබෑ උරුමකරුවන්ට 
හිමිවිය යුතු ෙදයක්. ඒ වස්තුව සහ ෙද් පළ මහා පරිමාණික 
ජාවාරම්කරුවන්ට විකිණීෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් 
ෙයෝජනාව අපි ෙහළා දකිනවා.  මම හිතනවා,  ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන නායකයා වශෙයන් 
ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙනොෙදයි කියලා.  

එතුමා සඳහන් කළා, මැණික් ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන මහා පරිමාණික ජාවාරම්  නවත්වන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙඩොක්ටර් 
රත්නසිරි  නැමැති ජාත්යන්තර මට්ටමින් පිළිගන්නා හිටපු පරිසර 
විද්යාඥෙයක් ඉංගීසි පුවත් පතකට පසු ගිය දා විෙශේෂ ලිපියක් පළ 
කරලා තිබුණා මම දැක්කා. අපි ෙලෝක පරිසර සමුළුවට ඉදිරිපත් 
කළ වාර්තාෙව් විවිධ අඩුපාඩු, දුර්වලතා රාශියක්  තිෙබනවා  
වාෙග්ම රටට අවාසිදායක ෙද්වල් එහි ඇතුළත් ෙවන බවත් ඒ 
වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිබුණා. ජාත්යන්තරව පිළිගත් 
පරිසරෙව්දියකු වන ෙඩොක්ටර් රත්නසිරි  මැතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් 
සඳහන් කරුණු පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය  
ෙයොමු කරවන්න කියලා  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සිටින උසස් නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යවරයා එක්තරා පසිද්ධ 
රූපවාහිනී නාලිකාවක වැඩ සටහනකට සහභාගි ෙවමින්, "කුඹුරු 
ඉඩම්වල ඵලදායිතාව නැති බවත්, ඒ නිසා ඵලදායී කටයුතුවලට 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න අවසර ෙදන බවත්" පකාශ කර 
තිබුණා. ෙමය ඉතා පැරැණි, දැඩි විෙව්චනයකට භාජන වුණු 
කථාවක්. ගරු සභාපතිතුමනි,  ලංකාෙව් කුඹුරු ඉඩම් වගා කරන 
ලංකාෙව් හැම ෙගොවිෙයක්ම දකින්න ඕනෑ, "පරිසර ආරක්ෂකයකු" 
ෙලසයි. දිනපතාම කුඹුරට ඇවිල්ලා, ජල බස්නා කම බලලා, වතුර 
ටික බැඳලා,  වතුර අවශ්ය නැති ෙවලාවට ෙව්ලි  කඩලා, ජල 
බස්නා කම ටික හදලා ඒ ජලය මනුෂ්ය පෙයෝජනයටත් ගනිමින් 
සංරක්ෂණය කිරීෙම් මහා ජාතික වගකීමක් තමයි ෙගොවීන් ඉෂ්ට 
කරන්ෙන්. ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ටික බලා ගන්න රාජ්ය ෙසේවකයන් හරි  
ෙවන කවුරු හරි ෙයොදවන්න අපට ඕනෑ වුෙණොත්, ඒ සඳහා 
ඔවුන්ට ෙගවන්න වන මුදල ඇස්තෙම්න්තු කෙළොත්, ඒ මුදල 
තක්ෙසේරු කරලා අය වැයකින් ෙවන් කරන්න බැරි තරෙම් මුදලක්. 
එවැනි මහා ජාතික වගකීමක් තමයි ෙගොවිෙයක් ඉෂ්ට කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා සෑම කුඹුරු ෙගොවිෙයක්ම පරිසර සංරක්ෂණයට උපකාර 
වන ගම් මට්ටෙම්  නිලධාරිෙයක් ෙලස සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ෙම් කුඹුරු ෙගොඩ ක ෙළොත්,  ඊට පසුව නාය යෑම්, ගංවතුර තර්ජන, 
ඒ පළාත් පිටින් ජලෙයන් යට වීම යනාදිය සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරයකු ෙලස ඔබතුමාත් දන්නා කාරණයක් තමයි, පසු ගිය 
කාලය තුළ ෙකෝට්ෙට් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවා වතුෙරන් යට ෙවන තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ් කියලා. එෙහම වුෙණ්  ඉවක් බවක් නැතිව ෙම් ඉඩම් 
ෙගොඩකිරීම  කරණෙකොටෙගනයි.  සුපිරි අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවාට 

පස්ෙසේ, ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගවලට එන අතුරු මාර්ග ෙදපස තිෙබන 
ඉඩම් අද වන විට  සුවිශාල ෙලස ෙගොඩ කරනවා. ඒ ෙගොඩ කරන 
ඉඩෙම් එක දවසක එඬරු ගස් ටිකක් හිටවනවා. ඊළඟ දවෙසේ  
එතැන වාහන හදන ෙපොඩි ගරාජ් එකක් බවට පත් ෙවනවා. තව 
දවස් ටිකක් යනෙකොට එතැන ෙපොඩි ෙගයක් හදලා විදුලියත් ලබා 
ෙගන ස්ථාවර තැනක් බවට පත් ෙවනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
තුළ බැලුෙවොත් ඉතාම විශාල ෙලස ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි 
කරලා මහා මාර්ගය ෙදපස තිෙබන කුඹුරු ඉඩම් අනවසර ෙලස 
ෙගොඩ ෙවනවා. ෙම්වා ඉතා නිදැල්ෙල් සිදු ෙවනවා. අලුෙතන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අධිෙව්ගී මාර්ගත්, අධිෙව්ගී මාර්ගවලට පෙව්ශ වන 
අතුරු මාර්ගත් අතර තිෙබන කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ වීෙම් පමාණය 
අන් කවර යුගයකටත් වඩා විශාල ෙලස වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙහෝමාගම, ෙකොට්ටාව මාර්ගෙය් ඉඳන් උඩහට යන 
ෙකොටස දිගටම ගත්ෙතොත් ෙම් විධියට ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම සිද්ධ 
වන බවත්, ෙම් දිනවල අසාමාන්ය ෙලස ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන බවත් මට කියන්න පුළුවන්.  ඒක යහ පාලනය 
ෙවන්න බැහැ.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය  
ෙයොමු කරවමින් ඉල්ලා සිටිනවා, දැවැන්ත පරිසර විනාශයකට 
ෙහේතු වන ෙම් ආකාරයකට කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වැළැක්වීම 
සඳහා ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙමොන ආකාරයකට ඒ 
සඳහා බලපත ලබා ගන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒවාට සම්බන්ධ අය 
තමයි මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙගන යන්න ඕනෑ. නමුත් අද 
එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. ෙද්ශපාලන බලය හා ෙවනත් බල 
පුළුවන්කාරකම් මත සිද්ධ ෙවන  ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් 
කියාවලියට මැදිහත් ෙවන්න  කියලා  අපි ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් පරිසර 
සම්බන්ධෙයන් එක වගන්තියයි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එය 
අය වැය කථාෙව් 557 වන අංකය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"රෙටහි පිරිසිදු පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමට රජය විසින් පියවර ගනු ලැෙබ්. 
අවම දහනයකින් යුත් පරිසර හිතකාමී වාහන භාවිතා කිරීම ෛධර්යවත් 
කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම සූර්ය තාපෙයන්, හයිඩජන් ෙහෝ හීලියම් මඟින්  
කියාත්මක වන වාහන සඳහා වන නිෂ්පාදන බද්ද සියයට 2.5 දක්වා අඩු 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා."   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් පරිසරය 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන එකම ෙයෝජනාව ෙමච්චරයි. 
හැබැයි,  ෙලෝකෙය් ෙම් වාහන තිෙබන්ෙන් කීපයයි. තවම ඒ 
වාහන ලංකාවට ඇවිල්ලාත් නැහැ. මුළුමනින්ම සුර්ය බලෙයන් - 
solely solar - කියාත්මක වන වාහන ෙලෝකෙය් අත්හදා බැලීම් 
මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. අත්හදා බැලීම් මට්ටෙම් තිෙබන වාහනවල 
බද්ද අඩු කර තිෙබනවා. අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු 
බටහිර රටවල්  විදුලිෙයන් කියාත්මක කරන වාහන සඳහා                   
- electric cars - විශාල ෙලස  ෛධර්යවත් කරනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා සානුබල සහ දිරිගැන්වීම් ලබා ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්ධන භාවිතෙයන් ඇති වන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම 
සඳහා hybrid වාහනවලට අය කරන බදු අඩු කරනවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා පරිසර සමුළුෙව්දී පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න කටයුතු කරනෙකො ට, අෙප් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා විසින් 
පරිසරයට හානිකර වාහන වැඩි වැඩිෙයන් පාවිච්චි වන විධියට බදු 
පනවනවා. ෙම් ''මරුටි'' වාහන තව ටික කාලයකින් යකඩ 
ෙගොඩවල් බවට පත් ෙවයි.  Hybrid වාහනයක්, ජපන් වාහනයක්, 
ෙකොරියන් වාහනයක් ගත්ෙතොත් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා. ඒත් අපි බදු සහන ලබා 
ෙදන්ෙන් ඉන්දියාවට. අපි මරුටිවලටයි ෙවෙළඳ ෙපොළ හදන්ෙන්. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිතුමන්ලාත් දිගින් දිගටම කියා 
සිටියා, ෙම් වාහනවලට පනවා තිෙබන බදු ෙවනස් කිරීම සඳහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමන්ලාත් මැදිහත් ෙවනවාය කියලා. ඒ නිසා අය වැයට  
සංෙශෝධන ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී විදුලි වාහන හා hybrid  වාහන 
සඳහා පනවා තිෙබන බදු පතිශතය අඩු කරන්න කියා කරයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

නිලධාරි මහත්වරුත් ෙම් නිලධාරි මැදිරිෙය් සිටින නිසා  ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු කරවන්න  
කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි ෙදකක කාලය ඇතුළත මම බැංකු කමය ගැන 

කියන්නම්. මැණික් ව්යාපාරෙය් ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපාරවල 
නිරතෙවලා ඉන්න අය බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරනවා ෙන්. සමහර 
බැංකු ගිණුම් අකිය ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා අකිය ගිණුම්. වාණිජ 
බැංකු සියල්ෙල්ම තිෙබන ඒ අකිය ගිණුම්වල තිෙබන සියලුම 
මුදල් ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දාට රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
බැර ෙවනවා. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙහෝ ලංකා බැංකුෙව් 
ෙහෝ ෙවනත් වාණිජ බැංකුවක   මුදල් තැන්පත් කරලා තිෙබන 
ගිණුමක්, අතපසුවීමකින් ෙහෝ මරණය ෙහෝ ෙවනයම් ෙහේතුවකින් 
අකිය ගිණුමක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා නම්, - operate 
ෙවන්ෙන් නැත්නම්-  ඒ ගිණුෙම් තිෙබන මුළු මුදල් පමාණයම 
ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දා ට රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර 
ෙවනවා. ඒ සඳහා තව දවස් කීපයයි තිෙබන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට 
අම්මලා, තාත්තලා, ආච්චිලා, සීයලා ගිණුෙම් සල්ලි දාලා, ඒ ගිණුම 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ෙම් ජනවාරි මාසෙය් 
පළමුවැනි දාට ඒ මුදල් පමාණය රජය සතු වනවා. ෙම් කාරණය 
ෙම් රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත කිරීම කල් 
දමන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. බැංකුවල තැන්පත් කරලා 
තිෙබන රුපියල් මිලියනයක් ආපසු ගත්ෙතොත් රුපියල් 20,000ක් 
ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 10ක් ආපසු ගත්ෙතොත් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 10කට 
වඩා ගත්ෙතොත් රුපියල් ලක්ෂ තුනක් ෙගවන්න ෙවනවා. 
තමන්ෙග් සල්ලි  බැංකු ෙපොෙත් දාලා නැවත ගන්නෙකොට සල්ලි 
ෙගවන්න සිද්ධ වන ආකාරෙය් ෙමවැනි අය වැය ෙයෝජනා අය 
වැෙය් අවසාන ඡන්ද විමසීමට ෙපර ෙවනස් කරන්න මුදල් 
අමාත්යවරයාට නිෙයෝග කරන ෙලස ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is, the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have seven minutes.  
 
[பி.ப. 5.12] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இங்கு உைரயாற்றிச் 

ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நான் தற்கண் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள ஆைசப்ப கின்ேறன். இன்  

ஜனாதிபதி அவர்கள் ேபசுைகயில், தி ேகாணமைல மற் ம் 
அம்பாைற மாவட்டங்க க்கு மகாவ  அபிவி த்தித் 
திட்டத்தின்கீேழ ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ைவத்தி ப் 
பதாகக் கூறினார். அதற்குச் சாத்தியவள ஆய் ம் ெசய்யப் 
பட் க்கிற . அன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
வ ைகதந்தேவைள சுமார் 5,000 ேபர் நாளாந்தம் 
ெசன் வரக்கூ ய எங்க ைடய பிரேதசத்தின் ஒ  பாலம் 
உைடந்த . 25,000 ெநற்காணிகள் ெவள்ளத்தில் ழ்கின. 3 
மாதங்களாக அவர்க ைடய இழப் க்கு எந்தவிதமான 
நஷ்டஈ ம் வழங்கப்படவில்ைல.  

1974ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு அங்கு வ கால்கள் 
ஒ ங்கைமக்கப்படவில்ைல. இதன் காரணமாக ஒவ்ெவா  
வ ட ம் எம  மாவட்டத்தி ள்ள ர், கிண்ணியா, 
தம்பலகாமம் ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் 
பல்லாயிரம் ேகா  பாய்கைள  இழந் ெகாண் க் 
கின்றனர். இந்த நிைலைமயிேல நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் 
தினால் ஓர் ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற .  2000-
2001 மற் ம் 2001-2004 காலப்பகுதிக்குாிய இரண்  
பாரா மன்றத்தி ம் நான் உ ப்பினராக இ ந்தி க்கிேறன். 
அப்ேபா  சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
எங்க ைடய ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
அவர்கள் க கங்ைகத் திட்டத்ைத ன்ென த்தார். அன்  
கேன ய அரசாங்கம் 3,600 மில் யன் பாய் ெசலவிேல 
க கங்ைகத் திட்டத்ைதப் ர்த்திெசய்  த வதாகக் கூறிய . 
அதைன ஏற்க ம த்த அரசாங்கம், திைணக்களங்களில் 
இ க்கின்ற engineer கைளக்ெகாண்  மதிப்பீ கைள 
ேமற்ெகாண்ட . அந்த வைகயில் 700 மில் ய க்கு அ  
திட்டமிடப்பட்ட . பத்  வ டப் பின்னைட  காரணமாக 
இன்  800 மில் யன் பாய் ெசலவாகுெமன்  மதிப்பிட்  

க்கிறார்கள். க கங்ைகப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 
Mahaweli river bund இைன ஆற  உயரத் க்கு உயர்த்தி 
அந்த க கங்ைகத் திட்டத்திைனப் ரணப்ப த்  
வதற்குத்தான் 800 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கிற . 
2003ஆம் ஆண்  அந்த நிதிையத் த வதற்கு ச தி 
நி வனெமான்  ன்வந்த . 2016ஆம் ஆண் ம் அேத 
நி வனம்தான் த வதற்கு ன்வந்தி க்கிற . எனேவ, 
அதைன ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, எங்க ைடய ள்ளிப்ெபாத்தாைனப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற LB/RB திகைளச் சீரைமப் 
பதற்கும் வால்குழி மற் ம் தட்டான்ெவளி வ கால்கைளப் 

னரைமப்பதற்கும் 13.5 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கிற . 
கிண்ணியா பிரேதசத்தி ள்ள பீங்கான் உைடச்சான் ஆற்ைறத் 

ப் ர  ெசய்வதற்கு 10 மில் யன் பா ம் வ கால்கள் 
மற் ம் bund roads, retaining walls ேபான்றவற் க்காக 63 
மில் யன் பா மாக ெமாத்தமாக 73 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற . அ ேபான் , தம்பலகாமம் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற ேகாவிலா , ஆசியனா  மற் ம் திய 
பிச்ைசெவளி - new Pichchaweli, பைழய பிச்ைசெவளி - old 
Pichchaweli - பிரேதசங்களில் வ கால்கைள அைமப்பதற்கு 
28 மில் யன் ேதைவெயன Estimates ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . இந்த ேவைலக க்கு ஒட் ெமாத்தமாக 
114.5 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கின்ற . ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ைடய இந்த 
அரசாங்கம் இவற்ைற எங்க க்குச் ெசய்  த ெமன்பதில் 
எந்தவிதமான சந்ேதக ம் இல்ைல. ஏெனன்றால், அன்  
அவர் அவ்வா  எங்க க்கு வாக்கு தி அளித்தி க்கிறார்.  

எம  பிரேதசத்தி ள்ள குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலத்ைத ம் 
நீாில் ழ்கிப்ேபாயி ந்த குட் க்கராச்சிப் பாலத்ைத ம் 

819 820 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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மற் ம் கிண்ணியா, ஹிஜ்ரா நகர், ஆலங்ேகணி, ெந ந்தீ  
ஆகிய திகைள ம் 80 மில் யன் பாய் ெசலவில் 
ெசப்பனிட் த் த வதாக வாக்கு தி அளித்தார். ஜனாதிபதி 
அவர்கைள நான் 3 நாட்க க்கு ன்  சந்தித்  இ பற்றிக் 
கைதத்தெபா , Estimates உடன் வந்  சந்தித்தால் 
எதிர்வ ம் 2016ஆம் ஆண்  அைவயைனத்ைத ம் 
ெசய்வதற்கான ன்ென ப்ைபச் ெசய்யலாம் என்  கூறினார். 
அதற்காக எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறாம்.  

இந்த Mahaweli Project ஆன  1974ஆம் ஆண்  
ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க அவர்களால் ன்ென க்கப் 
பட்ட . ெபாலன்ன ைவ, க ல்ல, மின்ேனாியா, கந்தளாய் 
ஆகிய பகுதிக க்கு அன்  ைறயாக வ கால்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. என்றா ம், கிண்ணியா, தம்பலகாமம், 

ர் ஆகிய பிரேதசங்கள் றக்கணிக்கப்பட்ட நிைலயிேல 
இ ந்தன. கடந்த 3 வ ட காலமாக கந்தளாயி ந்  
கிண்ணியா வைரயான 36 கிேலா மீற்றர் நீளமான அந்த spill 
tail canal இைன ப் ர  ெசய்  அைத அகலமாக்கும் 
பணியான  -   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over.  Please  wind up 

now.  
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒ  நிமிடத்தில் த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

- கடந்த ஒ  வ ட காலமாக இ த்த க்கப்பட்  
வ கின்ற . அைதப் ரணப்ப த்தினால் 25,000 ஏக்கர்  
ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைகைய எங்களால் பா காக்க ம். 
ெதாடர்ந்  ேபசுவதற்கு எனக்கு ேநரம் ேபாதாத காரணத் 
தினால் இந்த *Estimates இைன ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க் 
ெகாள் மா  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමණාකරණ අමාත්යාංශය සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
යන අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරයකු වශෙයන් අපට ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ කිහිපයක 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව තමයි අද ෙම් සාකච්ඡාවට ගැෙනන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙකෙනකු 
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මීට ෙපර වාරිමාර්ග  ඇමතිවරයා 
වශෙයන්  කටයුතු කර තිෙබන නිසා,  එතුමාට ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්නට ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් වන විට උතුරු මැද පළාෙත් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය විශාල ගං වතුරකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව.  ඒ 
වාෙග්ම අෙපේල්, මැයි, ජුනි, ජූලි සහ අෙගෝස්තු කියන කාලවලදී  
අපි විශාල නියඟයකට ෙගොදුරු ෙවනවා. ෙම්කට පිළියමක් ෙලස  
අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පසුව, ෙම් වන විට 
ෙමොරගහකන්ද ව්යාපාරෙය් කටයුතු ෙබොෙහොම කඩිනමින් සිදු 
ෙවනවා. 

  ෙම් අය වැය ෙල්ඛන ෙයන් ෙමොරගහකන්ද ව්යාපාරයට 
විශාල මුදලක් ෙවන් කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්ය 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමාට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්යවරයා ෙලස පත් වුණාට පසුව, 
විෙශේෂෙයන්ම අපිවත්,   සියලුම වාරිමාර්ග නිලධාරින්වත්  කැඳවා 
අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන අඩු පාඩු ගැන සමාෙලෝචනයකට ලක් 
කළා.   

 මා විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් හුඟාක් 
වැව් වාන් ඇරලා, පිටාර ගලනවා. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 
මාසය වන විට අධික ගංවතුරක් ඇති වීම නිසා ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් කුඹුරු අක්කර දහස් ගණනක් විනාශ වුණා, අපට 
මතකයි.   

මා සඳහන් කළ යුතු තව කාරණයක් තිෙබනවා. මා 
නිෙයෝජනය කරන මැදිරිගිරිය ආසනෙය් කවුඩුල්ල වැව සහ 
මින්ෙන්රිය වැව තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරුන් ෙම්  ගරු සභාෙව් 
නිලධාරි කුටිෙය් සිටිනවා ඇති. මම ඒ අයෙග් අවධානයට ෙම් 
කාරණය ෙයොමු කරවනවා. මින්ෙන්රිය වැෙව් වාන් දමන වතුර 
එන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් කවුඩුල්ල වැවටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් භාගයකට වැෙටන වැහි වතුර 
ගලෙගන යන්ෙන් මැදිරිගිරිය නගරය මැදින්  මැදිරිගිරිය නගරය 
යට කරෙගනයි.  ඒ වාෙග්ම කුඹුරු අක්කර දහස් ගණනක් යට 
කරෙගන ෙම් වතුර ගලෙගන යනවා. එෙසේ වතුර ගලාෙගන යන 
විට ෙගොවීන් සමහර කුඹුරුවල වගාවට සුදුසු පරිදි සකස් කර 
තිෙබන ෙපෝෂණ තත්ත්වෙය්  පස් ෙසෝදාෙගන යනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර කුඹුරු යට තිෙබන කළු ගල්වලට 
යනතුරු පස් ෙසෝදාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගවල් ෙදොරවල් 
ෙසෝදාෙගන යනවා. විධිමත් විධියට ෙම් කවුඩුල්ල වැෙව් පිට වාන 
සකස් කරලා නැහැ; පිට වාන් ඇළ සකස් කරලා නැහැ.  
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු  
රැස්වීම් පවත්වන විට, අපි අවස්ථා කිහිපයකදීම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාව  ෙම් සම්බන්ධෙයන්  දැනුවත් කළා. එතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධව යම් කියා මාර්ගයක් ෙගන තිෙබනවා.  මා ගරු විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙග් අවධානයත් ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් වන විටත්  කවුඩුල්ල වැව විටින් 
විට වාන් අරිනවා.   නගරයක් මැදින්, ගමක් මැදින්, කුඹුරු මැදින් 
ෙම් වාන් අරින ජලය ගලාෙගන යන එකම ව්යාපෘතිය  
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙමම වාරිමාර්ග ව්යාපෘතිය කියලා 
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා විශ්වාස කරනවා. ෙම්ක විසඳුමක් ලබා දිය යුතු එක 
කටයුත්තක් විධියට මම දකිනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නය  කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙමොකද, ෙමයින් අෙප් නිෂ්පාදනයයි අහිමි වන්ෙන්. කුඹුරු අක්කර 
10,000ක පමණ නිෂ්පාදනය අහිමි ෙවනවා කියන්ෙන් ඒක ෙම් 
රටට සිදු වන විශාල පාඩුවක්.  සමහර ෙවලාවට ඒ ෙගොවීන්ට මාස් 
කන්නෙය් ලැෙබන ආදායම ෙම් නිසා අහිමි ෙවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඊළඟ යල කන්නයට  නියඟයක් ඇති වුෙණොත්  ඒ 
අයට එයිනුත් හානියක් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා මම ෙම් ෙකෙර් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 50ක, 60ක -
සමහර විට ඊටත් එහා- ඉඳලා පාරම්පරිකව ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කරලා ජීවත් වන, මහ ෙගොවි ජනපදවලට අයිති ෙනොවන පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ අය පාරම්පරිකවයි ෙහේන් ෙගොවිතැෙනහි ෙයෙදන්ෙන්. 
ඔවුන් ඒ ෙහේන් ඔවුන්ෙග් වගාවන් සඳහා ෙයොදාගත්තාට පසුව             
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වනජිවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, -විෙශේෂෙයන් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව- ෙම් වන ෙකොට ඒ අයෙග් සීමා මායිම් ලකුණු 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශ අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් ළඟදී දැක්කා, මාස ් කන්නෙය් වැහි 
වතුෙරන් වැඩ කරපු -වපුරපු- කුඹුරුවල, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගිහින් වන වගාවන් සඳහා ෙයොදන ෙත්ක්ක පැළ 
ආදි පැළ සිටවූවා. ෙම් නිසා පාරම්පරිකව ෙගොවීන් හැටියට ජීවත් 
වන ඒ අයෙග් ජීවන වෘත්තිය අහිමි ෙවනවා; ඒ අයට ෙගොවිතැන 
අහිමි ෙවනවා. ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ඒ අය ගැන සිතන්න 
ඕනෑ. ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න ෙවනත් කමයක් නැහැ. ඒ අයට 
ෙකොස්, ෙදල්, ෙපොල් නැහැ; ෙත් නැහැ, රබර් නැහැ. ෙවනත් කිසිම 
ෙදයක් නැහැ. වී වගාෙවන් පමණයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ අය වී 
වගාවත් කරන්ෙන් එක කන්නයක් පමණයි. ඒ, මාස් කන්නය 
පමණයි. යල් කන්නයට ඒ අයට වතුර ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

සමහර නිලධාරින් ඔවුන් ගැන ෙබොෙහොම සුභවාදි විධියට 
සිතනවා.  සුභවාදි විධියට සිතන්ෙන් නැති නිලධාරිනුත් සමහර විට 
ඉන්නවා. ෙම් නිසා සමහර ෙවලාවට ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවනවා. 
නීතිය හමුවට යන තරෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එය අපට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි ව්යාපාරය ගැන කථා කරද්දී අප 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වන ෙකොට ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිය ආසනය තුළ අලුත් මහවැලි කලාපයක්, 
අලුත් නගරයක්, අලුත් ජනපද ආරම්භ ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
ජනපදවල ඉඩම් ලබා දීෙම්දී විෙශේෂෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් සිටින, ඒ පෙද්ශය ආරක්ෂා කරගත් අයට යම් 
පමුඛතාවක් ලබා ෙදන්න කියා මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිතුමා වන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මට 
අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 5.25] 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශෙය්ත්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් මෙග් අම්පාර 
දිස්තික්කය, ලංකාෙව් වැඩිම වී නිෂ්පාදනයක් ෙකෙරන 
පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් සිටින ෙගොවීන්ට ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග 
පිළිබඳ පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ඒ පශ්න විෂය භාර ගරු 
ඇමතිවරුන්ට ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වාරිමාර්ග ගැන කථා කෙළොත්, අම්පාර, ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් 
සිටින ෙගොවීන් විශාල පශ්නයකට මුහුණ දී සිටිනවා. වගා කටයුතු 
කරන්න අවශ්ය වතුර පමාණය නැති නිසා ඒ ෙගොවීන් ෙලොකු 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදනවා. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් දීමට 
මාර්ගයක් තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් ඇති හැඩඔය ව්යාපෘතිය 
නැවත කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ෙලෙහසියි කියා මම 
හිතනවා. ෙහේතුව, අෙප් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමති ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා හැඩඔය 
සම්බන්ධ කරන දිස්තික්කෙය් සිටීමයි. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් ඒ 
පෙද්ශෙය් සිටින ෙගොවීන්ට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් රෙට් 
සිටින ෙගොවීන්ට උදවු කරන ඇමතිවරෙයක්.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ඉන්න සුළු ජාතීන්ට 
උදවු කරපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා මහ ඇමති හැටියට ඉන්න 
ෙකොට ඌව පළාෙත්  ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
අම්පාෙර් ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට උදව් කරන්න කියලා. 
ෙම් ෙලොකු ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන ෙකොට අෙප් රටට ආර්ථික 
වශෙයන් ෙලොකු ආදායමක් ලැෙබයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කුඹුරු ඉඩම් පිළිබඳව අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොතුවිල් 
පෙද්ශෙය් කරංෙගෝ, පාලයඩි වට්ටයි, පල්ලියඩි වට්ටයි, ෙව්ගාමම්, 
වට්ටමඩු ඒ වාෙග්ම ඔලුවිල් ආලිම් නගර්, සමන්තුෙර් කරංෙගෝ 
වට්ටයි කියන පෙද්ශවල පසු ගිය කාලෙය් අක්කර දහස් ගණනක් 
අෙප් ෙගොවීන් වගා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා Forest Department එක අවසර දුන්ෙන් නැති 
නිසා ෙම් වගා කිරීම නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොවියන්ව අපහසු තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

පරිසර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා ෙම් ෙගොවියන්ට අයිති ඉඩම් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු පරිසර 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අෙප් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අක්කර දහස් 
ගණනක් වගා කරන්ෙන් නැති නිසා අෙප් ෙගොවීන් ෙම් පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙදන්න කියලා අෙපන් ඉල්ලීම් කරනවා. ඔබතුමා තරුණ 
ෙකෙනක්. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අම්පාර කච්ෙච්රියට ඇවිල්ලා 
දිසාපතිතුමාට කථා කරලා ෙම්කට සුදුසු විසඳුමක් ෙදන්න. මම 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, ෙම් ෙගොවීන් යුද්ධ කාලෙය් ඉඳලා අවුරුදු 
40කට වැඩිය ෙම් පෙද්ශවල වගා කරලා තිෙබනවා කියලා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා තමයි වගා කිරීම නතර කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා විසඳුමක් ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  
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[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා] 
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ගරු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
කල්මුෙණ් පෙද්ශෙය් කරවාහු ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. ෙම් 
ව්යාපෘතිය යටෙත් අක්කර 5,000ක කුඹුර වගා කර තිෙබනවා. 
අවුරුදු 40ක ඉඳලා වගා කරපු ෙම් කුඹුරුවල වගා කරන්න අද 
අපට ෙගොඩක් පශ්න තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම්කට ෙලෝක 
බැංකුෙවන් මුදල් දීලා ඒ ව්යාපෘතිය අපි පටන් ගත්තා. ඔබතුමාෙග් 
Director General, Mr. Majeed ෙම් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් කල්මුෙණ් කරවාහු ව්යාපෘතියට මුදල් දීලා අම්පාර, 
කල්මුෙණ් පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙගොවීන්ට උදවු කරන්න කියලා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

[අ.භා. 5.32] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විධායක ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියටත් -නායකයා හැටියටත්- විෙශේෂෙයන් 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා  ෙලස 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. මහවැලි සංවර්ධනය සහ 
පරිසරය පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එතුමාෙග් 
නායකත්වය තුළ ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පසු විපරම තුළ කියාත්මක 
කරෙගන ආපු ආමාත්යාංශයක්. 

විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කරනවා 
නම්, මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපාරය දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් විවිධ පළාත්වල ජනතාවට විශාල ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඌව පළාත, මධ්යම පළාත, 
උතුරු මැද පළාත, රජරට පෙද්ශය වාෙග්ම අෙනකුත් පළාත් 
ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, මහවැලි සංවර්ධනය තුළින් එදිෙනදා 
තම ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගත් ජනතාවක් සිටින බව. එදිෙනදා තම 
ජීවිකාව ෙගන යන ඒ අහිංසක ජනතාව මහවැලි සංවර්ධනය තුළින් 
තම න්ෙග් ෛදනික ජීවිතය ශක්තිමත් කර ෙගන, තමන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ෙගන ඒ තුළින් ෙහට දවෙසේ තම 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙගොඩ නඟා ගැනීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට මහවැලිය තුළින් ශක්තියක් ලැබී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදාට වඩා දියුණු ෙවමින් පවතින සමාජ 
පරිසරයකයි, අද අපි සියලු ෙදනා සිටින්ෙන්. අද ෙලෝකය සමාජයීය 
වශෙයන් ෙමන්ම ආර්ථික වශෙයනුත් ඉතා ශීඝෙයන් ඉදිරියට 
ගමන් කරමින් සිටින බව අපි දන්නවා. අෙප් මාතෘ භූමියටත් ඒ යන 
රටාව තුළ ගමන් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි සමාජමය 
පරිසරයක ජීවත් වන අපට ෙම් මහවැලි සංවර්ධනය හරහා ෙයෝධ 
ශක්තියක්, අත් වැලක් ලැබී තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගල්ගමුව 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන්, ඉතාම දුෂ්කර වූ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයක්.  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මායිම ෙවලා තිෙබන මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසයටයි. වයඹ පළාෙතන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තමයි, 
මහවැලි ව්යාපාරයට හසු ෙවන්ෙන්. මහවැලි ව්යාපාරය සම්බන්ධව 
වසම් කිහිපයක් කියාත්මක ෙවනවා. වයඹ පළාෙත්ත්, කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්ත්, මීගලෑව ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම ෙසේවා වසම් කීපයක් 
තමයි මහවැලි ව්යාපාරයට සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙන්වාසික ෙකොට්ඨාස කළමනාකරණ ආයතනය 
තිෙබන්ෙන් තඹුත්ෙත්ගමයි. ඒ නිසා ෙම් තුළින් පුද්ගලයාෙග් 

දියුණුවට වාෙග්ම, කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අෙප් පෙද්ශවල 
ජීවත් ෙවන ෙගොවි ජනතාවට සුවිෙශේෂී වූ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු 
රාශියක් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කියාත්මක වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

එම නිලධාරින් සහ ගාමීය මට්ටෙම් ඉන්නා සියලු නිලධාරින් 
ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය ඒ පහසුකම් ලබා ෙදනෙකොට, ඒ සඳහා 
පමුඛතාව ලබා දුන් අවස්ථාවන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සංවර්ධන 
කටයුතු ගම් නියම්ගම් තුළට ලැෙබනෙකොට, සමහර අවස්ථාවලදී 
මඟ හැරුණු අවස්ථාත් රාශියක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මා 
නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් මීගලෑව 
ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන්, ඉතා කුඩා ෙකොට්ඨාසයක්. නමුත් ෙම්ෙක් 
පධානම කලාපයට හසු ෙවන්ෙන් තඹුත්ෙත්ගම කලාපය. 
තඹුත්ෙත්ගම අයත් ෙවන්ෙන් අනුරාධපුර දිස්තික්කයට, උතුරු 
මැද පළාතට. ඒ පළාෙතන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මායිම 
තිෙබන්ෙන්, මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්. ඒ නිසා ෙම් සම්පත් 
ජනතාව අතර ෙබදී යාෙම්දී එම කටයුතු හරියාකාරව සිදු ෙවනවාද 
කියා ෙසොයා බැලීම සඳහාත් පසු විපරම් කිරීමක් සිදු කෙළොත්, 
තවත් ෙහොඳයි කියා මා දකිනවා. ෙමොකද, සමහර අවස්ථාවලදී 
මටත් සිදු ෙවනවා, එම සම්පත් ලබා දීෙම්දී සිදු ෙවන ෙපොඩි ෙපොඩි 
අඩු පාඩුකම් සම්බන්ධව ඒ අදාළ නිලධාරින්ට කථා කරලා 
කියන්න. ඒ නිසා එම සම්පත් ලබා දීෙම්දී ඒ හැම ෙදයක් 
පිළිබඳවම පසු විපරම් කර ලබා ෙදන්න කියා මා ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

පුරා අවුරුදු කිහිපයක් තිස්ෙසේ මා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය, ඉඩම් බලපත ලබා 
ෙදන්න කියා ඉල්ලීම් ගණනාවක් කර තිබුණා. ජනතාව කිහිප 
අවස්ථාවකදීම ඒ ඉල්ලීම් අපටත් ලබා දුන්නා. ජනතාව ඇවිත් 
අපට කිව්වා. අෙප් අදාළ නිලධාරි මහත්වරුන් පවා ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් ඒ සඳහා කටයුතු කළා. නමුත් ඒක කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කළා. අපි ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි එතුමාට ෙම් පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දුන්නාට 
පසුව, ඒ පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන හිටපු 
වාරිමාර්ග ඇමතිවරෙයක් හැටියට මෙග් පියා ඉන්නා කාලෙය් ඒ 
පිළිබඳව අත් දැකීම් ලබපු ෙකෙනකු හැටියට එතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමට කටයුතු කළා. අපි ඒ සියලු ෙද්වල් සකස් කරලා, 
මහවැලි සංවර්ධන අමාත්යතුමා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන්නා. අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමාටත් ඒ පිළිබඳව අපි මතක් කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ අවධානයක් ඒ ගැන ෙයොමු කළා. ෙම් වන 
විට, ඒ අදාළ පෙද්ශෙය්  ඉඩම්වල බලපත ෙනොමැති අය ට ඒ 
බලපත ලබා ෙදන්න අවශ්ය ලියකියවිලි ලැබී තිෙබනවා. 
වි ෙශේෂෙයන් ඒ සඳහා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන විට මා නිෙයෝජනය 
කරන පෙද්ශය කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින ජනතාවක් 
ඉන්න පෙද්ශයක් බව කියන්න ඕනෑ. අෙප් පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙගන් සියයට 80ක් කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලනවා. මා 
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් මහා වාරි ෙයෝජනා කම හතක් 
කියාත්මක ෙවනවා; සුළු වාරි ෙයෝජනා කමත් කියාත්මක 
ෙවනවා. පසු ගිය අවස්ථාවක ගරු විජිත් විජයමුනි ද ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමාත් මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට 
පැමිණියා. සියඹලන් ඔය හරස් කර සකස් කරන ඇළ මාර්ගය ෙම් 
වන විටත් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමොරගහකන්ද 
ව්යාපාරය හරහා "වයඹට ජලය" කියන වැඩසටහන කියාත්මක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. 
ඉදිරියටත් ඔබතුමාෙග් සුවිෙශේෂී වූ දායකත්වය ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ලබා ෙදන්නටය කියා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි. මට කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය. 

 
[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්යාංශ ෙය් හා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ යන 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඒ 
යටෙත් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, "කිඹුල්වත්පුරෙයන් එන 
සුළඟත් සැපයි" කියා බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ බව. හැෙමෝටම 
තමන්ෙග් උපන්ගම වටිනවා. නමුත් තව වසර කිහිපයකින් මට 
වාෙග්ම ලග්ගල ඉපදී හැදී වැඩිච්ච පවුල් තුන් දහසකට ආසන්න 
පමාණයකට තම උපන්ගම, ෙමොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ෙයෝජනා 
කම ෙදක නිසා නැතිව යනවා. ඒක මානසිකව දැඩි පීඩාවක්. නමුත් 
අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ අෙප් රෙට්ම තවත් පිරිසක ෙග් පෙද්ශවල 
සුබසිද්ධිය උෙදසා ලග්ගල  ජනතාව වන අපි දාන පාරමිතාව 
පුරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙම් යට  වන්ෙන් රාවණා 
රජ්ජුරුවන්ෙග් ලංකාපුරෙයන් ෙකොටසක්ය කියන එක. කිසිදා 
ගංවතුරක් තිබුෙණ් නැති, නියඟයක් තිබුෙණ් නැති, විෙශේෂෙයන් 
මැණික්, මිනිරන්, ෙෆල්ඩ්ස්පාර්, මයිකා වාෙග්  ඛනිජ සම්පත්වලින් 
පිරුණු විශාල වනාන්තර පමාණයක් සහිත පෙද්ශයක් තමයි අද 
ෙම් ජලාශයට යට ෙවන්ෙන්.  

මහවැලි ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ෙයෝජනා 
කමය ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා වුණත්, පාරිසරික වාර්තාව අනුමත 
ෙනොවීම මත පසු ගිය කාලෙය් ඒක කඩිනම් මහවැලි ව්යාපෘතිෙයන් 
ඉවත් වුණා. නමුත් දැන් වි ෙශේෂ තාක්ෂණික කම භාවිත කර ෙමම 
ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙමය සාර්ථකද අසාර්ථකද 
කියන පශ්නය ගැන මා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ලග්ගල ජනතාව ෙමම 
ෙයෝජනා කමය  තුළ විශාල ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දී තිබුණා. 
අදටත් එයින් යම් ගැටලු පමාණයක් ඉතිරිව තිෙබනවා. ෙමම 
ගැටලු විසඳා ගන්නට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මම මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට, එම අධිකාරියට එම නිලධාරි 
මණ්ඩලයට, ගරු ජනාධිපතිතුමාට වාෙග්ම එම පශ්න ගැටලු විසඳා 
ගන්නට සහෙයෝගය දැක් වූ හැෙමෝටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

පසු ගියදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, දිවංගත හිටපු මහවැලි 
සංවර්ධන ඇමති ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාෙග් ගුණ සමරු 
උත්සවයෙය්දී පකාශයක් කළා, ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ෙයෝජනා 
කමය  නිසාමයි මහවැලි සංවර්ධන අමාත්ය ධුරය භාර ගන්න 

ජනාධිපතිතුමා අදහස් කෙළේ කියා. ඒ, ෙම් ජලාශෙයන් 
ෙපොෙළොන්නරුව ඇතුළු රජ රටටත්, වයඹටත් ජලය ලැබීෙමන් 
ෙපොෙළොව සශීක වන නිසා ඒ ජනතාව සතුටට පත්ෙවන නිසායි.  

ෙපොෙළොන්නරුව, වයඹ ජනතාවෙග් සතුටු කථාව පිටුපස 
තිෙබන්ෙන් ලග්ගල ජනතාවෙග් කඳුළු කථාව කියන එක  මම 
මහවැලි අමාත්යාංශයට මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් පශ්න විසඳුෙණොත්, ලග්ගල, 
පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත්, නාඋල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත් යටිතල පහසුකම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්වලින් සියයට 75ක් විස ෙඳනවා. විෂය 
භාර අමාත්යවරයා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ගරු සභා ගැෙබ් ෙනොසිටියත් ෙකොෙහේ ෙහෝ සිට මෙග් කථාව 
අහෙගන ඇති කියා මම සිතනවා. මම පහතින් දක්වන පශ්න, 
ගැටලු පිළිබඳව ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනවා. ඒවා ගැන ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 වාර්ෂික බලපත, එල්.එල්. බලපත, දීමනා පත සම්බන්ධෙයන් 
පවතින තක්ෙසේරුෙව් විෂමතාවක් පවතිනවා.  ෙම් පිළිබඳව සලකා 
බලන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය ජනතාවෙග් 
වැරැද්දක් නිසා සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය වසර 15 තුළම 
ලග්ගල පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ජනපද නිලධාරිෙයකු 
ඉඳලා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පශ්න විසඳා ගන්න ෙකෙනක් 
හිටිෙය් නැහැ. ෙදවනුව, දිගුකල් බුක්ති විඳින, හිමිකම් සඳහා 
විධිමත් ෙල්ඛන ෙනොමැති, පෙව්ණි ඉඩම් සඳහා පවතින අඩු 
තක්ෙසේරුව සලකා බලා, ඒ සඳහා සුදුසු නව කමයක් ෙයෝජනා 
කරන්න කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

තුන්වනුව, අත් පත් කර ගන්නා ෙද්ෙපොළවලට ලැෙබන 
තක්ෙසේරුව පමාණවත් නැහැ. කෘතිම තක්ෙසේරුවක් තමයි ෙම් වන 
විට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නව කමෙව්දයක් ය ටෙත් තක්ෙසේරු 
කමයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග 
ඉදිකරන විට භාවිත කළා වාෙග් LARC, Super LARC කමයක් 
භාවිත කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. වසර 15ක කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙමොරගහකන්ද ෙයෝජනා කමයට යට ෙවනවා කියලා, 
කළු ගඟ ෙයෝජනා කමයට යට ෙවනවා කියලා ෙම් පෙද්ශවල 
කිසිම සංවර්ධනයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ගහක් හිෙටව්ෙව්ත් නැහැ, 
අද යට  ෙවයි, ෙහට යට ෙවයි කියලා බලා ෙගන හිටියා. ඒ 
පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන 
ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

හතරවනුව, නැවත පදිංචි කරනු ලබන දිනය දක්වා දැනට ලබා 
දී ඇති කඩ ඉම් දිනය ෙනොසලකා හැරලා, විවාහ වී සිටින, 
බලපෑමට හසු වන සියලු අනු පවුල් සඳහා ඉඩම් ලබා ෙදන ෙලස 
මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා; අනිච්ඡානුගත පතිපත්තිෙයන් 
නැවත පදිංචි වන නිසා. ඒ කියන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි යන්ෙන්. යන්න සිදු වන නිසායි යන්ෙන්. 
නුහුරු පරිසරයකට ගිහිල්ලා ඒ අය පරිසරයට හුරු ෙවන්න ඕනෑ; 
රැකියා ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ලබා ෙදන තක්ෙසේරුවට 
වන්දියට අමතරව රුපියල් ලක්ෂදහයක අමතර දීමනාවක් ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම යට වන 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා, විශාල වටිනාකමකින් යුත් ඛනිජ නිධි; 
මැණික්, ෙෆල්ස්පාර්, මයිකා වාෙග්. ෙමන්න ෙම්වා ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ඉවත් කර ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම ලග්ගල, විල්ගමුව පෙද්ශෙය් හීන් 
ග ෙඟ් ඉඳලා වස්ගමුවට යනතුරු මහවැලි ග ෙඟ් වැලි ෙගොඩ දැමීම 
සිදු ෙවනවා. එයින් විශාල පමාණයක් ජනතාව ජීවත් ෙවනවා. 
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නමුත් අද ඒක මාෆියාවක් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමතැන අනුරාධ ජයරත්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම එතුමාට මතක් කරනවා, 
ඔබතුමා ඍජුවම ඒකට මැදිහත් ෙවන්න කියලා. එතැන ෙලොකු මං 
ෙකොල්ලයක් සිදු ෙවනවා. ෙම්කට ඍජුවම මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
මඟින් ෙම් ඒ ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබන පීඩාව ඉවත් කරලා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් සඳහා 
අලුෙතන් නීති අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. තිෙබන නීති තදින්ම 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අද මහවැලි 
ගඟ ආශිතව තිෙබන නිෙපෝන් පාලම හානියට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එහි පාදම දක්වා පෑදිලා තිෙබනවා. ෙම් කාර්යය 
ඉදිරිෙය්දී ඒ නි ෙපෝන් පාලමට ෙලොකු තර්ජනයක් ෙව්වි කියලා මම 
හිතනවා. ඒ නිසා මම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අද ලග්ගල ජනතාව මුහුණ ෙදන පශ්නවලට ඍජුවම 
දායක ෙවලා ඒවා විසඳලා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Ameer Ali Shihabdeen, please. You have only 

seven minutes.  

 
[අ.භා. 5.46] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
Sir, please make it ten minutes. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. මීට කලින් 
කථා කළ මන්තීවරුන් සඳහන් කළා වාෙග්ම මඩකලපුව 
දිස්තික්කෙය්ත් වැලි හාරන පශ්නය තිෙබනවා. ඒක 
මංෙකොල්ලයක් හැටියට තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධව 
අපි ඒ අදාළ නිලධාරින් දැනුවත් කළා. ඒ වුණත් ෙමෙතක් කිසිදු 
කියා මාර්ගයක් අර ෙගන නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, ගිය මාසෙය් 
මඩකලපුෙව් ඉන්න සියලුම ෙද්ශපාලනඥවරු එකතු ෙවලා ඒ 
සඳහා අදාළ උසස් නිලධා රින් සියලු ෙදනාම ඒකරාශි කරලා 
රැස්වීමක් පැවැත්වූවා. අපි ඔවුන්ට කිව්වා, ෙම් දිස්තික්කය සූරාකන 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ, දවල් මංෙකොල්ලයක් හැටියට කියාත්මක වන 
ෙම් වැලි business එක ෙමොකක් ෙහෝ කමයකින් නවත්වන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ අදාළ නිලධාරින් ඒ සඳහා සහෙයෝගය 
ලබා ෙනොදුන් බවත්, එය අපට ෙලොකු කනගාටුවක් බවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මා ෙම් සම්බන්ධව පණිවුඩය 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙය් 
සභාපතිතුමා නිලධාරි කුටියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමා මට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලනවාය කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාවත් අරෙගන රජෙය් 
නිලධාරින් ඒකරාශි  ෙවලා රෑ 10.00න් පස්ෙසේ, 11.00න් පස්ෙසේ 
තමයි බිස්නස් කරන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් මහ ජනයා ෙගවල් 
හදන්න නියම කමයට වැලි ගන්න ෙකොට ෙපොලීසිය අල්ලනවා. 
අෙප් නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ඒක ෙහොඳයි. 
ෙම්කට ඇහුම්කන් දීලා ෙමයට සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑය 
කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලනවා. ඒ පළාෙත් ඉන්න ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඒකරාශි ෙවලා ෙම් 
ඉල්ලීම කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දිගු කාලයක ඉඳලා මඩකලපුෙව් 
වාරිමාර්ග පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න එක ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පුනාන බටහිර පෙද්ශෙය් ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් කුඹුරු 
අක්කර 5,700ක් පමණ තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙගොවිතැන් 
කටයුතු කරන ෙකොට වතුර පශ්න ඇති වන අවස්ථාෙව්දී මහවැලි 
වතුර ෙදන්න සූදානම් වන ෙවලාෙව්දීත් මඩකලපුෙව් Irrigation 
Department එෙක් ඉන්න උසස් නිලධාරින් වතුර ෙදන්න කැමැති 
නැහැ. මා වග කීමකින් කියන්න ඕනෑ, ඒ පළාෙත් ඉන්න ජනයා 
අවුරුදු ගණනාවක් ෙගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කරන ෙකොට, 
එෙහම නැත්නම් ෙගොවිතැන් කර ෙගන යන මැද හරිෙය්දී ඒ 
ෙගොල්ලන්ට වතුර කපන එක තමයි එතුමන්ලා කෙළේ. ෙම් 
සම්බන්ධව හැම අවුරුද්ෙද්ම පශ්නයක් මතු වනවා. ඒ නිසා මා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා එක්ෙකෝ 
මාදුරුඔයට ෙහෝ එකතු කරන්න, එෙහම නැත්නම් මඩකලපුව 
දිස්තික් කෙය් Irrigation Department එකට භාර ෙගන හරි විධියට 
කටයුතු  කරන්න කියා උපෙදස් ෙදන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
වතුර ෙනොදී වතුර හරස් කරන, සාමාන්ය ෙගොවි ජනතාවට අපහාස 
වන වැඩක් ඉදිරිෙය්දී කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අක්කර 5,700ක් ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පළාෙත් 
ඉන්න ජනයාට ෙකොච්චර ආඩම්බරයක්ද, ෙකොච්චර ලාභයක්ද, 
ෙකොච්චර හම්බ කර ගන්න පුළුවන්ද? අපි හැම දාම කියනවා, ෙම් 
රෙට් ඉන්න ෙගොවි ජනතාව ෙපොෙහොසත් කරන්න ඕනෑය කියලා. 
අදාළ නිලධාරින් ඒ කටයුතු ඕනෑකමකින් කරන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක කනගාටුදායකයි කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙබොෙහෝෙදෙනක් කථා කළා, අම්පාර දිස්තික්කෙය් Heda-oya 
Project එක සම්බන්ධෙයන්. අවුරුදු 50ක කාලයක් තුළ හැම 
අවුරුද්ෙද්ම හැම අය වැෙයන්ම කියනවා, අම්පාෙර් Heda-oya 
Project එක හදනවාය කියලා. ෙපොතුවිල් ආසනෙය් මුස්ලිම්, 
ෙදමළ, සිංහල ජනයාට වරමක් හම්බ ෙවනවාය කියා 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා. ඕනෑම පක්ෂයක් ඡන්දය ඉල්ලන 
ෙවලාෙව්දී කියනවා, අවුරුදු 5ක් තුළ Heda-oya Project එක 
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කරනවාය කියලා. නමුත් ෙමෙතක් 
කල් කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, හැඩඔය 
ව්යාපෘතිය හරියට කියාත්මක කළා නම් ඒ පළාෙත් අක්කර 
ලක්ෂයක් විතර යල හා මහ කන්න ෙදකට ෙගොවිතැන් කරන්න 
පුළුවන්ය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා නම් ෙපොතුවිල්, පානම, ලාහුගල, 
 ෙකෝමාරි, හුලංනුෙග් වාෙග් පෙද්ශවල ෙගොවිතැන් කරන අයට 
පෙයෝජනවත් වනවා. ඒ පළාෙත් ඉන්න ලක්ෂ ගණනාවක් 
ජනයාට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් කමයට ඒ ව්යාපෘතිය හදා 
ෙදන එක අෙප් යුතුකම කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා -අෙප් දක්ෂ ඇමතිවරයා- ෙම් සභාවට පැමිණ ඉන්නවා. 
එතුමා ෙම් කටයුත්ත භාර ෙගන, අනිවාර්යෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් 
ෙහෝ Heda-oya Project එක ආරම්භ කරලා, ඒ පළාෙත් ඉන්න 
ජනයාට ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් කමයට වරින් වරට  ෙහෝ 
පුළුවන් කමයකට ඒක හදලා ෙදන එක ෙලොකු පිනක් කියලා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, please give me two more minutes.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පානීය ජලය පිළිබඳව කථා කරද්දී ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් සිටින ජනයාට 
දැන් ලැෙබන පානීය ජලය පිරිසිදු නැහැ. Heda-Oya Project එක 
කියාත්මක කළා නම් ඒ දිස්තික්කෙය් සිටින ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ජනයාට එම ව්යාපෘතිය හරහා පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාෙදන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියන එක ඒ පළාෙත් සිටින නිලධාරින් 
වග කීමකින් යුතුව පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන එම ව්යාපෘතිය ඉතාම ඉක්මනින් ආරම්භ 
කරන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
මර්දන්කර්නි වැව, කිරිමිච්ෙචයි ඕෙඩයි වැව, මීයාන්කුලම වැව, 
අෙඩච්චකල් වැව ආදී වැව් තිෙබනවා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකටම අයිති වැව් තිෙබනවා. ඒවාෙය් ෙපොඩි ෙපොඩි 
අලුත්වැඩියාවන් කරන්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා මැදිහත් 
ෙවලා එම කටයුතු ඉටු කරදී නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙගොවිතැන් 
පශ්නය ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් යුද්ධෙයන් 
හා සුනාමිෙයන් යටපත් වුණු දුප්පත් ජනතාවට එයින් සහනයක් 
ලැෙබයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම Heda-Oya Project එක 
සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් සහ විෙශේෂෙයන්ම 
වාරිමාර්ග ආශිතව පුනාෙනයි බටහිර පෙද්ශෙය් සිටින ජනයාෙග් 
පශ්නවලට ඔබතුමා ඇහුම් කන් දීලා ලබන අවුරුද්ෙද් ෙමම 
ව්යාපෘතියත් ඔබතුමාෙග් ව්යාපෘතිවලට ඇතුළු කරන්නය කියා 
ඉල්ලමින්, මට කාලය ලබා දුන්නාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපට කුමන 

ෙහෝ ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්නත්, කුමන ෙහෝ වැඩසටහන් දියත් 
කරන්නත් මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවලා සිටින්නට පුළුවන් පරිසරයක් 
ෙම් රට තුළ තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අද දවෙසේ විවාදයට ගන්නා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයටම බද්ධ ෙවලා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් ෙම් 
විවාදයට ඈඳාෙගන තිෙබනවා. 

නවක මන්තීවරු විධියට අපට වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව වැටහීමක් - අවෙබෝධයක් - 
ලබා ෙදන්න අදාළ නිලධාරින් එක්ක මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡාවක් 
පසු ගිය දවසක කාරක සභා කාමරයකදී ගරු විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා අමාත්යවරයා අපට ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව තුළින් දිවයිෙන් ආරම්භ කර 
තිෙබන, දැනට කියාවට නැංවී තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 
කියාවට නැංවීමට නියමිත ව්යාපෘති පිළිබඳව අවෙබෝධයක් අපට 

ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම එම ව්යාපෘතිවල තිෙබන ගැටලු 
ෙමොනවාද, ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑ කුමන 
ආකාරයකින්ද, මහ ජනතාව සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කුමන 
ආකාරෙයන්ද කියන එක පිළිබඳව මහජන නිෙයෝජිතයින් වන 
අපව දැනුවත් කරන්න අදාළ නිලධාරින් එක්ක සම්බන්ධ වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමාට 
ස්තුති කරන්න එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිලිබඳව 
විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොත අවස්ථාවක් කරගන්නවා. 

මට මතක හැටියට 1985ට පස්ෙසේ මහවැලි අමාත්යාංශයට 
ෙවන් වුණු, එෙහම නැත්නම් ෙමම අමාත්යාංශයට ෙවන් වුණු 
විශාලම මුදල ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක මා ඉතාමත් සතුටින් කියන්නට ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව මා ආඩම්බර 
ෙවනවා. යහපාලන රජය බිහි කරන්නට, වර්තමාන සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන්නට ෙලයින්, කඳුළින්, දහඩිෙයන් 
මහන්සි වුණු තරුණ ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියට ෙම් 
කටයුත්තට සම්බන්ධ ෙවන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ආඩම්බර 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ සියලුම 
අමාත්යවරුන්ට මම මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අනාගතෙය්දී පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පරිසරය හා 
බැඳුණු ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ ආයතනත් එක්ක 
ගත්තාම භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය පිළිබඳවත් අපි 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. එම කාර්යාංශය තුළින් ෙබොෙහෝ ඛනිජ 
සම්පත්, එෙහම නැත්නම් රෙට් තිෙබන ෙවනත් සම්පත් කැණීම් 
කිරීම සඳහා කැණීම් බලපත දුන්නාට පස්ෙසේ පසු විපරමක් සිදු 
ෙවනවාද නැද්ද කියා ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අෙප් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. එතුමා සුහදශීලී ඇමතිවරෙයක්. එතුමාත් 
එක්ක කථා කරලා අපට පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්. සමහර පශ්න 
අපි එතුමාත් එක්ක ඍජුව කථා කරනවා. කැණීම් බලපත ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේ පසු විපරමක් සිදු ෙවනවාද නැද්ද කියන එක ගැන 
ෙසොයා බැලිය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව මම එතුමාෙග්ත්, ෙම් ගරු 
සභාෙව්ත් අවධානය ෙයොමු කරනවා. මට දැෙනන විධියට ෙම් මහ 
ෙපොෙළොවත් එක්ක - ෙම් ෙගන්දගම් ෙපොෙළොවත් එක්ක - ඔට්ටු 
වුණු ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියට ෙබොෙහෝ පශ්න හා ගැටලු 
ඇති වුණු තැන්වලදී මම ඒවාත් එක්ක මුහු වුණා. නමුත්, පසු 
විපරමක් සිදු ෙවනවාද කියලා අපි දැක්ෙක් නැහැ. මම ෙම් සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා, ඒ පිළිබඳව පසු විපරමක් කරලා අවශ්ය ඛනිජ 
සම්පත් අපි ගන්නට ඕනෑ කියලා. නමුත්, අපට ෙම් මිහිපිට ජීවත් 
වන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇතිව ඒවා පෙයෝජනයට ගන්න 
කියා මා කියනවා.  

තමන්ෙග් වාසස්ථාන, තමන් ජීවත් ෙවලා ඉන්න පරිසරය, 
තමන් ආදරය  කරපු අම්මලා, තාත්තලා, මී මුත්තන්, සීයලා, කිරි 
අම්මලා දායාද කළ ෙද්පළ මහා පරිමාණෙයන් විනාශ ෙවන 
ෙකොට, ගාමීය ජනතාව ඒ ගැන පැමිණිලි කරද්දි, තමන්ෙග් විවිධ 
දුක් කම්කටුලු ගැන කියද්දී, ඒවාට ඇහුම්කන් දීම පිළිබඳවත් යළි 
යළිත් සිතා බලන්න කියා මා ඊට අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. දිවුලපිටිෙය් අෙප් ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා අද උෙද් 
ෙම් පිළිබඳව ෙගොඩක් කථා කළා. එතුමාෙග් කථාවට මා එකඟ 
ෙවනවා. ෙමවැනි විශාල පරිසර විනාශයක් සිදු ෙවද්දි සාමාන්ය 
ජනතාවට, ගෙම් භාෂාෙවන් කියනවා නම් බණ්ඩාට, ෙසෝමවතීට 
යන්න තිෙබන්ෙන් ගාම නිලධාරි මහත්මයා ළඟටයි; නැත්නම් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ළඟටයි; එෙහමත් නැත්නම් ෙපොලීසියටයි. 
ෙම් හැම තැනටම යද්දි ෙම් පශ්න ෆුට්ෙබෝල්  ගහන තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් මමත් සමහර තැන්වල 
ගැටුණා. සමහර තැනකට ගියාම, "ෙම්ක භූ විද්යා කාර්යාංශය" 
කියා කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක පරිසර අධිකාරිය" 
කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය" කියා කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක 
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අමාත්යාංශය" කියා කියනවා. සාමාන්ය ජනතාවට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිහින් පැමිණිල්ලක් කරලා එතැන් සිට ඒ 
පැමිණිල්ල රජෙය් අමාත්යාංශ හරහා ෙගනැත් විසඳා ගන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් හදන්න. විෙශේෂෙයන්ම මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් පශ්නවලට ඇහුම්කන් ෙදන්න, නැත්නම් ෙම් අමාත්යාංශවල 
නියමිත වැඩ පිළිෙවළ කියාවට නැංෙවද්දි ඒ ෙවනුෙවන් නියමිත 
කමෙව්දයක් හදන්න කියායි. පරිසර ගැටලු, පරිසර හානි සිදු ෙවන 
තැන්වලදී බලය, ධනය හමුෙව් නිවටෙයෝ විධියට නිහඬව ඉන්න 
එපා. නියර මිටි තැනින් වතුර බහිනවා වාෙග්, පුංචි මිනිහාට එක 
විධියකටත්, මහා පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයාට එක විධියකටත් රෙට් 
නීතිය කියාවට නැංවුෙණොත් ඒ ව්යාපාරිකයන් අතරින් රටට සිදු 
වන හානිය, අපට සිදු වන හානිය, අනාගතයට සිදු වන හානිය 
අතිමහත් විශාලයි කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත්යාංශය භාරෙගන 
2016-2018 "පුනරුදය" පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන පකාශයට 
පත් කර තිෙබනවා. එය විවිධ ක්  ෙෂේතයන් හරහා කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ යටෙත් "නිකසල ලංකා",  "නිකසල පුරවර" කියන 
ජාතික වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. ඉතාම හරවත් ෙලස, 
ඉතාම අගනා අන්දමින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් වැඩසටහන් කියාවට 
නංවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ 
පිළිබඳව මා කරුණු ෙසොයා බැලුවා. ඒ ෙද්වල් ගැන කියන්න මට 
ලැබුණු විනාඩි හත මදි නිසා, ඒ විනාඩි හෙත් පෙයෝජනය ගන්න 
ඕනෑ නිසා මම ඒ ෙතොරතුරු ටික සභාගත* කරනවා.  

පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලනය 
භූමිකාව කර ගත්ත අපට හැම දාම මහ ජනතාවත් සමඟ ගැෙටන්න 
සිදු වුණා. ඒ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහා ඉටු 
විය යුතු යුතුකම් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. මා හිතන විධියට අප 
ජීවත් වන නාත්තන්ඩිය පෙද්ශෙය් ඕලන්ද ඇළ -පාරු ඇළ- කියා 
නම් කරන ව්යාපෘතිය අපට පෙයෝජනට ගන්න පුළුවන්. එහි විශාල 
ජල ධාරිතාවක් වසරකට නිකරුෙණ් මහ මුහුදට ගලාෙගන යනවා. 
ෙම් පිළිබදව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම අෙප් ගරු ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් සිලිකා සම්පත තිෙබනවා. පාෙද්ශීය 

ෙල්කම්වරුන්ට සහ ගාම නිලධාරින්ට ෙම් පිළිබඳව බලයක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන අවිනිශ්චිත තැනක ඔවුන් ඉන්ෙන්. මින් 
අනතුරුව භූ විද්යා සහ පතල් කැණීම් කාර්යාංශය එයට බලපත 
ලබා ෙදද්දි ඒ ගාමීය ජනතාවත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
නිසි ෙලස සම්බන්ධ කරෙගන කටයුතු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, වැදගත් අමාත්යාංශ කීපයක වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු ගාමිණි දිසානායක 

මැතිතුමාෙග් දයාබර පුත රත්නය වන ගරු මයන්ත දිසානායක 
මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.02] 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මුලින්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
මට ඡන්දය ලබා දුන්න 111,000කට වැඩි ඡන්ද දායකයන්ට මෙග් 
ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාෙව් මෙග් 
ආදරණීය පියාණන් වන ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. මාෙග් මෑණියන් වන ශීමා 
දිසානායක මැතිනියටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, 1977දී වාරිමාර්ග විදුලිබල හා මහාමාර්ග 
ඇමති හැටියට මෙග් පියා, ගරු ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා 
දිවුරුම් දුන්නා. 1977 දී පැවැති මහ මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් 
තුෙනන් ෙදකක බලය ලබා ගත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා සඳහන් කරමින් සිටිෙය් 1977දී ෙම් 

රෙට් ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් දැවැන්තම සංවර්ධන 
යුගය ඇති කරපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
ගැනයි. ඒ ආණ්ඩු ෙව් 1978දී ඉඩම් ඉඩම් සංවර්ධන හා මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියට මෙග් පියා වැඩ ආරම්භ කළා. 
එතුමා කල්පනා කළා අවුරුදු 30කින් නිම කරන්න තිබුණ 
මහවැලිය, "කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය" වශෙයන් නම් කරලා 
අවුරුදු 6කින් නිම කරන්න.  සියයට 75ක්, 80ක් පිට රටින් ආධාර 
අරෙගන කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය යටෙත් ෙකොත්මෙල්, 
වික්ෙටෝරියා, රන්ෙදණිගල, රංටැෙඹ්, මාදුරුඔය වැනි ජලාශ 
ආරම්භ කළා. ෙම් පංච මහ ජලාශ නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ, 
මහවැලි "සී" කලාපය, "බී" කලාපය, "එච්" කලාපය, ඇලහැර, 
බකමූණ වැනි පෙද්ශවල ජනපද පිහිටුවන්නත් මෙග් පියා එදා 
නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඇත්ෙතන්ම මහවැලිය අවුරුදු 30කින් 
නිම කරන්න සැලැස්ම හැදුෙව් ෙම් රෙට් සල්ලි තිබුෙණ් නැති 
නිසා. ඒ අවශ්ය කරන සම්පත් ලබා ගන්න මෙග් පියා යුෙරෝපෙය් 
රටවල්වලටත් ගියා. එංගලන්තය, ජර්මනිය වාෙග් රටවලට ගිහින් 
ආධාර හැටියට තමයි ඒ මුදල් ලබා ගත්ෙත්.  
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද මහවැලිෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක අපි අහන්න 
ඕනෑ. අද මහවැලිෙය් අනාගතය ගැන අපි පශ්න කරන්න ඕනෑ.  

The late Hon. Gamini Dissanayake wanted the 
Mahaweli to be a holistic social engineering initiative 
inclusive of resettlement, education, health, 
transportation, commerce, communication and even 
wildlife conservation. Mahaweli created conservation 
parks that are one-and-a-half times bigger than the Yala 
Natioanl Park.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි ව්යාපාරය තුළින් පංච මහ ජලාශ 
නිර්මාණය කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි, විදුලි බලාගාර හදන්න 
පමණක් ෙනොෙවයි, ජනපද පිහිටුවන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
ජනපදවල ජීවත්වන ෙදවැනි  තුන්වැනි පරම්පරාව ෙවනුෙවනුත්  වූ 
ආර්ථික සැලැසම්ක් එක්ක තමයි එදා කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය 
මෙග් පියා ආරම්භ කෙළේ. එදා ෙම් උත්තරීතර සභාවට කඩිනම් 
මහවැලි ව්යාපාරය හදන්න ෙයෝජනා කරන ෙකොට විපක්ෂෙයන් 
කියපු ෙදයක් තමයි, ''කවදාවත් කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය අවුරුදු 
6කින් නිම කරන්න බැහැ'' කියන එක. නමුත්, මෙග් පියා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව අනුව, කලට ෙව්ලාවට කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය 
නිම කළා. 1978දී ආරම්භ කරපු මහවැලිය, 1989-90වන ෙකොට 
නිම කරන්න එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. අද ෙම් රෙට් ජනතාව 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ගැන, මහවැලිය ගැන කථා කරන 
ෙකොට අවුරුදු 12ක් තිස්ෙසේ කරපු ඒ වැඩ පිළිෙවළ ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වාරිමාර්ග හා මහවැලි ඇමති 
කාලෙය්දී ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කළා. නමුත්, ඒ ව්යාපෘතියට අවශ්ය කරන මුදල් එදා එතුමාට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අද එතුමා මහවැලි සංවර්ධන ඇමති හැටියට 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් නිම කරන්න අවශ්ය 
සියලු සම්පත් ලබා දීලා, අවුරුදු තුනක සැලැස්මක් ඇතුළත ඒ වැඩ 
නිම කරන්න කටයුතු කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම මා අහන්න කැමැතියි, මහවැලි පෙද්ශවල තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම මහවැලිෙය් ෙදවැනි, තුන්වැනි 
පරම්පරා ගැන අද අපි දීර්ඝ වශෙයන් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ජනපදවල ජීවත්වන තරුණ තරුණියන් අලුතින් ෙගවල් හදන 
ෙකොට ඒවා අනවසර නිවාස වශෙයන් නම් කරනවා. අද ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ ආණ්ඩුව 
තුළින් වාරිමාර්ග හා  මහවැලි අමාත්යාංශ හරහා අනාගතය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දි  සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ජීවතුන් අතර 
හිටියා නම් අද ඒ මහවැලි කලාපවල ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද 
තිෙබන්ෙන් කියන එක මා නිතරම කල්පනා කරන ෙදයක්.  
එතුමාෙග් හිත තුළ තිබුණු එක සංකල්පයක් තමයි, ඒ මහවැලි 
කලාප නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප වශෙයන් නම් කරලා, ඒ කලාපවල 
ජනතාවෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන  තිකුණාමලය වරාය හරහා පිට රට 
යැවී ම. එෙහම අදහසක් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට තිබුණා.  
ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් අනාගතෙය්දී දුම්රිය මාර්ග හදලා, පාරවල් 
දියුණු කරලා, තිකුණාමලය වරාය දියුණු කරලා ඒ මහවැලි 
කලාපවල නිෂ්පාදන පිට රට යවන්න අපට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා 

නම්, එය ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් හිෙත් තිබුණු සිහිනය 
සැබෑවීමක්  කියලා  මා ෙම් උත්තරීතර සභාවට පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
ෙපර, අෙප් ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා  
අදාළ සියලුම මන්තීවරුන් කැඳවලා, එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක අපට කියලා දුන්නා. 
ඒක ෙහොඳ ආදර්ශයක්. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වාරිමාර්ග 
අමාත්යාංශය සහ මහවැලි අමාත්යාංශය එකතු ෙවලා තරුණ 
තරුණියන්ට අවශ්ය කරන රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
පුහුණුව ලබා දීලා, කන්ද උඩරට පෙද්ශය දියුණු කරන්න 
අනාගතෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරයි, දියත් කරයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර, - 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙවලාව අවසානයි. 
 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ෙහොඳයි, මා අවසන් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමිණී 

දිසානායක මැතිතුමා යටෙත් තිබුණු අමාත්යාංශවලින් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ජනතා ෙසේවය සඳහා ඇප කැප ෙවලා වැඩ 
කරන්නයි. අදාළ විෂයය පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා 
යටෙත් තිබුණු සියලුම අමාත්යාංශ හරහා එතුමා අදහස් කෙළේ 
ෙපොදුෙව් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි.  මා 
ෙම් ඇමතිවරු ෙදෙපොළෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, මහවැලිය සහ 
වාරිමාර්ග හරහා ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව, කන්ද උඩරට 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න කියලා.  

මට අදහස් දක්වන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ගරු 
සභාපතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත් 
මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරන අතර, විෂය භාර  ඇමතිවරු 
සියලු ෙදනාටම නැවත වරක් මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය පුද 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!   

සභාෙව් ඉතිරි වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා තවත් 
ෙව්ලාවක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා සභාෙව් අවසරය ලබා ගැනීම පිණිස 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් එක්රැස් ෙවනවා. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යාමට තව විනාඩි 15ක් අවශ්යයි.  

ඒ සඳහා සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye! 
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[ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා] 
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කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற  
 [மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 6.13] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය වන මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයත්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් ඇතුළු අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මුලසුෙන් සිටියදී කථා කරන්නට ලැබීම 
මහත් ෙගෞරවයක් ෙසේ සලකනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දින 100 ආණ්ඩුෙව් වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා 
හැටියටත්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු ෙව් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියටත් මා පත් කිරීම පිළිබඳව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළමුෙවන්ම පුද කරනවා.  ගරු 
සභාපතිතුමනි,  එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් රෙට් 
වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතයට අවශ්ය සංවර්ධනය සහ ෙගොවි ජනතාවට 
අවශ්ය   කටයුතු සම්පාදනය කිරීෙම් කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා මාෙග් 
උපරිම ශක්ති පමාණෙයන් කටයුතු කරන බවත් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙමම විවාදෙය්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
මැති ඇමතිවරුන් රාශියක් කථා කළා. මා පළමුෙවන් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ෙමම අය වැය විවාදයට පථම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලුම 
මන්තීවරුන් කැඳවා විෙශේෂ අවස්ථාවක් ෙදමින්, අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන කටයුතු ගැන ඔවුන් දැනුවත් කර  
ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා සහ අදහස් ලබා ගත් බව.   ඒ වාෙග්ම දින 100 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් හැකිතාක් පමණ ෙම් රෙට් ෙගොවි සංවිධාන 
මුණගැහිලා, ඒ ව්යාපෘතිවලට ගිහිල්ලා, ව්යාපාරවලට ගිහිල්ලා ඒ 
ෙගොවි සංවිධානවල ෙයෝජනා  හා අදහස්  අර ෙගන දීර්ඝ කාලීන 
සැලැස්මක්, මධ්ය කාලීන සැලැස්මක් සහ ෙකටි කාලීන 
සැලැස්මක් නිර්මාණය කළා, ගරු සභාපතිතුමනි.   

විෙශේෂෙයන්ම මා එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා බහු ජාතික සමාගම්වලට, 
අධිරාජ්යවාදීන්ට, විෙද්ශීය ෙකොම්පැනිවලට අෙප් භූමිය විකුණනවා 
කියලා.  විෙශේෂෙයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහ  ෙපොෙළොව, ගහ 
ෙකොළ, සතා සිව්පාවාට වාෙග්ම පරිසරයට ආදරය කරන 
නායකෙයක් හැටියට,  අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන අය හැටියට එතුමා  එවැනි කටයුතුවලට ඉඩ ෙනොෙදයි 

කියලා මෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා. මැණික්වලට අදාළ කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙවලාෙව්දී අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. දැන් අෙප් සෙහෝදර ගරු මන්තීවරියක් 
කඳුළු කථාවක් කිව්වා.  තවත් ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් තමන්ෙග් 
කඳුළු කථා කිව්වා. ඒ කථාවල කඳුළු පිස දමන්න වගකීම මට 
පැවරිලා තිෙබනවා. හැබැයි, මෙග් කඳුළු කථාෙවනුත් ටිකක් මම 
කියන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා කරනවා.  

ගරු අමීර් අලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම හෆීස් 
මන්තීතුමා හැඩ ඔය ගැන කිව්වා. හැඩ ඔය තිෙබන්ෙන් මෙග් 
බිබිල ආසනෙය්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
ගත්තාම ෙසේනානායක සමුදය, රඹකැන් ඔය, නාමල් ඔය,  
මුතුකණ්ඩිය, කියන ජලාශ සියල්ලම තිෙබන්ෙන්, අෙප් බිෙම්යි. 
හැබැයි, වතුර ටික යන්ෙන් නැෙඟනහිර පළාතට. එෙහම ෙවනවා 
කියලා අපි හැඩ ඔය ව්යාපාරය නවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි හැඩ ඔය 
ව්යාපාරය ආරම්භ කරනවා. එතෙකොට හැඩ ඔය වතුර ටිකත් 
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද? නැ ෙඟනහිර පළාතට. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම උඩවලව ජලාශය, ලුණුගම්ෙවෙහර 
ජලාශය, ෙවෙහරගල ජලාශය, මව් ආර, උරුසිටාෙනෝ වැව, 
කිරිඉබ්බන් වැව, හබරළුව වැව කියන ෙම් සියලු වැව්වල වතුර 
ටික යන්ෙන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටයි. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට ෙකොයි  තරම් ජලය ෙගන ගියාද කිව්ෙවොත් ඒ ජලය 
ෙගන යාම නිසා අද ඒ පරිසර පද්ධතිය විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි ඇමතිතුමා අද කථා කළා.  

අපි ෙපොඩි කාලෙය් කතරගම යන ෙකොට දැකපු ලස්සන 
කුරුල්ෙලෝ ටික අද නැහැ. Black-necked stork, painted stork 
and flamingoes  - ෙපරා බුදින්නා -   කියන කුරුල්ෙලෝ අද නැහැ.     
අද ඒ කුරුල්ෙලෝ ඉතාම විරලයි.  අෙත් ඇඟිලි ගණනට තමයි අද 
ෙම් පක්ෂීන් සිටින්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර පද්ධතියට 
විශාල බලපෑමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
කාලෙය් මහෙපොළව, ගහෙකොළ, සතා සිවුපාවා ගැන තැකීමක් 
නැතුව ඇති කරපු මහ ව්යාපාර ගැන අපි දන්නවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, පජාව ගැන, ගහෙකොළ ගැන, මහෙපොළව ගැන, 
පරිසරය ගැන තකන්ෙන් නැතුව ආරම්භ කරපු ඒ  ව්යාපාර හැටියට 
අපි උමා ඔය ව්යාපාරය දකිනවා.  හැබැයි, දැන් ඒෙක් හානිය සිදු 
ෙවලා ඉවරයි.  දැන් තිෙබන්ෙන් එහි ෙහොඳ පැත්තයි.  ඒ නිසා අපට 
උමා ඔය ව්යාපාරය අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න සිදු ෙවනවා.    

ඊළඟට, රඹකැන් ඔය ව්යාපාරය ගත්තාම අක්කර 3,000ක් 
ෙබදන්න තිෙබනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, අක්කර 100යි ෙබදලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඊළඟට යාන් ඔය ව්යාපරය. මම යාන් ඔය  ගියා.  
යාන් ඔය ජනතාව පාරට බැහැලා;  විදී බැහැලා සිටියා. ඒ ෙගොවි 
ජනතාවෙග් පාර නැහැ, ඒ පළාෙත් පාසල්  4ක් ෙම් නිසා වැහිලා.  
ඒ නිසා පජාවට යහපතක් කරන්න, රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න, ඒ තුළින් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන්න ආරම්භ කරපු මහා පරිමාණ ව්යාපෘතිවලින් අද ඒ  
ජනතාවෙග්, පජාවෙග් ජන ජීවිතයට තර්ජනයක එල්ල වනවා 
නම්, ඒ කාරණාවට තිත තියන්න නව වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා 
හැටියට අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා යටෙත් මම සූදානම් කියන 
කාරණය මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  දැන්  ඉඩම් දීම ගැන කථා ෙකෙරනවා.   
ෂැංගි-ලා ෙහෝටලය ගැන අපි දන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
Colombo Port City එක ගැන අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිතුමාට Colombo Port City එක උඩින් පියාසර කරන්න 
බැහැ.  ජලෙය් අයිතිය, භූමිෙය් අයිතිය ෙගොවි ජනතාවට ෙදන්න 
ඕනෑ කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ජනතාවට එවැනි අයිතීන් ලබා 
ෙදන  අය වැයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග්ත් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් නායකත්වය යටෙත් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට කරපු 
ආරාධනය වැරැදි ආකාරෙයන් අර්ථ කථනය කරලා, වැරැදි 
ආකාරෙයන් ජනතාව ෙවත සමාජගත කරලා ෙම් අය වැයට සහ 
රජයට පහර ෙදන්න ඇතැමුන් සූදානම් ෙවනවා. ඒක ඊර්ෂ්යාව.  
ගරු සභාපතිතුමනි, හැම ෙද්ටම වඩා ෙලොකුයි කියනවා ඊර්ෂ්යාව. 
"රුසියාවට වඩා ෙලොකුයි ඊරිසියාව" කියලා කියනවා.  ඉතින් අපට 
ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් භූමිෙය් අයිතිය පිළිබඳව එතුමා 
කිව්වා. 1815 උඩරට ගිවිසුෙමන් භූමිෙය් අයිතිය නැති වුෙණ්  
ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි, ෙවල්ලස්ස ජනතාවටයි. ඒ වාෙග්ම 
1897 මුඩුබිම් ආඥාපනතින් මධ්යම කඳුකරෙය් සිටි අෙප් ෙගොවි 
ජනතාව පතුල් නිම්නවලට, රක්ෂිතවලට, අනාරක්ෂිත පෙද්ශවලට 
තල්ලු ෙවලා ගියා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර පද්ධතිය ෙවනස් වුණා.  ඒ ෙවනස් 
වුණු පරිසර පද්ධතිය පකෘතිමත් කිරීමට තවම අපට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙලොකු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙපොඩි ෙදයක් ඉල්ලුෙව්.  එම ජනතාවට ෙබොන්න 
වතුර ටිකක් නැහැ. ෙමච්චර පමාණයක් වකුගඩු ෙරෝගයට 
ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොන්න වතුර ටික නැහැ, ෙහේන් ෙගොවිතැන 
තහනම් කරලා තිෙබනවා.  ෙගොවියාත්, වන සතුනුත් ජීවිත් වුණු 
පරිසර පද්ධතිය නීති මගින් ෙවන් කර තිෙබනවා.  අද ඒ ෙහේන් 
ෙගොවියාට යැපීම් පදනම මත ජීවත් වීෙම් හැකියාව නැති වී 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට්  අඩු ආදායම්ලාභී, ඉතාම දුෂ්කර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතෙරන් ෙදකක් අයත් වන්ෙන් ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කයටයි.  තව ෙදකක් අයත් වන්ෙන් බදුල්ල දිස්තික්කයටයි.  
ඌව පළාෙත්, මෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලින් 
මඩුල්ල, සියඹලාණ්ඩුව, කන්දකැටිය, රිදීමාලියැද්ද කියන අඩු 
ආදායම්ලාභී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතර අපට අයිති ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් කඳුළු කථාව අපි කියනවා. ෙම් කඳුළු 
කථාව නිම කරන්නට මම ෙයෝජනා කළා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, බිංෙගොඩ කියන ගෙම් මිනිස්සුන්ට 
උප්පැන්න සහතිකය තිෙබනවා;  මරණ සහතිකය තිෙබනවා;  
එතෙකොට කසාද සහතිකය තිෙබනවා;  ෙකොස්, ෙදල්, ෙපොල් 
තිෙබනවා.  වනාන්තරය නැහැ. ඉළුක් මාන තැනිතලාව තිෙබනවා.  
ෙම් ෙකොල්ලැල්ලාවත්ත ඔය හදන්න සූදානම් කරලා, ඒ සඳහා 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අවසරය ඉල්ලනවා. නිලධාරින් සමඟ ගියා; ෙපන්නුවා.   
කිෙලෝමීටර් ගණන් දුර කැලෙය් අපි ගියා.  ෙම් මුළු පෙද්ශෙය්ම 
ජනතාව ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරනවා. නමුත් තවම අවසරය ලැබිලා 
නැහැ.  අෙප් කඳුළු කථාව නිම ෙවන්න නම්, මම වන සංරක්ෂණ 
නිලධාරින්ෙගන්  ෙම්  අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.    

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් අක්කර දහස් ගණනක් ෙඩෝල් 
ලංකා සමාගමට දීලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
දිස්තික්කෙය් ගැඹුරු නළ ළිං හාරලා භූගත ජලය විනාශ ෙවන 
විධියට අද ෙඩෝල් ලංකා සමාගම කටයුතු කරනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ඉතා භයානක කෘෂි රසායනික දව්ය කිෙලෝමීටර් ගණන් දුරට මහා 
දැවැන්ත ෙලොරිවලින් විදිනවා.  ෙමහිදී සම්පූර්ණෙයන්ම  ඒ පරිසර 
පද්ධතිය විනාශ ෙවන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරනවා.  
භූගත ජලය පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි අන්දමට ෙම් කටයුත්ත 
ෙකෙරනවා. 

ඒ නිසා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  අවධානය  අපි ඒ ගැන ෙයොමු  කරවනවා.  ෙම්   
ජලාශය අපි නම් කර තිෙබන්ෙන්. බිංෙගොඩ ගෙම් නමත්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නමත් සම්බන්ධ 
කරෙගන  "බිංෙගොඩ  ෛමතී ජලාශය " හැටියටයි. ෙම් ජලාශය 
හදන්න, අපි අවසරය පතනවා. ෙම් මුළු රෙට්ම  කඳුළු කථාව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොෙළේ යන සතාට ෙකොෙළේ කන්න 
එපායැ. අෙනක් අය බැත කන තුරු බලාෙගන ඉන්ෙන් නැතිව  
ෙකොෙළේ යන හරකාත් ෙකොෙළේ කන්න  ඕනෑ.  එම නිසා   ෙම් 
අවස්ථාව ෙම් අවුරුද්ෙද් ලබාෙද්විය කියා මා විෙශේෂෙයන්  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ජලසම්පත් සංවර්ධනය ගැන 
මතක් කරනවා. ජලසම්පත් කළමනාකරණය  අෙප් වගකීම.  ඒ 
සඳහා පතිපත්ති, ව්යාපෘති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, 
කියාත්මක කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීමත්, ඇගයීමත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වගකීමක්.  ගරු සභාපතිතුමනි, අහසින් වැෙටන 
හැම ජල බිඳක්ම  සංරක්ෂණය කර   ෙගොවි ජනතාවෙග්ත්,  රෙට් 
ජනතාවෙග්ත් පෙයෝජනයට  ලබා දීම, ෙගොවිතැනට ජලය ලබා  
දීම, බලශක්තිය නිපදවන ටර්බයින් එකට  වතුර ටික ළගා කර 
දීම, පානීය ජලය ලබා දීම- එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු 
සභාපතිතුමනි, ගංවතුර පාලනය  කිරීමත් අපට  අයිතිව තිෙබනවා. 
ෙම් අභිෙයෝග ටික   වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව දරා තිෙබනවා.  
අපි ෙම් සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිෙබනවා.   

ඒ ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහන් එකින් එක ගැන මා කථා 
කරන්නම්.  එයින් එකක් තමයි,  සහභාගිත්ව වාරි කළමනාකරණ 
වැඩසටහන.  ෙම් වැඩසටහන යටෙත් වාරිමාර්ග ව්යාපාර මට්ටෙම්  
ඒකක කාර්යාල 216ක් අපි පිහිටුවා තිෙබනවා. පිහිටුවීමට සැලසුම් 
කර ඇති ඒවායින් 155ක්  දැන්  ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. අපි ෙගොවි 
ජනතාවට ඉතාමත්  සමීප ෙසේවාවක් ලබා ෙදනවා.  ඔවුන්ට  ජලය 
ලබා දීම, ෙගොවීන් සඳහා කන්න රැස්වීම් පැවැත්වීම,  ෙගොවීන්ට 
අවශ්ය බීජ හා  ඔවුන්ට අවශ්ය අෙනකුත් උපෙදස් ලබා දීම යන 
ෙම්වා අෙප් වගකීම් ෙවනවා. නඩත්තු කටයුතු තාක්ෂණිත  
අවශ්යතා යන්ෙතෝපකරණ සහ ෙභෞතික  පහසුකම් සැපයීම සිදු 
කරනවා.  එම නිසා ෙම් වාරි ඵලදායිතාවය නැංවීමට අවශ්ය පජාව 
බලගැන්වීමට අවශ්ය කටයුතු අපි අද ෙම් වනවිට කරමින් සිටිනවා.   
ෙම්වා  කළමනාකරුවන්ෙග් කාර්ය භාරය වී තිෙබනවා. 2016  
පතිපාදන මඟින්  ඉතිරි ඒකක කාර්යාල  පිහිටුවීම අවශ්ය පහසුකම් 
සැපයීම අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි  මහජන සම්බන්ධතාව තවදුරටත් 
ඉහළ නැංවීමට අවශය පතිපත්ති හා නීතිරීති සම්පාදනය කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  මතුපිට ජලසම්පත ෙමන්ම භුගතජල සම්පත් 
නිසිෙලස  හඳුනා ගැනීම, සංවර්ධනය කිරීම,  භාවිත කිරීම,  
කළමනාකරණය කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම ෙලෙහසි පහසු 
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා දැනුම කුසලතාව හා 
හැකියාවන්  ෙමන්ම අත්දැකීම් ද අවශ්ය ෙවනවා. ජල සම්පත් 
පමාණය පිළිබඳව තීරණය වන්ෙන් අහසින් වැෙටන  වර්ෂාෙව් 
පමාණය අනුවයි. ෙමෙසේ වැෙටන වැසි ජලය ගංගා 103ක් ඔස්ෙසේ  
මුහුදට ගලා  බසිනවා.  ෙමම ගංගා  103න්  ෙබො ෙහෝ පමාණයක් 
ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා දැනටමත්  ෙයොදාෙගන  තිෙබනවා. තවත් 
ඉතිරිව තිෙබන්ෙන් ගංගා කිහිපයක් පමණයි.  එම  ගංගා අතර 
සංවර්ධිත පෙද්ශවල පිහිටි සංකීර්ණ තත්ත්වයන් ෙපන්නුම් කරන  
ගංගා කිහිපයක් ද තිෙබනවා. විශාල ජලාශ ෙබෙහොමයක්               
ෙද්ශීය  තාක්ෂණය, ෙද්ශීය සම්පත් හා ෙද්ශීය මුදල්  ෙයොදාෙගන 
අවම පිරිවැයකින් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැකියාව ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. ෙවෙහරගල ජලාශය, ඇල්ලෙපොතාන 
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අමුණ, වෑමැඩිල්ල ජලාශය, කැකිරිඕබඩ ජලාශය, රඹකැන්ඔය 
ජලාශය, හා දැදුරු ඔය ජලාශය ෙම්  සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්. 
කිසිදු ෙකොන්තාත් දීමකින්  ෙතොරව වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මගින් ඍජුවම ඉදි කිරීම් ක ටයුතු  සිදු කිරීම නිසා රුපියල් මිලියන 
10,000කට අධික මුදලක් ඉතිරි කිරීමට  වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
අෙප් ඉංජිෙන්රු බලකායට හැකි වී තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙද්ශීය 
වෘත්තිකයින්ට අපි පශංසා කළ යුතුයි.  තවත්  ව්යාපෘති බිහි කිරීමට 
කළ අධ්යයනයක පතිඵල  ෙලස   ෙමන්ම ගංවතුර  පාලනය කළ 
හැකි පරිදි සැලසුම් කළ නව ව්යාපෘති 38ක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා.  
ෙම්  ව්යාපෘති 38 ට ඇතුළත්ව තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළ 
ඔය විෙශේෂ ව්යාපෘති. හැඩ ඔය, රූගම් කිතුල් ජලාශය, ගිං-නිල්වලා 
යන ව්යාපෘති. අෙප් සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, පහළමල් 
වතු ඔය. එතුමාෙග් නගරය මැද්ෙදන් ගංවතුර  ගලාෙගන යනවාය 
කිව්වා.   

ෙසේනානායක සමුදය ගැනත් යමක් කියන්න  ඕනෑ. 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්,   ෙසේනානායක සමුදය අද මහළු ෙවලා - අවු 
රුදු 64ක් පිරිලා. ජලය යන උමග දිරලා. ෙසොෙරොව්ව ඇලෙවලා. 
පාලමයි, ෙසොෙරව්වයි  ඈත්ෙවලා. යම් විධියකින් ෙසේනානායක 
සමුදය කඩා ෙගන ගිෙයොත් සම්පූර්ණෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාත 
ෙසෝදා ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසේනානායක 
සමුදෙයන් ෙම් රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා සියයට 20ක 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. එම නිසා ෙමය සංරක්ෂණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණත් එය ඵලදායී ෙනොවන වග අපට 
ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. එය ෙචක් රාජ්ය සමඟ එකතු ෙවලා, දීර්ඝ 
කාලයක් සාකච්ඡා කරලා ඉතාම අඩු ෙපොලියට ඒ ආධාර මුදල් 
අරෙගන Economic Review Committeeට දාලා ෙහෝ ෙම් 
ෙයෝජනා කම ටික -කඩිනම් මහ වැලිය වාෙග්- ඉතාම ෙකටි 
කාලයකින් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත් අතර ඇති වූ එකඟතාවෙයන්  ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්  එකතු වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා කඩිනම් 
මහවැලිය කළා වාෙග් අපට ෙමම කාරණාවන් ඉෂ්ට කරන්න බැරි 
වුෙණොත්, මම හිතන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාම පමණක් ෙනොෙවයි, 
මමත් අසමත් වූ ඇමතිවරෙයක් හැටියට නම් ෙවනවා කියලා. 
ඉතිහාසෙය් අපි ඇමතිකම් කළාට අපට වැඩ කරන්න ලැබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, අෙප් අදහස් අනුව වැඩ කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් අද අපට අවස්ථාව ලබා ෙදයි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ ෙගෞරවය එතුමන්ලා ෙදෙපොළ ඇතුළු ෙම් 
පක්ෂ ෙදක නිෙයෝජනය කරන සියලු මැති ඇමතිවරුන්ට සහ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අෙප් කණ්ඩායමට අෙප්- 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතෙකොට අප්ෙපොච්චි උදවු කෙළේම නැද්ද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
හැබැයි, ඉතින් ෙමොනවා හරි කුණක් දාන්නම ඕනෑ. ඒක ඉතින් 

JVP එෙක් හැටිෙන්. කපුටා වාෙග්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ 
ආකාරෙයන් ෙම් ගමන ඉදිරියටම ගමන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට මහා පරිමාණෙය් ව්යාපෘතිවල 
වැඩ කටයුතු අපි කර ෙගන යනවා. දැදුරු ඔය ජලාශෙය් ෙදවැනි 
ෙකොටස, මැණික් ගඟ ජලාශෙය් ෙවෙහරගල ඉතිරි වැඩ කටයුතු, 
රඹකැන් ඔය ජලාශෙය් ඉතිරි වැඩ ෙකොටස, පහල ඌව 
ව්යාපෘතිෙය්, යාන් ඔය ව්යාපෘතිය, මහෙගෝන වැව ව්යාපෘතිය, 

ඇල්ලෙපොතාන අමුණ, ගල්ඔය නෙවෝදය, ෙතෝරාගත් අත්යවශ්ය 
මහා වාරි ව්යාපාර පතිසංස්කරණය, ෙමොරාන ජලාශය, කලුගල් 
ඔය ජලාශය, රූගම් කිතුල් ජලාශය ඒ අතර වනවා. ඒ වාෙග්ම 
මධ්ය පරිමාණ ව්යාපෘතිත් තිෙබනවා. එනම්; ගුරුගල් ඔය 
ව්යාපෘතිය, විලකන්ඩිය වැව, කවුඩුල්ල පියවර II දම්ෙසෝපුර 
දක්වා වම් ඉවුර ඇල, ෙගෝනගල්තැන්න වැව, මහගල්ගමුව වැව 
නගා සිටුවීම, ගිංගඟ ගංවතුර පාලන ව්යාපෘතිය පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම, ෙබන්තර ගඟ දකුණු ඉවුර කරදිය ගලා ඒම වැළැක්වීෙම් 
පුනරුත්ථාපනය සහ ෙපතියාෙගොඩ ෙපොම්පා ගාරය ඉදි කිරීම. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කටයුතුවලට අමතරව කරදිය 
බැහැර කිරීම වාෙග්ම, උණ වගා ව්යාපෘති තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි ඉල්ලපු මුදෙලන් අවශ්ය 
පමාණයම ලැබුෙණ් නැති නිසා මම අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ගරු අගමැතිතුමාටත් ෙම් සම්බන්ධව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ ආකාරෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළාම,  ෙම් කාරණා 
පිළිබඳ මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉහළ කමිටුවට ෙයොමු කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග ගන්නවා කියලා ගරු අගාමාත්යතුමා 
අද මට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් අමාත්යාංශයට ලැෙබන 
පුනරාවර්තන වියදම්වලින් ෙකොටසක් කපලා තිබුණා. එෙහම 
වුෙණොත්, අපට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවලට යන්න ෙවනවා. 
එතෙකොට දැනටමත් අපි යාන් ඔය ජලාශෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. කල්පිටිගල ජලාශය, නක්කල ජලාශය, 
පහල මල්වතු ඔය ජලාශය, ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්යාපෘතිය 
ෙකටිකාලයකින් ආරම්භ කළ හැකි ව්යාපෘති හැටියට සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. නැවත වරක් අවධාරණය කරනවා, හැඩ ඔය 
ව්යාපෘතිය සමඟ ෙමම ව්යාපෘති කිහිපය  අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් 
පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
තිෙබන කාලය තුළ පතිඵල ලබා ගන්න හැකියාව තිෙබනවා 
කියලා මම හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්න සමාජ හා 
ෙද්ශපාලන එකඟතාවන් තිබිය යුතුයි. සමාජ එකඟතාව අවශ්යයි. 
ෙද්ශපාලන එකඟතාව අවශ්යයි. එම නිසා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සහායත්, සමාජෙය් සහායත් ලැෙබයි කියලා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් යම් ෙදයක් කරනෙකොට කවදාවත් 
විෙරෝධතා මතු ෙනොවුෙණ් නැහැ. අපි දන්නවා, ගරු ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා ඒ මහවැලි ව්යාපෘතිය කරනෙකොට එතුමාට 
ආව විෙරෝධතා ගැන. ඒ වාෙග්ම, මහා ෙකොත්මෙල් යට ෙවන 
එකට ආපු විෙරෝධතා ගැන. එතෙකොට මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙසේනානායක සමුදය හදනෙකොට එදා 
අෙප් වෙම් පක්ෂවල නායකෙයෝ කිව්ෙව්, "ෙමන්න ෙමරෙට් සශික 
පෙද්ශවල ඉන්න  මිනිස්සු ෙගනැල්ලා ඉගිනියාගල, අම්පාෙර් 
නැ ෙඟනහිර පළාතට ෙගනැල්ලා පදිංචි කරනවා කිව්වා." 
බක්මිටියාව, ෙතෝට්ටම, මාන්ෙතෝට්ටම, පන්නලගම, ෙවෙහරගල 
ඇසට ෙප්නෙතක් මානෙය් දැවැන්ත ෙවල් යායවල් නිර්මාණය 
වුණා. සිංහල ජනතාවට, ෙදමළ ජනතාවට, මුසල්ිම් ජනතාවට ඒ 
ව්යාපාර නිර්මාණය කරන විට එදා කිව්ෙව්, "ෙපොල් ෙගඩි තරම් 
මදුරුෙවෝ කවලා මැෙල්රියාව හදලා මරන්න හදනවා කිව්වා."  

ඒ නිසා ෙම් කටයුතු බාධාවකින් ෙතොරව කරන්න පුළුවන්ය 
කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කටයුතු කරනෙකොට 
විෙරෝධතා එනවා. හැබැයි, ඒ විෙරෝධතා සමනය කර ගැනීෙම් 
හැකියාව සහ ශක්තිය ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ අද අපට 
තිෙබනවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

භූගත ජල සම්පත නිසි ෙලස පරිෙභෝජනය කිරීම කාලීන 
අවශ්යතාවක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි අෙප් අනාගත 
පරපුරට දායාද කරන්න තිෙබන්ෙන්. භූගත ජල සම්පත පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු කරනු ලබන ජල සම්පත් මණ්ඩලය මෙග් අමාත්යාංශය 
සතු ආයතනයක්. පසු ගිය දශක තුන තුළ ෙමම ආයතනෙය් පධාන 
කාර්යය වී තිබුෙණ් ගැඹුරු ළිං කැණීම් කර පානීය ජල 
අවශ්යතාවන් සඳහා ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාවට නළ ළිං ඉදිකර 
දීමයි. ඊට අමතරව ෙමම ආයතනය මඟින් දිවයිෙන් විවිධ 
පළාත්වල භූගත ජල සම්පත් අධ්යයනය කිරීම් හා පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතුවල නියැලීම සිදු කර තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  භූගත ජල දත්ත රැස්කිරීෙම් මධ්යස්ථාන 
1,300ක් ඇති කරලා, භූගත ජලෙය් ඇතිවන ෙවනස්කම් පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරලා, සංඥා මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කර එයින් සංඥා 
ලබාෙගන, භූගත ජලය නිවැරැදි ෙලස පරිහරණය කිරීමටත්, භූගත 
ජලෙය් ඇති වන ෙවනස්කම් පිළිබඳව දැන ගැනීමටත් මා විසින් 
දින සියය ආණ්ඩුව යටෙත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
කැබිනට් පතිකාව දැනටමත් අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. 

අෙප් ජල සම්පත් මණ්ඩලය සතු තාක්ෂණික හැකියාවන් හා 
විභවයන් අභිෙයෝගයට මුහුණ දීම සඳහා අද අපි සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා. මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි භූගත ජල දත්ත රැස් 
කිරීෙම් මධ්යස්ථාන 1,300ක් පිහිටුවා එම දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කර, 
භූගත ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තිරසාර 
අයුරින් පවත්වා ගැනීමට කමෙව්දයක් සැකසීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙම් සඳහා 2016 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 200ක 
පතිපාදනයක් ලබාදී තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි එය 
විෙශේෂෙයන්ම නියමු ව්යාපෘතියක් හැටියට අනුරාධපුර, 
ෙපොෙලොන්නරුව සහ ෙමොනරාගල දිස්තික්ක ආවරණය වන 
ආකාරයට කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

නියමු ව්යාපෘතිෙය් පතිඵල අනුව මුළු දිවයිනම ආවරණය වන 
පරිදි භූ ජල අධීක්ෂණ පද්ධතිය රුපියල් මිලියන 7,000ක වියදමින් 
ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනවා. දින සියය ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් 
කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කළ බව මම කලිනුත් පැවසුවා. ඒ 
වාෙග්ම සියලු ගංගා ෙදෝණි සඳහා විධිමත් ජල සම්පත් සංවර්ධන 
සැලැස්මක් සකස් කර තිෙබනවා. එය 2016 - 2025 වර්ෂය දක්වා 
අදියර කිහිපයක් යටෙත් කියාත්මක විය යුතුයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු පහක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එම ව්යාපෘති ෙකටිකාලීන, මධ්යකාලීන හා දිගුකාලීන ෙලස 
අදියර කිහිපයකින් කියාත්මක කිරීමට වැඩසටහනක් සකස් කර 
තිෙබනවා. එෙසේ වුවත් මම සඳහන් කිරීමට කැමැතියි, ජලාශ 
ඉදිකිරීම සීමාසහිත කටයුත්තක් බව. අපට තිෙබන්ෙන් සීමිත භූමි 
පමාණයක්. ඒ නිසා  විශාල භූමි පමාණයක් යට වන පරිදි ජලාශ 
ඉදිකිරීම ඵලදායී වන්ෙන් නැහැ.  

වන ගහනය අඩු වීම, අලි - මිනිස් ගැටුම හා අවතැන් වන්නන් 
පදිංචි කරවීම නව ජලාශ ඉදිකිරීමට යාෙම්දී විසඳිය ෙනොහැකි 
අර්බුදකාරි ගැටලුවක් බවට පත්ව තිෙබනවා. එම නිසා ජල සම්පත් 
සංවර්ධනෙය් නිම් වළලු පුළුල් කිරීම කළ යුතු හා ෙනොකළ යුතු 
සීමාකාරී සාධක මත රඳා පවතින විෂයයක් බවට පත්ව තිෙබන 
බව විෙශේෂෙයන් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය වී තිෙබන්ෙන් දැනට 
පවතින කැලෑ ඝනත්වය සියයට 29 සිට සියයට 32 දක්වා 
වර්ධනය කරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි එයටත් අෙප් සහාය 
ලබා දීෙම් අවශ්යතාව ෙපන්වා දීමට කැමැතියි.  

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් දිවයින පුරා මහා වාරි 
මාර්ග හා මධ්යම වාරි මාර්ග ව්යාපාර 346ක් මඟින් කුඹුරු 
ෙහක්ෙටයාර් 2,94,700ක්ද - අක්කර 7,28,000ක්-, උස්සාන වාරි 
ව්යාපාර හයක් යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 986ක්ද - අක්කර 2,435ක් -, 
ජල බස්නා ගංවතුර ආරක්ෂණ හා කරදිය වැළැක්වීෙම් ව්යාපාර 
20ක් යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 17,100ක්ද - අක්කර 42,200ක් - 
පාලනය වනවා. ෙමම වගා බිම් පමාණය, අෙප් රෙට් මහා වාරි 
මාර්ග සමස්ත වපසරිෙයන් සියයට 75කට වැඩි පමාණයක් 
නිෙයෝජනය කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් 
සමස්ත ෙගොවි ජනතාවෙගන් සියයට 75ක වගකීම දරන 
ආයතනයක් හැටියට අපි මතක් කරන්න කැමැතියි. 2015 වසෙර් 
පමණක් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුව යල මහ ෙදකන්නය 
තුළ ෙහක්ෙටයාර් 5,29,100ක් - අක්කර 1,30,900ක් - වගා කර 
තිෙබනවා. ෙගොවියාට නව ආර්ථික වගාවන් හඳුන්වා දීෙම් 
හැකියාව වැඩිපුර ඇති එකම ආයතනය වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. අෙප් රට 2009 වසෙර් සිට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිතයි. අද වනවිට වී අතිරික්තයක් ගැන කථා බහ 
ෙවනවා. ඒ අනුව අෙප් කෘෂි කාර්මික සැලසුම් ෙවනස් කිරීමට අපි 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර 
තිෙබන ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනට අනුව යල 
කන්නයක් තුළදී සැලකිය යුතු බිම් පමාණයක් අතිෙර්ක ෙබෝග 
වගා කිරීමට ෙයොදා ගත යුතු ෙවනවා.  

මහ කන්නෙය්දී අතිෙර්ක ෙබෝග වගා කිරීම පාෙයෝගික 
වන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ වුණත් මහ කන්නය වී වගාව සඳහාම 
ෙයොදා ගත යුතුයි. ජාතික සහල් පරිෙභෝජනය පවත්වා ගැනීම ගැන 
අපට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. වී අතිරික්තයක් ගැන කථා 
කිරීම ෙගොවි ජනතාවෙග් කනස්සල්ලට ෙහේතු වී තිෙබනවා. 
අතිරික්ත වීවලින් කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අන්තර් 
කර්මාන්ත කියාවලියක් ඇති කරලා ඒ තුළින් ෙම් නිෂ්පාදනවලට 
අගය එකතු කරලා යම් ආකාරයක ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය 
කර ගැනීෙම් වගකීම අපට පැවෙරනවා. ෙම් පිළිබඳව අෙප් 
උගතුන්, විද්වතුන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙවනවා.  

අපි කවුරුත් දන්නා ෙගෝලීය කාලගුණික විපර්යාස 
තත්ත්වයන් ගැන බලමු. දැන් වැස්ස හා නියඟය  සිදු වන්ෙන් 
කලින් වාෙග් රටාවකට ෙනොෙවයි. කලින් තිබූ යල මහ කන්න 
රටාව දැන් ෙවනස් ෙවලා. එක දවසකට මිලිලීටර් 100කට වැඩිය 
වහිනවා. තවත් කාෙලකට එක දිගට නියඟය. ෙම් පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. ඒ සඳහා මුහුණ දීමට අෙප් වාරි 
පද්ධතිය සූදානම් කිරීෙම් වැඩසටහනක් සකස් කර තිෙබන අතර, 
හැකිතාක් දුරට හානිය අවම කිරීම ෙමහි පරමාර්ථයයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා මාෙග් 
කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න 
කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත කරන්න, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

843 844 

[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා] 
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පිට හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මාෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස මම 
සභාගත* කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම අවසාන වශෙයන් 
මතක් කරන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ට පශ්න තිෙබනවා. 
ඔවුන් දිහා බලන්ෙන් පරණ විධියට; ඔවුන්ට දිරි ගැන්වීමක් නැහැ. 
ඒ නිසා ඔවුන් අෙප් රට අත් හැරලා යනවා. එෙහම නැත්නම් ඔවුන් 
ෙවනත් ආයතනවල ෙසේවාවලට යනවා. ඒ ෙහේතූන් නිසා අපට 
වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවන් 100 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ 
අඩුව පිරිමසා ගැනීම සඳහා, අපි අද දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ගල්ගමුව ඉංජිෙන්රු සහකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් 
මධ්යස්ථානෙය්දී ඉංජිෙන්රුවරුන්ට ඩිප්ෙලෝමා සහතික ලබා 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපිට ෙකොත්මෙල්ත් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම් ආයතන ෙදක දියුණු කිරීම අවශ්යයි. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ෙග් ෙගෞරවනීය ෙසේවය තව 
දුරටත් ලබා ගැනීමට හැකි වුවෙහොත් ෙම් රෙට් සිදු කරන ඒ 
දැවැන්ත සංවර්ධන කියාවලිය අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
බලකාෙයන් කර ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එෙසේ වුවෙහොත් 
විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන අෙප් ජාතික ධනය ඉතිරි කර ගැනීෙම් 
හැකියාව අෙප් බලකායට ලැෙබනවා කියන කාරණය මතක් කර 
සිටිනවා.  

මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්තුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ටත්, විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු මහතාෙග් 
සිට ජලමානක කම්කරුවා දක්වා වූ සියලු ෙදනාටමත්, ෙම් සඳහා 
ජලය ලබා ෙදන හැම ෙදනාටමත් මාෙග් ෙගෞරවනීය  ස්තුතිය පුද 
කර සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම අද දින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් අපිව විෙව්චනය කළා, අදහස් දැක්වූවා, 
අපට සුභ පැතුවා. ඒ මැති ඇමතිවරුන් සහ මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාටමත්, ගරු සභාපතිතුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාමට අපි හැම ෙදනාම එක්ව කියා 
කරමුයි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස : 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
  Rest of the speech tabled: 

වාරිමාර්ග ව්යාපාරවල ජල කාර්යක්ෂමතාව කම කමෙයන් වැඩි කර 
ගැනීමට වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය, 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමන්ම ෙගොවි සංවිධාන මැදිහත් කර ගනිමින් විශාල කාර්යයක නිරතව 
සිටිනවා. එෙහත් සමහර වාරිමාර්ග ව්යාපාරවල ෙභෞතික යටිතල පහසුකම්වල 
පවත්නා අඩු පාඩුකම් නිසා ෙමන්ම ජල පාලනයට හා කළමනාකරණයට ඇති 
බාධාවන් නිසා ජලෙය් සහ භූමිෙය් ඵලදායීතාව පශස්ත මට්ටමකට ෙගන ඒමට 
තවදුරටත් කළ යුතු සංවර්ධන වැඩසටහන් අප විසින් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
වාරිමාර්ග ව්යාපාරවල ජල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම හා ඵලදායීතාව 
ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්යාපෘතියක් සකස් කර ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කටයුතු ෙම් 
වන විට අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. එමඟින් පධාන වාරිමාර්ග ව්යාපාර 36ක්ද, 
මධ්ය පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්යාපාර 39ක්ද, ෙභෞතික හා තාක්ෂණික වශෙයන් 
ෙශේණිගත කර ෙහක්ටයාර් 68,000 වපසරියකට මනා ෙලස දියවර සපයමින් 
ෙගොවි පවුල් 93,000ක ජීවන මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 13,000ක මුදලක් ආෙයෝජනය කළ යුතු 
බවට හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඊට අදාළ විමර්ශන කටයුතු 2016 වර්ෂෙය්දී 
ආරම්භ කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළ කරුණු ෙදස බලන විට 
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය ෙද්ශීය ආර්ථිකයට හා පැවැත්මට ෙකොපමණ කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරන්ෙන්ද යන්න පැහැදිලි වන්නට ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙමම අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය සිදු වන්ෙන් ඉතා නිශ්ශබ්දවයි. සිදු කරනු 
ලබන මහජන ෙසේවාවන් නිශ්චිත කමෙව්දයකට අනුව සිදු කරනවා. ෙගොවි 
ජනතාවට අවශ්ය වාරි ජලය සැපයීම, නඩත්තු කටයුතු හා වාරි යටිතල 
පයසුකම් පවර්ධනය සිදු වන්ෙන් ෙගොවි ජනතාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කර 
ගැනීෙමන් අනතුරුවයි. අතීතෙය් සිට පැවත එන කන්න රැස්වීම, ව්යාපාර 
කමිටුව හා ෙගොවි සංවිධාන ජාලය මඟින් තීරණ ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙවනත් 
කිසිදු විෂයක පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වාරිමාර්ග විෂෙයහි මහජන 
ගැටලු අවම වී තිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙම් මාධ්ය අවධානයත් අඩුයි. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට කථා බහට ලක් වන්ෙන් ගැටුම් හා මතෙභ්ද පමණයි. මා කලින් 
සඳහන් කළ පරිදි අප අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අයත් ෙනොවන ෙබොෙහෝ 
කටයුතුවලට අපි දායක ෙවනවා. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අවශ්ය පානීය 
ජලය ලබා ෙදන්ෙන් වාරි ජලාශවලින්. ඒ වාෙග්ම තමයි විදුලිබල නිෂ්පාදනයට 
අවශ්ය ජලය සැලකිය යුතු පමාණයක් වාරි ජලාශ මඟින් ලබා ෙදනවා. තවද, 
මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තයට හා සංචාරක කර්මාන්තයට ලැෙබන දායකත්වය 
ඉතා ඉහළයි. ෙමම අංශ ෙකෙරහි තිෙබන වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
දායකත්වය ෙබොෙහෝ විට ඇගැයීමකට ලක් වන්ෙන් නැහැ. 

රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රුමය ෙදපාර්තෙම්න්තු අතරින් විශාලතම 
ආයතනය මා නිෙයෝජනය කරන බැවින් ඉංජිෙන්රු වෘත්තිකයන් ගැන කථා 
කිරීෙම් වගකීමක් මා ෙවත පැවරී තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රු 
වෘත්තිකයන්ෙග් ෙසේවා තත්ත්වය, වැටුප් හා දීමනා ඉතා අඩු මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් ගත කරන්ෙන් ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයක්. ෙමම අය 
ඇගැයීෙම් ෙහෝ දිරි ගැන්වීෙම් කමයක් තිබිය යුතුයි. අද රාජ්ය ෙසේවයට 
ඉංජිෙන්රුවරුන් එන්ෙන් නැහැ. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පමණක් 
ඉංජිෙන්රුවරුන් 100ක් හිඟයි. අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රුවරුන් දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය ගැන රාජ්ය ෙසේවෙය් සම්පදායික 
ෙකෝණයකින් පමණක් බැලීෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතු කාලයට පැමිණ 
තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රුවරුන් ෙනොමැතිව සංවර්ධන කටයුතු සිදු කළ 
ෙනොහැකිය. එබැවින්, රාජ්ය ෙසේවයට ඉංජිෙන්රුවරුන් ආකර්ෂණය කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිබිය යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගිං නිල්වලා ව්යාපෘතිය හැර අමාත්යාංශය මඟින් 
කියාත්මක වැඩසටහන් සඳහා 2016 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනතට මා ඉදිරිපත් 
කළ මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 10,993යි. ඉන් අප අමාත්යාංශය ෙවත ලැබී 
ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 7,731කි. ඒ අනුව හිඟය රුපියල් මිලියන 3,262යි. 
එෙමන්ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 2016 වර්ෂය සඳහා ඉල්ලුම් කළ මුදල 
රුපියල් මිලියන 21,000කි. ෙවන් කර ඇති පතිපාදනය රුපියල් මිලියන 
12,000කි. ඒ අනුව හිඟය රුපියල් මිලියන 9,000කි.  

ජල සම්පත් මණ්ඩලය මඟින් 2016 වර්ෂය සඳහා ඉල්ලුම් කළ මුදල 
රුපියල් මිලියන 268කි. ලබා දී ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 35කි. ඊට අදාළව 
හිඟ පතිපාදනය රුපියල් මිලියන 223කි. දැනට කියාත්මක සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කම පිළිබඳව හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කම පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. ඒ අනුව මතු 
සඳහන් කළ හිඟ මුදල වන රුපියල් මිලියන 12,495ක මුදල ෙවන් කර දීමට 
ෙහෝ ඉදිරිෙය්දී පරිපුරක ඇස්තෙම්න්තු මඟින් ලබා දීමට ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවමි. ඉදිරි වසර කිහිපය කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාර ෙසේ සමස්ථ 
ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන්, අමාත්යාංශෙය් කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා 
පූර්ණ දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමන්ටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයින්ටත්, මාෙග් අමාත්යාංශය හා අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති ආයතන ෙවනුෙවන් මාෙග් ස්තුතිය හා සුභාශිංසන පිරිනමමි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා ෙහොඳ 

ෙයෝජනාවක් කෙළේ.  
 

“120 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 625,130,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 73,300,000 

 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 73,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 8,048,355,000 
 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 8,048,355,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 711,310,000 
 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 711,310,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
217 වන ශීර්ෂය.- පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 29,940,000 

 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 29,940,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        

රු. 1,030,000 
 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,030,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 259,140,000 
 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 259,140,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 17,950,000 

 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 17,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 625,130,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  73,300,000 
 

“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 73,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 8,048,355,000 
 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 8,048,355,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  711,310,000 
 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 711,310,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  217.- நன்நடத்ைத, சி வர் பா காப்  ேசைவகள் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  29,940,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 29,940,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,030,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,030,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 259,140,000 
 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 259,140,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  17,950,000 
 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 17,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 625,130,000, for Head 120, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 120, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs 73,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 73,300,000, for Head 120, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 120, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 8,048,355,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,048,355,000 for Head 120, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 120, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 711,310,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 711,310,000, for Head 120, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 120, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 217.- DEPARTMENT OF PROBATION AND CHILDCARE 
SERVICES  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 29,940,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 29,940,000, for Head 217,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 217, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 1,030,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,030,000, for Head 217, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 217, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 259,140,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 259,140,000, for Head 217,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 217, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 17,950,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 17,950,000, for Head 217, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 217, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 305,897,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

      
160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 779,500,000 
    

 “160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 779,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
160  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 3,403,000,000 
 

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 3,403,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                
රු. 60,922,700,000 

 
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 60,922,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

283 වන ශීර්ෂය.- වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,253,600,000 

  
 “283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,253,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 788,500,000 

  
“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 788,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
 

291 වන ශීර්ෂය.-  ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 215,110,000 

  
 “291  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 215,110,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 1,827,500,000 

  
“291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,827,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 305,897,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 779,500,000 

 
   “தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 779,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 3,403,000,000 
               
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 3,403,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 60,922,700,000 
 

“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 60,922,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  283.-  வன வள பா காப் த்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,253,600,000 

 
“தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,253,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 788,500,000 
 

“தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 788,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                 
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  291.-  கடேலாரப் பா காப் த்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 215,110,000 
 

“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 215,110,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,827,500,000 

 
“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,827,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 305,897,000, for Head 160,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,            

Rs. 779,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 779,500,000, for Head 160, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 3,403,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,403,000,000, for Head 160,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 60,922,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 60,922,700,000, for Head 160,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
HEAD 283.-  DEPARTMENT OF FORESTS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 1,253,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,253,600,000, for Head 283,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 788,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 788,500,000, for Head 283, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

HEAD 291.- DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 215,110,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 215,110,000 for Head  291, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 291, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 1,827,500,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 1,827,500,000 for Head 291, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 291, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 137,620,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 111,950,000 
 

"198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 111,950,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 274,775,000 

 
"198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 274,775,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         

රු. 11,970,200,000 
 

"198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 11,970,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

282 වන ශීර්ෂය.- වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 668,650,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 668,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,       
රු. 43,100,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 43,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 2,343,700,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,343,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,        
රු. 12,528,330,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,528,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 137,620,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 111,950,000 
 

“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 111,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 274,775,000 

 
“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 274,775,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 11,970,200,000 

 
“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 11,970,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 

தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  282.-  நீர்ப்பாசனத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 668,650,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 668,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 43,100,000 
 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 43,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 2,343,700,000 

 
“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 2,343,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,528,330,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,528,330,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Question, "That the sum of Rs. 137,620,000 for Head 198,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 198, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 111,950,000  

 
Question, "That the sum of Rs.111,950,000, for Head 198, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 198, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 274,775,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 274,775,000, for Head 198,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 198, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 11,970,200,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 11,970,200,000, for Head 198, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 198, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
 
 

HEAD 282. -  DEPARTMENT OF IRRIGATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 668,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 668,650,000, for Head 282,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 43,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,100,000, for Head 282, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 282, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 2,343,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,343,700,000, for Head 282,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities  - Capital Expenditure,         
Rs. 12,528,330,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,528,330,000, for Head 282, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

අ. භා. 6.40ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 08වන අඟහරුවාදා.  

பி.ப. 6.40 க்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  
தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 08 ெசவ்வாய்க்கிழைம. 

At 6.40 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 08th December, 
2015. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ඒ.ඒ. 

විෙජ්තුංග මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள்   
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැණික් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය 
இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள 

ெந க்க  
CRISIS FACED BY GEM INDUSTRY 

 
[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තය අර්බුද රැසකට මුහුණ දී ඇති අතර, 
ෙමම කර්මාන්තය ශක්තිමත් කර දහස් ගණනකෙග් ජීවෙනෝපාය සවිමත් 
කිරීමට රජය ඉදිරිපත් විය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා 
කරමි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් කර්මාන්තය 
ඉතිහාසෙය් සුළු වශෙයනුයි ආරම්භ කෙළේ. නමුත් ෙම් වන විට 
පවුල් හයලක්ෂ ගණනක්, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් තිස්තුන්ලක්ෂ 
ගණනක් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදමින් එම කර්මාන්තය 
ජීවෙනෝපාය කරෙගන සිටින බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් මැණික් කර්මාන්තය අත් හැර තිබුණු කාලෙය් 1970 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් ඇමති අෙප් ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා රාජ්ය මැණික් සංස්ථාව පිහිටුවීෙමන් පසුව මැණික් 
කර්මාන්තය අෙප් ලාංකිකයන් අතට පත් වුණා. ඉන් පස්ෙසේ 1977 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ආරම්භ වුණාට පසුව විවෘත ආර්ථිකය 
නිසා මුළු ෙලෝකෙය්ම සිටි විෙද්ශ ව්යාපාරිකයන් ඇවිල්ලා ජාති 
ගල් පමණක් ෙනොව පජාති ගල් පවා, වීසි කර දමපු ෙගවුඩ පවා 
මිලට ගත් නිසා විෙද්ශ විනිමය රුපියල් ලක්ෂ ෙකෝටි ගණනින්  
මැණික්වලින් අෙප් රටට ලැබුණා. කාලයක් යද්දී පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් මැණික් කර්මාන්තය විනාශ ෙවමින් පැවතුණා. පසු 
ගිය රජය කාලෙය් ගංගා, ඇළ, ෙදොළ, වාරිමාර්ග පමණක් ෙනොව, 
හැම ෙදයක්ම අනවසරෙයන් භාවිත කළා. අවුරුදු ගණනක් 
පරිසරයට හානි ෙනොවන ආකාරයට කළු ගෙඟ් ගං ඉවුරු 
කඩන්ෙන් නැතිව, උදැල්ලක් දාලා, කූඩයක් දාලා මැණික් ගරලා 
කිසිම කරදරයක් නැතිව දහස් ගණනක් ජීවත් වුණා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුවම ෙපොලීසිය හමුදාව දාලා, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය දාලා ඒ 
ගඟ ආශිතව ඒ කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ දහස් ගණනක් මිනිසුන්ට 
ජීවත් වන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් මරණයක් පවා 
සිදු වුණා. විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, පුද්ගලෙයක් පසුපස එළවාෙගන 
යන ෙකොට, ඔහු ගඟට පැන්නා; ඒ පුද්ගලයා මිය ගියා. තවමත් 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය පතල් කම්කරුවන් පාෙර් එළවනවා. මම 
ෙමහිදී විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. පරිසරය සුරැෙකන්න ඕනෑ. 
මිනිසුන් ජීවත් ෙවන්නත් ඕනෑ. ෙපොලීසිය ඉඳලා හිටලා පැන්නාට 
කමක් නැහැ. ඒ ජනතාව ජීවත් වූ පරණ කමයට, පරිසරයට හානි 
ෙනොකර, ගඟට හානි ෙනොකර එම කර්මාන්තය කරෙගන යන්න 
ඉඩ ෙදන්න, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ඉවත් කරන්න කියන එක 
තමයි පධාන ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

පසු ගිය රජය රත්නපුරෙය් යුද හමුදා කඳවුර ඇතුළත 
අනවසරෙයක් මැණික් ගැරුවා. එය පසු ගිය ඉතිහාසෙය් කිසිම 
දවසක සිදු ෙනොවුණු ෙදයක්. පධාන ගංගා හතෙර් මැණික් ගරන්න 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ඉඩ දීලා නැහැ. ඒවාෙය් මැණික් ගරන්න 
තහනම්. ඒ ගංගා හතෙර්ම මැණික් ගරන්න චීන සමාගම්වලට දීලා 
තිබුණා. ෙහොඳ ෙවලාවට වැෙඩ් ආරම්භ කරන ෙකොට අෙප් 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා පුමුඛ අෙප් රජය බලයට පත් වුණා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අෙප් අගමැතිතුමා ඒ පධාන ගංගා හතෙර් මැණික් 
ගැරීම තහනම් කළා. අපට බයක් තිබුණා, විෙද්ශීය සමාගම් 
කිහිපයකට මැණික් ගරන්න අයිතිය ලබා දීම ගැන. ඒ විස්තර මම 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙද්ශීය සමාගම් ෙකෝටි, පෙකෝටි 
ගණනක් දීලා ලාංකිකයන්ට මැණික් ගරන්නට දීපු අයිතිය ඔවුන් 
මාර්ගෙයන් අරගන්න කටයුතු කරලා ති බුණා. මම අද ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒක නවත්වපු 
එක ගැන. මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පධාන පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. සාමාන්ය මිනිෙහකුට තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික ඉඩමක මැණික් ගරන්න බලපතයක් ගැනීමට රුපියල් 
25,000ක් 30,000ක් යනවා. ඉතින්, ෙහොෙරන් කපනවා. කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. මංෙකොල්ල කන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ඉඩෙම් 
තිෙබන ඉල්ලම් ටික ගරා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු විවිධ කර්මාන්තවල 
ෙයෙදනවා. කට්ටියක් මහා පරිමාණෙයන් වැලි ෙගොඩ දමනවා. 
සමහර අයට ගඟට බහින්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මැණික් කර්මාන්තය නිසා තිස්තුන් ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක් 
ජීවත් ෙවනවා. රජයට කිසිම බරක් නැහැ. මැණික් කැපීෙමන්, ඔප 
දැමීෙමන්, මැණික් ගැරීෙමන්, පිට රට යැවීෙමන් ජීවත් ෙවනවා. 
පිට රටින් ෙමහාට ෙගෙනනවා. අෙප් රටින් පිට රටට යවනවා. 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා, මැණික් 
කර්මාන්තෙයන් අවුරුද්දකට බිලියන ෙදකක් ලැෙබනවා කියලා. 
බිලියන ෙදකක් ෙනොෙවයි ඊට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ලැෙබනවා. 
මම ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා, මුදල් ඇමතිතුමා සම්බන්ධ 
ෙවලා, මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය සම්බන්ධ ෙවලා, පතල් 
කර්මාන්තකරුවනුත් සම්බන්ධ ෙවලා ඉතා ඉක්මනින් ෙම්කට 
විසඳුමක් ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා. කිසිම රජයක් සම්බන්ධ 
ෙවලා ෙම් ආදායම හරියට ලබා ගන්න කටයුතු කරලා නැහැ. මම 
ෙම් ෙයෝජනා ටික විතරක් ෙකටිෙයන් සඳහන් කරනවා. 

මට විනාඩියක් ෙදන්න. මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා, පතල් 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ඇති කරන්න කියලා. 
රත්නපුර නගරෙය් පධාන මැණික් ෙකෞතුකාගාරයක් -ලංකාෙව් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ.- ආරම්භ කරන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. 
විෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට මැණික් විශ්වාසනීය ආකාරෙයන් මිලදී 
ගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර මැණික් ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් 
 පිහිටුවන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. වසර දහස් ගණනක් ගංගා 
ආශිත පරිසරය විනාශ ෙනොවන ආකාරයට යන්ත සූත ෙයොදා 
ෙනොගනිමින් සම්පදායිකව කරෙගන ආ මැණික් කර්මාන්තය ෙම් 
වන විට සම්පූර්ණෙයන් ඇන හිට ඇති අතර එම කර්මාන්තය 
ඉදිරියට ෙගන යාමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු යැයි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අෙනක තමන්ට අයත් ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වල මැණික් ගැරීම 
සඳහා බලපත ලබා ගැනීෙම්දී විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන 
බැවින් එය අඩු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. කපා ඔප දමා 
ෙනොමැති මැණික් අපනයනය කිරීෙම්දී අය කරන බද්ද හැකි 
පමණින් අඩු කළ යුතුයි. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
හරහා ෙගවුඩ පිලිස්සීෙම් සහ මැණික් ඔප දැමීෙම් පුහුණු පාඨමාලා 
ෙනොමිලෙය් ලබා දිය යුතුයි. සුළු පරිමාණ මැණික් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් පහසුව පිණිස රත්නපුර අඹ ගහයට ස්ථානෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින සියලු ෙදනාට සහන 
සලසමින් රෙට් පධානතම විෙද්ශ විනිමය බවට පත් කර ගත හැකි 
ෙමම කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, වග කිව යුතු 
පාර්ශ්වයන් සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කර විසඳුම් ලබාදීමටත් 
ෙයෝජනා කරනවා. පිට රට සමාගම් මඟින් ගත්තු විස්තර, මුදල් 
බැඳපු ඒවාට අපි විරුද්ධ ෙවනවා. පිට රට සමාගම්වලට මැණික් 
ගැරීම සඳහා බලපත ෙදන එක ට සම්පූර්ණෙයන් අෙප් ජනතාව 
විරුද්ධයි. අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ විරුද්ධයි. අෙප් ලංකා මැණික් 
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ව්යාපාරිකයන්ෙග් සංගමය සහ පතල් කරුවන්ෙග් මහා සංගමය  
දීපු ෙතොරතුරු සියල්ලමත් මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා 
ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව වූ ෙයෝජනා ටිකත් ඇතුළත් ෙල්ඛන 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 

මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. මැණික් 
කර්මාන්තය රත්නපුර දිස්තික්කෙය්ත්, අෙප් මූලාසනෙය් ඉන්න 
ගරු මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග්ම 
ෙපොෙලොන්නරු දිස්තික්කෙය් ඇළහැර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය මූලික කරෙගනත් තිෙබනවා. අපි අහලා තිෙබනවා, 
ෙලෝකෙය් ෙවන රටවල තිෙබන කර්මාන්ත ගැන. අපිකානු රටවල් 
ගත්ෙතොත් ඒ රටවල තිෙබන ඛනිජ, මැණික් වාෙග් ෙද්වල් රාජ්ය 
අනුගහය දක්වලා ඒවා රෙට් සම්පත් හැටියට සලකා කටයුතු 
කරනවා. ෙබොට්ස්වානා කියන රට දියමන්ති කර්මාන්තය තිෙබන 
රටක් කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. 

ඒ රට රාජ්ය අනුගහය දක්වලා ඒ සම්පත ඒ රෙට් පෙයෝජනයට 
ෙයොදා ගන්නවා. අෙප් රෙට් පවතින මැණික්  කර්මාන්තය 
සම්බන්ධව මීට ෙපර විෙද්ශ සමාගම් රාශියකට නීත්යනුකූල 
තත්ත්වයක් දීලා තිබුණා. නමුත් අද අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පැහැදිලිවම කිව්වා, ඒ විෙද්ශ සමාගම්වලට දීලා තිෙබන 
නීත්යනුකූල අයිතිය අෙහෝසි කරනවා කියා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මම දන්නවා, අද ඇළහැර පෙද්ශෙය් මැණික් තිෙබන පෙද්ශ 
අක්කර දහසකට වඩා  හඳුනා ෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණය. 
හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන එම කර්මාන්තය ඒ පෙද්ශෙය් 
ඉපදිලා, අවුරුදු පනහක්, හැටක් ඒවා උඩ ජීවත් ෙවන අයට අද 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, 
විෙද්ශිකයන්ට එයට අත තැබිය ෙනොහැකි වන පරිදි කටයුතු 
කිරීමට හැකි යම් කිසි සංවිධානයක් සකස් කළ යුතුයි කියා. දැන් 
විවිධ කර්මාන්ත කරන අය තමන්ෙග් ක්ෙෂේතයට අදාළව රාජ්ය 
අනුගහය ඇතුව විවිධ සංවිධාන හදා ෙගන තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග් සංවිධානයක් සාදා ඇළහැර පෙද්ශෙය් 
ජනතාවටත්  ඒවා ෙකොටස් කර අඩු වශෙයන් අක්කර කාල, භාගය 
වශෙයන් ෙහෝ ලබා දීලා ඒ අයට ඒ කර්මාන්ත කිරීමට අවශ්ය 
නීත්යනුකූල තත්ත්වයක් ඇති කර ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද,  ෙම් අතරට බලවත්තු එනවා. 

ගරු විජයතුංග මන්තීතුමා කිව්වා, STF එක ඇවිල්ලා 
අල්ලනවා කියා. හැබැයි, ෙම් සියලු ෙද්වල් හඹා ෙගන ගිහිල්ලා, 
ෙම්වා යටින් ගිහිල්ලා බලවත් පුද්ගලයන් ෙම් සම්පත් ෙනළා 
ගන්නවා. ඒක හැම කාලයකම සිදු වුණු ෙදයක්. ඒ තුළින් පහළට 
 වැෙටන්ෙන්, අගතියට පත් ෙවන්ෙන් යමක් කමක් කර ගන්න බැරි 
දුප්පත් ජනතාවයි. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් සඳහා යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා, යම් නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති 

කරලා ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙම් සම්පත ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න කියා. ඒ අනුව විජයතුංග ගරු මන්තීතුමා ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.53] 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடகப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් ලැෙබන පෙද්ශයක, 

දිස්තික්කයක මන්තීවරෙයක් වශෙයන්, ඒ දිස්තික්කෙය්ම 
මන්තීවරෙයකු වන විජයතුංග මැතිතුමා ෙගනා සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එතුමා අවසානෙය් ඉදිරිපත් 
කළ සියලුම ෙයෝජනා ටික වැදගත් ෙයෝජනා හැටියට සඳහන් 
කරමින්,  ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින සියලුම 
අධිකාරින්ෙග් අවධානය ඒ පිළිබඳව නිතැතින්ම ෙයොමු ෙව්වා! 
කියාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී ගරු විජයතුංග 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පධාන පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ්, විෙද්ශික 
සමාගම් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ෙසවණැලි සංවිධාන -ෙද්ශීය රූකඩ- ෙම් 
මැණික් කර්මාන්තය ෙකොල්ලකෑම සඳහා අරඇඳීම වළක්වා 
ගැනීමයි. අද දවල් වරුෙව් බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත පෙද්ශෙය්දී 
ලංකාෙව්ම සිටින මැණික් ෙවළඳ ව්යාපාරි කයන් සහ ෙම් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ විවිධ අය ඒක රාශි ෙවලා ෙද්ශපාලන 
අධිකාරි සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් එක හඬින් ඉල්ලා සිටිෙය්, 
ෙම් කර්මාන්තය තුළ විශාල අනතුරක් තිෙබනවා, ඒ නිසා රජය 
වහාම මැදිහත් විය යුතුයි කියායි. මා කියන්න සතුටුයි, අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා, ඒ විෙද්ශ සමාගම් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ෙසවණැලි 
සංවිධානවලට අෙප් මැණික් සම්පත ෙකොල්ලකෑමට ඉඩක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා ස්ථිරසාර පතිඥාවක් දුන්නා. ඒ පතිඥාව 
නීතිරීති හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා, ෙම් ගරු සභාවටත් ඇවිල්ලා, 
ඒ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය 
ෙවලා, ඒ නීතිරීති දැඩි කර ෙද්ශීය මැණික් ව්යාපාරිකයාට, 
කර්මාන්තකරුවාට වැඩි ඉඩ කඩක් ලබා ෙදන ආකාරෙය් නීති රීති 
සකස් ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට අපි මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරනවා 
කියන එකත් ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව එක කාරණාවක් 
සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. මැණික් 
කර්මාන්තෙය් නියැෙලන මැණික් පතල් ෙසේවකයා සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්න මම කැමැතියි. විවිධ අයට විවිධ සංවිධාන 
තිෙබනවා. මැණික් අපනයනකරුවන්ටත්, ව්යාපාරිකයන්ටත් 
එවැනි සංවිධාන තිෙබනවා. නමුත් ඉතා මෑතකදී තමයි, මැණික් 
පතල් ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් සංවිධානයක් බිහි වු ෙණ්. දැන් 
රත්නපුරෙය් එවැනි සංවිධානයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා, "ජාතික 
මැණික් පතල් ෙසේවක සහෙයෝගීතා සංවිධානය" නමින්. 
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්පදායිකව ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙසේවකයන්ට වෘත්තිය 
සමිති හැටියට ඒක රාශි ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසායි, එවැනි 
සහෙයෝගීතා සංවිධානයක් සකස් වී තිෙබන්ෙන්. තරුණ පතල් 
කම්කරු ෙසේවකයන් පිරිසක් එකතු වී එම සංවිධානය හදලා 
තිෙබනවා. අපි ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයනුත්, 
පරිසර අමාත්යාංශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව 
උනන්දුවක් දක්වන සියලු ෙදනාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් 
ෙසේවක සංවිධානය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා ඒ කම්කරුවන් -
ෙසේවකයන්- ෙගන යන උත්සාහයට උදවු උපකාර කරලා ඒ 
සංවිධානය ෙගොඩ නැඟීමට උදවු කරන්නය කියායි. ඒ තුළින් ඊට 
අදාළ රක්ෂණ කම සකස් කිරීම, එම පතිලාභ ලැෙබන 
ආකාරෙයන් සුභසාධන ව්යාපාර දියත් කිරීම වාෙග් වැඩ කටයුතු 
ඉතාම ෙහොඳට ජන සහභාගිත්වෙයන් යුතුව සංවිධානය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ කරුණු ෙදක ගැන 
සඳහන් කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මැද ෙපරදිග රටවල ෙතල් තිෙබනවා 
වාෙග් තමයි ලංකාෙව් මැණික් තිබීම. ඒ නිසා ෙම් මැණික් සම්පත 
ආරක්ෂා කර ෙගන, ආෙයෝජන වැඩි කර ෙගන, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වැඩි කර ෙගන, ෙලෝක මැණික් ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය ලංකාෙව් 
පිහිටුවීෙම් ඉලක්කය සහිතව වැඩ කිරීමට සියලු ෙදනාටම ශක්තිය, 
ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, මට ලබා දුන් අවස්ථාව 
පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.56] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඒ.ඒ.විෙජ්තුංග  

මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා. අඹගමුව ෙකෝරළෙය් 
මස්ෙකළිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් පසු ගිය කාලය තුළ 
මැණික් කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් සිදු වුණා. දැනටත් ඒ 
වාෙග්ම තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ගරු 
අගාමාත්යතුමා අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, ඒ බල පෙද්ශෙය් තිෙබන 
ඉඩම් පමාණය ෙවන්ෙද්සි කරලා ෙදන්න කියලා.  

අෙප් අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාත් දැන් ඒ අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
24කට අපි බගවන්තලාෙව් මැණික් කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අයට 
ෙකොටසක් ලබා දුන්නා. විශාල මැණික් පමාණයක් එතැනින් 
ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් අද පවතින තත්ත්වය හැටියට ඒ 
මැණික්වලට වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වුණා, අරවා ෙම්වා අඩු වුණා 
කියලා පශ්නයක් එතැන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි 
යා ෙගන එනවා. හරි යා ෙගන එන ෙකොට තවත් පශ්න පැන 
නඟිනවා. උදැල්ලක් අර ෙගන ෙනොෙවයි, කූඩයක් අර ෙගන 
ෙනොෙවයි, අවශ්යතාවකටවත් ගඟකට බහින්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. STF එක, 
ෙපොලීසිය කරදර කරනවා. එෙහම කරදර කරන්න එපා කියලා අපි 
රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ඇමතිතුමා හරහා ඉදිරි කාලය 
තුළදී ඒ කරදර ෙපොඩ්ඩක් නතර කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙනක් එක, ෙකෙහල්ගමු ඔය ආශිතව විශාල මැණික් 
පමාණයක් තිෙබනවා. බගවන්තලාෙව් සිට ෙනෝර්වුඩ් නගරය, 
කාසල්රි, මාවුස්සාකැෙල්, ෙපොල්පිටිය දක්වා බල පෙද්ශෙය් 
මැණික් කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය කාලෙය් ඒ පෙද්ශයට විශාල ආදායමක් ලැබුණා. පිට 
පෙද්ශවලිනුත් විශාල පිරිස් ගියා. ඒ දවස්වල විවිධ පෙද්ශවලින් ඒ 
පෙද්ශයට විශාල වශෙයන් ෙවෙළන්දන් පැමිණියා. ඒ පෙද්ශයට 
විශාල වශෙයන් මුදල් ගලා ෙගන ආවා. ෙවෙළඳ ව්යාපාර දියුණු 
වුණා. වතුකරෙය් ජීවත් වන දුප්පත්, අහිංසක මිනිසුන් තමයි ඒ 
පෙද්ශෙය් වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන්. ඒ අයත් මැණික් 
කර්මාන්තෙයන් මුදල් හම්බ කර ෙගන, ෙගවල් ෙදොරවල් හදා 
ෙගන, ෙහොඳින් ජීවත් වුණා. පසු කාලීනව ආණ්ඩුෙව් කරදරකාරි 
වැඩ පිළිෙවළ නිසා, එක්තරා ෙකොටසකට පමණක් ජීවත් ෙවන්න 
හැකි තත්ත්වයක් ඇති වීම නිසා, ඒ කර්මාන්තය කම කමෙයන් 
අඩපණ වුණා. දැන් ආපසු කමානුකූලව හැදිලා තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා නීත්යනුකූල තත්ත්වයක් ලබා දීලා, දුප්පත්, අහිංසක 
ජනතාවට අත මිටට යමක් ලබා ෙගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඇති කළ හැකි වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කරලා 
ෙදන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ඒ බලපෙද්ශෙය් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාට අපි විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා, ෙම් ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
කියලා.  

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මැණික් තිෙබන ඉඩම් හඳුනා ෙගන, 
ඉදිරි කාලය තුළදී ෙවන්ෙද්සි කරලා ඒ ඉඩම් ලබා දීලා, රජයටත් 
ආදායමක් ලබා ෙගන, ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙද් අර ෙගන 
ජනතාවෙග් අත මිට සරු කර ෙගන, ඒ පළාත දියුණු කර ගත හැකි 
ආකාරෙයන් වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිමින්, ෙමම ෙයෝජනාව තුළින් විෙජ්තුංග මැතිතුමා ෙහොඳ 
මාණික්යයක් බවට පත් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ෙජ්. සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 7.00] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙජ්තුංග මන්තීතුමා 

ෙගනාපු ෙයෝජනාව අපි ඉතාමත් අගය ෙකොට සලකනවා. අද අපි 
ලංකා මැණික් ව්යාපාරිකයන්ෙග් සහ පතල්කරුවන්ෙග් සංගමය 
හමු වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාට විශාල පශ්නයක් හැටියට 
තිබුෙණ් විෙද්ශ සමාගම්, එෙහම නැත්නම්  විෙද්ශ අනුබද්ධ 
කණ්ඩායම් මැණික් පතල් කර්මාන්තයට ඇතුළු ෙවයි කියන බිය. 
අපි ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

එතුමා අද පැහැදිලිව පකාශ කළා, ෙකෙසේවත් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න එතුමා ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ  කියලා. ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙනොෙයකුත් 
ක්ෙෂේත තුළින් ලංකාෙව් ලක්ෂ 30ක පමණ පිරිසක් ආදායම් 

863 864 

[ගරු  කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 
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ලබනවා. ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙප් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම තාක්ෂණය 
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් මැණික් හා සම්බන්ධවයි.  

මැණික් පුච්චන කර්මාන්තය දිහා බැලුෙවොත්, දැනට අවුරුදු 
10කට, අවුරුදු 15කට කලින් තායිලන්ත ෙය් තායි ජාතිකයන් තමයි 
ෙමයට සම්බන්ධ ෙවලා සිටිෙය්. නමුත් අද ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
මැණික් පුච්චන තාක්ෂණය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්. එවැනි 
තාක්ෂණයත් එක්ක දක්ෂ ව්යාපාරිකෙයෝ අද අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  
ෙම් කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ නම්, අෙප් ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයන් සම්බන්ධ කර ෙගන, ෙම් කටයුතු පුළුල් කරලා, ඒ 
කටයුතු මීටත් වඩා ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි 
ඒ සංගමෙය් සියලුෙදනාෙග්ම අදහස වුෙණ්.  

අද ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා ෙගනාෙව් ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. අර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට ෙලෝකෙය් 
මැද ෙපරදිග රටවලට ෙතල් තිෙබනවා වාෙග්, මැණික් 
කර්මාන්තය අෙප් රටට තිෙබන ෙලොකු සම්පතක්. අවුරුදු 2,500ක 
ඉතිහාසයක් තුළ අෙප් රට ෙලෝකයට පසිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් 
මැණික් හා සම්බන්ධවයි. විෙද්ශිකයන්ට ෙකොල්ල කන්න, 
ෙහොරකම් කරන්න ෙනොදී,  අලුත් නීතිරීති ෙගනැවිත් අෙප් රෙට් 
සියලු ෙදනාට පෙයෝජනවත් වන විධියට ෙම් සම්පත පාවිච්චි 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද ෙලෝකය දිහා බැලුවාම මැණික් හා 
දියමන්ති තිෙබන දුප්පත් රටවලට ෙනොෙයකුත් සමාගම් ගිහිල්ලා, 
ඒ රටවල තිෙබන සියලු සම්පත් ෙකොල්ල කන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් කර්මාන්තය ලංකාෙව් සෑෙහන 
මට්ටමට දියුණු ෙවලා තිෙබන කර්මාන්තයක්. විශාල 
ව්යාපාරිකයන් පිරිසක් ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්නවා.  මුදල් ෙයොදවා ෙම් කර්මාන්තය තව ඉදිරියට ෙගන යන 
ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා රජය සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් 
කර්මාන්තයට සහෙයෝගය දුන්ෙනොත්,  ෙම් තුළින් අපට තවත් 
රැකියා සහ ආදායම් මාර්ග ගණනාවක් ඇති කරන ගන්න පුළුවන්  
කියන එක මා ඉතාම  සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජය ෙම් 
ව්යාපාරිකයන් සහ ෙමයට සම්බන්ධ සියලුෙදනා ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් අෙප් ස්තුතිය සහ 
ෙගෞරවය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.03] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතල්කරුවන්ට තිෙබන පශ්න 

තමයි ශම ශූන්යතාව, තරුණයන්ෙග් සහභාගිත්වය අනුව තිබුණු 
පාරම්පරික පුහුණු ශමිකයන් ෙනොමැති වීම හා යාන්තික පතල් 
කැපීම නවතා දැමීම. උදැල්ෙලන් තමයි දැන් පතල් කපන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රාජ්ය දැව සංස්ථාව මැදිහත් ෙවලා වතු 
සමාගම් සහ රජෙය් ඉඩම්වල ගස් කපලා පවාහනය කිරීම ෙමන්ම  
රාජ්ය ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කිරීමත් නැවතිලා තිෙබනවා.  
නිලධාරින්ෙග් උග හිඟය, සභාපතිවරුන්ෙග් මාරු වීම නිසා 
බලපත අත්සන් ෙනොකිරීමත්  සිදු වනවා. මැණික් කැපීම, ඔප 

දැමීම අවසන් වී ෙවෙළඳ ෙපොළට එන පමාණෙයන් සියයට 
99.99ක්ම අපනයනය කරනවා. අපනයනය කිරීෙම් තත්ත්වයට 
එන ෙකොට එයට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශීය ව්යවසායකයන්ෙග්, 
ෙද්ශීය කැපුම්කරුවන්ෙග්, ඔප දමන්නන්ෙග්, ෙබෝකර්වරුන්ෙග් 
සම්බන්ධතාව තිෙබනවා. සාම්පදායිකව අපි මැණික් අපනයනය 
කෙළේ ඇෙමරිකාවට හා යුෙරෝපයටයි.  

ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය "Ceylon Tea"  brand කළා වාෙග්, 
"Ceylon Blue Sapphire"  brand  කරන්නත් අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා නව ෙවෙළඳ ෙපොළ  ෙසොයා ගැනීම අවශ්ය 
වනවා. එන්.එම්. ෙප ෙර්රා මහත්මයාෙග් කාලෙය්  Convertible 
Rupee Account එක තිබුණා; දිරි ගැන්වීමක් තිබුණා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් කර්මාන්තය සඳහාත් රජෙයන් යම් දිරි 
ගැන්වීමක් ලැෙබයි කියලා. ෙම් ෙවෙළඳාමට විෙද්ශිකයන් 
කාටවත් අත තියන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම්ක සම්පූර්ණ ෙද්ශීය ව්යාපාරයක්. ඒ 
ෙද්ශීය ව්යාපාරයට අත දැමීෙමන් මහා විශාල පිරිසකෙග් රැකියා 
අහිමි වීමක් ෙවනවා.  

දැන් මැණිකකට සහතිකයක් ගන්න තායිලන්තයට යන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. Gem lab එකක් හදන්න රුපියල් මිලියන 150ක් 
එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒත් gem lab එක හදන්න තවම ආරම්භ 
කරලා නැහැ. Gem lab එක ආරම්භ කළා නම් අෙප් 
gemologistsලාට රැකියා ලැෙබනවා. ඉතින් ෙම් ව්යාපාරය 
ෙමෙහම කඩා වැෙටන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමය ෙද්ශීය 
කර්මාන්තයක්. ෙම් මැණික් ව්යාපාරය සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා 
කරනවාය කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද මධ්යාහ්නෙය්දී 
කිව්වා. ඒ ගැන අපි ඉතාම ආඩම්බර වනවා. ෙම් ෙද්ශීය 
ව්යාපාරයට යම්කිසි විධියකින් විෙද්ශීය බලපෑමක් ඇති වනවා 
නම්, ඒ පිළිබඳව අෙප් විෙරෝධතාව පළ කරනවා. ඒ සඳහා ගත යුතු 
සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගන්න අප පසු බට වන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.06] 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 

මන්තීතුමා සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් ඇති පශ්නවලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද කළ 
කථාෙවන් සියයට 90කට එහා ගිය පිළිතුරක් ලැබුණාය කියන 
කාරණය තමයි පළමුවැනි කාරණය විධියට මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් කර්මාන්තය සඳහා 
විෙද්ශ සමාගම් ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත් ටික 
අරෙගන ගිහිල්ලා විවිධ ආකාරෙයන් පෙයෝජනයට අරෙගන අෙප් 
සාරය උරාගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මැණික් කර්මාන්තය සඳහා 
විවිධ කමෙව්ද හරහා ෙම් රට ඇතුළට එන්න ඔවුන් කටයුතු 
කරනවා. 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් එවැනි සමාගම් ෙදකක් තිබුණා. ඒ සමාගම් 
ෙදකට ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් බලපත 
හතරක් නිකුත් කර තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙබෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාෙග් උපෙදස් නැතුව, අනුදැනුම නැතුව 
අනුමැතිය ලබා දී තිබූ ඒ බලපත ටික අවලංගු කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අවසානෙය්දී ඒ ආයතනෙය් සභාපතිවරයාත් ඉවත් 
කරන්න කටයුතු කළ බව. ඒ නිසා ෙම් රටට විශාල මුදලක් 
ෙගෙනන ෙමම කර්මාන්තය විනාශ ෙවන්න ෙමොනම 
ආකාරෙයන්වත් අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව හා වගකීමකින් යුතුව කියනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම් විෂය පථය භාරව සිටින අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් එවැනි කටයුත්තක් 
සිදුෙවන්න කිසිම ආකාරෙය් ඉඩකඩක් නැහැයි කියන එකත් 
විෙශේෂෙයන් ෙමතැනදී මතක් කරනවා. 

ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා මතක් කළා, මැණික් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා යම් යම් කමෙව්ද  කියාත්මක කළ 
යුතුයි කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් 
යම් යම් කරුණු කාරණා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. එතුමා 
කියපු එක වැදගත් කාරණාවක් තමයි, ජාතික මැණික් සහ 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියත් අද කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන් අෙප් රළු 
මැණික් අපනයනය කරන්න පමණයි කියන කාරණය. අෙප් රළු 
මැණික් අපනයනය කරනවා ෙවනුවට ඒවාට අගය එකතු ෙකොට 
අපනයනය කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ හරහා  තමයි අෙප් රටට වැඩි 
මුදලක් එකතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. අද ඒ 
කමෙව්දයට අවතීර්ණ වීම සඳහා මැණික් ඔපදමන්න අවශ්ය කරන 
තාක්ෂණය ලබා දීලා ඊට අදාළ අෙනක් සියලු කටයුතුත් කරන්න 
හැකියාව තිෙබන කණ්ඩායමක් බිහි කිරීම තමයි අෙප් පධාන 
අරමුණ හා ඉලක්කය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වෙග්ම, ඒ ෙවනුෙවන් අද ෙවන ෙකොට 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පුහුණු ආයතනයත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
ෙවලා ශිල්පීන් 1,000ක් පුහුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් 
කියාත්මක ෙවනවා. එම වැඩ පිළිෙවළට අනුව ෙම් ෙවන ෙකොට 
300ෙදෙනක් පුහුණු කිරීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙවනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මැණික් කැපුම්කරුවන්ෙග් සංගමය ලිඛිතව 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා  තිෙබනවා, පුහුණු වන ඒ සියලු ෙදනාට අවශ්ය 
කරන රැකියා ලබා දීලා ඔවුන්ට ඒ ක්ෙෂේතෙය් අවශ්ය කරන 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න. රළු මැණික් ෙම් රෙටන් පිට රටට යවලා 
අපි ලබන ෙසොච්චම් මුදලට වැඩි මුදලක් ෙමම කර්මාන්තය හරහා 
ඉදිරිෙය්දී ලබන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා  මතක් කළා,  
ඒ lab හරහා සහතික ලබා ෙදද්දී වඩා කමවත්, වැදගත් සහතිකයක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණාව. තායිලන්තෙය් 
ෙහොංෙකොංවල GIA lab කියන ෙහොඳම තත්ත්වෙය් lab එකක් 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් ෙහොඳම තත්ත්වෙය් lab ෙදකක් රට තුළ ඇති 
කිරීම සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ සියල්ලක්ම ෙම් වන විට ජාතික 
මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් ඇණවුම් කරලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ගරු සභාවට ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලු 
තාක්ෂණය ලැබීමත් එක්ක අපට වඩාත් ෙහොඳ, ෙලෝකය වඩාත් 
පිළිගන්නා සහතිකයක් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය හරහා ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියන 
කාරණාව  සඳහන් කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය 
ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ඇති කිරීම. විශාල පිරිසක් ෙම් 
ක්ෙෂේතෙයන් ආදායම් උපයන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව, ඔවුන්ෙග් රැකවරණය  
සම්බන්ධෙයන් රජය විශාල කටයුත්තක් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ගණන් බලා තිෙබන විධියට ලක්ෂයකට වැඩි 
පිරිසකට රක්ෂණ ආවරණ ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ අනුව මාස 
තුනක් යන ෙකොට, එෙහමත් නැත්නම් 2016 අවුරුද්ද  තුළ ඒ 
සියලු ෙදනාට රක්ෂණ ආවරණයක් ලැෙබන කමෙව්දයක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්  කියාත්මක ෙවනවාය කියන 
එකත් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ෙමතැනදී සඳහන් කරනවා. 

අද මැණික් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවාය කියලා විවිධ 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් ෙවනවා. මැණික් කර්මාන්තයට විශාල 
බාධා  එල්ල ෙවනවාය කියලාත් වටින් විට කරුණු කාරණා 
ඉදිරිපත් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අපි 
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා, ෙම් සියලු  තත්ත්ව තුළ 
2013දී රුපියල් මිලියන 57,000ක පමණ ආදායමක් ෙම් රට තුළට  
ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුණ බව. 

2014 වර්ෂය වනෙකොට  ෙම් තුළින් රුපියල් මිලියන 
50,000ක විතර ආදායමක් ෙම් රට තුළට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ෙම් අමාත්යාංශයට නායකත්වය ලබා  ෙදන ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාත් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ 
අවශ්ය සියලු විසඳුම් ලබා දීලා, ෙම් කර්මාන්තය තව දුරටත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ්ය  කටයුතු කරනවාය 
කියන කාරණය මා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා. 

විෙද්ශිකයන් ෙම් රට තුළට ෙගන්වාෙගන ඒ අයෙග් 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා 
විනාශ කරන තත්ත්වයක් ඇති කරනවාය කියන කාරණය තමයි 
ෙම් ෙයෝජනාව තුළ අවසානෙය් ගැබ් ෙවලා තිබුෙණ්. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළින්  ෙම් මැණික් කර්මාන්තය විනාශ කරන්න 
කිසිම ආකාරයකින් ඉඩක් තබන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මා 
අවධාරණය  කරනවා. මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න, එම 
කර්මාන්තය වඩා ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය 
උපෙදස් සහ විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ, ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 
මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට අෙප් අවංක ආදර ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 7.10ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් 08වන අඟහරුවාදා  පූ. 
භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , ேநரம் பி.ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்தி விட்டைமயால், 
மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி ைவத்தார்..  

அதன்ப , பி.ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  08, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 7.00 p.m., THE HON.  PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 
08th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  

867 868 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

 ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) -                 
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] පළමුවන වර කියවන 
ලදී. 

 සහන පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) -            
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී. 

 ෙසෙරට්ෙස ඛාමා පදනම් භාරය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) -              
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී. 

 දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව පුහුණු 
පීඨය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
   Child Rehabilitation Centre (Incorporation) – [The 

Hon. Buddhika Pathirana] - Read the First time 

   Sahana Community Development Foundation 
(Incorporation) – [The Hon. Buddhika Pathirana] -  
Read the First time 

   Seretse Khama Foundation Trust (Incorporation) – 
[The Hon. Buddhika Pathirana] - Read the First 
time 

 South Lanka Academy For Tertiary Education And 
Leadership (Incorporation) – [The Hon. Buddhika                            
Pathirana] - Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) –  

[மாண் மிகு த்திக பத்திரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 சஹன ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) –  
[மாண் மிகு த்திக பத்திரண]  - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ெசரட்ெச காமா மன்றம் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  
(கூட் ைணத்தல்) –  [மாண் மிகு த்திக பத்திரண]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 ெதன்னிலங்ைக ன்றாம் நிைலக் கல்வி மற் ம் 

தைலைமத் வப் பயிற்சிப் பீடம்  (கூட் ைணத்தல்) –     
[மாண் மிகு த்திக பத்திரண]  - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 සමාධි පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) -            
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී. 

 ශී බාලාභිවෘධි වර්ධන සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) -             
[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී.  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 -[දහහතරවන ෙවන් කළ 
දිනය] :  

 [ශීර්ෂ 155 (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන); ශීර්ෂ 162, 311 
(මහා නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන); ශීර්ෂ 124, 215, 
331 (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභ සාධන)] - කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ෙජ්යෂඨ් පුරවැසි බැංකු ණය 

 சமாதி ச க அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) –  
[மாண் மிகு த்திக பத்திரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ஸ்ரீபாலாபி ர்தி வர்தன சமிதிய (கூட் ைணத்தல்) –  
[மாண் மிகு த்திக பத்திரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதினான்காம் 

நாள்] : 
 [தைலப்  155 (மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி); 

தைலப் கள் 162, 311 (மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண 
அபிவி த்தி); தைலப் கள் 124, 216, 331 (ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி)] –  கு வில் 
ஆராயப்பட்ட . 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
      சிேரஷ்ட பிரைசக க்கான வங்கிக் கடன்கள் 

  Samadhi Community Development Foundation 
(Incorporation) – [The Hon. Buddhika Pathirana] - 
Read the First time 

 Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Incorporation)- 
[The Hon. Buddhika Pathirana] - Read the First 
time 

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Fourteenth Allotted 

Day]: 
 Considered in Committee – [Head 155 (Provincial 

Councils and Local Government); Heads 162, 311 
(Megapolis and Western Development); Heads 
124, 216, 331 (Social Empowerment and Welfare)]   

  
ADJOURNMENT MOTION: 
 Bank Loans to Senior Citizens 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]   

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  
 
 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙනොච්චියාගම, හනිපාවත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.එල්. අබ්දුල් හමීඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) තංගල්ල, ෙබලිඅත්ත පාර, අංක 104/18/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ඩබ්ලිව්. මාලතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) වීරවිල, නවනගරය, යාපා නිවස යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්සී. යාපා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) ෙහොරණ, ෙපෝරුවදණ්ඩ, ෙබොරළුෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ජී.ඩී. ලක්සර සුමුදු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කළුතර උතුර, නව නීෙගෝධාරාම පාර, අංක 37 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. ගුණපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) කිරිවත්තුඩුව, තලගල, පිටිපන පාර, අංක 191-ජී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි වී.ආර්.බී. නන්දකුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
හම්බන්ෙතොට තානායම : ෙපෞද්ගලික අංශයට 

පැවරීම 
அம்பாந்ேதாட்ைட வா   : தனியார் ைறக்கு 

உாித்  மாற்றம் 
 HAMBANTOTA REST HOUSE: TRANSFER TO PRIVATE 

SECTOR   
 

45/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):  

(අ) (i) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් පැවති 
හම්බන්ෙතොට තානායම ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පවරා ඇති බවත්; 

 (ii)  එහි ෙසේවය කළ ෙසේවකයින් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් ප ධාන කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර 
ඇති බවත්;  

 (iii) ෙමම ක යිාවලිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
මූල්යමය පාඩුවක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම තානායම නැවත නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට පවරා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் கீழ் இயங்கி 
வந்த அம்பாந்ேதாட்ைட வா  தனியார் 

ைறக்கு உாித்  மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு பணியாற்றிய ஊழியர்கள் நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் தைலைம 
அ வலகத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இச் ெசயற்பா  நகர அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கு நிதி சார்ந்தெதா  நட்டம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த வா ட் ைன மீண் ம் நகர அபிவி த்தி 
அதிகாரசைப சு காிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) Hambantota Rest House which was under 
the purview of the Urban Development 
Authority has been transferred to private 
sector; 

 (ii) the employees who were employed there 
have been attached to the Head Office of 
the Urban Development Authority; and 

 (iii) this process causes a financial loss for the 
Urban Development Authority? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether measures will be taken to take back 
this Rest House to the Urban Development 
Authority; and 

 (ii) if so, the aforesaid date? 

(c)   If not, why? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා දී ෙනොමැත.  හම්බන්ෙතොට නගර 
සභාව විසින් ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා දී ඇත.  

     (ii)   ඔව්. එහි ෙසේවය කළ ෙසේවකයින් 11ෙදෙනකු 
නැවත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පධාන හා 
උප කාර්යාලයන්ට අනුයුක්ත කර ඇත. 

     (iii)  හම්බන්ෙතොට තානායම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සෘජු පාලනයට ලබාගත් පසු 2000 සිට 
ෙම් දක්වා රුපියල් මිලියන 41.7ක පාඩුවක් සිදු වී 
ඇත. ඊට අමතරව නැවත නගර සභාවට පවරා දීම 
නිසා සියයට 35ක කුලී ආදායම අහිමි වී ඇත. 

 (ආ) (i) සම්පූර්ණ කියාවලිය පිළිබඳව නීති උපෙදස ්පතා 
ඇත. 

 (ii) ෙම් වන ෙතක් දිනයක් දන්වා ෙනොමැත. ඒ නීති 
උපෙදස ්ලැබීෙමන් අනතුරුව දින වකවානු පකාශ 
කළ හැක.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට එම තානායම නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් පැවතිලා දැන් පවරලා තිෙබන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතනයකට. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
විධියට ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
වාෙග් පූර්වාදර්ශ ලංකාෙව් ෙවන  ෙකොෙහේ ෙහෝ තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
හතරක් තිබුණා. 2000 වසෙර් නිකුත් කළ ගැසට් 

නිෙව්දනයකින් තමයි guest houses 32ක් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
එයින් මහියංගන, හම්බන්ෙතොට හා මාතර තිබූ තානායම් 4ක් 
1998දී නැවත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ෙගන 
තිබුණා. ෙම් පදනමින් නැවත පාෙද්ශීය සභාවට ලබා ෙදන්න 
තිබුෙණ් හම්බන්ෙතොට තානායම පමණයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙකන් ඉතාම පැහැදිලියි, ලංකාෙව් 

හම්බන්ෙතොට තානායම විතරයි පළාත් පාලන ආයතනයකට 
පවරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඒ පැවරීම තුළිනුත් කටයුතු 
විධිමත්ව ෙවන්ෙන් නැති නිසායි දැන් අධිකරණ කියා මාර්ගයට 
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සිදු වුණු කියාදාමය පිටුපස 
මහා දැවැන්ත ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමක් සහ යම් කිසි මූල්යමය 
වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා දැනට මූලික පරීක්ෂණවලින් 
ෙපනුණ නිසාද, ෙම්ක අධිකරණ කියාදාමයක් දක්වා ෙගන යන්න 
සිද්ධ වුෙණ්? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
නැහැ. එෙහම අනාවරණය ෙවලා නැහැ. 2000 වසෙර් ඉඳලා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඍජු ෙලස නඩත්තු කටයුතු කිරීෙම්දී 
රුපියල් මිලියන 41ක පාඩුවක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
දරන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් නිසා තමයි විෙශේෂෙයන්ම එවකට පැවැති 
පාලන අධිකාරිය විසින් නගර සභාවට තානායම භාර ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  ෙකෙසේ ෙහෝ ගැසට් එකක් මඟින් ලබා 
ගත් ෙම් rest house එක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල තීරණයක් මඟින් ආපසු ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියන 
කාරණය පිළිබඳව තමයි විෙශේෂෙයන්ම නීති උපෙදස් පතලා 
තිෙබන්ෙන්. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් මම ෙම් කාරණය ගරු 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් දැනගන්නට කැමතියි. ෙම් කටයුත්ත 
පළාත් පාලන ආයතනයකට පැවරුවාම එය පළාත් පාලන 
ආයතන කමිටුවකින් පාලනය  ෙවන්ෙන් නැහැ. එය පළාත් පාලන 
ආයතන විසින් තවත් තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට ලබා දී තිෙබනවාද, 
එෙහම ලබා දී  තිෙබනවා නම් ඒ පරිපාලනය ගැන අමාත්යාංශය 
සතුටු ෙවනවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
නැහැ. ෙම් සියලුම rest housesවල අයිතිය තිෙබන්ෙන් නගර 

සභාවට සහ පළාත් පාලන ආයතනවලටයි. පළාත් පාලන ආයතන 
සහ නගර සභාවලට අයිති ෙදයක් තමයි අපි කලින් ලබාෙගන 
තිබුෙණ්. ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතනයට තමයි ෙම්ෙක් 
සම්පුර්ණ අයිතිය තිෙබන්ෙන්. කාටද ෙදන්ෙන්, ෙකොෙහොමද 
ෙදන්ෙන්, කින්ද මන්ද කියන එක පිළිබඳව වගකීම  තිෙබන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතනයටයි. පළාත් පාලන ආයතනෙයන් 
වැරැද්දක් සිදු වී තිෙබනවා නම් පළාත් පාලන අමාත්යාංශය විසින් 
තමයි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. අෙප් අමාත්යාංශයට පළාත් පාලන 
ආයතනවල සිදු වන කටයුතු පිළිබඳව බලන්න අයිතියක් නැහැ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

පශ්න අංක  2 - 133/'15 - (2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මම 

සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නිල ඇඳුම් ගැන අහලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

ෙම්ක ෙවන පශ්නයක්. ඉඩ ෙදන්න.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අදාළ ෙනොෙව්, අදාළ ෙනොෙව්. වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්]  ෙම්ක  පශ්නයට අදාළ 

නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වාසුෙද්ව මන්තීතුමා කථා කරලා ඉවරද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
This is not a part of the Question.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පළමුෙවන්ම මම මන්තීතුමාට  කියන්න ඕනෑ, ඔබතුමා ෙම් 

පශ්නෙයන් නිල ඇඳුම් ගැන අහලා නැති බව. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 
 

හමුදා ෙසේවෙයන් ඉවත්ව සිටින ෙසබළුන්:  
අර්ධ විශාම වැටුප ලබා දීම 

இரா வ ேசைவயி ந்  நீங்கிய ரர்கள் : 
அைரவாசி ஓய் தியக் ெகா ப்பன  

SOLDIERS WHO LEFT THE ARMY: PAYMENT OF HALF 
PENSION 

164/’15 
3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
   (மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
    (The Hon. Lucky Jayawardana) 
    ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) උතුරු නැ ෙඟනහිර කියාන්විත රාජකාරිෙය් 
නියැලී සිටි, ශී ලංකා යුද හමුදා ෙසබළු විශාල 
සංඛ්යාවක් වසර 12ක් යුද හමුදාෙව් ෙසේවය කර 
හමුදා ෙසේවෙයන් ඉවත්ව සිටින බවත්;  

 (ii) ඔවුන් ෙම් වන විට ඉතා අසරණ තත්ත්වෙයන් පසු 
වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) යුද හමුදාෙව් වසර 12ක් ෙසේවය කර හමුදා 
ෙසේවෙයන් ඉවත්වී සිටින ෙසබළුන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ට සහනයක් සැලසීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) රට ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් කටයුතු කළ 
එම පිරිසට අර්ධ විශාම වැටුපක් ලබා දීම සුදුසු බව 
පිළිගන්ෙන්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) එෙසේ නම්, එම අර්ධ විශාම වැටුප ලබා දීමට 
කටයුතු සලසන දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද?   
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) வடக்கு கிழக்கில் இரா வ நடவ க்ைக 

கடைமயில் ஈ பட் ந்த ெப ந்ெதாைகயான 
இலங்ைக இரா வ ரர்கள் 12 வ டங்கள் 
இரா வத்தில் கடைமயாற்றிவிட்  இரா வ 
ேசைவயி ந்  நீங்கி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் இன்றளவில் நிர்க்கதி நிைலயில் 
உள்ளனர்  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இரா வத்தில் 12 வ டங்கள் கடைமயாற் 

றிவிட்  இரா வ ேசைவயி ந்  நீங்கி ள்ள 
ரர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) நாட் க்காக உயிர்ததியாகத் டன் ெசயலாற்றிய 
இவர்க க்கு பாதியள  ஓய் தியம் வழங்கப் 
ப தல் ெபா த்தமானெதன்பைத ஏற் க்ெகாள் 
வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், ேமற்ப  பாதியள  ஓய் தியத்ைத 
வழங்க நடவ க்ைக எ க்கும் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a large number of soldiers of the Sri Lanka 
Army who were engaged in operational 
duties in the North and the East have left the 
army after serving in the Army for 12 years; 
and 

 (ii) they are suffering severe hardships at 
present?  

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the number of soldiers who have left the 
Army after serving for 12 years;  

 (ii) whether action will be taken to provide 
relief to those persons; 

 (iii) whether he admits that it would be 
reasonable to pay a half pension to those 
persons who served the country risking 
their lives; and 

 (iv) if so, of the date from which arrangements 
will be made to pay a half pension to those 
persons? 

(c) If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. ශී ලංකා යුද හමුදා ෙසේවයට බඳවා ගන්නා 
හමුදා ෙසබළකු (ෙසසු නිලයකු) ට ඔහුෙග් 
තීරණය මත වසර 12ක් ෙසේවය කර එයට අදාළ 
පතිලාභ ලබාෙගන ෙසේවෙයන් ඉවත් වීමට ෙහෝ 
වසර 22 සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසු විශාම වැටුපට 
හිමිකම් කියමින් ඉවත් වීමට හැකියාව ඇත. 

 (ii) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නිවැරදි සංඛ්යාවක් ලබා දීමට අපහසු අතර 
කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) ඔව්. යුද හමුදාෙව් වසර 12ක් ෙසේවය කර ඉවත් වන 
ෙසබ ළකු සඳහා ලැෙබන දීමනා පහත සඳහන් 
පරිදි ෙව්: 

 1.  ෙසේවා පාරිෙතෝෂිකය 

  එහිදි මාසික ඒකාබද්ධ වැටුප, සලාක දීමනාව, 
සුදුසුතා වැටුප සහ යහපත් පැවැත්ෙම් ලාංඡන 
දීමනාව සහ සියල්ෙල් මුළු එකතුව ෙමන් 24 
ගුණයක ෙසේවා පාරිෙතෝෂිකයක් විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙගවනු ලැෙබ්. 

 2. ෙසේවෙයන් ඉවත් වන විට ඔහු අවිවාහකව සිටිෙය් 
නම්, වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප සඳහා 
එෙතක් ෙගවන ලද මුදල, ඊට අදාළ ෙපොලිය ද 
සමඟ ආපසු ෙගවනු ලැෙබ්. 

 3. සුභසාධක අරමුදල සහ යහසාධක අරමුදලට 
එෙතක් ෙගවන ලද මුදල් ඊට අදාළ ෙපොලිය ද 
සමඟ ආපසු ෙගවනු ලැෙබ්.  

  තවද, වසර 12ක ෙසේවා කාලෙයන් පසු යුද්ධ 
හමුදාෙවන් අසව් ෙගොස ් සිටි සාමාජිකයන් හට 
නැවත බඳවා ගැනීෙම් කටයුතු 2006.07.04 දින 
සිට 2010.02.10 දින දක්වා සිදු කර නැවත යුද්ධ 
හමුදා ෙසේවයට එක් වීමට අවසථ්ාව ලබා දී ඇත. 
එෙසේ  නැවත ෙසේවයට බැඳී අවුරුදු 22ක ෙසේවා 
කාලය සම්පූර්ණ කෙළේ නම් ඔවුනට පූර්ණ 
විශාමික වැටුප හිමි වන්ෙන් ය.  

 (iii)   ෙසේවයට බඳවා ගන්නා ෙසබළුන් අතරමඟදී එය 
හැර ෙනොෙගොස්, සම්පූර්ණ ෙසේවා කාලය වන වසර 
22ක් සම්පූර්ණ වන තුරු ෙසේවය කිරීමට උනන්දු 
කරවීම හා ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් පරිණත ෙසේවය රට 
ෙවනුෙවන් ලබා ගැනීමත්, එම ෙසේවා කාලය 
අවසානෙය් පූර්ණ විශාම වැටුප පදානය කරමින් 
විශාම යැවීමත් වඩාත් ෙයෝග්ය බව අවධාරණය 
කරමි.  

         (iv)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 
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[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් ආකාරයටම සහන 
ෙනොලැබුණු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.  ඒ පිරිස යම් ඉල්ලීමක් 
කෙළොත් ඒවා ෙගවීමට කටයුතු සලස්වන්ෙන්ද? 

 
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විශාල සංඛ්යාව ගැන අපි දැන් 

බලනවා. ඔබතුමාෙග් පශ්නය අපට ලැබුණාට පසුව ඒ පිරිස 
ෙකොච්චර සංඛ්යාවක් ඉන්නවාද කියලා දැන් අමාත්යාංශෙයන් 
බලනවා. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන් 
තරම් සහන ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, දැනට තිෙබන ෙරගුලාසි අනුව 
අවුරුදු 12ක ෙසේවා කාලෙයන් පස්ෙසේ තවදුරටත් හමුදා ෙසේවෙය් 
ඉන්නවාද නැද්ද කියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්.  

අවුරුදු 12න් පස්ෙසේ තව අවුරුදු 10ක් ඉන්නවා නම්, ඒ අයෙග් 
මුළු විශාම වැටුප ඒ අයට ලැෙබනවා.  අවුරුදු 12න් පසුව හමුදා 
ෙසේවෙයන් බැහැර ගිෙයොත් ඒ අයට වරපසාද ටික ලැෙබනවා.  
නමුත් මුළු විශාම වැටුප ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඔවුන්ට අර්ධ විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන්න හැකිද?  
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කර 

තීරණයක් ගන්නම්.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමා. 
 
 

තසත්වාදී කටයුතු හා බැඳුණු අපරාධවලට සම්බන්ධ 
සංවිධාන සහ පුද්ගලයන්: විසත්ර  

பயங்கரவாதச் ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய 
அைமப் கள் மற் ம் ஆட்கள்: விபரம் 

ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS INVOLVED IN CRIMES 
OF TERRORISM : DETAILS 

182/’15 

4. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ)  වර්ෂ 2012 එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙරගුලාසි අංක 1 හි 4(2) 
පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජය විසින් 2014.03.21 දිනැති අංක 1854/41 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ගැසට් නිෙව්දනෙයන් තසත්වාදී කටයුතු හා 
බැඳුණු අපරාධවලට සම්බන්ධ බවට පකාශයට 
පත්කරන ලද සංවිධාන සංඛ්යාව සහ පුද්ගලයින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අදාළ සංවිධාන සහ පුද්ගලයින්ෙග් සියලු 
ෙතොරතුරු සහිත විසත්රයක් සභාගත කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

     (iii) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 1976 වර්ෂෙය් සිට 
සිදුකරන ලද පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන්,                   
ශී ලංකා  ෙපොලීසිය විසින් ඉහත ආ (i) හි සඳහන් 
සංවිධාන සහ පුද්ගලයින් පිළිබඳව විමර්ශන 
ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් 
2001 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින සම්මත             
කරනු ලැබූ  ෙයෝජනා අංක 1373හි සඳහන් 
විධිවිධානවලට අනුකූලව අදාළ සැකකරුවන් අප 
රටට ලබා ෙදන ෙලස එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සාමාජික රටවලින් ඉල්ලා සිටීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 2012 ஆம் ஆண்  ஐக்கிய நா கள் ஒ ங்கு விதிகள் 

இலக்கம் 1 இன் 4 (2) அத்தியாயத்தின் கீழ் இலங்ைக 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 2014.03.21 ஆம் 
திகதிய 1854/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைக அறிவித்தெலான்ைற ெவளியிட் ள் 
ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வர்த்தமானி அறிவித்த ன் லம் 
பயங்கரவாதச் ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய 
ெதனப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள அைமப்  
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii ) ஏற் ைடய அைமப் களின ம் ஆட்களின ம் 
அைனத் த் தகவல்க ம் அடங்கிய 
விபரெமான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i )  LTTE அைமப்பினால் 1976 ஆம் ஆண்  தல் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வன் ைறச் ெசயல்கள் 
சம்பந்தமாக, இலங்ைக ெபா ஸ் ேமற்ப        
ஆ (i ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அைமப் கள் 
மற் ம் ஆட்கள் சம்பந்தமாகப் லனாய் கைள 
ஆரம்பித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஐக்கிய நா களின் பா காப் ச் சைபயினால் 
2001 ெசப்ெரம்பர் மாதம் 28ஆம் திகதியன்  
அங்கீகாிக்கப்பட்ட 1373ஆம் இலக்கப் 
பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஏற்பா  
களின் பிரகாரம் ஏற் ைடய சந்ேதக நபர்கைள 
எம  நாட் க்குப் ெபற் த் த ம்ப  ஐக்கிய 
நா களின் அங்கத் வ நா களிடம் 
ேவண் ேகாள் வி க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல் , ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Defence:  
(a) Is he aware that a Gazette Extraordinary bearing 

No.1854/41 dated 21.03.2014 has been issued by 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
under sub-paragraph (2) of paragraph (4) of the 
United Nations Regulations No. 1 of 2012; 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the number of organizations and the number 

of individuals declared by the said Gazette 
Notification as being involved in crimes 
connected to terrorism; 

 (ii) whether measures will be taken to table a 
description containing all details of the 
relevant organizations and individuals; and 

 (iii) if not, why? 

(c) Will he also inform this house - 
 (i) whether investigations regarding the 

organizations and individuals mentioned in 
(b) (i) above in relation to acts of violence 
committed by the LTTE from 1976, have 
been commenced by the Sri Lanka Police; 
and 

 (ii) whether action will be taken to request from 
the member countries of the United Nations 
to hand over the relevant suspects to our 
country in accordance with the provisions 
stipulated in Resolution No.1373 adopted 
by the Security Council of the United 
Nations on 28th September, 2001? 

(d) If not, why?  
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) සංවිධාන 16ක් සහ පුද්ගලයින් 424. 

 (ii) ඔව්.  

  2014.03.21 දිනැති ගැසට් නිෙව්දනය අනුව 
සංවිධාන 16ක් සහ පුද්ගලයින් 424කි. 

  2015.11.20 දින සංෙශෝධිත ගැසට් නිෙව්දනයට 
අනුව සංවිධාන 08ක් සහ පුද්ගලයින් 155කි. 

    ඒ සඳහා වන ඇමුණුම 01 සහ ඇමුණුම 02 
සභාගත* කරනවා. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) (i),(ii) ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව නීතිය, සාමය 
හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශ විෂය පථයට 
අයත් වන බැවින් ඒ සඳහා එම අමාත්යාංශෙයන් 
විමසන්ෙන් නම් මැනවි. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, (ඇ) (ii) ට පිළිතුර? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
(ඇ) (i) සහ (ii) ෙකොටස් ෙදකටම එම පිළිතුර අදාළයි.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ඇසීමට ෙපර කාරණා 

ෙදකක් සඳහන් කරන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමා ම ට අවසර 
ලබා ෙදන්න. පළමුවන කාරණය තමයි මා ෙම් පශ්නය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බාර ෙදන්ෙන් මීට මාස එකහමාරකට, ෙදකකට 
පමණ ෙපරයි. එතෙකොට ෙම් සංවිධාන අටක සහ පුද්ගලයන් 
ෙදසිය ගණනකෙග් තහනම ඉවත් කර තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙදවැනි කාරණය ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබදව 
ඔක්ෙතෝබර්  මස 15වැනි දා ෙම් රෙට් විද්වතුන් පිරිසක්  "Voice of 
Intellectuals and Professionals" - VIP - "වියතුන්ෙග් හඬ" 
කියන සංවිධානය- ගිහිල්ලා, ෙම් පිළිබඳව ෙපොලිස්පතිතුමාට 
පැමිණිල්ලක් කර ඉල්ලීමක්  කළා, 2001 සැප්තැම්බර්  මස 
28වැනි දින  එක්සත් ජාතීන්ෙග්  ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් 
සම්මත කරන ලද ෙයෝජනා අංක 1373 පකාර යමින්  
සැකකරුවන් වහාම රටට ෙගන්වීම සඳහා කටයුතු කරන්නටය 
කියා. ඊෙය් දවෙසේ ෙම් ඉල්ලීම කරන්නට පමුඛත්වය දැක්වූ 
ආචාර්ය නාලක ෙගොඩ ෙහේවා මැතිතුමාව ඔහුට අදාළ ෙනොවන 
කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්තා. විද්වතුන්, 
බුද්ධිමතුන්, විශ්වවිද්යාල මහාචාර්යවරුන් ෙම් ඉල්ලීම කෙළේ.  ඒ 
පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින් ගරු 
කථානායකතුමනි, මම  පළමුවන අතුරු පශ්නය අහනවා.  

ෙම් තහනම් කිරීම සිදු කරනු ලැබුෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ඇමති විධියට ෙහෝ හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා  
හැටියට ගනු ලැබූ පුද්ගලික තීරණයක් ෙහෝ  එෙසේ නැත්නම්  
වර්තමාන  අතිගරු  ජනාධිපති ෛමතීපාල  සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා  
සාමාජිකත්වය දැරූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව 
විසින් ගනු ලැබූ ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් මත ෙනොවන බව  ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? බුද්ධි ෙතොරතුරු මත පදනම් වූ තීරණයක්ය කියන 
එක ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්  ඔය පශ්නය ගැන 

විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ මන්තීවරෙයක් හැටියට මා 
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න  ඕනෑ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි, 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණයි ෙම් පශ්නය දිහා බලන්ෙන් ෙවන 
විධියකටය කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා රට පාලනය කරන 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කාලෙය් සෑම දවිඩ පුද්ගලෙයක්ම තස්තවාදිෙයක් හැටියට හංවඩු 
ගැහුවා. සෑම දවිඩ සංවිධානයක්ම තස්තවාදී සංවිධානයක් 
හැටියටත් හංවඩු ගැහුවා. අලුත් රජය එෙහම නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් අෙප් ඇමතිවරුන්ට ෙන් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අලුත් රජය -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු  ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අලුත් රජය ෙමම පශ්නය දිහා අලුත් විධියකට බලනවා. බුද්ධි 

අංශත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, INTERPOL එකත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා ඒ අය ලබා ෙදන ෙතොරතුරු අනුව තමයි අපි 
තීරණ ගන්ෙන්. පසු ගිය රජය හිතා මතාම අහිංසක දවිඩ 
පුද්ගලයන්, අහිංසක දවිඩ සංවිධාන පසු පස එෙළව්වා කියලා අපට 
ෙත්රුණා; අපට දැනිලා තිෙබනවා. අෙප් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස්; 
our approach is different.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි 

අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා බුද්ධි ෙතොරතුරු මත 

පදනම් ෙවලා තමයි තීරණ ගන්ෙන් කියා කිව්වා. ගරු 
සභානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම සංවිධාන ඇතුෙළේ ෙම් 
රෙට් ඒකීය භාවය පිළිගන්න, තමන්ෙග් මත වාදය පතික්ෙෂේප 
කරපු කවුරු හරි පුද්ගලෙයක් ෙහෝ සංවිධානයක් ඉන්නවා නම් අපි 
ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ෙම් තහනම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ පළමුවන නිෙව්දනය ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට අනාවරණය කෙළේ, 
ෙලෝකයාට දැනුම් දුන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාෙසේ 18ෙවනි දා. 
එතුමාෙග් පකාශෙයන්ම උපුටා දැක්වූෙවොත් එතුමා කිවුෙව් 
ෙමන්න ෙමෙහමයි: "පහු ගිය ආණ්ඩුව ෙමම සංවිධාන හා 
පුද්ගලයන් තහනම් කෙළේ එල්ටීටීඊය නැවත නැගිටීෙම් 
අවදානමක් ඇති බවට ෙබොරු හිස්ටීරියාවක් ෙලෝකයට මවා 
ෙපන්වන්නයි" කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්. එෙහම කියලා මාර්තු 
මාෙසේ 18ෙවනි දා කිව්වා, "ෙමම තහනම ඉවත් කරනවා" කියලා. 
එතුමා Global Tamil Forum  - GTF එෙක් - පධානියාට ආරාධනා 
කළා ලිඛිත- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන්- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න. මම තවම මෙග් අතුරු 

පශ්නය  අහලා ඉවර නැහැ.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට පශ්නය අහන්න කියන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා අහන පශ්නය ඒක තමයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බුද්ධි ෙතොරතුරු මත පදනම් ෙවලා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් 

තීන්දුව ගන්නවා කියන එක සාධාරණයි කියා අපි ෙමොෙහොතකට 
හිතමු. හැබැයි ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව රජය 
ෙවනුෙවන් ෙලෝකයාට අනාවරණය කරන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 
18වන දායි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඉල්ලන්ෙන් නැහැ, බුද්ධි 
ෙතොරතුරු සභාගත කරන්න කියලා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඒ තරම් 
ළදරුෙවකු ෙනොෙවයි, මම. නමුත් ඒ දිනය කවදාද? ඒ දිනය එක්ක 
ගැළෙපනවාද, ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ෙලෝකයාට පකාශ 
කරපු දිනය? අෙනක් අතට, එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානය තුළ 
ෙලෝකෙය් රටවල් 32ක් ෙම් සංවිධානවල තහනම පිළිගත්තා ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඒකයි ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමා? එෙහම 

නම්, ගරු සභානායකතුමා පිළිතුර ෙදන්න.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් කිව්වා වාෙග් අපි 

හිතුවක්කාර තීරණයක් අරෙගන නැහැ. අපි ජාත්යන්තර 
සංවිධානත් එක්ක, බුද්ධි අංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කර තමයි ෙම් 
තීරණය ගත්ෙත්. මා ෙමතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණයට මාස හයකට කලින් රජය හැම දවිඩ 
පුද්ගලයකුටම, උතුරට යෑමට තිබූ අවසරය ඉවත් කළා. සමහර 
අය ආවා, පිට රටවල ඉඳලා, තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් බලන්න, 
ඥාතින් බලන්න. නමුත් එකම දවිඩ පුද්ගලයකුටවත් උතුරට 
යන්න අවසර දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අය හැදුවා මැතිවරණ 
කාලෙය් විශාල ඡන්ද මගඩියක් කරන්න. ඒක තමයි ආරම්භය. 
පුවත් පත් වාර්තාකරුවන්ට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, 
රූපවාහිනී මාධ්යයට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. මාස හයකට කලින් 
තහනමක් දැම්මා. පසුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පශන්ය මතු 
කරලා අපට සිද්ධ වුණා යම්කිසි ආකාරයකට එය ලිහිල් කරන්න. 
මා කලින් කිව්වා වාෙග්, ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් ෙම් පශ්නය දිහා 
බලන්න එපා. අපට අලුත් ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්. අපට අලුත් 
ආරම්භයක් ඕනෑ. There is a new Government. We need a new 
beginning.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අලුත් ආණ්ඩුවක්, අලුත් පතිපත්තියක් 

ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට ජනතාව බලය දී තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන එෙහම ගැටලුවක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, ෙම් ජාතිවාදය ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ලජ්ජා නැතුව ජාතිවාදය 

අවුස්සනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් ජාතිවාදය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙප් කාලෙය්ත් හැම ෙද්කටම ෙකොටි ෙල්බලය ඇෙලව්වා. ඒ 

වාෙග් පශ්න ඒ කාලෙය්ත් තිබුණා. හැම එකකටම ෙකොටි 
ෙල්බලය ඇෙලව්වා. ඒ වාෙග් හැම ෙදයකටම ජාතිවාදී ෙල්බලය 
අලවන්න එපා. ඔබතුමාට මතක ඇති  මිෙල්නියම් සිටි පශ්නය මතු 
 වුණු ෙවලාව. මතකයි ෙන්, ඒ ෙවලාෙව් ෙචෝදනා කරපු හැටි. හමුදා 
ෙසබළුන් කී ෙදෙනක් ජීවිත දන් දුන්නාද? තිලක් මාරපන 
ඇමතිතුමා විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට ඉඳලා අවුරුදු 10කට 
පස්ෙසේ තමයි ෙම් සභාෙව්දී කිව්ෙව්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමතුමා පැහැදිලි කිරීමක් ෙන් කෙළේ. ඒකයි මම ෙම් කාරණය 

කියන්ෙන්. ඔබතුමා මටත් ඒ සඳහා ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් යූඑන්පී, ශී ලංකා ඝට්ටනයක් ෙනොෙවයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. මම කවදාවත් එෙහම පශ්න අහන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රටක ඔත්තු ෙසේවා බිඳ වැටුෙණොත් ආණ්ඩුව යූඑන්පීද, 

ආණ්ඩුව ශී ලංකාද කියන එක වැදගත් ෙවන්ෙන් නැහැ. කවුද, 
ජනාධිපති කියන එක වැදගත් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ඔත්තු 
ෙසේවා අඩ පණ කරන්න එපා කියන එකයි. ඒ පදනම මත 
ඉඳෙගනයි මම ෙම් ඉල්ලීම ෙගෞරවෙයන් කරන්ෙන්, 
සභානායකතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේට පහර ගහනවා ෙනොෙවයි. 
සමාෙවන්න.  

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සභානායකතුමාත් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මෙග් තුන්වැනි 

අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය විතරක් අහන්න. දැන් ෙවලාව ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා සභානායකතුමාටත් කියන්න. කිහිප ෙදෙනක් 

පැහැදිලි කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා 

පිළිතුරු ෙදනවාද ඒකට? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ෙම් පශ්න අහන්ෙන් ඔබතුමාෙග් කාලය නාස්ති කරන්න 

ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
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ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංවිධාන ගැන තීරණ ගන්න 

කමිටුවක් පිහිටුවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ කමිටුෙව් ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාත් ඉන්නවා. ඒ කමිටුෙව් සභාපති හැටියට විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. තසත් විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, හමුදා බුද්ධි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, 
රාජ්ය බුද්ධි ෙසේවාව, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්, මූල්ය විමර්ශන අංශය සහ මහ බැංකු 
නිෙයෝජිතයන්  ඇතුළු සියලු ෙදනාම ඒ කමිටුෙව් ඉන්නවා. ඒ අය  
දත්ත  ෙසොයා බලලා, බුද්ධි අංශ සමඟ සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ 
සංවිධාන ටික ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒක පුද්ගලෙයක් ෙහෝ ෙදෙදෙනකු ගත්ත තීරණයක් 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා අතුරු 

පශ්න අහලා ඉවරයි ෙන්ද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළා ෙන්. එෙහම 

නම් ඔබතුමා පැහැදිලිව පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් කලබලය? ෙමොකද, ෙම් 

කණ්ඩායමක් එකතු ෙවලා පහාර එල්ල කරන්ෙන්? මම ෙබොෙහොම 
අහිංසකවයි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කිසිම කලබලයක් නැහැ. පැය භාගයක් තිස්ෙසේ ඔබතුමා පශ්න 

කරනවා. කථා පවත්වන්ෙන් නැතුව පශ්න ඇසිය යුතුයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් තහනම ඉවත් කරනු ලැබූ සංවිධාන අට ෙහෝ පුද්ගලයන් 
264 ෙදනාෙග්  -එම සංවිධාන ෙහෝ පුද්ගලයන්-  තහනම ඉවත් 
කරන්න කියලා නිල වශෙයන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණාද,  එෙහම 
නැත්නම් ෙමම තහනමට අදාළව රාජ්ය ඇමතිතුමා කියන ෙම් 

කමිටුව වාෙග්ම ඒ රටවල බුද්ධි ෙතොරතුරු සමඟ කිසියම් 
ආකාරයක සාකච්ඡාවක්, බුද්ධි ෙතොරතුරු හුවමාරුවක් කර 
ගත්තාද?  ෙම් සංවිධාන ශී ලංකාෙව් ෙබදුම්වාදයට එෙරහිව 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක කිසියම් පකාශයක් කරලා තිෙබනවාද 
කියලා මා අහනවා. ඔවුන් ලංකාෙව් ඒකීයභාවය, ශී ලංකාෙව් 
අනන්යතාව පිළිගන්නවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙම් "ටැබ්"  එෙක් දිස්ෙවන්ෙන්, 
Global Tamil Forum එෙක් official website එක. ඔබතුමා දැන් 
ඒ  website එකට ගිහින් බලන්න, ඒ cover page එෙක් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ cover page එෙක් අද දවෙසේ ෙමොකක්ද 
තිෙබන පවෘත්තිය කියලා බලන්න.  

ලංකාෙව් ඊළාම් සිතියම ඇතුළත්ව, ෙවල්ලිමුල්ලි වයික්කාල් 
සැමරුම පිළිබඳ විස්තර ෙම් cover page එෙක් තිෙබනවා, ෙම් 
ෙවලාෙව්. ෙම් ෙවලාෙව්ත් තිෙබන්ෙන් ඒකයි. මා ෙබොරුවට 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමාටත් දැන් ෙම් විස්තරය බලන්න 
පුළුවන්. අදාළ රටවල බුද්ධි ෙසේවා අංශ සමඟ ජාත්යන්තරව 
ෙතොරතුරු හුවමාරු කරෙගන ෙම් සංවිධානවල නම් ඉවත් කිරීම 
කරනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. ඔවුන් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් කර 
තිෙබනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. එෙහම නැත්නම්, "අපි ෙම් ඊළාම් 
රාජ්යය පිළිබඳ සිහිනෙයන් මිෙදනවා. අපි ෙම් රෙට් ඒකීයභාවයත් 
එක්ක කටයුතු කරන්න සූදානම්" කියලා ඔවුන් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
පකාශයක් කර තිෙබනවා නම් කිසිම පශ්නයක් ෙමතැන මතු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් විස්තර ඔවුන්ෙග් ෙවබ් අඩවිවලට ගිහින් 
පරීක්ෂා කරන එක තමයි අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ 
කිසිම ෙවබ් අඩවියක එවැනි පකාශයක් සඳහන් කරලා නැහැ, ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ කමිටුව ෙම් සංවිධානවල ලැයිස්තුව දිහා 

බලලා,  ඒ සංවිධාන පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් ඇතුළතදී 
තස්ත සංවිධානයකට මුදල් ආධාර ලබා දුන්නාද කියලා බලනවා. 
ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් ඇතුළතදී ඒ පුද්ගලයන් 
හා තස්ත සංවිධාන පිළිබඳ  බුද්ධි ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවාද 
කියලා බලනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් කමිටුව පත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා - 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
කමිටුව ෙම් කරුණු කාරණා දිහා බලා තමයි ඒ තීරණය 

ගන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  

තුන්වන එක තමයි, පසු ගිය වසර තුනක කාලය තුළදී ෙම් 
සාමාජිකයන්ට  හා තස්ත සංවිධානවලට  මූල්යමය ආධාර ලබා දී 
තිෙබනවාද කියලා විමර්ශනය  කරන එක. අවුරුදු තුනක කාලයක් 
තුළ ඒ ෙගොල්ලන් එවැනි වැඩ කටයුතුවල ෙයදී නැත්නම්,  ඒ 
ලැයිස්තුෙවන් නම ඉවත් කරනවා. ඒක තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -227/'15- (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට සති ෙදකක් කල් 

ඉල්ලන එෙක් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. ෙම් පශ්නයට අදාළ 
වන්ෙන් අද ඊෙය් කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා පශ්නය 
බලන්නෙකෝ. ෙමය 2013 ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම් පතයක් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා අදාළ 

ෙතොරතුරු ලැබිලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට සත්ය 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසායි කාලය ලබා ගත්ෙත්.   

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙකොළඹ විශාඛා විද්යාලෙය් උසස ්ෙපළ ට ශිෂ්යාවන් 

ඇතුළත් කර ගැනීම:  නිර්ණායක  
ெகா ம்  விசாகா வித்தியாலயத்தில் உயர் தர 
வகுப் க்கு மாணவிகள் அ மதி: அள ேகால்  

ADMISSION OF STUDENTS TO A/L CLASSES OF VISAKHA 
VIDYALAYA, COLOMBO: CRITERIA 

52/’15 
6 ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i)  ෙකොළඹ විශාඛා විද්යාලෙය් උසස ් ෙපළ පන්ති 
සඳහා ශිෂ්යාවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් දී සලකා 
බලන නිර්ණායක කවෙර්ද; 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් දී ෙකොළඹ විශාඛා විද්යාලෙය් උසස ්
ෙපළ පන්ති සඳහා ඇතුළත් කර ගත් ශිෂ්යාවන්ට 
හැදෑරීමට ඇති විෂය ධාරාවන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් විෂය ධාරාවන් සඳහා නවක උසස ්
ෙපළ ශිෂ්යාවන්ට ඇති පන්ති  සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එක් එක් පන්තිෙය් සිටින ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (v) 2015 වර්ෂෙය් දී උසස ් ෙපළ හැදෑරීම සඳහා  
ෙකොළඹ විශාඛා විද්යාලයට ෙවනත් 
විද්යාලයන්ෙගන් ඇතුළත් වූ ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව  
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(v) හි සඳහන් එක් එක් ශිෂ්යාවෙග් නම, 
දිසත්ික්කය, අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට 
මුහුණ දුන් පාසල හා උසස ්ෙපළ විභාගය සඳහා 
හදාරන විෂය ධාරාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (ii) විශාඛා විද්යාලයට ඇතුළත්වීම සඳහා එම එක් එක් 
ශිෂ්යාවට  තිබූ සුදුසුකම්  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  விசாகா வித்தியாலயத்தில் உயர்தர 
வகுப் க க்கு மாணவிகைள அ மதிப் 
பதற்காக கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப கின்ற 
அள ேகால்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2 0 1 5ஆம் ஆண் ல் ெகா ம்  விசாகா 
வித்தியாலயத்தில் உயர்தர வகுப் க்க க்கு 
அ மதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் கல்வி 
கற்பதற்குள்ள பாடப் பிாி கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடப் பிாி  
ெதாடர்பாக ம், திய உயர் தர மாணவிக க் 
குள்ள வகுப் க்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வகுப்பி ம் இ க்கின்ற 
மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) 2015ஆம் ஆண் ல் உயர் தரம் கற்பதற்காக 
ெகா ம்  விசாகா வித்தியாலயத்திற்கு                
ேவ  வித்தியாலயங்களி ந்  அ மதிக்கப் 
பட் ள்ள மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ) (v) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ஒவ்ெவா  மாணவியின ம் ெபயர், மாவட்டம், 
க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிய பாடசாைல மற் ம் உயர்தர 
பாீட்ைசக்காக கல்வி கற்கின்ற பாடப் பிாி  
ஆகியன தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) விசாகா வித்தியாலயத்திற்கு அ மதி ெப வதற் 
காக ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மாணவிக்கும் 
காணப்பட்ட தைகைமகள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the criteria taken into consideration when 
admitting students to Advanced Level 
classes of the Visakha Vidyalaya, 
Colombo; 
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 (ii)  the subject streams that are available for the 
students who are admitted to Advanced 
Level classes of the Visakha Vidyalaya, 
Colombo in the year 2015; 

 (iii) separately, the number of classes available 
in each subject stream for the newly 
admitted Advanced Level students; 

 (iv) separately, the number of students in each 
of the aforementioned classes; and 

 (v)  the number of students admitted to the 
Advanced Level classes of the Visakha 
Vidyalaya, Colombo from other schools in 
the year 2015?  

(b) Will he table - 

 (i) separately, of the name of each student 
mentioned in (a) (v) above, their district, 
name of the school from which the student 
sat for G.C.E. (Ordinary Level) 
Examination and the Advanced Level 
subject stream that they were admitted to; 
and 

 (ii) separately the qualifications possessed by 
each of the aforesaid students in order to 
gain admission to the Visakha Vidyalaya? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) චක ෙල්ඛ අංක 2008/17 හා සංෙශෝධන ලිපි අනුව 
ශිෂ්යාවන් ඇතුළත් කර ගනු ලැෙබ්. පිටපත් ෙම් 
සමඟ අමුණා ඇත.  ඇමුණුම 2 බලන්න.  

 ඒ අනුව සලකා බලන ලද නිර්ණායක 

 1. පළමුව ෙමම පාසෙලන් විභාගයට ෙපනී සිට 
අවශ්ය අවම සුදුසුකම් ලබා ගත් ශිෂ්යාවන් විෂය 
ධාරා අනුව ඇතුළත් කිරීම කරනු ලැෙබ්. 

 2. අ.ෙපො.ස (උ.ෙපළ) පන්ති ෙනොමැති රජෙය් 
පාසල්වලින් ෙමන්ම අදාළ විෂය ධාරා ෙනොමැති 
පාසල්වලින් ශිෂ්යාවන් ඇතුළත් කිරීම. 

 3. විෂය ධාරා තිෙබන පළාත් සභා පාසල් ඇතුළු ෙසසු 
පාසල්වලින් සහ විෂය සමගාමී කියාකාරකම් 
සඳහා සමසත් ලංකා තරග ජයගහණ වැනි විෙශේෂ 
දක්ෂතා ඇති ළමුන් ඇතුළත් කිරීම. 

 4. අධ්යාපන ෙල්කම්තුමාෙග් 2014.05.26 දින දරන 
ඊඩි/01/10/01/169 II අංක දරන ලිපියට අනුව 
රජෙයන් අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල්වල සිසුන්ටද 
රජෙය් පාසල්වල සිසුන්ට සමානව සලකන ෙලස 
දැනුම් දී ඇති බැවින් එම පාසල්වල ශිෂ්යාවන්ෙග් 
ඉල්ලුම් පතද සලකා බලන ලදී. 

 5. ඉහත සඳහන් ආකාරයට ෙතෝරා ගනු ලැබූ 
අයදුම්කරුවන් සඳහා 2008/17 චකෙල්ඛ පකාරව 
ලකුණු පදානය ෙකෙර්. එක් එක් සිසුවියන්ෙග් 
අයදුම්පතට ඉහළ ලකුණු සඳහා පමුඛතාව ෙදනු 
ලැෙබ්. 

 6. සිංහල මාධ්ය ජීව විද්යා පන්ති සඳහා සහ ඉංගීසි 
මාධ්ය ජීව විද්යා පන්ති සඳහා "A" සාමාර්ථ 9ක් 
ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය ෙමන්ම පාසෙල් පවත්නා 
ඉඩකඩ සීමිත බැවින් "A" සාමාර්ථ 9 හැරුණු 
ෙකොට විෂය සමගාමී කියාකාරකම් සඳහා සමසත් 
ලංකා, කලාප මට්ටෙම් සහතික ඇති සිසුවියන්ට 
මූලිකත්වය ෙදනු ලැබීය. 

 7. ඉංගීසි මාධ්ය ගණිත පන්ති සඳහා "A" සාමාර්ථ 
9ක් සහිත සුදුසු අයදුම්පත් ලැබීම අඩු බැවින් "A" 
සාමාර්ථ 8 සහ "B" සාමාර්ථය සලකා බලන ලදී. 
එහිදී විද්යාව සහ ගණිතය විෂයයන් සඳහා "A" 
සාමාර්ථ ලබා ගැනීම අනිවාර්ය ෙව්. 

 8. සිංහල මාධ්ය වාණිජ විෂය ධාරාව සඳහා A9 ලබා 
ගත් සිසුවියන්ද, ඉංගීසි මාධ්ය වාණිජ විෂය සඳහා 
ඉල්ලුම් කරන ලද සංඛ්යාව අඩු බැවින් A 9 සිට A 
7 දක්වා පතිඵල සහිත සිසුවියන්ද අදාළ පන්ති 
පුරප්පාඩු මත සුදුසුකම් සලකා බලා ඇතුළත් කර 
ඇත. 

 9. කලා අංශය සඳහා A 9 සිට A 7 දක්වා සාමන්ය 
පරිදි ඇතුළත් කර ගත් අතර, ඊට අඩු පතිඵල විෂය 
සමගාමී සමසත් ලංකා සහතික, ෙතෝරා ගත් විෂය 
එම පාසෙල් ෙනොමැති වීම යන කරුණු මත 
පදනම් විය. 

 10. එක් පාසලකින් ශිෂ්යාවන් වැඩි සංඛ්යාවක් 
අයදුම්කර ඇති විට ඇබෑර්තු සීමිත බැවින් ෙතෝරා 
ගැනීෙම් නිර්ණායක ෙලස සමසත් ලංකා ෙහෝ 
පළාත් ජයගහණ අමතර සුදුසුකමක් ෙලස චක 
ෙල්ඛයට අනුව සලකා බලන ලදී. 

 11. පසු ගිය කාලෙය් අත් දැකීම් අනුව ඉංගීසි භාෂාව 
සඳහා "A" සාමාර්ථ ලබා ගත් සිසුවියන්ට ඉංගීසි 
මාධ්යෙයන් උසස ් ෙපළ හදාරන විට ලිවීෙම් 
අපහසුතා ඇති වූ බැවින්, ඉංගීසි මාධ්යය ජීව             
විද්යා හා ගණිත අංශ සඳහා සිසුන් ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී අ.ෙපො.ස (සා.ෙපළ) ඉංගීසි සාහිත්යය 
විෂයට "A" ෙහෝ "B" සාමාර්ථ ලබා තිබීම අමතර 
සුදුසුකමක් ෙලස සලකන ලදී.  

(ii) ජීව විද්යා විෂය ධාරාව, ෙභෞතීය විද්යා විෂය 
ධාරාව, කලා විෂය ධාරාව, වාණිජ විෂය 
ධාරාව. 

(iii) ඉංගීසි මාධ්ය ගණිත පන්ති  01 

 ඉංගීසි මාධ්ය ජීව විද්යා පන්ති  01 

 සිංහල මාධ්ය ගණිත   02 

 සිංහල මාධ්ය ජීව විද්යා 05 

 කලා/වාණිජ අංශය 

 සිංහ මාධ්ය වාණිජ පන්ති පමාණය  04 

 ඉංගීසි මාධ්ය වාණිජ පන්ති පමාණය 01 

 සිංහල මාධ්ය කලා පන්ති පමාණය  03 

(iv) 2015 වර්ෂය අ.ෙපො.ස (උ.ෙපළ) විද්යා ගණිත 
අංශෙය් 12 ෙශේණිෙය් ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
(විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලැබූ ශිෂ්යාවන් සහ 
පිටසත්ර පාසල්වලින් ඇතුළත් කර ගනු ලැබූ 
ශිෂ්යාවන්ද සමඟ) 

 ඉංගීසි මාධ්ය ගණිත අංශය ළමුන් සංඛ්යාව 
27 බැගින් පන්ති 1 

889 890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ඉංගීසි මාධ්ය ජීව විද්යා අංශය ළමුන් සංඛ්යාව 
40 බැගින් පන්ති 1 

 සිංහ මාධ්ය ගණිත අංශය ළමුන් සංඛ්යාව 36 
බැගින් පන්ති 2 

 සිංහල මාධ්ය ජීව විද්යා අංශය ළමුන් සංඛ්යාව 
37 බැගින් පන්ති 5 

 2015 වර්ෂය අ.ෙපො.ස (උ.ෙපළ) කලා හා 
වාණිජ අංශෙය් 12 ෙශේණිෙය් ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
(විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලැබූ ශිෂ්යාවන් සහ 
පිටසත්ර පාසල්වලින් ඇතුළත් කර ගනු ලැබූ 
ශිෂ්යාවන් සමඟ) 

 වාණිජ සිංහල මාධ්ය පන්ති සඳහා ළමුන් 
සංඛ්යාව  28 බැගින් 4 

 වාණිජ ඉංගීසි මාධ්ය පන්ති සඳහා ළමුන් 
සංඛ්යාව 42 බැගින් 1 

 කලා අංශය පන්ති සඳහා ළමුන් සංඛ්යාව 37 
බැගින් 3 

(v) ෙවනත් පාසල්වලින් විද්යා සහ ගණිත 
අංශයට ඇතුළත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව 81 

 ෙවනත් විද්යාලවලින් කලා හා වාණිජ 
අංශයට ඇතුළත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව 

 වාණිජ අංශය (සිංහල/ඉංගීසි මාධ්ය)  60 

 කලා අංශය    46 

 පාසෙල් ශිෂ්යාවන් ඇතුළත් කළ පසුව ඉතිරි 
වන පුරප්පාඩු සඳහා නවක ශිෂ්යාවන් 
ඇතුළත් කිරීම සිදු කර ඇත. ෙමහිදී කිව යුතු 
තවත් කරුණක් වන්ෙන් 2014 අ.ෙපො.ස 
(සා.ෙපළ) විභාගෙය්දී A 9 ලබා සමත් වූ ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව 203ක් වූ බැවින් ගණිත සහ විද්යා 
අංශෙය් පුරප්පාඩු සීමිත සංඛ්යාවක් වූ බවයි. 

 (ආ) (i) සහ (ii) සඳහා පිළිතුරු ඇමුණුම 1හි සඳහන් 
 කර ඇත.   

 (ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

තරගකාරීත්වයක් තිෙබන ජාතික පාසල්වල පළමුවැනි ෙශේණියට 
සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී පන්තියක සිටිය යුත්ෙත් අවම 
වශෙයන්  ළමුන් 35ක් කියන සංඛ්යාව ෙවනස්වීම පිළිබඳව විවිධ 
මතවාදයන් සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් අවසාන තීන්දුව බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවම කියාත්මක කරනවාද, 
නැත්නම් ඒ සඳහා යළි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? ෙමොකක්ද තත්ත්වය? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් කාලෙය් - 2011දී - අධිකරණෙයන් ඉල්ලීමක් කර 
තිෙබනවා, පන්තියක ළමුන් පමාණය 35 දක්වා අඩු කරන්න 
කියලා. ඒ අනුව අධිකරණය විසින් තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, 2016 
සිට පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් කළ යුතු ළමුන් පමාණය 35 
දක්වා අඩු කරන්න කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි 2011දී 
ෙම් තීන්දුව දුන්නත්, 2016දී පන්තියක සිටිය යුතු ළමුන් පමාණය 
35 දක්වා අඩු කරන්න කිසිම පාෙයෝගික කමෙව්දයක් හදලා 
තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව එම සීමාව 
කියාත්මක කරන්න බැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ෙහේතුව තමයි, 
පසු ගිය කාලෙය් අවිධිමත් විධියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම නිසා 
සමහර පධාන පාසල්වල, විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ පාසල්වල එක 
පන්තියක ළමුන් පනස්ගණනක්, හැටගණනක් ඉන්නවා කියන 
එක. 

ෙම් යන විධියට ඒක කරන්න බැරි නිසා, මම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා 2016දී  පන්තියකට 
ළමයින් 40 ෙදෙනකු ඇතුළත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම කළා. නමුත් 2016දී ළමයින් 40ක් ඇතුළත් කළත් 
වසරකට එක ළමයකු බැගින් අඩු කරලා 2020 වන විට පන්තියක 
ළමුන් සංඛ්යාව 35 දක්වා අඩු කරන්න කියලා තමයි ඒ ඉල්ලීම 
කෙළේ. ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුනා.  ඒ 
පිළිබඳව අධිකරණයට දැනුම් දීෙමන් පසුව අධිකරණය එය 
පිළිෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණයට අනුව කටයුතු කරන්න 
කියලා මීට දවස් ෙදක තුනකට ෙපර දන්වා එවා තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පළමුෙවනි ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී දරුෙවකුට ලබා 
ගත හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්යාව 100යි. නමුත් සමහර 
ෙදමවුපියන් සාක්ෂි ඇතිව මට ෙගනැල්ලා ෙපන්වුවා,  ලකුණු 
100ක් ලබා ෙගනත් ඇතුළත් කර ෙනොගත් ළමයින් සිටින බව.  ඒ 
වාෙග්ම  එකම ලකුණු පමාණය ලබා ගත් ළමුන් පස් ෙදෙනකු 
සිටින විට ඒ අයෙගන් ෙදෙදෙනකු පමණක් පාසලට ඇතුළත් 
කරෙගන ඉතිරි තුන්ෙදනා  ඇතුළක් කර ෙනොගැනීෙම් අවස්ථා 
තිෙබන බව ෙපන්වා දුන්නා. අපි දන්නා විධියට සාමාන්යෙයන් 
තරග විභාගයකින් බඳවා ගන්නා අවස්ථාවකදී වුණත්,  එකම 
ලකුණු පමාණය ලබා ගත් කිහිප ෙදෙනකු සිටිනවා නම්, - cut-off 
mark  එෙක්- ඒ සියලු ෙදනාවම  ගන්නවා. ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය යම් පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා අපට ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න. අපි 

1 ෙශේණිය ෙහෝ විෙශේෂෙයන් 5 සහ 6 ෙශේණි සඳහා, - ජනවාරි 
12ෙවනි දා මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා  විධියට පත් වුණාට පසුව- 
එකම ළමෙයකුවත් අවිධිමත් ආකාරයට ඇතුළත් කරලා නැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් අවිධිමත් ඇතුළත් කිරීම් ෙබොෙහොමයක්  සිදු වී 
තිබුණා.  ඒ භාවිතයම  සිදු වන තැනක් ෙදකක් තවමත් තිෙබනවාද 
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ෙතොරතුරු අපට 
ලබා ෙදන්න. අපි ස්ථිර වශෙයන්ම ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගන්නවා. කවුරුන් ෙහෝ ඒ අකාරයට කියා කර තිෙබනවා නම්,  ඒ 
සම්බන්ධව අවශ්ය තීරණ ගැනීෙමන් පසුව තදින්ම කියා කරනවා. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙවලාව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින් තමයි මම ෙම් 
පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්. 

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ගන්න දැන් වවුචර් ලබා ෙදනවා ෙන්. 
ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් මම ෙම් අහන්ෙන්. 2011දී ෙම් ගරු සභාවට 
සරුංගල් ෙකොළයක් වාෙග් ෙරදි කෑල්ලක් ෙගනැත් ඒවාෙය් 
පමිතිය පිළිබඳව මම ෙපන්නුවා. ඉන් පසුව ෙලෝකෙය් කිසිම රටක 
නැති පමිතියක් ලංකාෙව් පාසල් නිල ඇඳුමට ඇති කළා. දැන් 
වවුචර් ලබාදීම තුළ දරුවාට තමන් කැමැති ෙහොඳ ෙරදි කෑල්ලක් 
ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැබී තිෙබන බව ඇත්තයි. හැබැයි, පාසල් තුළ 
ෙමම වවුචර් ලබාදීෙම්දී විදුහල්පතිවරයාට අත්සන් කරන්න 
තිෙබන පමාණය වැඩියි. ඒ වාෙග්ම තවත් පාෙයෝගික කාරණා මතු 
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට කුලී වැඩ කරන ෙකෙනක් ඒ කුලී වැඩ 
අතඇරලා එක දවසකට වවුචරය ගන්න යන්නයි, තව දවසක් ෙරදි 
කෑල්ල ගන්නයි යාම තුළ පශ්නයක් මතු ෙවනවා. රුපියල් 400න් 
දරුෙවකුට යට ඇඳුමක් ගන්නත් බැහැ කියා ඊෙය් මාධ්යවල 
පචාරය වනවා මා දැක්කා. ෙම් තීරණෙයන් රජයක් විධියට අප  
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් යහපත් ෙදයක්. හැබැයි, ඔබතුමන්ෙග් 
මෑණියනුත් බැණුම් අහන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව මට 
ෙපෙනනවා.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අතුරු පශ්නය තමයි ෙම් අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ෙවනුෙවන්,- 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් කිව්වා ෙන් පතිපත්ති ෙහොඳයි 

කියලා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, ඉතින් පතිපත්තිය ෙහොඳයි කියා තමයි කිව්ෙව්. ඔබතුමා 

බාෙගට ෙන් අහෙගන ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. පතිපත්තිය තුළ 
ඇතිෙවලා තිෙබන දුර්වලතාව ගැන මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

අධ්යාපන ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදයි. දැන් ෙවලාව ෙපර වරු දහය 
පසු ෙවලා විනාඩි ෙදකයි.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් ගරු සභාෙව් අධ්යාපන ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් 

තුන්ෙදෙනක් නැහැ ෙන්. අනික් අය ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් 
භූමිෙය් සටන් කරන්න යන්න එපා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉතා සාධනීය වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඇති 
ෙවලා තිෙබන, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් අතුරු පශ්නය 

ඇහුවා. ඇමතිතුමාට පිළිතුර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා 
පහදලා දුන්නා ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මට අතුරු පශ්නය අහන්න දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. අර මන්තීතුමා 

මැදින් පැන්නා ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, අපට පශ්නය ෙහොඳට ඇහුණා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, අතීතෙය් නිල ඇඳුම් ෙබදීෙම් පතිශතයත් 

එක්ක බලන ෙකොට සියලුම දරුවන්ට ෙම් වවුචර් පත ලැෙබන 
විධියට ෙම් ෙබදීම සාර්ථක විධියට කරන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහොඳ සංකල්පය තුළ ඇති ෙවලා 
තිෙබන දුර්වලතා නැති කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වවුචරය ගන්න ෙදමව්පියන් කිසි 

වි ටකත් පැමිණිය යුතු නැහැ. අප ඊෙය් පරීක්ෂා කළා, වවුචර් ෙබදා 
දීම සියයට 95ක් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. අප 30වැනි දා 
ෙවද්දි සියලුම විදුහල්පතිවරු කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවලට 
කැඳවලා ෙම් වවුචර් පත් ඔවුන්ට ෙබදා හරිනු ලැබුවා. ෙම් වවුචර් 
පත් ෙබදා හරින්න දවස් හතරක් තිබුණා, ගරු කථානායකතුමනි.  
ෙදමව්පියන්ට එන්න ෙවනවාය කියන කාරණයත් ෙමතැනදී මතු 
කළා. ෙදසැම්බර් 4වැනි දා පාසල් නිවාඩු ෙදන දවෙසේදී එක සිට 
පහ දක්වා ෙශේණිවල සිටින දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් පගති වාර්තාව 
අරෙගන යන්න පාසලට පැමිණිය යුතුයි. ඒ එන අවස්ථාෙව් ෙම් 
වවුචර් පත් ෙබදාහරින්න තමයි ෙම් චකෙල්ඛය නිකුත් කර 
තිබුෙණ්. එෙහම නැතිව ඔවුන්ට ෙවනම එන්න කියා ෙනොෙවයි 
කිව්ෙව්.  

ෙම් අත්සන් තැබීම පිළිබඳවත් සමහර අය කියනවා.                      
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පාසල් දසදහෙසන් 7,700ක්ම 
ළමයින් 500ට අඩු පාසල්. ළමයින් 2,000ට වැඩි පාසල් නවසිය 
ගණනයි තිෙබන්ෙන්. පධාන පාසල් සියයට 95කම ෙම් වවුචර් 
පත් ෙබදලා ඉවරයි.  

ෙකොළඹ පාසල් ගත්ෙතොත්, ෙරෝයල්, ආනන්ද, නාලන්දා හා 
විශාකා යන පාසල් සියල්ෙල්ම පාසල් නිවාඩු කාලය ආරම්භ 
ෙවන්න ෙපර ෙබදා අවසන් කර තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙහොඳ ෙදයක් කරන්න ගියාම ෙමෙහම තමයි.  
නිල ඇඳුම් ෙබදා දීම කඩාකප්පල් කිරීෙම් යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබ්ද යන්න ගැනත් අපට සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, නිල 
ඇඳුෙම් වටිනාකම රුපියල් 450 ෙනොෙවයි. අවම ගණන තමයි 
රුපියල් 450. රුපියල් 1,700 සිට රුපියල් 450ක පරාසයක් තුළ 
ෙම්ක ෙදන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, 12 සහ 13 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පන්තිවල ළමයින්ට රුපියල් 1,000ක් හම්බ ෙවනවා. සමහර අය 
කියනවා, රුපියල් 800ක් හම්බ ෙවනවා; රුපියල් 750ක් හම්බ 
ෙවනවා කියලා. පළමුවැනි පන්තිෙය් ළමෙයක් ගත්ෙතොත්, 
රුපියල් 450යි හම්බ ෙවන්ෙන්. පළමුවැනි පන්තිෙය් දරුවාට මීටර් 
2ක් ගියත්, 65' - 35' මීටරයක් රුපියල් එකසිය ගණනක් ෙවන්ෙන්. 
ඒත් යන්ෙන් රුපියල් 400යි. තවත් රුපියල් 50ක් ඉතුරු වනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි,  දූෂණයට ලක් වූ රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
ෙමවර අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. අඩු පාඩු 
තිෙබනවා නම්, ඒවාත් නිවැරදි කරලා එන වසෙර්දී අපි 
ෙව්ලාසනින් ෙදනවා.  

මම අහෙගන හිටියා ඊෙය් කියනවා, "අපි ෙරදි ගන්න යන්න 
ඕනෑ නගරයට; සෑෙහන ඈතකට" කියලා. ෙම් වවුචර් මාස 2ක් 
සඳහා වලංගු කර තිෙබනවා. අපි තව මාසයක් වැඩි කළා. 
ෙපබරවාරි 28 දක්වා. ෙපබරවාරි 28වැනිදා දක්වා කිසිම ෙහේතුවක් 
මත ෙදමව්පිෙයෝ නගරයට යන්ෙන් නැද්ද? ෙම් ෙරදි කෑල්ල මිලදී 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැද්ද කියන එකත් මා අහනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. මා ෙහට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම;  ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම.- 
එතුමා පැමිණ නැත. 

ඊළඟට ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, පනත් ෙකටුම්පත් 6ක් 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
CHILD REHABILITATION CENTRE (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Women and Child Affairs for report. 

 
 
සහන පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
சஹன ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SAHANA COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "සහන පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
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ෙසෙරට්ෙස ඛාමා පදනම් භාරය  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ெசெரட்ெச காமா மன்றம் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

SERETSE KHAMA FOUNDATION TRUST (INCORPORATION) 
BILL 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 "ෙසෙරට්ෙස ඛාමා පදනම් භාරය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව 
පුහුණු පීඨය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ெதன்னிலங்ைக ன்றாம் நிைலக் கல்வி மற் ம் 
தைலைமத் வப் பயிற்சிப் பீடம்  

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SOUTH LANKA ACADEMY FOR TERTIARY EDUCATION AND 

LEADERSHIP (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්යාපන හා නායකත්ව පුහුණු පීඨය සංස්ථාගත 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கல்வி 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
 

Question put, and agreed to. 
 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Education  for report. 

 
 

සමාධි පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

சமாதி ச க அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SAMADHI COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "සමාධි පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  கல்வி 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 
Question put, and agreed to. 
 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී බාලාභිවෘධි වර්ධන සමිතිය  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ஸ்ரீ பாலாபி ர்தி வர்தன சமிதிய (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SRI BALABHIVURDHI WARDANA SAMITHIYA 
(INCORPORATION) BILL 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 "ශී බාලාභිවෘධි වර්ධන සමිතිය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப    த்தசாசன 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddhasasana for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  
[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 07 ] 

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 07] 

[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee - [Progress:07th December] 

[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
155 වන ශීර්ෂය.- පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 166,650,226,000 

 

தைலப்  155.- மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 166,650,226,000 
 

HEAD 155.- MINISTER OF PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 
GOVERNMENT  

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 166,650,226,000 

162 වන ශීර්ෂය.- මහා නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 166,700,000 

 

தைலப்  162.- மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண  அபிவி த்தி 
அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 166,700,000 

 
HEAD 162.- MINISTER OF MEGAPOLIS AND WESTERN 

DEVELOPMENT  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 166,700,000     

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 155 සහ 162, 311.  සලකා 

බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා. The Hon. 
Charles Nirmalanathan to move the cut, please. 

 
[ .ப. 10.07] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, "2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில், நிதி ஒ க்கீ க க்காக எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள 
ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்க க்குாிய 155, 
162, 311 ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ெசலவினத் 
தைலப் க்களின் கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட் 
டங்க க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் 
ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் 
ெவட்டப்பட ேவண் ம்" என நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon.  Selvam Adaikkalanathan, please. You have ten 

minutes.  
 
[ .ப. 10.08] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய மாகாண 

சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
சம்பந்தமான கு நிைல விவாதத்திேல சில க த் க்கைளச் 
ெசால்லலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். அதற்கு ன்னதாக 
ஒன்ைறக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய 
தமிழ் மக்கள் ப கின்ற அல்லல்கள், ன்பங்கள், 

யரங்க க்காக ம் ள்ளிவாய்க்கால்வைர இடம்ெபற்ற 
அவர்க ைடய இனப்ப ெகாைலக்காக ம் தன் ைடய 
குரைல உயர்த்திய, ஐக்கிய நா கள் சைபயிேல இந்திய 
அரசாங்கத்ைத எங்க க்குச் சார்பாக வாக்களிக்கைவத்த 
எங்க ைடய உற கள் வா ம் தமிழ்நா , இயற்ைக 
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அனர்த்தத்தால் இன்  மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் , பாாிய 
பின்னைடைவச் சந்தித்தி க்கின்ற . அவர்கள் அதி ந்  
மீண்ெடழ ேவண் ெமன எல்லாம் வல்ல இைறவைனப் 
பிரார்த்திப்ப டன், இந்த உயர் சைபயிேல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் சார்பாக எம  உற க க்கு எங்க ைடய 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். வட மாகாண 
சைப அவர்க க்கு உத வதற்ெகன ஒ  நிதியத்ைத 
உ வாக்கியி க்கிற . அத டாக எங்க ைடய தமிழக 
ெதாப் ள்ெகா  உற க க்கு உதவிகைளச் ெசய்வதற்கு 
அைனவ ம் ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

பத்ெதான்பதாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் லம் 
பாரா மன்றத்திற்கு அதிகாரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற 
அேதேநரத்தில், மாகாண சைபக க்கும் அதிகாரங்கைள 
வழங்குவதற்கான திட்ட மேசாதா ெவற்றியைடந்தி க்கிற . 
ஆனால், மாகாண சைபயின் சாதாரண அதிகாரங்கள்கூட 
இன்ன ம் வழங்கப்படவில்ைல. குறிப்பாக, மாகாண 
சைபக க்கு ஒ க்கப்ப ம் நிதி எந்ெதந்தத் 
திைணக்களங்க க்கு என்ன ாீதியாக ஒ க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  நிர்ணயம் ெசய்  அ ப்பப்ப கின்ற . 
ஆனால், மாகாண சைபக்கு அ ப்பப்ப கின்ற நிதிகைள 
எந்ெதந்த விடயங்க க்காக ஒ க்க ேவண் ெமன்பைத 
மாகாண சைபகள்தான் ெவ க்க ேவண் ம். இவ்வா  
ஒவ்ெவா  நிதிெயா க்கீட்ைடப் பற்றி ம் உதாரணப் 
ப த்தலாம். அைதவிட மாகாண சைபக க்கான ெபா ஸ் 
அதிகாரம், நில அதிகாரம் என்பன இற்ைறவைரக்கும் 
ேபச்சளவில்தான் இ க்கின்ற . அைவ நைட ைறக்கு 
வரவில்ைல. ஆகேவ, பத்ெதான்பதாவ  தி த்தச் சட்டத்திேல 
மீட்ெட க்கப்பட்ட அதிகாரங்கைள எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாண சைபக க்கு உாித்தான வைகயிேல 
ெசயற்ப த் வதற்கான வாய்ப்ைப அளிக்க ேவண் ம்.  

அங்கு எங்க ைடய ' தலைமச்சர் நிதியம்' என்ப  
றக்கணிக்கப்பட்  வ கின்ற . இன்  இந்த நாட் ேல பல 

மாகாணங்களிேல ' தலைமச்சர் நிதியம்' நைட ைறயில் 
இ க்கின்றேபா , ஓரவஞ்சைனயாக எங்க ைடய வட 
மாகாண சைபயின் தலைமச்சர் நிதியம் மட் ம் ஏன், அ மதி 
ம க்கப்பட்ட நிைலயிேல இ க்கின்ற ? இதற்கான நிதி 
களவாக வரப்ேபாவதில்ைல; மத்திய வங்கியி டாகத்தான் 
வரப்ேபாகின்ற . அரசாங்கேம அைதக் கண்காணிக்கப் 
ேபாகின்ற . அப்ப யி ந் ம், அந்த நிதியம் இற்ைறவைர ம் 

றக்கணிக்கப்பட்ட நிைலயிேலதான் இ க்கின்ற .  மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அரசினால் அ  றக்கணிக்கப்பட்ட . ஆனால், 

திய அரசாங்க ம் அைதப் றக்கணித் நிற்ப  
ேவ க்ைகயாக இ க்கின்ற  என்பைத நான் இங்ேக குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ  மட் மல்ல, எங்க ைடய மாகாண சைப 
அைமச்சர்களின் அதிகாரங்கைளப் பார்ப்ேபாம். இன்ைறக்கு 
மீன்பி ைய எ த் க்ெகாண்டால், குறிப்பிட்ட அைமச்ச க்கு 
ெவ ம் நன்னீர் மீன்பி த் ைற மட் ம்தான் வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . அ ம் மாகாண சைபயின்கீழ் சி  
குளங்கள் ெதாடர்பான அதிகாரம் மட் ேம வழங்கப் 
பட் ள்ள . அதி ம் இந்தச் சி  குளங்கள் சில, ந வண் 
அரசுக்கு - மத்திய அரசுக்குச் ெசாந்தமாக இ க்கின்ற 
ப யினால் இந்த மீன்பி  அதிகாரம் என்ப  எந்த 
வைரயைறக்குள் வ கின்ற  என்பைதக் காண யாமல் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, எங்க ைடய மீனவர்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்ப  ெதாடர்பாக மாகாண 
சைபயி டாகச் ெசயற்ப வதற்குாிய ஒ  வைரயைறைய 

நீங்கள் ெகாண் வர ேவண் ம்.  அதாவ  மத்தியி ள்ள 
அைமச்சுக்கள் அ  ேபாக்குவரத்  அைமச்சாக இ க்கலாம்,  
மீன்பி  அைமச்சாக இ க்கலாம், கல்வி அைமச்சாக 
இ க்கலாம், சுகாதார அைமச்சாக இ க்கலாம்  
இைவெயல்லாம் மாகாண அைமச்சுக்கேளா  ேசர்ந்  அந்த 
நிதிையப் பகிர்ந் ெகாண் , அவர்க க்குாிய 
அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந்தளித் , அந்தந்தத் திட்டங்களிைன 
மாகாண அைமச்சர்கள் ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல 
அவர்க க்கு அ மதிைய வழங்கேவண் ெமன்  இந்தச் 
சைபயிேல என  ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கின்ேறன். 
இன்ைறக்கு மாகாண சைபயின்கீழ் வ கின்ற சி  குளங்கள் 
ந வண் அரசுக்குச் ெசாந்தமானதாக இ க்கின்றன. 
உதாரணமாக, கட் க்கைரக்குளம் ந வண் அரசுக்குச் 
ெசாந்தமாக இ க்கின்ற . அேதேவைள, குறிப்பிடக்கூ ய 
ஒ  சில குளங்கள்தான் மாகாண சைபக்குச் ெசாந்தமானதாக  
இ க்கின்றன. ஆகேவ, ெபாிய குளங்கள் மத்திய அரசின் 
கட் ப்பாட் க்கும் அேத ேநரத்தில், இந்தச் சி  
குளங்கைள எங்க ைடய மாகாண சைபக்கு உாித்தாக்க 
ேவண் ெமன்  நான் இச்சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இைத ஒ  க்கிய விடயமாக நீங்கள் 
மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த் , 3 மாதங்க க்குள், அதாவ  எதிர்வ ம் மார்ச் 
மாதமளவில் பிரேதச சைபகள், நகர சைபக க்கான 
ேதர்தல்கள் நைடெபறவி ப்பதாகப் பத்திாிைககளிேல 
ெசய்திகள் ெவளிவ கின்றன. ஆனால், இன்ன ம் எல்ைல 
நிர்ணயங்கள் ந்தபா ல்ைல. இந்த எல்ைல நிர்ணயங்கள் 
ெதாடர்பாக ஒ  கு  நியமிக்கப்பட் க்கின்ற . அைத ஒ  
நல்ல விடயமாக நாம் வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், 
அேதேநரத்திேல அவசரப்படா  இந்த எல்ைல 
நிர்ணயங்கைளச் சாியான ைறயில் ெசய்ய ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், எங்க ைடய மக்களின் 
கு ப்பரம்பைலக் க த்திெல த் , அதன்ப  எல்ைல 
நிர்ணயங்கள் மிக நிதானமாகச் சாியான ைறயிேல 
ெசய்யப்பட்ட பின் தான், இந்தத் ேதர்தைல நடத்தேவண்  
ெமன்  ேகாாிக்ைக வி ப்பேதா , அதைனயிட் ப் பாிசீ க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

பிரேதச சைபகள் சம்பந்தமாக ம் கூறேவண் ம். இந்த 
மணல், கிரவல் ேபான்றவற்ைற அகழ்வதற்கு இரண்  விதமாக 
அ மதி வழங்கப்ப கின்ற . ஒ றத்தில் பிரேதச 
ெசயலாளர்கள் அந்த அ மதிையக் ெகா க்கின்றார்கள். 
ம றத்தில், ெகா ம்பி ம் அ ராத ரத்தி ம் உள்ள 
கனியவளத் திைணக்களம் அந்த அ மதிையக் 
ெகா க்கின்ற .  ஆகேவ, இரண்  விதமாக அந்த அ மதிகள் 
ெகா க்கப்ப கின்றேபா  எங்க ைடய மண்ைண யார் யார் 
களெவ க்கின்றார்கள் என்பைதக் கண் பி க்க யாமல் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, பிரேதச சைபக க்ேக இந்த அ மதி 
வழங்குவதற்கான ைமயான அதிகாரத்ைதக் ெகா க்க 
ேவண் ம். ெதாி ெசய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் இந்தப் 
பிரேதச சைபயி டாக அதிகாரத்ைதக் ெகாண்டவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த மண், கிரவல் ெதாடர்பான 
அ மதிையக் ைகயா கின்றேபா  பிரேதச சைபக க்கு ஒ  
வ மானத்ைதப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். அத் டன், இந்த 
விடயங்கைள ஓரள க்குக் கட் ப்ப த் கின்ற வாய்ப் ம் 
ஏற்ப ம்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Your time is over. Please wind up. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Please give me only one more minute. 

கிரவல் அள்ளப்ப கின்ற எங்க ைடய பிரேதசங்கள் 
ெபன்னம்ெபாிய குழிகளாகக் காணப்ப கின்றன. மண் 
அள்ளப்ப கின்ற குழிைய மீண் ம் டேவண் ெமன்  rules 
இ க்கின்ற . ஆனால், அ  எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல 
நைட ைறப்ப த்தப்ப வதில்ைல. இதனால் அதில் தவறி 

ழ்ந்  குழந்ைதகள் இறக்கிறார்கள். குஞ்சுக்குளம் என்ற 
இடத்திேல ஒ  குளத்திற்குத் தண்ணீர் ெசல்ல யாமல் 
இ க்கிற . அந்தள க்கு மிகேமாசமாக மண், கிரவல் அள் ம் 
கள கள் நைடெப கின்றன. எனேவ, இதைன நீங்கள் 
கட் ப்ப த்த ேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு 
நன்றிகூறி விைடெப கின்ேறன்.  

 
[පූ.භා. 10.18] 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන අපෙග් මහා 

නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත්, පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
අපෙග් අමාත්යාංශය නව අමාත්යාංශයක්. අපෙග් අමාත්යාංශයට 
පධාන වශෙයන් වගකීම් හතරක් පැවරී තිෙබනවා.  

පළමුෙවන්ම බස්නාහිර පළාෙත් දැනට තිෙබන ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙදදහසකට අධික පමාණෙය් ෙපොදු සංවර්ධන කටයුතු 
බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හැටියට අපි 
සම්බන්ධීකරණය කරනවා. ඒ විමධ්යගත අරමුදල් සහ පළාත් 
සභාව සමඟ එකමුතුව පිහිටුවා තිෙබන දිස්තික් සංවර්ධන සභා සහ  
පාෙද්ශීය සංවර්ධන සභා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරනවා. අපි 
දැනටමත් ඒ සෑම දිස්තික්කයකටම ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් හරහා සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකින්ම ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, සියලු ෙදනාම ඒක මතික ෙම් යහ පාලනය යටෙත් ඒ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරන්නටත්, ඉදිරි 
කාලෙය් ඇති කරන්නට යන ෙපොකුරු ගම්මානවල ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ විධිමත්ව බස්නාහිර පළාත තුළ කියාත්මක කරන්නටත්. 

අෙප් ෙදවැනි වගකීම තමයි රට පුරා අවිධිමත් නාගරික 
සංවර්ධනය විධිමත් නාගරික සංවර්ධනයක් බවට පත් කිරීම. එහිදි 
අපි උපාය මාර්ගික නගර කිහිපයක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය, අනුරාධපුරය, තිකුණාමලය ආදි නගර 
අනාගතෙය්දි උපාය මාර්ගික නගර හැටියට සංවර්ධනය කරන 
අතෙර් මුළු රට පුරාම විධිමත් නාගරික සැලැස්මක් යටෙත් ෙගොඩ 
නැංවීමක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අනුව පළාත් 
මට්ටෙමන් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයින් සමඟ 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා, අපෙග් සැලැස්ම ඒ ඒ පළාෙත්, ඒ ඒ 
නගර සම්බන්ධෙයන් කවර ආකාරෙයන් සිදු විය යුතුදැයි කියා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් ෙදන්නය කියලා 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලුවා. 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙහොඳමයි. අපෙග් තුන්වැනි වගකීම ෙවන්ෙන් ජාතික ෙභෞතික 

සැලැස්ම සකස් කිරීමයි. ඇත්තටම එය ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත් 
පනතක්. එය නිවැරදි ආකාරෙයන් කියාත්මක කරනවා නම් ෙම් 
රට තුළ  සංවර්ධනෙය් විධිමත් පසු බිම සකස් කරගැනීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා. අපි 2011දී ජාතික ෙභෞතික සැලැස්මක් ඇති 
කළා. නමුත් නව රජෙය් අවශ්යතාවන් සමඟ නව රජය ආර්ථික 
කලාප 45ක් ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විවිධ 
නගර සහ උපාය මාර්ග නගර ගැන යම් ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒකට අනුකූල වන ෙලස ජාතික ෙභෞතික 
සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම අපි සිදු කරෙගන  යනවා.   

අවසාන වශෙයන් බස්නාහිර මහා නගර ව්යාපෘතිය ගනිමු.  
සමස්ත බස්නාහිර පළාතම මහා නගරයක් ෙලස ෙගොඩනැංවීෙම් ඒ 
ෙයෝධ ව්යාපෘතිය අෙප් අමාත්යාංශයට පැවරිලා තිෙබනවා. අපි ෙම් 
සෑම සැලසුමක්ම, එකක් අෙනක හා ගැෙටන්ෙන් නැති වන 
ආකාරයට, රෙට් ජාතික  ෙභෞතික සැලැස්ම, ෙපොදු නාගරික වැඩ 
පිළිෙවළ, ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධනය, ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර මහා 
නගර සංවර්ධනය කියන ෙම් සියල්ලම එකක් අෙනක සමඟ 
ගැෙටන්ෙන් නැති වන ආකාරයට එකම ෙපොදු සැලැස්මකට යටත් 
කර ෙගන ලබන වසෙර් සිට කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අද විශාල අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බස්නාහිර මහා 
නගරය කුමක්ද, ඇයි එවැනි නගරයක අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් 
කියන එක ගැන මා කරුණු දක්වන්න  කැමැතියි. පළමුෙවන්ම 
ෙමය අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය දශක ගණනාවක් පුරා 
ඇති වුණු අවිධිමත් නාගරීකරණය පශ්නවලට විසඳුම් සැපයීම 
සඳහායි. ඒ කියන්ෙන් අද බස්නාහිර පළාෙත් යාචකයින් අතිවිශාල 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙකොළඹ හා අවට පමණක් 500කට අධික 
යාචකයින් පමාණයක් සිටිනවා. ෙමයින් 150ක් පමණ කුඩා 
දරුවන්. ඒ වාෙග්ම අයාෙල් යන ගවයින් 2000කට අධික 
පමාණයක් සිටිනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ පමණක් අයාෙල් 
යන සුනඛයින් 16,000ක් ඉන්නවා. අවිධිමත් නාගරීකරණය 
කියාවලියක් හැටියට මිනිස ් දූවිලි බවට පත් වුණු ෙම් දුගී, මඟී 
යාචකයින්ෙග් පශ්නය අපි ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ඊළඟට දුගී 
පැල්පත්වාසීන්. ෙකොළඹ නගරෙය් පමණක් ෙමවැනි 
පැල්පත්වාසීන් 68,000ක් ඉන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් හිටපු 
නගරාධිපතිතුමා හැටියට ඒ ගැන ෙහොඳින් දන්නවා. රට ඉදිරියට 
ගියාට ෙම් අයෙග් ජන ජීවිතය දියුණු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
68,000 පමණක් ෙනොව දුගී පැල්පත්වාසීන් ලක්ෂයකට අධික 
පමාණයක් බස්නාහිර පළාෙත් සිටිනවා. ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය 
ෙගොඩනැංවීම සඳහා  ඔවුන්ට හුදු නිවාස ලබා දීෙමන් ඔබ්බට ගිය 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අවිධිමත් නාගරීකරණය නිසා ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් පාරිසරික 
ගැටලු පැන නැඟී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැළිකසළ ගැටලුව, 
ගංවතුර සහ අෙනකුත් ආකාරෙයන් පැන නැඟින ගැටලු නිසා 
නාගරික පෙද්ශවල ජනතාවට මතු ෙවලා තිෙබන ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග වර්ධනය වීම පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා. නාගරික 
සැලසුම්වලින් ෙමන්න ෙම් ගැටලුවලට  යම් විසඳුමක් ෙදන්න 
පුළුවන් නම් ෙම් යටෙත් ඒකත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අද ඇති ෙවලා තිෙබන බලගතුම පශ්නය මාර්ග තදබදයයි.  
ෙකොළඹ නගරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, කුඩා උප නගරයකම, සෑම 
උප මාවතකම මාර්ග තදබදය අද බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් 
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ෙවලා තිෙබනවා. දිනකට  විසිලක්ෂයක් ජනයා ෙකොළඹ පෙද්ශයට 
යනවා, එනවා. වාහන වශෙයන් ගත්ෙතොත් පන්ලක්ෂයටකට අධික 
වාහන පමාණයක් එනවා. අද වන විට ෙම්ක සමාජ පශ්නයකින් 
ඔබ්බට ගිහිල්ලා ආර්ථික ගැටලුවක් බවට, ආර්ථිකය කඩා වැෙටන 
තත්ත්වයක් බවට පත් වන්නට නියමිතව තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් පශ්නයට කිසියම් ආකාරයක මධ්ය කාලීන වාෙග්ම කඩිනම් 
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් විසඳුම් ෙසොයා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අවිධිමත් නාගරීකරණය යටෙත් ෙපොදු පහසුකම් පිළිබඳව  
ජනතාවට පශ්න මතුෙවලා තිෙබනවා. එය ෙපොළ ෙවන්න පුළුවන්, 
කීඩා පිටිය ෙවන්න පුළුවන්, සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ අවිධිමත් නාගරීකරණෙය් ගැටලුවලට මුහුණ දීම තමයි 
අෙප් ෙම් බස්නාහිර මහානගර සංකල්පෙය් එක වැදගත් පියවරක් 
ෙවන්ෙන්. අෙප් ෙදවැනි වැදගත් පියවර වන්ෙන් රෙට් ආර්ථික, 
සමාජයීය ගැටලුවලට මුහුණ ෙදමින්, රට ඉදිරි පිම්මක් කරා ළඟා 
කර ගැනීම සඳහා  බස්නාහිර මහා නගරය  ෙයොදා ගැනීමයි. අපි 
ෙබොෙහෝ දුරට නිදහසින් පස්ෙසේ ආර්ථික අතින් බලගතු රටක් බවට 
පත් ෙවන්න උත්සාහ කළා. බිතාන්ය යුගෙය්දී ෙකොළඹ වරාය 
ෙලෝකෙය් පස්වැනි වරාය බවට පත් ෙවලා තිබුණා. අද ෙකොළඹ 
වරාය 34වැනි ස්ථානයට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මුහුදු ෙවරළ ආශිතව ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීෙම්දී තට්ටු තුනකට 

වැඩිය ඉදිකරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඒ ගැන මම ෙසොයා බලා ඔබතුමාට වාර්තා කරන්නම්. ඒක 

ඇත්තටම අෙප් ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව බාර ගරු 
ඇමතිතුමා, -   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 

කරන්න. මුහුද ආශිතව තට්ටු තුනකට වැඩි සංචාරක ෙහෝටල් 
ඉදිකිරීම දැන් නවත්වලා තිෙබනවා. ආෙයෝජකයින් ඇවිල්ලා 
හදන්න පටන් ගත්ත ඒ සියලු වැඩ කටයුතු දැන්  නවත්වලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඔබතුමාට වාර්තා කරන්නම්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ඒ ආර්ථික ඉදිරි පිම්ම ළඟා කර 

ගැනීමට නගර සංවර්ධනෙය් තිෙබන අවශ්යතාව පිළිබඳව අපි 
කවුරුත් දන්නවා. අද තවමත් අපි මධ්ය ආදායම් ලබන රටක්. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික දත්තයන්වලට අනුකූලව ඒක පුද්ගල 

ආදායම ෙඩොලර් 12,000 ඉක්මවූවාම තමයි දියුණු රටක්, 
අධිආදායම් ලබන රටක් හැටියට සලකන්ෙන්. තවමත් අපි මධ්ය 
ආදායම් කලාපෙය් ඉන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙඩොලර් 1,000ත්, 
ෙඩොලර්  12,000ත් අතර විචලනය ෙවමින් තිෙබන ෙඩොලර් 4,000 
පහළ මධ්ය ආදායම් කලාපෙය් තමයි අෙප් රට සිටින්ෙන්. ෙම් 
ආකාරයට ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒ ෙඩොලර් 12,000 සීමාවට ළඟා 
ෙවන්න අපට වර්ෂ 2045 ෙවනතුරු බැහැ.  2045 ෙවනෙකොට ෙම් 
රටට ඉතාම බලගතු පශ්නයක් පැන නඟිනවා. ෙමොකක්ද? අෙප් 
ශම බලකාය වියපත්වීම පිළිබඳ ගැටලුව. ඒ නිසා කඩිනමින් 2030 
ෙවනෙකොට ෙම් ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම සඳහා නාගරික 
සංවර්ධනෙය් ඉදිරි පිම්මක් අවශ්යයි. ඒක අෙප් එක 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්. එනම් ෙම් මැදි ආදායම් උගුල පැන ගැනීම; 
ෙම් බස්නාහිර මහා නගර ව්යාපෘතිය. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් සමාජ සාධාරණය පිළිබඳ 
මූලධර්මය. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙවන්ෙන් විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙනොෙවයි; සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයයි. එහි ඉතාමත් 
වැදගත් ෙදයක් තමයි ෙම් සමාජ සාධාරණත්වය පිළිබඳ අදහස. ඒ 
සමාජ සාධාරණත්වය- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සමාජ සාධාරණත්වය කියන කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය දශක තුනක කාලය දිහා බැලුවාම, අධික 
ආදායම් ලබන පිරිස් අතර ගැවෙසන ධනය සහ දුගී ජනතාව අතර 
ගැවෙසන ධනය අතර තිෙබන පරතරය අපට ෙපෙනනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගිනි සංගුණකෙයන් හඳුනාගන්නා ඒ කියාවලිය 
ෙවනස් කරන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුවක් හැටියට හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් යටිතල පහසුකම් සහ 
අධ්යාපනයයි. ඒ නිසා ෙම් නාගරීකරණ වැඩසටහන යටෙත් සමාජ 
සාධාරණත්වෙය් මූලධර්මය ඉෂ්ට කිරීමට අනාගතය ගැන බලා අපි 
කැප වී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන 
බලගතුම ගැටලුව තමයි ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම. දැන් 
පැරීසිෙය් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්ෙවනවා. නමුත් ඒ තුළින් අප 
වැනි රටවලට ඉතාම දරුණු තර්ජනයක් විෙශේෂෙයන්ම ෙවරළ 
තීරෙය් අපට එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ෙම් පශ්නය 
දිග්ගැසීෙගන ගිෙයොත් අධික වැසි, ඒ වාෙග්ම නියඟය, ඒ වාෙග්ම 
මුහුද ෙගොඩගැලීම, ඒ වාෙග්ම අෙප් පහත් බිම්වලට මුහුදු ජලය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගලා ඒම ආදී විශාල තර්ජනයන්ට විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර පළාත 
මුහුණ දීමට නියමිතයි. ෙමොකද, බස්නාහිර පළාෙත් සියයට 30ක්ම 
පහත් බිම් පෙද්ශ පවතින නිසා. ඒ නිසා ෙගෝලීය උණුසුෙම් 
අනාගත තර්ජනයන්ට මුහුණ ෙදන ආකාරයටත්, ෙසසු පාරිසරික 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන ආකාරයටත්, අෙප් ජීව විවිධත්වය හා 
පාරිසරික සම්පත් රැෙකන ආකාරයටත් ෙම් නගර නිර්මාණය 
කිරීම සිදු කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හුඟක් ෙදෙනක් 
හිතනවා මහා නගරයක් හැටියට ෙගොඩ නගනවා කිව්වාම පරිසරය 
අමතක කරලා, ෙකොන්කීට් පුරවරයක් බවට බස්නාහිර පළාත පත් 
කරන්න යනවා කියලා. එෙහම නැහැ. ෙම් බස්නාහිර පළාෙත් 
තිෙබන සෑම ජීව සම්පතක්ම, සෑම වැවිලි සම්පතක්ම, සෑම 
කෘෂිකාර්මික සම්පතක්ම, විෙශේෂෙයන්ම ජල සම්පත රැකෙගන 
ඉදිරියට යාමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
ඉතාම වැදගත් ෙද් තමයි බුදු දහෙම් සඳහන් පණිවුඩය.  
"ආෙරෝග්යා පරමා ලාභා - සන්තුට්ඨී පරමං ධනං" යන සංකල්පය. 
සතුට මුල් කර ගත්, සුවය පරම ලාභය බවට පත් කර ගත් 
සමාජයක් ෙගොඩ නගා ගැනීම සඳහා ආධ්යාත්මික වශෙයන්,  
සංස්කෘතික වශෙයන් ෙම් සමාජය සූදානම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන ගැටලුව පවතිනවා.  ඒක අද මුළු ෙලෝකය පුරාම පවතින 
පශ්නයක්. 

ඒකට ෙම් නගර නිර්මාණෙයන් විසඳුම් ලබා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ආරක්ෂාව තවදුරටත්  
ශක්තිමත් කිරීම  සඳහා තස්තවාදී ගැටුම්වලට මුහුණදීමට සූදානම් 
වන ආකාරෙය් නගර නිර්මාණ  විධිමත් කිරීමකුත් ෙම් තත්ත්වය 
යටෙත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් අපි බලද්දී, 
අතීතෙය් ෙකොළඹ නගරය හා අවට පෙද්ශ  දියුණු කිරීම සඳහා  
සකස් කළ විවිධ පතිපත්ති තිබුණා. 1921දී පැටික් ෙගග්ස්                      
ශී ලංකාවට ඇවිත් ෙම් ෙකොළඹ නගරය ආසියාෙව් උද්යාන 
නගරයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ඉන් පසු විවිධ අවස්ථාවල -1949දී, 1972දී, 1978දී, 1985දී, 
1998දී, 2002 - 2003දී-  ෙම් නගරය දියුණු කර ගැනීම සඳහා 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළවල් ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
 විෙශේෂෙයන්ම 1998දී  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් අනුහසින් 
ඉදිරිපත් වී තිෙබන ඒ වැඩ පිළිෙවළත්, 2002-2004 කාලෙය් 
වත්මන් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන්, එවකට අගාමාත්ය 
ෙවලා  සිටි අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ මහ නගර සංකල්පය - 
Megapolis -  වැඩ පිළිෙවළත් සැලකිල්ලට අරෙගන අපි ෙම් 
පිළිබඳව එකිෙනක ට ෙවනස් මාදිලි හතරක් සලකා බැලුවා.  
පළමුෙවන්ම ෙම් තිෙබන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කර ගන්නට 
පුළුවන්ද කියා බලන්න. ෙදවනුව පරිවාර නගර කිහිපයක් ෙකොළඹ 
නගරය වෙට් ඉදි කර ෙම් ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන්ද කියා 
බලන්න. තුන්ෙවනුව පිටත වටරවුම් මාර්ගයක් හා ඇතුළත 
වටරවුම් මාර්ගයක් ෙගොඩ නඟලා, ඒ හරහා මාර්ග පහසුකම් 
පද්ධතියක් එක්ක නාගරීකරණය සමජාතීව ෙගොඩ නඟන්න. 
හතරෙවනුව කලාප කමයකට ෙම් බස්නාහිර පළාත හඳුනාෙගන 
ෙගොඩ නඟන්න අපි ෙයෝජනා  හතරක් ඉදිරිපත් කළා. විද්වතුන් 
සමඟ, මහජනයා සමඟ, පරිසරෙව්දීන් සමඟ අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා. ඒ අතෙර් ෙම් මහා නගරය ෙගොඩ නඟන්නට අපි 
සංකල්පීය වශෙයන් කලාපීය ෙලස ධවල පතිකාවක් විධියට යම් 
අදහසක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක විවෘත වැඩ පිළිෙවළක්; 
පරිනාමය ෙවන වැඩ පිළිෙවළක්.  ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගනියන්න  ජනතාවෙග් අදහස් එක්ක අපි කියා කරනවා.  ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ - ඒ ධවල පතිකාව- ලබන ජනවාරි 8වන දා අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  පළමුවන සංවත්සරය අවස්ථාෙව්දී රට හමුෙව් 

ඉදිරිපත් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සියලුම ෙදනාෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා ඊට ෙපර 
අපට ලැෙබ්විය කියා  අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන් පසුව 
අපිට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යා හැකියි.  

අෙප් රෙට් අතිවිශිෂ්ට භූෙගෝලීය පිහිටීම  පාවිච්චි කර වරාය 
නගරයක් ඉදි  කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ෙම් 
චීන සමාගම විසින් ඉදිකරන වරාය නගරය වාෙග් ෙනොෙවයි. 
විධිමත් වරාය නගරයක් ඉදි කරන්න අප බලාෙපොරාත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් ඉන්දියානු සාගරෙය් බස්නාහිර ෙවරළ කලාපය  
බැලුවාම මුම්බායි නගරෙයන් පස්ෙසේ කිසිම විධිමත්, වැදගත් 
ෙතොටුෙපොළක්,  විධිමත් වැදගත් වාණිජ ෙක්න්දස්ථානයක් නැහැ. 
එම නිසා ඉන්දියාෙව් මුම්බායි නගරය ඇතුළු පධාන නගරවලට 
අභිෙයෝගයක් වන පරිද්ෙදන් ශක්තිමත් ෙකොළඹ වරාය නගරයක්, 
වාණිජ  මධ්යස්ථානයක්  ඒ හා සම්බන්ධ වුණු ව්යාපාරික 
මධ්යස්ථානයක් ෙගොඩ නඟන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම ඩුබායි නගරයත්, ෙම් පැත්ෙතන් සිංගප්පූරු නගරයත් 
අතරමැද්ෙද් විධිමත් ගුවන් පහසුකම් සහිත නගරයක් නැහැ. එම 
නිසා විධිමත් ගුවන් පහසුකම් සහිත ජාත්යන්තර වශෙයන් 
සම්මන්තණශාලා සහ ගුවන් පහසුකම් එක්ක එකට ගැට ගැහුණු 
විධිමත් ගුවන් නගරයක් කටුනායක 18 කණුෙව් ඉඳන් 
මිනුවන්ෙගොඩ දක්වා පෙද්ශය තුළ සංවර්ධනය කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුෙව් නව ආර්ථික 
උපාය මාර්ගය වුණු, "නෙවෝත්පාදනය" ඉලක්ක කරෙගන ඒ 
නෙවෝත්පාදනය කුළු ගන්වන නව තාක්ෂණයන් කරලියට 
ෙග්න්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නැෙනෝ තාක්ෂණය, 
ජාන තාක්ෂණය, ජීව තාක්ෂණය, පරමාණුක තාක්ෂණය, 
අභ්යාවකාශ  තාක්ෂණය සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුළු සියලුම 
තාක්ෂණයන් එකට කැටි කර ගත් තාක්ෂණ නගරයක් බවට 
මාලෙබ් සිට ෙහෝමාගමට අපි දියුණු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විද්වතුන්, විද්යාඥයින් සහ අෙනකුත් පිරිස්වලටත් ඒ 
වාෙග්ම නෙවෝත්පාදකයන්ටත් අවශ්ය සියලු පහසුකම් සහිතව 
වාණිජකරණයටත් ඉඩ කඩ ලබා ෙදමින් යන විධිමත් කලාපයක් 
බවට එම කලාපය සංවර්ධනය කරන්න අපි බලාපාෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ඊට අමතරව  කාර්මික පෙද්ශ ෙදකක් අපි හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ෙහොරණ මුල් කර ගත්ත රයිගම් කලාපය, මීරිගම මුල් 
කර ගත්ත කලාපය කාර්මික පෙද්ශ හැටියට අපි ෙගොඩ නඟනවා. 
අවිස්සාෙව්ල්ල පෙද්ශය වැවිලි පෙද්ශයක් හැටියට ෙගොඩ 
නඟන්නත්, බදුරලිය පෙද්ශය පරිසර හිතකාමී පෙද්ශයක් හැටියට 
ෙගොඩනඟන්නත්, අලුත්ගම ඇතුළු එම පෙද්ශය දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අධිකාරියත් එක්ක එකතු ෙවලා සංචාරක පෙද්ශයක් බවට පත් 
කරන්නත්, මීගමුව සංචාරක පෙද්ශයක් බවට පත් කරන්නත් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පරිපාලන පෙද්ශ 
සියල්ෙලහිම පරිපාලනය තවදුරටත් විමධ්යගත කරමින් ජා-ඇලට, 
කඩවතට, කඩුෙවලට, ෙකොට්ටාවට, බණ්ඩාරගමට අෙප් පරිපාලන 
පෙද්ශ තවදුරටත් ව්යාප්ත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි විෙශේෂ සැලසුමක් ෙගන 
එනවා. ඒ තමයි, ජනාධිපති කාර්යාලය, අගාමාත්ය කාර්යාලය, 
ජනාධිපති මන්දිරය, අගාමාත්ය මන්දිරය ඇතුළු සියලුම පධාන 
පරිපාලන ස්ථානයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවට පෙද්ශෙය් 
ස්ථානගත කිරීම. ෙමවැනි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඉදිරිපත් 
කරනවා. නමුත්, ඒක නිම කරපු වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන්, සියලුම වෘත්තීය 
ආයතනවලින්, සියලුම මහජනතාවෙගන් අදහස් අරෙගන ෙමම 
සැලසුම පාෙයෝගික වශෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පජාතන්තවාදය ඉතාම අසීරු කියාවලියක්ය කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. තනි තීන්දු අරෙගන තනි 
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ආකාරයකට කියා කිරීම මතු පිටින් අරෙගන බැලුවාම ඉතාම 
පහසුයි. හැබැයි, කල් පවතින්ෙන් නැහැ. තනි තීන්දු අරෙගන තනි 
ආකාරයකට කියා කරපු ඒකාධිපති පාලනයන් ෙකොතරම් මහජන 
සුබසාධනෙය් ෙයදුණත් කඩා වැටුෙණ් ඒකයි. එම නිසා 
ෙවනස්වීම්වලට ඔෙරොත්තු ෙදන ආකාරයට ෙම් අසීරු 
පජාතන්තවාදය, දිනාගත් නිදහස තුළ ඇති වූ ෙමම යහ පාලන 
කියාදාමය සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස්වලින්, සියලු ෙදනාෙග්ම 
සම්මුතිෙයන් ඉදිරියට ෙගන යාමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ 
සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන සියලු ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා සහ ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගයත්, ෙපොදු 
මහ ජනතාවෙග් සහෙයෝගයත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
බස්නාහිර සංවර්ධනෙය් අරමුණ, ෙසසු පළාත්වල සංවර්ධනය 
යටපත් කිරීම ෙනොව, ෙසසු පළාත් සියල්ලත් එක්ක ශී ලංකාව මහා 
ඉදිරි පිම්මකට, ආර්ථික, සමාජයීය, පාරිසරික ඉදිරි පිම්මකට 
සූදානම් කිරීම බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara.  

You have eight minutes. 

 
[පූ.භා. 10.35] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද පැවැත්ෙවන අය වැය කාරක සභා  

විවාදෙය්දී මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය පිළිබඳවත්, මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය සම්බන්ධව සලකා බැලීෙම්දී, 
මා පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි 2016 වර්ෂෙය් අය වැය මඟින් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අලුත් අත් දැකීමක් අෙප් රෙට් ඇති කර 
තිෙබන බව. ඒ තමයි, 2016 වර්ෂෙය් රජෙය් ඇස්තෙම්න්තුවලින් 
පළාත් සභා සඳහා වූ පතිපාදන -වැය ශීර්ෂය- ඉවත් කර තිබීම. එය 
බරපතළ කාරණයක් විධියට මා දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, පළාත් සභාවල ඉන්න 
මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම, එතුමන්ලා පළාත් සභාවලට 
තිෙබන බලය පිළිබඳව සමහර ෙවලාවට කල්පනා කරන්ෙන් 
හෑල්ලුෙවන්  බව. එය අද සාමාන්ය කාරණයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පළාත් සභාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන පළාත් සභාෙව් බලය උදුරාගැනීම 
සඳහා තමයි සමහර අය කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්. තමන් පළාත් 
සභාෙව් සිටියාය කියලාවත් සමහරුන්ට මතක නැහැ. මම ඒකට 
විරුද්ධයි. මම එදා ඉඳලාම හිටපු මතය තමයි රෙට් බලය ෙබදීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක් කියන එක. බලය ෙබදීම සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළ මඟින් පළමුව, රට අභ්යන්තරව පරිපාලනය පහසු 
ෙවනවා. ෙදවනුව, ඒ මඟින් ජාතික සමඟිය සහ ජාතික සංහිඳියාව 
පිළිබඳ විශාල මතවාදයක් රට තුළ ඇති කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයත් ඇති ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 1987දී 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙකොට 
විවිධ පශ්න, ගැටලු ගණනාවක් තිබුණු බව. අපට වුවමනා පනතක් 

ෙනොෙවයි අපි ෙගනාෙව්. ඉන්දියාව අෙප් රාජ්ය නායකයන්ෙග් අත් 
මිරිකලා, කරකවලා බලහත්කාරෙයන් තමයි අපට ඒක ලියා 
දුන්ෙන්. ඒ නිසා එක් පැත්තකින් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා,   
එය කියාත්මක කරන්න. ෙදවනුව, ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයත් එක්ක අවුරුදු ගණනක් ෙම් රෙට් කියාත්මක වූ 
කමෙව්දයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම කියනවා නම්, රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කුමක් සඳහන් වුවද, 1987 ඉඳලා වැය 
ශීර්ෂ නවයක් යටෙත් පළාත් සභා නවයකට මුදල් ලබා දුන් 
කමෙව්දයක් අපි දැක්කා. පළාත් සභාෙව් පධාන ෙල්කම්වරයා වග 
කියන විධියට, ඔහු පධාන ගණන්දීෙම් නිලධාරියා විධියට සලකලා 
තමයි පසු ගිය කාල වකවානුෙව් පළාත් සභාවලට මුදල් ලබා 
දුන්ෙන්. 

1987 අංක 42 දරන පනෙත් III වන ෙකොටෙසේ ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව 19. (1) වගන්තිය යටෙත්, "එක් එක් පළාත සඳහා 
පළාත් සභා අරමුදලක් විය යුතු ය" යනුෙවන් විධිවිධාන සකස් කර 
තිෙබනවා. ඒ පළාත් සභා අරමුදලට මුදල් ලැෙබන ආකාරය  
හැටියට, රජය විසින් පදාන වශෙයන් මුදල් ලබා දිය යුතුයි කියලා 
19. (1) (ආ) යටෙත් විධිවිධාන සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්                   
154ජ. (3) අනු ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා.  

"පළාෙත් අවශ්යතා සපුරාලීෙම් කාර්යය සඳහා පමාණවත් අරමුදල්, 
ආණ්ඩුව විසින් ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව සහ ෙකොමිෂන් සභාව 
විමසා වාර්ෂික අයවැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කර දිය යුත්ෙත් ය"  

ඒ විධියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පළාත්වලට මුදල් ෙබදා 
දීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු පතිපත්ති සහ මුදල් කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද ෙවනත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාට 
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරයක් 
විධියට තමයි සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, ඒ කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. සාමාන්යෙයන් පළාත් සභා එක්ක මුදල් 
ෙකොමිෂන් සභාව සාකච්ඡා කරලා ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව 
අවශ්ය කටයුතු  කරනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154ජ. (4) අනු ව්යවස්ථාව යටෙත් 
ෙම් විධියට සඳහන් වනවා:   

''(අ) පළාත් සඳහා ආණ්ඩුව විසින් වාර්ෂිකව පදානය කරනු ලබන අරමුදල් 
පළාත් අතර ෙබදා දීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු පතිපත්ති ; සහ  

(ආ) පළාත්වල මුදල් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් 
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙයොමු කරන ලද ෙවනත් යම් කාරණයක්, 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයාට නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය."   

ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ විධියට සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154ජ. (8) අනු 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"එවැනි අරමුදල්වල පමාණවත්භාවයට ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
කරන ලද යම් නි ර්ෙද්ශයකට ෙහෝ සකස් කරන ලද යම් පතිපත්තියකට 
අදාළ යම් පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීම ෙහෝ කවර 
ආකාරයකින් වුව ද එවැන්නක් භාර ගැනීම, තීරණය කිරීම ෙහෝ ඒ 
පිළිබඳව ආඥාවක් කිරීම කවර වුව ද අධිකරණයක් ෙහෝ විනිශ්චය 
අධිකාරයක් විසින් ෙනොකළ යුත්ෙත් ය."  

ඒ විධියට ඉතාම බරපතළ ෙලස ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් බලය 
පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015 වර්ෂය දක්වාම රජෙය් ඇස්තෙම්න්තු  සකස් කිරීෙම්දී  ඒ 
ඒ පළාත් සභා සඳහා ෙවනම වැය ශීර්ෂ  දමලා, පළාෙත්  පධාන 
ෙල්කම්වරයා ගණන් දීෙම් නිලධාරියා විධියට සලකලා, පළාත් 
සභාෙව් පුනරාවර්තන වියදෙම් සාමූහික පදානය යටෙත් ෙවනම 
වැය ශීර්ෂයක් තුළින් මුදල් ෙවන් කරලා දීලා තිබුණා. ඒ අතරම, 
සංවර්ධන කටයුතු, ෙවනම වැඩසහටන් හා ව්යාපෘති  තුළ ආංශික 
වශෙයන් ෙවනම වැය ශීර්ෂ යටෙත් මුදල් විසර්ජනය කරලා 
තිෙබන ආකාරය අපට දකින්න  ලැබුණා. 

1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත් 27.(1) වගන් තිෙය් 
පතිපාදන යටෙත්, පළාත් සභා අනුමත කර ගන්නා ලද විසර්ජන 
පඥප්තිය මගින් තමයි, පළාෙත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙම් මුදල් 
ෙයොදවා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිබුෙණ්. ඒ අනුව,  
පළාත් සභාෙව් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරලා,  ඒ අය වැය අනුව  
පළාත් සභාවට ලබා ෙදන මුදල් ටික ෙමන්න ෙම් ෙම් පෙද්ශවලට, 
නැත්නම් ෙම් ෙම් ආයතනවලට ෙමන්න ෙම් වැඩසටහන්                  
සඳහා ෙයොදවනවාය කියලා  ෙවන් කර ගත්තා. නමුත් 2005දී ඒ 
කියාදාමය යම් ෙවනස්කමකට ලක් වුණාය කියන එක මට 
මතකයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  -2005දී- 
එතුමා පුනරාවර්තන වියදම් ටික ෙවනම ශීර්ෂයක් යටෙත් එකතු 
කළා. ඒ කාලෙය් ෙම්වා ගැන කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ; කථා 
ෙනොකර සද්ද නැතුව හිටියා. අන්තිමට පළාත් සභාවලට  
පුනරාවර්තන වියදම් යටෙත් සල්ලි දුන්ෙන්, ෙකළින්ම පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට මුදල් ෙවන් කරලායි. ඒකත් වැරදි 
පූර්වාදර්ශයක් විධියට තමයි මම දකින්ෙන්. ඒ ෙව්ලාෙව් කවුරුවත් 
ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන කථා  කරන්ෙන් නැතුව, සද්ද 
නැතුව හිටියා. ඒ කමය දැන් දිගින් දිගටම කියාත්මක වී ෙගන 
යනවා.  එදා කවුරුවත් ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ.   විපක්ෂෙය් 
හිටපු කාලෙය් මම ඒ සම්බන්ධව කථා කළා. ඒවා හැන්සාඩ් 
වාර්තාවල ඇති. මම කිව්වා, "ෙම් කියාදාමය බරපතළ පශ්නකාරී 
අවස්ථාවක් බවට පත් ෙවනවා, ෙම් නිසා බලය ෙබදීම පිළිබඳව 
පවතින නීති රීති උල්ලංඝනයවීම විතරක් ෙනොෙවයි, පළාත් 
සභාවල බලය පිළිබඳ විශාල අර්බුදයක්, පශ්නයක් බවටත් ෙමය 
පත් ෙවනවා'' කියලා. අද ෙවනෙකොටත්, 2016 වර්ෂයට අදාළව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඇස්තෙම්න්තුව අනුව ශීර්ෂ අංක 
155 යටෙත්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා යටෙත් 
පළාත් සභාවලට මුදල් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. පළාත් සභා 
සම්බන්ධෙයන් හා පළාත් සභා කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන් පහත 
විධිවිධාන තමයි පනෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්: 

''පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂයන්වලට අදාළ පතිපත්ති, 
වැඩසටහන් හා ව්යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම 
සහ ඇගයීම, පළාත් සභාවලට අදාළ කටයුතු නියාමනය කිරීම, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනෙය් මන්තීවරුන්, 
නිලධාරින් සහ ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම. පළාත් පාලන 
ආයතනවලට අදාළ රජෙය් කර්තව්යයයන්. ෙපොදු පහසුකම් 
සංවර්ධනය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලට ණය පහසුකම් 
ලබා දීම. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල 
පරිපාලනෙය් සෑම මානයක් සම්බන්ධෙයන්ම පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම.''  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව බලන විට, 1987 අංක 42 දරන 
පළාත් සභා පනත නිවැරදි ෙලස කියාත්මක ෙවනවා නම්, ඇත්ත 
වශෙයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය කියලා එකක් 
ෙම් රෙට් තිබිය යුතු නැහැ.  ෙමොකද, පළාත් සභාෙව් බලය පළාත් 
සභාවට දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ බලය ඔවුන් සතු විය යුතුයි.  

ෙදවැනි කාරණය හැටියට, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ගත්තත්, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගත්තත්, අතිබහුතරයක් කුඩා ආෙරෝග්ය 
ශාලා, කුඩා පාසල්  පළාත් සභාවලට අයත් ෙවනවා. හැම පාසලක් 
වාෙග්ම පළාත් සභාෙව් පාලනය යටෙත් තිෙබන්ෙන්. සමහර  
ෙව්ලාවට ඒවාට මුදල් ලබා දීෙමන් මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් උදව් 
කරන අවස්ථා තිෙබනවා.  

වයඹ පළාෙත් පමණක් පාසල් 1,247ක් තිෙබනවා. ෙම් පාසල් 
1,247 ෙකළින්ම පළාත් සභාව විසින් පාලනය කරනු ලබන පළාත් 
සභා පාසල්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙකළින්ම ඒවාට මුදල් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ඉස්සර තිබුෙණ්. නමුත් අද 
තිෙබන ෙම් කමය තුළ විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
පළාෙත් පධාන ෙල්කම්වරයා ගණන් දීෙම් නිලධාරියා විධියට පත් 
කරලා තමයි ඒ වගකීම පළාත් සභාවලට දුන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම, 
ඕනෑම අවස්ථාවක COPE එකට ෙහෝ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ඒ පධාන ෙල්කම්වරයා ගණන් දීෙම් නිලධාරියා 
විධියට කැඳවලා, ඔහුෙගන් පශ්න කිරීෙම් හැකියාවත් තිබුණා. 
දැන් ඒ අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පළාත් සභාෙව් පධාන ෙල්කම්වරයා , 
ගණන් දීෙම් නිලධාරියාෙග් කාර්යෙයන් ඈත් කරලා, කිසිදු 
කාර්යයක් නැති පුද්ග ලයකු බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
අපි කථා කළ යුතුයි. අමාත්යවරෙයකු විධියට කටයුතු කරන ගමන් 
මම කල්පනා කෙළේ, ෙම් අය වැය තුළ ෙහොඳ කාරණා තිෙබනවා 
වාෙග්ම,  මා කලින් සඳහන් කළ කාරණා නිසා පළාත් සභාවලට 
තිෙබන්නාවූ පශ්න තව තවත් සංකීර්ණ විය හැකි බවයි. ෙම් 
ෙවනස් කිරීෙමන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ කියලා සමහරුන්ට 
කියන්න පුළුවන්කම ඇති.  

පසු ගිය සතිෙය් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා කිව්වා, සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධව ඇති ෙවලා 
තිෙබන පශ්න පිළිබඳව. ෙම් රෙට් ඉන්න සියලු ජාතීන් අතර 
තිෙබන සුහදතාව, විශ්වාසය වර්ධනය කිරීෙම් කියාදාමයක් 
පිළිබඳවයි එතුමා කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ ෙගන යන කියාදාමය 
තුළ එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම උත්සාහ කරන්ෙන්, අෙනක් ජාතීන් 
එක්ක සුහදව කටයුතු කරන ආකාරය ගැන, ෙදමළ ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ගැන, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ට ඇති වුණු පශ්න 
නිරාකරණය කිරීම ගැන, අෙප් සිංහල ජනතාවට ඇති වුණු පශ්න 
නිරාකරණය කිරීම ගැන. 2009 වසෙර් යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ අපි ෙම් පශ්න යම් විධියකට අවසන් කර ගත්තා. තව 
දුරටත් අපි අතර විශ්වාසය ෙගොඩ නැඟීමට නම්, - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා තුළින් ෙමය 

කරන්න කියන එක ෙන්ද, ඔබතුමාෙග් අදහස? 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒ පළාත් සභාවලට ෙවන දා දීපු 

විධියටම  මුදල් ලබා ෙදන්නය කියලායි. එෙහම කළාය කියලා 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පාලම් සෑදීම වාෙග් ෙද්වල්වලදී ඒවා 

සම්බන්ධීකරණය කරන්න පළාත් - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පැහැදිලිවම. පාලම් ව්යාපෘතියකදී වුණත් ඒ පළාත් පාලන 

ආයතන ටික සම්බන්ධීකරණය කරන්ෙන් ඒ පළාෙත් පධාන 
අමාත්යවරයා. ඔහු තමයි පළාත් පාලන ඇමති. ෙවන කවුරු හරි 
දමලා  ඒ කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලා ඇති වන පශ්නවලට   විසඳුම් 
ෙහොයන්ෙන් කවුද? කවුද, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන්? ඒ 
වාෙග් ව්යාපෘති කියාත්මක කර ෙගන යන ෙකොට පළාත් 
සභාවලින් ඒවා නතර කෙළොත්, කවුද ඒකට වග කියන්ෙන්? ඒක 
විශාල අර්බුදයක්, ගැටුමක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ 
නිසා මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්  මුදල් ලබා දීෙම්දී 
නිවැරදි ෙලස කටයුතු කරන්න කියලා. ෙම්ක හැම දාම වුණා. 
1994 ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට බලය තිබුණු පළාත් සභාවල හිටපු මහ 
ඇමතිවරුන්ට වැඩ කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒක අපට ෙහොඳට 
මතකයි. ඒක ෙදපැත්ෙතන්ම සිද්ධ වුණා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය - 

[බාධා කිරීමක්]  ෙර්ණුකා ෙහේරත් මැතිනිය ෙසෞඛ්ය  ඇමතිතුමිය 
වශෙයන් කටයුතු කරපු  කාලෙය්දී -  [බාධා කිරීමක්]  මධ්යම 
රජයට ගන්නට ඕනෑයි කියලා නීතියක් ෙගනාවා, එතුමියත්, 
විජයපාල ෙමන්ඩිස් මැතිතුමාත්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විනාඩියකින්  අවසන් කරන්නම්.  

ෙමය අපි පශ්න ඇති කර ගත යුතු ෙවලාවක් ෙනොෙවයි 
කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා විධියටත්, 
අගමැතිතුමා විධියටත්, රජය විධියටත් අපි පළාත් සභාවල බලය 
UNP එකට තිෙබනවාද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබනවාද 
කියලා කල්පනා කළ යුතු නැහැ. ෙමහිදී කල්පනා කළ යුතු 
පළමුවන කාරණය තමයි, බලය ෙබදීම. බලය ෙබදීම කියාත්මක 
කරනවාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැන විතරයි අපට හිතන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කළා. එතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා එක්කත් 
සාකච්ඡා කළා. නිවැරැදි විසඳුමකට එයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් සභාෙව් හිටපු මහ ඇමතිවරයකු 

විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට තිබුණු පශ්නය තමයි  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන 
කටයුතු අනාගතෙය්දී සිදු කරයි කියා විශ්වාස කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha de Silva. 

You have five minutes. 
 

[පූ.භා. 10.48] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  විනාඩි කිහිපයක් 

තමයි මට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් වැදගත් කාරණාවක් 
කියන්න ට තිෙබනවා.  

දරිදතාව නිසා බස්නාහිර පළාෙත් සාමාන්ය මිනිසුන් විඳින දුක 
පිළිබඳව, ෙම් දවස්වල සවුදි අරාබිෙය් සිටින අෙප් ශී ලාංකික 
කාන්තාව පිළිබඳ පශ්නය තුළින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දැන ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා යමක් කියන්න කැමැතියි. එරට 
තිෙබන අෙප් තානාපති කාර්යාලෙය් ඉහළ නිලධාරින් ඉරිදා 
හිරෙගදරට ගිහින් එම කාන්තාව හමු ෙවලා  දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් 
කර තිෙබනවා. සවුදි අරාබිෙය් රියාද් අගනුවර ඇපැල් 
අධිකරණෙයන් ලැබුණු මතය පිළිබඳව පාෙද්ශීය අධිකරණය 
දැනුවත් කර තිබුණා. ඒ දැනුවත් කිරීම මත අෙප් මැදිහත් වීම 
හරහා නීතිඥයන්ෙග් උපෙදස් අනුව ෙම් නඩුව නැවත විවෘත 
කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ඒක ජයගහණයක් හැටියට අපි 
දකිනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සියලුම වියදම් දරමින්, 
නීතිඥයන්ෙග් ෙගවීම් කරමින්, ඒ කාන්තාවට දුන්න නඩු තීන්දුව 
ෙවනස් කිරීම සඳහා උපරිම උත්සාහයක් දරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, නගර සංවර්ධනය ගැන කථා කරන ෙකොට 
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, අපි සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් 
නිර්මාණය කර ඒ සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය හරහා සමාජ 
සාධාරණත්වය ලබා ෙදනවා කියලා. අෙප් Magapolis plan එක 
ගැන කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 1991දී කර්මාන්ත ඇමතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරද්දී  ලංකාෙව් සංචාරයක ෙයදී සිටි ෙටොෂිකි 
කයිෆු කියන ජපාන අගමැතිවරයා ඉදිරිෙය්දී ෙම් අදහස මුලින්ම 
ඉදිරිපත් කළා කියා තමයි මට වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ, 
1991දී. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වෙග් ඊට පස්ෙසේ 1998, 2001, 
2002 සහ නැවතත් 2015දී  අපි ෙම් වැඩ කටයුත්ත සමාජ 
සාධාරණෙයන් යුතුව ඉෂ්ට කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

In the “World Development Report 2009”, there was a 
very interesting analysis on growth. In that Report, having 
looked into the economic density, which is the value of 
economic activity per square kilometre, they found that 
having such megacities were crucial in building the 
competitiveness that was necessary in today’s globalized 
economy. 

ෙම් සියල්ල සිද්ධ කරන ගමන් අපි  සමාජ සාධාරණත්වය 
ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ක ෙකොෙහොමද වුෙණ් කියලා අපි දැක්කා. එක අවස්ථාවක ගරු 
ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා මම දැක්කා, "ෙම්ක වයසක ෙනෝනා 
ෙකෙනකුට make-up දානවා වාෙග් වැඩක්" කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම දකින විධියට වයසක ෙනෝනා ෙකෙනකුට බෙලන් 
make-up දානවා වෙග් වැඩක් තමයි ඒ කාලෙය්  නගර සංවර්ධනය 
කියලා කර තිෙබන්ෙන්. 

කිසිම අවස්ථාවක මහජන සහභාගීත්වය එතැන තිබුෙණ් 
නැහැ. දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ෙගයක් දුන්නාට ෙපොඩි කුකුළු කූඩු 
වාෙග් ෙගවල්වලට යන්න ඔවුන් අකමැති වුණා. අකමැති වුණාම 
ඔවුන්ව පැහැරෙගන ගියා. වයසක ෙනෝනා මහත්වරුන්ට බෙලන් 
make-up දානවා වාෙග් ෙමවැනි බල කිරීම් මත; හමුදාකරණය 
මත තමයි බෙලන් නගර සංවර්ධනය කරන්න ඒ කාලෙය් කටයුතු 
කෙළේ. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට අෙප් ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය Magapolis නගරය කියාත්මක 
කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන, සමාජ සහ අර්ථික සාධාරණත්වයකින් 
යුතුව කියන එක මම මූලික වශෙයන් ෙමතැනදී කියන්න 
කැමැතියි. 

අපි ස්ව කැමැත්ෙතන් ෙතොරව නැවත පදිංචි කරවීෙම් 
පතිපත්තිය -National Involuntary Resettlement Policy එක- 
ඉදිරිෙය්දී නීතියක් හැටියට ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එය නීතියක් හැටියට ෙගනාෙවොත් තමයි, ෙම් මහා නගර 
සංවර්ධනය සිදු කරන ගමන් සියලු පුරවැසියන්ෙග් සාධාරණ 
අයිතිවාසිකම් ඉෂ්ට කර ෙදන්නට අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 5ක 
කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.53]  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යාංශෙය් සහ මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට 
ෙපර කථා කළ ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පකාශ 
කළා, ෙකොළඹ නගරෙය් ජනාවාස ඉදි කිරීම පිළිබඳව. පසු ගිය 
කාලෙය් බලහත්කාරෙයන් තමයි make-up එක දැම්ෙම්, ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී බලහත්කාරෙයන් make-up එක දාන්ෙන් නැහැ 
කැමැත්ෙතන් තමයි දාන්ෙන් කියලා එතුමා කිව්වා. වයසක 
කාන්තාවකට make-up දැමීමක් තමයි එතුමා උදාහරණයට 
ගත්ෙත්. ඒෙකන්ම එතුමා පිළිගන්නවා,  ෙම් කරන්ෙන් make-up 
දැමීමක් කියලා. නමුත් make-up එක දියෙවලා යනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒ කාලෙය් බෙලන්ම දැම්ෙම්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක හරි. බෙලන් දැම්මත්,  කැමැත්ෙතන් දැම්මත් ඔබතුමන්ලා 

දමන්ෙන් make-up එකක්. නමුත් make-up එක දිය ෙවනවා; 
ෙහේදිලා යනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි ෙනොෙවයි.  ඒ කාලෙය්යි  make-up දැම්මා කියලා කිව්ෙව්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම කියන්ෙන්,  බෙලන් දැම්මත්, කැමැත්ෙතන් දැම්මත්, ෙම් 

කරන්ෙන් make-up එකක් නම්  ඒක වැඩක් නැහැ කියලායි. ඒ 
කාලෙය් බෙලන් make-up එක දැම්මා, දැන් කැමැත්ෙතන් make-
up එක දමනවා. නමුත් ෙදෙකන්ම ෙකෙරන්ෙන් වයසක 
කාන්තාවකට make-up දමලා,  එම  make-up එක ෙහේදිලා යන 
එකයි. ඒ නිසා ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. 
[බාධා කිරීමක්] මම ඒ කාරණය අමතර වශෙයනුයි මතු කෙළේ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා කමය ලංකාවට හඳුන්වා 
දුන්ෙන් ජාතික පශ්නය විසඳීම සඳහායි.  ජාතික පශ්නයට 
විසඳුමක් විධියට තමයි  පළාත් සභා කමය ස්ථාපිත කෙළේ.  නමුත්  
වසර ගණනාවකට පසුව අද පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා; ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා පළාත් සභා කමය අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙවලා නැහැයි කියලා. ඒ නිසා අපි තව ෙකොපමණ මුදල් 
ෙවන් කළත්, ෙම් පළාත් සභා කමය අපි තව ෙකොපමණ 
ඉස්සරහාට ෙගන ගියත්,  අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයට ෙම් පළාත් 
සභා කමය විසඳුමක් ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතා 
පැහැදිලියි.  

දැන් බලන විට ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙවලා නැහැ 
විතරක් ෙනොෙවයි, බලය පිළිබඳව පශ්නයකුත් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලෙය් ඉන්න ෙකොට                 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පළාත් සභාවලට කරන ෙද්ත්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට මධ්යම ආණ්ඩුෙව් බලය තිෙබන ෙකොට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පළාත් සභාවලට කරපු ෙද්ත් දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමා කිව්වා. ඉතිහාසෙය් බලෙය් සිටි ආණ්ඩුව හැම දාම 
පළාත් සභාවලට අඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කළා; අඩුෙවන් සැලකුවා 
කියාත් එතුමා කිව්වා. අප කවුරුත් දන්නවා අද තිෙබන්ෙන් හවුල් 
ආණ්ඩුවක් බව. ඒ හවුල් ආණ්ඩුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
ඉන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඉන්නවා. ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ම 
එකට හවුල් ආණ්ඩුව කරද්දිත් මුදල් ඇමතිවරයා දැන් පළාත් 
සභාවලට සල්ලි ෙවන් කර නැහැ. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා 
ෙම් පුන පුනා කියන්ෙන් ඒ පශ්නයයි.  

ඒ පශ්නයට ඊෙය් මහ ඇමතිවරු ජනාධිපතිතුමා හම්බ ෙවන්න 
ඇවිත් තිබුණා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් බලය තිෙබන උතුරු 
පළාත් සභාව හැර, පළාත් සභා බහුතරයක තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂ පාලනය බව අප කවුරුත් හරි පැහැදිලිව දන්නවා. 
 එදා ආණ්ඩුෙව් සහ පළාත් සභාෙව් බලය ෙවනස්ව තිෙබන 
කාලෙය් කරපු ෙදයම තමයි අදත් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අද පළාත් 
සභාවල වාර්ෂික අය වැය ෙල්ඛනය හදාගන්න විධියක් නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් මාසවල හැම පළාත් 
සභාවකම අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවනවා. දැන් ඒ හැම පළාත් 
සභාවකටම අය වැය හදා ගන්න විධියක් නැහැ. ඇයි? මධ්යම 
ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබන මුදල් පමාණය තවම සඳහන් කරලා නැහැ. 
ඒ නිසා ඔවුන් ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ගිය අවුරුද්ෙද් ලැබුණු 
මුදල ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරලා සමහර පළාත් සභාවලින් නිකම් 
ෙබොරු වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙදත් ඒ ගණන ලැෙබයි කියා හිතාෙගන, "ෙම්ක 
තමයි අෙප් වාර්ෂික අය" කියා සමහර පළාත් සභා වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. තවත් පළාත් සභා කියා තිෙබනවා, 
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"තවම අපට මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් ෙදන සල්ලි ගණන කිව්ෙව් 
නැහැ, ඒ නිසා අය වැය විවාදය තියන්න වන්ෙන් ඒ ගණන 
තීරණය වුණාට පසුවයි" කියා. ඒක තමයි ඊෙය් මහ ඇමතිවරු 
ඇවිත් තමන්ෙග් දුක් ගැනවිල්ල ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්. ෙම් 
හවුල් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේත් පළාත් සභාවලට සල්ලි ෙවන් කිරීම 
නිවැරදි ආකාරයට සිද්ධ කර නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම හරි 
පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා, පළාත් සභා ස්වාධීනව උපයපු ආදායම් 
මාර්ගවලට -පිරිවැටුම් බද්ද වැනි ඒවාට- ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන් කියා. ඒවාත් මධ්යම ආණ්ඩුවට, ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
එකතු කර තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් හීන් නූෙලන්, ෙහමින් සැෙර් 
කර තිෙබන්ෙන් එදා තනි පක්ෂයක් විධියට ඉන්න ෙකොට කරපු 
ෙදයම තමයි. පළාත් සභාවලට මුදල් ෙවන් කිරීම අද සිද්ධ වන්ෙන් 
බල අරගළයක් මතයි. එෙහම නැතිව ඒ පළාත සංවර්ධනය කිරීම, 
පළාෙත් ජනතාවට යටිතල පහසුකම් ලබාදීම කියන ඇත්ත 
වුවමනාෙවන් ෙනොෙවයි. පළාත් සභා පිහිටුවීෙමන් එදා ජාතික 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොලැබුණා ෙසේම, ඒවාට මුදල් ෙවන් කිරීෙම් 
පශ්නෙය්දීත් පැහැදිලිව ෙප්නවා බල අරගළයකුත් මතු ෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ තුළින් තවදුරට ත් ඔප්පු ෙවනවා පළාත් සභා කමය 
සුදු අලිෙයක් බව. එදා පළාත් සභා කමය ජාතික පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියා ඔප්පු කළා වාෙග්ම, අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙම් බල ෙපොරය ඇතුෙළේත් ඔප්පු ෙවනවා ෙම්වා තවදුරටත් 
පවත්වා ෙගන යාම රටට බරක් බව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් පළාත් 
කීපයක් ගැන විතරක් සඳහන් කර තිෙබනවා. දක්ෂිණ සංවර්ධනය, 
වයඹ සංවර්ධනය, පුබුදමු ෙපොෙළොන්නරුව ගැන විතරයි මුදල් 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. අනික් පළාත් නැහැ. පුබුදුවන්ෙන් 
ෙපොෙළොන්නරුව විතරද? දක්ෂිණ සංවර්ධනය විතරද කරන්ෙන්? 
වයඹ විතරද සංවර්ධනය කරන්ෙන්? ඇයි, අනික් පළාත් නැත්ෙත්? 
ඇයි, අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ කෑලි හැලුෙණ්? ෙම්වා 
ෙනොදැනුවත්කමට වුණු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. හරි පැහැදිලිව, 
දැනුවත්ව  වුණු ෙද්වල්. පළාත් සභා කමය ෙගන ඒෙම් මූලික 
අරමුණ වුෙණ් ජාතික පශ්නය විසඳීමයි. ෙදවැනි කාරණය 
වශෙයන් කිව්ෙව ඒ ඒ පළාත් ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරනවා 
කියායි.  ඒ කාරණය සිද්ධ වන්ෙනත් නැහැ. ඒ කාරණා ෙදකම අද 
ෙම් පළාත් සභා කමය ඇතුෙළේ පාෙයෝගික ෙනොවන ෙද්වල් බවට 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම පළාත් පාලන ආයතන ගැන 
කියන්නම්. අෙප් රෙට් බිම් මට්ටෙම් ජනතාවට පාලනයට සෘජුවම 
දායක ෙවන්න පුළුවන් පධානම ආයතනය තමයි පළාත් පාලන 
ආයතනය. ඒ පාෙද්ශීය සභාව සහ නගර සභාවයි. එදා ෙගන ආ 
පාෙද්ශීය සභා පනෙත් පැහැදිලිවම සඳහන් වුණා, සංවර්ධනෙය්දී 
ජනතාවට සහභාගි ෙවන්න පුළුවන් ගම් මට්ටෙම් ආයතනය පළාත් 
පාලන ආයතනයයි කියා. ෙමම ආයතන හරහා ගෙම් සාමාන්ය 
ජනතාවට ගෙම් පාලනයට සෘජුවම සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්; 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්; ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්; පළාත් සභාවල තිෙබන මූලික කමිටු හතෙරන් මුදල් 
කමිටුවට හැර ඉතිරි කමිටු තුනටම සාමාන්ය ජනතාවට සම්බන්ධ 
ෙවන්න පුළුවන් කියා එහි තවදුරටත් සඳහන් වුණා. එෙහම තමයි 
පනත හැදුෙව්. පනෙත් මූලික අරමුණ විධියට සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, "සාමාන්ය ජනතාවට ඒ ගෙම් සංවර්ධනයට දායක 
ෙවන්න අවස්ථාව සැලසීම" කියලායි. නමුත්, අද පාෙයෝගිකව ඒ 
ෙද් සිද්ධ වනවාද? නැහැ. අද පාෙද්ශීය සභාවල තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? පාෙද්ශීය සභාවල තිෙබන්ෙන් මුළුමනින්ම ඒකාධිපති 
පාලනයක්. ඒකට පනතින්ම ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
පසු ගිය දවස්වල ඒ පනත සංෙශෝධනය කෙළේ. අය වැය පරාද 
වුණත් සභාපතිවරයාට පුළුවන් තනි මතයට ඒ පළාත් සභාව 

පවත්වා ෙගන යන්න. තමන්ෙග්ම පාලනෙය් ඉන්න ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු එයට විරුද්ධ වුණත් සභාපතිවරයාට බලය 
තිබුණා ඒ පාෙද්ශීය සභාව පවත්වා ෙගන යන්න. ඒක පසු ගිය 
කාලෙය් ෙවනස් කළා. 2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන ආයතන 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් සංෙශෝධනය කළා. නමුත්, ආපහු 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය ආණ්ඩුව ඒ සංෙශෝධනය ආපහු ඉවත් 
කරලා දැම්මා. නැවත සභාපතිවරයාට අත්තෙනෝමතික පාලන 
බලය දුන්නා.  

අපි පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. රෙට් 
පජාතන්තවාදයට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම 
රුකුලක් වනවා. ඒක අෙහෝසි කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් අපි 
කවුරුත් ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් යම් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්න 
ජනාධිපතිතුමා දැන් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා; පතිඥා දීලාත් 
තිෙබනවා. තවම ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. හැබැයි, එෙහම තත්ත්වයක් 
යටෙත් ගෙම් ජනතාව සංවර්ධනයට සම්බන්ධවන මූලික 
ආයතන යවන පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් 
අත්තෙනෝමතික බලය තවම එෙහම තිෙබනවා. ඒ ෙවනස් කරපු 
බලය නැවත පිහිටුවනු ලැබුවා, පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්. දැන් 
වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ගන්නා කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද? ෙම් වනතාක් එෙහම කිසිම කියා මාර්ගයක් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. අද ෙම් විවාදෙය්දී පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමා නිශ්චිත, වගකීම් සහගත පකාශයක් ෙදයිද දන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම පකාශයක් ලැෙබයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එහි සභාපතිවරයා තමයි ෙචක්පත් 
අත්සන් කරන්ෙන්. කලින් තිබුණු නීතියට අනුව ගණන් දීෙම් 
නිලධාරියා -ඒ කියන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම්- සහ රාජ්ය 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනකුට ඒ බලය පැවරුණා. එතෙකොට 
සභාපතිවරයාට විතරක් තනිෙයන් ෙචක්පත් ගනුෙදනු කරන්න 
බැහැ; ඒවාට අත්සන් තබන්න බැහැ. හැබැයි, ඒකත් ෙවනස් කළා. 
ඒෙකන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? මූල්ය බලයත් මුළුමනින්ම 
සභාපතිවරයාට පවරලා තිෙබනවා. තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් බලයත්, 
මූල්ය බලයත් තනි පුද්ගලයකු අතට පැවරීම පජාතන්තවාදය 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පනතින් ෙවනස් කරපු 
ෙද්වල් අද නැවත සං ෙශෝධනය කළ යුතුව තිෙබනවා. මා රජයට 
ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකරලා ගම් මට්ටෙම් පාෙද්ශීය 
සභාවලට හදපු ඒකාධිපති බලය ඉවත් කරන්න ඒ පනත වහාම 
සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. ඒක කඩිනම් අවශ්යතාවක්.  

ඊළඟට, පළාත් පාලන ආයතනවල අපි දකින දූෂිතම තැන 
තමයි, tender board එක. පාෙද්ශීය සභාවල ෙකොන්තාත් කරද්දි 
tender board එෙකන් සිදුවන දූෂිත, අකමිකතා ගැන මුළු 
සමාජයම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට වඩා හම්බ කරන්න පුළුවන් 
බලයක් තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත කථාව ඒකයි. ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම්දී, 
ඉඩම් කට්ටි කිරීෙම්දී, නිවාස ව්යාපෘතිවලදී වාෙග්ම බිම් මට් ටෙමන් 
සිදු වන විවිධ ව්යාපෘතිවලදී සභාපතිවරයාට ෙම් tender board 
එෙක්දී දූෂණයට ලක් ෙවන්න උපරිම ඉඩකඩ තිෙබනවා. නමුත්, 
හැකියාව තිෙබනවා දූෂණ යම් පමාණයකට අඩු කර ගන්න. 

පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා පධාන 
ඉංජිෙන්රුෙවක්. ඒ  පධාන ඉංජිෙන්රුවාට tender board එකට 
සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්. විෂය භාර ඇමතිවරයාෙග් නිර්ෙද් ශ මත 
අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය පිහිටා තිෙබන දිස්තික්කෙය්  
සහකාර පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙම් tender board 
එකට වාඩි ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම කමයක් ඇති වනවා නම් 
දූෂණ අවම කර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒකට 
නීතිෙය් ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඇමතිවරයාට පුළුවන් ඒ බලය 
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පවරන්න. ඔහුට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරන්න. 
ඇමතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශයක් මඟින් පළාත් පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන ඉංජිෙන්රුවරයා, දිස්තික්කෙය් සහකාර 
පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස්වරයා ෙම් tender board එකට වාඩි 
ෙවනවා නම්, අඩුම ගාෙන් ෙම් සිදුවන දූෂණවලින් සියයට 60ක්, 
70ක්වත් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මම කියන්ෙන් නැහැ සියයට 
100ක් නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. අඩුම තරෙම් සියයට 60, 
70ක්වත් අඩු කර ගන්න පුළුවන්.  

පළාත් පාලන සහකාර ෙකොමසාරිස්වරයාට ඒ කටයුත්ත 
දුෂ්කර කාර්යයක් වනවා නම්, නිතර tender boardsවලට යන්න 
බැරි නම් යම් සීමාවක් ඇති කරලා අඩුම ගණෙන් මිලියන පහට 
වඩා වැඩි ව්යාපෘති  tender board එෙක් තීන්දු කරද්දිවත්, ෙම් 
ඉංජිෙන්රුවරයාට සහ සහකාර ෙකොමසාරිස්වරයාට ඒ  tender 
board එකට වාඩි ෙවන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති කරන්න. ඒ 
කමෙව්දය අනුගමනය කෙළොත් ෙම් දූෂණ, වංචාවලින් යම් 
පමාණයක් අඩු කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැනට පාෙද්ශීය සභාවල පධාන කමිටු 
හතරක් තිෙබනවා. ඒ කමිටු හතෙරන් මුදල් කමිටුවට සාමාන්ය 
ජනතාවට සහභාගි ෙවන්න බැහැ. හැබැයි, අනික් කමිටු තුනටම 
සාමාන්ය මහ ජනතාවට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන් කියලා නීතිෙය් 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් අද තිෙබන 
පාෙද්ශීය සභා  ෙදසිය හැත්තෑඑෙකන් අඩුම ගණෙන් පාෙද්ශීය 
සභා අතිබහුතරයකවත් ෙම් කමිටු කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්වාට මහ ජනතාව සම්බන්ධ වනවා තියා, ෙමෙහම කමිටු 
කියාත්මක වීමක්වත් පාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් ෙබොෙහෝ තැන්වල 
සිදු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ කමිටු කියාත්මක ෙවනවා නම්, මහ 
ජනතාවට පරිසර කමිටුවට ඇවිල්ලා අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න, 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න වා ෙග්ම කමිටුව ගන්න තීන්දු තීරණ 
පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් නම් පාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් සිදු වන 
ෙගොඩක් අයථා ෙද්වල් වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
එමඟින් පාෙද්ශීය සභා පිහිටුවීෙම් ඇත්ත අරමුණ ඉටු කර ගන්නත් 
පුළුවන්. නමුත් දැන් තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ගැලරිය තිෙබනවා වාෙග්ම 
පළාත් සභාවල, පාෙද්ශීය සභාවල, නගර සභාවල සහ මහ නගර 
සභාවලත් මහජන ගැලරිය කියලා එකක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ 
මහජන ගැලරි පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන් ඒ සභාෙව් ගන්න තීන්දු, 
තීරණ, ෙයෝජනා පිළිබඳව ජනතාවට ඇවිල්ලා දැක බලා ගන්නයි. 
පළාත් පාලන ආයතන තුන්සිය තිස්පෙහන් අද මහජන ගැලරි 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් කීයකද? ඇත්තම ගත්ෙතොත් සමහර 
පාෙද්ශීය සභාවල මහජන ගැලරියට මාධ්යෙව්දීන්ටවත් එන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. සභාපතිවරයා ෙතෝරා ගත්ත, ඔහුෙග් ගුණ 
වර්ණනා කරන, ෙතෝරා ගත් මාධ්යෙව්දීන්ට විතරයි පාෙද්ශීය 
සභාවට එන්න අවසරය ලබා ෙදන්ෙන්. සාමාන්ය  ගෙම් ජනතාව 
දන්ෙන් නැහැ, පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. 
මහජන ගැලරිය කියා එකක් නමට තිෙබනවා. නමුත් එය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාවට ඒ කටයුතුවලට 
සහභාගි වන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා නැහැ.  

පාෙද්ශීය සභාෙව් අය වැය සම්පාදනය කරද්දි පධාන අදියර 
හතරකින් එය සම්පාදනය වනවා. ඇත්තටම, formulation, 
approval, implementation and audit කියන ඒ කියාවලි හතරටම 
සාමාන්ය ජනතාව සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. පනෙත් 
නීතිෙයන් ඒකට ඉඩක් තිෙබනවා. මහ ජනතාව සම්බන්ධ 
කරෙගන අය වැය සම්පාදනය ෙවන්ෙන් කුමන පාෙද්ශීය 
සභාෙව්ද, කුමන මහ නගර සභාෙව්ද? එෙහම කියාවලියක් නැහැ. 

ජනතාවට ෙම්වා විවෘත නැහැ. පාෙද්ශීය සභාව කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් බදුවලින්. නගර සභාව කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් බදුවලින්. හැබැයි, කුණු ටික ෙගනියනවාද, 
මාර්ග ටික හදන්න ෙකොයි තරම් මුදල් ෙවන් කරනවාද,                        
ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ පාර                    
හදන්න ෙකොන්තාත්තුව ෙදන්ෙන් සභාපතිවරයාෙග් ෙද්ශපාලන 
හිතවතාටද, එෙහම නැත්නම් විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන්ද 
කියන කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මහ ජනතාව සම්බන්ධ 
කර ගන්න පුළුවන් වාෙග්ම වාර්ෂිකව පාෙද්ශීය සභාෙව් සහ නගර 
සභාෙව් හැෙදන අය වැය කියාවලියටත් මහ ජනතාව සම්බන්ධ 
කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් එෙහම කියාවලියක් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ලංකාෙව් තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවල ඒ කියාවලීන් අධීක්ෂණය 
කරන යන්තණයක් ඇමතිතුමා විධියට ඔබතුමාට තිෙබනවාද? ෙම් 
පළාත් පාලන ආයතන තුන්සිය තිස්පෙහේ කටයුතු ෙකොෙහොමද 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා ෙහොයා බලන්න අධීක්ෂණ කියාවලියක් 
තිෙබනවාද? නැහැ, එෙහම එකක් නැහැ. පළාත් ෙකොමසාරිස්වරු 
ඉන්නවා, සහකාර ෙකොමසාරිස්වරු ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් 
කියාවලිය හරියට කරන්ෙන් කීෙයන් කී ෙදනාද? ඒ කියාවලිය 
ශක්තිමත් කරන්න ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? එෙහම කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැතිව, තමන්ට ඕනෑ 
විධියට වැඩ කරන්න පාෙද්ශීය සභාවට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් අඩුම ගණෙන් පළාත් මහ ඇමතිවරයා, 
පළාත් පාලන විෂයය භාර ඇමතිවරයා විධියට ඒ අධීක්ෂණ 
කියාවලියත් හරියාකාරව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් 
යටෙත් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරු, නගර සභාෙව් 
නගරාධිපතිවරු තමන්ට ඕනෑ විධියට තමන්ෙග් රාජ්යයක් විධියට 
ඒවා පවත්වාෙගන යනවා. ඒ කියාවලිය ගත්ෙතොත් ඇත්තටම 
දැනට තිෙබන පනතට අනුව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙම්, - 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්තීතුමා, මට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කියා ෙගන 

කියා ෙගන ගියා. පළාත් පාලන ආයතන පධානිෙයක් විධියට මම 
කටයුතු කරපු නිසා ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහනවා. ඔබතුමා 
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්  ෙචක් පත් අත්සන් කරන එක නැවතත් 
සභාපතිවරුන්ට පවරා තිෙබනවායි කියලා? ඔබතුමාට ඒකට  
ලිඛිත සාක්ෂික් ෙහෝ ෙවනත් සාක්ෂියක් තිෙබනවාද? ඔබතුමා 
ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? අනික, පළාත් පාලන විෂය පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාට යද්දි, එතුමාෙගන් 
ෙකොමසාරිස්වරයාට, ඊළඟට සහකාර ෙකොමසාරිස්වරයාට බලතල 
පැවරිලා එතැනින් පස්ෙසේ ඒ කටයුතුවලට ෙවනමම නිලධාරින් 
පත් කර තිෙබනවා.  අත්තෙනෝමතිකව සිදු වන ෙද්වල් එතැන 
නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා ඒක කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මා 
අහපු පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න.    

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා කාරණාව පැහැදිලියි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, 2012 අංක 21 

දරන පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් එය 
සංෙශෝධනය කළා  කියලා.  ඔබතුමා කියවා  බලන්න, ඒ පනත 
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංෙශෝධනය කළා. ඒෙකන් තමයි ඔය 
තිබුණු තත්ත්වය නැති කෙළේ.  [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව. මම 
පැහැදිලිව උත්තරය දුන්නා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමනි, එතුමාට කථාව කරෙගන 

යන්න ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පනත සංෙශෝධනය කරපු විධිය මන්තීතුමනි අධ්යයනය කරලා 

බලන්න.  [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක නිවැරදි කර ගන්න. ඒ ෙචක් 

පත් අත්සන් කරන්ෙන් තවම නිලධාරින්. ඔබතුමා කියන 
තත්ත්වයක්  එතැන නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා අද සවස් කාලෙය් කථා කරනවා 

ෙන්. එතෙකොට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ සංෙශෝධනය ඔබතුමා කියවා  බලන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට 

පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි නම් ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී  පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
වැරදි ෙද්වල් ඔබතුමා කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් අත් 

දැකීෙමන් දන්නා ෙද්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මන්තී මණ්ඩලයට මුදල් හා පරිපාලන 

චකෙල්ඛ පිළිබඳ තිෙබන අවෙබෝධය,  ඒ  ෙකෙරහි ඇති අවධානය  
වැඩි කරන්න ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 
ඇත්තටම දැන් ෙම් පළාත් පාලන ආයතන ආඥාපනත වාෙග්ම 
නගර  සභා  ආඥාපනත හා මහනගර සභා ආඥා පනත 1952 විතර 
කාලයකට දිෙවනවා. හැබැයි, මහනගර සභා ආඥාපනෙත් ෙදමළ 
භාෂා පරිවර්තනයක් තිෙබනවාද?  අද වන තුරු නැහැ. ඉතින් අපි 
කථා කරනවා, ජාතික සමඟිය ගැන.   

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ෙදමළ භාෂාෙවන් 
කථා කරන ඇමතිවරෙයක්. හැබැයි, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති, අද 
වනතුරු මහනගර සභා ආඥාපනෙත් ෙදමළ පරිවර්තනයක් නැහැ 
යි කියන එක. ඉතින් ෙකොෙහොමද, අපි ජාතික සමඟිය හදන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද, උතුෙර් මහනගර සභා කියාත්මක කරන්ෙන්? ඔවුන් 

ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් මහනගර සභාෙව් කටයුතු පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්? ඇයි, ෙමපමණ කාලයක් මහනගර සභා ආඥාපනත 
ෙදමළ භාෂාෙවන් පරිවර්තනය කර ඒ අදාළ මහනගර සභාවලට 
දුන්ෙන් නැත්ෙත්?  ෙමොකක්ද, ෙම්කට තිෙබන බාධාව? ෙම්ක මහ 
ෙලොකු වැඩක් ෙනොෙවයි ෙන්. එතෙකොට මහනගර සභා 
ආඥාපනත ෙදමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා ෙදන්ෙන් නැතිව 
යාපනෙය් නගර සභාවලින් නැත්නම් උතුෙර්,  නැ ෙඟනහිර 
මහනගර සභාවලින් ඒ කටයුතු තිෙබන නීති රීතිවලට අනුව 
විධිමත්ව කියාත්මක කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා නම්, ඒක 
කරන්න බැහැ. ඇයි ඒ? ඔවුන්ට ඒ සඳහා ෙපරළා ෙදන්න 
උත්තරයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි "අපි දන්නා භාෂාෙවන්, අපිට 
කියවන්න පුළුවන් භාෂාෙවන් අපට ෙම් පනත ඉදිරිපත් කර නැහැ" 
යි කියන එක.  

1952 සිට 2015 වර්ෂය දක්වා අෙප් රෙට් මහනගර සභා ආඥා 
පනත ෙදමළ භාෂාෙවන් ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණා නම්, 
ෙමච්චර කාලයක් පළාත් පාලන ඇමතිවරුන් අමාත්යාංශවලින් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතැනම තිෙබනවා ෙන්, ෙලොකු 
අඩුවක්. එතැනම තිෙබනවා ෙන්,  විසඳා ගත්ෙත් නැති පශ්නයක්. 
ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. ඔබතුමාට ෙම් සඳහා වැඩි 
කාලයක් යන්ෙන් නැහැ. සතියක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් වැඩක්. 
ඒක translation වැඩක්. දැනටමත් draft එකක් තිෙබනවා. ඒ  
draft එක ආපසු නිවැරදිව බලලා, කැබිනට් එකට දාලා අනුමත 
කරලා ඉදිරිපත් කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. මා හිතන විධියට කැබිනට් 
එකට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයත් නැහැ. ඇමතිවරයාට බලය 
තිෙබනවා ඒක කරන්න. ඕනෑ නම් කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් 
කරන්නත් පුළුවන්.  ඉතින් ෙම් තත්ත්වය තුළ තමයි මහ නගර 
සභා දැනටමත් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි හැමදාම කථා කරනවා, පාෙද්ශීය සභා, 
නගර සභාවල කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන. අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් 
335ක් වුණු පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන් 4,486 ෙදනකු  
ඉන්නවා.  මහනගර සභා 23ක් තිෙබනවා.  නගර සභා 41ක් 
තිෙබනවා.  පාෙද්ශීය සභා 271 ක් තිෙබනවා. ෙම් ඉන්න 
මන්තීවරුන් 4,486 ෙදනාෙගන් සියයට ෙදකකටත් වඩා අඩුයි 
කාන්තා නිෙයෝජනය. එතෙකොට අලුතින් හැෙදන ෙම් ෙකොට්ඨාස 
කමය තුළ ඒ කාන්තා නිෙයෝජනය පිළිබඳව තිෙබන විසඳුම 
ෙමොකක්ද?   

මා දැක්කා, මාධ්යවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා,  කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 25ක් කරන්න ගරු  අගමැතිතුමා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරනවායි කියලා. එෙහම ෙයෝජනාවක් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද? ඒක ලබන මාර්තු 
මාසෙය් එනවායි කියන පළාත් පාලන මැතිවරණයට 
සංෙශෝධනයක් විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔබතුමන්ලා 
ෙගෙනන්න සූදානම් ද?  එෙහම නැත්නම් ඒක කියාත්මක වන්ෙන් 
ඊට පස්ෙසේද? ඔබතුමාෙග්  කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ෙමොකද, ඒක 
බරපතළ පශ්නයක්.  කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන ෙගොඩක් සාකච්ඡා 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් කියාවට නැඟිලා නැහැ. අලුත් කමය 
යටෙත් ෙකොට්ඨාස කමෙයන් මුළු රෙට්ම මන්තීවරු පත් වන්ෙන් 
5092යි. සමානුපාතික කමෙයන් 1527යි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
පතිශතයක් විධියට ගත්තාම සමානුපාතික කමය යටෙත් 
තිෙබන්ෙන් සියයට 23යි. නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙම් පනත ෙගෙනන 
ෙකොට කිව්ෙව්, "නිෙයෝජනෙයන් සියයට 30ක් සමානුපාතික 
කමයටත්, සියයට 70ක් ෙක්වල කමයටත්" කියලායි. නමුත් 
එෙහම එකක් නැහැ. මුළු රෙට්ම ගත්තත් එෙහම නැහැ. එක් එක් 
පළාත් පාලන ආයතනෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන පතිශතය ගත්තත් 
සියයට 30ක් සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා සූතයට  දැම්මාම 
සියයට 30 කියන එෙකන් සාධාරණ සමානුපාතික නිෙයෝජනයක් 
ඇත්තටම ඇති ෙවලා නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් පාෙද්ශීය සභා බිහි 
කිරීෙම් මූලික අරමුණ වුණු මහජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම 
සඳහා දැනටමත් අවශ්ය නම් නීති තිෙබනවා. පජා මණ්ඩල පනත 
කියලා එකක් තිෙබනවා. පජා මණ්ඩල පනත අනුව ගාම නිලධාරි 
වසම් මට්ටමින් පජා මණ්ඩල රැස් කරලා ඒ පජා මණ්ඩලෙය් 
ෙයෝජනා, අදහස් අනුව පජා මණ්ඩල නිෙයෝජිතයන් පාෙද්ශීය 
සභාවට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාවට 
පජා මණ්ඩල නිෙයෝජිතයින් කිහිප ෙදෙනක් සම්බන්ධ කෙළොත් 
ඇත්තටම මහජනතාව නිවැරදිව පාෙද්ශීය සභා කියාවලියට 
සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. ඒකට අලුත් නීති ඕනෑ වන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ලංකාෙව් කිසිදු පාෙද්ශීය සභාවක ෙම් පජා 
මණ්ඩල කියාවලිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ඒ 
කියාවලිය සාර්ථකව යනවා නම් මහජනතාව සම්බන්ධ වීම මීට 
වඩා විධිමත් විධියට ෙගෙනන්න පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් ෙම් 
පළාත් සභා කමය අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයටත් විසඳුමක් 
ෙනොවන බවයි. ඒෙකන් අෙප් රෙට් පළාත් සංවර්ධනයට විසඳුමක් 
ෙවලත් නැහැ. දැන් ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන බල අරගළය ඇතුළත 
ඒ බව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභාව, මහජනතාවෙග් 
සංවර්ධනය සඳහා තිෙබන ෙහොඳම ආයතනය; ශක්තිමත් කළ යුතු 
ආයතනය. ඒ පාෙද්ශීය සභා ශක්තිමත් කරන්න, ඒවාට 
මහජනතාව සම්බන්ධ කර ගන්න. දැනට තිෙබන නීතියට අනුවත් 
කියාත්මක වුෙණොත් ඒ කියා මාර්ගවලට යන්න පුළුවන්. ඒ 
කියාවලිය ඇතුෙළේ මහ ජනතාවෙග් ඇත්ත නිෙයෝජනය ඇති 
කරන පා ෙද්ශීය සභාවලට මීට වඩා මැදිහත්වීමක් කරන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නතර ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.18] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான-  பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடகப் பிரதி அைமச்ச ம்)  
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදයට සහභාගී වීමට ලැබීම 

සතුටක් කියන එක මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
සිකුරාදා වන ෙතක් මාස තුනක් වැනි ෙකටි කාලයක් පුරා ගරු 
ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව  පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ අනුව මාස තුනක අත් දැකීම් සහිතව මා 
ෙම් විවාදයට එකතු වන බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

2016 වසෙර් ලංකාෙව් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
ෙවනසක් සිදු වන්න නියමිත බව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
පථමෙයන්ම නව සංෙශෝධනයට අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කියාත්මක ෙවනවා. මුලින්ම කථා කළ ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා පකාශ කළා ෙම් සීමා නිර්ණය 
තවම සිද්ධ කරලා නැහැයි කියලා. සීමා නිර්ණය සිද්ධ කරලා 
අවසානයි. ඒකට අදාළව ඊළඟ දුක් ගැනවිලි ෙසොයා බැලීෙම් 
කමිටුව දැන් පත් කර තිෙබනවා.  දැන් ඒ කටයුතු අවසාන වී ෙගන 

යනවා. ඒ කටයුතු අවසාන වුණාට පස්ෙසේ යථා පරිදි ඒ 
මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිත බව අපි සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ඉතාම වැදගත් කරුණු 
ගණනාවක් පකාශ කළා. ඒ ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙලොකුවට සිද්ධ වන ඊළඟ ෙවනස තමයි කාන්තා 
නිෙයෝජනය සහතික කර ගැනීම.  ලබන අවුරුද්ෙද් මැතිවරණය 
පවත්වන කාලය වන විට ඒ කාන්තා නිෙයෝජනයට අදාළ 
සංෙශෝධන පනතට එකතු කරන්න තමයි අමාත්යංශය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒක දැනටමත් කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුමත කර තිෙබනවා. ඒ නීති ෙකටුම්පත දැන් සැකෙසමින් 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණ සංෙශෝධන පනතට ෙගෙනන 
සංෙශෝධන සහිතවම කාන්තා නිෙයෝජනයට අදාළ අලුත් 
විධිවිධානත් එකතු කරලා ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පැවැත්ෙවන්ෙන් කාන්තා නිෙයෝජනය සහතික කිරීෙම් 
මැතිවරණයක් හැටියටයි කියලා අපි සතුටින් දැනුම් ෙදන්න 
කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කළ කාරණය ඉතාම වැදගත්. මම හිටපු මාස තුන ඇතුළත ඒ 
කාරණාව සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ නිරන්තරෙයන්ම 
කථා කළා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ඒකට එකඟතාව පළ කර 
තිබුණා.   ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය පජා පාලන 
මණ්ඩල කමය යළි බල ගැන්වීම  පිළිබඳව අධ්යයනය කරමින් 
සිටිනවා. ඇත්ෙතන්ම පාෙද්ශීය සභාවල  කමිටු කමයක් තිබුණාට, 
ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභාවල එනම් සියයට 99ක පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙම් පජා පාලන මණ්ඩල කමය කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ.  මම 
දන්නවා, වයඹ පළාෙත් ආයතන කිහිපයක් ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
උත්සාහ ගන්නවාය කියලා. නමුත් ඇත්ෙතන්ම පජා පාලන 
මණ්ඩල පනත කියාත්මක කිරීම ෙහෝ නැත්නම් මුළු දිවයිනම 
ආවරණය වන පරිදි පජා පාලන මණ්ඩල කමයක් අලුෙතන් සකස් 
කිරීම තුළ ෙබොෙහෝදුරට අපි ෙම් කථා කරපු දූෂණ, අකටයුතුකම් 
නිවැරදි කිරීෙම් අවස්ථාව අපට උදාෙවනවා කියා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට පත් ෙවන ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් මතුෙවලා තිෙබනවා.  
දූෂණය, වංචාව, ෙබොරු කිරීම, සම්පත් නාස්තිය වැනි ක්ෙෂේතවල 
කප් ගහපු අය ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවල ඉන්නවා.  එම නිසා 
ෙම්වා කිසියම් ආකාරයකට පුනරුත්ථාපනය කරන අතරම,  
පළාත් රාජ්ය ෙසේවය විධිමත් ආකාරයට ස්ථාපිත කිරීම අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ කාරණය 
මතුෙවනෙකොට අපි දන්නවා එයට විරුද්ධව නිලධාරි තන්තය මතු 
වී සිටිනවා;  සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන තන්තයත් මතු වී 
සිටිනවා කියලා. අෙප් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිය 
හරියට කියාත්මක කරන්න නම්,  ඉතාමත්ම විධිමත් ආකාරයකට 
ඒ සුදුසුකම් සහිත නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත පළාත් පාලන 
ෙසේවයක් රාජ්ය ෙසේවයට යළිත් එකතුකළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව 
මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 
පළාත් පාලන ආයතනවලට මුදල් සම්පාදනය කිරීමට අදාළව අද 
ෙම් ගරු සභාෙව් යම්කිසි තාක්ෂණික පශ්නයක් මතු වුණා.  යම් 
යම් ගැටලු ටිකක් මතු වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පධාන 
අමාත්යවරු සමඟ කථා කරලා, පළාත් පාලන අමාත්යතුමාත් සමඟ 
කථා කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන යම් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් ලබා ෙදන බවට 
දැනට සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  ඒ අතර දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණයකට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැති 
බව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එතුමා සඳහන් කළා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සහ අෙනකුත් 
නීතිරීති හරියට කියාත්මක ෙවනවා නම්, පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශයක් අවශ්යත් නැහැ කියලා.  මූලධර්ම පශ්නයක්.  

923 924 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා නම්, ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරෙයක් 
අහනවා නම් පාෙද්ශීය සභාවක්, නගර සභාවක්, පළාත් සභාවක් 
සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙකොයි ඇමතිවරයාද ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන්?  
බලතල ෙබදීෙම් පද්ධතිය සහ බලතල විමධ්යගත කිරීෙම් පද්ධතිය 
හරියට කියාත්මක කරන්න නම් මධ්යම ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් 
සම්බන්ධීකරණ අමාත්යාංශයක පැවැත්ම අත්යවශ්යයි කියා මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  එම නිසා කථා කරන්න ඕනෑ පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශය අෙහෝසි කරන්න  ෙනොෙවයි. ඉතා ෙහොඳ 
පහසුකම් සහිතව, ඒ ෙමෙහයුම් පද්ධතිය කියාත්මක කිරීෙම් 
ධාරිතාව සහිතව පළාත් පාලන අමාත්යාංශය ශක්තිමත් කිරීම මත 
තමයි පළාත් සභා, නගර සභා සහ පාෙද්ශීය සභා ෙහොඳට 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  වර්තමාන පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශය අෙප් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන 
පද්ධතිය සම්බන්ධීකරණය කර ගනිමින්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි.   

පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට ඉතාම 
ෙහොඳ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක්  සහ අපට ලැෙබන විෙද්ශාධාර 
නිසි පරිදි සම්බන්ධීකරණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ඒකට අදාළ උපෙදස් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
අමාත්යතුමා, අෙප් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය ලබා දී 
තිෙබනවා.  ඒ පිරිස ෙම් කාලෙය් ඉතාම යුහුසුලුව ඒ කටයුත්ෙත් 
නියැෙලමින් සිටිනවා.  පළාත් පාලන විෂයට අතිවිශාල මුදලක් අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒවා නිසි පරිදි ෙයදෙවයි කියන 
සහතිකය අපට ෙදන්න පුළුවන්.   සියලුම පළාත් සභාවලට මුදල් 
ෙවන් කරන්ෙන් පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට ඕනෑ හිතුවක්කාර 
විධියට ෙනොෙවයි කියා  අපි කියන්න කැමැතියි. ඒ කටයුතු මුදල් 
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ මත සිද්ධ ෙවන බව සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  එම නිසා ෙම් සභාෙව් මීට කලින් ඉදිරිපත් වූ යම්කිසි 
අදහසකින් කවුරු ෙහෝ ෙනොමඟ යනවා නම් එය වළක්වා ගැනීම 
අෙප් යුතුකමක් කියලා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මම ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
[ .ப. 11.25] 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, மாகாண சைபகள் மற் ம் 

உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான 
கு நிைல விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வேதா , அண்ைமயிேல தமிழ்நாட் ல் ஏற்பட்ட ெவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும் உயிாிழந் 
தவர்க க்கும் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சார்பிேல 
ஆழ்ந்த அ தாபத்ைத ம் நான் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெசல்வந்தர்கைள ேம ம் ெசல்வந்தர்களாக்குவைத ம் 
வறியவர்கைள ேம ம் வறியவர்களாக்குவைத ம் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் 
ேபான்ேற, மாகாணங்க க்கான நிதிெயா க்கீட் ம் 
வ மானம் மிக்க மாகாணங்க க்கு அதிக ஒ க்கீ ம் 
நிவாரணத்ைத ேவண் நிற்கின்ற மாகாணங்க க்குக் குைறந்த 
ஒ க்கீ ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . மாகாண சைபக்கான 
நிதிெயா க்கீட் ம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
மாற்றாந்தாய் மனப்பான்ைம டேனேய நடத்தப்பட் ள்ளன. 
உதாரணமாக, ேமல் மாகாணத்திற்கு 52 பில் யன் பா ம் 
ெதன் மாகாணத்திற்கு 33 பில் யன் பா ம் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . ேபாாினால் அைனத்ைத ம் இழந்  
நிர்க்கதியாகி, எஞ்சி ள்ள உயிர்கைளக் காப்பதற்காகத் தம  
உயிைரக் ைகயில் பி த் க்ெகாண்  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப ைனகின்ற மக்கள் வாழ்கின்ற வடக்கு 
மாகாணத் க்கு 29 பில் யன் பாய் மட் ேம 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இேத நிைலயி ள்ள கிழக்கு 
மாகாணத் க்கும் 26.96 பில் யன் பாய்தான் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள . ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதியி ம் ெப ம்பான்ைம 
மீெள ம் ெசலவினங்க க்காகேவ ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
வாழ்வாதார உற்பத்திக்கான லதனம், மக்களின் வ வாைய 
உயர்த்தக்கூ ய உட்கட்டைமப் கள் ேபான்ற லதனச் 
ெசலவினங்க க்குக் குைறவான ெதாைகேய 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

இந்த நாட் ல் 1989ஆம் ஆண்  அரசியலைமப்பின் 
13ஆவ  தி த்தத்தி டாக மாகாண சைபச் சட்டம் 
இயற்றப்பட்ட . அன்  தல் இன் வைர இந்த நா  பல 
ஜனாதிபதிகைள ம் பிரதமர்கைள ம் சந்தித் விட்ட . கடந்த 
27 ஆண் களில் 13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைதக்கூட, இந்த 
நாட்ைட ஆட்சி ெசய்தவர்களால் ைமயாக அ ல்ப த்த 

யவில்ைல. ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் 13ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத்தின் கீழ் மாகாணங்க க்ெகன்  குறித்ெதா க்கப்பட்ட 
அதிகாரங்கள்கூட, 18ஆவ  தி த்தத்தி டாகப் பறித்ெத க் 
கப்பட்ட . இதற்குச் சிறந்த உதாரணம் 'திவிெநகும' 
சட்ட லம். இந்த நாட் ல் கடந்த காலங்களில் இடம்ெபற்ற 
நிகழ் கள் எதிர்காலத்தில் இடம்ெபறாமல் த ப்பதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்  இந்த அரசாங்கம் 
ஐ.நா. க்கும் சர்வேதசச் ச கத்திற்கும் வாக்கு தி 
அளித் ள்ள . அைத நிைறேவற் ம்வைகயில் மாகாணங் 
க க்கு உாிய ைறயில் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட ேவண் ம். 

நாம் சேகாதரத் வத் டன் ைகேகார்த் , இைணயாக 
நடப்பைதேய வி ம் கிேறாம். மாறாக, யாைர ம் எம  
ேதாள்களில் சுமப்பதற்குத் தயாாில்ைல. எம  தாயகப் 
பிரேதசத்தில் அதி ச்ச அதிகாரப் பகிர் டனான சமஷ்  
அ ப்பைடயிலான தீர்ெவான்ேற இந்த நாட் ல் 

ைரேயா ப்ேபா ள்ள இனப் பிரச்சிைனக்கான நிரந்தரத் 
தீர்வாக அைம ம் என்பைத இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன். இந்த நாட் ல் த்தம் நைடெபற்ற 
காலத்ைதவிட, அதன் பின்னரான காலப்பகுதிகளி ம் 
ெதாடர்ச்சியாக நாட் ன் பா காப் க்கான நிதி அதிகாித்  
வந் ள்ளைத நாம் இந்த அைவயில் ெதாடர்ந்  சுட் க்காட்  
வந் ள்ேளாம். 2011ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா , "ெவளிநா களி ந்  ெபற் க்ெகாண்ட 
ஆ தங்க க்கான கடன் ெதாைகைய மீளச்ெச த்த  
ேவண் ள்ள " என்  அதற்குக் காரணம் ெதாிவிக்கப் 
பட்ட . 2012ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா , "அங்க னமைடந்த பைட ரர்க க்கான 
ம த் வச் சிகிச்ைச, பைட ரர்க க்கான ட்  வசதி மற் ம் 
அ ப்பைட வசதிக க்காக" என்  காரணம் 
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ன்ைவக்கப்பட்ட . 2013ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா , "பைடயினர் மற் ம் ெபா ஸ் ைறையச் 
ேசர்ந்தவர்க க்கு ன்றாவ  குழந்ைத பிறந்தால் பா 
100,000 ெகா ப்பதற்காக" என்  காரணம் கூறப்பட்ட . 
2014ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில், 
" ள்ளந்தண் வடம் பாதிக்கப்பட்ட பைட ரர்க க்கான 
வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் சம்பளம் மற் ம் 
அவர்கள  வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்குமாக" என்  
கூறப்பட்ட . 2016ஆம் ஆண் ற்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ம் 306.7 பில் யன் பாய் - 30,670 ேகா - 
பா காப் க்காக ஒ க்கப்பட் க்கிற .  

இங்கு ஒ  விடயத்ைதச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
கடந்த அரசாங்கத்தின் இ திக் காலப் பகுதிவைர சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் என்  தனியான ஓர் அைமச்சு இ க்கவில்ைல. அ  
பா காப்  அைமச்சிடேம இ ந்த . இப்ெபா  அதற்காக 
ஓர் அைமச்சும் தனியாக உ வாக்கப்பட்  அதற்ெகன 76.9 
பில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஏற்ெகனேவ 
பா காப் த் ைறக்கான ஒ க்கீ  அதிகாித்தி க்ைகயில், 
ேமலதிகமாக சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்சுக்கு என் ம் 
தனியாக நிதி ஒ க்கப்பட் ப்ப  எத்தைகய சிக்கன 
நடவ க்ைக என்பைத அரசாங்கம்தான் இந்தச் சைபக்கும் 
மக்க க்கும் ெதளி ப த்த ேவண் ம். 

பா காப் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள 306.7 பில் யன் 
பாயான , இலங்ைகயின் வரலாற்றில் இ வைரயில் 

இல்லாத அதி ச்ச ஒ க்கீடாகும். இந்த வரலாற் ச் 
சாதைனையப் ாிவதற்கு அரசாங்கம் நாட்  மக்கைளக் 
கடன்காரர்களாக்கி ள்ள . 9 மாகாணங்க க்கும் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள 237.9 பில் யன் பாய்  நிதிையவிட, பா காப் க்கு 
67 சத தம் கூ தலாக ஒ க்கப்பட் ள்ள . இவ்வா  
எம்ைமக் கடன்காரர்களாக்கி, எம  வாிப்பணத்தில் எம  
பகுதியில் நிைலெபறச்ெசய் ள்ள இரா வத்தின க்காக 
ஒ க்கப்பட்ட நிதிெயா க்கீட்ைட நாம் எவ்வா  ஆதாிக்க 

ம்? இந்த நாட்ைட யாாிடமி ந்  பா காப்பதற்காக 
இவ்வள  ெப ந்ெதாைகயாக மக்களின் வாிப்பணம் 
ெசலவிடப்ப கிற ? நிச்சயமாக தற்ெபா  ெவளி 
நாட் ந்  இந்த நாட் க்கு எந்தவித பா காப்  
அச்சு த்த ம் இல்ைல. ெப ம்பான்ைம மக்களின் 
நன்மதிப்ைப ம் ஆதரைவ ம் ெபற்ற அரசாங்கெமன்றால், 
மக்களின் பா காப் க்கு இவ்வள  பாாிய ெதாைக 
ேதைவப்படா . ெசாந்த நாட்  மக்களிடமி ந்  தன்ைனப் 
பா காக்க வி ம் ம் அரசாங்கெமன்றால் நிச்சயம் இத்ெதாைக 
ேதைவப்ப ம். ஆனால், அவ்வாறான ஓர் அரசாங்கத்ைத 
மக்களிடமி ந்  பா காக்கும் தார்மீகக் கடைம எமக்கில்ைல; 
எம்ைமத் ெதாி ெசய்த மக்கள் அதைன அ மதிக்க ம் 
மாட்டார்கள்; அைத அ மதிக்கும் அள க்கு அவர்கள் 
தார்மீகத் தரம் தாழ்ந்தவர்க ம் அல்ல. 

ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட எம  வடக்கு, கிழக்கு 
மக்க க்கு ஏற்பட்ட உயிாிழப் , ெசாத்திழப்  என்பவற் டன், 
ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட 1,02,241 
கு ம்பங்கள் எந்த வாழ்வாதார ம் இல்லாமல் இ க்கின்றன. 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத் ேதைவகள், ேபாாினால் 
அங்க னமாக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்வாதாரம் ேபான்ற 
இன்ேனாரன்ன விடயங்களில் ன்ைனய அரசாங்கம் ெசய்த 
அேத றக்கணிப்ைப இந்த அரசாங்க ம் ெசய்கின்ற . அந்த 
அரசாங்கம் சர்வாதிகாரமாகச் ெசய்தவற்ைறேய இந்த 

அரசாங்கம் நல்லாட்சி என்ற ெபயாில் ெதாடர்கிற . இந்த 
நாட்ைட மாறிமாறி ஆட்சி ெசய்தவர்கைளப் ேபான்ேற இந்த 
அரசாங்க ம் இனப்பிரச்சிைனக்கான நிரந்தரத் தீர்ைவக் 
காண்பைதவி த் , பா காப்ைபப் பலப்ப த் வ  ஏன்? 
உண்ைமயில் நல்லாட்சி என்ப  ேபச்சிலன்றிச் ெசய ல் 
இ க்க ேவண் ம். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
Sir, please give me one more minute. 

இந்த நாட்ைட ஆட்சிெசய்த எந்தெவா  ஜனாதிபதிேயா 
அல்ல  பிரதமேரா தமிழ் மக்களின் மனங்கைள ெவற்றி 
ெகாண்டவர்களாக இ ந்ததில்ைல. இந்த நாட் ன் 
இனப்பிரச்சிைன காரணமாகப் பல இலட்சக்கணக்கான தமிழ் 
மக்கள் தம  உயிர்கைள இழந் ள்ளனர்; பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெசாத் க்கள் அழிக்கப்பட் ள்ளன; பல்லாயிரக் 
கணக்கான இைளஞர், வதிகள் வாழ வழியின்றி 
இ க்கின்றனர்; ஆயிரக்கணக்கான குழந்ைதகள் ெபற்ேறாைர 
இழந்  தவிக்கின்றனர். ஆனால், இனப் பிரச்சிைனக்குத் 
தீர்வாக ன்ைவக்கப்பட்ட மாகாண சைபக்கான ெசாற்ப 
அதிகாரங்கள்கூடப் பறித்ெத க்கப்ப கின்றன. இந்தச் சிறிய 
நாட் ல்  வடக்கு, கிழக்குக்கு சமஷ்  அல்ல  சுயாட்சி 
வழங்கினால் நா  தனியாகப் பிாிந் வி ெமன் ம் 
அேதேவைள, மாகாண சைபக்கு அதிகாரங்கைள 
வழங்கிவிட்டால் மத்திய அரசாங்கத் க்கும் மத்திய 
அைமச்சர்க க்கும் என்ன ேவைல இ க்கப்ேபாகிற  என் ம் 
அைமச்சர்க ம் அதிகாாிக ம் க கின்றனர். நாங்கள் 
வடக்கு, கிழக்குக்கு மட் ேம சமஷ்  அ ப்பைடயிலான 
அரசியல் தீர்ைவக் ேகா கிேறாம். இந்த நாட் ன் 

ைமக்கும் அதைனக் ெகா ப்பதா, ேவண்டாமா? என்பைத 
நீங்கேள தீர்மானி ங்கள்! எங்க க்கு என்ன ேவண் ம் 
என்பைதத்தான் நாங்கள் ேகட்க ம். இ  நாட்ைடப் 
பிள ப த் வேதா அல்ல  நைட ைறச் சாத்தியமற்றேதா 
அன் . இவர்கள் அவ்வா  கூ வதான , எமக்கு 
வியப்ைபயளிக்கின்ற .   

'திவிெநகும' சட்ட லத்ைத இந்த அரசாங்கம் 
உடன யாகத் தி ம்பப் ெபறேவண் ம்.  உண்ைமயான 
நல் ணக்கம் என்ப  ெசய ேலேய தங்கி ள்ள . 
மாற்றாந்தாய் மனப்பான்ைம டன் மாகாண சைபக க்கு நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ைகயில், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத 
எத்தைகய நல்ெலண்ண அ ப்பைடயில் ஆதாிப்ப ? 
நல் ணக்க ம் நல்ெலண்ண ம் ஒ  தரப்பி ந்  வந்தால் 
மட் ம் ேபாதா . அ  இரண்  தரப் க்கும் ெபா வான . 
நாம் எம  நல் ணக்கத்ைத ம் நல்ெலண்ணத்ைத ம் 
சுதந்திரத்திற்கான ேபாராட்டத்தி ந்  இன் வைர 
ெவளிப்ப த்திேய வந் ள்ேளாம். எனேவ, இந்நாட் ல் தமிழ் 
மக்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ ம் 
ஒ க்கு ைறகைள மற்ெறா  பங்குதாரர்களான சிங்கள 
சேகாதரர்க க்கு எ த் ச்ெசால் , அத டாகத் தமிழ் 
மக்க க்கான அதிகாரங்கைள வழங்கி, அைனவ ம் 
ஒன் பட்  இத்ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
வழிவைககைளச் ெசய்ய இந்த அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் 
என்  ேகட் , விைடெப கிேறன். 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. S.M. Marikkar. You have 

five minutes. 
  
[පූ.භා. 11.34] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනෙය් 

ෙක්න්දස්ථානය වුණු ෙකොළඹ දිස්තික්කය පමුඛ වූ බස්නාහිර 
පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යනුෙවන් අමාත්යාශයක් හදලා, අෙප් ර ෙට් 
ආර්ථිකෙය් දියුණුව බස්නාහිරින් පටන් අරෙගන, අෙප් ආර්ථිකය 
වර්ධනය කරලා ෙලෝකෙය් ආර්ථිකයත්  එක්ක තරග කරන්න 
පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කිරීෙම් මූලික පියවර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

බස්නාහිර සංවර්ධනය ගැන කථා කරද්දී ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
පමුඛ ස්ථානයක් ගන්නවා. ඒ ෙකොළඹ  දිස්තික්කය තුළ පිහිටි මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ගැන 
මා කථා කරන්න ඕනෑ. දැන් Megapolis කියන වැඩසටහන 
යටෙත්, රෙට් පරිපාලන නගරය වන පැලවත්තත් රෙට් වාණිජ 
නගරය වන ෙකොළඹත් අතර පිහිටි ෙකොෙළොන්නාව අමතක කරලා 
බස්නාහිර පළාත සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය  දශකයක් දශක එකහමාරක් මුළුල්ෙල් 
විසඳුම් ෙනොලැබුණු, අෙප් පෙද්ශයට ආෙව්ණික ගැටලු 
ගණනාවකට ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ බස්නාහිර සංවර්ධන 
වැඩපිළිෙවළ හරහා විසඳුම් ලබා ෙගන, ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් 
ජනතාවටත් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අෙනක් පෙද්ශවල ජනතාවටත් 
වරපසාද සහිතව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා විශ්වාස 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අධ්යාපනෙයන් දුර්වලම 
අධ්යාපන ෙකොට්ඨාසය හැටියට පවතින, ජන ජීවිතය කඩා වැටුණු, 
පහසුකම්වලින් ඉතාම පහළ මට්ටමට වැටී තිෙබන ආසනයක් වන 
ෙකොෙළොන්නාවට බස්නාහිර පළාත සංවර්ධනෙය්දී පමුඛතාව ලබා 
ෙදන්න කියලා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ය ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක මැතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා  සිටින්න කැමැතියි.  

එදිෙනදා සැප පහසු ජීවිතයක් ගත කරන ෙකොළඹ නගරෙය් 
ජනතාවෙග් කුණු කසළ ටික පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  සිටි 
ආරක්ෂක ෙල්කම් එක්ක ෙකොළඹ මහ නගර සභාව එකතු ෙවලා 
ෙකොෙළොන්නාවට බලහත්කාරෙයන් ෙගනැවිත් දමලා, 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන් කඩා 
වට්ටලා තිෙබනවා.  ඒ කාලෙය් ඒකට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය 
කරපු ජනතාව සුදු වෑන් එවලා උස්සලා, ඒ කුණු කන්ද 
බලහත්කගාරෙයන් දිගින් දිගටම අක්කර විසි අටක පමාණයක  
භූමි පමාණයක පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  

1905දී අඹතෙල් සිට ෙකොළඹට වතුර ෙගනියන්න 
ෙකොෙළොන්නාව හරහා ජලනළ එලා තිෙබනවා.  ඒ ජල නළ  
මාර්ග  වසර 110ක් තිස්ෙසේ අලුත්වැඩියා කරලා නැහැ. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ලංකාව පුරාම පාරවල්   හදද්දී අෙප් ෙකොෙළොන්නා ෙව් 
පාර විතරක් හදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය් 
වතුර බට ටික ගලවන්න බැරි නිසා.  ෙම් නිසා විවිධ වූ දුෂ්කතරතා 
රැසකට මුහුණ ෙදන, සංවර්ධනය ඉතාම හීන වූ තැනක් බවටට 
ෙකොෙළොන්නාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ලබන 

ෙපබරවාරි මාසෙය් අග සිට ෙමොනයම් තත්ත්වයක්  යටෙත් ෙහෝ 
අඹතෙල් සිට  ඔරුෙගොඩවත්ත දක්වා පාර හදන්න මූලිකත්වය 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මහාමාර්ග අමාත්යතුමාට මා  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අපි ගරු පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමාට කියා සිටිනවා, ෙකොළඹ 
නගරෙය් කුණුවලට ෙකොෙළොන්නාව ජනතාව පළි නැහැ කියලා. ඒ 
සඳහා ෙකොළඹ නගර සභාවට සැලසුමක් නැත්නම්, ෙකොළඹ 
නගරාධිපතිට සැලසුමක් නැත්නම්, ඒ ගැන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
කුණු ෙගනියන්න තැනක් ඒ අය හදා ගන්න ඕනෑ. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් බරපතළ පතිවිපාකවලට ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවන එක නතර ෙවන්ෙන් නැහැ, නතර කරන්නත් 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙකෝට්ෙට් මිනිසුන්ට වාෙග්ම, ෙදහිවල මිනිසුන්ට වාෙග්ම, 
කඩුෙවල මිනිසුන්ට වාෙග්ම ෙකොෙළොන්නාෙව් මිනිසුන්ටත් 
නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න, ඒ ජන ජීවිතය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
හැකි වන පරිදි ඒ පශ්නය විසඳා  ෙදන්න කියලා. ඒක තමයි යහ 
පාලනෙය් ෙපොෙරොන්දුව. ගරු අගමැතිතුමා ෙකොෙළොන්නාෙව් 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්ත් එයයි. එය ඉෂ්ට කර දීම ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් බව කියන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

You have five minutes.  
 

[පූ.භා. 11.38] 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා සමඟ සමීපව කටයුතු කළ 

ෙකනකු හැටියටත්, පාෙද්ශීය සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන 
වඩාත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියා විශ්වාස කරන ෙකනකු 
හැටියටත් මම සතුටු ෙවනවා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
ලැබීම පිළිබඳව.  

පළමුව, "පළාත් සභාව සුදු අලිෙයක්" කියන කථාව සම්පූර්ණ 
මිත්යාවක් බව කියන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවල කියාකාරිත්වය 
පිළිබඳව ''ෙදවිසි වසරක බලය ෙබදීම''  කියන ගන්ථෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි.  ෙමම ෙපොත ලියා තිෙබන්ෙන් 
මූල්ය ෙකොමිසෙම් හිටපු සභාපති අෙශෝක ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
එතුමා උදාහරණ ෙදකක් අරෙගන ෙපන්වනවා, 2004 වසෙර්දී 
පළාත් සභාවල වියදෙමන් පළාත් පරිපාලනය සහ අෙනක් වියදම් 
සඳහා වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 3.89ක් පමණයි කියලා. 
2009 වසෙර්දී උතුරු පළාෙත් පළාත් සභාව පිහිටුවීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන එය සියයට 6.18 දක්වා වැඩි වුණා. දැන් කිසි සැකයක් 
නැහැ, ඒ ගණන නැවතත් සියයට තුනයි ගණනකට නැතිනම් 
හතරයි ගණනකට අඩු ෙවලා ඇති. ෙම් පළාත් සභාවල පරිපාලනය 
සඳහා අතිවිශාල මුදලක් ගිල දමනවාය කියනවා. ඒක සම්පූර්ණ 
මිථ්යාවක්. අෙනක් සියලුම මුදල් වැය වන්ෙන් යටිතල පහසුකම්, 
සමාජ යටිතල පහසුකම්, ආර්ථික යටිතල පහසුකම්, පජා ෙසේවා 
සහ කෘෂිකර්ම, අධ්යාපනය, කර්මාන්ත ආදිය ෙවනුෙවන්.  ඒ 
විෂයයන් පළාත් සභා යටෙත් තිබුණත්, මධ්යම රජය යටෙත් 
තිබුණත් -ෙකොෙහොම වුණත්- එම මුදල  වියදම් ෙවනවා.   ඒ නිසා ඒ 
කථාවත් සම්පූර්ණ මිථ්යාවක්. 

''රෙට් ජාතික ගැටලුවට පළාත් සභා විසඳුමක් ෙනොෙවයි'' 
කියන එකටත් උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නම් කුමක්ද 
විසඳුම? ෙම් රෙට් තිෙබන ජාතික ගැටලුෙව් මූලික වශෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් බලය පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙම් ෙද්ශපාලන බලය පිළිබඳ 
පශ්නය, රාජ්ය බලය පිළිබඳ පශ්නය විසඳා ගන්ෙන් නැතිව අපට 
ෙමතැනින් ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

පළාත් සභා අවශ්ය ෙවන්ෙන් උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාත්වලට 
පමණක් ෙනොෙවයි. ඒවා අෙනකුත් පළාත්වලටත් අවශ්යයි. 
පාෙද්ශීය සංවර්ධනය පිළිබඳ තීන්දු ගැනීෙම් බලය අෙනකුත් 
පළාත්වලටත් අවශ්යයි. මධ්යම පළාෙතන් බිහිවුණු ෙකෙනකු 
හැටියට, ඒ වාෙග්ම මධ්යම පළාෙත් ඉතාම ෙනොදියුණු ගම්මානයක 
ඉපදිලා හැදුණු වැඩුණු ෙකෙනකු හැටියට මා කියනවා අපටත් 
බලය ඕනෑ, අෙප් පළාත්වලටත් බලය ඕනෑ කියලා. අද වන විට 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන සංවර්ධන මට්ටම  සංසන්දනය 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් මුලතිව්  සමඟ.  ඉතින්, ෙම් පළාත් දියුණු 
කරන්න නම් ෙකොළඹ සිට තීන්දු ගැනීම නවත්වලා  ඒ අදාළ 
පළාත්වලට බලය ෙදන්න ඕනෑ. 

 පළාත් සභා කමය දුර්වල ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කිසිම 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, 1988 වසෙර් සිට අද වන තුරුත් සෑම 
ආණ්ඩුවක්ම  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
තිෙබන සෑම comma එකක්ම, full stop එකක්ම පාවිච්චි කරලා 
බලය ආපසු ගත්ත නිසායි. දකුණු අතින් ෙදන  බලය ආපසු වම් 
අතින් ගත්ත නිසා තමයි පළාත් සභා ෙමෙසේ දුර්වල ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභාවල පඥප්ති හදන්න කිසිම උදවුවක් 
කරන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභාවලට පඥප්ති හදන්න බැරි වුණ නිසා 
තමයි, ඒ පාසල්  මධ්යම රජයට පවරා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්; ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
මාර්තු මාසෙය් උතුරු පළාත් සභාව ෙසෞඛ්ය පඥප්තියක් හැදුවා, 
අෙපේල් මාසෙය් අධ්යාපන පඥප්තියක් හැදුවා. ඉන්පසු ඒවා  
ෙනොපමාව ආණ්ඩුකාරවරයාට යැව්වා. ආණ්ඩුකාරවරයා  ඒ පිළිබඳ 
උපෙදස් ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපතිවරයාට ෙයොමු කළා.  නමුත් අද 
වන තුරු ඒ පඥප්ති පළාත් සභාවට නැවත ලැබිලා නැහැ. ගිය 
මාෙසේ පළාත් ෙල්කම්වරයා ඇවිල්ලා බලනෙකොට ඒ පඥප්ති 
නීතිපතිවරයා ළඟ හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමන්න ෙම් පශ්න 
තමයි විසඳන්න  ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් පිළිබඳ ජාතික පතිපත්ති 
තීරණය කරන  Land Commission එක පිහිටුවලා නැහැ. එෙසේ 
කළා නම් බලය ෙබදා හැරීම පිළිබඳව තිෙබන හුඹස් බිය නැති 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙගොවිජන ෙසේවා විෂයය පවා මධ්යම රජයට 
අරෙගන තිෙබනවා, 1991 වසෙර්දී නඩු තීන්දුවක් වැරැදි ෙලස 
අර්ථ නිරූපණය කරලා. 2003 වසෙර්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒත් තවම අඳ ෙගොවීන් පිළිබඳ බලතල 
කියාත්මක කරන්ෙන් මධ්යම ආණ්ඩුවයි. ෙම් පශ්න තමයි  
විසඳන්න ඕනෑ.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. වතු තුළ වැඩ කිරීමට පාෙද්ශීය සභාවලට තිෙබන 
ඉඩ කඩ සීමා ෙවලා තිෙබනවා. සංවර්ධන කටයුතු කිරීම නිසා 
සමහර පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරුන්ට අධිභාර නිකුත් කර 
තිෙබනවා. එම නිසා පාෙද්ශීය සභා පනතට සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gamini Lokuge. You 

have three minutes. 

[පූ.භා. 11.42] 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙකොටම මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා, 

බස්නාහිර පළාත සඳහා "බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයක්" බිහි වීම පිළිබඳව.  ෙමොකද,  අද බස්නාහිර 
පළාෙත් සියලු කටයුතු අතර විශාලම ගැටලුව  බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීමයි. 
ෙකොෙළොන්නාව ආසනය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග්, අද කැස්බෑව ආසනයටත් ෙවලා තිෙබන පධානම 
පශ්නය තමයි කරදියාෙන් තිෙබන කුණු අපදව්ය කළමනාකරණ 
ස්ථානය. අද වන විට ඒ පළාෙත් ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂාව කාලෙය් කරදියානට පමණක් 
ෙනොෙවයි, නුෙග්ෙගොඩට එන ෙතක්ම ඒ දුර්ගන්ධය පැතිරිලා 
යනවා. ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිබුණා, ෙම් 
කුණු කසළ පුත්තලෙම් අරුක්කාල්වල limestone  ගත්ත තැන්වල 
තැන්පත් කරන්න. ෙම් සඳහා මූලික කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිබුණා. නව ඇමතිතුමා ඒ ව්යාපෘති ඉදිරියට ෙගන යනවාද, 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් විකල්ප කමයක් ඇති කරනවාද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ.  

ඉක්මනින්ම ෙම් සඳහා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළේ 
නැත්නම්, අෙප් පළාෙත් ජනතාව ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත් 
ෙවනවා. දැනට අක්කර 25ක 30ක පෙද්ශයක අවිධිමත් විධියට 
කුණු දැමීම කරනවා. කැස්බෑව පෙද්ශෙය් කුණු පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙහෝමාගම, ෙමොරටුව, ෙදහිවල, ගල්කිස්ස,  ෙකෝට්ෙට් 
කියන ෙම් හැම පළාතකින්ම කුණු ෙගනැත් දමනවා. ෙමය 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙමය අෙප් පළාත්වලට 
බලපාන විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පිළිබඳව කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියලා. විවිධ අය ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා ෙම්වායින් විදුලි බලය නිපදවන්න පුළුවන්, ෙම්වායින් 
ෙවනත් ෙද් කරන්න පුළුවන් කියලා.  නමුත් ගැඹුරින් බැලුවාම, 
එය සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරපු තැන්වල මීට වඩා බරපතළ පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ලැෙබන අළු, ඒවායින් ලැෙබන 
liquor ඊට වඩා විසක් බවට පත් ෙවනවා. ඒවා නිෂ්කාසනය 
කරන්න අද ලංකාෙව් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම් වාෙග් 
කටයුත්තක් ආරම්භ කරන ෙකොට අපි ගැඹුරට කල්පනා කරලා 
බලන්න ඕනෑ, එහි තිෙබන පතිවිපාක ගැන. නමුත් අරුක්කාල්  
වාෙග් තැනකට ෙගන ගිහින් තැන්පත් කිරීම තමයි සුදුසු. ඒ වාර්තා 
අනුව, අවුරුදු 25කට 30කට එෙසේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ෙම් කමෙය්දී වියදම වැඩි වුණත්, පාරිෙභෝගිකයනුත් ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙගවන්න කැමැති ෙව්වි. ෙම් වාෙග් ස්ථිරසාර වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Mujibur Rahuman, you have five minutes. 
 
[පූ.භා. 11.45] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් මහා නගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් නාගරික 
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සංවර්ධන අධිකාරිය ෙකොළඹ නගරය තුළ විශාල කථාබහකට ලක් 
වුණ ආයතනයක් බව අපි දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හැදුෙව්,  නගරෙය් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න; නගරෙය් 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න; ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
නගරය අලංකාර කරන්නයි. එවැනි මූලික කරුණු කිහිපයක්  මුල් 
කර ෙගන තමයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හැදුෙව්. නමුත් පසු 
ගිය කාලෙය්  යුද්ධය අවසාන වුණාට පසුව - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටතට පත් වුණාට පසුව -  එම 
ආයතනය වැඩ කෙළේ හමුදාෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියටයි; 
හමුදාෙව් regiment එකක් හැටියටයි කියන එක අපි දැක්කා. 

එදා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විෙශේෂෙයන්ම ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයා යටෙත් හමුදාවක් හැටියට තමයි කියා කෙළේ. 
හමුදාෙවන් ෙදන අණ කියාත්මක කරන විධියට තමයි ෙකොළඹ 
නගරෙය් ජීවත් වන මිනිසුන්ෙග් නිවාස කඩලා ඒ මිනිසුන් 
බලහත්කාරෙයන් නගරෙයන් එළියට දමන්න සැලසුම් කෙළේ. 
එෙහම සැලසුම් කරපු ආයතනයක් හැටියට තමයි ෙකොළඹ 
නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාව පසු ගිය කාලෙය් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය දැක්ෙක්. ඒ නිසා අෙප් අලුත් ඇමතිතුමාට - මහා නගර 
හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමතිතුමාට- එතුමා යටෙත් තිෙබන 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අලුත් මුහුණක් ෙදන්න සිදු 
ෙවනවා.  ෙමොකද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කියන එක 
පිළිබඳව ජනතාවෙග් හිත්වල ඇඳිලා තිෙබන්ෙන්, එය හමුදාෙව් 
ෙරජිෙම්න්තුවක් කියන  චිතයයි.  එෙහම තමයි පසු ගිය කාලෙය්  
ජනතාව එම ආයතනය දැක්ෙක්.  ෙම් නගරෙය් ජීවත් වන දුප්පත් 
ජනතාවෙග් ඉඩ කඩම්වලට රෑ ගිහිල්ලා පැනලා, හමුදාව දමලා බය 
කරලා,  උෙද්  වන ෙකොට ඒ ජනතාව ෙගවල්වලින් එළියට දැම්මා. 
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් Mews Streetවල පිහිටි ෙගවල් 20ක  අවුරුදු 
80ක් පදිංචිව හිටපු ජනතාව,  ෙපේමදාස මැතිතුමා ඔප්පු ලබා දීපු එම 
ෙගවල්වලින්  2010දී බලහත්කාරෙයන් එළියට දමලා ඒ ඉඩම 
ආරක්ෂක ෙසේවා පාසලට ගත්තා. ඊළඟට 2012දී උසාවිෙයන් 
නිෙයෝගයක් දුන්නා, ෙගවල් අහිමි වූ ඒ අයට ෙබ්ස්ලයින් පාෙර් 
මිහිඳු ෙසන්පුර හදපු ෙගවල් 20ක් ෙදන්න කියලා. ඒ උසාවි 
නිෙයෝගයත් ෙනොතකා හරිමින්, ඒ උසාවි නිෙයෝගය කඩ කරමින්  
ඒ මිනිසුන්ට ෙගවල් ලබා දීම පැහැර හැර තිෙබනවා. ඒ ෙගවල් 
අහිමි වූ  මිනිසස්ු අවුරුදු හයක් තිස්ෙසේ තවමත්  ෙගයක් නැතිව 
ජීවත් ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය වැඩ කෙළේ මා කලින් කිව්වා වාෙග් හමුදාෙව් 
ෙරජිෙම්න්තුවක් වාෙගයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නිෙයෝග පවා 
පිළිගත්ෙත් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දීපු නිෙයෝග පවා කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ. එෙහම තමයි වැඩ කෙළේ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුවට විශාල 
වගකීමක් තිෙබනවා.  නගර සංවර්ධනය කියලා කියන්ෙන්, 
ජනතාවෙග් සංවර්ධනයයි. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්, ජනතාව 
වියුක්ත කරලා, ජනතාව නගරෙයන් පිට මං කරන සංවර්ධනයක්.  
එවැනි සංවර්ධනය ෙනොෙවයි අද අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
නගර සංවර්ධනය  කියන එෙකන් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවට සහභාගි ෙවන්න පුළුවන් 
සංවර්ධනයක්. එවැනි සංවර්ධනයකට අප යා යුතුයි. එෙහම නැතිව 
පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වූ ආකාරෙය්  සංවර්ධනයක් කරන්න 
ෙම් රජය සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ ඒ අහිංසක 
ජනතාවට  ගරු ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා සාධාරණත්වය ඉෂ්ට 
කරන්න කියලා මා නැවත වතාවක් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.       

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[පූ.භා. 11.49] 
 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  විෂය 

යටෙත් කථා කරන්නට මට  ෙවලාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  යටෙත් ස්ථාපිත කරන ලද පළාත් සභා 
කමය පිළිබඳව  ෙම් වන විට අවුරුදු 25කට වඩා ෙම් රෙට් අපි අත් 
දැකීම් ලබා තිෙබනවා. අපි එක අතකින් කනගාටු ෙවනවා, අෙප් 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා පළාත් සභාව තවමත් සුදු අලිෙයක් 
කියලා කියපු එක ගැන. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාව සුදු අලිෙයක් 
ෙනොෙවයි. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින  මන්තීවරුන්ෙගන්  
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  පළාත් සභාව හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
අයයි. සියයට 40ක්, 50ක් පමණ මන්තීවරුන් මුලින්ම 
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාෙවන්. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් පළාත් සභා කමය ඇති වුෙණ් අෙප් තිෙබන 
පශ්න විසඳා ගන්නයි.  

අද, ෙම් කමය ශක්තිමත් කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනෑ. 
පළාත් සභාව පිහිටුවා අවුරුදු 25ක් පහු ෙවන ෙකොට පළාත් 
සභාෙව් තිෙබන යම් යම් බලතල, යම් යම් ආයතන මධ්යම රජයට 
පවරා ගැනීම ඉතාමත් අහිතකර තත්ත්වයක්. ෙමොකද පළාත් සභා 
කමය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ පළාෙත් ජීවත් ෙවන 
ජනතාවට පහසුකම් සලසන්නයි. පළාත් සභා කමය තුළින් ඒ 
පෙද්ශ පාලනය කරලා, එම පෙද්ශවල ජනතාව සම්බන්ධෙයන් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා, ඒ පෙද්ශවල ෙලොකු 
සංවර්ධනයක්  ඇතිකරන්නයි අපි බලාෙපොරාත්තු වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ගත්තාම, අනුරාධපුර 
යුගය ගැන කථා කරනවා නම් අෙප් රෙට් පළාත් පාලනය, ඒ 
වාෙග්ම පළාත් සභා ආකාරෙයන් බලය විමධ්යගත කරලා 
ෙනොෙයකුත් නායකයන්  ඒ පෙද්ශ පාලනය කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පළාත් සභා කමයට අපි කවුරුවත් බය ෙවන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි, පළාත් සභා කමය ආරම්භ කරන 
කාලෙය් කිව්වා,  ෙම්ක රට ෙබදන පනතක් කියලා.  නමුත් අද අපි  
අත් දැකීෙමන්ම දන්නවා, පළාත් සභා කමය තුළ රට ෙබදීමක් 
ෙකොෙහත්ම සිදු ෙවලා නැහැ කියලා. අෙප් ගරු මන්තීතුමා මතක් 
කළා වාෙග් අපට පරිපාලනය සඳහා ඉතාමත් සුළු මුදලකුයි වියදම් 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒෙකන් සිදුවන ෙසේවාව අපි ඉතාමත් අගය 
කරන්න ට ඕනෑ.  

මා ෙයෝජනා කරනවා, පළාත් සභා කමය අෙප් ර ට තුළ     
තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ලබා දීලා තිෙබන ඒ බලතල පළාත් සභාෙවන් අපි 
උදුරා ගත යුතු නැහැ. පළාත් සභාව මඟින් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් සංවර්ධනය ඇති කර ගැනීෙම් අවස්ථාව අපි ලබා 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධෙයනුත් 
යමක් කථා කරන්න ඕනෑ. පළාත් පාලන ආයතන,  විෙශේෂෙයන්ම 
පාෙද්ශීය සභා අද ගම් මට්ටෙම් තිෙබන සංවර්ධන ඒකක හැටියට 
කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා තුළින් ගෙම් 
ජනතාවට විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙම් ආයතන ජනතාවෙග් අවශ්යතා ඉටු කරන  ස්ථානද කියන 
ගැටලුව තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ෙම් ෙකොන්තාත් කමය තුළින් ෙනොෙයකුත් දූෂණ, වංචා 
රාශියකට  සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු බව අපි දැක්කා.  නමුත් ඒ අයට 
දඬුවම් ලැබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් දූෂණ කියා ගණනාවකට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිබුණා. ෙම් නිසාම තමයි පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට 
තිෙබන බලතල සම්බන්ධෙයන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
මතක් කෙළේ කියලා මා හිතනවා. ඇත්තටම බලතල සම්බන්ධව 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පත් ෙවන පුද්ගලයන්ෙග් 
පශ්නයකුයි තිෙබන්ෙන්. පාෙද්ශීය සභාවකට බලතල අවශ්යයි. 
සභාපතිවරයාට බලතල අවශ්යයි. ෙමොකද පාෙද්ශීය සභාෙවන්, 
නගර සභාෙවන් ෙකෙරන කාර්යන් ෙනොනවත්වාම ෙකෙරන්න 
ඕනෑ කාර්යන්. පෙද්ශය පිරිසිදු කිරීෙම් කටයුතු අපට ෙකොයිම 
ෙමොෙහොතකවත් නවත්වන්න බැහැ. ඒ නිසා සභාපතිවරයා හැටියට 
ඒ පාලනය ෙගන යන්න බලය අවශ්යයි. 

 පසු ගිය කාලවලදී පාෙද්ශීය සභා අය වැෙයන් ෙගොඩක් 
පාෙද්ශීය සභා පරාජයට පත් වුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ  නිසා 
තමයි පළාත් පාලන පනත ආපසු සංෙශෝධනය කරන්න සිදු වුෙණ්. 
ෙමොකද ෙම් පළාත් පාලන ආයතන පවත්වාෙගන යන්න නම් ඒ 
බලතල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට ලබා දීම අවශ්යයි. ෙම් 
විෂය පළාත් සභාවට විමධ්යගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කටයුතු 
හරි ආකාරෙයන් සිදු ෙවනවාද කියලා පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස් 
හරහා යම් පාලනයකට ලක් කරනවා නම්, ෙම් සභාවතිවරුන් 
අත්තෙනෝමතික විධියට කටයුතු කරන එක අපට වළක්වා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ තුළින් මහජනතාව සම්බන්ධ කර ෙගන කටයුතු 
කිරීෙම්දී පළාත් පාලන ආයතනවලින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න පුළුවන්. ඉතිහාසෙය් එෙහම වැඩ කටයුතු කළ බව අපි 
දැක තිෙබනවා. මමත් පාෙද්ශීය සභාවක සභාපතිවරෙයකු හැටියට 
කටයුතු කළා. මාර්ග වාෙග් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පතිසංස්රණය 
කිරීෙම්දී, ගෙම් ජනතාව එකතු කරෙගන, ඒ පළාත් පාලන 
ආයතනත් සම්බන්ධ කර ෙගන එවැනි වැඩසටහන් ගණනාවක් 
කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා ගැන කථා කිරීෙම්දී, පළාත් සභාවට 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

මම කියමින් සිටිෙය්, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් පළාත් සභාවට ලබා දීලා තිෙබන බලතල අඩු 
කරන්ෙන් නැතුව එය නිසියාකාරෙයන් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරන්නය කියන කාරණයයි. එෙසේ ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අද දිනෙය් කාරක 

සභා අවස්ථාෙව්දී විවාදයට ලක් ෙවන පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශය යටෙත් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ආයතනවල කටයුතු කරන අමාත්යවරුන්ෙග්, 
මන්තීවරුන්ෙග් හා පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන්ෙග් ඒ අවිධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන කථා බහට ලක් වන වකවානුවක, එවන් 
කථා බහකට ලක් ෙනොවී ජනතාවට ෙසේවය සැපයීමට මා හට හැකි 
වුණා.  

මම 2006දී, පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයක් හැටියට පත් වී 
ෙද්ශපාලන නායකෙයකු හැටියට කටයුතු කරමින් ෙද්ශපාලන 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වුණත්, ඒ අඩන්ෙත්ට්ටම් ඉවත දමමින් 
ජනතාවට ෙසේවය සැපයුවා. ඊට පසුව මම මහ නගර සභාවක 
නගරාධිපතිවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කර, අද ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියට පත් ෙවන්නට වරම් ලැබුෙව්, ඒ 
පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්ය භාරය ඒ ජනතාවට නිසි ෙලස 
සැපයූ නිසායි. මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ලංකාෙව් තිෙබන 
පළාත් පාලන ආයතනවලින් හරිත සම්මානය ලබා ගන්න පුළුවන් 
වුණු එකම මහ නගර සභාව බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවය 
කියා. එෙසේ එම සම්මානය ලබා ගැනීමට හැකි වුෙණ්, මා පාලනය 
කළ කාලය තුළයි කියන කාරණයත් ඉතාම ආඩම්බරෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. එවන් පළාත් පාලන ආයතන ෙගොඩ 
නඟන්නට අද අෙප් අගාමාත්යතුමා පියවර ෙගන තිෙබනවා. එෙසේ 
අරෙගන තිෙබන පියවර පිළිබඳව කථා කරනෙකොට, ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවට, ෙම් සම්මුතිවාදී වැඩ පිළිෙවළට එකඟව 
කටයුතු කරන පළාත් පධාන අමාත්යවරුන් ඉන්නවාද කියන 
සැකය මා තුළ තිෙබනවා. ඊට පධාන ෙහේතුව වන්ෙන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය යටෙත් තිබුණු බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාව අද 
විශාල වශෙයන් විගණන විමසුම්වලට ලක් කිරීමට කටයුතු කර 
තිබීමයි.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම එදා, "ෙම් මහ නගර 
සභාව අතිවිශිෂ්ට මහ නගර සභාවක්" කියා අෙප් මහ නගර 
සභාවට අදාළව සමරු සටහන් තබපු නිලධාරින් අද 
ෙද්ශපාලනීකරණයට යටත් ෙවලා, ඒ මහ නගර සභාෙව් ඉන්න 
නිලධාරින්ට, අවංක ෙසේවකයන්ට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අපි යන්ෙන් යහ පාලන ගමනක්. අපි යන්ෙන් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නඟන්නයි. ඒ යහ පාලන ආණ්ඩුව 
ෙගොඩ නඟන විට අෙප් රජය විසින් පළාත් සභාවට අරමුදල් ෙවන් 
කරනෙකොට ඒ අරමුදල පාෙද්ශීය සභාවට, මහ නගර සභාවට, 
නගර සභාවට යා යුතුයි. එය විධිමත්ව කියාත්මක විය යුතුයි. එෙසේ 
ෙනොවනතාක් කල්, ෙම් රට දියුණු කරන්නට බැහැ කියන 
කාරණය මා මතු කරන්ෙන්, මා කලින් සඳහන් කළ ඒ පළාත් 
පාලන ආයතනවලින් එම කාර්ය භාරය මා හරියට ඉෂ්ට සිද්ධ කළ 
නිසායි. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සමහර මන්තීවරුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා පැමිණි බව අපි දන්නවා. එෙසේ 
පැමිණි ඔවුන්ට මළ ෙගදර යන්න ඕනෑ නිසා, මඟුල් ෙගදර යන්න 
ඕනෑ නිසා ඒවා කැප කරලා ගිහිල්ලා යම් තනතුරු අරෙගන අද 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ඌව පළාෙත් පධාන ඇමතිතුමාට 
උපෙද්ශකවරුන් හය ෙදෙනකු ඉන්නවා. උපෙද්ශකවරු හය 
ෙදනාට පඩි ෙගවන්ෙන් - දීලා තිෙබන්ෙන්, නිලධාරින්ෙග් වාහන. 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහුෙග් සංගහ වියදම මාසයකට රුපියල් 
75,000යි. ඔන්න, කරන ෙද්වල්! අපි පළාත් සභාවලට එවන 
මුදලින් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? මෙග් අල්ලපු ආසනෙය් සිටින 
මන්තීතුමා කිව්වා, පළාත් සභා සුදු අලිෙයක් ෙනොෙවයි කියා. මම 
කියනවා, සුදු අලිෙයක් කියා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ෙවනෙකොට ජනාධිපතිතුමා  නිකුත් කර තිෙබන චකෙල්ඛ අභිභවා 
කටයුතු කරලා සභා අරමුදෙලන් පඩි ෙගවන්නට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙසේවකයන් 298 ෙදෙනක්, 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ෙසේවකයන් 13 ෙදෙනකු සහ අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් 69 ෙදෙනකු ෙම් ෙවනෙකොට අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙමොවුන්ට පඩි ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 140ක් සභා 
අරමුදලින් දරනවා. අපි ගෙම් පාර හදන්න, ගෙම් ෙබෝක්කුව 
හදන්න පළාත් සභාවට ෙදන අරමුදලින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ලබා දුන් ෙම් තනතුරුවලට පඩි ෙගවීම සිදු කරනවා. ෙම් ලබා දී 
තිෙබන තනතුරුවලට ජනවාරි ෙවනෙකොට පඩි ෙගවා ගන්න බැරි 
වුෙණොත්, ෙමොවුන්ටත් මහ පාරට එන්න සිදු ෙවනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

තවත් කරුණු ෙබොෙහොමයක් කියන්නට තිෙබනවා. ෙම් 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබන සමහර පළාත් සභා ෙද්ශපාලන 
පළි ගැනීම් කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ෙම්වා වළක්වා 
ගන්නට කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[පූ.භා. 11.59] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වසර 

අටක පමණ කාලයක් පාෙද්ශීය සභාවක සභාපතිවරෙයක් 
හැටියටත්, වසර 16ක් පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු හැටියටත් 
කටයුතු කරලා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් සහ මහා නගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විනාඩි 
කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම සතුටුයි. විනාඩි පහකින් නැගිටලා 
වාඩි ෙවන්නත් බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. නමුත් කථා කරන්න 
ලැබීම පිළිබඳව එක අතකින් සතුටු ෙවනවා.  

දිවංගත ශීමත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා ජන වාර්ගික 
අර්බුදයට විසඳුමක් විධියට ෙමය ආරම්භ කළා. ඒ සඳහා ෙමය 
තිරසාර විසඳුමක් ෙනොවුණත්, කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න පළාත් සභාවලින් යම් 
කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර වයඹ පළාත් හිටපු පධාන 
අමාත්යතුමා -වත්මන් කීඩා ඇමතිතුමා- කිව්වා, පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශයක් ඕනෑ නැහැ කියලා. ෙහට අනිද්දා 
කියාවි, අගමැතිතුමායි, ජනාධිපතිතුමායි, ෙල්කම්වරු ටිකකුයි 
හිටියාම ඇති, රටක් පාලනය කරන්න කියලා. නමුත් මම 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් කටයුතුවලදී අනිවාර්යෙයන්ම පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණය තිෙබන්න ඕනෑ 
කියලා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ අධීක්ෂණය හරියට සිදු වුෙණ් 
නැහැ. පළාත් සභාවලට මුදල් පතිපාදන ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභා පනෙත් III වන ෙකොටෙසේ (අ), (ආ), 
(ඇ), (ඈ) යන උප වගන්තිවල පැහැදිලිව සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. එහි තිෙබනවා, පදානයක් හැටියට පළාත් සභාවලට 
ලැෙබන මුදල් පළාත් සභා අරමුදලට ෙගවනු ලැබිය යුතුයි කියලා. 
ඒ සඳහා මම එකඟ ෙවනවා. අද පධාන අමාත්යවරුන් තමන්ට සිදු 
වුණු අසාධාරණ ගැන කථා කරනවා. මම අවුරුදු 16ක් පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් හිටියා. ඒ අවුරුදු 16 තුළ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට අවුරුදු 11ක් හිටියා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මම එක ෙරෝහලකට අඩු ගණෙන් වැසිකිළි ෙසෝදන කම්කරු 
රස්සාවක්වත් දුන්ෙන් නැහැ.  

අද ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් සුසංෙයෝගයකින් කටයුතු කරනවා නම්, ඒ 
යහ පාලනය පළාත් සභාවලත් තිෙබන්න ඕනෑ. අද පළාත් සභාවල 
ෙද්ශපාලනය, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ යහ පාලනය තිෙබන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මුදල් පතිපාදන ලබා දීම කප්පාදු 
කරන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් නැහැ, 
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල දක්වන්න කියලා. එෙහම වුෙණත් නැහැ. 
ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් කටයුතු සාධාරණව කරන්න 
කියලා. කරුණාකරලා හෘදය සාක්ෂිය අනුව සාධාරණව කටයුතු 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමහිදී අසාධාරණයක් වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. ෙමෙතක් කල් පළාත් සභාවල 
නිෙයෝජ්ය සභාපති, සභාපති සහ පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට 
රුපියල් දස දහෙසේ දීමනාව දුන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ගැන කවුරුවත් 
කථා කෙළේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් දකුණු පළාත් සභාපති 
ෙක්.ඒ. ෙසෝමවංශ මහතා විසින් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා ෙවත යවන ලද ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා. 

කරුණාකර ඒ අවස්ථාව උදා කරලා ෙදන්න. ෙම් රෙට් තිෙබන 
සියලු පළාත්වල මන්තීවරුන්ටත් රුපියල් දස දහෙසේ දීමනාව ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මම ගරු පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 
ස්ථිර වශෙයන්ම ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් 
ෙකොට්ඨාස කමයටද කියන එක පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ගැන පැහැදිලි කරන්න. එය පවත්වන්ෙන් කුමන වකවානුවකද 
කියන එක පිළිබඳව වචනයක් පකාශ කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මා කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව්දීම 
කිව්වත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමා,  එතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ලබා ෙදයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒක අපට දැන ගන්න ඕනෑ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් කථාෙව්දී මම උත්තර ෙදන්නම්. 

කලබල ෙවන්න එපා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මා ස්තුතිවන්ත වනවා, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

ඇමතිතුමාට. ඒ එක්කම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා නීතිය ගැන දන්නවා. 
ගාල්ල නගරය ගැන විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු 20ක් තුළ ගාල්ල නගරය පිළිබඳව නගර 
සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලනවා, ෙම් කටයුතු කරන්නය කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ali Zahir Moulana 

Seyed. You have five minutes.   

 
[12.03 p.m.] 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Chairman, the authority and necessity of local 
governance is imperative for any sound democracy. That 
too is resonant, Sir. Having served twice as the Chairman 
of the Eravur Urban Council which under my tenure was 
selected as a "Role-Model City for Disaster Resilience" 
by the United Nations and thereafter, as elected President 
of the Federation of Sri Lankan Local Government 
Authorities and Executive Committee Board Member 
representing Asia for the Commonwealth Local 
Government Forum, I am well aware of the importance of 
independent local authorities and the distinct issues at 
hand that might hamper the progress of its development.  

Sir, local authorities is democracy being exercised at 
the grassroots, and moreover the sole independent 
authority for overseeing and ensuring township 
development and maintenance, a vital component of Sri 
Lanka’s overall governing structure.  

However, at this juncture, Sir, I wish to point out that 
with the devolution of powers by way of the Thirteenth 
Amendment to our Constitution, the roles and authorities 
of provincial councils over local authorities has led to a 
significant amount of conflict, specifically with regard to 
jurisdiction and overbearing authority in the Eastern 

Provincial Council. As our new Government ushered in 
an era of good governance pledging to eradicate family 
bandyism, corruption and cronyism, I must bring to the 
attention of this House that certain segments of such still 
exist in the Eastern Provincial Council under the cloaks 
of the devolution of powers. Speaking from my own 
experience as a Chairman, a position I held until January, 
this year, I witnessed firsthand the effects of confusion 
over who has jurisdiction over a local authority - the 
Provincial Government or the Central Government?  

Hence, Sir, I must bring to the attention of this House 
that acts of cronyism are evidently prevailing effectively 
utilizing the prevailing confusion over who has 
overbearing authority. In the Eastern Province, 
appointment of cadres to meaningful posts have been 
carried out effectively ensuring that qualified individuals 
are  appointed to posts that have been deemed necessary 
for successful operation of the respective local authority. 
However, after the dissolution of elected local bodies 
early  2015, certain elected individuals in the Eastern 
Provincial Council are looking to negatively exploit the 
powers that they believe are vested with them and are 
creating positions in various local authorities by means of 
force and threats to the Competent Civil Commissioner 
responsible for the operations of the local authority, in the 
absence of an elected body, so that these provincial 
members' cronies or henchmen and their families are 
accommodated in positions that have been especially 
created for them in local bodies.  

Having said that, Sir, I wish to speak a few words on 
disbursement of funds by the Finance Commission. This 
is a centrally appointed committee and the funds are 
disbursed by them to the provincial councils, and 
provincial councils in turn allocate the funds to local 
authorities. There is no mechanism or  guideline for 
allocation of funds to local authorities. It is better if a 
proper mechanism is in place and also I am pleased to 
propose to set up  finance commissions at provincial level 
to regulate this function. 

Sir, let me conclude with this. Local Government Acts 
and Ordinances have been revised and revenue sources 
such as fines, licence fees et cetera have been updated.  
The revised Acts and Ordinances are  held up somewhere 
and are pending for nearly four years. It is better if this 
matter is expedited which will enhance own source of 
revenue for the local councils and reduce the financial 
burden on the Central Government. 

Thank you.  

 
[අ.භා. 12.08] 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, මට 

ෙම් ෙවලාව ලබා දීම ගැන. අපි සියලුෙදනාම මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා. පළාත් සභා 
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හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය යටෙත් පළාත් සභාවත්, නගර 
සභාවත්, පාෙද්ශීය සභාවත් තිෙබනවා. මන්තීවරු හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි, හැම ෙකනකුම දන්නවා, අෙප් නගර 
සභාවලට, පාෙද්ශීය සභාවලට, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාවලට මුදල් 
ෙවන් ෙවන බව. හැබැයි ෙම් මුදල් හරියාකාරව පාවිච්චි වන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක අපි හැම ෙකෙනක්ම දන්නවා.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් රුපියල් මිලියන 20ක් පළාත් සභා 
මන්තීවරුන්ට ලැබුණා; හැම පාෙද්ශීය සභාවකට රුපියල් මිලියන 
10 ගණෙන් හම්බ වුණා. හැබැයි ඒ මුදල්වලින් කිසි වැඩක් 
හරියාකාරව ෙකරිලා නැහැ. ඒවා බලන්න පළාත් සභාෙව් 
ඇමතිවරුන් ඉන්නවා; නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් කිසි 
ෙදයක් කරලා නැති බවට මා ෙපෞද්ගලිකව පළාත් සභාෙව් අයත් 
දැනුවත් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

අපි ඉදිරිෙය්දී ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එක නගරයකට, එක  
පාෙද්ශීය සභාවකට ෙවන් වන මුදල් සියල්ලක්ම එක එක 
අමාත්යාංශෙයන් ෙවන් ෙවනවා. හැබැයි ඒවා හරියාකාරව දැන් 
සිද්ධ වනවාද කියා පාෙද්ශීය සභාවලට, නගර සභාවලට බලන්න 
පුළුවන්. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන්, ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් අමාත්යාංශවලින් මුදලක් ෙවන් වනවා නම් ඒ 
මුදලින් හරියාකාරව ඒ කාර්යයන් සිද්ධ වනවාද කියන එක 
පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරුන්ටත්, නගර සභාවල 
නගරාධිපතිවරුන්ටත් බලන්න පුළුවන්.  

දිස්තික්  සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීෙම්දී අපි හැම ෙදයක් 
ගැනම බලනවා. නමුත් බලා ෙගන ගියාම කර තිෙබන ෙකොන්තාත් 
සියල්ලටම වැරැදි විධියට මුදල් ෙයොදවා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
ඉදිරි ෙය්දී ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න කියා මා ඇමතිතුමාට 
  ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරනවා. ඒවා හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව සැලැස්මක් හැදුෙව් නැත්නම් ෙම් ෙවන් 
කරන මුදල්වලින් පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ. එෙසේ ෙවන් කිරීම 
අසාර්ථකයි.  

අපට මුදල් ෙවන් ෙවනවා වාෙග්ම නිලධාරි මණ්ඩලයකුත් 
අපට අවශ්යයි. හැම අංශයකටම නිලධාරින් නැහැ. අපි TOලා 
බැලුෙවොත් TOලා නැහැ. ඒ TOලාට පහසුකම් දීලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම පළාත් සභා බැලුෙවොත් පළාත් සභාවට අවශ්ය නිලධාරින් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ග  රු සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
ෙමොකද, මෙග් කථාව විනාඩි 5කට සීමා කළ නිසා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ගරු 

ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාටත් තමයි ඉතිරි විනාඩි 20 ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලය කළමනාකරණය කර ගන්න 
අවශ්යයි.  

ඊළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 12.10] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී එම 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට කථා කිරීමට ලැබීම 
පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු වනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශයට සැලකිය යුතු මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාටත් මුලින්ම අෙප් 
ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ.   

ෙම් විවාදය ආරම්භ වන අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය, දර්ශනය හා වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු පැහැදිලි කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සභාෙව් 
සිටින සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට අයත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් අෙප් අමාත්යාංශෙය්  කරුණු  පිළිබඳව 
අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මුලින්ම ඒ පිළිබඳවත් මෙග් 
ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඉදිරිපත් කළ එක් එක් කරුණ පිළිබඳව 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන 
විට බස්නාහිර පළාෙත් දිස්තික් තුෙනහි සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල මහජන නි ෙයෝජිතයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් සාකච්ඡා 
පවත්වා අවසාන කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා පළාත් මට්ටමින් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල මන්තීවරුන් කැඳවා, අෙප් සැලසුම් 
ඉදිරිපත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස්  හා ෙයෝජනා ලබා 
ගැනීෙම් කියාවලිය අඛණ්ඩව සිද්ධ කරමින් තිෙබනවා. එම නිසා 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් කටයතුවලදී සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
මන්තීවරුන්ෙග් කියාකාරි දායකත්වය තවදුරටත් ලබා ෙදන 
ෙලසට අපි ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් දක්වා 
අපට ලබා ෙදන සහෙයෝගය හා දායකත්වය අපි කෘතෙව්දීව 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් විෂය පථයන් කියාත්මක කරන්න 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අමාත්යාංශය, නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් සහ සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංස්ථාව, ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ 
Megapolis ව්යාපෘතිය දැනට තිෙබනවා. එම ආ යතනවල පධානීන් 
හා සියලුම නිලධාරින් ධනාත්මකව හිතලා පාෙයෝගිකව කටයුතු 
කරමින් සිටීම පිළිබඳව අපි ඉතාම සතුටින් කථා කරනවා. අපට 
ඒක විශාල සතුටක්.  

අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රට තුළ 
කරන්නට සැලසුම් කර ඇති කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න පුළුවන්ය 
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තබාගන්න පුළුවන් බව අපි ඉතාම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සතුටින් සඳහන් කරන්න ට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිව, දර්ශනයක් ඇතිව, කමානුකූලව නව 
තාක්ෂණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින් තමයි අෙප් 
අමාත්යතුමා ෙම් අමාත්යාංශයට නායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ 
ලබාෙදන නායකත්වය අපි සුවිෙශේෂීව සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
නායකත්වය සමඟ අපි සියලුම ෙදනා කණ්ඩායමක් විධියට, අපට 
ලබා දී තිෙබන දැවැන්ත මුදල උපරිම ආකාරෙයන් පාවිච්චි කරලා 
ෙම් පළාෙත්ත්, රෙට්ත් දියුණුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවාය 
කියන එක අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එම 
නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස තුන තුළ අෙප් 
අමාත්යාංශයට අයත් විෂය පථයන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
තුළින් නීති හඳුන්වා ෙදනවා වෙග්ම ඒ නීති යථාර්ථයක් බවට පත් 
කරන්නට අපි සියලුම ෙදනා ඒකරාශි ෙවලා කටයුතු කරනවාය 
කියන එක සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මන්තීතුමා. දිවා ආහාරය දක්වා 

විනාඩි 16ක කාලයක් ඔබතුමාට තිෙබනවා. 

 
[12.15p.m.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Chairman, thank you for giving me this 

opportunity to participate in the Committee Stage 
Discussion of my Ministry and that of the Hon. Patali 
Champika Ranawaka, who I consider is a visionary. 

මධ්යම ආණ්ඩුව, පළාත් සභාව සහ පළාත් පාලන ආයතන 
සම්බන්ධීකරණ අමාත්යාංශයක් හැටියට තමයි මෙග් අමාත්යාංශය 
කටයුතු කරන්ෙන්. පළාත් සභා බලය විමධ්යගත කිරීෙමන් පසුව 
පළාත් සභාවල සම්පත් කළමනාකරණය හා ඵලදායීතාව ෙකෙරහි 
මධ්යම රජෙය් මැදිහත් වීමත් මෙග් අමාත්යාංශය තුළින් කරනවා.  

මෙග් කථාව ඉදිරියට ෙගන යෑමට ෙපර කිව යුතු තවත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. මහ ඇමතිවරු තමන්ට ෙවනම වැය ශීර්ෂයක් නැහැ 
කියලා පශ්නයක් මතු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්තුවා. හැබැයි, ෙම් පශ්නය ඉතාමත් ව්යාකූල පශ්නයක්.  

1988 ඇති කළ පළාත් සභා කමයත් එක්කම 1988 ෙවනම 
වැය ශීර්ෂයක් ෙම් ෙවනුෙවන් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 1989 
අවුරුද්ෙද් තිබුණා. ඒ වෙග් සමහර අවුරුදුවල වැය ශීර්ෂයක් 
තිබුණා, සමහර අවුරුදුවල තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා හුඟක් අය 
ෛනතික තර්ක ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ෙම් සතිය ඇතුළත 
පාෙයෝගික විසඳුමක් ලබා ෙදනවා කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ 
අගමැතිතුමාට පළාත් සභාවල බලය  ෙහෝ මුදල් පාලනය කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. කලින් අය වැයවලින් කමෙව්ද 
ෙදකක් අනුගමනය කළ නිසා තමයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට දැන් ෙම් පශන්යට විසඳුමක් ෙසොයන්න අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ශී ලංකාෙව් මහ නගර සභා 23කින්, නගර සභා 41කින්, 
පළාත් සභා 9කින් සමන්විත වුවද, එයින් 23ක් හැර අන් සියලුම 
සභා විසුරුවා හැරලායි තිෙබන්ෙන්. මීළඟ පළාත් පාලන 
මැතිවරණය ගැන පශ්න මතු කළා. සියයට 70ක් ෙකොට්ඨාස 
කමෙයනුත්, සියයට 30ක් සමානුපාතික කමෙයනුත් වන 
ආකාරයට 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 
විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත මඟින් අලුත් ඡන්ද කමයක් හඳුන්වා 
දුන් බව අපි දන්නවා. 2012 දී ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුවත්, 
සමහරු තවමත් අහනවා, කලින් කමයම කියාත්මක කරනවාද 
කියලා. එෙහම කලින් කමයක් නම් නැහැ. දැන් තිෙබන එකම 
කමය වන්ෙන් සියයට 70ක් ෙකොට්ඨාස කමය මඟිනුත්, සියයට 
30ක් සමානුපාතික කමය මඟිනුත්  නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීමයි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා, ගමට වග කියන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් බිහි 
කරනවා; දූෂිත මනාප කමෙයන් අපි ඈත් ෙවනවා කියලා. හැබැයි, 
පළාත් පාලන මැතිවරණයකදීවත් අපට ඒක කරගන්න බැරි නම් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ලැබූ ජනවරමට විරුද්ධව 
අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මා වග කීමකින් 
යුතුව කියනවා. 

අපි දන්නවා,  පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහයක් 
ගත් බව. අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, ඇයි ඒක සම්මත කර ගන්න 
බැරි වුෙණ් කියලා.  

2012 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනෙත් වගන්ති 2ක් තිබුණා. එකක් සීමා නිර්ණය සම්බන්ධව, 
අෙනක් එක පනත කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව. එවකට සිටි 
ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා ඒ පනත සම්පූර්ණෙයන්ම 
කියාත්මක කළා. නමුත් සීමා නිර්ණය සම්බන්ධව වාර්තාවක් 
සම්පූර්ණ ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාර්තාව භාර දුන්ෙන් 2015 
අෙගෝස්තු මාසෙය් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාටයි. එම වාර්තාව 
භාර දුන්නාට පසුව සීමා නිර්ණය සම්බන්ධව ෙනොෙයක් පශ්න මතු 
වුණා. ඉන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි මම කමිටුවක් පත් කළා. දැන් ඒ 
කමිටුව අභියාචනා සලකා බලමින් පවතිනවා. අද වන විට මට 
අභියාචනා 500ක් ලැබිලා තිෙබනවා. කලින් සීමා නිර්ණය කිරීම 
සම්බන්ධව, ෙකොට්ඨාස ෙවන් කිරීම සම්බන්ධව ෙනොෙයක් උදවිය 
ඇඟිල්ල දික් කළා. ඒ නිසා ෙදසැම්බර් මාසෙය් 11ෙවනි දා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙමම 
අභියාචනා සම්බන්ධෙයන් මම සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවලා 
තිෙබනවා. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් අභියාචනා 
සියල්ලම එකඟතාෙවන් විසඳන්නයි. ෙහේතුව, අපට ෙම්ක 
එකඟතාෙවන් තමයි විසඳන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අභියාචනා 
500ක් කියන්ෙන් විශාල පමාණයක්. එම නිසා සීමා නිර්ණය 
සම්බන්ධෙයන් කලින්  පශ්නයක් තිබුණා  කියන එකත් මට  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පිළිගන්නට සිදු ෙවනවා. 

අපි කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන කථා කරනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතයක් ෙයොමු කළා, 
ඊළඟ පළාත් පාලන ඡන්දෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය තුෙනන් 
එකකින් වැඩි කරනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
මන්තීවරුන් පත් කරනවා වාෙග්ම තුෙනන් එකකින් කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් වැඩි කරන්න. අපි දන්නවා, ලංකාෙව් 
ජනගහනෙයන් සියයට 52ක් කාන්තාවන් වුණත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය වන්ෙන් සියයට 5කට අඩු පතිශතයක් බව.  ඇයි 
කාන්තාවන් කාන්තාවන්ට ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් කියන එක 
අපි සලකා බලන්න ඕනෑ. 

943 944 

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර්  08  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කාන්තාවන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. හැබැයි, අවශ්යතාවක් දැන් 

නැහැ ෙන් ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පක්ෂයට තරුණයන් දමන්නට අවශ්යතාව තිබුණා නම්, 

තරුණෙයක් දමන්න පුළුවන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
බහු ආසන කමයටත් ඔබතුමා- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පනත අනුව බහු ආසන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 

එකඟතාෙවන් යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න ෙම් ගරු සභාවට ඉඩ 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙවනසක් කරන්න නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තිෙබන එක සම්මතයි. ඒ කියන්ෙන් බහු ආසන කමය 

සම්මතයි පළාත් පාලන ආයතනවල. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
තිෙබන එක සම්මතයි. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීමක්] මෙග් 

කථාෙවන් පසුව අහන්න.  පළාත් පාලන ආයතනවල විශාල 
වශෙයන් දූෂණය තිෙබන බව අපි දන්නවා. අපි දන්නවා, නිවාස 
සැලසුමක් -plan එකක් - අනුමත කර ගන්න ගියත් ෙනොෙයකුත් 
පශ්න මතු වන බව. ඒ නිසා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවත් සමඟ එකතු ෙවලා අපි ඒකාබද්ධ 
වැඩසටහනක් කරනවා, පළාත් පාලන ආයතනවල දූෂණය අඩු 
කරන්නට. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මහත්මියට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

කුණු පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. අපි දිගින් 
දිගටම කථා කළ පශ්නයක් තමයි කුණු පිළිබඳ පශ්නය. අද 
වනතුරු අපිට ඒ පශන්යට විසඳුමක් ෙසොයන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධ කරලා අපි ඒ 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
දන්නවා මීෙතොටමුල්ල, බ්ලූමැන්ඩල් කුණු කන්ද තාමත් තිෙබන 

බව. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට, දඹුල්ල වැනි පෙද්ශවල කුණු කසළ 
නිසා, කුණු දමන ස්ථාන අසල ගැවසීම හා ඒවා ආහාරයට ගැනීම 
නිසා වන ජීවීන්ටත් විශාල හානියක් සිදු ෙවනවා.  කුණු පශ්නය 
විසඳීම සඳහා අපි අද පළාත් පාලන ආයතන 108ක්  සමඟ වැඩ 
කරනවා. 

පළාත් පාලන ආයතනවල දූෂණය අඩු කිරීෙම් එක කමයක් 
human interface එක අඩු කිරීම. අපි front desk system එකක් 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා, එක තැනකින් සියලු ෙගවීම් කරන්න. 
ඒක අපි පළාත් පාලන ආයතන 108ක දියත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් තමන්ෙග් වරිපනම් බදු, අෙනකුත් licence වාෙග් ෙද්වල් 
ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා.  

අෙප් සමහර මන්තීවරුන් උතුෙර් ජනතාව ගැන කථා කළා. 
අපි උතුෙර් ජනතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 5,300ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාත් සභාව සඳහා රුපියල් මිලියන 
13,800ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

Sir, we have reconstructed the Iranamadu Tank, which 
would facilitate cultivation of an additional 21,000 acres. 
His Excellency the President believes in development 
through which you win the hearts and minds of the 
people. You know that during the last regime - which I 
was also a part of - we did a lot of work in the North 
through “Uthuru Wasanthaya” and various other 
programmes. But, we could not win the hearts and minds 
of the people. So, whatever development we do, we 
should win the hearts and minds of the people. Therefore, 
through the reconstruction of the Iranamadu Tank, an 
additional 21,000 acres will now be available for 
cultivation.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Now, the fertilizer subsidy is being chopped off. On 

one side you are making irrigation available for 21,000 
acres, but on the other side the farmers will not be enticed 
to cultivate. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, has the fertilizer subsidy scheme, 

which we had in the past, brought in the appropriate 
yield? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Absolutely! That was a success story. We had an 

excess in all products.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
While you say so, there are certain changes to be 

made to the fertilizer subsidy. The way it was done also 
needed certain reforms. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, His Excellency the President is very concerned 
about the Chronic Kidney Disease prevailing in the 
country. We have allocated a sum of Rs. 550 million in 
that regard. We are allocating further sums to take steps to 
eradicate the kidney disease, which has become a major 
problem. So, we have to take preventive steps and with 
funds from the Asian Development Bank, my Ministry is 
working towards that. His Excellency the President has 
given us leadership in carrying out that project.  

Also there is a "bridge project" under my Ministry and 
I am thankful to His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister for that. I hope to give every Hon. 
Member of Parliament an opportunity to name a bridge. 
Rural bridges are very important for this country and in 
due course we will take steps to complete that project.   

Sir, as certain Hon. Members mentioned, I also see a 
distance between the Local Government Authorities with 
regard to their administration. I have been to various 
provinces. I went to the Sabaragamuwa Province and to 
the Western Province and had a dialogue. So, I think we 
need to create a link among them. We need to work 
together and also need to eradicate corruption.   

Then, there is another issue which I would like to 
bring to the notice of the House. If you take a Minister or 
a Chief Minister of a Province, he exercises his powers 
through a Secretary. But, if you take a Mayor, he 
exercises direct executive power. Therefore, we all should 
consider certain amendments being made with regard to 
power being centralized in one person.  

If you take the Statutes of local government bodies such 
as the Municipal Councils Ordinance of 1947, ෙම්වාෙය් තවම 
ෙදමළ පරිවර්තනයක් නැහැ කියා මන්තීවරෙයක් කිව්වා. පළාත් 
පාලන ආයතන සම්බන්ධව පනත් සංෙශෝධනය කරන්න මම 
කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. යල් පැනපු 
පනත් තිෙබන්ෙන්. ඒ පනත් සංෙශෝධනය කිරීෙම් කාලීන 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. නුදුරු අනාගතෙය්දී ඒ සංෙශෝධන ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන බව මම වග කීෙමන් පකාශ කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පඥප්ති ෙදමළ භාෂාෙවන් මුදණය කර නැති බව තමයි 

කිව්ෙව්, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Yes, the Municipal Councils Ordinance. Sir, we have 

already taken steps and will take further steps in due 
course to attend to that.  

Sir, I am very thankful to all the Hon. Members who 
expressed their views with regard to my Ministry.         

We need constructive criticism, because my Ministry is 
the Ministry through which the common man connects 
with the Government. So, I appreciate all the views 
expressed. I do not have time to deal with each view 
individually. The Hon. Dayasiri Jayasekara expressed his 
views and the Hon. Vijitha Herath made a very good 
suggestion about having a public gallery in local 
government bodies. For transparency and for the media 
we should encourage those bodies to have a public 
gallery. I promise the House that I will take due measures 
for those bodies to have a public gallery and I will also 
see that proper steps are taken for the media to witness 
the sittings of the local government bodies.  

Finally, Sir, I would like to thank my former Deputy 
Minister, the Hon. Karunarathna Paranawithana, who has 
been a tower of strength to me, my Secretary, the Chief 
Secretaries and other officials for the support they have 
rendered to me.  

Thank you.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m. for lunch. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                  

අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY  CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

 
124 වන ශීර්ෂය.- සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  608 ,580,000 

தைலப்  124.- ச க, வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 608,580,000 

 
HEAD 124. -  MINISTER OF SOCIAL EMPOWERMENT AND 

WELFARE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 608,580,000 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Votes of the Ministry of Social 

Empowerment and Welfare - Heads 124, 216 and 331 
will be taken up now. The Hon. K. Thurairetnasingam to 
move the cut, please.   
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[பி. ப. 1.00] 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, "2016ஆம் 

ஆண் க்கான ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய 
கு நிைல விவாதத்தில், நிதி ஒ க்கீ க க்காக எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சின் கீ ள்ள திைணக்களங்கள் 
மற் ம் நி வனங்க க்குாிய 124, 216, 331 ஆகிய 
இலக்க ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின் கீழான ஒவ்ெவா  
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 
10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம்" என நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

 
[අ.භා. 1.02] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්  විවාදයට ගන්න වැය ශීර්ෂ 

අෙප් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් ෛදනික ජීවිතයත් එක්ක ගැට 
ගැහුණු, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් ඉලක්කයක් 
කරා ගමන් කරන අමාත්යාංශයකට අදාළ වැය ශීර්ෂ. සමාජ සවිබල 
ගැන්වීම කියන ෙම් විෂයය මීට කලින් ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත්ත්, ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි අමාත්යාංශය යටෙත්ත් 
පැවතුණා. අද ෙම් අමාත්යාංශෙය් අමාත්ය ධුරය දරන එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාම කලකදී සමෘද්ධි අමාත්යවරයා හැටියටත් 
කටයුතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මීට කලින් තිබුණු සමෘද්ධි 
අධිකාරියත්, තවත් ආයතන ගණනාවකුත් -ඔක්ෙකොම ආයතන 
පහක්-  අෙහෝසි කරලා තමයි 2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම පනත 
යටෙත්  2014 ජනවාරි මාසෙය් 3වැනි දා තමයි දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කෙළේ. ෙම් දිවි නැගුම 
පනතත් එක්ක හැදුණු සංවාදයක් රෙට් තිෙබනවා. ඒ  තමයි, දිවි 
නැගුම පනතින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිලාභ ඒ සමෘද්ධි 
පතිලාභීන්ට -දිවි නැඟුම පතිලාභීන්ට - ලැබුණාද කියන කාරණය 
සහ දහහතර ලක්ෂයක් වන -දහහතර ලක්ෂය කියන්ෙන් ඒ ෙතෝරා 
ගැනීම- අෙප් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් පශ්නවලට, ගැටලුවලට  
උත්තරයක් ලැබුණාද කියන කාරණය.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. විවිධ මට්ටම්වලින් ෙම් ආයතන ඒක 
රාශි කිරීෙම්දී,  ඒ ආයතනවල එක් එක් කාර්යයන්ට සම්බන්ධ වුණු 
ෙසේවකයන් 25,001ෙදෙනක් ෙම් දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුබද්ධ කර ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නය   මම මුලින්ම කථා කරන්න කැමැතියි. දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අන්තර්ගහණය ෙවන්න 
ඔවුන්ට අවස්ථා හතරක් -ෙතෝරා ගැනීම්-  දුන්නා. එක අවස්ථාවක් 
තමයි, මුල් ෙසේවා කාලය සමඟ විශාම වැටුප සහිත ෙසේවකෙයක් 
හැටියට දිවි නැඟුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ ෙවන 
එක.  ෙසේවකයන් 8,373ෙදෙනකුට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. හැබැයි, 
එතැන පශ්නයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාව ෙදන්න හැදුෙව් ෙම් 
ආකාරයට. ෙසේවකයාට රජෙය් භාරෙයන් ලැෙබන සියයට 12ත්, 
ෙසේවකයාෙගන් EPF එකට එකතු වන සියයට 8න් සියයට 6කුත් 
වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදලට අරෙගන, ඉතිරි වන සියයට 2ක 
විතරක් ෙසේවකයාට ලැෙබන විධියට තමයි ෙම් අවස්ථාව සකස් 
කරලා තිබුෙණ්. ෙසේවකයාට සියයට ෙදකක් විතරක් ලැෙබන 

ආකාරයට. පසුව ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන සාකච්ඡාවක් කරලා 
තිබුණා. ඒ ලිපි ෙල්ඛන සියල්ල දැන් මා ළඟ තිෙබනවා.  අවුරුදු 
19ක් තිස්ෙසේ ඒ ෙසේවකයන් උපයා ගත්ත මුදල් තමයි ෙම් EPF 
එෙක් තිෙබන්ෙන්.  ඒක වැරැදියි කියා තීරණය කරලා, දින සියෙය් 
ආණ්ඩු ෙව්දී 2015.02.16වැනි දා සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා  
තීරණයක් දුන්නා. ඒ තීරණය දැන් මා ළඟ තිෙබනවා. මා එම 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා දුන් 
ඒ තීරණය වැදගත්  එකක්. ඒ නිසා එහි අවසාන ෙකොටස මම දැන් 
කියවන්නම්.  

"ගරු නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්ය සජිත් ෙපේමදාස. 

මුල් ෙසේවා කාලය සමඟ පූර්ණ විශාම වැටුප් සහිතව දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අන්තර්ගහණය වූ සියලු නිලධාරින් 
විසින් 2014.01.03 දින දක්වා රජය හා ඒකාබද්ධව ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදලට දායක කළ සියයට 20ක් වූ මුදලින් වැන්දඹු 
හා අනත්දරු අරමුදලට දායක කළ යුතු මුදල් අඩු කර ඉතිරි මුදල 
එම ෙසේවකයන්ට ලබා දීම.... '' 

සියයට විස්ෙසන් වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදලට අඩු කරන 
ෙකොටස අඩු කරලා, ඉතිරි ෙකොටස ෙදන්න කියන එක තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්.  

''...ෙමම නිෙයෝගය වහාම ගැසට් පතෙය් පළ කර අදාළ 
චකෙල්ඛය නිකුත් කර ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමටත්, ෙසේවකයන් 
සඳහා ෙමම ෙගවීම් 2015.02.28 දිනට ෙපර ෙගවීමට කටයුතු 
කරන ෙලසත් දන්වමි. එෙසේම ෙමම කියා මාර්ගය අමාත්ය මණ්ඩල 
සන්ෙද්ශයක් මඟින්, අමාත්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමටත්, 2013 
අංක 1 දරන දිවි නැගුම පනත අනුව ඉදිරි කටයුතු කරන ෙලසත් 
ෙමයින් දන්වමි." අවසානෙය් තිෙබනවා, සජිත් ෙපේමදාස, ගරු 
නිවාස අමාත්යතුමා කියලා. 

ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා ඒ මුදල ලබා ෙදන්න උත්සවයක් 
සංවිධානය කළා. ෙම් තිෙබන්ෙන් උත්සවෙය් ආරාධනා පතය. එහි 
ෙම් විධියට තිෙබනවා. "'ෙසේවක අයිතීන් සුරකින නව යුගයක් උදා 
කරමු' දිනය, 2015 ෙපබරවාරි 28. ෙකොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ 
කීඩාංගණෙය්දී, උෙද් 9ට." එහි තව දුරටත් සඳහන් වනවා,  ෙසේවක 
අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීෙම් ඓතිහාසික රාජ්ය උෙළල.                      
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදි ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් හා ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් උත්සවය තිෙබනවා  කියලා. 
හැබැයි, ෙම් උත්සවය තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් උත්සවය තිබුෙණ්ත් 
නැහැ; ඒ පතිලාභය ඒ ෙසේවකයන්ට ලැබුෙණ්ත් නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ඒ ලියුම ෙමොකක්ද? 

949 950 

      ——————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ තමයි, සජිත් ෙපේමදාස ගරු ඇමතිතුමා වෘත්තීය සමිති එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා ගත්ත ඒ තීරණය, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් මඟින්, අධ්යක්ෂ ජනරාල්, දිවි නැඟුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 4වන මහල, ෙසත්සිරිපාය, 
බත්තරමුල්ල  යන ලිපිනයට යවපු ලියුම. ඇමතිතුමා ඒ ලියුම දිවි 
නැගුම අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට යවනවා. නමුත්, ඒක ෙකරුෙණ් 
නැහැ ගරු ඇමතිතුමා. ඒ පිරිසට ඒ පතිලාභය ලැබුෙණ් නැහැ.  

තව ඉන්නවා පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙනොෙගවපු 14,159ෙදෙනක්. 
ෙම් ෙදවැනි ෙයෝජනාව. ෙම් ෙයෝජනාවට මුදල් ෙවන් කරලාත් 
නැහැ.  ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙදවැනි අවස්ථාෙව්දී ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, 
"දිවි නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවන දින සිට නව ෙසේවකයකු 
ෙලස පත්වීම් ලබා ගත් ෙසේවකයන් 14,159 ෙදෙනක් ෙවත 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවනවා" කියලා. නමුත් ෙම් වන විටත් 
ෙගවලා නැහැ. ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත 
කරලා දින 60ක් ඇතුළත ෙගවනවා කියලායි. ෙම් පාරිෙතෝෂික 
මුදල් දින 60කින් ෙගවන්න තමයි තීරණය කෙළේ. දිවි නැඟුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවලා අදට දිනට 707යි; අවුරුදු 2යි. තවම 
ෙම් මුදල ෙගවලා නැහැ. ෙම් මුදල ෙගවන්න අඩු තරමින් මුදල් 
ෙවන්  කරලාත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පතිලාභීන්ට දළ 
වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 3ක් පරිෙතෝෂික වශෙයන් ලැෙබයි කියලා 
හිතුෙවොත්, එක ෙසේවකෙයකුට අඩු තරමින් ලැෙබන්න ඕනෑ 
රුපියල් 90,000ක්. සියයට 30ක් පතිලාභ ලැෙබන්න ඕනෑ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඊට වැඩියි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම දළ වශෙයන් කිව්ෙව්. සියයට 30 අධිභාරයට හැදුෙවොත්, 

ඔබතුමා කියන ආකාරයට රුපියල් බිලියන 5ක්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒකට අපි Cabinet Paper එකක්- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා ඒක ෙපොඩ්ඩක් ඇෙහන්න කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. ඒක 

වැදගත්.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Cabinet Paper එකක් අනුමත කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුමා කියපු ෙද් මම ෙම් කියන්ෙන්.  Cabinet Paper එකක් 

අනුමත කරලා තිෙබනවා ලු. ඒකට රුපියල් බිලියන 5ක් අවශ්යයයි 
ලු. නමුත්, 2016 ඇස්තෙම්න්තුවල රුපියල් බිලියන 5ක් ෙවන් 
කරලා නැහැ. දැන් පශ්නය ඒකයි. එෙහම නම් 2016 

ඇස්තෙම්න්තුවල වැටුප් හා ෙව්තන, ෙවනත් දීමනා යටෙත්වත් 
අඩු තරමින් රුපියල් බිලියන 5ක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ  මුදල් 
ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා කැබිනට් මණ්ඩල පතිකාවක් අනුමත 
කර ගත්තාය කිව්වාට,  ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක එක 
පශ්නයක්.  

ඊළඟට තව 1,068 ෙදෙනක් ඉන්නවා විශාම වැටුපට ඇතුළත් 
ෙනොවී, ETF, EPF ලබාගත හැකි අය. මම සභාගත* කරනවා, 
විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගාල්ෙල් දිස්තික් දිවි නැගුම 
කාර්යාලයට එවලා තිෙබන ලිපියක්. 

ගරු ඇමතිතුමා, විශාම වැටුපට ෙම් අය ඇතුළත් ෙනොවී  ETF, 
EPFවලට සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. එෙහම පිරිසක් ඉන්නවා. විශාම වැටුපට ඇතුළත් 
ෙනොවී ETF, EPFවලට දායක කරන්න නම් වයස අවුරුදු 45ට 
වඩා අඩු ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් එතැන වයස අවුරුදු 45ට වැඩි අය 
ඉන්නවා. ඒ අයට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ 
විධිෙය් 1,068 ෙදෙනක් ඉන්නවා. තව ඉන්නවා කැමැත්ෙතන් 
ඉල්ලා අස් වුණු 1,051 ෙදෙනක්. ඒ අය කැමැත්ෙතන් ඉල්ලා අස් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට ෙගවිය යුතු පාරිෙතෝෂික ෙහෝ ෙමොනවා 
හරි තිෙබනවා නම් ඒවා ෙගවලා යවන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒ අයටත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි.  

දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් කරන 
ෙකොට ඒ අය හිටිෙය් සමෘද්ධි නිලධාරින් විධියට. දැන් ඒ අයෙග් 
ඉල්ලා අස්වීම භාරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ඒ අය 
නිලධාරින් ෙලස හිටිය බව පිළිෙගන තිෙබනවා. කැමැත්ෙතන් 
අයින් වුණු ඒ අයෙගන් පිරිසකට දැන් කියනවා, "ඔයෙගොල්ෙලෝ 
ෙම් තනතුරට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ව්යාජ සහතික ඉදිරිපත් 
කරලා" කියලා. එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පත්වීම් දීලා 
තිෙබන්ෙන් ව්යාජ සහතික පිළිෙගන ෙන්ද? එෙහම නම් පත්වීම 
දීලා තිෙබන්ෙන් ව්යාජ සහතික පිළිඅරෙගන. දැන් ඒ අයට 
පතිලාභ ෙගවන ෙකොට, "ඔයෙගොල්ලන්ට ෙම් පතිලාභ ෙමොකුත් 
ෙගවන්න අයිතියක් ෙහෝ බලයක් අපට නැහැ, ඔයෙගොල්ෙලෝ 
ව්යාජ සහතික ඉදිරිපත් කරලා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්" කියන එක 
වැරදියි.  ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඒ පරීක්ෂණෙය් 
ෙකළවර ඉන්ෙන් කවුද දන්නවාද? ඉන්ෙන්,  ඒ පත්වීම් දුන්  
නිලධාරියා.  

පත් වීම දීලා තිෙබන්ෙන් වැරැදියට. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් 
ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙම් දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
හදනෙකොට ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ කර ගත්ෙත් නිලධාරින් 
25,001 ෙදනායි. ෙම් ෙසේවකයන් බරපතළ පීඩාවකට ලක් ෙවලා 
ඉන්නවා.  

මම ආපසු කිව්ෙවොත් මුල් ෙසේවා කාලය සමඟ විශාම වැටුපක් 
සහිත ෙසේවකයන් හැටියට 28,373 ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවන්න තිෙබන අය 14,159ක් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාත් කියනවා, ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 5ක් අවශ්යයි 
කියලා. විශාම වැටුපට ඇතුළත් ෙනොවී ETF, EPF ලබා ගන්න 
සිටින අය 1,068ක් ඉන්නවා. කැමැත්ෙතන්ම ෙසේවෙයන් ඉවත් 
ෙවලා යන 1,051ක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා උත්සව පැවැත්වූවාට, 

951 952 

      ———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ෙමන්න ෙම් පිරිෙසේ පශ්නය  තවම විසඳලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් 
ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් ආරාධනා පතෙය් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබන, සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ගැනයි මම කියන්ෙන්.  

ඊළඟ  කාරණය තමයි, පතිලාභීන්ෙග් පශ්නය. ෙම් දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගොඩනැඟීම ඔබතුමාට අභිෙයෝගයක් 
ෙව්වි. නමුත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 2015 අෙපේල් මාසෙය් 01වැනිදා 
ඉඳලා සමෘද්ධි බැංකුවලින් පමණක් ෙගවීම් කරන්න තීරණය කළා. 
කලින් සමූපකාරවලින් තමයි බඩු ලැයිස්තුව එක එක මට්ටම්වලින් 
ලබා දුන්ෙන්. නමුත් අලුතින් සමෘද්ධි බැංකු පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ 
සමෘද්ධි බැංකුවලින් විතරක් සහනාධාර ෙදන්න කියලා තීරණයක් 
ආවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණය මටත් 
වඩා ෙහොඳින් ඔබතුමා දන්නවා. සහනාධාර කණ්ඩායම් 4ක් 
තිෙබනවා. සහනාධාර ලබන පවුල් 1,460,000ක් ඉන්නවා. 
සමුපකාරයන් බඩු ගන්න තිබුණු අවස්ථාව ෙම් පතිලාභීන්ට නැති 
කරලා, 2012 අෙපේල් 01වැනිදා ඉඳලා සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වලින්  
ගන්න කියලා තීරණය කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙම් දිවි නැගුම 
පජා මූල බැංකු පිහි ටුවා තිෙබන ආකාරය ගැන කල්පනා කෙළොත් 
ගාම නිලධාරි වසම් 15කට එක බැංකුවක් වශෙයන් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ඕනෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට 
සාමාන්යෙයන් ගාම ෙසේවා වසම් 45ක්, 70ක් අතර පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක  දිවි නැගුම 
බැංකු පිහිටා තිෙබන්ෙන් 3ක් ෙහෝ 5ක් ව ෙග් පමාණයක්. 
එත ෙකොට ෙම් මිනිස්සු ෙපෝලිෙම් ඉඳලා එන්න ඕනෑ.  

සාමාන්යෙයන් එක බැංකුවකට ආසන්න වශෙයන් පතිලාභීන් 
1,500ක්, 2000ක් විතර සම්බන්ධ වනවා. එතෙකොට මතු වන 
පශ්නය තමයි මුදල් ලබා ගන්න ගියාම දවස් ගණන් ෙම් අයට 
රස්තියාදු වන්නට සිදු වීම. අද ෙම් බැංකුවල නිලධාරින් පස්  
ෙදෙනකු විතර තමයි සිටින්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට ෙම් කියාවලිය 
හසුරුවා ගන්න බැහැ. නවීන තාක්ෂණික උපකරණ මුකුත් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ.   පස ්ෙදෙනක් පමණ කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින 
බැංකුවකින්  පතිලාභීන් 1,500කෙග්, 2,000කෙග් පතිලාභ මුදල් 
හැටියට ෙගවන්න කටයුතු කරනෙකොට ඇත්තටම බරපතළ 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඒ කාරණය අද බරපතළ ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දැන් ෙම් පතිලාභීන්ට බරපතළ අර්බුද 
මතුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, නැවත ෙම් කාරණය ගැන සලකා බලන්න කියලා.  
ෙමොනවා වුණත් තවම අෙප් රෙට් ෙම් සමුපකාර පද්ධතිය 
තිෙබනවා; සමුපකාර කමය තිෙබනවා. ඒ සමුපකාරවල කියාවලිය 
ඉදිරිෙය්දී ශක්තිමත් කරනවා නම්  පතිලාභීන්ට සෘජුව ෙම් භාණ්ඩ 
ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  ෙමොකද, ෙම්ක ෙද්ශපාලන 
අරමුණකින් සිදු වුණු ෙදයක්. පතිලාභීන් කිසිම තැනක 
උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ නැහැ, "අපට සමුපකාරයකින් භාණ්ඩ ගන්න 
බැහැ, ඒ නිසා සල්ලි ගන්න බැංකු කමය හදන්න" කියලා. එෙහම 
ෙනොෙවයි කෙළේ. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති තරම් වාද විවාද 
කළා. ෙම් බැංකු කමය හදනෙකොට ආෙව් ෙවන අරමුණකින්. ඒ 
නිසා දැන් නැවතත් ඒ කාරණය ගැන සලකා බලන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කරන්න තමයි අපට  තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, මම දිවි නැගුම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල ගැනත් 
යමක් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා ටත් කාලයක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් තිබුණා ෙන්. සමාජ ආරක්ෂණ 
අරමුදෙල් මුදල් පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙචෝදනාවක් 
තිබුණා ෙන්. මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. දැනට තිෙබන ආකෘතිය අනුව  සමාජ 

ආරක්ෂණ අරමුදලට කියලා රුපියල් 45ක් හැම දිවි නැගුම 
පතිලාභිෙයකුෙගන්ම අය කරනවා. පතිලාභී පවුල් 1,460,636ක් 
තිෙබනවා. මාසයකට සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට පතිලාභීන්ෙගන් 
රුපියල් ලක්ෂ 657ක් අය කර ගන්නවා. ෙම් පතිලාභී පවුල් 
1,460,636න් රුපියල් 45 ගණෙන් කැෙපනෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 
657ක් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට බැර ෙවනවා. ෙම් සමාජ 
ආරක්ෂණ අරමුදලින් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එකයි 
තිෙබන ගැටලුව. සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදෙල් බරපතළ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් අරමුදල  විගණනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් රෙට් සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණයට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
බරපතළ පශ්නයක්. වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා හරියට ෙදන්න ෙම් 
සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මට පුළුවන්. 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් හදලා 
තිෙබන වාර්තා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම් අරමුදල හරි 
කළමනාකරණයක් ඇති, වගකිව යුතු අරමුදලක් බවට පත් ෙවලා 
නැහැ. මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 657ක්, රුපියල් 45 ගාෙන් අය 
කරනවා.  දැන් ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරනවා,   ෙම් රුපියල් 45 
මුදල රුපියල් 100 දක්වා වැඩි කරන්න.  ඒ රුපියල්  100 දක්වා 
වැඩි කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඒ පතිලාභින්ට තව පතිලාභ 
වැඩි කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවකිනුයි. හැබැයි, එතෙකොට  ඇති 
වන පළමුවන පශ්නය තමයි ෙම් අරමුදල හරියට විගණනයක් 
සිද්ධ වන අරමුදලක් ද කියන එක. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අරමුදල 
විගණන කියාවලියකට යටත් කර තිෙබනවා ද කියලා  ෙසොයා 
බලන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් 
හැටියට තිෙබන නිසා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්  2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 23වැනිදා සමාජ 
ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් රැස්වීමක් තිබුණා. ඒ රැස්වීම් වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා, කර තිෙබන කටයුතු ෙමොනවාද කියලා. එකක් 
තමයි දහම් පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් නිල ඇඳුම් සඳහා සුදු ෙරදි 
ලබා දීම. වැය කර තිෙබන මුදල රුපියල් මිලියන 81යි. ෙම්, කලින් 
ෙබදා දීපු සුදු ෙරදි. ඡන්ද කාලෙය් ෙබදා දීපු සුදු ෙරදි ව්යාපෘතිය.  
ඊළඟට, බුද්ධ පූජා හා බුද්ධ වන්දනා ෙපොත අත්පතිකා මුදණය 
කිරීම. ෙම්වා  සෘජුව පතිලාභ ලැෙබන ව්යාපෘති ෙනොෙවයි.   
ෙබෞද්ධ දර්ශනය පැත්ෙතන් හිතුෙවොත්,  බුද්ධාගම පචලිත 
කරන්න කටයුතු කරන එක හරි. නමුත් ෙම්වා ෙනොෙවයි, සමාජ 
ආරක්ෂණ අරමුදෙල් පතිලාභ. සුදු ෙරදි ෙබදන ඒවා, සිල් ෙරදි 
ෙබදන ඒවා, ෙම්වා තමයි කරලා තිබුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2014.11.10 රාජ්ය මුදල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිෙබනවා. 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්, අධ්යක්ෂවරුන් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒෙකදි 
සාකච්ඡා කරපු එක කාරණාවක් තමයි, ෙමම භාරෙය් කටයුතු භාර 
ඔප්පුවක් යටෙත් කියාත්මක වන නිසා,  රජෙය් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණයට යටත් ෙනොවන නිසා, රාජ්ය 
මුදල් චකෙල්ඛ 423 අනුව එය පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑයි කියන එක.  ෙම් අරමුදල පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් 
ශක්තිමත් කරන්න ඒ ෙවනුවට ෙකටුම්පතක් සකස් කර තිෙබනවා 
කියලයි මා දන්ෙන්.  හැබැයි, ඒක තවම ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියාපු කාරණය හරි. ෙම්ක දිසාපති 

කාර්යාල මට්ටමින්,  පාෙද්ශිය කාර්යාල මට්ටමින් විගණනයක් 
ෙකෙරනවා. අෙප් පැත්ෙතනුත් අභ්යන්තර විගණනයක් 

953 954 
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ෙකෙරනවා. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය හරි. විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවම කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  මා දැන් කථා කෙළේ 
අපි ෙම්ක වහාම ඒ විගණනයට යටත් කළ යුතුය කියන එක 
පිළිබඳවයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ඉන්ෙන් ඒකට ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි,  ඔබතුමන්ලා 2014 අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  රජෙය්  
ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ලබා දුන් යතුරු පැදි සම්බන්ධව. ස්කූටි යතුරු 
පැදි ලබා දුන්නා ෙන්. ෙම්ක ඇත්තටම සමෘද්ධි නිලධාරින්ට 
බරපතළ වුවමනාවක් විධියට තිබුණු ෙදයක්. ෙම් අය තමයි ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිපුරම ඉන්න පිරිස. එතෙකොට අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු සියලු ෙදනාටම 
යවපු චකෙල්ඛය මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් චකෙල්ඛෙය් කිසිම 
තැනක කියලා නැහැ, ෙම් දීපු යතුරු පැදි පූර්ණ රක්ෂණයකට ලක් 
කරන්න  ඕනෑයි කියලා. දැන්  දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට 
චකෙල්ඛයක් එවා තිෙබනවා. ෙම්ක හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටත් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ෙල්කම්තුමායි එවලා 
තිෙබන්ෙන්. එම චකෙල්ඛෙය් “2014 අය වැය ෙයෝජනා 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරු පැදි ලබා 
දීම” යටෙත් “අවුරුදු පහක කල් බදු කමය යටෙත් ඉහත 
වැඩසටහන මඟින් ලබා දී ඇති යතුරු පැදි රක්ෂණ භාර අරමුදල 
ෙහෝ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙවතින් පූර්ණ රක්ෂණාවරණයක් 
ලබා ගත් යතුරු පැදි සඳහා පමණක් වාර්ෂික ආදායම් බලපත 
නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමි.” යනුෙවන් 
සඳහන් ෙවනවා    

ඒ කියන්ෙන් ෙමවර  ආදායම් බලපතය ගන්න ගියාම,  ආදායම් 
බලපතය ෙදන්ෙන් පූර්ණ රක්ෂණයක් හිමි අයට විතරයි.  මට කථා 
කළා එක මහත්මෙයක්. එයා විශාම ගිහිල්ලා. විශාම  ගිය ෙකනාට  
නිෙයෝග කරන්ෙන් කවුද, පූර්ණ රක්ෂණයක් අරෙගන ආෙවොත් 
විතරයි ෙම්ක ෙදන්ෙන් කියලා. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ෙම්ක 
කලින් කියන්න ඕනෑ. කලින් එෙහම කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. ජීවිත 
ආරක්ෂාව පැත්ෙතන් පූර්ණ රක්ෂණ ආවරණයක් ගන්න එක 
ෙවනම කථාවක්. නමුත් චකෙල්ඛෙය් එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමතැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් 

බයිසිකලය හදිසිෙය් අනතුරකට භාජනය වුෙණොත් බැංකුවට 
ෙම්ෙක් මුදල් අය කර ගැනීම පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් එනවා. ඒ 
නිසා සාමාන්යෙයන් කල් බදු කමයට ෙදන ඕනෑම  එකකට පළමු 
වැනි ෙද් තමයි පූර්ණ රක්ෂණය. ෙමොකද, හදිසිෙය් ෙහෝ වාහනය 
අනතුරකට ලක් වුෙණොත් රක්ෂණ වන්දිය ලබා ෙගන ඒක පියවා 
ගන්න පුළුවන්. බැංකුෙව් ණය මුදල පියවා ගැනීම පිළිබඳ 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා මට කියන්න ෙකෝ, 2015 

මුලින්ම ෙදන ෙකොට third-party  රක්ෂණයට ගිෙය් ඇයි කියලා. 
ෙම් කියාවලිය ආරම්භ කරද්දී ෙතවන පාර්ශ්ව රක්ෂණයකට දීලා 

දැන් පූර්ණ රක්ෂණයක් ඕනෑ කියලා කියන ෙකොට ෙම්වා ගත්ත 
අයට පශ්නයක් එනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්වා පාෙයෝගික 
ෙද්වල්. ඔබතුමා කියන ෙද් ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි.  එෙහම නම් ඒක මුලින්ම කියන්න තිබුණා. එතෙකොට 
ඒෙගොල්ලන් තීරණය කරයි ඒක ගන්නවාද නැද්ද කියලා. ෙමොකද, 
ඇත්තටම අපි දන්නවා, ෙමෝටර් සයිකලයක් තිෙබන හුඟක් අය 
පූර්ණ රක්ෂණයක් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. ෙම් නිලධාරින් 
ෙබොෙහොම අසරණ අය. එෙහම නැත්නම් රුපියල් 50,000ට ඒක 
ගන්ෙනත් නැහැ ෙන්, ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා තමයි මම ෙම්ක 
කියන්ෙන්.  

ඊළඟට තවත් කාරණාවක් තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය තමයි වැඩිපුරම සමීක්ෂණ 
කරන්ෙන්. සමෘද්ධි කටයුතු පිළිබඳව ගත්ෙතොත් වැඩිපුරම 
සමීක්ෂණ කරන අමාත්යාංශයක්. මම ඒක කියන්ෙන් 2014.11.07 
ඔබතුමන්ලා චකෙල්ඛනයක් මඟින් සමීක්ෂණයක් පටන් ගත්තා. 
2014.11.30ට කලින් ඒ සමීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ කියලා 
සමීක්ෂණ අයදුම් පතවලට විතරක් රුපියල් අසූෙදලක්ෂයක් 
වියදම් කළා. රුපියල් 82,27,408ක්. ඒ 2014දී. රුපියල් 
82,00,000ක් වියදම් කරලා පටන් ගත්  ඒ සමීක්ෂණය එෙහමම 
තිෙබද්දී  දැන් ඔබතුමන්ලා අලුත් සමීක්ෂණයක් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒක. ෙම් තිෙබන්ෙන් අලුත් 
සමීක්ෂණෙය් ෙපෝස්ටරය. ෙම්කට ෙපෝස්ටර් ගහලා තිෙබනවා, 
2015 ෙනොවැම්බර් 24 වැනි දින. සහනාධාර ෙනොලබන අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ට ෙම් අයදුම්පත පුරවලා එවන්න කියලා 
තිෙබනවා. ඒ අලුත් සමීක්ෂණය. 2015ත් සමීක්ෂණ වාර්තාවක් 
තිෙබනවා. ඉතින් ඔබතුමන්ලාෙගන් අපි අහන්ෙන්  2014 
සමීක්ෂණයට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලායි. 2014 වර්ෂෙය් 
පතිලාභීන්ෙග් සල්ලි රුපියල් 82,00,000ක් වියදම් කරලා කළ 
සමීක්ෂණෙය් පතිඵලය ෙමොකක්ද? ඒ සමීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ 
කාට හරි වැඩිපුර සමෘද්ධියක් දුන්නාද?  එක්ෙකෙනක් හරි අලුතින් 
හඳුනා ගත්තාද? නැත්නම් අඩු කළාද? ඒ සමීක්ෂණය අනුව ෙතෝරා 
ගත් ලැයිස්තුව තිෙබනවා. ඒ සමීක්ෂණෙය් පතිඵල මම කියන්නම්. 
ඒ අනුව සම්පූර්ණ සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් පමාණය 14,60,036යි. ෙම් 
වාර්තාෙව් ඒ විස්තරයම තිෙබනවා. 2015 ඔක්ෙතෝබර් දක්වා ෙම් 
ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා. 2015 ඔක්ෙතෝබර් ෙවන ෙකොට පතිලාභීන් 
14,00,000ක් පමණ හඳුනා ෙගන තිෙබද්දී - 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙම් සමීක්ෂණය පිළිබඳව බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබනවා; 

බරපතළ අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් අලුත් සමීක්ෂණය 
ඇත්තටම පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ විශ්වවිද්යාලෙය් 
සංඛ්යාෙල්ඛන පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් එක්ක. ඒක ෙබොෙහොම 
විද්යාත්මක ආකාරෙයන් කරන සමීක්ෂණයක්. කලින් සමීක්ෂණය  
පිළිබදව බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කර 
ගන්න තමයි ෙම් සමීක්ෂණය කරන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුද්දක් ඇතුළත -මාස 12කට- 

අයදුම්පතවලට විතරක් රුපියල් 82,00,000ක් වියදම් කරලා කරපු 
සමීක්ෂණය පිළිබඳව බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබනවා නම්, 
ඔබතුමන්ලා මුලින්ම සමීක්ෂණයන් පටන් ගන්න ඕනෑ ෙමොකක් 
ගැනද දන්නවාද? මුලින්ම සමීක්ෂණයක් පටන් ගන්න ඕනෑ ඒ 
සමීක්ෂණය ගැනයි. ඒ සමීක්ෂණයට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා 
මුලින්ම පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. ඒක ඒ තරම් අපරාධයක්. 
අලුතින් සමීක්ෂණයක් කරන එක ෙවනම කථාවක්. කලින් 

955 956 

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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සමීක්ෂණෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩුකම්වලට 
වගකියන්න ඕනෑ කවුද? ඒෙකන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒකට 
කවුරුවත් වගඋත්තර කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම්ක හරි වැඩක් ෙන්. 
අලුතින් ආණ්ඩුවක් එනෙකොට අලුතින් වැඩ පටන් ගන්නවා. 
හැබැයි, පරණ  ''ෆයිල්ස්" එෙහමම වහනවා. ඒක බරපතළයි. 
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා තව ෙදයක් කළා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ඔබතුමා  බරපතළ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති  විමර්ශන 

ෙකොමිසමට ඒ පිළිබදව වාර්තා කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තව ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තව 

ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම් පටන් ගත්තා විතරයි.  

ඔබතුමන්ලා 2015 ජනවාරි 08වැනිදා ජනාධිපතිවරණයට වාසි 
ගන්න කියලා, 2015 අය වැය ෙයෝජනා අනුව ශී ලංකාෙව් තිෙරෝද 
රථ රියැදුරන්ට විශාම වැටුප් හා රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා 
කියා  සමීක්ෂණයක් කළා. ඒකට අයදුම් පත ලක්ෂ 11ක් මුදණය 
කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 24ක් වියදම් කළා. ඒෙකන් ලැබිලා 
තිෙබන පතිඵලය ෙමොකක්ද? තිෙරෝද රථ රියැදුරන්ට රක්ෂණ 
ආවරණයක් ලබා ෙදන්න -විශාම වැටුප් රක්ෂණයක් හඳුන්වා 
ෙදන්න- කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා සමීක්ෂණයක් කළා. ඒකට 
රුපියල් ලක්ෂ 24ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ සමීක්ෂණ 
වාර්තාවත් තිෙබනවා. අයදුම් පත මුදණය කර තිෙබනවා. ෙමොකුත් 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසායි මම කියන්ෙන්. දැන් 
ඉදිරියටත් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත සමීක්ෂණ කරන්න පටන් 
ගන්නවා.  ෙමම සමීක්ෂණවල අවසාන පතිඵලය ෙවන්ෙන් දැන් 
දහ හතර ලක්ෂයක් පවුල් සමෘද්ධිය ලබනවා නම්, එයින් තව 
ටිකක් කපන එකයි.  ෙමොනවා හරි කමයකට, ෙගදර toilet  එද 
හදාෙගන තිෙයනවා කියලා හරි, නැත්නම් ෙගදර කවුරු හරි job  
එකක් කරනවා කියලා හරි සමෘද්ධි සහනාධාරය කැෙපන එක 
තමයි ෙවන්ෙන්.   ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා, ෙමම සමීක්ෂණවලින් ෙමොකද  ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා බලන්න. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා හුඟක් වංචා දූෂණ ගැන කථා කරන ඇමතිතුෙමක් ෙන්. 
අෙප් හිතවත් ගරු රන්ජන් රාමනායක   නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
එතුමා හුඟක් ෙවලාවට ගිහිල්ලා අෙනකුත් අමාත්යාංශවල වංචා 
දූෂණ ගැන ෙහොයනවා.  පවාහන අමාත්යාංශෙය් වංචා දූෂණ ගැන 
ෙහොයනවා; ෙවන ෙවන අමාත්යාංශවලට රිංගලා ෙහොයනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉස්ෙසල්ලාම ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ඒවා ෙහොයන්න.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ 
ඒවා ෙහොයන්න. මම ෙම් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්.  
ඒවා ඔබතුමාට අදාළ ඒවා ෙනොෙවයි.  ෙමොකද ෙහේතුව, දැන් 
බලන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් කලින් හිටපු ඇමතිතුමා, 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා බාරව සිටියදී එතුමන්ලා දිවි නැගුම 
ජාතික සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වූවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජාතික 
සම්ෙම්ලනය පැවැත්වීම සඳහා රුපියල්  මිලියන 71ක වියදමක් 
ගියා. ලක්ෂ හත්සියදහහතරක් සහ තවත් පනස්තුන්දහස් ෙදසිය 
අසූපහක මුදලක්  වියදම් වූ බව විගණන වාර්තාව අනුව තිෙබනවා. 

රුපියල් මිලියන 71ක්;  ලක්ෂ 714ක්.  ඒ ලක්ෂ 714ක් වියදම් කළ  
ඒ කටයුත්ෙත් අවසාන අරමුණ වුෙණ් කුමක්ද? ඔක්ෙකෝම 
කියවන්න බැරි නිසා, ෙම් විගණන විමසුෙම් 25 වන පිටුව මම 
කියවනවා.  ෙමන්න, ඒ පිළිබඳ කරපු විගණනය. "විගණන විමසුම 
2015 අෙපේල්. දිවි නැගුම පජාමූල සංවිධාන පිහිටුවීෙම් ජාතික 
සම්ෙම්ලනය කැඳවීම."  ඒ අනුව දිවි නැගුම ජාතික සම්ෙම්ලනෙය්  
ෙයෝජනා 5යි සම්මත වුෙණ්. ඒ ෙයෝජනා 5න් 3ක්ම හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට ස්තුතිය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනායි.   ෙවන ෙමොකුත් 
නැහැ.  ෙමන්න ඒ ෙයෝජනා 5. 

ඒ, දිවි නැගුම පථම ජාතික සම්ෙම්ලනෙය් ෙයෝජනා. "දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවමින් ශී ලංකාවාසී 
පජාවට සහන සැලසීම හා ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාව 
ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයට දිවි 
නැගුම පජාවෙග් ස්තුතිය පළ කරමු."  ෙදවන ෙයෝජනාව, "2015 
අය වැය මඟින් දිවි නැගුම පතිලාභීන්ෙග් සහනාධාරය ෙදගුණයක් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයට දිවි 
නැගුම පජාවෙග් ස්තුතිය පළ කිරීම." තුන්වන ෙයෝජනාව,                       
"ඉසුරුමත් නිවහනක් යන වැඩ සටහන තුළින් දිවි නැගුම 
පජාවෙග් නිවාසවල අඩුපාඩුකම් සම්පූර්ණ කිරීමට මූල්යාධාර 
සැපයීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයට දිවි 
නැගුම පජාවෙග් ස්තුතිය පළ කිරීම."  

රුපියල් මිලියන 71ක් වියදම් කරලා ජාතික සම්ෙම්ලනයක් 
තියනවා, ෙයෝජනා 5යි එහිදී සම්මත කරන්ෙන්;  තුනක් ස්තුතිය 
පළ කිරීෙම් ෙයෝජනා. සාධාරණද ගරු ඇමතිතුමා?  මම කියන්ෙන් 
ඒකයි.  රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගිහින් වටලන්න 
ඕනෑ, ෙහොයන්න ඕනෑ ෙමන්න ෙම්වා.  ෙම්වා සාධාරණව කරලා 
තිෙබනවාද කියලා ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙහොයන්න. [බාධා 
කිරීමක්] නැතුව ෙවන වෙට් ගහලා වැඩක් නැහැ. හරිද, ෙම්ක 
ෙහොයන්න ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා? ඊළඟට ෙමහි තිෙබනවා 
තව කාරණයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැන් 
සාමාන්යෙයන් ෙපොෙහොසත් මිනිස්සුන්ට, ෙපොෙහොසත් වුණාම 
තමයි සම්මාන ෙදන්ෙන්. ෙපොෙහොසත් වුණාම, ෙමොනවා හරි 
දිනුවාම, තරගයක් පවත්වා එයින් දිනුවාම තමයි සම්මාන, සහතික 
ෙදන්ෙන්.  වැදගත් ෙද්කට ෙන් සහතික ෙදන්ෙන්.  මිනිෙහක් 
දුප්පත් වුණා කියා සම්මානයක් ෙදන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.   
කවුරුහරි ෙකෙනකුෙග් දුප්පත්කමට සම්මාන, සහතික ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන්ද? ඒක අපහාසයක්. දුප්පත්කමට සම්මානයක්, 
සහතිකයක් ෙදන එක අපහාසයක්.  හැබැයි, ඔබතුමා බලන්න දිවි 
නැගුම වැඩ පිළිෙවෙළේ දී ඒ ආකාරයට සහතික දීලා තිෙබනවා.  
දිවි නැගුම සඳහා පතිලාභිෙයක් ෙතෝරාගත් පසුව, ඒ පතිලාභියාට 
සහනාධාර හිමිකම් පතය කියා එකක් ෙදනවා. ෙම්ක ෙදන්ෙන් 
ෙකළින්ම මැතිවරණයට.  "ඔබ දුප්පෙතක් හැටියට ෙතෝරාෙගන 
ඇති බවට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවක් අනුව ෙමන්න සම්මානය; ෙමන්න සහතිකය." ෙම්ක 
මැතිවරණ කාලෙය් කළා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් අණ 
ෙනොතකමින් මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප්ක්ෂකවරෙයක් හැටියට 
කටයුතු කරන ෙවලාෙව් තමයි ෙම් සහතික ෙබදා තිෙබන්ෙන්.  
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් ෙබදා තිෙබනවා.  
ජනාධිපතිවරණ ෙවලාෙව් ෙම් සහතිකය ෙබදන්න වියදම් කරලා 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 11ක්. ෙම් සහතිකය මුදණය කරන්නට 
රුපියල් මිලියන 11ක් ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 11ක් 
වියදම් කර දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ෙම් සහතිකය ෙදන ෙවලාෙව්, ෙම්  
14 ලක්ෂයක්  පවුල්වලට ෙම් මුදලින් ෙමොනවා හරි දුන්නා නම් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් මිනිසුන්ට ෙම් සහතික ෙබදනවා ෙවනුවට 
එෙසේ කළා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමනි, ෙම්වා ගැනයි ඔබතුමන්ලා ෙසොයන්නට 
ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙරෝද රථ රියැදුරන්ට විශාම වැටුපක් ෙදන්න රුපියල් 
මිලියන 24යි.  ෙම් වාෙග් තව ෙබොෙහොම ෙද්වල් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ඇත්තටම ෙම්වා ජනතාවට  ෙසතක්,  
යහපතක් ෙවච්ච ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  එම නිසා  විෙශේෂෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන් ෙම් කාරණා 
ගණනාවක් ගැනම කිසිම විමර්ශනයක් සිද්ධෙවලා නැති බව 
ෙපනීයන  නිසායි.    

ගරු අමාත්යතුමනි, මීට කලින් මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා, පළාත් පාලන ආයතනවලට ලබා 
දුන් බට පිළිබඳව.   ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් උත්තර දුන්ෙන්  "දිවි 
නැගුෙමන් එෙහම අයථා කියාවලියක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
ෙහොඳටම පාළාත් පාලන ආයතනවලටමයි දී තිෙබන්ෙන්" 
කියලායි. දැන්  මම වරදක් කළා ෙවනවා ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. 
ෙමොකද, බටවලට ලක්ෂ 350කට වඩා වියදම් කර තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ෙමය නිසියාකාරෙයන්  සිද්ධ  වුණ කියාවලියක්, මම  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක්  ඉදිරිපත් කරලා ඔබතුමා අපහසුතාවට 
පත් කිරීමක්  ෙන් ෙවන්ෙන්.  එම නිසා  මම ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් 
ෙසොයා බැලුවා. 

ෙම් ගැල්වනයිස් බට ලබාදීෙම් පරීක්ෂාව පිළිබඳව 2014 
අවුරුද්ෙද් කැස්බෑෙව් පාෙද්ශීය සභාවට   විතරක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන විගණන වාර්තාව. කැස්බෑව පාෙද්ශීය සභාවට විතරක් 
ඇවිත් තිෙබන විගණන වාර්තාවයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් බට ලබා දීෙම් කියාවලිය සිද්ධ වී 
තිෙබන්ෙන් දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ 
සම්බන්ධ ෙවලා. මහජන උපෙයෝගීතාවන්  සඳහා  පාෙද්ශීය සභා 
ෙවත ගැල්වනයිස් ෙකොඩි කණු ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්, 
කැස්බෑව නගර  සභාවට විතරක් ෙකොඩි කණු 440ක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙමන්න ඒවා ෙබදා තිෙබන විධිය. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
එකක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ශාඛා සමිතිය, ෙරජිෙඩ්ල්වත්ත. 
ශාඛා සමිතිෙය් සභාපති විසින් ෙම් ලියුම එවා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ලියුෙම් සඳහන් වනවා ෙම් විධියට: 

 "අපෙග් මැතිවරණ කාර්යාලෙය් ෙකොඩි දැමීම සඳහා ...." 

ඒ කියන්ෙන්, අඩුතරෙම් මැතිවරණ රැස්වීමකටවත් ෙනොෙවයි.  

" ...සඳහා බට 10ක් අවශ්යයි"  කියලා  ඒකට අනුමතිය දීලායි 
ෙම් ලියුම එවා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට, කරුණාපාල මුහන්දිරම්, 
නාගරික මන්තී, කැස්බෑව නගර සභාව, ඔහු බට 20ක් අරෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්  තිෙබන්ෙන්,  ඒවා ලබා ගන්නා විට අත්සන් 
කර  තිෙබනවා. ඊළඟට සභාපතිතුමාටය කියා, "ෙමයට, විශ්වාසී,  
රංජි" කියලා, ෙකෙනක් අත්සන් කර තව බට 20ක් ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් ලැයිස්තුෙව් අවසානෙය් ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයකුත් 
කියා  තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට ෙම්ක  කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. 

"ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග් අවසරය මත  පියන්ත 
මහතා, රියැදුරු පසාද් මහතා  ෙගන යන ලදි. ගැල්වනයිස් බට 
20යි."  ෙම් ආදී වශෙයන් බට ෙගන ගිහින් අවසානෙය් ගරු 
ඇමතිතුමාට බලනෙකොට ෙම්ෙක් දැන් බට නැහැ.  අවසාන ෙය්දී 
ෙම්ෙකන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මාවිත්තර ගාම සංවර්ධන 
සමිතියට බට 25ක් ලබා දී ඇත. 2015 මාර්තු 31 ෙවනෙකොට - ඒ 
අනුව ඉතිරි 146ක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු විගණනයට අනාවරණය වී 
නැත. බට 440ක් එක පාෙද්ශීය සභාවකට විතරක් දීලා, එයින් බට 
140ක් ගැන විගණනයට වාර්තාවක්වත් නැහැ. ෙමොකද වුෙණ් කියා 
දන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කිව්ෙව්, ෙම් ලංකාවටම ෙබදා දුන්  ඒවා 
ගැන  ෙනොෙවයි.  

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තිතුමනි, මා ඔබතුමාට කිව්ෙව්, ඔය බට ෙසේරම 

කැස්බෑව පාෙද්ශිය සභාෙව් සභාපතිතුමා නීත්යනුකූලව භාර 
අරෙගන අපට ලියකියවිලි එවා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ වාෙග් 
සියලුම පාෙද්ශීය සභා සහ නගර සභාවලින් ඒ ලියවිලි එවා 
තිෙබනවා. දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් බට සපයා 
තිෙබනවා. භාරගත්  බවට සභාපතිවරු අපට ලියුම් දී තිෙබනවා. 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් කිසිම වරදක් ෙවන්ෙන් 

නැහැ. ඔබතුමා කියන විධියට ෙම් රෙට් කිසිම වංචාවක් දුෂණයක්, 
ෙහොරකමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, බඩු යනවා. බඩු  
එනවා. ගත්ත බවට "භාර ගතිමි " කියා ෙදනවා.  "භාර දුන්නා" 
කියා ලියමුක් ෙදනවා. එච්චරයි. එෙහම  නම් ෙමොකුත් වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙසොයන්න  ඕනෑ, එෙහම  ෙනොෙවයි. ෙම්ක මෙග්  
වගකීම  ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් වගකීම ඒවා ගැන ෙසොයන එක.   
අඩු තරෙම්  විගණාකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාර්තාවක් එවා 
තිෙබනවා  නම්, "ෙම්වා  ෙද්ශපාලන වශෙයන් අස්ථාන ගතෙවලා 
තිෙබනවා"ය කියා ෙමොකක්ද තත්ත්වය?  ෙම්ෙක් ඇත්ත කතාව 
ඒක ෙන්. ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව ගරු අමැතිතුමා ෙම්කයි.                   
ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මැතිවරණ කාලෙය් දිවිනැඟුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් ෙයොදවා ෙද්ශාපාලන රැස්වීම් 
පවත්වන්න ගැල්වනයිස් බට ගත්තා. ඒවා  ගන්න තිෙබන 
යන්තණය ෙමොකක්ද? ෙම්වා ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂෙය් 
කාර්යාලයට  ෙගනියන්න බැහැ ෙන්. ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාර්යාලයට ෙගනියන්නත් 
බැහැ. එම නිසා තමයි ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාවට ගන්ෙන්. එතෙකොට 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
නායකත්වයක්. එම නිසා ඉතා පැහැදිලිව ෙගනි යන්න පුළුවන්. 
එෙහමයි  ෙම් ෙගනියලා තිෙබන්ෙන්.   අපි සාධාරණව අහන්ෙන්,  
පාෙද්ශීය සභා භූමිෙය් දැන් ෙම්වා තිෙබනවා නම්  පශ්නයක් 
නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපිත් ෙම් ගැන ෙහොයනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි පශ්නය.  දැන්  ඔබතුමන්ලාට ෙම්ක ෙසොයන්න බැරි 

වුණාට  රෙට් විගණකාධිකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. 
දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම්ක ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ලබා දුන් නිසා වගකීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන්න ඕනෑ ඒක. 
ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙදන උත්තරය ඒක. ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්නට තිෙබනවා, ෙම්ෙක් අඩුපාඩුකම් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එකයි කියන්නට තිබුෙණ්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
COPE සභාපතිවරයා- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ. ඒකට ෙවනම ආයතන තිෙබනවා. 

දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්කට අයිති නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපිත් ඔබතුමාට එක්කාසු ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා 

වශෙයන් ඔබතුමා කටයුතු කළ නිසාම මම ෙම් කියන්න යන ෙද් 
ඔබතුමාට ඉතාම වැදගත් ෙදයක් ෙවනවා. 

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය අවුරුදු 62ක පමණ කාලයක් 
තිස්ෙසේ තිෙබන ආයතනයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි තිෙබනවා, 
උපාධියක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ තමයි සමාජ සංවර්ධන 
ආයතනෙය් 'සමාජ වැඩ පිළිබඳ ශාස්තෙව්දී උපාධිය'. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් සමාජ වැඩ පිළිබඳ ශාස්තෙව්දී උපාධිෙයන් තමයි 
නිලධාරින් බඳවා ගන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් සමාජ වැඩ පිළිබඳ 
ශාස්තෙව්දී උපාධිය සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි යන මාධ්ය තුෙනන්ම 
ඉෙගන ගන්න ළමයි ඉන්නවා. දැන්, ෙම් ළමයින්ට අෙනක් 
ළමයින්ට වාෙග් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලලා පාෙර් උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්න විධියකුත් නැහැ. ෙමොකද, ෙකළින්ම ෙම් අය නිලධාරින් 
විධියට තමයි බැ ෙඳන්ෙන්. ෙම් අය නිලධාරින් විධියට තමයි 
දැනටත් ෙම් උපාධියට පුරුදු ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් හැටියට ෙම් අය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වැඩ 
කරනවා. නමුත්, ෙමන්න ෙම් නිලධාරින් හැටියට ඉන්න අයට 
විශ්වවිද්යාල උපාධි තත්ත්වය තවම ලැබිලා නැහැ. නමුත්, 
විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව උපාධි 
පිරිනමන ආයතනයක් හැටියට 1978 වසෙර් පනතකින් ෙමම 
උපාධිය පිළිෙගන තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආකාරයට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පිළිෙගන තිබුණාට, වයඹ පළාත් සභාව, 
ජාතික සමාජ ෙසේවා විද්යාලෙය් උපාධිය සුදුසුකමක් හැටියට 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක වැරදියි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ වැරැද්ද නිවැරැදි කරන්න ෙන් 

ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන්න ඔබතුමාට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 'සමාජ වැඩ පිළිබඳ ශාස්තෙව්දී උපාධිය' 
පිළිගන්න උපාධියක් බවට පත් කරන්න.ඇත්තටම ඒකට කරන්න 
පුළුවන් කමය තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිගත්ත විශ්වවිද්යාලයක 
පීඨයකට ෙමය අනුයුක්ත කරන එක. අඩුම තරෙම් ජයවර්ධන 
විශ්වවිද්යාලය වාෙග් තැනක  අනුයුක්ත කරන්න පුළුවන්නම් 
ෙහොඳයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. එ ෙහම ෙන්ද ගරු 

ඇමතිතුමනි?  ෙමොකද, ඒ ගැන මතක් කෙළේ ඔබතුමාටත් මටත් 
එයට ඥාතිත්වයක් තිෙබන නිසා. ෙහොඳම ෙදය තමයි ෙමම 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් පුහුණු කිරීම, ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 
වාෙග් තැනක පීඨෙය් ෙකොටසක් බවට පත් කරන එක. එෙහම 
නැතිව ෙම් කරුණ ෙකොතරම් කථා කළත් පාෙයෝගිකව 
පිළිගැනීමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 
ෙයෝජනාවක් ෙලස ඉදිරිපත් කරනවා, ෙමම 'සමාජ වැඩ පිළිබඳව 
ශාස්තෙව්දී උපාධිය' විශ්ව විද්යාලයක පීඨයකට ඇතුළත් කරන්න 
කියලා. මම ෙමන්න ෙම් කාරණා ටික ඔබතුමාට කිව්ෙව්,                   
ෙම් ආයතනෙය් කටයුතු ෙබොෙහොමයක් මීට කලින් 
ෙද්ශපාලනීකරණය වූ නිසා පසු ගිය කාලෙය් විෙව්චනත් 
ෙබොෙහොමයක් තිබුණු නිසා. එම නිසා අඩුතරමින් ෙමම ආයතන 
ජනතාවට වග කියන ආයතන බවට පත් කරමු.  

අපි කියන්ෙන්, ලංකාෙව් 14 ලක්ෂයක් ඉන්න දුප්පත් 
පතිලාභීන්ෙග් පමාණය  20 ලක්ෂයක් කරන්න කියන එක 
ෙනොෙවයි. එම පතිලාභීන් පමාණය 14 ලක්ෂෙයන් 7 ලක්ෂයට 
අඩුෙවනවා නම් ඒක තමයි අෙප්ත් පාර්ථනාව. හැබැයි, ඒක 
කරන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතන විෙශේෂෙයන්ම දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ මීට වඩා 
සමාජගත කරන්න ඕනෑ; මීට වඩා ජනගත කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
ජනතාවෙග් අදහස් විමසන ව හයක් හදා ගන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් නවීන තාක්ෂණය දියුණුයි. ෙම් හැම 
පතිලාභියකු අෙත්ම SMS පණිවුඩයක් එවන්න පුළුවන් ජංගම 
දුරකථනයක් තිෙබනවා. එවැනි පතිලාභීන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා 
ලබා ගන්න යන්තණයක් හදලා, ඒ අනුව කියා කර, ෙම් 
අමාත්යාංශය මීට වඩා මහ ජනතාවට ෙසේවය කරන අමාත්යාංශයක් 
බවට පත් කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වා! යි කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
 

[අ.භා. 1.40] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා 

සුබසාධන විෂය යටෙත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතක කාරක සභා  
විවාදයකදී, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න ලැබුණු පථම 
අවස්ථාව තමයි ෙම්.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
ෙමෙහයවන සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් 
වගකීම වන්ෙන්, සමාජෙය් අඩු වරපසාද ලත් පිරිස ෙවනුෙවන් 
රජෙයන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් ෙකොටස පාට පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ඉටු කිරීමයි. අඩු වරපසාද ලත් පිරිස යනු මූලිකවම අඩු 
ආදායම් ලාභී පවුල්වල සාමාජිකයින්. අපෙග් අමාත්යාංශය සහ ඒ 
යටෙත් කියාත්මක වන ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින් 
සපයන ෙසේවාවන්වල විෙශේෂිත ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වන්ෙන් 
ආබාධිත පුද්ගලයන් ඇතුළු ඔවුන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන්, තනි 
මාපිය පවුල්වල සාමාජිකයින් සහ වෙයෝවෘද්ධ මාපියන්. දිවි 
නැගුම ෙනොෙහොත් සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත් පවුෙල් සිටින 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව අනුව රුපියල් 3,500, රුපියල් 2,500, 
රුපියල් 1,000 ආදී වශෙයන් මාසිකව සහනාධාර ලබන පවුල් 
සංඛ්යාව ලක්ෂ දහහතරහමාරකට වැඩියි. සමෘද්ධි බැංකු මඟින් 
කණ්ඩායම් ඇප කමය යටෙත් ලබා ෙදන ස්වයං රැකියා පවර්ධන 

961 962 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආධාර, නිවාස ආධාර, අධ්යාපන ආධාර, රක්ෂණ පතිලාභ ආදි 
පතිලාභ රැසක් සහනාධාරයට අමතරව ඔවුන්ට ලැෙබනවා. ආබාධ 
සහිත වූවන් ෙවනුෙවන් පවුල් 32,000කට මාසිකව රුපියල් 3,000 
බැගින් ජීවනාධාර ලබා ෙදනවා. විෙශේෂිත වූ ෙහේතුවක් රහිතව 
වකුගඩු ආබාධවලට ෙගොදුරු වී රුධිර කාන්දුකරණය සිදු ෙකෙරන 
ෙරෝගින් 7,500කට පමණ රුපියල් 3,000ක් බැගින් මාසික දීමනා 
ලබා ෙදනවා. 2016 වසෙර් 19,600ෙදෙනකුට පතිලාභ ලබා දීමට 
මුදල් ෙවන් ෙකොට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආබාධිතයන්ෙග් පෙව්ශ 
පහසුකම් ලබා දීම හා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම  ෙවනුෙවන් 
ඉටු කරන කාර්ය භාරයට අමතරව ජීවනාධාර ලබා දීම්, අධ්යාපන 
ආධාර ලබා දීම්, ඇස් කණ්ණාඩි, ෙරෝද පුටු, කිහිලිකරු, tricycle 
ආදි ආධාරක උපකරණ ලබා දීම්, නිවාස ආධාර ලබා දීම්, ෛවද්ය 
ආධාර ලබා දීම්, ෙන්වාසික වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම්, 
ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම්, රැක බලාගැනීම් මධ්යස්ථාන 
පවත්වා ගැනීම සඳහා බාහිර මධ්යස්ථානය නියාමනය ආදිය මඟින් 
කරන ෙසේවය අතිවිශාලයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර කථා කළ මෙග් මිත 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉන්දුනීසියාෙව් පැවැති, 
දූෂණයට එෙරහි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙලෝක සමුළුවට            
-"The Global Organization of Parliamentarians Against 
Corruption - GOPAC එකට-” මා සමඟ සහභාගි වුණා. ඒ සඳහා 
අපි ෙදෙදනාම ඉන්දුනීසියාවට ගියා. මෙග් මිතයා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ගිහිල්ලා වාෙගයි. කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා තමයි මාත් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ඒ සඳහා 
ෙයෝජනා කෙළේ. අපි ඉන්දුනීසියාෙව් ජකර්තා නගරයට ගිහිල්ලා 
ෙලොකු දායකත්වයක් සැපයූවා. ඒ වාෙග්ම, මා මිත සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට එහි භාණ්ඩාගාරික තනතුරත් ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ෙලොකු විමර්ශනයක් කරලා දිවි නැඟුම, සමෘද්ධිය තුළ 
තිෙබන ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ ගැන විශාල අනාවරණයක් කළා. 
එතුමා තමයි COPE එෙක්ත් සභාපතිවරයා. අපි අත් ෙදකම ඔසවා 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට COPE එෙක් සභාපතිවරයා 
ෙලස කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්, එතුමාෙග් 
ඉතිහාසය පිරිසිදු නිසායි. එතුමාත්, මාත් ෙහොරු අල්ලන්න අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට නිතරම යන 
ෙදෙදෙනක්. එතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, 
"සමීක්ෂණ අයදුම්පතවලට රුපියල් ලක්ෂ 82ක් පමණ වැය කර 
තිෙබනවා" කියලා. ඒක ෙලොකු වංචාවක්. අපිත් එය පිළිගන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා තවත් ෙදයක් කිව්වා. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කරපු ෙචෝදනාෙව් 
කියැවුෙණ් කුමක් සඳහා රුපියල් මිලියන 11ක් වැය වුණා 
කියලාද? [බාධා කිරීමක්] 

ඒ දුප්පතුන්ට සහතිකයක් දීම ෙවනුෙවන්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙකෙනකු දුප්පත් කියලා ෙලෝකයට ෙපන්වන්න සහතිකයක් 
ෙදනවා කියන එකයි. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ඒක අපහාසයක්" කියලා. ඇත්තටම මමත් එය පිළිගන්නවා. 
සමෘද්ධිලාභි දුප්පෙතකු සමාජයට අනාවරණය කරනවා, "ෙමන්න 
දුප්පෙතක්" කියලා. "ෙමන්න දුප්පෙතක්" කියලා සහතිකයක් 
ෙදනවා. ඒකට රුපියල් මිලියන 11ක් වැය කරනවා. කවුද ෙම්වා 
කර තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා කර තිෙබන්ෙන්, ෙවනින් කවුරුත් 
ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයායි. ඉස්සර නම් කිව්ෙව්, 
"ෙවනින් කවුරුත් ෙනොෙව්, ෙලනින් ෙමොරායස්" කියලායි. දැන් 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ෙවනින් කවුරුත් ෙනොෙව්, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයා" කියලායි.  

ජනවාරි 8වන දාට පස්ෙසේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන 
කියන්න අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉස්සර ෙවලාම ගිෙය් කවුද? ෙවනින් කවුරුත් ෙනොෙවයි, රන්ජන් 
රාමනායක. මා ඒක කියන්න ගිහිල්ලා මට ෙලොකු පශ්නයකුත් 
ඇති වුණා අෙප් ආණ්ඩුෙවන්; අෙප් පක්ෂෙයන්. ෙමොකද, මම 
කිව්වා, "අශ්වයා ගියාට පස්ෙසේ ඉස්තාලය වහලා වැඩක් නැහැ" 
කියලා. මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි විකමසිංහ මහත්මිය හමු 
ෙවන්න ගියා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් මල්වාන වත්ත 
ගැන; පිට රටවල තිෙබන වත්කම් ගැන; සමෘද්ධිය දිවි නැගුම 
හරහා පුෂ්පා රාජපක්ෂ මැතිනියෙග් ගිණුම්වලට චීනෙයන් ආ 
මුදල් දාගත්තු එක ගැන කියන්න. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමනි, මම ඒවාට අදාළ සියලු ෆයිල් අරෙගන යන තුරු 
ලංකාෙව් කිසිම පුරවැසිෙයකු -තමුන්නාන්ෙසේලාවත්- ඒ හිටපු 
ඇමතිවරයා ගැන කියන්න අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අනාවරණයට ස්තුතියි. මම ඔබතුමාට ගරු 
කරනවා. ඔබතුමා මෙග් GOPAC මිතුරායි; COPE සභාපතිතුමායි. 
ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එතුමා අද 
අනාවරණය කර තිෙබන ෙම් ෙද්වල් ගැන ෙසොයන කටයුත්ත 
ෙකොච්චර මිතුරන් සිටියත්, මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙකෙනකු වුණත් 
මම අත අරින්ෙන් නැහැ.    

මම ෙම් කථාව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඔය පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඔය ෆයිල් ටික ඉල්ලා ෙගන ෙහට නැත්නම් 
අනිද්දා ෙවන ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට යන බවට මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.  

දිවුලපිටිෙය් සංවිධායක හැටියට පසු ගිය ටිෙක් මම මහජන 
දින ගත කරද්දී ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අම්මා ෙකෙනක් 
ආවා. පසුව ෙසොයා බලද්දී ඒ අම්මා කියපු මිල ගණන් නම් වැරැදි 
බව ෙපනුණා. ඒ අම්මා "පුෙත්" කියලා මට කථා කෙළේ. 
එතුමියෙග් සමෘද්ධිෙයන් ලැෙබන මුදල රුපියල් 265යි කිව්වා. මම 
ඇමතිතුමාෙගන් අහල බලද්දී අවම මුදල රුපියල් 450ක් ෙවනවා 
කිව්වා. නමුත් රුපියල් 265යි කියලා තමයි ඒ අම්මා කිව්ෙව්. ඒ 
රුපියල් 265න් රුපියල් 200ක් බස් එකට යනවා කිව්වා. රුපියල් 
65යි ෙගදර අරෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අර ලක්ෂ 
දහහතරහමාරක අන්ත දුක්විඳින අහිංසක අෙප් රෙට් දුප්පත් 
සමෘද්ධිලාභින්ෙග් තත්ත්වය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව් එක් 
සිද්ධියක් මතක් ෙවනවා. මම බලන්ෙගොඩ මෙග් මිතෙයක් වුණු 
මැණික් මුදලාලි ෙකෙනකුෙග් මඟුල් සාදයකට ෙහෝටලයකට 
ගියා. ෙම් මඟුල් සාදෙය් දවල් කෑම plate එක රුපියල් 15,000යි. 
ඒ ෙහෝටලෙය් එක table එකකට Blue Label whisky තිබුණා. 
එක plate එකක් රුපියල් 15,000යි. සමෘද්ධි ලාභිෙයකුෙග් 
මාසයක දීමනාව රුපියල් 450යි. අපි ෙකොපමණ මුදලක් නාස්ති 
කරනවාද? මම කලාකරුෙවක් හැටියට මුළු මහත් ජනතාවෙගන්ම 
එක කාරණයක් ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ෙම් කෑදරකම, තණ්හාව 
හින්දා සුළුතරයක් ධනපතින් ෙබොෙහෝ මුදලක් රැස් කරෙගන එක 
දිගටම වැඩි වැඩිෙයන් බඩ පැෙළන කල් අනුභව කරපු හින්දා 
තමයි අද දිවුලපිටිය වාෙග් පැතිවල අහිංසක ජනතාවට 
වට්ටක්කයි, බතුයි කන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ගැන මුරුගදාස් කියන අධ්යක්ෂවරයා ළඟදී ලස්සන චිත 
පටියක් කරලා තිබුණා, "කත්ති" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමාත් ෙම් චිතපටිය බලන්න ඇති. ඒ චිතපටිෙය් 
තිෙබනවා, "ෙකොමියුනිස්ට්වාදය" ගැන පුළුවන් නම් වචන තුන, 
හතරකින් කියන්න කියලා එහි එක රංගන ශිල්පිනියක් ඇවිල්ලා 
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පධාන නළුවාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට ඒ රංගන ශිල්පියා   
කියනවා, "ෙකො මියුනිස්ට්වාදය ෙකටි වචනෙයන් කියනවා නම් 
තමා ෙහොඳට අනුභව කළාට පස්ෙසේ -ෙහොඳට බඩ පිෙරන්න කෑවට 
පස්ෙසේ- කන අතිෙර්ක ඉට්ලිය, අතිෙර්ක ව ෙඩ් එක පවා අනුන්ෙග්" 
කියලා. අන්න ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ කියන්ෙන් තමුන් 
ෙහොඳට කාලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ තවත් ෙදයක් කෑදරකමට 
කනවා නම් ඒක තමයි අනුන්ෙග්. ඒ කියන්ෙන් තවත් කුස ගින්ෙන් 
ඉන්න ෙකෙනකුට ලැෙබන්න තිෙබන ෙදයක් තමයි තමුන් අනුභව 
කරන්ෙන්.  

පසු ගිය ටිෙක් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් සිදු වුෙණ්ම 
ඒකයි. ඒ අය තමයි පුළුවන් තරම් වතු රැස ්කෙළේ, පුළුවන් තරම් 
ෙගවල් හැදුෙව්, පුළුවන් තරම් සහනාධාර ලැබුෙව්. අෙප් 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමොන වියදමක්ද ෙම්, අනවශ්ය වියදමක්ද 
ෙම්? ෙම් කිහිපයයි එතුමා කිව්ෙව්. මම ගරු මන්තීතුමාට 
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, "ෙම් ෙතොරතුරුත් අරෙගන, තවත් ෙතොරතුරු 
අරෙගන අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒකට සාධාරණත්වය ඉෂ්ට 
කරනවා." කියලා. ජනවාරි 8වැනි දා ලබපු ඒ ඓතිහාසික 
ජයගහණයට ජනතාව කැමති වුෙණ් ඇයි? ජනතාව කැමති වුෙණ් 
සියලු පක්ෂ, සියලු නායකෙයෝ එකට වැඩ කරන එකටයි. ඒකට 
තමයි ලක්ෂ 62ක ඡන්ද සංඛ්යාවක් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්තයාට දුන්ෙන්. ඒ සංකල්පය යටෙත්, යහ පාලනය 
යටෙත් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ ඒ ලබපු ජයගහණයත් එක්ක 
අපට අද හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු ජාතික 
සංවිධායක එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා සමඟ වැඩ කරන්න. 
එතුමා තමයි රත්නපුරෙය් මම මැතිවරණ ව්යාපාරය කරද්දී මට 
සියයට 100ක සහෙයෝගයක් දුන්ෙන්. අෙප් රත්නපුරෙය් ඉන්න 
විෙජ්තුංග මැතිතුමාත් ඒක දන්නවා. ඒ අවශ්ය සහෙයෝගය එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා අපට ලබා දුන්නා. 

සමෘද්ධි සංකල්පෙය් නිර්මාතෘ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා 
සමඟ ෙම් කියාවලිය කරන්න, ෙම් ෙමෙහයුම කරන්න අපට කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ෙබොෙහෝ අය අපි අතර ෙකටවීම් ඇති කරන්න, 
ගැටීම් රුචි අරුචිකම් ගැන පශ්න කරනවා. නමුත් කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. එතුමා ඉතා මිතශීලි විධියට ෙම් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ෙම්ක තමයි ලක්ෂ 62ක ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය. ෙම් එකතු වීමට එෙරහිව ෙබොෙහෝ අය 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කිව්වාට අපි ඒවා ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්  
අහිංසක, දුප්පත් ලක්ෂ දහහතරහමාරක් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
ෙවනුෙවන් උපරිම ෙද් කිරීමට ෙම් සුසංෙයෝගය, ෙම් මිතකම 
දිගටම පවත්වා ෙගන යමින් මම ගරු ඇමතිතුමා සමඟ බැඳී 
ඉන්නවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් සමෘද්ධිලාභීන් ගැන කථා 
කරනෙකොට, මට තව ෙදයක් මතක් ෙවනවා. අද ලංකාෙව් ජනතාව 
දීමනා හා වරපසාද මතම යැෙපන පිරිසක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකත් සමහර මහජන දිනවලදී ජනතාව එක්ක 
කථා කරද්දී මට ෙත්රුණු ෙදයක්. ඒ අය ෙම්කටම පුරුදු ෙවලා. ඒ 
කියන්ෙන්, සමෘද්ධිය ෙනොලැබිය යුතු -සමෘද්ධි ලබා ගැනීමට 
සුදුසුකම් නැති, ෙලොරි තිෙබන, බස් තිෙබන, තට්ටු ෙදෙක්, තුෙන් 
ෙගවල් තිෙබන, ටයිල් අල්ලපු ෙගවල් තිෙබන, ෙගදර සියලු ෙදනා 
රැකියා කරන- අයත් අෙන්, සමෘද්ධි දීමනාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒවා අරෙගනත් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළම ඒවා 
අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඒවා කපා දමන්න. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මෙග් මිත රංජිත් ෙසොයිසා මැතිතුමා කියනවා, ඒවා කපා 

දමන්නය කියා. ඇත්ෙතන්ම, මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒක කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ශී ලංකා, 
යූඇන්පී, ෙජ්වීපී  කියන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එෙසේ ලබා ගන්නා 
අයෙග් නම් කපා දමන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කපන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ෙසොයිසා මැතිතුමා කිව්ෙව්, සුදුසුකම් ෙනොමැතිව 

සමෘද්ධිය ලබා ගන්නා අයෙග් නම් කපා දමන්නය කියායි. 
ඇත්ෙතන්ම, එය ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අපි දැන් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා, සමෘද්ධිය ෙනොලැබිය යුතු සියයට 30ක් සමෘද්ධිලාභීන් 
විධියට ෙහොරාට ෙම් දීමනාව ලබා ගන්නවාය කියන එක.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රාජ්ය ෙසේවකයන් 25,000ක් සමෘද්ධි දීමනාව අරෙගන 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අක්මීමනින් පටන් ගන්න.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අක්මීමනින් පටන් ගන්න ඕනෑද? අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙතොරතුරු ලබා 
ෙදන්න. මෙග් කාලය වැඩිපුරම කැප ෙවන්ෙන්, අල්ලස් හා දූෂණ 
ගැන ෙසොයන්නයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාත් ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න. 
අනිවාර්යෙයන් පක්ෂ, පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි කටයුතු 
කරනවා. විපක්ෂෙය්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, අෙප් පක්ෂෙය් සියලු 
ෙදනාෙග්ම ෆයිල් අරෙගන ගිහිල්ලා මම ඒ ෙද්වල් කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මම අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ෙද්ත් කරනවා කියා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කපන්න කියා ෙපළපාළි යයි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මහ බැංකු අධිපතිට විරුද්ධවත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිසමට යනවාද? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒකට කමිටුවක් පිහිෙටව්වාෙන්. ඒක විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය. 

ෙම්, මම.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙගනැත් දුන්ෙනොත්, මම 
යන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
බැඳුම්කර නිකුතුෙව් වැෙඩ් යට ගියාෙන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ පශ්නය ඔබතුමාෙග් pedigree එකට ෙහොඳ 

නැහැ. ඔබතුමාෙග් තාත්තාටත් ෙහොඳ නැහැ. රිචර්ඩ් පතිරණ 
මහත්මයා ඔෙහොම කෙළේ නැහැ. ෙහොඳයි. මම ඉදිරිෙය්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ ඉල්ලීමත් ඉෂ්ට කරන්නම්. මම ඒ ෙද්වල් 
කරන්න කැප ෙවලා සිටිනවා කියා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
සමෘද්ධිලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී, ඒ අයට සහන සැලසීෙම්දී 
පක්ෂගාහීව වැඩ කළාය කියන එක ජනපිය ෙචෝදනාවක්ය කියා 
මම නැවත නැවතත් කියා සිටිනවා. ඒක පසිද්ධ ෙචෝදනාවක්. 
ඇත්ෙතන්ම ඒ ෙද් සිද්ධෙවලා තිබුණා. නමුත් ඉදිරිෙය්දී අෙප් ගරු 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පයක් මත, එතුමාෙග් 
අනුගහය මත ඒ සම්බන්ධව විභාගයක් පවත්වා තීන්දු කිරීම් මත, 
විශ්වාස කිරීමක් - guarantee එකක් - මත ඒ සියලු ෙද්වල් නැවත 
ගණනය කරමින් අපි ඒ ෙද් කරෙගන යන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම 144 ෙදෙනකු දැනට ඒ යටතට හසු ෙවලා, ඒ අය එය 
පිළිගැනීම නිසා දැනට ඒ අයව අස් කර තිෙබන බවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමෘද්ධිය ගැන තවත් කථා 
කිරීෙම්දී, සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අපි ඉදිරිෙය්දී NSB එකට මුදල් 
දමන එක ගැන යම් විචිකිච්ඡාවක්, යම් පශ්නයක් පසු ගිය කාලෙය් 
ඇති වුණාය කියන එක. ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා මුදල් 
ඇමතිතුමා සමඟ ඒ ගැන කථා කරෙගන තිබීම නිසා ඒකට ෙහොඳ 
පතිචාරයක් ලැබී තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එක ඒකාධිපතිෙයකු ඇවිල්ලා යමක් 
කිව්වාම, ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. නමුත් 
ෙම් යහ පාලනය යටෙත් අපි යම් යම් සංෙශෝධනවලට කන් 
දුන්නා. එෙසේ ෙවනස් කිරීම්වලට කන් දීලා, ඒවාට ෙගෞරවයක් 
දීලා, ඒවාට පති උත්තර ෙදන්නට අපි බැඳී සිටිනවා. ගරු 
මන්තීවරුනි, ඒ නිසා ෙම් හරහා තව ෙමොනවාද විය යුත්ෙත් කියන 
එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිෙය්දීත් තව ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවාට උත්තර දීමට සහ ඒ ෙයෝජනාවලට 
ෙගෞරව කරමින් සහ ඒ ෙයෝජනාවලට යුතුකම ඉෂ්ට කරමින් 
ඒවාට සහතිකයක් -guarantee එකක්- ලබා ෙදන්නට 
කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, you have only two minutes 

more.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි. එෙසේ නම් මම නැවත නැවතත් ලංකාෙව් 
ජනතාවටත්, අපට වැඩිම ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා දුන් ෙම් රෙට් 
ඡන්ද දායකයන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, යහ පාලනය යටෙත් 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණට ෙම් ජයගහණය ලබා දීම ගැන. පසු ගිය 

කාලෙය් ෙම් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ඇමතිවරයා ඒ කරපු ෙහොරකම්, 
මැරකම් පිළිබඳවත්, ගිණුම්වලට මුදල් දා ෙගන ඒවායින් රුපියල් 
මිලියන 71ක් යටි මඩි ගහපු එක පිළිබඳවත්, සමීක්ෂණවලින් 
ෙහළි වුණු රුපියල් ලක්ෂ 82ක වංචාව ගැනත් ෙසොයන්න මම සැදී 
පැහැදී ඉන්නවා. ඒ ලියුම් සහ සියලු ෙද්වල් අරෙගන අල්ලස් හා 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා ඒවා ගැන 
ෙහොයන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවමින් මම මාෙග් කථාව නවත්වනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Prasanna Ranaweera.  

You have ten minutes.  
 
[අ.භා. 1.57] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අවස්ථාෙව්දී සමාජ 

සවිබල ගැන්වීම් හා සුභ සාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් 
තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අද 
උෙද් ඉඳලා අපි ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා. අද උෙද් පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන විෂය සම්බන්ධව තමයි කථා කෙළේ. නමුත් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. මම 
වසර ගණනක් පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්, උප සභාපතිවරෙයක්, 
සභාපතිවරෙයක් විධියට පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරලා තමයි 
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල පුනරාවර්තන 
වියදම් 2014, 2015 වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් බිලියන 61කින් -රුපියල් ලක්ෂ 6,100කින්- අඩු කර 
තිෙබනවා. අද ෙම් කථා කරන්ෙන් පහළ මට්ටෙම් බලය 
විමධ්යගත කිරීම පිළිබඳවයි. බලය විමධ්යගත කරලා, පහළ 
මට්ටෙම් ඉඳලාම මිනිසුන් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන එක ගැන 
තමයි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. පසු ගිය දවස්වල නුවරදී ෙප්ශල 
ජයරත්න මහාමාත්යතුමා, සී.වී. විග්ෙන්ශ්වරන් මහාමාත්යතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 
අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව විශාල වශෙයන් පශ්න 
නැඟුවා. ෙම් වන විටත් එයට විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත් අද අපි ජාතික සහජීවනය, ආගමික සහජීවනය, ජාතීන් 
අතර සමගිය, බලය ෙබදීම් ගැන කථා කරනවා. ෙමවර අය වැය 
තුළින් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට මුදල් ෙවන් 
කිරීම තුළ, සියලුම මුදල් ටික එක තැනකට ෙක්න්දගත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
යටෙත් පළාත්  සභාවලට ෙදන්න ඕනෑ පුනරාවර්තන වියදම 
රුපියල් බිලියන 61කින් අඩු කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් "පුර නැඟුම" යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෑම මාසයකම රුපියල් ලක්ෂ 10ක 
මුදලක් අපට ලබා දුන්නා. ඒවා තමයි ෙම් ආකාරයට කප්පාදු කර 
ෙගන යන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන 335ක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාත් එක්ක කථා කරලා තමයි ඒක 
කෙළේ. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙබදීෙම් ෙහොඳකම තමයි ඒ. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය විධියට අපට ඒ ෙවලාෙව් කථා කරන්න කාලය ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමයි අපට කාලය ලබා දුන්ෙන්. 
අෙප් පක්ෂ ෙය් ජාතික සංවිධායකතුමාත් ෙමතැන ඉන්න ෙවලාෙව් 
මම කියනවා, පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙකළින්න තමයි ෙම් 
ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. පළාත් සභා ටිකට ෙකළින්න 

967 968 
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තමයි ෙම් ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, බහුතරයක් 
පළාත් සභා ටික එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සතුව තිෙබන 
නිසා. ඒවාෙය් පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කරලා, ඒවාෙය් කටයුතු 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය හරහා කරන්න තමයි 
ෙම් ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්.  

පළාත් සභා ටික ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන්ෙන් 
නැතුව කටයුතු කර ෙගන යන ෙවලාෙව්දී ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඒවාෙය් පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කිරීෙම් කුමන්තණයක 
මූලාරම්භය තමයි අද ෙම් පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ගාමීය 
ආර්ථිකය, පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමට රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවන් කරනවා කියලා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Hesha Withanage.  
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් විෂයය ගැන උෙද් කථා 

කළා. කවුද, දැන් ෙම් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අපට ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ. ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැතුව 

ඒකාධිපතිෙයෝ වාෙග් වැඩ කළා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපට උෙද් වරුෙව් කථා කරන්න ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් 

සභාව ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමා කවුද, කථානායක 

වැෙඩ් කරන්න? ඔබතුමා කථානායක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 
වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න එකයි ඇත්ෙත්. රුපියල් මිලියන 
1,500ක් පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙවන් 
කරන බව මුදල් අමාත්යතුමා එදා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා. පළාත් 
පාලන ආයතන 335ක් තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 1,500 
පළාත් පාලන ආයතන 335න් ෙබදුවාම, එක පළාත් පාලන 
ආයතනයකට හම්බ වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4යි. ෙම් තුළ ගාම 
නිලධාරි වසම් -  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  A  point of Order is being raised.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් 

ෙනොෙවයි. නමුත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාද කරන ෙකොට 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා අමාත්යවරෙයක් ඉඳලා - [බාධා කිරීම්] 
නැහැ, නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මා කියන ෙද් 
ෙපොඩ්ඩක් අහන්න. ගැටලුවකට ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා 
කියන කථාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අපට ෙකොෙහේත් එකයි. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පුදුම 

අසාධාරණයක්. [බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
50ෙදනකුට අධික පිරිසක් ඉන්නවා. වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා 
කරන්න අපට ඉතා ස්වල්ප ෙවලාවයි ලැෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් හඬ, අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් හඬ කුමන්තණකාරි ෙලස සමාජයට අනුගත ෙවන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා නවත්වන්නයි හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, කැලණිය පාෙද්ශීය සභාෙව් 
ගාම නිලධාරි වසම් 30ක් තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනයට 
ලැෙබන රුපියල් මිලියන 4 ගාම නිලධාරි වසම් 30න් ෙබදුවාම, 
එක් ගාම නිලධාරි වසමකට වැඩ කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් 
1,25,000ක් පමණ පමාණයක්. ඒ මුදලින් ෙමොනවාද කරන්න 
පුළුවන්?  

බස්නාහිර පළාෙත් ඝන අපදව්ය කළමනාකරණයට රුපියල් 
මිලියන 50යි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  බස්නාහිර පළාෙත් 
පළාත් පාලන ආයතන 48ක් තිෙබනවා. එතෙකොට එක පළාත් 
පාලන ආයතනයට හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන එකයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉස්සර කීයක් දුන්නාද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 

කීයක් දුන්නාද? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අය වැය ෙහොඳට බලන්න.   ගිය වරට වඩා - [බාධා කිරීම්] ෙම් 

තිෙබන්ෙන්. කියවලා එන්න. ෙමොන්ටිෙසෝරි  ගිහිල්ලා එන්න.  

අද පරිසරය ගැන කථා කරනවා. අද ලංකාවටම බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් කසළ කළමනාකරණය. ෙකොළඹ 
මහ නගර සභාෙව් සිට සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම අද 
විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, කසළ නිසා. වසරකට 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් -රුපියල් මිලියනයක්- ෙවන් කිරීම තුළ 
ෙමොකක්ද කසළ ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන්? අද පරිසරය 
සම්බන්ධ විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. එදා අෙප් රෙට් තිබුණු 
තස්තවාදයටත් වඩා තස්තවාදයක් තමයි අද තිෙබන කසළ 
පශ්නය. අද ඒවා කළමනාකරණය කරන්න මුදල් ෙවන් කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. අෙප් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාට කියනවා, 
ඉදිරිෙය්දී කසළ කළමනාකරණය සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්නය කියලා. [බාධා කිරීම්] 

අද පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරු කියනවා,  - [බාධා කිරීම්] 
රුපියල් 10,000ක් පඩිය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩි කිරීමත් 
එක්ක පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කිරීම තුළ පළාත් සභාවල 
ෙසේවකයන්ට පඩි නඩි ෙගවීෙම් බරපතළ පශ්නයක් ඉදිරිෙය්දී මතු 
ෙවනවා.    

පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ගම 
ශක්තිමත් කරන්න නම් ඉදිරිෙය්දී සෑම ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසයකටම මන්තීවරයකු නිෙයෝජනය වන පරිදි මන්තීවරු 
පත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මෙග් කථාවට බාධා කළ නිසා තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No, no.  Please wind up.  The next speaker is the Hon. 

Buddhika Pathirana. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.   පළාත් පාලන - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 2.07] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්  කරුණු ස්වල්පයක් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් 1994දී 
ජනිත වුණු සමෘද්ධි ව්යාපාරය එක පැත්තකින් සමාජ සවිබල 
ගැන්වීම සමඟ බද්ධ ෙවද්දී, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් 
සුබසාධන ක්ෙෂේතයට අදාළව සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් 
කාර්යෙය් ෙකොටසක් සමඟත්  එකතු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා සඳහන් කළ 

ආකාරයටම, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු විධියට වුණත් අපට එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා 
පිළිබඳව පමාණික විශ්වාසයක් තිෙබනවා, ෙම් අංශ ෙදක 
සම්බන්ධෙයන්ම ඉන්දීය ෙගෝචර පත්යක්ෂ ඥානෙයන් වැඩ 
කිරීෙම් හැකියාව එතුමාට තිෙබනවාය කියලා. ඒ සන්දර්භය තුළයි 
මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම, මෙග් කථාෙව් පළමුවැනි ෙකොටස මම ෙවන් 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන් ගැන 
කථා කරන්නයි. විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන් තමුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්, තමුන්ෙග් උරුම-හරුමකම් ෙවනුෙවන්, 
තමුන්ෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන්, තමුන්ෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන්, තමුන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්, තමුන්ෙග් අනාගත 
ෙහෝ වර්තමාන පවුල් කුටුම්බය ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්ෙන් නැහැ, පිකටින් කරන්ෙන් නැහැ, ෙබෝඩ් අල්ලන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට එෙහම කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා සමෘද්ධි ව්යාපාරය පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් දිවිනැඟුම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා කිරීම අෙප් යුතුකමක්. ඒ 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් දැනුත් කථා කළා, ඉදිරියටත් කථා 
කරයි. එෙහත්, ෙම් විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයන් පිළිබඳව 
වැඩි ගැඹුරකින් කථා කරන එක අෙප් යුතුකමක් හා වග කීමක් 
ෙවනවා. 

ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙවනුෙවනුත්, 
ආබාධ සහිත තැනැත්තන් ෙවනුෙවනුත් ෙල්කම් කාර්යාල ෙදකක් 
කියාත්මකයි. ඒ තමයි, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා වන ජාතික 
සභාව සහ ෙල්කම් කාර්යාලය. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටි තැනැත්තන් 
සඳහා වන ජාතික සභාව සහ ෙල්කම් කාර්යාලය. ඒ ෙල්කම් 
කාර්යාල ෙදකට අමතරව සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබනවා. දැන් පළාත් සභා තුළත් ෙම් හා සමානව ෙනොවුණත්, 
මීට තරමක් දුරට සමාන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ සහ ෙම් වැඩ පිළිෙවළ එක්කාසු වුණත් අපට 
තිෙබන අතීත පූර්වාදර්ශය  තමයි, පසු ගිය වකවානුව තුළත් ෙම් 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි පජාව සහ විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පජාව 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන සමස්ත මුදල් පමාණය පිළිබඳව අපට 
සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කමක් ෙනොතිබීම. ඒ නිසා ෙමදා ගරු එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුදලින් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග්ත්, විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන්ෙග්ත් 
අනාගතය ෙගොඩනඟන්නට වැඩි බරක් තැබීම අවශ්යයි කියන 
කාරණය මා මතු කරනවා.  

සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය්  සුබසාධන කාර්යය පසු ගිය 
වකවානුෙව් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා අමාත්යවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරද්දී එතුමා යටෙත් තිබුණා. ඒ අමාත්යාංශෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාමාජික මන්තීවරයකු 
විධියට කටයුතු කරලා මට තිෙබන අත්දැකීම් අනුව සලකා 
බැලුවත්, මා විශ්වාස කරන ඉතාම  වැදගත්ම ෙද් තමයි, අපි  ෙම් 
රෙට් විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන් පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියන කාරණය. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මම ඒ අය හඳුන්වන්ෙන් විෙශේෂ හැකියා තිෙබන පුද්ගලයන් 
විධියටයි. ෙමොකද, අපට අතින් ලියන්න පුළුවන් වුණාට කකුෙලන් 
ලියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ; අපට කටින් පෑන අල්ලා ෙගන 
ලියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපට නැති විෙශේෂ හැකියා 
ඒ පුද්ගලයන්ට තිෙබනවා. ඒ නිසා අද සමාජය තුළ ඒ පුද්ගලයන් 
ආබාධිතයන් ෙලස සලකන්ෙන් නැහැ; ඒ අය ෙදවැනි පන්තිෙය් 
පුරවැසියන් විධියට සලකන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල්වල තිෙබන පූර්වාදර්ශය ඒකයි. ඒ අය ෙමොනම 
ආකාරයකවත් second-class citizens, එෙහම නැත්නම් ෙදෙවනි 
පන්තිෙය් පුරවැසියන් ෙලස ෙනොසලකන සන්දර්භයක් තුළ, එක 
පැත්තකින් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සහ අෙනක් පැත්ෙතන් විෙශේෂ 

971 972 

[ගරු පසන්න රණවීර  මහතා] 
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අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් -මම කලින් කියූ විධියට 
තමුන්ෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණ, හර්තාල්, විෙරෝධතා 
ෙනොදක්වන ෙම් පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන්-  අපි  ලංකාව තුළ සැබෑ 
මානුෂීය වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එය හුෙදක් 
ඒ අයට ෙදන ආධාරයක්, ඒ අයට පිනට ෙදන මුදලක් ෙවනවාට 
වඩා, ඔවුන් ස්ව ශක්තිෙයන් නැඟිටින පුද්ගලයන් බවට පත් 
කරන්නට ගන්නා වූ කියාමාර්ගයක් විය යුතු බවටයි ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. 

ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් පිළිබඳවත් අපි 
කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් ක්ෙෂේත ෙදක පිළිබඳව කථා 
කිරීම ෙබොෙහෝ දුරට අඩුයි.  

තව අවුරුදු 20ක් යන විට රටක් විධියට අපි මුහුණ ෙදන 
පබලම අභිෙයෝගයක් බවට පත් ෙවන්ෙන් රෙට් වෘද්ධ 
ජනගහනෙය් පතිශතය වැඩි වීමයි. රෙට් සමස්ත ජනගහනෙය් 
පතිශතයත් සමඟ සලකා බලන විටත්, විෙශේෂෙයන් තරුණ 
ජනගහනෙය් පතිශතයත් සමඟ සලකා බලන විට වෘද්ධ 
ජනගහනෙය් කැපී ෙපෙනන වැඩි වීමක් අපට දකින්නට 
ලැෙබනවා. තාරුණ්යෙය් පතිශතය ඉක්මවා ගිය වෘද්ධ 
ජගනගහනෙය් පතිශතයක් අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ඒකට 
ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. එකක් අෙප් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඇති 
ෙවන දියුණුව. ඒ සමඟම පුද්ගලයකුෙග් පරමායුෂ ෙව්ගෙයන් 
වර්ධනය ෙවමින් යනවා. දැන් එක්සත් රාජධානිය වාෙග් රටවල 
අවුරුදු 90 දක්වා පුද්ගලයකුෙග් පරමායුෂ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් පුද්ගලයන්ෙග් පරමායුෂ වැඩි වීමත් සමඟ සමස්තයක් 
විධියට රෙට් ජනතාවෙගන් වෘද්ධ ජනගහනෙය් අනුපාතය, 
නැත්නම් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් අනුපාතය කැපී ෙපෙනන ෙලස 
ඉහළ යනවා. ෙම්ක අභිෙයෝගයක්. ෙම් අභිෙයෝගය සඳහා අපි දැන් 
සිටම සූදානම් විය යුතුව තිෙබනවා කියන කාරණය මම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභ සාධන අමාත්යතුමා, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, නිලධාරින් සහ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු 
මන්තීවරුන්ටත්, රටටත් මතක් කරනවා. ඒ අභිෙයෝගය 
අභිෙයෝගක් වුණු දවසට විසඳුම් ෙසොයනවාට වඩා අපි දැන් ඉඳන්ම 
ඒ සඳහා විසඳුම් ෙසවිය යුතුව තිෙබනවා.  

කල්පනා කරලා බලන්න. සාමාන්ය රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් 
වන පුද්ගලෙයක් රාජ්ය ෙසේවය තුළ අවුරුදු 60න් විශාම ගිෙයොත් 
ඔහු ෙහෝ ඇයට  රාජ්ය ෙසේවය තුළ දළ වශෙයන් - වසර කිහිපයක් 
අඩු වැඩි ෙවන්නට පුළුවන්- අවුරුදු 30ක පමණ ෙසේවා කාලයක් 
උරුම ෙවනවා. දැන් අවුරුදු 60න් විශාම යන පුද්ගලයාෙග් 
පරමායුෂ අවුරුදු 80 දක්වා වර්ධනය වුෙණොත්, ෙමොකක්ද ඒෙකන් 
කියන්ෙන්? ඔහුට විශාම ගියාට පසුව තව අවුරුදු 20ක් තමුන්ෙග් 
ජිවිත කාලය ෙගන යන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ජීවිත කාලය 
නිකෙමක් විධියට ෙගනියනවා. ඔහු ෙහෝ ඇය කැමැති නම්, ඔහු 
ෙහෝ ඇයෙග් විශාම කාලය ෙලස -රාජ්ය ෙසේවය ෙවන්න පුළුවන්; 
අර්ධ රාජ්ය ෙසේවය ෙවන්න පුළුවන්; ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවන්න 
පුළුවන්- තමන්ෙග් ෙසේවා කාලෙයන් තුෙනන් ෙදකක් සමාජය තුළ 
නිකෙමක් ෙලස ජීවත් වන්නට සිදු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් මනුෂ්යයන්ෙග් 
ඉපදීම් තුනක් ගැන කියනවා. පළමු ඉපදීම, මවු කුසින් ඉපදීම. එය 
ඉතා නිවැරදිව සිදු විය යුතුයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත්  ඒ පුද්ගලයා 
සදාකාලික ෙරෝගියකු බවට පත් ෙවනවා. මනුෂ්යයකුෙග් ෙදෙවනි 
ඉපදීම විවාහය. විවාහයත් ෙදෙවනි ඉපදීමක් තමයි. මක්නිසාද යත් 
එයත් මවු කුසින් ඉපදීම වාෙග් තමයි. වැරැද්දක් වුෙණොත් 
සදාකාලික ෙබ්බද්ෙදක් විධියට, මානසින ෙරෝගිෙයක් විධියට 
එෙහම නැත්නම් ෙමොකක් ෙහෝ කමයකින් ඒ මනුෂ්යයා 
වැනෙසන්නට පුළුවන්. මනුෂ්යයකුෙග් තුන්ෙවනි ඉපදීම තමයි 
විශාමය. එෙහම නම් විශාමෙයන් පසුව අවුරුදු 20ක් තමන්ෙග් 

ජීවිතය ෙගොඩනඟා ගන්නට අපි  දැන් සිටම සූදානම් විය යුතුව 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන විධියට ෙම් රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් සම්බන්ධව පවතින ෙම් අභිෙයෝගයට අපි රටක් 
විධියට දැන් දැන්ම සූදානම් විය යුතුව තිෙබනවා.   

තව අවුරුදු 15ක් 20ක් යන විට ඇති ෙවන ඒ අභිෙයෝගයට 
මුහුණ දීම සඳහා නව රැකියා නිර්මාණය කර ගැනීම පිළිබඳව ෙම් 
සභාෙව් ගැඹුරුම අවධානය ෙයොමු කිරීමටයි අද මෙග් කථාෙව් ෙම් 
අවසාන විනාඩි කිහිපය මා පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ නිසායි කවුරුත් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය ගැන කථා කරද්දී, කවුරුත් දිවි නැඟුම 
ව්යාපාරය ගැන කථා කරද්දී මම විෙශේෂෙයන් කාටත් අඩුෙවන් 
කථා කරන්නට ලැෙබන එෙහත් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු විය යුතු 
විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයන් සහ ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් 
ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් ෙම් සභාවට එකතු කරන්නට 
කල්පනා කෙළේ.  ඒ නිසා, අප සැමට සැමදා සමව සලකන යහ 
පාලන රජයක් ඉදිරියට කියාත්මක කරනවා නම්, විෙශේෂ 
අවශ්යතා, නැත්නම් විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන පුද්ගලයන් 
කිසිෙසේත් ෙදවැනි පන්තිෙය් පුරවැසියන් බවට පත් ෙනොවන්නට 
වැඩි පතිපාදන සහ නිර්මාණශීලී වැඩ පිළිෙවළක් සමාජගත කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුදල් පමාණෙයන්  2016දී  
ඒ කටයුත්තට මුල පුරන්නට හැකියාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා පුන පුනා සඳහන් කරපු,  තව අවුරුදු 15ක්, 
20ක්, නැත්නම් දශක ෙදකක් යන ෙකොට ෙම් රෙට් ඇති වන ෙම් 
වෘද්ධ ජනගහනෙය් රැකියා අෙප්ක්ෂා පිළිබඳ අභිෙයෝගයට මුහුණ 
ෙදන්නත් අප සූදානම් ෙවන්නට ඕනෑ.  

අප දන්නවා, විෙද්ශ රටවල එවැනි අයට විවිධ රැකියා තිෙබන 
බව. සමහර විට තැපැල් කන්ෙතෝරුවක ලියුම්වල "සීල්" ගහන 
කටයුත්ත ෙවන්න පුළුවන්,  සමහර විට ෙගවල්වලට  පුවත් පත් ,  
යම්කිසි දැන්වීම් ආදිය  ගිහින් භාර ෙදන කටයුත්ත ෙවන්නට 
පුළුවන්, ඒවාට ෙගවීම් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් 
ෙබොෙහෝ කර්මාන්ත සතුව ගෘහ හා බැඳුණු පුද්ගලයන් - home-
based workersලා- ඉන්නවා. ඒ රෙට් පැස්ටල් නිෂ්පාදනය කරන 
කර්මාන්තශාලාෙවන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට පැස්ටල් ටික,  ඒ 
පැස්ටල් කූර වෙට් අලවන පතිකාව, ඒ වාෙග්ම ෙපට්ටි ටිකත් 
ෙදනවා.  

ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියාට තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් ෙගදර ඉඳෙගන ඒ 
ආයතනය ලබාෙදන පමිතියට අනුව අදාළ පාර්සල් ටික සකස් කර 
ලබාදීමයි. ඉන්දියාෙව් දළ වශෙයන් මිලියන 9ක් ඉක්මවා ගිය ගෘහ 
ආශිතව රැකියා කරන පිරිසක් - home-based workersලා-  
ඉන්නවා. ෙමන්න ෙමෙහම නිර්මාණශීලී වැඩ පිළිෙවළකට අප 
දැන් සිටම මුල පුරන්නට ඕනෑ. එයට අවශ්ය යටිතලය අප සකස් 
කර ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන 
පමණක් ෙනොෙවයි, ආයතන ඇති කරගත යුතුව තිෙබනවා. එහිදී 
රාජ්යයට පමණක් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, රාජ්ය අංශය, අර්ධ රාජ්ය අංශය, ෙපෞද්ගලික අංශය 
සහ කිසිෙසේත් අමතක කළ ෙනොහැකි, අත්හළ ෙනොහැකි සමුපකාර 
අංශය කියන ෙම් සියලු අංශ එකතු කරෙගන ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය ෙම් කටයුත්තට මුල පිරිය යුතුව තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොකෙළොත්, තව අවුරුදු 20කින් ෙම් රෙට් ඇතිවන අභිෙයෝගයට 
අප මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අර, වහින ෙකොට රිළවුන් 
ෙගවල් හදනවා වාෙග් නැතිව දැන් සිටම අප ඒ සඳහා මුල පිරීම 
කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ජනාධිපති කාර්ය 
සාධක බලකායක් ෙහෝ පත් කරලා ඒ කටයුත්ත කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙමහි ස ෙමෝධානිත වගකීම 
දැරිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා තව අවුරුදු 20කින් ඇති වන ෙම් 

973 974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අභිෙයෝගයට අප දැන්මම සූදානම් ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත්  සිදු වන්ෙන් අර ඉපදීම් තුෙනන් තුන්වැනි ඉපදීම වූ 
විශාමෙය්දී, "අෙන් මම දැන් අබලෙයක්, දුබලෙයක්" කියලා 
හිතලා, ඒ සිතුවිලි නිසාම ඔහු ෙහෝ ඇය විශාම ගිහින් ෙකටි 
කාලයකින් ජීවිතය අත් හැරීමයි; නැත්නම් විවිධ ෙලඩ ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරුවීමයි. ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියා මුදා ගැනීෙම් 
අභිෙයෝගයට අප මුහුණ දිය යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ම ෙග් පියා ශී ලංකා අධ්යාපන ෙසේවෙය් 
ෙදවැනි පන්තිෙය් නිලධාරියකු ෙලස ෙසේවය කරලා, දැන් විශාම 
ගිහින් 25වන අවුරුද්දයි ගත කරන්ෙන්. මෙග් පියාට විශාමෙයන් 
පසුවත් 25වැනි අවුරුද්ද ගත කරන්නට වාසනාව ලැෙබන්න 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? තාත්තා අදටත් උදැල්ල අරෙගන කුඹුරට 
යනවා. දැන් නම් අසනීප තත්ත්වය ටිකක් වැඩි නිසා කුඹුරට 
යනවා අඩුයි. ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙදවැනි 
පන්තිෙය් නිලධාරියකු ෙලස ෙසේවය කරලා විශාම ගිහිල්ලත් දිය 
නූලයි, අමුඩ ෙල්න්සුවයි එක්ක ඔහු අවුරුදු 81ක් වන තුරු කුඹුරට 
ගියා. ඒ නිසා විශාමෙයන් පසුව යම්කිසි වැඩක ෙයෙදන්නට 
පුළුවන් නම් ඔවුන්  මනසට සතුටක් ලැෙබනවා. "නැහැ, මම 
වෘද්ධෙයක්, මම විශාමිකෙයක්, දැන් මම අසරණයි" කියා 
හිතුෙවොත්, ඔහු මානසිකව  වැෙටනවා. ෙවන උදාහරණ එපා. 
ෙමන්න ෙම් උදාහරණය බලන්න.   

1970දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක රජය පැරදුණාට පසුව පළමුෙවනි 
අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ඩඩ්ලි ෙසේනානායක රජෙය් සිටි කැබිනට් 
අමාත්යවරුන් කී ෙදෙනක් ජීවිතෙයන් සමු ගත්තාද? 1977දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජය බලයට පත්වීමත් එක්ක ඒ පළමුවැනි 
අවුරුදු තුන ඇතුළත 1970-77 රජෙය් සිටි අමාත්යවරුන් කී 
ෙදෙනක්  ජීවිතෙයන් සමු ගත්තාද? ඒකට ෙහේතුව තමයි, විශාම 
යාමත් එක්ක,  තමුන්ෙග් ෙසේවා වපසරිය අහිමි වීමත් සමඟ ඇති 
වන මානසික ආතතිය; මානසික ව්යාකූලත්වය. ඒ නිසා ෙම් 
අභිෙයෝගය සුළුෙවන් තකන්නට එපා. ෙම් අභිෙයෝගය ජාතික 
අභිෙයෝගයක් විධියට සලකලා, ඒ ජාතික අභිෙයෝගයට මුහුණ 
ෙදන්න අවශ්ය කියාමාර්ගයට රට සූදානම් කිරීෙම් පළමුවැනි 
පියවර තබන්න 2016දී කටයුතු කරන්න කියන කාරණය ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් ත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත්, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්තුමා පමුඛ නිලධාරින්ෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවමින්, 
මෙග් අදහස් ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is Hon. Indika Anuruddha Herath. 

You have ten minutes.  

 
[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද පස් වරු එෙක් සිට විවාදයට 

ගැෙනන සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට නම් ෙනොෙවයි මා සූදානම් 
ෙවලා සිටිෙය්. මම පාෙද්ශීය සභාවක් නිෙයෝජනය කරලා පථම 
වරට පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු මන්තීවරෙයක් හැටියට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නයි. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අපට ෙමොන මාතෘකාවත් ෙපොදුයි.  

ගරු අමාත්යතුමා සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඉන්න 
ෙමොෙහොතක මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, 
"සමෘද්ධි" ව්යාපාරෙය් නිර්මාතෘවරයා විධියට ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා විශාල කාර්ය භාරයක් කළ බව. ඊට 
පස්ෙසේ, ගිය වකවානුව තුළ බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්යතුමා 
විසින් ඒක දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් 
කරලා, දිවි නැඟුම යටෙත් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් රටට ෙගනාවා. 
ෙහොරකම ෙනොෙවයි. මැරකම ෙනොෙවයි. වංචාව ෙනොෙවයි.  

අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පකාශයක් ක ළා, බට 
දුන්නා; ලණු දුන්නා; අහවල් ෙද් දුන්නා කියලා. ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට කිව්වා, "ෙහොරකම් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ගිහිල්ලා ෙහොයලා බලන්න. ෙවන ෙවන ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙහොයන්න ඕනෑ තමුන්ෙග් 
අමාත්යාංශය ගැන" කියලා. හැබැයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කියන්ෙන් අපි අහපු දා ඉඳලා, දන්න දා ඉඳලා හැම දාම පාඩම් 
උගන්වනවා විතරයි. පාඩම් කරලා විභාග පාස් ෙවන කට්ටියක් 
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බලයට ෙග්න්නත් කෙඩ් 
ගියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජයක් බලයට ෙග්න්නත් කෙඩ් ගියා. 
කෙඩ් ගිහිල්ලා අත හරිනවා. ඊට පස්ෙසේ ඔක්ෙකෝම චූදිතෙයෝ; 
ඔක්ෙකෝම වැරදිකාරෙයෝ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ සුද්දවන්තෙයෝ.  

පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා රෙට් ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න මහා 
ඇදිල්ලක් ඇද්දා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙචෝදනා කරනවා, 
"අද ෙහොරකම් කරනවා. වංචා කරනවා. අහවල් ඇමතිවරු 
ඉන්නවා, ගිහින් ෙහොයන්න" කියලා. නමුත්, ෙම්වා ෙනොෙවයි රෙට් 
සිද්ධ වුෙණ්. පසු ගිය දිනවල දිවි නැඟුම යටෙත් සුවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. පළාත් පාලන ආයතන විධියට අපට සති 
ෙපොළවල් ටික හදලා දුන්නා. අෙප් මාතෘ සායන ටික හදලා දුන්නා. 
ඒවාට අවශ්ය කරන පහසුකම් දුන්නා. මා කනගාටු වනවා,  
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, දිවුලපිටිය ආසනෙය් වට්ටක්කා 
කාලා ජීවත්වන දුප්පත් ජනතාවක් ඉන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ඔබතුමා දිවුලපිටිය 
ආසනෙය් වර්ග කිෙලෝ මීටර් ගණනවත් තවම දන්ෙන් නැහැ. ගාම 
නිලධාරි වසම් 123ක් සහිතව, වර්ග කිෙලෝ මීටර් 222ක් පුරාවට 
අෙප් දිවුලපිටිය ආසනය තිෙබද්දි ඔබතුමා හිතා බලන්න, ෙහොයලා 
බලන්න, වට්ටක්කා කාලා ජීවත්වන දුප්පත් මිනිසුන් අෙප් 
දිවුලපිටිය ආසනෙය් ඉඳියිද කියලා. නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඉන්නවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දුප්පත් මිනිසුන් ඉන්නවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය අරෙගන ජීවත් 

ෙවලා, "අද අපට සමෘද්ධි සහනාධාරය එපා. අපි දැන් ෙකළින් හිට 
ගන්න පුළුවන් මිනිසුන්" කියපු පවුල් ගණනාවක් ඉන්නවා. මා 
ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා. "ඒ සහනාධාර දැන් අපට අවශ්ය 
නැහැ. දැන් අපට ඩීෙමෝ බට්ටා වාහනයක් තිෙබනවා. දැන් අපි 
ෙරදි ටිකක් වියනවා. දැන් අපි මල් ටිකක් වවනවා. ඒවා අෙළවි 
කරලා දැන් අපි ජීවත් වනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය ඕනෑ නැහැ" 
කියපු ජනතාවක් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම්ක කිව්ෙව් අෙප් රජෙයන් 
සමෘද්ධිය ෙදද්දී විතරක් ෙනොවයි. ජනසවිය ෙදද්දිත් කිව්වා. "අපට 
දැන් ජන සවිය ඕනෑ නැහැ. අපට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්" කිව්වා. 
සෑම ෙදයක්ම අප අමතක කරන්න අවශ්ය නැහැ.  
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ගැල්වනයිස් බට දුන්න 
එක ගැන කිව්වා. මැතිවරණ සමයකදී දුන්න එක හරි. ඒෙකන් 
සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ෙවනවා. ඒක ෙහොයන්න අෙප් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමන්ලා අවශ්ය 
නැහැ. ඒක දැන් inventory කරලා පාෙද්ශීය සභාවට භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්. වග කිව යුත්ෙත් වන්ෙන්, හිටපු සභාපතිවරු ෙහෝ 
ෙකොමසාරිස්වරු. පළාත් පාලන ආයතනයක් ෙමෙහවපු 
මනුස්සෙයෝ හැටියට අපි ඒක ෙබොෙහොම ගාම්භීර ෙලස කියනවා. 
අද සියලු ෙදනා උෙද් වරුෙව්ම පළාත් පාලන ආයතන හංවඩු 
ගැහුවා. සභාපතිවරු ෙහොරකම් කරනවා කිව්වා. සභාපතිවරු 
අල්ලස් ගන්නවා කිව්වා. සභාපතිවරු පගාව ගන්නවා කිව්වා. එක 
මැක්ෙකක් ෙදන්ෙනක් කන්න පුළුවන්. මුළු මැක්ෙකෝ සංහතියම 
විනාශ කරන්න එපා. ෙමොකද, පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට 
ස්වර්ණමය යුගය තිබුෙණ් පසු ගිය වසර පහ, හය කාල වකවානුව 
තුළයි. ඒකට අවශ්ය කරන සියලුම පහසුකම් දුන්නා.  

අෙප් මන්තීවරුන්ට කිලිෙනොච්චිෙය්, මැදවච්චිෙය් ඉඳලා එන්න 
වාහනයක් තිබුෙණ් නැහැ. සියලු ෙදනාට අවශ්ය කරන ඩබල්කැබ් 
රථ ටික ලබා දුන්නා. එෙහම ෙදද්දි, කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් 
හිටපු, අංක එකට මනාප ගත්ත සභාපතිතුමාට වාහනය ෙනොදී 
හිටිෙය් නැහැ. එතුමාටත් දුන්නා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පාෙද්ශීය සභාවක්. එතුමාටත් වාහනය දුන්නා. සියලුම අයට ඒ 
විධියට වාහන ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් ෙහේෂා විතානෙග් ගරු 
මන්තීතුමා බණ්ඩාරෙවල හිටපු නගරාධිපති. එතුමා දක්ෂ 
නගරාධිපතිවරෙයක් විධියට ඒ වකවානුෙව් කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතික ෙයොවුන් ෙපරමුෙණ් සභාපතිවරයා ෙලස 
ඇඹිලිපිටිය ආසනෙය් කටයුතු කළා. කැපවීම තිෙබනවා නම් අපට 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්ෙන් ෙම් අය 
වැය තුළින් පළාත් පාලන  ක්ෙෂේතය ගණන් අරෙගන නැති බවයි.  

ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් මම ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. ගිය වතාෙව් අෙප් නඩත්තු ෙසේවය සඳහා 
වාෙග්ම කර ගන්න බැරි වුණු අනිකුත් වැඩ කටයුතු ෙවනුෙවන් 
මාසයකට රුපියල් මිලියනය ගණෙන් දුන්නා. මාසයකට රුපියල් 
මිලියනය ගණෙන් අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 12ක් සෑම පළාත් 
පාලන  ආයතනයකටම ලබා දුන්නා. දින සියය වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් පසු ගිය මාස තුන හතෙර් කරන්න තිබුණු වැඩ කටයුතුත් - 
ආදාහනාගාර හදන්න, පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙගොඩනැගිලිවලට අවශ්ය 
කරන ෙම්ස, පුටු ටික මිලදී ගන්න, ටැක්ටර් අලුත්වැඩියා කිරීම 
වැනි ෙද්වල් - ඒ රුපියල් මිලියනෙයන් තමයි කර ගත්ෙත් කියන 
කාරණය මම ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදනවා. නමුත් 
අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද පළාත් පාලන ආයතනවල 
කාල සීමාව අවසන් ෙවලා තිෙබන නිසා ඒවායින් ජනතාවට 
ෙසේවයක් සිදු වනවාද? ඒ ආයතනවලින් ජනතාවට ෙසේවයක් කර 
ගන්න පුළුවන්ද? අද ඒ ආයතන නිලධාරින්ෙග් අතට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. අද ගම්වල ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් යම් යම් 
උදවිය ෙම්වාට කඩා පනිනවා.  

පසු ගිය දිනක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරෙයකු  ආණ්ඩුෙවන් ඔහුට ලබා දුන්නු යතුරු පැදිෙයන්ම 
දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය සභා කාර්යාලය ඇතුළට ගිහිල්ලා ලයිට් හදන 
ෙසේවකයාෙග් ෙබල්ෙලන් අල්ලාෙගන පහර දීලා තිබුණා. අද තමයි 
ඒ මන්තීවරයා උසාවියට ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙහොඳ මන්තීවරු ඉන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, වැඩකට නැති පාතාලෙය් මන්තීවරු 
ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂෙය්ය කියලා තමයි ඔබතුමන්ලා  
කිව්ෙව්. ඔන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරු කරන වැඩ? ෙම් වාෙග් 
අයට නාම ෙයෝජනා ෙදනවාද නැද්ද කියන එක ගරු අගමැතිතුමා 
තීරණය කරාවි. ආ ණ්ඩුෙවන් ලබා දුන්නු ෙමෝටර් සයිකලය 
පැදෙගනම ඒ මන්තීවරයා පළාත් පාලන ෙගොඩනැගිල්ල ඇතුළටම 
ගිහිල්ලා තිබුණා. ෙමන්න, ආදර්ශය ෙපන්වන හැටි?  

අපි කාෙග්ත් කිල්ෙලෝටවල හුනු තිෙබනවා. ෙකොයි කාටත් 
පශ්න තිෙබනවා. ෙකොයි කාෙග්ත් පක්ෂවල ගැටලු තිෙබනවා. 
නමුත්  ෙම් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් වාෙග්ම මහජන 
සුබසාධනය ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශය ඉදිරියට ෙගනි 
යන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. නිල ඇඳුම් ෙවනුවට 
තුණ්ඩුවක් ෙදනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙදනවිට මුදල් පමාණය ෙහක්ෙටයාරයකට සීමා කරනවා වාෙග් 
නැතිව ෙම් ෙගනාපු වැඩ පිළිෙවළ සංවර්ධනය කළ යුතු ෙවනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් ගම්වල ෙප්ශ කර්මාන්තය දියුණුෙවලා තිබුණා. 
නමුත් අද වනෙකොට ෙප්ශ කර්මාන්තය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද වනෙකොට මල්  වවපු  මිනිසුන්ෙග්, -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අද වනෙකොට මල් වවපු මිනිසුන්ෙග් 

කර්මාන්ත බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔබතුමන්ලා යථාවත් 
කරන්න. ෙම්වා බැසිල් රාජපක්ෂ අරෙගන ගිෙය්වත්, පුෂ්පා 
රාජපක්ෂ අරෙගන ගිෙය්වත්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ අරෙගන 
ගිෙය්වත් නැහැ. කවුද මන්තීවරෙයක් උෙද් කියනවා මම අහෙගන 
හිටියා, මහලු කාන්තාවට make-up දැම්මාය කියලා. මහලු 
කාන්තාවට make-up දැම්මාද කියලා ෙනොෙවයි, ෙමොන තරම් 
සුන්දරත්වයක් ඇති වන විධියට ෙකොළඹ නිර්මාණය කර 
තිෙබනවාද කියා ඇවිදලා බලන්න කියලා මම ඒ මන්තීතුමාට 
කියනවා. දියවන්නා උද්යානය අවට ෙමොන තරම් ලස්සනට අද 
ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න. අද ඒ මල් වවන 
මිනිස්සු ටිකවත් ඒ අයට අවශ්ය කරන පහසුකම් නැති නිසා 
එතැනට එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට වගකීමක් තිෙබනවා.  

විපක්ෂය පැත්ෙත් අය කථා කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා හරි 
ෙව්දනාෙවන් බලන්ෙන්. ෙමොකද, විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය 
හරියටම කරන්ෙන් ෙමෙහේ විතරයි කියලා.  අපට කථා කරන්න 
කාල ෙව්ලාව ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි කථා කරන්න කාල 
ෙව්ලාව ෙවන් කර ගන්න ගියාම පශ්න මතු ෙවනවා. උෙද් 
විවාදයට ගන්නා වැය ශීර්ෂය ෙනොෙවයි, හවසට විවාද කරන්ෙන්.  

අපි පළාත් පාලන ආයතනවලින් ආපු මන්තීවරු. අපි ගෙම් 
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරපු නිසයි ඒ මිනිස්සු අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි,  ෙම්වා අපි ෙගනාව 
මුදල්වලින් කළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලබා දුන්නු 
මුදල්වලින් කළ ෙද්වල්. ඒ මුදල් එතුමන්ලා  ෙහොරකම් කරලා ෙහෝ 
ගසා කාලා නැහැ. එෙහනම් අපටත් කියන්න පුළුවන්, ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා සිටියදී ගසා කාපුවා ෙමච්චරයි, ෙජ්.ආර්. 
ජනාධිපතිතුමා සිටියදී ගසා කාපුවා ෙමච්චරයි කියලා. ඒවායින් 
අපට වැඩක් නැහැ. ඒවා අතීතෙය් සිදු වුණු සිදු වීම්. දැන් අපි 
වර්තමානෙය් ජීවත් ෙවන්ෙන්. අපි අනාගතයට ගැළෙපන විධියට  
වර්තමානය හදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි රටට අවශ්ය කරන්ෙන්.  

හැම ෙවලාෙව්ම "රාජපක්ෂවරු, රාජපක්ෂවරු" කියා කියනවා 
හැර කථා කරන්න ෙවන ෙදයක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
විනාඩි 60ක කථාවක් තිෙබනවා නම් ඒ විනාඩි 60න් විනාඩි 45ක්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

50ක්ම කථා කරන්ෙන් රාජපක්ෂවරු කරපු වැරැදි ගැනයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් එෙහමයි. ලජ්ජයි. ෙම් කමය අයින් 
කරන්න. කඩිනමින් රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය වැඩ කටයුතු 
කරන්න. අප ට දක්ෂ ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඒ දක්ෂ ඇමතිවරු 
බලාෙගන ඉන්නවා, වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ෙකොයි ෙවලාෙව්ද 
මුදල් ටික ලැෙබන්ෙන් කියලා.  

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය ඇමති රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමාට මම කියනවා, ඇලඩින ්ෙග් පුදුම පහන 
වාෙග් ඔබතුමාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අමාත්යාංශය ඔබතුමාට 
ලැබී තිෙබනවාය කියලා. නමුත් ෙම් අමාත්යාංශෙයන් තවත් 
ෙබොෙහෝ වැඩ කරන්න තිෙබන බව මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
කැමතියි.  අනික් වැඩ ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා, දිවුලපිටිය 
ජනතාවට පමුඛතාව දී ඔවුන්ට ෙසතක් සලසන්න කියා ඉල්ලමින් 
මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Mr. Deputy Chairman, මම කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. 

පක්ෂවලට කාලය ෙබදා දීලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙව්ලාව 
සන්ධානෙයන් ඉල්ලා ගන්න. පශ්නයක් තිෙබනවා නම් එතැනදි 
කියන්න. තවත් ෙවලාව ඕනෑ කියලා කියන්න. අපි පක්ෂ 
නායකයින්ට   කියලායි තිෙබන්ෙන් ෙවලාව ෙබදලා ෙදන්නය 
කියලා. වකව ඇවිල්ලා තමන්ෙග් නායකයා, ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් විෙව්චනය කරන්න එපා. එෙහම නම් එතුමා ආවාම 
ගිහිල්ලා කියන්න, "මට ෙවලාව හම්බ වුෙණ් නැහැ" කියලා. අපි ඒ 
ගැන කථා කරන්නම්. අපි ෙවලාව ෙබදුවායින් පස්ෙසේ ෙවන 
ෙද්වල් කියන්න එපා. එතුමාෙග් කථාෙව් එක වචනයක්වත් 
කිව්ෙව් නැහැ, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්-  [බාධා 
කිරීම්] ෙකොෙහන් වැටුණු ෙකනකු ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] හරි, හරි. මා දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් දියවන්නා ඔය 
-[බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමා  කථා කරන ෙකොට අහෙගන 
හිටියා ෙන්. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් කෑ ගහන මිනිසුන්ට වඩා ෙහොඳට  මම මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාවත් ආශය කරලා තිෙබනවා. ෙම් අය අද ඊෙය් 
ඇවිල්ලා කෑ ගහන්ෙන්.  ෙම්වා ගැන අපි දන්නවා.  

ඒ වාෙග්ම දියවන්නා ඔෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැදුෙව් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමායි.  ෙම් ඔය ඒ දවස්වල ෙපොඩි 
ඔයක් විධියටයි තිබුෙණ්. ෙජෆ්රි බාවා ෙගන්නලායි සැලසුම් කෙළේ. 
ආසියාෙව් ෙහොඳම පාර්ලිෙම්න්තුව විධියටයි හැදුෙව්. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්තයා ශතයක්වත් ෙහොරකම් කෙළේ නැහැ. එතුමාට 
අයත් මාෙනල්වත්ත භූමිෙයන් අක්කර 50ක් දුන්නා, මල්වත්ත 
විහාරයට.  ඊට පස්ෙසේ එතුමාෙග් නිවසත් දුන්නා. එතුමන්ලා 
ෙහොරකම් කරපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි. එතුමාට ඕනෑ තරම් සල්ලි 
තිබුණා. ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙපේමදාස 

ජනාධිපතිතුමාත් ෙහොරකම් කෙළේ නැහැ. ෙගවල් ලක්ෂ 10ක් 
හදලා දුන්නා. ෙහොරු නැහැ. ඔෙහොම කථා කරන්න එපා, 
නායකයින්ට. උදවු කළ නායකෙයෝ ගැන දන්ෙන් නැතුවයි 
ෙමතැනට එන්ෙන්.   

ගම්පහ දිස්තික්කය ඔය විධියට සකස් කෙළේ ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමායි. ඒක දියුණු කෙළේ මමයි. ඔය විධියට 
තිබුෙණ් නැහැ එදා. ෙවෙළඳ කලාප තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්වත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාටයි, ආර්. 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාටයි පිං සිද්ධ ෙවන්න  ගම්පහ දිස්තික්කය 
ඔය විධියට සංවර්ධනය ෙවලා අද ලංකාෙව් පධාන දිස්තික්කය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔෙහොම කථා කරන්න එපා. 
ස්තුතියි.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Lucky Jayawardana will now 

take the Chair.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් අද  ෙමම වැය ශීර්ෂ 

ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා හිටිෙය්. 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  මීට ටිකකට කලින් කථා 
කරපු කථිකයින් ෙදෙදනා ගැන බලන ෙකොට එතුමන්ලා කථා 
කෙළේ,  "ෙකොෙහද යන්ෙන්" කියලා ඇහුවාම, " මල්ෙල් ෙපොල්" 
කියනවා වාෙගයි.   

මට මතක් ෙවනවා, අපි ෙපොඩි කාෙල් ඉස්ෙකෝෙල් රචනා 
ලියාපු ආකාරය. ඒ කාලෙය් "මම ජනාධිපති නම්" කියලා 
රචනාවක් ලියනවා. ෙමෙහම ගිෙයොත්, ෙම් අය වැය  ෙදසැම්බර් 
19 වැනිදා සම්මත වුණාට පස්ෙසේ, ජනවාරි මාසෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියාවි,  "මට අය වැෙය් කථා කරන්න 
හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අය වැය විවාදෙය් කථාවක් මා 
ජනවාරි මාසෙය් කරනවා" කියලා. ෙමොකද, අද ෙම් ෙවලාව ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු එස්. බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග්  සමාජ 
සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
ෙවනුෙවනුයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න ෙවලාව  
නැත්නම් ඒකට විසඳුමක් සන්ධානෙයන් -තමන්  ඡන්දය ඉල්ලපු 
පක්ෂෙයන්- ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දැන්  ෙමතැනදි අපි දකින ගැටලුව 
තමයි, ෙම් අයට සන්ධානෙය් ඉන්නත් ඕනෑ; විපක්ෂෙය් ඉන්නත් 
ඕනෑ. සන්ධානෙය් ඉන්න ඕනෑ නැත්නම් ෙකොන්ද පණ ඇතිව 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවලා විපක්ෂය හැටියට ඉන්න ඕනෑ.  [බාධා 
කිරීම්] නමුත් දැන් සන්ධානෙය් ඉඳෙගන විපක්ෂෙය්ත් ඉන්න 
හදනවා. ෙමෙහම කරන්න බැහැ. එක්ෙකෝ සන්ධානෙය් ඉන්න. 
එක්ෙකෝ විපක්ෂෙය් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමනි, ඔය කණ්ණාඩිය විසි ෙව්වි. බලාෙගන. [බාධා කිරීම්] 
ඔය කණ්ණාඩිය විසි ෙව්වි.  
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[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනය බලා ෙගන කථා කරන්න.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහේ ambulance  

තිෙබනවාද? ෙමොකද, ෙම් කථා කරන විධියට ෙකොයි ෙවලාෙව් හරි 
ambulance  එෙකන් යන්න ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, 
ෙව්දනාව? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, simple තීරණයක් ෙන් 
ගන්න තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෝ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධනෙය් ඉන්න. එෙහම නැත්නම් ෙකොන්ද පණ ඇතිව "නැහැ" 
යි කියලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] ෙකොන්ද පණ ඇතිව කියන්න, 
"එතුමා නායකයා හැටියට පිළිගන්ෙන් නැහැ, අපට එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ"යි කියලා. එෙහම 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවලා විපක්ෂයට ඇවිල්ලා වාඩිෙවන්න. 
එන්න.[බාධා කිරීම්] විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්ත් නැහැ. සන්ධානෙය් 
ඉන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අෙප් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් base  එක. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා මෙග් 

කථාවට බාධා කරනවා ෙන්.[බාධා කිරීම්] මෙග් කථාවට බාධා 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරු වාඩිෙවන්න. ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මම ආශාෙවන් ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට එතුමාට ආතතිය. 

[බාධා කිරීම්] මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන් 
කියලා. ඉතින් කරුණාකරලා-  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමාට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කථා 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ෙම්කයි. ෙම්ක සාධාරණයි ෙන්  
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ෙම්ක සාධාරණයි. 
ෙම් අය කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක කකුලක් එක තැනක, 
අෙනක් කකුල තවත් තැනක. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා මූලාසනය බලා ෙගන කථා කරන්න.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු මන්තීතුමා යන්න එපා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 

ෙකොෙහේද යන්ෙන්, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම්ක කරන්න බැහැ ෙන්. 
එක්ෙකෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉන්න ඕනෑ. 
එක්ෙකෝ විපක්ෂෙය් ඉන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? අපි අද කථා කරන්ෙන් එක වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳවයි. නමුත් ෙම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ෙමතැන 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අය කථා කරන්ෙන්. ෙම් අය 
හිතන්ෙන් ෙම්ක පළාත් පාලන ආයතනයක් කියලා.  [බාධා කිරීම්] 
ෙම් දියවන්නාව පාෙද්ශීය සභාවක් කර ගන්න එපා. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා, කියන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කථා කරන්ෙන් මහා 

නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන. ඒ උෙද් වරුෙව් 
තිබුණු වැය ශීර්ෂ. එතුමාට පක්ෂෙයන් ෙවලාව දීලත් නැහැ. අපි 
ගැන, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ගැන එතුමා කථා 
කරනවා. එතුමා කථා කරන්ෙන් ෙවනත් වැය ශීර්ෂ ගැනයි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු ෙදොස්තර මහත්තයා, දැන් ෙම්කයි. ඒක අපට ගැටලුවක් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඊළඟ වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්න අපි ඉතා 
කැමැත්ෙතන්, ඕනෑකමින් බලා ෙගන ඉන්නවා. අපට ෙවලාව 
දුන්ෙන් නැහැයි කියලා අපි ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අඬන්ෙන් 
නැහැ. අපට සාධාරණ ෙහේතූන් මත කථිකෙයෝ වැඩි නිසා මම 
කැමැත්ෙතන් ෙම්ක භාර ගත්තා. [බාධා කිරීම්] දැන් ඒක ගැන 
මිසක් ෙවනත් ෙද්වල් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. නැත්නම් 
ජනවාරි මාසෙය් කියයි,"අපට ෙදසැම්බර් මාසෙය් තිබුණ අය වැය 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ" කියලා. එතෙකොට ජනවාරි මාසෙය් 
කථා කරයි, ෙදසැම්බර්  අය වැය ගැන. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
කරුණාකර ෙකොන්දක් ඇතිව ෙම් පශ්න විසඳා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
කථා කරන ෙකොට ෙපෙනන්න  තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි 
පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට සමෘද්ධි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකාරිය භාර ගත්ත එක. සමෘද්ධි නිර්මාතෘ අෙප් ගරු එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමා ආරම්භ කළ ෙම් කටයුත්ත, ඊට කලින් 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 'ජනසවිය'  නමින් ආරම්භ කරලා තිබුණා. 
එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා එය තවත් ශක්තිමත් කළා. ඒ 
'ජනසවිය' කියන නම 'සමෘද්ධිය' කියලා ෙවනස් කරලා එය තවත් 
ශක්තිමත් කළා. ඊට පස්ෙසේ ඒක 'දිවි නැඟුම' බවට පත් කරලා අර 
'ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහණ' වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. 'ඇලඩින්ෙග් 
පුදුම පහ ණ' වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ෙකොට තිබුණු ෙලොකුම 
ගැටලුව තමයි, ෙම්ක ආරම්භෙය් සිටම තිබුණු පශ්නය.  ඒ තමයි, 
දිවි නැඟුම නිලධාරින්ට, ඒක කළමනාකරණය කරන 
මහත්වරුන්ට තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව වූ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
පත්වීම්. 

දිවි නැගුම පත්වීම් අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරෙයක්. ඉතින්,  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පත්වීම් පිළිබඳව 
නීතිමය වශෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා.   ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කියන කාරණය දිවි 
නැගුම නිලධාරින් මට පැවසුවා.  ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි,  පසු ගිය 
කාලෙය්, ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08 ෙවනිදා ජනාධිපතිවරණයට 
කලින්  දිවි නැගුම පෙයෝජනයට ගත් ආකාරය ගැන කියන්න 
ඕනෑ.  ඔබ දන්නවා, ෙමතැන හැෙමෝම දන්නවා  මැතිවරණය 
ඉලක්ක කරෙගන විශාල මුදල් පමාණයක් ෙයෙදව්ව  බව. එහි 
එකක් තමයි  අමාත්යතුමනි,  ඔය ෙකොඩි කණු සිද්ධිය.  ෙකොඩි 
කණු සිද්ධිෙය් බරපතළතාවක් තිෙබනවා.  දැන් ඒක පාෙද්ශීය 
සභාවලට ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් නිකුත් කරපු පමාණයයි, 
බාරදීලා තිෙබන පමාණයයි අතර ගැටලුවක් තිෙබනවා.   

අනික් කාරණය ෙම්ක සියයට සියයක් ෙයෙදව්ෙව් 
ජනාධිපතිවරණය සඳහායි.  ෙවන කිසිම ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලවලට නිල්පාට ෙකොඩි ගහන්න 
තමයි සියයට සියයක්ම ෙම්වා පාවිච්චි කෙළේ.  මැතිවරණය ඉවර 
ෙවලා සමහරක් ඒවා ඒ අය විකුණා ගත්තා.  සමහරක් ඒවා ඒ 
ෙගවල්වල තවම තිෙබනවා. ෙකොටසක් පාෙද්ශීය සභාවට බාරදීලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කියන ආකාරෙය් වංචාවක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ ගැන කරුණාකර පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙගම 
තමයි අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා පැවසුවා, සහතිකයක් 
දුන්නා කියලා. සහතික දුන්ෙනත් ඉදිරිෙය්දී සමෘද්ධිය ලබා 
ෙදන්නම් කියලා මැතිවරණය ඉලක්ක කරෙගනයි.  මැතිවරණයට 
කලින් අන්තිම සතිය, ෙදෙක්  රුපියල් 5,000ක් ලබා දුන්නා.  
රුපියල් 5,000ක් ලබා ෙදනවා කියලා කුවිතාන්සි නිකුත් කළා. ඒ 
ලබා ගත් රුපියල් 5,000 මුදලට ෙම් මැතිවරණය ඉවර ෙවලා දැන් 
මාස තුනකට කලින් තමයි ඒවාෙය් බිල් හාඩ්ෙවයාර්වලින් ලබා 
ෙගන, දිවි නැගුම නිලධාරින්ට බිල් ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ 
රුපියල් 5,000 සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා කියලා හැම 
ආසනයකම, හැම  දිවි නැගුම නිලධාරී ෙකෙනක්ම ඒක නිකුත් 
කළා. එදා තිබුණු තත්ත්වය අනුව ඒ අයට කරන්න සිදු වුණා.  ඊෙය් 
ෙපෙර්දා තමයි ඒවාට බිල් ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. දැන් 
හාඩ්ෙවයාර්වලට ගිහිල්ලා සිෙමන්ති ෙකොට්ට තුනයි, හතරයි, පහයි 
කියලා බිල් අර ගත්තා.  ෙම් වාෙග් විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි සමාජ 
ආරක්ෂක අරමුදල.  සමාජ ආරක්ෂක අරමුදල විගණනයට යටත් 
ෙනොවීම.  ෙම් අරමුදල් තමන්ට ඕනෑ ආකාරයට වියදම් කරන්න 
පුළුවන් විධියට නීතිය හදාෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද ඒ කමෙයන් 
අපි ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් අරමුදල් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා විගණනය විය යුතුයි. ඒකට අවශ්ය 

නීතිරීති අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් දවස්වල සමෘද්ධිය ලබා 
දීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරනවා. සමෘද්ධිය ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී,  ඒ අයට සාධාරණව සමෘද්ධිය ලබාදීම පිළිබඳව අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ලබා 
දියයුතු පුද්ගලයාට සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  
ඒ සඳහා ස්වාධීනත්වය අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් 
අපි දැක්කා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වීම සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න 
නුසුදුසුකමක් වුණ බව.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙහොඳයි. නමුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව 

කටයුතු කරන්න දැන් අපිට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු ජාතික සංවිධායකතුමා තමයි අෙප් 
කැබිනට් අමාත්යවරයා හැටියට පත්ෙවලා ඉන්ෙන්.  අපට ෙහොඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් ඉන්නවා.  දැන් ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රජෙය් ෙසේවකයාට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  

ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දී  තිෙබනවා. 
එම නිසා  සුදුසු පුද්ගලයාට   සමෘද්ධිය ලබාදී අපි එතැනින් එහාට 
යන්නට ඕනෑ. සමෘද්ධිෙය් හිර ෙවන්ෙන් නැතිව,  එතැනින්  එහාට 
යන්නට ඕනෑ. හැමදාම අවුරුදු දහයක් පහෙළොවක් සමෘද්ධිය 
ලැබුණාය කියන එක මහෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි. සමෘද්ධිය  
අවුරුදු හතරක් පහක් ලැෙබනෙකොට තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
වර්ධනය ෙවලා සමෘද්ධිය දැන් අපට අවශ්ය නැහැ කියන මට්ටමට 
ඒ ජනතාව ෙගෙනන්න පුළුවන්වන විධියට අපි සමෘද්ධි වැඩ 
පිළිෙවළ හදා  ගන්නට  ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙහොඳ නායකත්වයක්  ලබා  
දී තිෙබනවා. මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉතා ෙහොඳින් සිදු කරන්නට  ෙම් 
අමාත්යවරුන් ෙදපළට වාසනාව උදාෙව්වායි කියමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hizbullah. 

You have 10 minutes. 
 
[பி.ப. 2.47] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் 

983 984 

[ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 
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மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதத் 
தந்தைமக்கு நன்றி கூறிக்ெகாள் கின்ேறன். விேசடமாக 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பி, வ ைமையப் ேபாக்கி, 
வ மானத்ைத அதிகாித்  வளமான ஒ  நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்ப உ வாக்கப்பட்டேத ச ர்த்தி 
ேவைலத்திட்ட ம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுமாகும். நாட் ல் 
பல ஆண் களாக, அதாவ  இரண்  தசாப்தங்களாக, ச ர்த்தி 
ேவைலத்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ கின்றேபாதி ம் ச ர்த்தி ெப கின்ற கு ம்பங்கள் 
ெபா ளாதாரத்திேல மீட்சி ெபற் , வ ைம நீங்கி வ மானம் 
அதிகாித்தனவாக  மாற்றமைடந் ள்ளனவா என்  
பார்க்கின்றேபா , அதைன அைடயவில்ைல என்ப தான் 
பதில். ஆகேவ, அந்தக் கு ம்பங்கள் சாியாக 

ன்ேனறவில்ைல; எந்த ேநாக்கத் க்காக இந்த அைமச்சும் 
ேவைலத்திட்ட ம் உ வாக்கப்பட்டேதா அந்த ேநாக்கம் 
நிைறேவறவில்ைல. இ ப  வ டங்களாகி ம் இன் ம் அந்த 
இலக்ைக அைடய யவில்ைல என்பைத நான் மிக ம் 
கவைலேயா ம் மனேவதைனேயா ம் இந்தச் சைபயில்  
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் கின்ற ேவைலத்திட்டத்ைத ச ர்த்திக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்களின் 
எண்ணத்தில் - சிந்தைனயில் உ வான தான் ச ர்த்தி 
ேவைலத்திட்டம். அவர் குறித்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற் ச் 
சிறந்த ைறயில் வழிநடத்திப் பல்ேவ  
ேவைலத்திட்டங்கைள ம் ேமற்ெகாண்  வந்தார். சில காலம் 
அந்த ேவைலத்திட்டம் சாியான ைறயில்  
நைட ைறப்ப த்தப்படாத காரணத்தால் அவர் என்ன 
ேநாக்கத் க்காக ச ர்த்திையக் ெகாண் வந்தாேரா, அந்த 
ேநாக்கத்ைத அைடய யவில்ைல. அதாவ  ச ர்த்திைய, 
எ ச்சிைய, ம மலர்ச்சிைய ெபா ளாதாரத்தில் 
அைடயவில்ைல. இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 
இந்த விடயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்ைச ெகளரவ 
எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்களிடம் மீண் ம் 
ஒப்பைடத்தி ப்பைத நாம் மிக ம் வரேவற்கின்ேறாம். அந்த 
வைகயில் ச கத்தின் மத்தியில் - மக்கள் மத்தியில் ெசன்  
இைளஞர் வதிகேளா  சிறப்பாகக் கலந் ைரயா ப் 
பிரச்சிைனக க்கு ேநர த்தீர்  காணக்கூ ய, 
இைளஞர்களின் உணர் கைள ம் உள்ளங்கைள ம் 
மதிக்கின்ற இளைமத் ப் ள்ள ஓர் அைமச்சாிடத்திேல இந்த 
விடயம் மீண் ம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள .   

ச ர்த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் மிக ம் சிறப்பாக அைமய 
ேவண் ம் என் தான் 'திவிெநகும' என்ற ெபயாிேல ஒ  
திைணக்களம் உ வாக்கப்பட்ட . அத டாக அந்த 
ேவைலத்திட்டங்கள் பரவலாக்கப்பட்டேபாதி ம் அதன் 
இலக்ைக இன் ம் அைடயவில்ைல. கிராமிய மட்டத்திேல 
வ ைமையப் ேபாக்கி ஒவ்ெவா  கு ம்பத்ைத ம் 
வ மான ள்ளதாக  மாற்றி நாட்ைடப் ெபா ளாதாரத்திேல 
கட் ெய ப்ப ேவண் ய மிகப் ெப ம் ெபா ப்  இந்த 
அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . ஆைகயால் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அதற்கான ப் ெபா ப்ைப ம் ஏற்  குறித்த 
பணிைய மிகச் சிறப்பாகச் ெசய்ய ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல குறித்த ெவற்றிடங்கள் - அங்கு ச ர்த்தி 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்கள், ச ர்த்தி காைமயாளர்கள் 
என்  பல  ெவற்றிடங்கள் -காணப்ப கின்றேபாதி ம் 
அைவ நீண்டகாலமாக நிரப்பப்படவில்ைல. ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இ குறித் ம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

உண்ைமயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கேள 
த்தத்தினால் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

பிரேதசங்கைளக் ெகாண் க்கின்றன. அதி ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டம் மிக வ ைமயான மாவட்டமாக  அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ள . ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அதற்காக, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள் 
அைமச்சி டாக ஒ  விேசட ேவைலத்திட்டத்ைத உ வாக்கி, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற வ ைமையப் 
ேபாக்கி மக்களின் வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கு உங்கள  
ச ர்த்தித் திட்டம் மற் ம் 'திவிெநகும' 
திைணக்களத்தி டாகச் சாியான பங்களிப்ைப ம் 
பணிைய ம் ெசய்யேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல உள்ள ெவற்றிடங்கள் உடன யாக 
நிரப்பப்படேவண் ம். நீண்ட நாட்களாக அந்த ெவற்றிடங்கள் 
நிரப்பப்படவில்ைல. ஒவ்ெவா  கிராம ேசவகர் பிாி  
மட்டத்தி ம் ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் 
அல்ல  'திவிெநகும' காைமயாளர்கள் என்  பல 
ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அவற்ைற நிரப் வதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.    

அேதேபான்  இந்தத் திட்டத்தி டாக ச ர்த்திப் 
பயனாளிக க்கு வட் யில்லாத நீண்டகாலக் கடன்கைள 
வழங்குவதனால் அவர்க ைடய ெதாழில் யற்சிகைள 
அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும்; வ மானங்கைள 
அதிகாிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, அவ்வாறான கடன் திட்டங்கைள நீண்டகால 
அ ப்பைடயிேல ச ர்த்தி, திவிெநகும பயனாளிக க்கு 
நீங்கள் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.   

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய ெபா ப்பில் 
இ க்கின்ற இந்த க்கியமான அைமச்சி டாகக் குறிப்பாக 
நிரந்தரமாக உடல் ஊன ற்ற, எந்தத் ெதாழிைல ம் 
ேமற்ெகாள்ள யாதவர்க க்கு மாதாந்தம் ஒ  
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற ைறைமயி க்கின்ற . 
ஆனால், மிகக் குைறவானவர்க க்ேக அந்தக் ெகா ப்பன  
வழங்கப்ப கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் , இயற்ைக 
அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்  நிரந்தரமாக உடல் ஊன ற்ற 
பல ற் க்கணக்கானவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
மிகமிகக் குைறவானவர்க க்ேக இந்த மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற . நாங்கள் நிைறய 
விண்ணப்பங்கைளச் சிபார்சு ெசய்  ச க ேசைவகள் 
திைணக்களத் க்கு அ ப்பியேபா ம் இன் ம் அவர்க க்கு 
எந்தக் ெகா ப்பன க ம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அ  ெதாடர்பிேல நீங்கள் 
கவனெம த்  அவர்க க்கான ெகா ப்பன கைள 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், அவர்கள் இந்தச் 
ச கத்திேல க்கியமானவர்கள். இைறவ ைடய நாட்டம், 
அவர்கள் பிறப்பிேலா அல்ல  பிறந்த பின்னர் பற்பல 
காரணங்களினாேலா உடல் அங்க ன ற்றி க்கின்றார்கள்.  
அவர்க க்கு, குறிப்பாக நிரந்தரமாக உடல் ஊன ற்  எந்தத் 
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ெதாழிைல ம் ேமற்ெகாள்ள யாம ப்பவர்க க்கு, 
மாதாந்தம் வழங்குகின்ற அந்தக் ெகா ப்பனைவ அதிகாித்  
வழங்குவதற்கும் நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have to wind up now. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

I will wind up my speech, Sir.  

ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 
அவ்வாறானவர்கைள அைடயாளங்கண்  மாதாமாதம் அந்தக் 
ெகா ப்பனைவக் ெகா ப்பதற்கு யற்சிப்பேதா , அதற்கான 
ெதாைகைய அதிகாிக்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

14ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.56] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ස්තුතියි. සමාජ සවිබල 

ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අමාත්යාංශය ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ශක්තියක් 
ෙවන්න, හයියක් ෙවන්න, ඔවුන්ෙග් අනාගතය සවිබල ගන්වන්න 
ෙයෝජනා සහ අදහස් එක්ක කියාත්මක ෙවන අමාත්යාංශයක්. ෙම් 
අමාත්යාංශය, සමාජ සුබ සාධනය කියන කටයුත්ත ෙවනුෙවන්, 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිත් එක්ක දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට සිදු 
වන සහ  සිදු විය යුතු අමාත්යාංශයක්. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් -
ජාතික ආණ්ඩුෙව්- සම්මුතිවාදී ගමන තුළින් ෙම් සඳහා 
නායකත්වය ලබා ෙදන්න ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යවරයාත්, 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයාත් සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා.  

1995 වර්ෂෙය්දී අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් රජය යටෙත් 
සමෘද්ධි සුබ සාධන වැඩසටහන ආරම්භ කළා. ඊට කලින් අෙප් 
ආදරණීය නායකයා වූ රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ජන සවිය සුබ 
සාධන වැඩසටහන ආරම්භ කළා. එදා ෙම් රෙට් සුවහසක් ජනතාව 
ඒ වැඩසටහන සමඟ බද්ධ ෙවලා හිටියා. ඒ ජනතාව ඒ ආදරණීය 
නායකයා ගැන සිහිපත් කරමින් අදටත් පින් ෙදනවා. ඒ ජන සවිය 
සුබ සාධන වැඩ සටහෙන් ඵල පෙයෝජන ලබපු, පතිලාභ ලබපු 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් තමයි 1995 වසෙර්දී සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
පිහිෙටව්ෙව්. පළමුෙවනි වර්ෂෙය්දී 144,198ක් පතිලාභීන්                
ෙලස ෙතෝරා ගත්තා. එවකට පතිලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 

නිර්ණායකයක් විධියට බැලුෙව් මාසික ආදායම රුපියල් 700ක් 
වාෙග් මුදලක් ලැෙබන අයයි. ඊට පස්ෙසේ 2002 වර්ෂය ෙවන විට 
ෙමය රුපියල් 1,500ක් කියලා කිව්වා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් කියාවලිෙයහි වැරැද්දක් ෙහෝ යම් කිසි 
ෙවනසකට භාජනය වුණු තැනක්  තමයි, 2006 වර්ෂෙය්දී සමෘද්ධි 
පතිලාභීන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ලද පැරැණි කම 
ෙව්දයන් ෙවනුවට ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සඳහා 
අනන්ය වූ නිර්ණායකයන් ෙගොඩනඟා ෙගන, පමුඛතා ෙල්ඛනයක් 
හදන්න කියලා තීන්දුවකට ඒම. ෙමන්න ෙමතැනදී තමයි 
සමෘද්ධිය පිළිබඳව ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග්ම විශ්වාසෙය් 
යම් පළුදු වීමක් වුෙණ්. ඒ තුළින් ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් සමාජය තුළ කථිකාවක් ඇති 
වුණා. අද අපි කවුරු පිළිගත්තත් නැතත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ඡන්දය දීපු මිනිෙසකුෙගන් ඇහුෙවොත් කිසි ෙකෙනක් ෙම් සමෘද්ධි 
වැඩසටහන ගැන සාධාරණ පිළිගැනීමකින් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ 
විෙව්චනය ඇති ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමය යම් තැනකදී 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසායි. ඔබතුමා සද්භාවෙයන් ජන 
සවියට ෙනොෙදෙවනි ආකාරෙයන් ජනතාවට ශක්තියක් ෙදන්න 
ෙම් සමෘද්ධි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න ඇති. නමුත්, ෙම් 
සමෘද්ධි වැඩසටහන ඔබතුමාෙගන් ගිලිහුණාට පසුව අයාෙල් ගියා 
කියලා කිව්ෙවොත් මම නිවැරැදියි කියලා මා විශව්ාස කරනවා. ඒ 
අයාෙල් යාම තුළ ෙම් වැඩසටහන ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා.  

ෙම් ව්යාපාරයට ගෙම් නායකත්වය  දීපු සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරියා ෙනොදැනුවත්වම ශී ලකා  නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන 
කණ්ඩා යෙම් ගෙම් ෙද්ශපාලනය ෙමෙහයවන නායකයා බවට 
අනියමින් පත්වුණා. [බාධා කිරීම්] සමහරු. ගරු ඇමතිතුමනි ඒකට 
වගකියන්න ඕනෑ, දැන් ඔය කථා කරලා එළියට ගිය මහත්වරු. ඒ 
මහත්වරු ඒක දන්නවා. රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම්වාට 
වගකියන්ෙන් නැහැ කියලා ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා කිව්වා. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  ෙසොරකම් කළා, ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ෙසොරකම් කළා, ඒ ෙසොරකම් කළා නම් ඒවා අමතක කරලා 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට "ෙහොරා", "ෙහොරා" කියන්න එපා  
කියලා එතුමා කිව්වා. අෙප් නායක ගරු අගාමාත්යතුමා  ඒකට 
උත්තර දුන්නා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙසොරකම් කළා 
කියලා කාටවත් කට ඇරලා කියන්න පුළුවන්ද? ෙපේමදාස  
මැතිතුමා ගැන එෙහම කියන්න  පුළුවන්ද? වි ෙජ්තුංග මැතිතුමා 
ගැන එෙහම  කියන්න පුළුවන්ද? ෙම් ඉදිරි ෙපෙළේ වාඩිෙවලා 
ඉන්න ගරු අගමැතිතුමාට විහිළුවටවත් එෙහම කියලා ඇඟිල්ලක් 
දික් කරන්න පුළුවන්ද? හැබැයි, ඇත්තද ෙබොරුද කියන්න  අපි 
දන්ෙන් නැහැ, සමාජෙය් හැම ෙකනාම බය නැතිව රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ඒක එතුමාෙග් 
අවාසනාවද, ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමන්ලාෙග් අවාසනාවද 
කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන කථා කරන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ.   

දැන් ෙම් සමෘද්ධි වැඩසටහන ජනතාවට නැවතත් විවෘත 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන බලාෙපෙරොත්තුවක් තබා  ගන්න 
පුළුවන් මඟකට ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
සමෘද්ධිය සඳහා සුදුසුසන් ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳ නැවතත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පතිලාභින් ෙතෝරා ගැනීෙම් කමිටුෙව් 
නැවත වරක් නායකත්වය දරන්ෙන් කවුද?  පෙද් ශෙය් ගාම 
නිලධාරිතුමා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිතුමා සහ තවත් කවුරු 
ෙහෝ ෙකෙනක්. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිතුමා පිළිබඳව 
සමාජෙය් යම් පශ්නයක් තිෙබන නිසා, ස්වාධීන ෙවනත් 
කණ්ඩායමක් මඟින්  ලැබිය යුතු මනුස්සයාට ෙම් සහනය ලැෙබන 
විධිෙය් වැඩසටහනක්  හදන්න  ඕනෑය කියලා  මම කියනවා. 
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එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් තියන 
පියවරත්  ජනතාව අතර  විෙව්චනයට ලක් ෙවන්න පුළුවන්. එම 
නිසා මම තරුණ මන්තීවරයකු විධියට ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
ෙතෝරා ගන්නා අයෙග්  නාමෙල්ඛන  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල පසිද්ධ කරන්න කියලා.  ඒ පසිද්ධ කිරීම තුළින් සුදුසු 
අය නුසුදුසු  අය පිළිබඳව ඒ පෙද්ශවල ජනතාවෙගන්ම ෙතොරතුරු 
අරෙගන  යම්කිසි නිර්ණායකට එන්න පුළුවන්.  

ෙම් වැඩසටහන පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් පශ්න රාශියක් 
තිබුණා. අෙප් ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් ෙවලාෙව් 
නැහැ. එතුමා සිටියා නම් ෙහොඳයි.  මා නිෙයෝජනය කරන රක්වාන 
ආසනයට අදාළ  ෙම් කරුණු ඇතුළත් ෙල්ඛනය  අරෙගන ආෙව්  
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නයි. මම ඒ කරුණු ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

සමෘද්ධි  සංවර්ධන වැඩසටහන  යට ෙත් ස්වයං රැකියා සඳහා  
සියයට  පණහක් ෙගවලා ගන්න භාණ්ඩ ෙදනවා. ෙම් භාණ්ඩ 
ලැබුණු  සියලුමෙදනා  ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්. ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකයන් විතරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලනය කරන  එක්ෙකෙනකුට ෙහෝ ඒවා දීලා නැහැ.  එෙහම  
දීලා තිෙබනවා නම් මට ෙපන්වන්න. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] මා 
ළඟ එෙහම ෙතොරතුරු නැහැ. ඒ සියලුම ෙදනා ශී ලංකා නිදහස්  
පාක්ෂිකෙයෝ. ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් රජෙය් 
රැකියා කරන අයෙග් ෙනෝනලාට ෙම්වා දීලා තිෙබනවා. රජෙය් 
රැකියා  කරන අයට දීලා තිෙබනවා. මා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට 
ෙම් ගැන කිව්වා. එතුමා සමෘද්ධි කළමනාකරුට වැරැද්ද  පවරනවා; 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියාට වැරැද්ද පවරනවා. ඒකට කමක්  
නැහැ. ඉදිරිෙය්දී පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුවල බලය අපට 
ලැබුණාට පස්ෙසේ අපි ඒ ගැන කථා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අයාෙල් ගිය විධියට යන්න 
ෙනොදී ෙම්  කටයුතු කරන්න.  ඔබතුමා සද්භාවෙයන් ආරම්භ කළ 
ෙම්  වැඩසටහනට අද සියලු ෙදනා හයිය ෙදනවා. ඒ හයිය සමඟ 
ෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්  
විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන ෙකනකු නිසා නැවතත් ෙම් 
වැඩසටහන හරි පීල්ලට - track-    ගනිමු.  

අපි කවදාවත් කියන්ෙන් නැහැ, අෙප් ගම්වල සමෘද්ධිය එපා 
කියන මිනිසුන් ඉන්නවා කියලා. ඒක විමතියට කරුණක්. මා 
දන්ෙන් නැහැ දිවුලපිටිෙය් මිනිසුන් ෙවනත් ෙලෝකයකින් එතැනට 
ෙගනැවිත් දැම්මාද කියලා. මම ෙම් ගැන ෙතොරතුරු ෙසොයා 
බැලුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකාෙව් වැඩිම සමෘද්ධිලාභින් ඉන්න 
දිස්තික්කය තමයි ගම්පහ දිස්තික්කය. ඒත් ඒ මන්තීතුමා කිව්වා, 
දිවුලපිටිෙය් මිනිස්සු ඩිෙමෝ බට්ටන් එෙහම අරෙගන, "දැන් අපට 
සමෘද්ධිය එපා" කියනවා කියලා. අෙප් ගම්වල නම් අෙප් මහජන 
දිනයට වැඩි පිරිසක් එන්ෙන්, "සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදන්න. 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් කිසි ෙහේතුවක් නැතිව ඒ සහනාධාරය කපා 
දැම්මා. ඒ රැස්වීමට ආෙව් නැහැ කියලා සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා 
දැම්මා. ඒ නිසා එය නැවත ලබාෙදන්න" කියන ඉල්ලීම කරන්නයි. 
ඒ ඉල්ලීම තමයි ඔවුන් අෙපන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගරු 
මන්තීතුමා කී කථාව විහිළුවක්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙදන නායකත්වය තුළ                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙව්වා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

ෙව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙව්වා, ෙම් වරපසාදය, පතිලාභය 
ලැබිය යුතු ගෙම් අහිංසක, දුප්පත් හැම මිනිෙහකුටම ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් වැඩසටහනක් ඔබතුමන්ලා නිර්මාණය කරයි කියලා අපි 
හිතනවා. ඒ ෙදස අපි උෙප්ක්ෂාසහගතව බලාෙගන ඉන්නවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියපු 
බට සිද්ධිය ගැන. ඇත්තටම ගරු ඇමතිතුමනි, මමත් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු  වුණත් ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිවරයා විධියට ඒ කථාව සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා. 
ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් ඉන්න නිලධාරි මණ්ඩලය අපිත් 
එක්ක කථා කරනවා. ඔය කියන බට ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය 
සභාවටත් හම්බ වුණා. හැබැයි, ඒ එක බටයක්වත්  අත්සන් කරලා 
ගත් ෙකෙනක් ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් නැහැ. ෙම් වන 
ෙකොට ඒවා stock එෙක්ත් නැහැ. ඒවා හිටපු එක් එක් 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙගවල්වල. දැන් පාෙද්ශීය සභාව විසුරුවා හැර 
තිෙබන හින්දා එතුමන්ලාෙග් ෙගවල්වල තමයි දැන් ඒවා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය තනිකරම ෙද්ශපාලනික අවශ්යතාවක් 
මත සිද්ධ වුණාය කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී මා තවත් 
සිද්ධියක්  කියනවා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් කිසිම 
හිරිකිතයකින් ෙතොරව ෙම් සමෘද්ධි නිලධාරින් ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල ෙයදුණා. හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතාෙග් රුව 
සහිත මහා විශාල -දැවැන්ත- පුවරුවක් ෙගොඩකෙවල නගරෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සමෘද්ධි නිලධාරින් 
විසින් ගසා තිබුණා. අපි ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විනයානුකූලව කටයුතු කරන්න කියලා. මා හිතන 
විධියට කුමන අෙප්ක්ෂකයකුටවත් අයිතියක් නැහැ, රජෙය් 
ආයතනයක් තුළ දැවැන්ත cutouts, මහා විශාල cutouts 
පදර්ශනය කරන්න. ෙම්වා නිසා තමයි අපි අමාරුෙවන් ෙගොඩ 
නඟාගත්, අද තිෙබන ෙම් ෙද්ශපාලන වටා පිටාව විනාශ වන්ෙන්. 
ඒ නිසා ඒ නිලධාරින් ෙවනුෙවන් ගත යුතු කියා මාර්ග ගන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් සිටින 20,000කට 
අධික සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ද ඇතුළුව ෙම් අමාත්යාංශය 
යටෙත් සිටින ෙසේවකයන්ෙග් අනන්යතාව තහවුරු වන 
වැඩසටහනක් හදන්න. ගෙම් මිනිසුන් පිළිගන්ෙන් නැති තැනක 
ඉඳෙගන ඒ ගෙම් මිනිසුන්ට නායකත්වයක් ෙදන්න ඔවුන්ට 
අමාරුයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවනුත් අවශ්ය පියවර 
ගනීවි කියලා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් 
තවත් කරුණක් මතක් කරන්න කැමැතියි. 2013 අංක 1 දරන දිවි 
නැගුම පනත මඟින් දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිහිටවනු ලැබූෙව් ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය, ශී ලංකා දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අධිකාරිය හා ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය 
ඒකාබද්ධ කරලායි. මට මතක් ෙවනවා ඒ පනත් ෙකටුම්පත ගැන. 
පළාත් සභාෙව් හිටපු අෙප් ගරු මන්තීවරුන් ඒ ගැන දන්නවා ඇති. 
ඒ පනත් ෙකටුම්පත ආෙව් එක රැෙයන්. ශී ලංකා සමෘද්ධි 
අධිකාරිය දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් 
කරන්න අවශ්ය අනුමැතිය ගන්න, උෙද් පළාත් සභාෙව් රැස්වීම 
ෙවලාෙව් ඊට අදාළ ෙයෝජනාව table කළා, "අද අනුමැතිය 
අරෙගන අපි ෙම්ක බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යවරයාට යවන්න 
ඕනෑ" කියලා. ඒ ගැන කිසි විවාදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ; කිසිම 
කථිකාවක් ෙකරුෙණ් නැහැ. අපි ඊට දැවැන්ත විෙරෝධයක් පෑවා. 
ගරු විෙජ්තුංග මන්තීතුමාට එය මතක ඇති. එදා ඒ විෙරෝධතා 
කිසිවක්  තැකුෙව් නැහැ. අන්තිෙම්දී ඒක පාර්ශ්වීය විධියට, ෙම් 
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* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් තිෙබන පජාතාන්තවාදි අයිතිය අමුඅමුෙව්ම උල්ලංඝනය 
කරලා,  ෙම් රෙට් තිෙබන සෑම පළාතකම - මා දන්නා තරමින් 
පළාත් නවෙය්ම- අනුමැතිය එක දවසක් ඇතුළත ගන්න උත්සාහ 
කළා. ඒවාට නායකත්වය දීපු මහත්වරුන්ෙග් පුංචි මහත්වරු තමයි 
දැන් අර ෙකොනකට ෙවලා දඟලන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ මහත්වරුන්ෙග් 
විනය ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ මහත්වරුන්ට  
ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ, අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ෙද්ශපාලන වටා පිටාවත් එක්ක.  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්,                           
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්, ජනතා විමුක්ති ෙප රමුෙණ් 
පාක්ෂිකයන් කියලා ෙබෙදන්ෙන් නැතුව සාමාන්ය ජනතාව 
ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න පුළුවන් ෙකොන්දක් අද අපට හදලා 
තිෙබනවා, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සුසංෙයෝගය තුළින්. ඒ කටයුත්ත තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගන්න 
අවශ්ය ශක්තිය ෙදන්න කියලා අපි  ඔබතුමන්ලාෙගන්  ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කෑ 
ගහන මන්තීවරුන්ට යමක් කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා කෑ ගහලා 
ෙම් කරන බාධා කිරීම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, "අපි 
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය කරනවා,  ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී අෙප් 
මනාප ටික ආරක්ෂා කරන්න" කියන පණිවුඩය ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවට ෙදන එක නම්, ඒක විහිළුවක්. ඒ ෙමොකද? ෙම් 
මන්තීවරුන්ට ෙමොනම විධියකින්වත් ෙම් අය වැය විෙව්චනය 
කරන්න ඉඩක් නැති නිසා. ෙම් අය වැයට ශක්තිය ෙදනවා,                       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අමාත්යවරු. ෙම් අය වැයට ශක්තිය 
ෙදනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අමාත්යවරු. ෙම් අය වැයට 
ශක්තිය නායකත්වය ෙදනවා, ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා. ඒ නිසා ෙම් කීප ෙදෙනක් ඒ තත්ත්වය ෙවනත් 
පැත්තකට ෙපරළන්න හැදුවාට ඒක සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ඊෙය් ෙපෙර්දාත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හතර පස් ෙදෙනක් 
ෙහමින් ෙහමින් ආණ්ඩු පක්ෂයට එන්න කථා කළා. තව දින 
දහයක් තිෙබනවා. ෙම් මාසෙය් 19වැනි දා හවස් ෙවන ෙකොට ඔය 
පැත්ෙත් හතර පස් ෙදෙනක් ඉතුරු ෙවද්දී අෙනක් සියලු ෙදනා ෙම් 
අය වැයට ශක්තිය ෙදන්න එකතු ෙවනවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
අහිංසක මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වුණු විධියට, ඒ අහිංසක මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්ෙන් නැතුව, ෙද්ශපාලන කුහකකම්වලින් 
යුක්තව කල්ලියක්, පවුලක් දිනවන්න කටයුතු කරපු යුගය             
අවසන් කරලා, ෙම් රෙට් අහිංසක සුවහසක් ෙපොදු ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපත් ෙද්ශපාලන යුගය ආරම්භ කරන්න  
සියලු ෙදනා  එකතු ෙවලා ලබන 19වැනි දා ෙම් අය වැයට ශක්තිය 
ෙදයි කියලා අපි  බලාෙගන ඉන්නවා.  

ඔබ සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. S. Shritharan, please. You have 20 minutes.  
 
[பி.ப. 3.11] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற இந்த 
விவாதத்திேல பங்ெக ப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப் த் 

தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  உலக நா களிேல ச க ேசைவகள் மற் ம் 
வ ட்டல் என்ப  மிகமிக க்கியமான ஒ  திட்டமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . பல்லாயிரக்கணக்கான பாதிக் 
கப்பட்ட மக்க க்கு மத்தியில் ச கத்தில் பின்தள்ளப் 
பட்டவர்கள், மாற்  வ ைடயவர்கள், ச கத்திேல 
உைழப்பாளிகளாக இல்லாம ப்பவர்கள் ேபான்ேறாாின் 
கு ம்பங்கைள ன்ேனற் கின்ற ஒ  ெசயற்பாட் ேல உலக 
நா கள் மிக க்கியமான கவனத்ைதச் ெச த் வதன் லம் 
அந்த நாட் ன் வளர்ச்சியிேல ெப ம் பங்காற்றிவ கின்றன. 
அந்த வைகயில் உலகில் அபிவி த்தியைடந்த நா களின் 
வளர்ச்சியில் நாங்கள் கவனத்ைதச் ெச த் ம்ேபா , அங்ேக 
கிட்டத்தட்ட 18 தமான ெசயற்பா கள் ச க 
ேசைவக க்காக, ச க வ ட்டல்க க்காக ஏற்ப த்தப் 
பட் ப்பைத அவதானிக்கலாம். ஆனால், எங்க ைடய 
நாட் ல் இந்த வர -ெசல த் திட்டத்திேல ச க 
ேசைவக க்காக, மக்க ைடய மாற்றங்க க்காக 
ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி மிகமிகச் ெசாற்பமான . அதி ம் 
கிட்டத்தட்ட 1.8 தமான நிதிேய இந்த ச க 
ேசைவக க்காக, பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்காக ஒ க்கப் 
ப கின்ற .  இ  ஒ  நாட் ன் வளர்ச்சியிேல நல்ல 
சுட் கைளக் காட்  நிற்கா .   

ஒ  நா  அபிவி த்தியைடந்தி க்க ேவண் மானால், 
அத ைடய ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தியிேல ஒ  

ன்ேனற்றம் ஏற்பட் க்க ேவண் மானால் அந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற மக்க ைடய ைவத்திய வசதியிேல ன்ேனற்றம் 
இ க்கேவண் ம். ைவத்தியசாைலகளிேல இ க்கின்ற 
கட் ல்களின் எண்ணிக்ைக, அங்ேக ேபாகின்ற 
ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக, ைவத்தியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, அங்ேக இ க்கின்ற தாதியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, பணியாற் கின்ற பணியாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக என்பன சுகாதாரத் ைறயிேல  ெப ம்பங்ைக 
வகிக்கின்றன. அேதேபால்தான் அந்த நாட் ன் 

ன்ேனற்றத்தில் சுகாதாரம் எவ்வள  க்கியமான , அதிேல 
அ  எவ்வள  ெசல்வாக்குச் ெச த் கின்ற  என்  
பார்க்கின்றேபா தான் ச கம் ஒ  நல்ல மட்டத்திற்கு 
உயர்வதற்கான சூழைல உ வாக்குவதில் இந்தச் ச க 
நலேனாம் த் திட்டங்க ம் மிக க்கியமான பாத்திரத்ைத 
வகிக்கின்றன என்ப  லனாகும்.  

இந்த வைகயில்தான் இலங்ைகயிேல பல்லாண்  
காலமாகப் பல திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன. 
ஆனால், அைவ சாியாக அந்தந்த மக்கைளச் 
ெசன்றைடகின்றதா? என்ற ேகள்வி எ கின்ற .  மிக ம் 
பாதிக்கப்பட்ட, கவனிப்பாரற்றி க்கின்ற திேயா க்காக 
அல்ல  கு ம்பத்திேல வ ைம நிைலயில் 
இ ப்பவர்க க்காக நலேனாம்  நிதி வழங்கப்பட்  
வ கின்ற . ஒ  காலத்திேல 100 பாயாக இ ந்த அந்த நிதி 
பின்னர் 500 பாயாக உயர்த்தப்பட்  இப்ெபா  1,000 

பாயாக வழங்கப்ப கின்ற . சில இடங்களில் 
கிராமத்தி ந்  ஓர் அம்மா அல்ல  அப்பா அந்த ஆயிரம் 

பாய் நிதிைய எ த் ச் ெசல்வதற்காக நகரத்ைத ேநாக்கி 
வ ம்ெபா  கிட்டத்தட்ட 800 பாயிைனப் 
ேபாக்குவரத் க்காகச் ெசலவழிக்கின்ற சூழல் இ க்கின்ற . 
பல மாவட்டங்களில் இைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். இயலாத, 
ேநாயாளியாக ட் ேல இ க்கின்ற  நிைலைமயில் ஒ வர் 
'ஆட்ேடா' பி த்  நகரத் க்கு வந்  தபாற் கந்ேதாாிேலா 
அல்ல  உதவி அரசாங்க அதிபர்  பணிமைனயிேலா 
தனக்கான அந்த பாிகார  நிதிைய ெபற் க்ெகாள்வதற்காகச் 
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ெசலவழிக்கின்ற ெசல  மிக அதிகமான . இந்த ஆயிரம் 
பாய் எவ்வள ரம் அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல 

மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ம்? இ பற்றி ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனத்திேல எ க்க ேவண் ம்.  

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களி ம் ச க ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் - SSO - 
இ க்கின்றார்கள். ஒ  கிராமத்தில் கிராம ேசைவ அ வலர், 
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர், Development Officer - DO - என 
இப்ெபா  ன்  உத்திேயாகத்தர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
ஒ காலத்திேல தைலைமக்காரன் அல்ல  விதாைனயா க்கு 
கீழி ந்த கிராமம், இப்ெபா  ன்  ைறசார்ந்தவர்களின் 
கீழி க்கின்ற . சில கிராமங்களிேல 300 கு ம்பங்கைள 
இவர்கள் பராமாிக்கிறார்கள். இன் ம் சில கிராமங்களிேல 
700 - 800 கு ம்பங்கைள இந்த வ ம் பார்க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறான வசதிகள் ஒ  கிராமத் க்குச் ெசய்  
ெகா க்கப்பட் ப்பதால், இந்தப் பாிகார நிதிைய 
இவர்க க்கூடாக அவர்களின் க க்குக் கிைடக்கச் 
ெசய் , அவர்கள  ேதைவயற்ற ெசலைவக் குைறத்  
வாழ்வில் ஒ  ன்ேனற்றத்ைத ஏற்ப த்தலாம். சாதாரணமாக 
ஒ  மாதத்திேல ஏற்ப கின்ற ெசல கைளச் சிந்தித் ப் 
பா ங்கள்! பல்ேவ பட்ட ெசல கைள எங்களால்கூட 
தாக்குப்பி க்க யாமல் இ க்கின்ற . இந்த ஆயிரம் பாய் 
உபகாரத் ெதாைகயால் அவர்களால் எவ்வா  அதைன 
சமாளித் ச் ெசல்ல ம்? என்பைதக் கவனத்திேல 
எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, மிக க்கியமாக அந்த 
நிதி கிராமத்திேல இ க்கின்ற ெபா ப்பான 
உத்திேயாகத்தர்க க்கூடாக அவர்களிடம் ெசன்றைடவேத 
சாலப்ெபா த்தமாக அைம ெமன்பைத ம் நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அத் டன் மாதாந்தம் 
ெகா க்கின்ற இந்த பாிகார நிதியான 1,000 பாைய 
அதிகாித் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்பைத ம் நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், 'திவிெநகும', ச ர்த்தி ேபான்ற திட்டங்க க் 
கூடாக ம் கிராமங்களிேல பணிகள்  ன்ென க்கப் 
ப கின்றன. எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ 
ஒ ைற ச ர்த்திக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக ம் 
பணியாற்றியி க்கிறாெரன நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அவ ைடய காலத்தில் மிகத் திறம்பட இந்தப் பணிகள் 
ஆற்றப்பட் க்கின்றன. ஆனால், ெசன்ற ஐந்  ஆண் களில் 
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்க ைடய நியமனங்கெளல்லாம் 
கூ தலாக அரசியல்ாீதியாகத்தான் வழங்கப்பட் ந்தன.  
தரமற்றவர்க க்கும் கல்வித் தகுதியில்லாதவர்கள் அல்ல  
கல்வித் தகுதியிேல குைறந்தவர்க க்கும் மற் ம் ச கத்திேல 
பணியாற்ற அ கைதயற்றவர்க க்கும் அரசியல்ாீதியாக இந்த 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. அவர்கைள 
உடன யாக அந்தப் பதவியி ந்  நீக்க ேவண் ெமன்  
ெசால்லவில்ைல. அவர்கள் இ க்கட் ம்!  ஆனால், 
இலங்ைகயின் பல பகுதிகளில், குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல 
இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படாமல் இ த்த க்கப்பட்  
அைவ கிடப்பிேல இ க்கின்றன. இந்த நியமனங்கள் சாியான 
நபர்க க்கு வழங்கப்ப ம்ேபா தான் உண்ைமயாகேவ 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய ேதைவகள், கஷ்டங்கள் 
அறியப்பட்  அவற்ைற உடன யாகப் ர்த்தி ெசய்வதற்கான 
வாய்ப்  ஏற்ப ம். ஆகேவ, இவற்ைறக் கவனத்திெல த்  
அந்த  உத்திேயாகத்தர் நியமனங்கைள ம் காைமயாளர் 
நியமனங்கைள ம் வழங்குவ  மிக க்கியமாகும். அத டாக 
வாழ்வின் எ ச்சித் திட்டத்ைதச் சாியாக ன்ென த் ச் 
ெசல்லலாம் என்ப தான் என  க த்தாகும்.    

ஒவ்ெவா  ேதர்த ன்ேபா ம் - அ  உள் ராட்சிச் சைபத் 
ேதர்தலாக இ ந்தா ம் சாி, அல்ல  மாகாண சைபக்கான 
ேதர்தல் நைடெப வதாக இ ந்தா ம் சாி, அல்ல  
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் நடப்பதாக இ ந்தா ம் சாி - ச ர்த்திப் 
பயனாளிகைள ேநாக்கித்தான் அரசியல்வாதிக ைடய 
கவனம் இ ந்த . ெசன்ற ைற ம் அைத நீங்கள் 
பார்த்தி ப்பீர்கள்!  கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதி ஜனாதிபதித் 
ேதர்தல் நைடெபற்ற . அத்ேதர்தல் காலத்தின்ேபா , 
"இப்ெபா  இ க்கின்ற ஜனாதிபதிதான் மீண் ம் பதவிக்கு 
வ வார்; உங்க க்கு ச ர்த்தி கிைடக்கேவண் ெமன்றால் 
அவ க்குத்தான் நீங்கள் வாக்களிக்க ேவண் ம்" என்  
ெசால்  அவர்கைளப் பய த்தினார்கள். ன்னாள் 
ஜனாதிபதிக்காக அந்த ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் 
அரசிய ல் பகிரங்கமாக ஈ பட்டார்கள்.  ஆனால், அந்த 
நிைலைமக்கு மாறாக திய ஓர் அரசு அைமந் , இன்  
ஓராண்  ர்த்தியைட ம் நிைலயி ள்ள . இந்நிைலயில் 
இந்த ச ர்த்திப் பயனாளிகள் ெதாிவில்கூட ஓர் அரசியல் 
கலப்  இ க்கிற  என்பைத இந்த இடத்தில் ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன். அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 
பய த்தப்பட் , அவர்கள் அரசியல்வாதிகள் ெகா க்கின்ற 
பட் ய ன்ப  ச ர்த்திப் பயனாளிைளத் ெதாி ெசய்த காலம் 
கடந்த 5 ஆண் களில் நிலவிய . ஆகேவ, இ  
மீள்பாிசீலைன ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

உண்ைமயிேல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல கிராமங்களில் 
வாழ யாமல் இ க்கிறார்கள். இன் ம்கூட குறிப்பாக 
வடக்கு, கிழக்ைக  எ த்தால், சிைறயிேல இ க்கின்ற, 
காணாமற்ேபான பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்க ைடய 
தாய், தந்ைதயர் பராமாிப்பற்றவர்களாக இ க்கிறார்கள். 
இவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கு உதவி வழங்கப்ப வதில் 
பாாிய தைடகள் விதிக்கப்பட் க்கின்றன. அதைனவிட, 
வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்திேல தம  பிள்ைளகைள இழந்த 
தாய், தந்ைதயர் தனியாக வாழ்கின்ற கு ம்பங்கள் 
இ க்கின்றன; தந்ைதயில்லாமல் தாேயா  வா கின்ற 
குழந்ைதகள் இ க்கின்ற கு ம்பங்கள் நிைறய இ க்கின்றன. 
இவ்வாறான நிைலயில் இவர்க ைடய ெதாி கெளல்லாம் 
அங்கு சாியான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
இதைனவிட, இயற்ைகயாகேவ தங்க ைடய கு ம்ப 
நிைலகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கவனத்தில் எ க்கப்பட 
வில்ைல. ஆகேவ, இ  மீள்பாிசீலைனக்குட்ப த்தப்பட் , 
ஒவ்ெவா  கு ம்பத்தின ம் criteria - கட்டைளக் கற்கள் 
சாியாகக் கணிப்பிடப்படேவண் ம். அவ்வா  
கணிப்பி கின்றேபா தான் உண்ைமயானவர் க க்கு அந்த 
உதவி ெசன்றைட ம். ஆகேவ, இதில் கூ தலான 
கவனத்ைதச் ெச த் ம்ப  நான் இந்தச் சைபயி டாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு ஒ  ட் த் 
திட்டெமான்றின் லமாக  வழங்கப்ப கின்றேபா  
அங்ேகெயா  criteria விதிக்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
இவ்வாறான உத ெதாைககள் சிறியளவில் வழங்கப் 
ப கின்றேபா  மட் ம் இவ்வாறான கட்டைளக் கற்கைளத் 
தாண்  அரசியல் காரணங்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த அரசிய க்கு அப்பால் மக்க க்கான இந்த 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
ேநரத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள  அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்கள், ச ர்த்தி 
காைமயாளர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ 

நியமிக்கப்பட்டவர்கள் சிலர் தகுதியில்லாதவர்களாக 
இ க்கின்றேபாதி ம்கூட நாங்கள் அதைனேயார் அரசியல் 
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பழிவாங்கலாகக் க தாமல், அவர்க க்கான உாிய 
பயிற்சிகைள வழங்குவேதா , தியவர்கைள ம் 
நியமிக்கின்றெபா தான் அத ைடய விைனத்திறைன 
அதிகாிக்கலாெமன்பைத நான் இந்த இடத்திேல உங்க க்குக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, மாற் வ ைடயவர்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அவர்கள் உலக நா களிேல மிக 

க்கியமாகக் கவனிக்கப்ப கிறார்கள்.  உலக நாட் த் 
ெதாைலக்காட்சிகளில் ஒ  ெசய்தி வாசிக்கப்ப கின்றெபா  
அவர்க க்குாிய ெமாழியி டான விளக்கம் திைரயின் ஒ  

ைலயிேல காண்பிக்கப்ப ம். ஆனால், எங்கள் நாட் ேல 
அதற்கு சாியான ைறயிேல  இன்ன ம் க்கியத் வம் 
வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, எங்கள் நாட் ம் 
ெதாைலக்காட்சிகளில் ெசய்தி வாசிக்கப்ப கின்றெபா  
அல்ல  நிகழ்ச்சிகள் நைடெப கின்றெபா  
மாற் வ ைடேயா ம் பயனைடயக்கூ ய வைகயில் அந்த  
நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பா  ெசய்யப்பட ேவண் ம். அதன் லமாக 
அவர்கைள ம் இந்த நாட் ன் பலமான பிரைஜகளாக 
எங்களால் மாற்றியைமக்க ம். ஆகேவ, இதைன  ஒ  

க்கியமான விடயமாகக் க த்தில் எ க்க ேவண் ம். 

ெவளிநா களிேல மாற் வ ைடேயா க்கான கார் 
தாிப்பிடம் இ க்கிற , அவர்க க்கான கழிப்பிடம்கூட 
இ க்கிற . ஆனால், எங்க ைடய நாட் ேல இவற்ைற 
எம்மால் காண வதில்ைல. குறிப்பாக, இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்குக்கூட அவ்வாறான ஒ வர் வந் விட்டால் 
அவ க்கான ஒ  கழிப்பிடேமா அல்ல  ஒ  கார் தாிப்பிடேமா 
இல்லாத நிைலையத்தான் நாங்கள் காண்கின்ேறாம். நாைள 
மாற் வ ைடய ஒ வர் இந்தப் பாரா மன்றத் க்குத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டால் அவ ைடய நிைல என்ன? எனேவ, 
இைவெயல்லாம் க த்திேல எ க்கப்படேவண் ய 
விடயங்களாகும். எம  நா  அபிவி த்தியைடய 
ேவண் ெமன்றால், அத ைடய அபிவி த்திச் சுட் கள் 
சாியான திைசையேநாக்கிச் ெசல்ல ேவண் ெமன்றால், இந்த 
விடயங்கள் மிகமிக க்கியமாகக் க த்தில் எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

ேம ம், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல்லாயிரக் 
கணக்கானவர்கள் தங்க ைடய அவயவங்கைள இழந்த 
நிைலயிேல இ க்கிறார்கள். குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 4,800 ேபர் த்தத்தில் 
பாதிக்கப்பட்  தங்க ைடய அவயவங்கைள இழந்   
மாற் வ ைடேயாராக இ க்கிறார்கள். ஆனால்,  
இவர்க க்கான எந்த உத ெதாைகக ம் வழங்கப் 
ப வதில்ைல. இவர்கள் இப்ெபா ம் பாதிக்கப் 
பட்டவர்களாகேவ இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, இவர்க க்குத் 
தங்கள் கு ம்ப சீவியத்ைதக் ெகாண் நடத் வதற்கு மாதாந்தம் 
குைறந்த  5,000 பாயாவ  வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ற 
ேகாாிக்ைகைய இந்தச் சைபயிேல விநயமாக ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

குறிப்பாக, இ ப் க்குக்கீழ் இயங்காதவர்கள், 
ள்ளத்தண்ெட ம்  பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற வைகயில் 

பல ற் க்கணக்கானவர்கள் இப்ெபா ம் bedridden patients 
ஆக ப க்ைகயிேலேய இ க்கிறார்கள். இவர்க க்கு 
அரசாங்கத்தி டாக நல்ல நலேனாம் த் திட்டங்கள் எ ம் 

ன்ைவக்கப்படவில்ைல. ஆனால், வடக்கு மாகாண சைபயின் 
சுகாதார அைமச்சினால் சில விடயங்கள் 

ன்ென க்கப்பட்டா ம்கூட, இன் ம் அ  ேவகமான, 
தி ப்தியான நிைலைய அைடயவில்ைல. அவர்க க்கான 

ன் ாிைமகள், அவர்க க்காக வழங்கப்ப கின்ற 
ெசயற்பா கள் இந்த நாட் ேல ேபாதாம க்கின்ற  
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி மத்திய கல் ாிக்கு ன்பாக 
மாற் வ ைடேயா க்ெகன்  ஒ  காணியி ந்த . அந்தக் 
காணி அவர்க க்கு வழங்கப்படாமல் இப்ெபா  
த க்கப்பட் ள்ள . நான் இ  ெதாடர்பாக அரசாங்க அதிபர், 
பிரேதச ெசயலாளர் ஆகிேயாேரா  ேபசியேபா கூட, 
"நாங்கள் வழங்குேவாம், வழங்குேவாம்" என்  
ெசால்கிறார்கள். எனி ம், அக்காணியா  பல்ேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கத் க்கு அல்ல  ெபா ஸ் நிைலயத் க்கு 
அல்ல  ேவ  ைறக க்கு வழங்கப்ப கின்றேத தவிர, 
மாற் வ ைடேயார் ச கத்தில் க்கிய பிரைஜகளாகக் 
க தப்பட் , அவர்க க்கு அதைன வழங்குவதில்கூட அரச 
அதிகாாிகள் இ த்த ப் க்கைளச் ெசய்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் நகர்ப்பகுதியில் அவர்க க்ெகன 
குைறந்த  இரண்  ஏக்கர்க க்குக் குைறயாத காணி 
வழங்கப்படேவண் ம். அப்ப  வழங்கப்ப கின்றெபா  
தான், அவர்கள் தங்க க்ெகன ஒ  மண்டபத்ைத அல்ல  
தங்கள  நிகழ்ச்சிகைள நடத் வதற்கான ஒ  சூழைல 
அல்ல   தாங்கள் ஒன்  கூ வதற்கான ஒ  சூழைல அல்ல  
இயற்ைகச்சூழ ல் வந்  ேபசி, தங்க ைடய குைறகைளச் 
ெசால்  ஆ தலைடவதற்கான ஓர் அைமவிடத்ைத ஏற்ப த்த 

ம். ஆகேவ, ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் நகர்ப் பகுதியில் 
குைறந்த  இரண்  ஏக்கர் காணி மாற் வ ைடேயா க்கு 
வழங்கப்படேவண் ம் என்பைத நான் இந்தச் சைபயி டாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ  இந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற மிக க்கியமான விடயம். நாைள நா ம் ஒ  
மாற் வ ைடய ஒ வராக ஆகலாம், அல்ல  நாைள 
ச கத்தில் அவ்வா  பல்ேவ பட்டவர்கள் உ வாகலாம். 
ஆகேவ, நாங்கள் இவர்க க்கான ன் ாிைமகைள 
வழங்குவதில் பின்நிற்காமல், அவற்ைறப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என்  
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

மாற் வ ைடேயா க்கு ஏேதா ஒ வைகயில் ஒ  
ெகா ப்பன த் திட்டத்ைத வகுக்கேவண் ம்.  சாதாரணமாகப் 
பா ங்கள்! ச ர்த்தியி டாகச்  ேசமிப் த் திட்டெமான்  
இ க்கின்ற . அத டாக அவர்கள் காைசச் ேசமித் , கடன் 
ெப வதற்குக்கூட திட்டம் இ க்கிற . இந்த 
மாற் வ ைடேயா க்ெகன ஒ  கூட் ற ச் சங்கத்ைதேயா 
அல்ல  அவர்க க்கான ஒ  பலமான சங்கத்ைதேயா 
சட்டாீதியாக அைமச்சி டாக உ வாக்கி, அவர்க க்கு ஒ  
கடன் திட்டத்ைத அல்ல   அவர்கள் அத டாக தங்க ைடய 
கு ம்ப சீவியத்ைதக் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய வைகயில், 
தங்க ைடய பிரைசக்குாிய உாித்ைதப் ெபறக்கூ ய 
வைகயில் நல்ல பலத்ைத வழங்கேவண் ம்.  

ேம ம், காைலயில் விவாதத் க்கு எ த் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சு பற்றிய ஒ  சில விடயங்கைள ம் நான் இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இன்ைறய நலேனாம் த் 
திட்டங்க க்கு அப்பால், உள் ராட்சி சைபகள் ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ பட்ட க த்  ேவ பா கள் காணப்ப கின்றன. 
இந்த நாட் ேல பாரா மன்றம், மாகாண சைபகள், அதற்குக் 
கீேழ இ க்கின்ற உள் ராட்சி அதிகாரசைபகளான மாநகர 
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சைபகள், நகர சைபகள், பிரேதச சைபகள் என்பன 
இ க்கின்றன. இைவெயல்லாம் சின்னஞ்சி  குட் ப் 
பாரா மன்றங்களாக, அந்தந்தக் கிராமங்களிேல தங்க ைடய 
சிறிய ஆட்சிகைள நடத்தி வ கின்றன. மக்க ைடய 
பிரதிநிதிகள் ெதாி ெசய்யப்பட் , அவர்க க்கூடாக 
மக்க க்கான சின்னஞ்சி  ேதைவகள் ன்ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்றன. அவ்வாறான  சிறிய சைபகள் சாியாக 
இயங்குவதற்கு, ேமலான சைபயாக இ க்கின்ற 
பாரா மன்றத்தி டாக ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி மிகமிக 

க்கியமான . அந்த நிதி சாியான ைறயில், அவர்க ைடய 
திட்டங்க க்கு ஏற்றவைகயில் ஒ க்கப்ப கின்றெபா தான் 
அைத அவர்கள் சுதந்திரமாகக் ைகயா கின்ற சூழல் ஏற்ப ம். 
அவ்வாறான சூழ ல்தான், அந்த மக்க ைடய பிரதிநிதிகள் 
சாியாகப் பணியாற்ற ம்.  

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் மாகாண சைபக க்கு  
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிதிைய அந்த மாகாண சைபகள்  
பயன்ப த்த ேவண் ெமன்றால், மாகாண சைபக்குாிய மத்திய 
அைமச்சாின் அ மதிையப் ெபற் , ஒ  திட்டக் கடன்ேபால் 
அவர் ெசால் கின்ற திட்டங்க க்காகத்தான் அதைனச் 
ெசலவழிக்கலாம் என்ற விதி ைற காணப்ப கின்ற . இ  
மாகாண சைபகளின் அதிகாரங்கைளப் பறிக்கின்ற 
ெசயற்பாடாகும். இலங்ைகயிேல மாகாண சைப ைற 
1987களில் அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இ  இலங்ைகயில் 
இ ந்த இனப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக இலங்ைக - 
இந்திய ஒப்பந்தத்தி டாகக் ெகாண் வரப்பட்ட . ஓர் 
அதிகாரப் பகிர்வி டாகப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காகக் 
ெகாண் வரப்பட்ட விடயம்கூட. இன்  ேகள்விக்கு 
உட்ப த்தப்ப கின்ற . இம் ைறைம ெகாண் வரப்பட்ட 
ெபா , அரசாங்க அதிபர் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
மாகாண தலைமச்சர்க க்குப்  ெபா ப் க்கூ கின்ற 
வர்களாக இ ந்தார்கள். 1990ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பா , "ஒ  
வாைழயின் குைல இ க்க பழங்கள் பி ங்கப்பட்ட ேபால" 
அதன் அதிகாரங்கள் ெமல்ல ெமல்லப் பி ங்கப்ப கின்றன. 
ஆகேவ, இந்நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். அரசாங்கமான ,  
மாகாண சைபகள் சுதந்திரமாகச் ெசலவழிக்கக்கூ ய 
வைகயில், அந்தந்த இடங்களில் தங்க ைடய 
ேவைலத்திட்டங்கைள - ெசயல்திட்டங்கைள நைட ைறப் 
ப த்தக்கூ ய வைகயில் அவற் க்கு ேநர யாகப் பணத்ைத 
ஒ க்கேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இந்த மாகாண சைபக க்குாிய delimitation - 
எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்ப கின்றெபா , 
பல்ேவ பட்ட பிைழகள் இ க்கின்றன; தவ கள் 
இ க்கின்றன. அதற்கான தி த்தங்கள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. இந்த ேநரத்திேல, நான் ெகளரவ 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் 
அவர்கைளக்  ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவனில், மிக 

க்கியமாக பிாிக்கப்படாமல் இ க்கின்ற சில சைபகைளப்   
பிாிக்கேவண் ம் என் . உதாரணமாக, கண்டாவைளப் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி , ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி , ம தங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாி , ம  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  என்பன 20-25 வ டங்க க்கு ேமலாக 
பிரேதச ெசயலகங்களாகேவ இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. 
ஆனால், இைவகள் இன் ம் பிரேதச சைபகளாக 
மாற்றப்படவில்ைல. திய ேதர்தல் ைற ெகாண் வரப் 
ப கின்றெபா , மாற்றப்படாமல் இ க்கின்ற இந்தச் 
சைபகள் திய சைபகளாக மாற்றம் ெப கின்றெபா தான், 
அவற் க்குத் தனி அங்கீகாரம் கிைடக்கும். இ  க்கியமாகச் 
ெசய்யப்படேவண் ம்.  

அேதேபால்தான், கிளிெநாச்சி நகர சைப ம். பல 
ஆண் களாக அ  ெதாடர்பான ேகாாிக்ைககள் 

ன்ைவக்கப்பட்டன. இலங்ைகயிேல நகர சைபகள் இல்லாத 
இரண்  மாவட்டங்கள் உள்ளனனவாயின், அைவ 

ல்ைலத்தீ ம் கிளிெநாச்சி ம்தான். கிளிெநாச்சிப் பிரேதசம் 
நகராக்கத் க்குாிய சகல கட் மானங்கைளக் ெகாண் ந் ம் 
கூட, யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் கிளிெநாச்சி வளாகம் 
மற் ம் பல்ேவ பட்ட ைறசார்ந்த நி வனங்கைளக் 
ெகாண் ந் ம்கூட, கிளிெநாச்சி நகரம் இன்ன ம் நகர 
சைபக்குாிய அங்கீகாரத்ைதப் ெபறவில்ைல. ஆகேவ, 
கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற நகர சைப, பிரேதச சைபக க்கு 
உாிய அங்கீகாரம் வழங்குவதில் ன் ாிைமயளிக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.29] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුබ සාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන්න 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් භාණ්ඩාගාරිකතුමා ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වන 
නිසා. ඒ නිසා එතුමාට මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය 
දවස්වල අෙප් දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් එක එක් 
ෙකනාෙග් ඕනෑ එපාකම්වලට අනුව ස්ථාන මාරු කළා. එතුමාට ඒ 
ගැන කිව්වාම එතුමා වහාම ඒවා නතර කරන්න කටයුතු කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අද ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් වැඩ කටයුතු රාශියක් කරන්න 
එතුමාට හැකියාව තිෙබනවා. දැන් ෙහොඳත් කියනවා, නරකත් 
කියනවා. ෙම් නිලධාරින් දැනට අවුරුදු 20කට ඉස්සර ෙවලා පත් 
කෙළේ, 1994 ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු ෙවලාෙව්. එදා ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් මුලින්ම සමෘද්ධි ඇමතිවරයා හැටියට 
පත් වුෙණ් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා. එතුමා නිර්මාණශීලී 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට තරුණ තරුණියන් 33,000කට එකවර 
රැකියා ලබා දුන්නා. රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් දීලා තමයි ෙම් 
අය බඳවා ගත්ෙත්. අර ෙගන පුහුණු කරලා, ෙම් රෙට් සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම ෙයොමු කරලා, ෙම් වැඩසටහන එතුමා ආරම්භ 
කළා. එෙසේ ආරම්භ කළ වැඩ සටහන තුළින්  දහහතරලක්ෂයක් වූ 
පිරිසකට සමෘද්ධි සහනාධාරය   ලබා දුන්නා. ඊට ඉස්ස ර ෙවලා 
"ජන සවිය" තිබුණා, ලංකාෙව් දිස්තික්ක කිහිපයක. රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී දිස්තික්ක කිහිපයක තිබුණා. ඒක 
ෙහොඳයි.  

ඒ දවස්වල රුපියල් 1,500ක, 1,000ක බඩු මල්ලක් දුන්නා, 
දිස්තික්ක කිහිපයක. හැබැයි ෙමතුමා එෙහම ෙනොෙවයි, මුළු 
රටටම වැඩ පිළිෙවළක් හදලා කටයුතු කළා. ජන සවිය 
සහනාධාරය ලබා ෙදන ෙකොටත් කාඩ් පතක් ගැහුවා. ඒ කාඩ් පත 
ගහලා කිව්වා, ''ෙම් දුප්පත් එක් ෙකෙනක්'' කියලා. ඊට ඉස්සර 
1970 ආණ්ඩුව කාලෙය් හාල් ෙපොතක් තිබුණා. සමෘද්ධිය ෙදන 
ෙකොටත් කාඩ් පතක් තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් 
දිවි නැගුම හිමිකම් පත කියලා කාඩ් පතක් ගැහුවා. හැබැයි ඒක 
ෙබදුෙව් නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා නිෙයෝගයක් කළා, 
මැතිවරණ කාලෙය් ඒක ෙබදන්න එපා කියලා. ඒක ෙබදුෙව් 
නැහැ, එෙහමම තිබුණා. දිසාපතිතුමන්ලාට කිව්වා, ෙබදන්න එපා 
කියලා. ඒක ෙබදන්න බැරි වුණා. ෙබදුෙව් නැහැ. අපි 2015 අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කළා, සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 3,000 
දක්වා වැඩි කරන්න. ඊට පස්ෙසේ ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 
ෙම් විප්ලවීය අය වැෙයන් කිව්වා, සමෘද්ධිය ෙදසිය ගුණයකින් 
වැඩි කරනවා කියලා. එෙහම නම් අද සමෘද්ධි සහනාධාරය 
රුපියල් 9,000ක් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම වැඩි කිරීමක් කරලා නැහැ. 
තවම තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3,000යි; වැඩි කරපු ගණන විතරයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ආබාධිත 
අයට රුපියල් 3,000ක් ලබා දීම තවම සිදු වන්ෙන් නැහැ. එදා අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකින් 50 
ෙදෙනකුට දුන්නා. ඒ 50ටම තමයි තවම ෙදන්ෙන්. එදත් ඒෙක් 
වැරැද්දක් තිෙබනවා. මම ඒ වැරැද්ද ෙපන්වලා ෙදන්නම්. වැරැද්ද, 
සම්පූර්ණ ආබාධිත අය 60ක් හිටියත්, දුන්ෙන් 50කට. 50 
ෙදෙනකුට දුන්නා, 10 ෙදෙනකුට දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ආබාධිතයන් 100ක් ඉන්නවා නම්, 100 ෙදනාටම ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් පූර්ණ ආබාධවලට ලක් වුණු අයට 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. ලංකාෙව්ම ඕනෑ නම් එෙහම අය තව 
ෙබොෙහොම ටික ෙදෙනක් ඇති. මම සති ෙදකකට විතර ඉස්සර 
ෙවලා ආබාධිත අෙයකුෙග් මළ ෙගදරකට ගියා. ඊට මාස ෙදකකට 
විතර කලින් මට ඒ පුද්ගලයා හමු වුණු ෙවලාවක කිව්වා, මට තවම 
ආබාධිත මුදල් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ මුදල ලබා ෙදන්න 
කියලා මම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට කථා කළා. එතෙකොට 
කිව්වා, තවම වැඩි කරලා නැහැ, පනස් ෙදෙනකුටයි ෙදන්ෙන්, 
කවුරු හරි මැරුෙණොත් තමයි තව ෙකෙනකුට ෙදන්න ෙවන්ෙන් 
කියලා. ෙම් ආබාධිත අය රැක බලා ගන්නවත් කවුරුවත් නැහැ. ඒ 
නිසා ඔබතුමාට හැකියාවක් තිෙබනවා නම් -පක්ෂ ෙභ්ද පශන්යක් 
නැහැ.- සියලු ෙදනාටම ෙමය ලබා ෙදන්න. ෙමොකද එක් 
ෙකෙනකුට හම්බ ෙවලා තව ෙකනකුට හම්බ ෙවන්ෙන් නැති 
ෙවන ෙකොට ෙලොකු කනගාටුවක්, දුකක් ඒ අයට දැෙනනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අතුරු අය වැෙයන් කිව්වා, ෙම් 
වැඩිහිටි ආධාරය තවත් පිරිසකට ෙදනවා කියලා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ඒ නම් එකතු කරලා අමාත්යාංශයට එව්වා. 
ඒ ෙගොල්ලන් දැන් හැම දාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
එනවා, ඒ අයටත් ෙම් දාහ හම්බ ෙවයි කියලා. මම දැනුත් එළියට 
ගිහින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට කථා කරලා ඇහුවා, 
"ෙම්වා ෙදනවාද?" කියලා. "නැහැ, තවම සල්ලි ෙවන් කරලා 
එවලා නැහැ" කියලා ඔවුන් කිව්වා. ඒ වැඩිහිටි අය -අවුරුදු 70ට  
වැඩි අය- ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියාෙගන ඉන්නවා, 
"අපටත් ෙම් මුදල ලැෙබයි" කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ අයට වැඩිම වුෙණොත් අවුරුදු 10ක්, 15ක් 
ෙදන්න ෙවයි. ඊට වඩා ෙදන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 80ක් 
ඉඳීවි; 85ක් ඉඳීවි. ඊට වැඩිෙයන් ෙකෙනක් ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙබොෙහොම කලාතුරකින්. ඒක නිසා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ෙම් 
කටයුත්තත් ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා ෙදන්න කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ළඟදි දවසක අෙප් සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරින් හම්බ වුණා. ඒ අයට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් පාරිෙතෝෂික මුදල් තවම ලැබිලා නැහැ. ඒක ඉතා 
ඉක්මනින්  ලබා ෙදනවා කියලා ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි අගය කරනවා.  

'දිරිය පියස' නිවාස වැඩසටහන යටෙත් නිවාස හදලා ෙම් 
ෙදසැම්බර් 31වැනි දා අවසන් කරන්න තිෙබනවා. තවම දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් හතළිස්දාහයි. රුපියල් හැත්තෑපන් දාහක් 
ෙදනවා කියලා තිබුණා. තවම භාගයට හදපු නිවාස තිෙබනවා.    
ෙම් අවුරුද්ද අවසානය ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක හදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. තව රුපියල් තිස්පන් දාහක් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙදන්න තිෙබනවා. ෙම් මුදල ඉක්මනින් දුන්ෙනොත් ලබන ජනවාරි, 
ෙපබරවාරි ෙවන ෙකොටවත් ඒ අයට ඒ ෙග් හදා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි.  

ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා කිව්වා, - මම දන්ෙන් නැහැ, 
රක්වාෙන් එෙහම දුන්නාද කියලා.- එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සමෘද්ධිලාභින් එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ කියලා. එෙහම නම් ෙම් 
සමෘද්ධිලාභීන් දාහතර ලක්ෂයම සන්ධානයට ඡන්දය දීපු අය 
ෙවන්න ඇති. එෙහම නම් අපි දිනන්න එපා යැ, ෙන්ද?  

සමෘද්ධිලාභි පවුල් දාහතර ලක්ෂෙය්ම අය සන්ධානෙය්  හිටියා 
නම්, ඒ එක පවුලක තුන් ෙදෙනකු හිටියා නම් හතළිස ් පන් 
ලක්ෂයක් විතර අපට ඡන්දය හම්බ ෙවලා. එෙහම නම් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරදින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අමූලික ෙබොරුවක් 
ෙන්. මම කලවාන ආසනෙය් සංවිධායකතුමා. මෙග් ආසනෙය් 
ෙකොපමණ ඉන්නවාද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමෘද්ධිය තිෙබන 
අය. ඔවුන්ෙග් සමෘද්ධිය කපන්න කියලා තිෙබනවාද? සමෘද්ධි 
දීමනාෙවන් ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් දරු පවුල රැෙකනවා. ෙම් 
රුපියල් දාහක්, ෙදදාහක්, තුන්දාහක් අරෙගන මනුස්සෙයකුට 
මාලිගා හදන්න බැහැ. අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඒක හම්බ වුණාට 
පශ්නයක් නැහැ. අපි එෙහම කවදාවත් කියලා නැහැ, අයින් 
කරන්න කියලා. හැබැයි 2001- 2002 කාලෙය් එෙහම අයින් කළා.  

ෙම් දවස්වල ඒ ෙකොට්ඨාසවල ඡන්දය ඉල්ලන්න බලාෙගන 
ඉන්න සංවිධායකවරු අලුෙතන් form එකක් ගහෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒ අය ෙගදරට එන්න කියලා ෙබදා ෙගන යනවා, 
“ෙමන්න ෙම්ක පුරවා දුන්ෙනොත් විතරයි, සමෘද්ධිය 
හම්බෙවන්ෙන්” කියා. මම සමෘද්ධි නියාමකවරෙයකුෙගන් 
ඇසුවා, එෙහම එකක් තිෙබනවාද කියා. ඔහු කිව්වා, “නැහැ සර්. 
ඔය photocopy එකක් ගසා ගිහින් ෙදනවා” කියා. ඒක වැරදියි 
ෙන්. දැන් photocopy එකක් ගහෙගන, ෙගදර ඉඳෙගන 
කියනවා,“ෙම්ක ෙගනිහින් පුරවා ෙගනැත් ෙදන්න” කියා. 
එතෙකොට විනිවිදභාවයක් නැහැ. අෙප් කාලෙය් වැරැද්දක් වුණා 
නම්, ඒක නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ. අපි කියන්ෙන්, සාධාරණ අයට 
ෙදන්න කියායි. වාහන තිෙබන අය, ඉඩම් තිෙබන අය සමෘද්ධිය 
ගත්තා නම් ඒවා කැපුවාට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, අහිංසක 
අයෙග් සමෘද්ධිය කපන්න එපා.  එදා -අවුරුදු 20කට කලින්- අෙප් 
ඇමතිතුමා මාසික ආදායම රුපියල් 1,500ට අඩු අයට තමයි, 
සමෘද්ධිය ලබා දුන්ෙන්. අද රුපියල් 1,500ට ෙනොෙවයි, මාසික 
ආදායම රුපියල් 15,000ට අඩු අයට දුන්ෙනොත් තමයි, සමෘද්ධිය 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් මිනිෙහකුට ජීවත් 
ෙවන්න බැහැ. අඩුම ගණෙන් මාසික ආදායම රුපියල් 10,000ට 
අඩු අය ගැනවත් බලන්න ෙවයි. නැත්නම් සමෘද්ධිය  ලබා ගන්නා 
14 ලක්ෂෙයන් ලක්ෂයකට විතර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. අනිත් 
ඔක්ෙකෝම කපා දමන්න පුළුවන් ෙවයි.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉස්සර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියට බලයක් 
තිබුණා, ෙකෙනක් ඉවත් වුණා නම් ඒ ෙකනාට සමෘද්ධිය දීමට. 
දැන් ඒ බලය අයින් ෙවලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ බලය ආපසු ලබා දීලා තිෙබනවා. 
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[ගරු ජානක වක්කුඹුර  මහතා] 
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ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා පැමිණියාට පසුව ෙදන්න ඇති. ඒ 

ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
භාණ්ඩාගාරිකතුමා. අපි සතුටු ෙවන්ෙන් ඒකයි. ඔබතුමා ෙම් 
සමෘද්ධිය හදපු ෙකනා, ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් දුක දන්නා ෙකනා 
හැටියට ඔබතුමා ඒ කාරණය ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තව එක ෙදයක් කීමට තිෙබනවා. 
ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්න, අද දිවි නැගුම 
බැංකුවල රුපියල් බිලියන 59ක මුදලක් තිෙබනවා. රුපියල් 
බිලියන 59ක්. ඔබතුමා එදා ආරම්භ කරපු සමෘද්ධි බැංකු තුළින් 
තමයි, ෙම් දිවි නැගුම බැංකුෙව් රුපියල් බිලියන 59ක් අද ඉතුරු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් මුදල අනාරක්ෂිත බව කියා 
තිෙබනවා. ඒ මුදල විසි අවුරුද්දක් රක්ෂිතව තිබුණා නම් අද 
අනාරක්ෂිත වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් 
පක්ෂෙය් තිෙබන ෙලොකුම නිලතල තුෙනන් එකක් දරන 
ෙකෙනක්. ඔබතුමා භාණ්ඩාගාරිකතුමා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමා කීයටවත් ෙම් දුක් විඳින ජනතාවෙග් සල්ලි ටික 
මුදල් ඇමතිතුමාට ඕනෑ කරන ආකාරෙයන් NSB එකත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ගන්න ෙදන එකක් නැහැ. එම පශ්නෙය්දී ඕනෑම 
ෙව්ලාවක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය හැටියට ඔබතුමාත් එක්ක 
අපි ඉන්නවා. ඔබතුමා ඒ කාර්යය හරියටම ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි කියා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

දැන් නම් කට්ටියක් කියනවා, ඔබතුමා ජාතික සංවිධායක 
ෙවලා සිටියාය කියා. ඔබතුමා උසස් අධ්යාපන ඇමති වශෙයන් 
කටයුතු කළ කාලෙය් ඔබතුමාට බැණපු අයම තමයි, අද එෙසේ 
කියන්ෙන්. “ජාතික සංවිධායක ෙවලා අපිත් එක්ක සිටියා” කියා 
ඔවුන් කිව්වාට, අධ්යාපනය ගැන ෙමොකක් හරි කථා කළාම, 
ඔවුන්ම තමයි ඒ කාලෙය් බැන්ෙන්ත්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එෙහම තමයි, කලින් කලට සිදු ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඒක හරි. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ පැත්තට ගිහින් 

ඉන්නා කාලෙය්ත් අපි බැන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා තමයි, සමෘද්ධිය 
හදපු ෙකනා කියා අපි ඒ කාලෙය්ත් කිව්වා. අපි ඒ වාෙග් 
බණින්ෙන් නැහැ. හරියට වැඩක් කෙළොත්,  ඒක හරියට අගය 
කරනවා. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මිනිසුන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඔබතුමා ඉෂ්ට කරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව 
අප තුළ තිෙබනවා. ෙම් කාරණෙය්දී ඔබතුමා හැම ෙව්ලාෙව්ම 
කියා තිෙබන ෙදයක් තමයි, “මම ඉන්නකල් ෙම්ක එකතු කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ” කියන එක. ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් කිව්වාට, එෙහම 
එකතු කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2/3ක බලයකින් තමයි, ෙමය ස්ථාපිත 
කෙළේ. ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වාට, හිතූ හිතූ විධියට ෙම් 
කාරණාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවන එකක් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට නැවත වරක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 'සමෘද්ධිය' ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න 
ෙදන්න එපා. එක එක ෙකොට්ඨාස සංවිධායකවරුන් ෙකොළ 
ෙබදුවාට ෙමය හරියටම - ගරු ෙහේෂා විතා නෙග් මන්තීතුමා 
කිව්වා, සුදුස්සාට ෙදන්නය කියා. පශ්නයක් නැහැ.-  ෙහොඳම 
සුදුස්සා කවුද කියා ෙසොයා බලා ෙදන්න. එහිදී සමෘද්ධි නිලධාරියා 
ගැන සැකයක් තිෙබනවා නම්, ඊට සම්බන්ධ නිලධාරින් 
ගණනාවක් තව ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් සියලු ෙදනා ෙයොදවා 
පසිද්ධ කරන්න. එෙසේ පසිද්ධ කරලා ඒවාට එන විෙරෝධතා 
බලලා, හරියටම සුදුසු ෙකනා ෙසොයා බලා ඒ ෙකනාට ෙදන්න. අපි 
ඒකට එකඟයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් කටයුතු සාර්ථකව 
කරෙගන යෑමට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා 
කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 
කුමාරසිරි මහතා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමාජ 

සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් 
කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා, 
ඒ එක්කම ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි මූලික වශෙයන් කථා කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්, සමාජයක් සවිබල ගන්වන්න අපි ෙම් තරම් 
උත්සාහ කරද්දී සමාජයක් දුබල වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන කාරණය 
ගැනයි. අපි ආණ්ඩු කරන්න පටන් ගත් කාල පරිච්ෙඡ්දවල ඉඳලා 
සමාජ සුභසාධනය සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම ගැන අපි මහ 
ඉහළින් කථා කළා. පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළත් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි මහ ඉහළින් කථා කළා. අෙප් ලංකාෙව් 
සමාජයක් සවිබල ගන්වන්නට තරම් සමාජය දුබල වූෙය් ඇයි? 
සහනාධාර, සහෙයෝගයන් ලබා දී අසරණයින්, ආධාර ලැබිය 
යුත්තන්, අනාථයින්, දිළින්දන් රැක ගන්න, ආරක්ෂා කරන්න අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් තරම් උනන්දු වන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය තමයි වැදගත් 
වන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් අපි සියලුෙදනාම, සියලුම ආණ්ඩු ඒ 
ඒ අවස්ථාවල කාලානුරූපීව ගන්නා ලද කියා මාර්ග, කරන ලද 
සියලුම සමාජයීය කියාකාරකම්, අෙප් ඇවතුම් පැවතුම්, ආකල්ප, 
වැඩ පිළිෙවළවල් සියල්ෙලහි අතුරු පතිඵලයක් හැටියට තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැඩි-වැඩිෙයන් අසරණයින් බිහි 
වන්ෙන්; වැඩි-වැඩිෙයන් අනාථයන්, දිළින්දන් බිහි වන්ෙන්; උදවු 
උපකාර කළ යුතු අය වැඩි-වැඩිෙයන් බිහි වන්ෙන්. ඊට අවුරුදු 
20කින් පස්ෙසේ දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. 
අවුරුදු 20ක් කියන්ෙන්, දරුවකු තරුණ යකු වන වයසයි, 
තරුණයකු වැඩි වියට පත් වන වයසයි. ඒක ෙලොකු කාල 
පරාසයක්.  

පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාල පරාසය තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු අරමුණු කරා පැමිණ තිෙබනවාද කියන පශ්නය මුලික 
වශෙයන් ෙමහිදී කථා කරන්නට ඕනෑ, මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

සාමාන්යෙයන් ෙබොෙහෝ දුරට ඒක හිඟන්නාෙග් තුවාලය 
වාෙගයි. හිඟන්නාෙග් තුවාලය සැබෑ වශෙයන්ම සුව කර 
ගත්ෙතොත් හිඟන්නාට හිඟමන් නැතිව යනවා. අඩු තරෙම් 
තුවාලෙය් සලකුණක් ෙහෝ බැඳ ෙගන, ඔතා ෙගන සිටිෙය් 
නැත්නම් ඒ හිඟන්නාට යැෙපන්න බැරිව යනවා. හිඟන්නාෙග් 
යැපුම් මාර්ගය තමයි තුවාලය. සමාජෙය් සැබෑ ෙලසම උදවු කළ 
යුතු අය, නඟා සිටු විය යුතු අය නඟා සිටු වීම පැත්තකට දමා ඒක 
හිඟන්නාෙග් තුවාලය වාෙග් පවත්වා ෙගන ගිය තත්ත්වයක් තමයි 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි දැක්ෙක්. විෙශේෂෙයන් 
මැතිවරණ දිනන්න, මිනිසුන් ආකර්ෂණය කර ගන්න, තමන්ෙග් 
ඡන්ද පතිශතය වැඩි කර ගන්න මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගත් 
යාන්තණයක් අපි දැක්කා. සමෘද්ධි යාන්තණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
තමන්ෙග් රැස්වීම්වල ෙකොඩි වනන්න, ඔළු ෙගඩි ෙපන්වන්න 
ෙයොදා ගත්තා. ගමට බස ්රථ ෙගනැවිත් හරක් ගාල් කරනවා වාෙග් 
ගෙම් ෙගොෙඩ් අෙප් අහිංසක සමෘද්ධිලාභීන් ඒ බස ්රථ තුළට පටවා 
ෙගන නගරවල තිෙබන ෙව්දිකාවල ඔල්වරසන් හඬ නඟන්න ඒ 
සමෘද්ධිලාභීන් දක්කෙගන ගිය හැටි අපි දැක්කා.  

අෙප් ආසනවල හිටපු ඒ පක්ෂවල නායකයන්, ආණ්ඩුව කරපු 
පක්ෂවල නායකයන්, "ෙම් රැස්වීමට තමුන් අනිවාර්යෙයන් 
100ෙදනකු ෙගෙනන්න ඕනෑ." කියලා සමෘද්ධි නිලධාරියාට අණ 
කරනවා අපි දැක්කා. සමෘද්ධි නිලධාරියා ගමට ගිහිල්ලා 
සමෘද්ධිලාභීන්ට කියනවා, "ෙම් රැස්වීමට අනිවාර්යෙයන් ෙමච්චර 
පමාණයක් සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් මෙග් ෙබල්ල 
ඉවරයි; රක්ෂාවත් ඉවරයි. ෙකොඩි වනන්න ෙසනඟ ෙපන්වන්න 
ඕනෑ. අනිවාර්යෙයන් ෙසනඟ එන්න ඕනෑ." කියලා. ඒ විධියට 
තමයි අහිංසක සමෘද්ධිලාභීන් භාවිත කෙළේ. අෙන්! 
සමෘද්ධිලාභියාට ලැෙබන මුදල ෙබදා බැලුවාම දවසකට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 20ක් ෙහෝ රුපියල් 30ක් පමණයි. ඔවුන් 
අෙප් අහිංසක, දුගී දුප්පත් සමෘද්ධිලාභින්. ඔවුන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්ද, යූඑන්පී එෙක්ද කියන එක ෙනොෙවයි අපි කථා 
කරන්ෙන්. තමන්ෙග් පධාන නගරෙය් ෙව්දිකාවල ඒ නායකයින්ට 
ඔල්වරසන් හඬ නඟන්න, ගීතිකා ගයන්න, ජය ෙඝෝෂා 
පවත්වන්න, ෙකොඩි වනන්න සමෘද්ධි ව්යාපාරය පාවිච්චි කළ 
ආකාරය පසු ගිය කාලය තුළදී අපි දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ගැන ෙබොෙහොම පශංසා මුඛෙයන් 
කථා කළ බව. එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා දැන් අෙප් ආණ්ඩුෙව් 

ඇමතිවරෙයක්. ඊට පස්ෙසේ නැවත එතුමාෙග් මනස අවුල් 
කරන්න, ෙකොටවන්න ෙපොඩි කථාවකුත් කිව්වා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය් ඔය යක්කු ටික තමුන්නාන්ෙසේට 
වැඩිපුර බැන්නා ඇමතිතුමා. ඒ වාෙග් ෙපොඩි ලාබාල ගතුවකුත් 
එතුමා කළා. ෙමොකක්ද ෙම් කුහක පිළිෙවත? ෙමොකක්ද ෙම් ෙදබිඩි 
පිළිෙවත? ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොඳ නැහැ, හැබැයි ඒ ආණ්ඩුව තුළ 
ඇමතිකම් දරන එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙහොඳයි. ෙමොකක්ද ඒ 
කුහක පිළිෙවත? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඔළු 
ෙදෙක් පිළිෙවතක් බව අපි කාටත් ෙත්ෙරනවා. අෙප් එක 
මන්තීතුෙමක් ඇහුවා, "ෙමොකක්ද ෙම්, සැබෑ විධියටම ආණ්ඩුවට 
එනවාද,            ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙහෝ එම පක්ෂයත් 
සන්ධානගත ෙවලා තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුවට එනවාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙම් සියල්ල අත හැර දාලා විපක්ෂෙය් ඉන්නවාද?" 
කියලා. ඉන්න හිෙතන ෙකොට විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. ගෙම් ජනතාව 
චූන් කරන්න, ගෙම් ජනතාවට ෙමොනවා ෙහෝ සද්දයක් දාලා 
ලකුණු ටිකක් දමාගන්න ඕනෑ ෙවන ෙකොට විපක්ෂෙය්, පතිලාභ 
ගන්න ඕනෑ ෙවනෙකොට නැවත ආණ්ඩුෙව්. එතෙකොට ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු ෙහොඳයි. ෙමන්න ෙම් ඔළු ෙදෙක් පිළිෙවත අපි තරෙය් 
ෙහළා දකිනවා. කරුණාකරලා ආණ්ඩුවට එනවා නම් ආණ්ඩුවට 
එන්න, විපක්ෂයට යනවා නම් විපක්ෂයට යන්න, කරුණාකර ෙම් 
double game ඔළු ෙදෙක් පිළිෙවත නවත්වන්න කියන එක 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ඒ එක්කම අපි සමාජ සුබසාධනය කියන කාරණය ගත්තාම,- 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමා පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්ද? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ෙනොෙවයි, මම පක්ෂෙය් 

සාමාජිකෙයක්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ඒ ගැන අහන ෙකොට අපට 
ඒක කියන්න හිෙතනවා. ඒක සාමාජිකයන්ෙග් අයිතියක්. [බාධා 
කිරීමක්] මෙග් කථාවට ඉඩ ෙදන්න. 

ඒ එක්කම සමාජ සුභසාධනෙය්දී අපි හැම තිසේසේම කථා 
කරන වචනය තමයි සමාජ ෙසේවකයා කියන වචනය. හැබැයි, 
ෙමතැනදී “සමාජ ෙසේවකයා” සහ “සමාජ වැඩකරුවා” කියලා 
ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙව්ලාව නාස්ති 
කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙව්ලාව නාස්ති කරන්න එපා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමතැන 

කල්ලි ගැහිලා ඉන්නවා. ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ එෙහම ඉන්න 
බැහැ. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අවශ්ය නම් අහන්න, අපි lobby එකට එනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර ඔතැනින් ඉවත් ෙවන්න. ගරු 

තුෂාර ඉඳුනිල් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මෙග් කාලය. දැන් අෙප් 

රෙට් ඉන්නවා ෙකොටස් ෙදකක්. ඒ තමයි සමාජ ෙසේවකයා සහ 
සමාජ වැඩකරුවා. අෙප් මන්තීතුමන්ලා කවුරු ෙහෝ poster එකක, 
එෙහම නැත්නම් leaflet එකක ෙමොනවා ෙහෝ දානවා නම් දාන්ෙන් 
සමාජ ෙසේවකෙයක් කියායි. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මා ගැනද කියන්ෙන්? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමා එෙහම කිසිම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. පධාන වශෙයන් 

ෙම් වචන ෙදකත් කියන්න ඕනෑ. සමාජ ෙසේවකයා කියන නමින් 
හඳුන්වන සමාජෙය් ඉන්න පුද්ගලයා හැම තිසේසේම සමාජයට 
යමක් කරමින් පතිලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ව්යාපාරිකෙයක් යම් කිසි සමාජ සත්කාරයක් කරනවා නම් ඔහු තම 
ව්යාපාරයට ආෙලෝකයක්, පසිද්ධියක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
රාජ්ය  ෙනොවන සංවිධානයක් යම් කිසි ෙසේවයක් කරනවා                   
නම් ඔවුන් ඒ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානය තුළ ෙවනත් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් පවත්වාෙගන යනවා. ෙද්ශපාලනඥෙයක් යම් 
කිසි සමාජ ෙසේවයක් කරනවා නම්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
අෙන්! දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා කරන්ෙන් නැතුව කට 

පියාෙගන ඉන්න. ෙද්ශපාලනඥෙයක් යම් කිසි සමාජ ෙසේවයක් 
කරනවා නම් අඩුම තරමින් මනාපයක් ෙහෝ සහෙයෝගයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පැහැදිලිවම ව්යවහාරෙය් සමාජ 
ෙසේවකයා කියන වචනයට තිෙබන තැන ඒකයි. ඒ නිසා තමයි 
අපට සමාජ වැඩකරුවා අවශ්ය ෙවන්ෙන්. සමාජ ෙසේවකයාට 
වැඩිය සමාජ වැඩකරුවා හැම තිස්ෙසේම තමන් කරන ෙසේවයට 
ආපසු පතිලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ වෙග් ෙනොවන සමාජ වැඩකරුෙවක් ගැන 
තමයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොඩ්ඩක් 
කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඉන්න. අපි හැම තිස්ෙසේම පුරුදු ෙවලා 
ඉන්ෙන්, -මැතිවරණෙයන් මැතිවරණයට ෙහෝ, කාර්යෙයන් 
කාර්යට ෙහෝ, බඩගින්ෙන් ඉන්න මනුෂ්යෙයකුට බත් පැකට් එකක් 
දීලා ෙහෝ- හදිසි, තාවකාලික සහනයක් සලසන්න මිස දීර්ඝ 
කාලීන වැඩසටහනකට යන්න ෙනොෙවයි. ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් 
සිදු වුණු කියාමාර්ගය ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, මා ඕ ෙසේතුං කියලා තිෙබනවා, 
"මාළුෙවක් ෙදනවා ෙවනුවට මාළු අල්ලන කමය කියලා ෙදන්න" 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
කට පියාෙගන ඉන්න. මාළුෙවක් ෙනොෙවයි මාළු අල්ලන කමය 
කියලා ෙදන්න, බිලී පිත්තක් ෙසොයලා ෙදන්න කියලා තමයි එතුමා 
කියා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, කරුණාකර බාධා කරන්න 

එපා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආකල්පය ෙවන්න 

ඕනෑත් ඒකයි කියලා මම හිතනවා. ඒ එක්කම මා ඕ ෙසේතුං 
ෙමෙහම කියනවා. “I hear and I forget.”  මම අහන ෙද් මට 
අමතක ෙවනවා. “I see and I remember.”  මම දකින ෙද් මට 
මතක් ෙවනවා. “I do and I understand.” මම කරන ෙද් 
අවෙබෝධ කර ගන්නවා. “I practise and I can.” මම පුහුණු වන 
ෙද් මට කරන්න පුළුවන්.   [බාධා කිරීම්] හදිසිෙය්, තාවකාලිකව 
සහෙයෝගයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙකෙනකුට තාවකාලික 
පැලැස්තරයක් දමන එක ෙනොෙවයි අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් දීර්ඝ 
කාලීන වැඩ පිළිෙවළක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කථා 
කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
සමෘද්ධි අරමුදල දිවි නැගුම අරමුදල විධියට පරිවර්තනය වුණා. දිවි 
නැගුම  සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කළ පනෙත් සිට 
අපට වටහා ගන්න බැරි දැඩි සැකයක් මතු ෙවනවා. අපි දන්නවා, 
බැංකුවක් පවත්වාෙගන යන විට ඒක මහ බැංකු අධීක්ෂණයට 
යටත් ෙවන්නට ඕනෑ; මුදල් සම්බන්ධ අණපනත්වලට අනුකූල 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012.10.14වන දින රාවය 

පුවත් පෙත්," දිවිනැගුෙමන් යහපාලනයට මරුපහරක්!" යන ශීර්ෂ 
පාඨය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"පනත් ෙකටුම්පෙතහි  35(2) වගන්තිය දක්වා සිටින්ෙන් දිවිනැගුම 
අරමුදෙල් බැරට පවතින මුදල් අමාත්යවරයා විසින් කලින් කල නිශ්චය 
කරනු ලැබිය හැකි පරිදි යම් කාර්ය සඳහා සහ යම් ආකාරයකින් භාවිත 
කරනු ලැබිය හැකි බවයි. ෙම් අනුව දිවිනැගුම සංවර්ධන අරමුදෙල් මුදල් 
භාවිත කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීෙම් දී ඇමතිවරයාට අසීමිත අභිමතයක් 
පවරා ඇත. ඒ අනුව පනෙත් අරමුණු වලට අදාළ ෙනොවන කරුණු සඳහාද 
ෙමම අරමුදෙල් මුදල් ෙවන් කිරීමට ඇමතිවරයාට අභිමතයක් ලබා දී 
ඇත." 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? ගරු මන්තීතුමා, 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, point of Order එකක් raise  කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු මන්තීතුමා, දිවි නැඟුම අමාත්යාංශෙය් මුදල් අෙප් ගරු 

අමාත්යතුමා- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු පසන්න රණවීර 

මන්තීතුමා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට ඉඩ ෙදන්න, මට තව විනාඩි 3යි තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, තවදුරටත් එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

 "පනත් ෙකටුම්පෙතහි 38 වන වගන්තිය දක්වා සිටින්ෙන්, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ  ජනරාල්වරයා, අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරු, සියලු අධ්යක්ෂවරු, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරයා, සහකාර 
අධ්යක්ෂවරයා සහ නිලධරයන් ෙමන්ම ෙසේවකයන් ද ස්වකීය කාර්ය ඉටු 
කිරීමට ෙපරාතුව ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු පිළිබඳ වු සියලු කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් පුර්ණ රහස්යභාවය තමා විසින් සුරකින බවට ෙපොෙරොන්දු  
ෙවමින් පකාශයක් අත්සන් කළ යුතු අතර....." 

අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට, රහස් 
ඔත්තු ෙසේවයට අදාළ කරුණු කාරණාවලදී ෙම් වාෙග් 
රහස්යතාවන් තිෙබන බව. නමුත් විනිවිද ෙපෙනන 
බැංකුකරණයක් කියාත්මක වන ආයතනයක පනතකට ෙම් 
ආකාරයට රහස්ය බව සුරැකිය යුතු බවට වගන්ති එකතු කරන්ෙන් 
මන්ද කියන කාරණය අපට මතු ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් කාරණා පිළිබඳව මම ඔබතුමාට සිහිපත් 
කරනවා.  

අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය් දිවි 
නැඟුම ආරම්භ කෙළේම සියයට 9ක්ව තිෙබන දිළිඳුකම සියයට 2ක් 
දක්වා අඩු කරන්නටයි කියන එක. මම ඒ සියලු ෙදනාෙගන් 
අහනවා, අද දැන් අපි ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, ඒ එක්කම පසු ගිය කාලෙය් 
ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා, බණ්ඩක්කා ඇට ෙබදුවාට පැළ 
වුෙණ් වට්ටක්කා කියලා. ඒ ගැන ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. දිවි 
නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අය ෙබදන්ෙන් බණ්ඩක්කා ඇට. 
නමුත් ෙදවියන්ෙග් පිහිෙටන් පැළ වුෙණ් වට්ටක්කා. සමහර 
ෙවලාවට බණ්ඩක්කා ඇට ෙබදන විට ඒවා පුලුන් ඇට කියලාත් 
ෙලොකු මතවාද ගියා. ඒ විධියට උඩු යටිකුරු කළ තත්ත්වයක් තුළ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නා පරිදි අද හිටපු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට උසාවියට පවා යන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී දිවි නැගුම අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳව අද 
එතුමාට නීතිය හමුවට යන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

දිළින්දන්, අසරණයන් නඟා සිටුවන්නට පවතින අරමුදල් රාජ්ය 
බලය මුවාෙවන් අවභාවිත කරමින්, හැම දාම දිළින්දන් කියන එක 
රාජ්ය  පාලනයට අවශ්ය තුවාලයක් බවට පත් කර ගනිමින්, ඒක 
ෙහොඳ ෙනොකර ගනිමින්, ඔවුන් නටවාෙගන ගිය යුගය දැන් අවසන් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් අෙප් 
රජෙය්. ආපහු එතුමාට සුදු හුනු ගාන්නයි, ආණ්ඩුවට හිනා 
ෙවන්නයි ෙදකක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා අෙප් ඇමතිවරෙයක් බවත් පකාශ කරමින්, 
එතුමාට මෙග් ශුභාශිංසන පිරිනමමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන්  ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.57] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය මම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙදවැනි අවස්ථාවයි. අෙප් ගරු 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙයන් 
අධ්යාපනය ලබලා, සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් පියා විධියට එම 
ව්යාපාරය ආරම්භ කරලා, වසර ගණනාවකට පසුව යළිත් සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය තමන්ෙග් කර මතට අරෙගන, ෙම් රෙට් මිනිස්සුත් 
එක්ක එකතු ෙවලා තමන් හදපු ව්යාපාරය නව දිශානතියකට 
ෙගන යන්න සැරෙසන ෙමොෙහොෙත්, එතුමාෙග් නව අමාත්ය 
ධුරෙය් වැඩකටයුතුවලට සුබ පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව 
ආරම්භ කරනවා.  

ෙම් රෙට් වැදගත්ම අමාත්යාංශයක කැබිනට් අමාත්යවරෙයක් 
විධියට තමන් හදපු සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් අය 
වැයත් එක්ක දැඩි ව්යාකූල තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
විවිධ අමාත්යාංශ දරපු පුද්ගලෙයක් විධියට, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්වරෙයක් විධියටත්, අද වන විට                      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් භාණ්ඩාගාරිකවරයා විධියටත් මහා 
ෙලොකු අත් දැකීම් සමුදායක් ලබාගත් ඔබතුමා ෙම් මහා 
අභිෙයෝගය, අභිෙයෝගයක් කර ගන්ෙන් නැතිව, කමානුකූලව 
විසඳාෙගන ෙම් පශ්නවලට උත්තර ෙහොයාවි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අසූව දශකෙය් ඉපදුණු ෙකෙනක් විධියට 
මට මුලින්ම මතක් ෙවන්ෙන් රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
පාලන කාලයයි. මට මතකයි, එතුමා සුචරිතෙය් ඉඳෙගන ෙම් 
රෙට් දුප්පත් මිනිසුන් ගැන බලපු විධිය. සමෘද්ධි ව්යාපාරයට වඩා 
කලින් ජන සවිය පටන්ෙගන, ජනසවිය හරහා ෙම් රෙට් තුන්වැනි 
පන්තිෙය් මිනිසුන් නඟා සිටුවන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ගම් මට්ටමින් කියාත්මක කරලා,  ඒ හරහා ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් නඟා  සිටුවන්න එතුමා කළ ෙමෙහවර අපට මතකයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඊට පසුව චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා ෙම් රෙට් 
ජනතාව අතිකමණය කරන්න ඔබතුමාට හැකියාවක් ලැබුණා; ඒ 
ආණ්ඩුවට හැකියාවක් ලැබුණා. එහි පතිලාභීන් විධියට දසලක්ෂ 
ගණනක් මිනිසුන් ෙම් රෙට් සමෘද්ධි ව්යාපාරයත් එක්ක එකතු 
වුණා. සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් තිබුණු සාර්ථකත්වය නිසා අෙප් රෙට් 
ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු දස දහස ්ගණනක් තමන්ෙග් ගම් මට්ටමින් 
ෙහමින් ෙහමින් නැගිටෙගන ආපු යුගයක් අපට මතකයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අද විෙශේෂ දවසක්. ඒ ෙමොකද? සමෘද්ධි 
ව්යාපාරෙය් මුදල් අනිසි විධියට පරිහරණය කළාය කියන 
ෙචෝදනාව යටෙත් හිටපු අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
අද දවෙසේත් උසාවියට ගියා. මා හිතන විධියට එතුමා උසාවියට 
ගිෙය් සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් මුදල්වලින්ම සමෘද්ධි පතිලාභී 
ජනතාවට රුපියල් 2,500 බැගින් ලබාදීම කියන ෙචෝදනාව මතයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ආරංචියක් තිෙබනවා, 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් මුදල් රුපියල් බිලියන 17ක් ෙයොදවලා 
ෙවනත් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වනවා කියලා. ඒ 
තමයි, සුළං ආධාරෙයන් විදුලි ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම.  නමුත් 
මා විශ්වාස කරනවා, සමෘද්ධි ව්යාපාරය පටන් ගත්ත ඒ අෙප්ක්ෂිත 
අරමුණුවලට විතරක් ඔබතුමා ෙම් මුදල් ෙයොදවයි කියලා.            
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ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව අප තුළ තිෙබනවා. ඔබතුමා ඉදිරිෙය්දී ඒ 
ව්යාපෘතිය සඳහා ෙම් මුදල් ෙකොෙහොම ෙයොදවයිද කියලාත් අපි 
බලාෙගන ඉන්නවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, සමෘද්ධි ව්යාපාරය ඇතුෙළේ සමෘද්ධි බැංකු 
කමය ආරම්භ කෙළේ ගිනි ෙපොලීකරුවන්ෙගන් ගෙම් ඉන්න 
මිනිසුන් ෙබ්රා ගැනීෙම් අභිපාය ඇතිවයි. නමුත්, ෙම් අය 
වැෙයන්ම ෙයෝජනා වනවා, සමෘද්ධි බැංකුව NSB එකත් එක්ක 
එකතු කරලා ෙවනම ව්යාපෘතියක් විධියට කියාත්මක කරෙගන 
යන්න. අපට ෙම්ෙකන් වැටෙහන කාරණය තමයි, ගිනි 
ෙපොලීකරුවන්ෙගන් ගෙම් මිනිසුන් ෙබ්රා ගන්න ගිය ග මන ෙවන 
පැත්තකට යන බව. ඔබතුමා දන්නවා, ගම් මට්ටමට ගිය සමහර 
මූල්ය ආයතන ගෙම් මිනිසුන්ට සියයට 30-50 දක්වා වූ ෙපොලී 
අනුපාතවලට ණය ලබා ෙදමින්, ඒ අහිංසක මිනිසුන් උරා ෙබොන 
තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් ෙවලා තිබුණු කාල වකවානුවක තමයි, 
සමහර ෙවලාවට ෙපොලී නැතුව අවුරුද්දක කාලයකට ණය ලබා 
ගන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබන, සියයට 4 ඉඳලා සියයට 8 දක්වා 
සහනදායි ෙපොලී යටෙත් ණය ලබා ගන්න පුළුවන්, සරල විධියකින් 
ණයක් ගන්න පුළුවන්, කණ්ඩායම් කමයක් යටෙත් කණ්ඩායෙම් 
සාමාජිකයන්ෙග් ඇප කමය යටෙත් ණයක් ගන්න පුළුවන් සමෘද්ධි 
බැංකුව ඇති වුෙණ් කියලා. ඒ බැංකුව ආපහු සැරයක් ඒ මිනිසුන්ට 
නුහුරු, මිනිසුන්ට අපහසු බැංකුවකට එකතු කරන්න යනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
සමෘද්ධි බැංකුවට සම්බන්ධ ෙම් පශ්නය  අහපු ෙවලාෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔය පුටුෙව් ඉඳෙගනම කිව්වා, "ෙම්කට කැමැතිත් 
නැහැ. ෙම්ක ෙවන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ" කියලා. ඒ නිසා අපි 
විශ්වාස කරනවා ෙම් අය වැෙය් අවසන් ඡන්දය පැවැත්ෙවන්න 
කලින් ෙම් ෙයෝජනාව ෙවනස් කර ගන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කමක් 
ලැෙබයි කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපට 
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය තමුන්නාන්ෙසේට ෙදනවාය 
කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් මතක් 
කරනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
එෙහම බැරි වුෙණොත්? 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහම බැරි වුෙණොත් ඔබතුමා අය වැයට 

ඡන්දය පකාශ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අෙප්  අය පශ්න 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි 
වුෙණොත්, අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේත් අය 
වැයට පක්ෂව ඡන්දය දීෙමන් වැළකී ඉඳියි, අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට තිෙබන ඡන්ද 48, එස්.බී. දිසානායක ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් ඡන්දයත් එක්ක ඡන්ද 49 ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙම් දවස්වල අඩු 
ආදායම්ලාභි පවුල්වලට ෙපෝරමයක් ෙදනවා. ඒක  අමුතු විධිෙය් 
ෙපෝරමයක්. ඒ ෙපෝරමෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්, පවුෙල් මාසික 
ආදායම් හා වියදම්, පවුෙල් සාමාජිකයන් විෙද්ශගත ෙවලා 
ඉන්නවාද, ණය අරෙගන තිෙබනවාද, විශාම වැටුප් ලබන අය 
ඉන්නවාද, පවුෙල් සාමාජිකයන් සතු වත්කම් ෙමොනවාද කියලායි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔෙබ් පවුෙල් සාමාජිකයන් සතු වත්කම් කියන 
ෙකොටෙසේදී අහනවා, ''යතුරුපැදියක් තිෙබනවාද?'' කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ අහනවා, ''පා පැදියක් තිෙබනවාද?' කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
අහනවා, ''ෙගොන් කරත්තයක් තිෙබනවාද?'' කියලා. පසු ගිය 

ජනවාරි 8වැනි දා අෙප් සමෘද්ධි පතිලාභීනුත් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්නා. අද සමහර තැන්වල කරත්තය තිබුණාට 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ මිනිස්සු ෙගොනා විකුණලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ 
ෙපෝරමෙය් ඒ මිනිසුන්ට ලියන්න ෙදයක් තිෙය්වි.  

පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න ෙගොන්කම් 
කරපු මිනිස්සු, දැන් ෙගොනා විකුණලා, සමහර තැන්වල කරත්තය 
විතරක්  තිෙබනවා. ඒ ෙපෝරමෙය් සමහර තැන්වල තිෙබන ෙද්වල් 
අනුව අපට ෙත්ෙරනවා ගරු අමාත්යතුමනි, ඒක සමෘද්ධි පතිලාභය 
කපා දමන්න කරන වැඩක් විධියට. ඔබතුමා අෙප් සන්ධානයත් 
එක්ක ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් භාණ්ඩාගාරික විධියට, 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් පියා විධියට ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරාවි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් අනාගතය තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අෙත්. සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් අනාගතය තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අෙත්. සමෘද්ධිය ලබන පතිලාභින්ෙග් අනාගතය 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අෙත්. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා 
ඔබතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරක්ෂා කරයි කියලා. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ජනවාරි 8වන දා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න, යහ 
පාලනය ෙගෙනන්න හදපු අය කිව්වා සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 
200කින් වැඩි කරනවා කියලා. තමන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
සියයට 200කින් වැඩ කර ගන්න ඒ සමෘද්ධිලාභින් තුළ ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් ජනවාරි 
08වැනි දා යහ පාලන ආණ්ඩුව හදන්න ඡන්දය ලබා දුන්නා. ඒ 
මිනිස්සු ෙලොකු පාර්ථනාවක් හිෙත් තියාෙගන හිටියා, අෙප් 
දීමනාව ෙදගුණයකින් වැඩි ෙවයි කියලා. ඒ දීමනාව ෙදගුණයකින් 
වැඩි ෙවයි කියලා ඒ මිනිස්සු අද ටත් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නවා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ තුන්වැනි පන්තිෙය් මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න. සියයට 200කින්  - 
ෙදගුණයකින් - ඒ දීමනාව වැඩි කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම්  එෙසේ වැඩි කරලා, ජනවාරි 08වැනි දා ඒ මිනිසුන්ට 
දුන් ෙපොෙරොන්දුව සාක්ෂාත් කරන්න. සන්ධානය ෙවනුෙවන්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේට 
පුළුවන් නම් ඒ වැෙඩ් කරන්න. එෙහම වුෙණොත් ෙම් රෙට් මිනිසුන් 
අතිබහුතරයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු  ෙදයින් යම් පමාණයක් ෙහෝ 
ඉටු වුණාය කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් කියලා 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු අමාත්යතුමනි,  රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
තුන්වැනි පන්තිය ගැන හිතුෙව් නැහැ කියලා මට හිෙතනවා. 
තුන්වැනි පන්තිය ගැන හිතන්න නායකෙයක් හි ටිෙය් නැහැ. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා සමෘද්ධි නිලධාරින්ට, සමෘද්ධි 
පතිලාභීන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දු කිසිවක් ෙම් අය වැෙයන් ඉටු කරලා 
නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තුන්වැනි පන්තිය ගැන 
හිතන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය පිළිබිඹු කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්  නිෙයෝජ්ය නායක රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් අය 
වැෙයන් උත්සාහ කරනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් ෙම් රෙට් තුන්වැනි පන්තිය ගැන හිතන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්නුම් කරන්න එතුමා 
උත්සාහ කරනවාද කියන පශ්නය අෙප් හිෙත් තිෙබනවා.  

ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Muhammad Ibrahim 

Muhammad Mansoor. You have 14 minutes. 
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ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
எட்டாவ  பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற 

தலாவ  வர  ெசல த் திட்ட வைரவில், ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி அைமச்சுக்கான நிதி ஒ க்கீ கள் 
ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்திேல ேபசக் 
கிைடத்தைமக்காக மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். க்கியத் வம் 
வாய்ந்த அைமச்சுக்களில் இந்த அைமச்சும் ஒன்றாகும். இ  
மிகப் ெப மதியான ேசைவகைளயாற் கின்ற ச க 
ேசைவகள் திைணக்களம், 'திவிெநகும' அபிவி த்தித் 
திைணக்களம் ஆகிய இரண்   திைணக்களங்கைளக் 
ெகாண் க்கின்ற .  

ச க ேசைவத் திைணக்களத்தி டான வழைமயான 
ேசைவக க்கப்பால், கடந்த 2012ஆம் ஆண்  அப்ேபாைதய 
ச க ேசைவகள் நலன் ாி அைமச்சான  2012.11.18ஆம் 
திகதிய 11/220ஆம் இலக்க ைடய சுற் நி பத்திற்கைமய, 70 
வய க்கு ேமற்பட்ட திேயார்க க்ெகன ஒ  திய மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன  ைறைய அறி கஞ்ெசய்த .  அதன்ப , 
தனித்  வா கின்ற 70 வய க்கு ேமற்பட்ட, குைறந்த 
வ மான ைடய அல்ல  ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற 
பயனாளிக க்கு மாதாந்தம் 1,000 பாய் 
ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்க ன்வந்த . அந்த 
அ ப்பைடயிேல இலங்ைக வதி ள்ள  எல்லாப் பிரேதச 
ெசயலகங்களா ம் குறித்த தகவல்கள் திரட்டப்பட் , அந்தத் 
தகவ ன் அ ப்பைடயில் ஏறக்குைறய சகல 
பயனாளிக க்கும் மாதாந்தக் ெகா ப்பனவாக 1,000 பாய் 
ெகா க்கப்பட்  வந்த .  

இ  இவ்வாறி க்க, 2015ஆம் ஆண் , அதாவ  இந்த 
நடப்பாண் ல், மார்ச் மாதத்திேல ஒ  திய 
சுற் நி பெமான்  இேதவிடயம் ெதாடர்பாக ெவளிவந்த . 
அதில், இந்தக் ெகா ப்பனைவ 2,000 பாயாக அதிகாித் க் 
ெகா ப்பதாக ம், "70 வய க்கு ேமற்பட்ட தனித்  
வா கின்றவர்க க்கு மாத்திரம்" என்பைத இல்லாமற்ெசய் , 
"70 வய க்கு ேமற்பட்ட சகல தியவர்க க்கும் 2,000 பாய் 
வழங்குதல்" என் ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அந்தச் 
சுற் நி பத் க்கைமயச் சகல பிரேதசச் ெசயலகங்களா ம் 
தகவல் திரட்டப்பட் , குறித்த திைணக்களத் க்கு 
அ ப்பப்பட் க்கிற . அத்தினத்தி ந்  அந்தப் 
பட் ய ல் உள்வாங்கப்பட்ட திேயார்கள் இன் ம் பிரேதச 
ெசயலகங்க க்கு அைலந் ெகாண் க்கிறார்கள். 

ரதி ஷ்டவசமான நிைலைம என்னெவன்றால், ஏற்ெகனேவ 
ஒ க்கப்பட்ட ஒ க்கீடான  மட் ப்ப த்தப்பட்டதாக 
இ ந்ததனால், திதாகப் பட் யல்ப த்தப்பட்டவர்கள் 
இன் ம் காத்தி ப் ப் பட் ய ேல இ ந் ெகாண் க் 
கிறார்கள்.  

இந்த நிைலயில், ஏற்கனேவ குறித்த ெகா ப்பனைவப் 
ெப கின்ற யாராவ  திேயார்கள் மரணித்தால் மட் ம்தான் 
காத்தி ப் ப் பட் ய க்கின்ற ஒன்றிரண்  ேபர் 
ெகா ப்பன ப் பட் ய ல் உள்வாங்கப்ப கிறார்கள். 
பாிதாபகரமான நிைலைம என்னெவன்றால், ஒ வர் இந்தக் 
ெகா ப்பனைவப் ெப வதாக இ ந்தால் ஏற்கனேவ அந்தக் 

ெகா ப்பைனப் ெப கின்ற இன்ெனா வர் மரணிக்க 
ேவண் ம் என்  அதற்காகப் பிரார்த்திக்கின்ற ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமதான் எல்லாப் பிரேதசச் ெசயலகப் 
பிாி களி ம் காணப்ப கின்ற . என  சம்மாந் ைறப் 
பிரேதசத்தில் மாத்திரம் 420 திேயார் காத்தி ப் ப் 
பட் ய ல் உள்ளார்கள். அவர்கள் தின ம் ெகா ப்பன  
ேவண் ப் பிரேதசச் ெசயலகத் க்குப் பைடெய க் 
கின்றார்கள். நான் ஊ க்குச் ெசல்கின்ற ேநரம் எல்லாம் 83 
வய  வேயாதிபர் ஒ வர் இந்தக் ெகா ப்பன க்காக என்ைன 
வந்  சந்திக்கின்றார். இந்த வயதி ம் தனக்குக் 
ெகா ப்பனெவான்  வழங்கப்படப்ேபாகின்ற  என்  ஆைச 
வார்த்ைத ஊட்டப்பட்  அவர் அதற்காக 
அைலந் ெகாண் ப்ப  மிக ம் பாிதாபகரமான 
நிைலைமயாகும். ஆனால், பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற 
வைகயில் நாேனா அல்ல  எம  பிரேதச ெசயலாளேரா 
அவ க்கு இந்தக் ெகா ப்பனைவ உ திெசய்ய யா , 
குறித்த நிதிெயா க்கீ  வந் ேச ம்வைர.  

இந்த அைமச்சுக்குக் கடந்த ைற ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியி ம்விட ேமலதிகமாகப் பத்தாயிரம் மில் யன் பாய் 
இம் ைற கிைடத்தி க்கின்ற  என்  நான் நம் கின்ேறன். 
ெகளரவ எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கள் திறம்படம்படச் 
ெசயற்படக்கூ ய இளைமத் ப் ள்ள ஓர் அைமச்சர். அவர் 
இந்த விடயங்கைள ஆேராக்கியமான ைறயில் உள்வாங்கி, 
சுற் நி பத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ேபால், இந்த ேமலதிக 
நிதி லம் 70 வய க்கு ேமற்பட்ட சகல திேயா ம் அ த்த 
ஜனவாியி ந்  குறித்த ெகா ப்பனைவப் ெப வதற்கு 
ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். அவ்வா  ெசய் ம்ேபா  
மாத்திரம்தான் இத்திைணக்களத்தின் ேசைவ பாி ரணமான  
என்  க தப்ப ெமன்ப  ல் யமாகும்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்த ேநரத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் இன்ெனா  
விடயம் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ , 

திேயார்க க்கான ெகா ப்பனைவப் ெபா த்தவைரயில், 
பிரேதச ெசயலக ாீதியிலான ஒ க்கீ களில் பாாிய பாகுபா  
காணப்ப கின்ற . அந்தக் ெகா ப்பன க்குாியவர்கைள 
வைரயைற ெசய்வதில் குழப்பநிைல காணப்ப கின்ற . 
அதாவ  இந்த நிதி சாியான திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப வதில்ைல. சில பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களில் யாராவ  ஒ வ ைடய ெசல்வாக்கு பிரேயாகிக் 
கப்பட் , ஏறக்குைறய எல்ேலா ேம அல்ல  விகிதாசார 
ாீதியில் அதிகமானவர்கள் இந்தக் ெகா ப்பனைவப் 
ெப வதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. 
உதாரணமாக, சம்மாந் ைறப் பிரேதசச் ெசயலகப் பிாிைவ ம் 
உகைன பிரேதசச் ெசயலகப் பிாிைவ ம் எ த் க் 
ெகாண்டால், இவ்வி  பிாி களி ம் மக்கள் ெதாைக 
ஏறக்குைறய சமமாக இ க்கின்ற . ஆனால், 
சம்மாந் ைறயில் 865 ேப க்கு மாத்திரம்தான் இந்தக் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற . உகைனயில் 2,192 ேபர் 
இந்தக் ெகா ப்பனைவப் ெப கின்றார்கள். இந்தப் பாகுபா  
எந்தெவா  விடயத்தி ம் எந்தெவா  பிரேதசச் 
ெசயலகத்தி ம் இடம்ெபறக்கூடா . சகல திைணக் 
களங்களின் சகல அைமச்சுக்களின் நடவ க்ைககளி ம் 
நல்லாட்சி பிரதிப ப்பைத உ திெசய்வ  எங்கள் 
எல்ேலார ம்  கடைமயாகும் என்  நான் நம் கின்ேறன். 
எனேவ, இ  ெதாடர்பில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
காத்திரமான தீர்மானம் எ த் , சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிக க்குப் பணிப் ைர வழங்குவதன் லம் குறித்த 
பாகுபாட்ைடச் சாிெசய்வார் என்  நான் நம் கின்ேறன்.  
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'திவிெநகும' அபிவி த்தித் திைணக்களத்தின் ஊடாக 
வறிய, ந ந்த, வ மானம் குைறந்த கு ம்பங்க க்கு 
மாதாந்தக் ெகா ப்பன  வழங்குவ  இன் ெமா  
ெப மதியான ேசைவயாகும். இதற்காக ம் பல பிரேதச 
ெசயலகங்களிேல காத்தி ப்ேபார் பட் ய ேல அதிகமாேனார் 
இ க்கின்றார்கள்.  

அ த் , அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின் பணிப் ைரயின்ேபாில் சுகாதார அைமச்சு ஒ  

திய ள்ளிவிபரெமான்ைறத் திரட் க்ெகாண் க்கின்ற . 
அதாவ  பிரேதச ெசயலக மட்டத்திேல ேபாசாக்குக் 
குைறவான கு ம்பங்கைள அைடயாளங்காண்ப . அவ்வா  
ேபாசாக்குக் குைறந்த கு ம்பங்களாக அைடயாளங் 
காணப்பட்ட கு ம்பங்களில் பல கு ம்பங்கள் இன் ம் இந்தத் 
'திவிெநகும' உதவிக் ெகா ப்பனைவப் ெபறாதவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றார்கள் என்ப  இன்  அந்தப் 

ள்ளிவிபரத்திேல காணப்ப கின்ற விடயமாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த வ மானம் குைறந்த மக்க க்கு அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரங்க க்காக வழங்குகின்ற இந்த உதவிக க்காகக் 
காத்தி ப் ப் பட் ய ேல காத்தி க்கின்ற கலாசாரம் 
ஒழிக்கப்படேவண் ம். அதற்குத் தற்ேபா  அதிகாித்  
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற பணத்ைத நிச்சயமாகப் 
பாவிக்கேவண் ம். எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான நிைலைம 
ேதான்றாதி க்கப் பார்த் க்ெகாள்ளேவண் ய ம் இந்த 
அைமச்சி ைடய ெபா ப்ெபன்  நான் நம் கின்ேறன்.   

அேதேபால், வ மானங்குைறந்த, வசதிகுைறந்த 
கு ம்பங்கள் இப்ப யான உதவிகைளப் ெப ம் அேதேவைள, 
எங்க ைடய ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகைளப் பயன்ப த்திப் தியெதா  
திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி, அந்த மக்கைள நிரந்தரமான 
வ மானங்கைள ஈட் க்ெகாள்பவர்களாக ம் இந்த 
வழைமயான உத ெதாைககைளப் ெப வதி ந்  தவிர்ந்  
ெகாள்பவர்களாக ம் ஆக்கேவண் ம். அந்த வைகயிேல 
அவர்க ைடய வ மான வழிகைள அதிகாிக்கின்ற உதவித் 
திட்டங்கைள, வழிகாட் ம் திட்டங்கைள அல்ல  வட் யற்ற 
கடன்கைள வழங்குகின்ற ைறைமகைள அறி கம்ெசய் , 
இந்த உத ெதாைகயிேல தங்கி வாழ்பவர்களாகத் 
ெதாடர்ந் ம் இராமல் அவர்கள் ப ப்ப யாகத் தங்க ைடய 
கால்களிேல நின்  வாழ்கின்றவர்களாக மாற்றக்கூ ய ஒ  
ெபா ளாதாரக் கட்டைமப்ைப ஒவ்ெவா  தனிக் 
கு ம்பங்க க்கும் உ திெசய்கின்ற அைமப்ைப நிச்சயமாக 
ஏற்பா  ெசய்தாக ேவண் ம். அதற்காக நிச்சயமாக எல்லாப் 
பிரேதசங்களி ம் காணப்ப கின்ற ச ர்த்தி அபிவி த்தி 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் காைமத் வ 
உத்திேயாகத்தர்களின் ஆளணிக்ேகற்ற வைகயிேல உள்ள 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கான ஏற்பா கைள ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாகச் ெசய்வாெரன்  
நம் கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் ெசான்ன 
விடயங்கள் ெதாடர்பாகக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
நிச்சயமாகக் காத்திரமான தீர்மானங்கைள எ ப்பாெரன்ற 
நம்பிக்ைக டன், வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.21] 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විෙශේෂෙයන් පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශයටත්, මහා නගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයටත්, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභ සාධන 
අමාත්යාංශයටත් අදාළ වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන කාරක සභා  
අවස්ථාෙව් කථා කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිබුණත්, විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 
අමාත්යාංශෙය් ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළ රෙට් ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ.  

ෙමහි ආරම්භක නිර්මාතෘවරයා විධියට ගරු එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමා  ලංකාෙව් ගාම ෙසේවා වසම් දාහතරදහස් ෙදසිය පණස් 
ගණනක ෙම් කාර්යය කියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙම් තරුණෙයෝ, 
ගමට ආෙද්ශ වුණු අය ෙතෝරා ෙගන සමෘද්ධි නියාමකයන් විධියට 
පත් කරලා, සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් විධියට උපාධිධාරි අය පත් 
කරලා, 1995 අංක 30 දරන සමෘද්ධි අධිකාරි පනත යටෙත්, 1996 
ෙපබරවාරි 01 වැනිදා සමෘද්ධි අධිකාරි වැඩ සටහන ආරම්භ කළා. 

1995 සහ 1996 වසෙර් සියයට 28.8ක්ව තිබුණු ශී ලංකාෙව් 
දරිදතා අනුපාතය 2012 සහ 2013 වන විට සියයට 6.7දක්වා අඩු 
කිරීමට සමෘද්ධි ව්යාපාරය සමත් වීම, ආසියාකර රටවල 
සමීක්ෂණයක් අනුව අප ලබා ගත්  යම් කිසි ජයගහණයක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙමය ගෙමන් උපන් ජාතික 
ව්යාපාරයක්. ගෙම් සමෘද්ධි බැංකුව ෙගොඩ නඟලා, සමෘද්ධි 
බැංකුෙව් අපි ඉතිරි කරලා, සමෘද්ධි කුඩා කණ්ඩායම් හදලා, ඒ 
කුඩා කණ්ඩායම් තුළ නිර්මාණය වන විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරමින්, ඒ වාෙග්ම මඟුලට, අවමඟුලට, අෙනකුත් 
කාර්යයන්ට මුදල් ආධාර ලබා ෙදමින්, ගම තුළ සංසරණය වන 
මුදල් මිලියන ගණනාවක් සමෘද්ධි බැංකුව හරහා ගෙම් 
ආෙයෝජනය කළා. ඒ ආෙයෝජනෙය්දි, සමහර ෙවලාවට 
ජාත්යන්තර විෙශේෂඥ දැනුම ලබා ගත්තායි කියන බැංකු 
විෙශේෂඥයින් පරදවන මට්ටෙම් බැංකු කමෙව්දයක්  ගමට 
ආෙද්ශක ෙවමින් ෙම් කාර්යය කියාත්මක කරන්න පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙමය ඒකාබද්ධ කර 
ගනිමින් යළිත් විෙශේෂ වූ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ යටෙත්, ගාමීය පජා මූල සංවිධාන, ඒ 
වාෙග්ම ජලයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු කාරණයක් විධියට මතු 
ෙවලා තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ කාරණය, දිවිනැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්   කියාත්මක කරන විවිධ 
වැඩසටහන්,  ඇතුළු ෙමයට අයත් ජාතික වැඩසටහන් රාශියක් අද 
ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඔස්ෙසේ අද ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය, අෙළවි පවර්ධනය, සමාජ 
සංවර්ධන වැඩසටහන්, පජා මූල සංවිධාන වැඩසටහන්, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ වැඩසටහන් පුහුණුව හා ධාරිතාව වර්ධනය කිරීෙම් 
වැඩසටහන්,  මාධ්ය වැඩ,සටහන්, පජා මූල බැංකු වැඩසටහන්,  
සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන්, සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන්, 
යටෙත් සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට ෙදසියයකින් වැඩි කිරීෙම් 
ඉලක්කයට හඹා යමින් ෙම් කාර්යය කියාත්මක කරන්නට   අද 
විවිධ වැඩසටහන්  කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් අපි සාකච්ඡාවලට ගියාම සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වල 
පමාණාත්මක ෙවනසක් ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව අද මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ බැංකු ෙගොඩනැඟිලි නවීන පන්නයට 
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හදන ඒවා ෙනොවුණත් සාමාන්යෙයන් ගෙම් ආකර්ෂණයක් ඇති 
ස්ථානයක් විධියට තිබිය යුතුයි. ෙමොකද, ගෙම් ඉඩම් ෙසොයලා, 
ගෙම් පජාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා සමෘද්ධි බැංකු හැදුවත් අද 
යුගයට ගැලෙපන පරිදි ඒ බැංකු සංගම් නිර්මාණය කිරීම අෙප් 
මූලික අරමුණක් ෙවනවා. රජයක මූලික අරමුණ වන්ෙන් දිළිඳුකම 
පිටුදැකීම සහ ආදායම් වැඩි කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙම් වැඩසටහන 
තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අ ෙප් ගරු ඇමතිතුමා විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා;  අලුත් ව්යාපෘති කියාත්මක කරනවා. අෙප් 
ගම්වල ඉතාමත් අඩු ආදායම්ලාභීන් විධියට හිටපු සමෘද්ධි 
පතිලාභීන් සමෘද්ධි ව්යාපාරය නිසාම, විෙශේෂෙයන් දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විවිධ වැඩසටහන් නිසාම,  ගාමීය 
ව්යාපෘති ආරම්භ කරලා ආදායම් ලබා ෙගන තිෙබන නිසාම; 
සමෘද්ධි බැංකුවලට ඇවිල්ලා කියනවා, "ෙමන්න සමෘද්ධි කාඩ්පත 
තියා ගන්න, මට එපා මම දැන් සවිමත් ෙවලා ඉන්ෙන්, මම දැන් 
කාටවත් යටත් නැහැ, ඕනෑ නම් තව තුන් හතර ෙදනකුට ආදායම් 
ලබා දීෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්න මට පුළුවන්" කියලා. හැම 
සමෘද්ධි කලාපයකම එෙහම තිෙබනවා. හුඟක් අය කියන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි සැබෑ 
තත්ත්වය. ෙම්කට තමයි සවිබල ගැන්වීම කියලා කියන්ෙන්. 
මූලික වශෙයන් ඒ අය සමෘද්ධිලාභීන් විධියට ගෙම් ආදායම් අඩු 
මට්ටෙම් හිටපු අය. ඒ තුළින් කුසීතකම, කම්මැලිකම, ෙබ්බදුකම 
තුරන් කරලා පූර්ණ ෙලස ශක්තිමත්, ෙදපයින් නැඟී සිටීමට 
පුළුවන් ෙකෙනක්  නිර්මාණය කිරීෙම් කාර්ය කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා. එය තවත් ශක්තිමත් කරන්න අවශ්යයි. හැමදාම  
ආදායම් විෂමතාව පිළිබඳව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් ලබා 
ගන්නා ෙල්ඛන අපි කියවනවා. ෙදහිවල ගත්තාම, රත්මලාන 
ගත්තාම, මහරගම ගත්තාම, ෙකෝට්ෙට් ගත්තාම, කඩුෙවල 
ගත්තාම ඒ ජනතාවෙග් ආදායම ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 
නමුත් ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස හයක්, කල්පිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
ඇතුළුව අඩු ආදායම්ලාභී ඒකකයන්ට ඇතුළත් වන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 14ක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
විෂමතාව නැති කිරීම සඳහා ගෙම් නැති බැරිකම, දුප්පත්කම තුරන් 
කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

ඉඩම් අමාත්යාංශය විධියට අපි ෙම් දවස්වල සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම දැනුම් දී තිෙබනවා, ඉඩම් ෙනොමැති අයෙග් ෙල්ඛනයක් 
සකස් කරන්න කියලා. ඒ විධියට ඉඩම් ෙනොමැති අයෙග් 
ෙල්ඛනයක් සකස් කරලා ඉඩම් ෙනොමැති අයට යම්කිසි 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා  වටිනා බලපතයක් ලබා දීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. ලංකාෙව් සියලුම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල  ඉඩම් ෙනොමැති අයට ඉඩමක් 
ලබා දීෙම් කාර්යය කියාත්මක කරනවා. අපි දන්නවා ඉඩමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් එක්ෙකනා ව්යාපාරයක් සඳහා ෙවන්න පුළුවන්, 
විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් සඳහා ෙවන්න පුළුවන් ඔහු ඒ ඉඩම ලබා 
ගන්න බව. නමුත් ගෙම් අයට සැබෑ විධියට ෙගොවිතැන් කරන්න 
අවශ්ය ඉඩම ලබා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා 
හැම  ෙකනාටම ඉඩමක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න ෙම් සමෘද්ධි වැඩ සටහනත්, දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජාතික ව්යාපෘතියත් එක්ක කටයුතු  කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂයය යටෙත් මාර්ග 
සංවර්ධනය, කැළිකසළ බැහැර කිරීෙම් ව්යාපෘති, කුඩා නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවනවා. ඒ යටෙත් විෙශේෂෙයන් 
මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් මහව නගර සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම ෙපොල්පිතිගම 
නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් ෙයොදා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා පාලම් නිර්මාණය කිරීම යටෙත් පාලම් 

1000ක් ඉදි කිරීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  අමාත්යාංශයට 
අනුගත ෙවලා කියාත්මක කිරීම තමයි අෙප් මූලික කාර්යය 
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව යටෙත් විෙශේෂෙයන් ෙභෞතික 
සැලසුම් අංශය ෙම් වන විට එහි මූලික සාධකයන් විධියට ෙම් 
සැලසුම් කියාත්මක කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ජාතික ව්යාපෘති යටෙත් ඒවාට අනුගත වන විශාල ෙසේවාවක් 
කියාත්මක කරන ආයතනයක් විධියට සුභසාධන අංශය, සමාජ 
ෙසේවා අංශය තිෙබනවා. ෙමය රෙට් ෙලෝකෙය් විශාල අවධානයක් 
තිෙබන විෂයයක්. නමුත් අෙප් ලංකාෙව් ෙම් සඳහා තිෙබන 
අවධානය අඩුයි. වැඩිහිටි නිවාස සංකල්පය අපට බටහිරින් ආපු 
සංකල්පයක් තමයි. නමුත් අපි අම්මාට, තාත්තාට සැලකීමට, 
වැඩිහිටියන්ට සැලකීමට හුරුපුරුදු  වුණ ජාතියක්. පැරණි කාලෙය් 
එනම්  මීට අවුරුදු 40කට 50කට කලින් ආරම්භ කරපු වැඩිහිටි 
නිවාසවලට  බටහිර නම් දැම්ෙම්. 'වික්ෙටෝරියා', 'එඩිම් බෙරෝ' 
වාෙග් නම් දැම්ෙම්, අෙප් නම් අපි දැම්ෙම් නැහැ. මම නිෙයෝජනය 
කරන යාපහුව ආසනෙය් වැඩිහිටි නිවාසයක් අපි ආරම්භ කළා. ඒ 
වැඩිහිටි නිවාසෙය් නම 'මී මුත්තා'. අපට  මුත්තා, නත්තා, 
පනත්තා, කිත්තා, කිරිකිත්තා මතක තිෙබන ඉතිහාසයත්  
තිෙබනවා. අතපය කඩන්ෙන් නැතුව දරුෙවෝ බලා ගත්, කාටවත් 
හානියක් නැති ඒ අම්මලා තාත්තලා අද අපි බලා ගන්නවා. ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ජාතික මට්ටමින් කියාත්මක ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් 
විධියට සිදු කරනවා. අද ෙමය ෙලෝකෙය් කාෙග්වත් අවධානය 
ෙයොමු ෙනොෙවච්ච කාරණාවක්. අනික් අයට සලකන ජාතීන් 
ෙපළගැස්සුවාම අෙප් රට ෙලෝකෙය් හය ෙවනි තැන ගන්නවා.  
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් අතර අපි යම් 
මට්ටමක සිටිනවා. අපි හයවන තැනට ඇවිත් ඉන්ෙන් සමාජ 
විෂමතාව පිළිබඳව මානව හිතවාදී ගුණයක්, මානව හිතවාදී 
සංකල්පයක්, අනුන් ගැන දකින්න පුළුවන් මිතශීලි දැක්මක්, සියුම් 
ඇසක්, උණුෙවන හදවතක් හා යහපත් සිතුම් පැතුම් තිෙබන 
පිරිසක් එක්ක අපි ඉන්න නිසායි. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී අපි අර පක්ෂෙය්ද, ෙම් 
පක්ෂෙය්ද, බඩු මිෙල් තත්ත්වය ෙම්කද කියන කාරණා ගැන 
ෙනොෙවයි කථා කළ යුත්ෙත්. අපි ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ගැන 
කථා කළ යුතුයි. අපි පුද්ගලයා ශක්තිමත් කිරීෙම් කාර්ය භාරය 
කියාත්මක කිරීමට යන කමෙව්දය ෙමොකක්ද, ඒ සඳහා අවැසි වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද, ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න එය 
භූමිගත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා සවිබල ගන්වන ආයතන 
ෙමොනවාද, ඒ ආයතන ඒකාබද්ධ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා ගැන කථා කළ යුතුයි. ගෙම් ජනයා නගරෙය් තිෙබන 
බැංකුවකට යනවාට වඩා ගෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරයත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා කියාත්මක ෙවන ෙම් ශක්තිමත් ජාතික ව්යාපාරය 
කියාත්මක කරන්න ෙම් ආයතනය අද ශක්තිමත් ෙවලා 
තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ෙහොඳයි. 

අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාටත්, අෙනකුත් 
අමාත්යවරුන්ටත් ඒ කාර්ය ශක්තිමත්ව කියාත්මක කරමින්, රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ආකාරයට, ජාතිෙය් ෙසෞභාග්යය, 
ජාතිෙය් පින්බර දැක්ම ලබා ගත හැකි ෙමවැනි ජාතික ව්යාපෘතීන් 
තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා අපි 
පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 
15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.33] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රෙට් අසරණ, අහිංසක 

දිළිඳු පවුල් පහෙළොස් ලක්ෂයක් පමණ ඍජුව සම්බන්ධ වන 
අමාත්යාංශයක් වන සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කථා කරන්නට අවස්ථාවක් 
ලැබීම පිළිබඳව මම ෙගොඩක් සතුටට පත් ෙවනවා.  ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මුල සුෙන් සිටින ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පළමුව 
පුද කරනවා.   

ෙම් අමාත්යාංශය ගැන කථා කරනෙකොට සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් 
නිර්මාතෘ, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් සිටින නිර්මාණශීලි 
අමාත්යවරෙයක් වන මහනුවර දිස්තික්කෙය් අෙප් හිටපු 
අමාත්යවරෙයක්, ඒ වාෙග්ම දැනට අෙප් සවිබල ගැන්වීෙම් 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන ගරු එස්.බී දිසානයක මැතිතුමා 
ෙම් අමාත්යාශෙය් ඇමතිවරයා වීම පිළිබඳ අපි ෙගොඩක් සතුටට පත් 
ෙවනවා. උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය එතුමා නිෙයෝජනය 
කරනවා. මමත් උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය 
කරනවා. ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් එතුමා අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් කියන කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ තුළ කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපට 
ෙසේවාවන් සැලෙසනවා කියන කාරණයත් මම ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. එතුමා 1994 
අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් පත්ව, වසර ගණනාවක් ඇමති ධුර 
දැරුවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් සභාෙව් කියැවුණ ආකාරයට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට එතුමා අෙප් 
පක්ෂයට ෙලොකු ශක්තියක් දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම මධ්යම පළාෙත් 
මහ ඇමති අෙප්ක්ෂක විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග 
කරලා, එතුමා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් වැඩි මනාපෙයන් 
ෙත්රී පත් වුණා. මම හිතන්ෙන් මනාප 182,000ක් වාෙග් 
පමාණයක් අරෙගන ෙලොකු වාර්තාවක් තබා තිෙබනවා. එවැනි 
අවස්ථාවලදී ශක්තිමත්ව කියා කළ එතුමාෙගන් ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
අමාත්යවරයා වශෙයනුත් ඉතාම සාධාරණ ෙසේවයක් ෙම් රටට ඉටු 
ෙවයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

අසරණයන් ගැන නිතරම කථා කරන ෙමම අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වන රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා ගැනත් 
අපි සතුටට පත් ෙවනවා. රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා 
අමාත්යතුමාට ෙලොකු ශක්තියක් ෙව්වි. ඒ වාෙග්ම රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමා ෙම් රෙට් අහිංසකයින් ෙවනුෙවන් හැම 
ෙවලාෙව්ම කථා කරන, ඔවුන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන 
ෙකෙනක්. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපාරය තුළ එතුමාටත් විශාල ෙසේවාවක් 
කරන්න ශක්තිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
කරන ෙල්කම්තුමා පමුඛ සියලුම නිලධාරින්ට ඒ කාර්යයන් 
සාර්ථකව කරන්නට හැකි ෙව්වා කියා අපි  සුබ පතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අපි කථා කරන්ෙන් 
ඉතාමත් වැදගත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි. දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් 
අෙපන් විය යුතු ෙසේවාවන්, රෙටන් විය යුතු ෙසේවාවන් වාෙග්ම ඒ 

අය සවිබල ගැන්වීම රටකට, රාජ්යයකට තිෙබන වගකීමක් බව 
මම අමුතුෙවන් කියන්න අවශ්ය නැහැ. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
බිහි වුණු හැම රජයක්ම ෙම් රෙට් දුප්පතුන් - දිළිඳු අය - 
ෙවනුෙවන් විශාල සහනයක් ලබා දුන්නු බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 
විවිධාකාරයට ඒවා ලබා දුන්නා.  

1988 බලයට පත් වුණු රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා "ජන 
සවිය" ව්යාපාරය ඇති කරලා, ෙම් රෙට් දිළිඳු අය ෙවනුෙවන් 
මූල්යමය ආධාර  - රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් - ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කළා. රුපියල් 1,456ක බඩු මල්ලකුත්, ඉතුරු රුපියල් 
1,044 තැන්පතු විධියටත් බැංකුෙව් තැන්පත් කළා. පසු ගිය 
කාලෙය් ආපු ආණ්ඩුව ඒ තැන්පතු නැහැ කියලා ඒ අයට ඒවා ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ජන 
සවිය ලබපු අයෙග් ඉතුරු වුණු මුදල් ෙගොවි විශාම වැටුපට 
පරිවර්තනය කරලා තිෙබන නිසා ඔවුන් අදත් ඒ පතිලාභ භුක්ති 
විඳින බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒක ඉතා ෙහොඳ  වැඩ පිළිෙවළක්.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කළ යුතුයි.  

1994 බලයට පත් වුණු ෙපොදු ෙපරමුණු ආණ්ඩුව සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය ආරම්භ කළා. ජන සවිය ව්යාපාරෙයනුත් එක එක 
ෙද්වල් උපුටාෙගන ෙම් කාර්යෙය් නියැෙලනවා අපි දැක්කා. 
ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණ ව්යාපාරයක් 
බවට පත් වුණා. ෙපොදු ෙපරමුණට විශාල වශෙයන් වැඩ කරපු 
කියාකාරි පිරිස තමයි සමෘද්ධි නියාමකයින් හැටියට පත් වුෙණ්. 
1995 පිහිටවපු සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ තුළ යූඑන්පීකාරයින්ටවත්, 
ෙවනත් පක්ෂවල අයටවත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ කියන 
කාරණය අපි අවිවාදෙයන් කිය යුතු ෙවනවා. එය කවුරුත් පිළිගත 
යුතු ෙවනවා. අදත් සමහරු ඒ ගැන දුක් ෙවනවා. සමෘද්ධිය 
ෙනොලැබුණු විශාල පිරිසක් ඉන්නවාය කියන කාරණය ෙත්රුම් 
ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී "ෙද්ශපාලන 
කරුණු මත සමෘද්ධි අහිමි ෙකොට ඇති සියලු ෙදනාට සමෘද්ධි 
දීමනාව නැවත ලබා ෙදන්ෙනමු" කියලා ජනතාව ඉදිරිෙය් 
පතිඥාවක් දුන්නා. ෙම්ක ලබා ෙදන්නට අෙප් ඇමතිතුමාත් 
එකඟයි. ෙම් වන විටත් ඒ පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා 
තිෙබනවා. 2015 මාර්තු මාසෙය්යි, ෙම් පිළිබඳ කැබිනට් තින්දුව 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා අසන ලද පශ්නයට 
එතුමාම පිළිතුරු දුන්නා, "2015.03.11 වන දින අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණය අනුව සමීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කර ඇත. 
ෙමම දීමනාව ලබා දීම සම්න්ධෙයන් සියලු ෙතොරතුරු ඇතුළත් 
කර රජෙය් පුවත් පත් වන 'දිනමිණ', 'Daily News', 'තිනකරන්'  
යන පුවත් පත්වල දැන්වීමක් ෙලස 2015.10.28 දින පළ කරනලද 
අතරම ෙම් වන විට සමීක්ෂණය සිදුකිරිමට අවශ්ය නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු දිස්තික් මට්ටමින් සිදු ෙවනවා" කියලා. 
ෙබොෙහොම සතුටුයි ෙන්ද? 

 2015.03.11 වන දා ගත් ඒ තීරණය කියාත්මක කරන්න 
2015.10.28 වනදා දක්වා  කල්ගත  වුණා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ 
කාලෙය් අමාත්යාංශය භාරව සිටිෙය් නැති නිසා ෙවන්නට ඇති. 
ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ මාස හත අටක් ඒ සඳහා ගත වුණා. දැන් 
ෙම් වන විට අයදුම් පත් භාර ගැනීම අවසන් කර තිෙබනවා. පසු 
ගිය ෙනොවැම්බර් 24 වනදා අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 
බව පකාශයට පත් වුණා. නමුත් ෙම්වා පිළිබඳව ජනතාව තවමත් 
දැනුවත් ෙවලා නැහැ. දිවි නැගුම නිලධාරින්ට ෙම් බව කිව්වත්, 
එතුමන්ලාට දැන්වීමක් යැව්වත්, ඒ දැන්වීම එතුමන්ලාෙග් 
කාර්යාලවල පදර්ශනය කෙළේ ෙනොවැම්බර් 23 වන දා.  23 වන දා 
පදර්ශනය කර 24 වන දා ෙම් අයදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් කිරීම 
තුළ යම් යම් අයට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මා ෙයොමු කරවන්නට කැමතියි. 

1017 1018 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා ඒ පිළිබඳවත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරාවිය කියන එක 
ගැනත් අපට විශ්වාසයි කියන එක මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙම් සමාජෙය් සිටින සියලුම දිළිඳු අය සවිබල ගන්වන්නට 
ඕනෑය කියන ස්ථාවරෙය් ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ අය 
ශක්තිමත් කරන්නට නිරතුරුවම එතුමා කැපෙව්ය කියන විශ්වාසය 
අප  තුළ තිෙබනවා. එම නිසා ඒ සඳහා අවස්ථාවක් සලසන්න කියා 
මා ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ග රු මන්තිතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුව ජාතික 
ආණ්ඩුවක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන ෙකොටසකුත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව හදා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් විධියට අවුරුදු 
ෙදකක් ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන එකයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
අගමැතිතුමාත් පකාශයට පත් කෙළේ. ඊට පසුව එන කමය බලමුය 
කියා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් අවුරුදු ෙදක එකම මතයකින් 
ඉදිරියට යන්නට ඕනෑ; එක හඬකින් ඉදිරියට යන්නට ඕනෑ. නමුත් 
අද "අ   ෙඟ් ඉඳන් කන කනවා වාෙග්"  වැඩ පිළිෙවළවල් සිදු වන 
බව ෙම් ගරු සභාව තුළම අපි දකිනවා. අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
ඉන්න සමහර ඇමතිවරු සමහර අවස්ථාවල අෙප් ආණ්ඩුවම 
විෙව්චනය කරමින් අෙප් ආණ්ඩුව ෙහළා දකින්නට කටයුතු  
සලස්වනවා. අය වැය සම්බන්ධෙයන් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා 
කැබිනට් එෙක්දි  කථා කරන්න ඕනෑ පශ්න. නමුත් පසිද්ධිෙය් 
කථා කර, ජනතාව අතරට ගිහින් මාධ්යවලට දීලා කරන ෙම්  
විනාශය ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන මහා විනාශයක් හැටියටයි මම 
දකින්ෙන්. ඒවා වැරදියි කියන එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙපොදු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ගණනාවක් කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන් කියා.  යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් තමයි 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් දියුණුවට අත දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා වූ 
ෙහොඳම නිදසුන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා නිකුත් කර තිෙබන 
"ජයගහණ -2015" කියන ෙපොෙත් තිෙබනවා. රටම ජයගහණය  
ලැබූෙව්  2015 ජනවාරි 8 වන දායින් පස්ෙසේයි. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා සමෘද්ධි නිර්මාතෘවරයා වුණාට, පසු ගිය කාලෙය් 
සමෘද්ධි අමාත්ය ධුරයවත් එතුමාට ඒ ආණ්ඩුෙවන් දුන්ෙන් නැහැ. 
සමෘද්ධි අරමුදෙල් තිෙබන රුපියල් බිලියන ගණන් සල්ලි  නිසා 
එතුමාට  ඒ ඇමතිකම ලැබුෙණ්  නැහැ. අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
යහ පාලනය යටෙත් සමෘද්ධි ව්යාපාරය භාර ඇමතිකම එතුමාට දී 
තිෙබනවා. එතුමා ආරම්භ කළ වැඩසටහන නිවැරදි කර ශක්තිමත් 
කරන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසෙයන් තමයි එතුමාට එය භාරදී 
තිෙබන්ෙන්. එය  ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක් විධියටයි මම දකින්ෙන්. එහි 
පතිඵල තව ෙනොෙබෝ දිනකින් අපට ලැෙබ්ය කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට යහ පාලන ආණ්ඩුව කළ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා.  ෙම් "ජයගහණ 2015" කියන 
ෙපොෙත් පිටු අංක 19හි,  "ගාමීය සංවර්ධන අංශය" යටෙත් "ගම් 
නඟා සිටුවීෙම් වැඩසටහන- 2015 (ගම නැඟුම)"  පිළිබඳව සඳහන් 
ෙවනවා. ඒ යටෙත් කියනවා, ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක පිහිටි 
ගම්මානවල සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කරමින් පවතින බවත්, 
ඒ සඳහා රුපියල් දස ලක්ෂය බැගින් ලබා දීම සිදු කරන බවත්. 

ෙම් සඳහා ෙයොදවන සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් බිලියන ගණනක් 
ෙවනවා.  එම පිටුෙව්  තවදුරටත්  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ගාම නිලධාරි වසම් වල පිහිටි, මීට ෙපර සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් 
පතිලාභ අත් ෙනොවුන ගම්මාන සඳහා පමුඛතාවය ලබා දීම ෙමම 
වැඩසටෙන් විෙශේෂත්වයක් ෙව්" 

ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 20ක් ගමට පමුඛතාව දුන්ෙන් නැහැ 
කියන එක ෙම් ෙපො ෙත්ම සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙම් පුමුඛතාව 

ෙනොලැබුණු තැන්වලට සල්ලි ෙදන්න ඒ වැඩසටහන කියාත්මක 
වුණා කියන එක සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට  ඕනෑ. ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් වැඩ; දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් වැඩ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට ස්තුති 
කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ෙම් මුදල් ගමට දීලා ගෙම් මිනිස්සු එකතු 
කරෙගන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දියත් කළා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙගන වැඩ පිළිෙවළ දිගටම ෙගනියන්නට වර්තමාන 
ඇමතිතුමාත් කටයුතු කරනවා. 

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් පැවැති අධික වර්ෂාව නිසා අෙප් පළාත්වල ෙමම 
වැඩ පමාද ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒවා අවසන් කර ගන්න 
ෙපොඩි කාලයක් ලබා දීම වැදගත් කියන එකත් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ආකාරයට අපට ෙගොඩක් වැඩ කරන්න තිෙබනවා. දිවි 
නැගුම වැඩසටහන යටෙත් සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 200කින් 
වැඩි කරන්න යහ පාලන ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය්. 

'ජයගහණ 2015' ෙපොෙත් 37වන පිටුෙව් ෙමෙහම සඳහන් 
ෙවනවා:  

"2015 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාලය තුළදී දිවි නැගුම සංව ර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නව රජෙය් දින 100 වැඩසටහනට සමගාමීව පහත 
සඳහන් සංවර්ධන වැඩසටහන් දීප ව්යාප්තව කියාත්මක කරන ලදි.  අඩු 
ආදායම් ලාභී දිළිඳු ජනතාව ජීවෙනෝපාය හා ක්ෂුද මූල්ය පහසුකම් 
සම්පාදනය මඟින් දිළිඳු බෙවන් ගලවාගන්නා ෙතක්, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා 
ජීවන තත්ත්වය පවත්වාෙගන යාම  සඳහා, මූල්ය සහනාධාරයක් ලබා දීම 
ෙමහි මූලික අරමුණ ෙව්." 

2015.04.08 වන දින කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, අදාළ 
කැබිනට් අනුමතිය,  2015.04.30 දින ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 2015 මාර්තු 
අවසානය ෙතක් පහත පරිදි පැවැති සහනාධාර මුදල් එම එක් එක් 
කාණ්ඩය යටෙත්, 2015 අෙපේල් මස සිට වැඩි කරන ලදි." 

රුපියල් 1,000ක් තිබුණු සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 
3,500ක් වුෙණ් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ඒ 2015 ජනවාරි 
08 ෙවනිදායින් පසුවයි. ෙම්ක අපට ෙලොකු සතුටක්.  

2014 වර්ෂෙය් සමෘද්ධි සහනාධාරය වශෙයන් රුපියල් 
බිලියන 13.92ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 2015 වර්ෂෙය්දී  
සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් බිලියන 41.76යි. රුපියල් බිලියන 
41.76ක් කියන්ෙන් ෙලොකු වැඩි වීමක්. රුපියල් බිලියන 13.92ක 
සහනාධාරය මම හිතන්ෙන් රුපියල් බිලියන 28ක විතර වැඩි 
වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් දුප්පත්කම නැති 
කරන්න ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ෙසොච්චමක් දීලා දුප්පත්කම නැති 
කරන්න බැහැ.  ලක්ෂ 14ක් පමණ සමෘද්ධි දීමනාෙවන් යැෙපන 
අය ඉන්නවා.  මම හිතන්ෙන් එම සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 15කට 
ආසන්නයි. ෙම් ලාභීන් අතර, එදා සමෘද්ධිය ආරම්භ කරන විට 
හිටපු පිරිස තවම ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ෙම් අයෙග් 
දුප්පත්කම නැති ෙවලා නැහැ. සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, "එම 
සමෘද්ධි දීමනාෙවන් සමහරුන් ඈත් ෙවලා, සමෘද්ධි කාඩ් එක පවා  
එපා කියනවා" කියලා. නමුත්, මම හිතන්ෙන්  නැහැ එෙහම 
කියනවා කියලා. ෙදන ෙදය ගන්න එක තමයි අෙප් පුරුද්ද. ඒ 
කටයුත්ත එෙසේ සිදු ෙවනවා. නමුත්, ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළින් 
ඒ අය තව තවත් දියුණු කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්ය කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. එම නිසා ඒ කටයුත්ත ඇති කරලා ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් නියැෙලන සියලු ෙදනාම ශක්තිමත් කරයි 
කියලා අපි විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අවස්ථා තව 
ශක්තිමත් කරන්න අපට පුළුවන් සෑම සහෙයෝගයක්ම ලබා 
ෙදන්න  සූදානම්. නමුත්, අපි කියනවා සමෘද්ධි සහනාධාර, දිළිඳු 
සහනාධාර ෙදනෙකොට ඒ නිලධාරින්ෙග් අයථා වැඩ පිළිෙවළ 
ෙහේතුෙවන් ඒ අයට විශාල පාඩුවක් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ 
සමෘද්ධිලාභීන් යම් මට්ටමක දැනුමක් නැති අය. දැනුම නැති 
අයෙගන් ඒ අය එක එක පෙයෝජන ලබා ගන්නවා.  
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මම ෙම් කාරණාව ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඊෙය් දිනෙය්දීයි. 
උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් නිකහැටිය සමෘද්ධි 
කාර්යාලෙයන්  තමයි ෙමය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඒ 
සමෘද්ධිලාභියාෙග් නම දීලා තිෙබනවා. ඒ සමෘද්ධිලාභියා තමයි 
ජී.ජී. ලතා කියන්ෙන්. ඇය රුපියල් 4,500ක් ගන්න සමෘද්ධි කාඩ් 
එක දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට, තැන්පතු විධියට රුපියල් 500ක් 
තැන්පත් කරලා, ඇයට රුපියල් 4,000ක්  ෙදන විධියට දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 2,000යි. ඉතිරි රුපියල් 2,000 අන්තරධාන 
ෙවලා. එයින් ෙලොකු වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන කිව්වත් 
ඒකට පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් සිදුවීම්වලින් එක කරුණක් 
පමණයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට විවිධ වැඩ 
පිළිෙවළවල් ඇති ෙවනවා. සමෘද්ධි දීමනා ලබා ෙදන ෙපොත 
අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. මම දවසක් පාෙර් 
යන අතරවා රෙය්දී සමෘද්ධිලාභිෙයකුෙග් සමෘද්ධි ෙපොතක් 
අරෙගන බැලුවා. ඒ ෙපොෙත් සඳහන් කරලා තිෙබන අයුරු කාටවත් 
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

මම ෙහොයලා බලන්නම්.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඒ සිදුවීම වුෙණ් ලතා කියන කාන්තාවකටයි.  මීට කලිනුත් අපි 

ෙපෞද්ගලිකවම හමු වුණු අවස්ථාෙව්දීත් මම කියලා තිෙබනවා. 
"සමෘද්ධි ව්යාපාරය" ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. "දිවි නැගුම" 
ව්යාපාරය ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම්වා ශක්තිමත් කරලා  
නිවැරැදි ෙද් කරමු. වැරැදි ෙද් නිවැරැදි කර ෙගන අපි ඉදිරියට 
ගිෙයොත්, ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ අවස්ථාවක් 
ෙගොඩනැ ෙඟනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී තමයි දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට පත් ෙකරුෙව්. මම හිතන්ෙන්, දිවි 
නැගුම ව්යාපාරය තුළ ෙද්ශපාලන හස්තය වැඩිෙයන් ෙයොදවන්න 
බැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක ෙහොඳ අවස්ථාවක්. රුපියල් බිලියන 100ක 
තැන්පතු තිෙබනවා කියලා අපට දැන ගන්න ලැබුණා. එම නිසා 
රුපියල් බිලියන 100 ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවන්න අවශ්ය පරිදි කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. මම හිතන හැටියට ඒ රුපියල් බිලියන 100න් ෙම් වන 
විට ෙපෞද්ගලික සමාගම් ගම්වලට ඇවිල්ලා අවුරුද්දට සියයට 48, 
සියයට 50 ෙපොලියට  දවෙසේ ණය, සතිෙය් ණය, මාසෙය් ණය 
වශෙයන් ෙදනවා. ෙම් සල්ලි අරෙගන ගම්වල දුප්පත් ජනතාව 
දියුණු කරන්න ෙයොදවන්න පුළුවන් වුෙණොත් එය වැදගත් කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අද දවෙසේ අප ඉතාම වැදගත් කාරණයක් ගැනයි කථා 
කරන්ෙන්. ෙම් ව්යාපාරය තුළ ජනතාව පුහුණු කරන වැඩසටහනත් 
ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වනවා කියන එක මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වන විටත් ඒ සඳහා කටයුතු සකස් ෙවනවා. එය සමාජ 
සවිබල ගැන්වීම් හා සුභ සාධන  අමාත්යාංශයට පැවෙරන විෙශේෂ 
කාර්යයක්. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් දැනුවත් කිරීම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ සඳහා යම් යම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙකෙරනවා. 
ඒ පිළිබඳව අපි ඒ උපෙද්ශකයන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
උපෙද්ශකවරුන් බිහි කිරීෙම් කාර්යය අද විවිධ ආයතන විසින් සිදු 
කරනු ලබනවා.  

ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ජාතික සමාජ සංවර්ධන 
ආයතනය ෙමහිදී ඉතාම විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කරනවා. ෙමම 

ආයතනය මඟින් උපෙද්ශනය පිළිබඳ ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව සහ 
උපාධි පාඨමාලා භාෂාතෙයන්ම පවත්වනවා. ෙමම ආයතනෙය් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රිඩ්ලි ජයසිංහ මහත්මයා අසනීප 
තත්ත්වෙයන් සිටියත්, එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳට ඒ කටයුතු 
කරනවා. එතුමා සමඟ එක්ව ඒ පුහුණු නිලධාරින් ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩල විශාල කැප වීෙමන් කටයුතු කරනු මා දැක තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මා ඒ අයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ව්යාපාරෙය් සිටින 
සියලු නිලධාරින්ෙගන් අප ඉල්ලා සිටින්ෙන්, සියලු ෙභ්දවලින් 
ෙතොරව කටයුතු කරමු කියායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි අද එකට 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට්                 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායිකාව, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා බුලත් ෙකොළය ලකුණට ඡන්දය 
ෙදන්ෙන් නැතිව හංසයා ලකුණට ඡන්දය දීලා ෙලොකු ෙපරළියක් 
කළා. සමෘද්ධිලාභින් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂියකයන් වුණාට ඒ 
අයත් ෙම් කාලෙය් සිතන්න ඕනෑ, ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් බව. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඡන්දය ඉල්ලුවා. 
පසු ගිය මැතිවරණවලදී වුණත් අෙප් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් ඡන්දය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැෙටන්න ඇති. අපි 
එෙසේ විශ්වාස කරනවා.  

මම කියනවා, අද තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම  සුභවාදි බව. ෙම් 
අවස්ථාෙව් කවුරුත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 
ගතානුගතික විධියට සිතන්ෙන් නැතිව ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
සුභවාදිව හිතලා දුප්පත්කම නැති කරන්න අපි සියලු ෙදනා පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු කරමු කියන එක මතක් කරමින්, අද 
දවෙසේ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සතුට පකාශ කරමින්, ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ඒ නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත් අදාළ සියලු කාර්යයන් සාර්ථකව කියාත්මක 
කරන්න ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියන පාර්ථනාව 
තබමින් මම නවතිනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය විනාඩි 14යි. 

 
[අ.භා. 4.50] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාමත්ම සතුටු 

ෙවනවා, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සමාජ සවිබල ගැන්වීම් 
හා සමාජ සුභ සාධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් පවත්වන 
විවාදෙය්දී වචන කීපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. 1995දී                   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ෙපොදුජන එකසත් ෙපරමුණ රජය 
එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන විට, සමෘද්ධි අමාත්ය ධුරය 
දරමින් සමෘද්ධි අමාත්යවරයා හැටියට ගරු එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමා එම වැඩ පිළිෙවළ නිර්මාණය කරන විට ඒ පක්ෂෙය් 
ෙකනකු හැටියට මමත් කටයුතු කළ බව සතුටින් පකාශ කරනවා. 
ඒ කාලය තුළ අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළට ෙබෙහවින්ම කැමැති වුණා. 
ෙමොකද, ජන සුවය වැඩ සටහන තුළින් ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව 
කටයුතු කළා. එය එක් ෙකොට්ඨාසවලට සීමා වුණා. 
නිර්ණායකයක් හැටියට රුපියල් 700ක විතර උපරිම ආදායමක් 
ලබන පවුල් සඳහායි -ලංකාෙව් 18,00,000කට වැඩි පවුල් සඳහායි
- ෙමය ආරම්භ කෙළේ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ ෙවලාෙව් අපි එතුමාට ශක්තියක් දුන්නා. මට මතකයි මා 
නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී 
එතුමා තමයි මුලින්ම ගාල්ල දිසත්ික්කයට ඇවිත් සමෘද්ධි බැංකුව 
විවෘත කෙළේ. අද ෛදෙවෝපගතව එතුමාත් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුෙණ් සමෘද්ධි විෂයය භාර අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු 
කරන ෙකොට අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් මංගල අය වැෙය්දී 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්න මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා අපට සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. අප අතර 
ඥාතිත්වයක් තිෙබනවා. ඥාතිත්වය නිසාම ෙනොෙවයි මා එතුමා 
අගය කරන්ෙන්. හරියට වැඩ කරන, ෙබොෙහොම නිර්මාණශීලි 
ෙකෙනකු නිසා තමයි එතුමාට ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙම් කාර්යය 
භාර දුන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු මහා 
ෙලොකුවට කථා කරනවා; අද ඔබතුමාට සුදු හුනු ගානවා. නමුත් 
ඔබතුමාට එදාත් ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරයට අදාළ අමාත්ය පදවිය 
ෙදන්න තිබුණා. මම විශ්වාස කරනවා, එෙහම වුණා නම් පසු ගිය 
අවුරුදු පහ හයක කාලය තුළ ෙම් තරම් ෙබොෙහොම නරක 
තත්ත්වයකට ෙම් ව්යාපාරය පත් වන්ෙන් නැහැ කියා. දිවි නැගුම 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට  එදා පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරයකු හැටියට මම ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම්ක 
ඇමතිවරයාත් අමාරුෙව් වැෙටන වැඩක්." කියලා. ෙමොකද, එහි 
මුදල්, ඇමතිවරයාෙග් අභිමතය පරිදි එහාට ෙමහාට මාරු කරන්න 
තිබුණු තත්ත්වය ඉතාම නරකයි. ෙම්වා රෙට් මුදල්. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් විනිවිදභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අවසානෙය්දී, 
හිටපු ඇමතිතුමාට අද ෙමොකක්ද වුෙණ්? එතුමා යම් යම් 
ෙචෝදනාවලට ලක් ෙවන්න පටන්ගත්තා. අෙප් ඇමතිතුමා 2000 
අවුරුද්ද ෙවන කල් අවුරුදු 6ක් සමෘද්ධි ව්යාපාරය සාර්ථකව 
කරෙගන ගියා. ඉතාම සාර්ථකව ඒ කටයුත්ත කළා.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඒ කාලෙය් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
කටයුතු කරපු ගම්වල තරුණයන්ට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණු බව. 
හැබැයි ඒ අවසථ්ාව ඉතාමත් අකාරුණික තත්ත්වයට පසු ගිය 
කාලෙය් පත් වුණා. එදා අපි දැක්කා, ඒ තරුණයන් ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් ඒ කටයුතු ෙහොඳින් නිර්මාණශීලිව, සාධාරණව සහ 
යුක්ති සහගත ෙලස ඉටු කරපු ආකාරය. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
එක කාරණයක් මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. අවුරුදු 20ක් 
එක තැන, එක ගෙම් ෙම් වෘත්තීය කරන ෙකොට ඇතිවන 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබතුමා සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, ඕනෑ ෙකෙනක් අවුරුදු 20ක් එක තැන ඉන්න ෙකොට ඇති 
වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. රාජ්ය ෙසේවෙය් එක තැනක 
රාජකාරි කරන්න පුළුවන් අවුරුදු  5යි; සමහර තැන්වල අවුරුදු 3යි; 
වහාම මාරු ෙවන්න ඕනෑ.  

මම 2004දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇවිල්ලා, අවුරුදු 11ක් 
කට්ට කාලා අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් දුක්ගැනවිලි දැෙනන මිනිස්සු 
හැටියට අපටත් ඕනෑකම තිෙබනවා, අහිංසක එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂියන්ටත් අඩු ගණෙන් සමෘද්ධි දීමනාව ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා ෙදන්න. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ 
පතිපක්ෂ අයට -ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අයට- යම් යම් 
අවස්ථාවලදී සාධාරණය ඉෂ්ට වුණා. නමුත් හැම ෙදයක්ම ඉතාමත් 
අකාරුණික තත්ත්වයකට පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිද්ධ 
වුණාය කියන එක ඔබතුමාට මම කියන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා 
වහාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න අවශ්ය 
ෙවනවා. 

අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මැතිතුමා කථා කරනවා මම 
අහෙගන හිටියා. එතුමා කියනවා, ෙම් ෙපෝරමයක් ගැන. ෙගොන් 

බැඳපු කරත්තයත් එක්තරා වටිනාකමක්. අද එය ලක්ෂ තුනක්, 
හතරක් ෙවනවා. ඒකත් ෙද්පළක්. ෙපෝරමයක් පුරවන්ෙන් 
සමෘද්ධිය කපන්න ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් 
දත්ත එකතු කරන්න යන ෙකොට යම් යම් ෙද්වල් ෙහොයා ගන්න, 
යම් යම් නිර්ණායකයන් පාවිච්චි කරන්න කටයුතු කරන බව. ෙම් 
ෙගොන් වස්සන්ට එන සමාජයක් ෙනොෙවයි. මතක තියා ගන්න, 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය තුළ මිනිස්සු ෙගොනාට අන්දවපු යුගය 
අෙගෝස්තු 17වැනි දායින් පස්ෙසේ අවසන් කරලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
යටෙත් අපි අලුත් වැඩ පිළි ෙවළකට ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ඒක 
ඉතාමත් ෙහොඳින්ම මතක තියාගන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතීතය දැන් ෙගවී ගිහිල්ලා 
ඉවරයි. ඒකට හඬා වැලපිලා වැඩක් නැහැ. අපි අනාගතයට යන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ඉදිරි කටයුතු ඉතාමත් විනිවිදභාවෙයන් දකින්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගාම නිලධාරි, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, 
විෙශේෂෙයන් ඒ කටයුත්ත භාර ෙවනත් නිලධාරිනුත් එකට එකතු 
ෙවලා, සාමූහිකව ඉතාමත් ෙහොඳින් පැහැදිලි, විනිවිදභාවයකින් 
සමෘද්ධිලාභින්ව ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් 
 අවුරුදු 20ක් දුක්විඳපු අහිංසක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
තවදුරටත් කබෙලන් ලිපට වැෙටන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කවුරු 
ෙකොෙහොම කථා කළත් අද ෙහොඳ සමෘද්ධි නිලධාරින්  
කණ්ඩායමක්  ඉන්නවා. නමුත් අදත් ෛමතී, මහින්ද පිල් 
ෙදකකට ෙබදිලා ඉවරයි. අද සමහරු කාර්යාලවල කථා කරන්ෙන් 
ෛමතී එළවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. එම නිසා ඒ පිල් 
ෙදක කවදාවත් ෙම් ව්යාපාරය තුළ තියන්නට එපා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, හරි විනයක් ඇතුව, 
ඉතාමත් ෙහොඳින් ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑය කියලා. යටින් 
ඉන්න කණ්ඩායමක් තවමත් බලාෙගන ඉන්නවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා නැඟිට්ටවලා නැවතත් ෙම් රෙට් බලය 
අල්ලන්න. එතුමාට එන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
නැඟිටින්න ෙනොෙවයි, ඕනෑ තරම් කථා කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඩ දීලා තිෙබනවා. එතුමා අය වැය ෙදවැනිවර ඡන්ද විමසීෙම්දී, 
ඡන්දය පකාශ කරන්න ආෙව්ත් නැහැ. ෙකෝවිල්වලට, 
පන්සල්වලට ගිහිල්ලා අය වැය පිළිබඳව ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ෙද්වල් කිව්වා. පුවත් පත්වලට, රූපවාහිනියට මාධ්ය සංදර්ශන 
තියලා කිව්වා. හැබැයි එතුමන්ට තිබුණා, තමන්ෙග් විෙරෝධය 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා පකාශ කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව දන්නවා,  "ෙම්ක 
ෙහොඳ අය වැයක්. ෙම් විධියට ෙම් රට යන්න ඕනෑ. මම ගිහිපු 
කමය වැරැදියි. ඒක නිසා මම ෙම් අය වැය ඡන්දයට ආෙව් නැහැ" 
කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාට  මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් ඡන්ද ෙපොළ 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට හිටියා. ඒක මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් 
තහනම් කළාට පස්ෙසේ සමහර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් ඒ 
පක්ෂෙය් මැතිවරණ කාර්යාල දාෙගන හිටියා. ඒක ෙහොඳ 
ලක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවය තුළ ඉන්න අෙනක් 
නිලධාරින්ට ෙනොෙයක් විධිෙය් තහංචි දාද්දී ඒ අයට විතරක් 
විෙශේෂත්වයක් ෙදන්න ඕනෑ නැහැ.  

මම තවත් එක කාරණයක් කියනවා. ෙම් සමෘද්ධි 
නිලධාරින්ෙග් තත්ත්වය අප ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ; ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට ෙම් වන විට පත් 
වීම් පහ, හයක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ඉස්ෙසල්ලා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් දීපු එක්තරා පතිකාවකින් එතුමන්ලාට අවස්ථාව 
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දුන්ෙන් කියලා. 1998 ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කරලා ස්ථිර 
පත්වීමක් හැටියට දුන්නා. ස්ථිර කරපු අයට 2000දී නැවත ෙශේණි 
කමයක්  හදලා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොවයි, කඩඉම් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වා සමහර ෙකොටසක් අයින් කරලා තිබුණා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල “දිවි නැගුම 
සංවර්ධන නිලධාරි” කියා දුන්ෙන්ත්, නීත්යනුකූල ලියවිල්ලක් ද 
කියා ඔබතුමා බලන්න. ෙම් කයිවාරු ගහන අයට මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය තුළින් ෙම් නිලධාරින්ට හරියාකාරව පත්වීම් ලිපියක්වත් 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් නැහැ. එම නිලධාරින් ෙමොවුන්ෙග් 
ඡන්දය ෙවනුෙවන් කෙඩ් ගියා. ඒ වුණාට ඒ අයට හරියට පත්වීම් 
ලිපියක්වත් දුන්ෙන් නැහැ. ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් පත්වීම් ලිපියක් 
ෙදනවා නම් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරෙයක් එම පත්වීම් ලිපිය 
ෙදන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. මෙග් 
ළඟ එවැනි පත්වීම් ලිපියක් තිෙබනවා. මම එය සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ලිපියට අනුව කලාප 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරෙයකු තමයි, පත්වීම දීලා තිෙබන්ෙන්. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙම් සම්බන්ධව යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදා, අපිටත් බැණලා, “සමෘද්ධි නිලධාරින් අපි සවිබල ගැන්විය 
යුතුයි, ඒ අයට සැලකිය යුතුයි” කියා, ඔවුන්ෙග් අයිතීන් පිළිබඳව, 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳව, ඒ එක්කම පත්වීම ෙවනස් 
ෙවනෙකොට, නැවත ඒ සියල්ල සම්බන්ධ දීමනා ෙදන එක ගැන 
කථා කරනෙකොට, එතුමාට විරුද්ධව ෙකොළඹදී උද්ෙඝෝෂණ කළා; 
එතුමාට විරුද්ධව හම්බන්ෙතොටදී උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ වුණත්, 
එතුමා සියයට 200කින් ෙම් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ වර්ධනය කර 
තිෙබනවා කියා මා හිතනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි 
කියන්නට ඕනෑ, අපි සියයට 200කින් සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කර 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. සවිබල ගැන්වූ පවුල්වලට රුපියල් 
420ක්, සාමාජික සංඛ්යාව හතර ෙහෝ හතරට වැඩි පවුල්වලට 
රුපියල් 3,000ක්, සාමාජික සංඛ්යාව තුනක් වන පවුල්වලට 
රුපියල් 2,000ක් හා සාමාජික සංඛ්යාව තුනට අඩු පවුල්වලට 
රුපියල් 1,000ක් ලබා දීම අපි දින සියෙය් වැඩසටහන තුළින් ලබා 
දුන් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක්. අපි එය ඉෂ්ට කළා. එෙසේ ඉෂ්ට 
කළ එක කපලා, අඩු කරලා යූඇන්පීකාරයන්ට ෙදන්නය කියා අපි 
ෙයෝජනා කෙළේ නැහැ. එදා, සමෘද්ධි නිලධාරින් විසින් ෙතෝරා ගත් 
ඒ සියලු ෙදනාට තමයි, වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විශාල 
වියදමක් සිදු කර, අපි ඒ කටයුතුවලට විශාල වශෙයන් ශක්තිය 
ලබා දුන්නා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි කියන්නට ඕනෑ, 
ෙම් කටයුත්ෙත්දී ෙම්වාට ෙචෝදනා එල්ල කරනෙකොට, ෙම්වා 
විෙව්චනය කරනෙකොට, ඊට අමතරව ෙම්වාට ෙයෝජනාත් කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණය. ඔබතුමා අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
සූදානම් ෙවන අවස්ථාෙව්දී, ඒ වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 
ෙගන යෑම සඳහා මම විෙශේෂෙයන් කරුණු කිහිපයක් සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විතරයි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම්ෙක් බීජ අවස්ථාෙව් ඉඳලා 
දන්නා ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිර්මාණශීලීව 
ආරම්භ කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන ෙම් කටයුතුවල අඩු පාඩුකම් දැකපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා අද 
ඔබතුමා එම අමාත්යාංශය භාර ෙගන එම කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
සමෘද්ධි වැඩසටහන අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් ස්වශක්තිය, සමූහ 

ශක්තිය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ඔවුන් සවිබල ගැන්වීෙම් අරමුණු 
ෙපරදැරිව ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනක්. ඒ නිසා යම් යම් 
තැරැව්කාරයින්ෙග් ගහණෙයන් ගැමි ආර්ථිකය මුදවා ගැනීම සඳහා 
විශාල දායකත්වයක් ලබා දීම ෙමම වැඩසටහන තුළින් සිදු 
කරන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එහිදී ෙම් වනවිට ගැටලු රාශියක් 
පැන නැඟී තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. ෙද්ශපාලන පරමාර්ථ 
මත පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය පැවැති කාලෙය් සමෘද්ධි බැංකුෙව් 
ෙපොලී පතිශතය අඩු කිරීම නිසා බැංකු ව හෙය් ස්ථාවරභාවයට 
ගැටලු පැන නැඟුණා. දැනට  හීන වන ෙශේෂ කමය අනුව ෙපොලිය 
සියයට අටක් වනවා. සමෘද්ධි බැංකුවට, දිවි නැඟුම බැංකුවට 
අවාසිසහගත ෙනොවන ෙපොලියකට යාමට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න 
ඕනෑ. එය ෙයෝජනාවක් හැටියට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවසාන වශෙයන් 
තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ගමට වග කියන නිලධාරිෙයකු 
හැම වසමකම සිටින නිසා ක්ෂුද මූල්ය රක්ෂණ කමයකට සහ ලීසිං 
කම සඳහා ද සමෘද්ධි බැංකු ෙයොමු  කරවීමට හැකි නම්, එයින් ගැමි 
ආර්ථිකය ෙමන්ම ජාතික ආර්ථිකය සංවර්ධනය සඳහා පිටිවහලක් 
ලැෙබනවා. දැඩි අධීක්ෂණයක් යටෙත් ෙගවතු වගාව සඳහා 
සමෘද්ධිලාභීන් ෙයොමු කළ හැකි නම් වස විස නැති ආහාර 
නිෂ්පාදනය ජාතික මට්ටමින් විශාල වශෙයන් වැඩි වන අතර,                   
ශී ලාංකිකයන්ෙග් ශරීර ෙසෞඛ්ය වර්ධනයට ෙමන්ම පාරිසරික 
දූෂණය පිටුදැකීමට ද එය ෙහේතුවක් ෙවනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් අද පැහැදිලිව තීන්දු කර තිෙබනවා, වස විස නැති 
එළවළු ටික අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ගාමීය 
ආර්ථිකය තුළ ඇති කළ යුතුයි කියා. ඒ නිසා ඔබතුමාත් 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. එය, අර නිකම් ඇට ටිකක් අරෙගන ෙබොරුවට 
උපාධිධාරින් ටික ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා, ඡන්දයට ඕනෑ විධියට 
කෙඩ් ගිහිල්ලා ඒ ඇට ටික ෙබදනවා වාෙග් තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඕනෑ තරම් තවාන් තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
හරියාකාරව වගා කරන්න පුළුවන් පැළයක් ෙරෝපණය කරන්න 
පුළුවන් හැම ෙගවත්තකටම ලබා දීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කර එය ශක්තිමත් කරන්නය කියා අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි අධිකාරිය දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් කිරීෙම්දී ඉහළ නිලධාරින්ෙග් 
අකර්මණ්යතාවන් දක්නට ලැබුණා. සමෘද්ධි සහකාර 
ෙකොමසාරිස්වරුන් ඉන්නවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ඉන්නවා. 
කාලයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙම්ෙකන් ඈත් කරලා තිබුණා. එවැනි 
තත්ත්වයන් තිබුණු බව අපි දන්නවා. 

එම නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා ෙම් සඳහා ෙහොඳ 
අධීක්ෂණයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. සහකාර සමෘද්ධි 
ෙකොමසාරිස් ඉතාම ෙහොඳ දක්ෂතා තිෙබන, නිර්මාණශීලි, හරියට 
වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ කාර්යය 
කරන්න එක් ෙකෙනක් මදි නම් ෙදෙදෙනක් දැම්මත් කමක් 
නැහැ. නැත්නම් ෙම් කටයුතු හරියට අධීක්ෂණය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය දින සියය තුළ අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. නමුත් 
ඒවාටත් කිව්ෙව්, "මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කරපු වැඩ තමයි 
ෙම්" කියලා. හැම එකම එෙහමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තව අවුරුදු දහයකිනුත් එෙහම කියයි. අපි ෙම් කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් කාටවත් කෙඩ් යන්න ඕනෑ නැහැ.  දිවි නැඟුම 
ව්යාපෘතියටත් ''මහින්ද රාජපක්ෂ නැඟුම'' කියලා  ෙනොදැම්ම එක 
ගැන මට පුදුමයි. ආදාහනාගාරයකට විතරයි ඔබතුමන්ලා ඒ නම 
ෙනොදැම්ෙම්. හැම එකකටම ඒ ෙබෝඩ් එක ගැහුවා. ෙම්කටත් ඒ 
ෙබෝඩ් එක ගහයි කියලා මම හිතුවා. ෙම් ව්යාපාරයට "දිවි නැඟුම" 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා නම හැදුවා. නමුත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණ පතිඵලය 
ඒෙකන් ලැබුෙණ් නැහැ. අපට ඕනෑ, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කාර්යක්ෂමව ඉදිරියට ෙගන යන්නයි.  

ෙම් රෙට් අහිංසක, දුක් විඳින ජනතාව ඉන්නවා. ආබාධිතයන් 
ඉන්න සමහර  පවුල්වලට රුපියලක ආධාරයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා ෙගයක් ෙදොරක් නැහැ; ඡන්ද නාම 
ෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කරන්නවත් ෙගයක් ෙදොරක් නැහැ. ඒ 
අය ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ඇමතිතුමාට ෙලොකු 
ශක්තියක් ෙදයි. ඒ නිසා ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව ඉහ වහා ගිය 
තත්ත්වයක තිබුණු ෙම් ආයතනය දැන් ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, දූෂණ වංචාවලට එෙරහිව ඉදිරියට යන 
මිනිෙහකුත් ෙමතැන ඉන්නවා; වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිෙහකුත් 
ෙමතැන ඉන්නවා.  ෙම් සුසංෙයෝගය තුළින් ඉදිරියට යන්න ඔබ 
ෙදපළට ශක්තිය ලැෙබයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි  ෙම්  වැඩ පිළිෙවළට 

තවත් අලුත් අත්දැකීම් එකතු කර ගන්න ඕනෑ. කලින් තිබුණු 
සාම්පදායානුකූල, යල් පැන ගිය වැඩ පිළිෙවළට වඩා එහා ගිය 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම සමෘද්ධි නිලධාරින් එක්ක 
අමනාප ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම අනුමත කරපු, නිර්ෙද්ශ කරපු 
අයත් ඒ තනතුරුවල ඉන්නවා.  ඒ ෙමොනවා වුණත්, අනාගතෙය්දී 
යම් ආකාරයකින් ඒ අයටත් ස්ථාන මාරුවීම් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒක 
ෙද්ශපාලන පළි ගැනීමක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොමද ෙම් 
නිලධාරිෙයක් අවුරුදු 20ක් එක තැන ඉන්ෙන්, ගුරුවරුත් අවුරුදු 
පහකින් මාරු කරනවා නම්, ෙවන අයත් අවුරුදු තුෙනන් මාරු 
කරනවා නම්? ෙම් රෙට් ඉහළම ක්ෙෂේතෙය් සිටින අපට වටිනා 
ෛවද්යවරුත් අවුරුදු තුනක් හතරක් යනෙකොට ෙවනත් තැනකට 
මාරු කරනවා. ඒ නිසා ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න නම්, වහාම ෙම් ෙවනස්කම් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. ඒක සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත ෙලස සිදු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඕනෑ නම්, ඒ අය කැමැති තැනකට යන්න ඉල්ලීමක් කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
එෙහම නැත්නම්, ඉදිරියට ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන ෙකොට 

ඔබතුමාට බාධා ඇති ෙවන්න පුළුවන්.   එවැනි බාධක තිෙබනවා. 
ඒ barriers ෙපරළන්න ඕනෑ. ඒ බාධක ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වැට කඩුලු කඩා ෙගන යන්න පුළුවන් හයියක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් තමයි අද ඉන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ 

ශක්තිය තිෙබනවා. 1995දී සමෘද්ධි ව්යාපාර ආරම්භ කළාට, පහු 
ගිය කාලෙය් ඒක එක තැන ලැග්ගා. නැවතත් ඒ ව්යාපාරෙය්  හිස 
ඔසවලා, ෙකොන්ද ෙකළින් කරලා -එදා දහඅට ලක්ෂය, දහහතර 
ලක්ෂයට බැස්සා වාෙග්- අවුරුදු පහක් යන විට සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබන සංඛ්යාව ලක්ෂ දහයට අඩු කරන්න. එතෙකොට 
ඒ සහතික ෙදන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක, දුප්පත්, දුක් විඳින 
මිනිසුන් ලක්ෂ දහයකට විතරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් අපි සියලු ෙදනා දෑත් ඔසවලා ඔබතුමාෙග් 
ගමනට ශක්තිය ෙදන බව මම කියනවා. අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් සිටින නිසා ඔබතුමන්ලා ෙදපළට ඒ සඳහා 
ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff.  

You have six minutes.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்குத் தரப்பட் ள்ள இந்தக் குைறந்த ேநரத்தில், ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அவர் ச ர்த்தி அைமச்சராக இ ந்தேபா  
எம  பிரேதசத்தின் உப்  உற்பத்தியாளர்க க்கு 37 இலட்சம் 

பாைய வழங்கியி ந்தைமக்காக ம் அத் டன் மாவட்ட 
அபிவி த்தி காைமயாளர்கள் பல ம் நியமிக்கப் 
பட்டைமக்காக ம் தற்கண் அவ க்கு நன்றி கூறிக்ெகாண்  
சில விடயங்கைள ன்ைவக்க கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 

ன்னர் அங்கு 2,000 ைபகள் உப்  உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட . 
இந்த நிதி தவியின் பின்னர், 50 கிேலாகிராம் நிைற ள்ள 
1,50,000 க்கும் அதிகமான உப் ப் ைபகைள உற்பத்தி 
ெசய்யக்கூ யதாக இ ந்த . எனேவ, இந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத 'திவிெநகும' திைணக்களம் ெதாடர்ந் ம் 

ன்ென க்க ேவண் ம். இன்  16 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட 
ள்ளிவிபரம் ஒன்  ெவளியிடப்பட் ள்ள . 2016 சம்பர் 

31ஆம் திகதிக்கு ன்னர் மாவட்ட அபிவி த்தி ேவைலகள் 
ய ேவண் ம் என்  கூறப்பட் ள்ள . இ ந்தேபாதி ம், 

எம  மாவட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்குப் 
ெப ம் பற்றாக்குைற நில கின்ற . அங்கு ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்கள், Samurdhi Managers நியமிக்கப் 
படாதபட்சத்தில் குறித்த ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ெகாண்  
ெசல்ல யா .  

அங்கு 11 பிரேதச ெசயலகங்க ம் 13 பிரேதச சைபக ம் 
இயங்குகின்றன. இன்  ேகாமரன்கடெவல, ெமாரெவவ, 
பதவிசிறி ர, ஈச்சிலம்பற்  ேபான்ற பிரேதசங்களில் 500 
ெதாடக்கம் 800 வாக்காளர்க க்கு அல்ல  1,000 ெதாடக்கம் 
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1,500 கு ம்பங்க க்கு ஓர் உ ப்பினர் ெதாி ெசய்யப் 
ப கின்றார். இம் ைறைய மாற்றி இன விகிதாசார 
அ ப்பைடயில் உ ப்பினர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

ஸ் ம்கள் 41 சத த ம் சிங்கள மக்கள் 26 சத த ம் தமிழ் 
மக்கள் 31 த ம் இ க்கின்ற இந்தப் பிரேதசத்தில் 25 பிரேதச 
சைபக ம் 18 பிரேதச ெசயலகங்க ம் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். இ ந்தேபாதி ம் எதிர்வ ம் உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தைலக்கூட பைழய ைறயில் நடத்தவி ப்பதாக 
அறிகின்ேறாம்.  

எம  மாவட்டத்தில் 1934ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
1969ஆம் ஆண் வைர 21 உள் ராட்சிச் சைபகள் 
இயங்கிவந்தன. 167 உ ப்பினர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்  
வந்தார்கள். ஆனால், இன்  இந்த 13 பிரேதச சைபகள் லம் 
எத்தைன உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்வ ? 'திவிெநகும' 
ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென ப்பதாக இ ந்தா ம் சாி, 
வட்டாரத் ேதர்தல் ைறைய அறி கப்ப த் வதாக 
இ ந்தா ம் சாி, த ல் மீள் எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்; உ ப்பினர் ெதாிவில் விகிதாசாரம் ேபணப்பட 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் எம  ேவைலத்திட்டங்கள் எைத ம் 
ெவற்றிகரமாக நிைறேவற்ற யா . ெதாி  அ ப்பைடயில் 
136 உ ப்பினர்க ம் bonus அ ப்பைடயில் 139 
உ ப்பினர்க ம் ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம். குைறந்த 
பட்சம் 500-1500 ேப க்கு ஓர் உ ப்பினர் 
நியமிக்கப்ப கின்றேபா தான் அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள 

ன்ென க்க ம். Samurdhi Manager இன்  Divineguma 
Manager என ம் ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர் DDO என ம் ெபயர் 
மாற்றப்பட் ள்ளார்கள். இந்நிமயனங்கைள இன விகிதாசார 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்கின்றேபா தான் சம்பந்தப்பட்ட 
ேவைலத்திட்டங்கைள உாிய ைறயில் நிைறேவற்றலாம்.   

இன்  இந்த நாட் ல் பல்ேவ  சட்டங்கள் 
காணப்ப கின்றன. 1841ஆம் ஆண்  ேவைலயற்  
ெவட் யாகத் திாிபவர்க க்கான ஒ  சட்டம் நிைறேவற்றப் 
பட்ட . 1907ஆம் ஆண்  'நிவர்தன' டைமப் ச் சட்டம் என 
ஒன்  உ வாக்கப்பட்ட . 1985ஆம் ஆண்  
வறியவர்க க்கான நிவாரணச் சட்டம் உ வாக்கப்பட்ட . 
மக்களின் உாிைமகைளப் ேப வதற்கும் மக்கள் மத்தியில் 
சாியான வளப்பங்கீ கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
அபிவி த்திகைள ன்ென ப் பதற்கும்தான் பல்ேவ  
சட்டங்க ம்  உ வாக்கப்ப கின்றன.  

இந்தச் சட்டங்கள் எவ்வாறி ந்தா ம், திய பிரேதச 
சைபகள் உ வாக்கப்பட்  இன விகிதாசாரம் ேபணப்படாத 
பட்சத்தில் எந்தெவா  அபிவி த்தி நடவ க்ைகைய ம் 

ன்ென த் ச் ெசல்ல யாெதன்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். எனக்குத் தரப்பட் ள்ள இந்த கு கிய ேநரத்திற்குள் 
எல்லாவற்ைற ம் ைமயாகக் கூறிவிட யா .   

இன்  கிட்டத்தட்ட 14,024 கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் 
நா  ரா ம் நியமிக்கப்பட் க்கிறார்கள். ஆனால், 
கிண்ணியாவிேல 31 கிராம உத்திேயாகத்தர்க ம்  ாிேல 
41 கிராம உத்திேயாகத்தர்க ம்தான் இ க்கின்றார்கள். ஐந்  
வ டங்க க்கு ன்னர் இ ந்த இந்த எண்ணிக்ைகயில் 
மாற்றம் ஏற்பட ேவண் ம். அதாவ , கிண்ணியாவிேல 
இ க்கின்ற 31 கிராம உத்திேயாகத்தர்களின் -GS- 
எண்ணிக்ைகைய 46 ஆக ம், ாிேல இ க்கின்ற 41 கிராம 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைகைய 64 ஆக ம் அதிகாிக்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ேதைவயான கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் 
நியமிக்கப்பட்டாெலாழிய, அந்தப் பிரேதசத்திேல எந்த 

அபிவி த்திைய ம் எங்க ைடய பதவிக் காலத்திற்குள் 
ெசய்ய யா . எனேவ, அ த்த வ ட ெசயற்றிட்டத்ைத 
உ வாக்குவதற்கு தல் -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up.    

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me one minute more, Sir. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
வட்டார ேதர்தல் ைறைய ம் திய பிரேதச 

சைபகைள ம் உ வாக்கிவிட் , 'திவிெநகும' ேபான்ற 
ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென ப்ப தான் ெபா த்தெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.   ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, என் ைடய உைர சம்பந்தமான   *ஆவணங்கைள 
ஹன்சாட் ல் இைணத் க்ெகாள் மா  அன்பாகக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.14] 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினத்திேல ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 
அைமச்சின் வர  ெசல த்திட்டக் கு நிைல விவாதத்திேல 
ேபச எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காக மைலயக மக்கள் 
சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாண் , விேசடமாக 
ச ர்த்தி சம்பந்தமாகச் சில விடயங்கைள இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். மைலயகத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல, 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்கள்தான் அங்கு 
ஆகக்கூ தலாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். எதிர்வ ம் 
காலங்களிேல திதாகச் ச ர்த்திப் பயனாளிகைளத் 
ேதர்ந்ெத க்கும்ேபா   வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
மைலயக மக்க ைடய ெபயர்க ம் அந்தப் பயனாளிகள் 
பட் ய ல் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத மிக ம் 
உ தியாக ம் ெதளிவாக ம் இந்த உயர் சைபயிேல நான் 

1029 1030 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த ேதசிய அரசாங்கத்திேல 
அவ்வா  நடக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் ைமயாக 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.   

ெகளரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திஸாநாயக்க அவர்கள் 
மைலயக மக்க க்கு நன்கு அறி கமானவர். மைலயக 
மக்க ைடய குைறகைள நன்கு அறிந்தவர்; 
அ பவப்பட்டவர். அந்த வைகயிேல,  நிச்சயமாக இந்த 
விடயத்ைத அவர் உள்வாங்கிக்ெகாள்வாெரன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ෙමම අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් මා වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. පළපුරුදු, ඒ වාෙග්ම සියලුම ජාතින් එක්ක යාළු මිතයින් 
වාෙග් ආශය කරන ඇමතිතුමා තමයි අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා තමයි සමෘද්ධිය; 
සමෘද්ධිය තමයි එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා. ඒ නිසා කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. එතුමා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවට එතුමා ගැන විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. එතුමාට අපි ආදෙරයි; ෙපෞද්ගලිකවම අපි ආදෙරයි. 
වතුකරෙය් ජනතාව ගැන අපි එතුමාට කියන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා වතුකරෙය් ජනතාව ගැන ෙහොඳටම 
දන්නවා. ෙදවිෙයෝ වරම දුන්නාට, පූසාරි ෙදන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා 
ෙන්. සමහර විට එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කියනවා, ෙම්ක 
සියලු ජනතාවට ෙදන්න කියලා. පෙද්ශ මට්ටමින්, දිස්තික් 
මට්ටමින්  ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩු ෙවනවා. ඒ ගැන තමයි අද උෙද් 
ඉඳලා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා වුෙණ්. ඒ වුණාට එතුමා එෙහම 
ෙනොෙවයි. එතුමා එෙහම ෙනොෙවයි කියන එක අපි දන්නවා. ඒ 
නිසා අපි ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, දිස්තික් මට්ටමින්, පෙද්ශ 
මට්ටමින් යන ෙකොට විෙශේෂෙයන් වතුකරෙය් සමෘද්ධිලාභී 
ජනතාවත් එකතු කර ෙගන ඒ ක ටයුතු කරන්න කියලා.  

එතුමා සමෘද්ධිෙයන් ගුරු පත්වීම් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
සමෘද්ධිෙයන් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කළා. 
සමෘද්ධිෙයන් ඒ වාෙග්  විශාල වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කළා. අෙප් 
රෙට් "සමෘද්ධිය" ගැන  ෙලොකු ෙලොකු ෙද්වල්  කථා කරනවා. බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග් ආශීර්වාදෙයන්ද දන්ෙන් නැහැ, සමෘද්ධි 
අමාත්යාංශය ෙමොන අරමුෙණන්ද පටන් ගත්ෙත්, ඒ  අමාත්යාංශය 
කාටද ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා ෙදවිෙයෝ උඩ ලියා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි කැරකි-කැරකී එම අමාත්යාංශය එස.්බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාටම හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒ ගැන අපට ඉතා ආඩම්බරයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමා නුවරඑළිය දිස්තික්කය් ඉන්න ෙකොට තමයි 
සමෘද්ධි අමාත්යාංශය බිහි කෙළේ. ඒ නිසා වතුකරෙය් ජනතාව 
අමතක කරන්න එපා. සමහර විට පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා ළඟට 
ගියාම එතුමන්ලා කියනවා, "ෙම් circular එෙක් ෙම්ක නැහැ, 
වතුකරය ඇතුළු කරලා නැහැ"යි කියලා. එතෙකොට මිනිසුන්ට 
වැරැදි පණිවුඩ යනවා. ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක්. ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමා ගැන වතුකරෙය් ජනතාවට ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. ජාතිවාදය නැති නායකයකු, ජාතිවාදය නැති 
ජනාධිපතිවරයකු, ජාතිවාදය නැති අගමැතිවරයකු ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතිවාදය නැති ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපට ෙලොකු සතුටක් තිෙබනවා. අපට ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම එය ඉෂ්ට ෙවයි 
කියලා. වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඉතා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා, සමෘද්ධි  වැඩ පිළිෙවළට ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධ වන වතුකරෙය් ජනතාව කරුණාකරලා එකතු කර 

ගන්න කියලා. ඒ උපෙදස් ෙදන නිලධාරිතුමන්ලා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට සහ දිස්තික් ෙල්කම්ටත් ෙම් උපෙදස් ෙදන්න. එෙහම 
ගිෙයොත් තමයි ෙම් වැඩ ටික සාර්ථක ෙලස ෙකෙරන්ෙන්.  

වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ආදායම් මට්ටම අපි දන්නවා. නමුත් 
විවිධ ෙහේතූන් නිසා දවස් පඩි ගන්න අයෙග් මාස් පඩිය ගණන් 
බලා ගාම නිලධාරි මහතා ඒ ඉල්ලුම් පත reject කරනවා, මාසෙය් 
ආදායම ෙමච්චරයි කියලා. නමුත් වතුවල මාසෙය් දවස් තිෙහේම 
වැඩ නැහැ. ඒ කාරණයත් ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. ඇමතිතුමාෙගන් කිසි පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඇමතිතුමා වතුකරෙය් ජනතාවට පුදුම විධියට ආදෙරයි. ඒ නිසා 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ගැන  නිලධාරි මණ්ඩලය කිසි 
ෙදයක් කල්පනා කරන්න ඕනෑ නැහැ. එතුමා ෙදන්නමයි ඉන්ෙන්.  

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට මා හැම දාම ගරු කරනවා. මා 
නි ෙයෝජනය කරන්ෙන් පස්සර ආසනය. මා ෙද්ශපාලනෙයන් 
වැටිලා ඉන්න ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙගන් ෙගට 
ගිහින්, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හයිෙයන් කෑ ගහලා කථා 
කරන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන ශක්තිය, වරපසාදය, ආශීර්වාදය දුන් 
නායකතුමා තමයි එස්.බී. දිසානායක ඇමතුතිමා.  ඒ නිසා තමයි 
මා එතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධව විනාඩි  පහක්වත් කථා 
කෙළේ.  එෙහම  නැත්නම් පස්සර ආසනෙය් ජනතාවට මා 
වැරැදිකරුවකු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි මා ෙම් ෙව්ලාව ඉල්ලා 
ෙගන කථා කෙළේ. එතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන ෙකොට මට ෙලොකු ආඩම්බරයක් ඇති ෙවනවා; 
සන්ෙතෝෂයක් ඇති ෙවනවා. එතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න මට ෙම් විනාඩි 
කිහිපය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, මූලසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා. ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුරු කථාව කරන්න. 

 
[අ.භා . 5.20] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කථික මන්තීවරු කිහිප 

ෙදෙනක් පැමිණිෙය් නැති නිසා මට ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් කථා 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතනවා. අද ඉදිරිපත් වූ 
පශ්නවලට මම ඉක්මනින් පිළිතුරු ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

පළමුෙවන්ම අද විවාදයට සහභාගි වූ සියලුම ඇමතිතුමන්ලාට, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමන්ලාට, ඒ වාෙග්ම පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම 
මන්තීවරුන්ට අෙප් විෙශේෂ ෙගෞරවය, විෙශේෂ ස්තුතිය, විෙශේෂ 
ආචාරය පිරිනමන්න කැමැතියි. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා දිවි නැගුම සහනාධාර 
සමීක්ෂණය ගැන කථා කළා. එතුමා කිව්ව කාරණා හරි. සමීක්ෂණ 
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කිහිපයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා තමයි. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ඒ 
සමීක්ෂණ පිළිබඳව විශාල ෙචෝදනාත් අපට තිෙබනවා. එම 
ෙචෝදනා නිසාම අපි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂඥයන් එක්ක එකතු ෙවලා ෙබොෙහොම 
විද්යාත්මක, නවීන සමීක්ෂණයක් පවත්වන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් සමීක්ෂණය සාධාරණව ෙනොෙකෙරයි කියා 
විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට විශාල 
සැකයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ, ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
පටන් ගත් කාලෙය් තිබුණු ෙද්ශපාලන ස්වරූපය නිසා. නමුත් 
මමත්, අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සහතිකයක් ෙදන්න කැමැතියි, අපි ඒ සමීක්ෂණය ඉතාම නිවැරදිව 
කරලා ඒ පිළිබඳව ෙචෝදනාවක් ආෙවොත් නැවත ඒ පිළිබඳ 
සමීක්ෂණයක් කරලා සුදුසු අයට ඒ සහනාධාරය දීම සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු කරන බවට. 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල 
විගණනයට භාජන ෙනොවීම ගැන කිව්වා. ඇත්තටම එය 
විගණනයට භාජන ෙවනවා. එහි අභ්යන්තර විගණන කටයුතු සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම දිසාපති කාර්යාල, පාෙද්ශීය කාර්යාල 
මාර්ගෙයනුත් විගණනයට පාත ෙවනවා. ෙම්ක බාහිර විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණනයට භාජන ෙනොෙවන්නට ෙහේතුව 
තමයි, ෙම් අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල් ෙනොවීම. ෙම් 
අරමුදල හැදුෙව් අපි. ඒ කාලෙය් මම සමෘද්ධි අමාත්යවරයා හැටියට 
සිටියදී ෙම් විධිෙය් අරමුදල් ෙදකක් හැදුවා.  

එකක් තමයි, සහනාධාරෙයන් රුපියල් 10ක මුදලක් අයින් 
කරෙගන අපි ඒෙකන් නිවාස අරමුදලක් හැදුවා. ඒ හරහා අපි ෙපොඩි 
ෙලොතරැයියක් ඇදලා සෑම මාසයකම නිවාස 100කට රුපියල් 
ලක්ෂ එකහමාර ගණෙන් ආධාර දුන්නා. ඒක අදත් කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් රුපියල් 15ක මුදලක් අපි 
සහනාධාරෙයන් කපලා අරෙගන ඒ හරහා මළ ෙගදරක් වුණාම, 
මඟුල් ෙගදරක් වුණාම, දරු උපතකට ෙහෝ අසනීපයක් ෙවලා 
ඉස්පිරිතාලගත වුණාම ඒ අයට විෙශේෂ දීමනාවක් දුන්නා. ඊට 
අමතරව අපි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු වුණු සමෘද්ධි පවුල්වල දරුවන් 
20,000කට රුපියල් 1,000 ගණෙන් මාසික දීමනාවක් දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් සියල්ලම කෙළේ  
රුපියල් 600ක, රුපියල් 450ක, රුපියල් 350ක සහ රුපියල් 140ක 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදනෙකොට බව ඔබතුමා දන්නවා. අද 
රුපියල් 3,500, රුපියල් 2,500, රුපියල් 1,500, ඒ වාෙග්ම රුපියල් 
420 ගණෙන් තමයි සහනාධාරය ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙය් 
අපි නිවාස ෙලොතරැයි අරමුදලට රුපියල් 50ක් කපාගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට 
රුපියල් 100ක් අඩු කරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා 
පළමුෙවන්ම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කළ ඉල්ලීම 
ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට පිළිගනිමින් ෙමය විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටතට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නීතිමය 
ගැටලුවක් ආෙවොත් එම කටයුතු විෙශේෂ විගණන සමාගමකට භාර 
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බවත් කියන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ හරහා නිවාසවලට ලබා ෙදන රුපියල් ලක්ෂ 
එකහමාරක මුදල රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් විතර කරන්නත් 
අපට පුළුවන් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම ලබා ෙදන පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 100 
සිට 200ක් විතර කර ගන්නටත් පුළුවන් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම උපත, 
අසනීපය, මළ ෙගදර, මගුල් ෙගදරට වාෙග් ෙද්වලට ෙදන දීමනා 
සහ ශිෂ්යත්ව වැඩි කරන්නටත් පුළුවන් ෙවයි. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒවා 
ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි කරන්නට පුළුවන් ෙවයි. ඒ නිසා අපි ෙම්  
සම්පූර්ණ විගණන කටයුතු පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරලා, ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම වැඩිහිටියන් 
පිළිබඳව කථා කළා. වැඩිහිටියන් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කිරීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව කථා කළා. ඒක ඇත්ත. ෙම් 
වන විට අෙප් රෙට් සියයට 12.2ක පමණ වැඩිහිටි ජනගහනයක් 
සිටිනවා. 2015 පමණ වන විට ෙම්ක සියයට 25 පමණ ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් අය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් අරෙගන 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, වැඩිහිටි දීමනාව ඉල්ලා, තවමත් ෙපොෙරොත්තු 
ලැයිස්තුවල සිටින පිරිසකුත් සිටිනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ අයටත් 
ෙම් වැඩිහිටි දීමනාව ෙදන්න පුළුන් ෙවයි කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා නම් ඒ ගැන 
ෙමොනවත් කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් අෙප් ගරු ෙහේෂා විතානෙග් 
මන්තීතුමා කිව්වා, සමෘද්ධි සහනාධාර සමීක්ෂණය හා ෙම් වැඩ 
කටයුතු පිළිබඳව ටිකක් සැකෙයන් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
බලන්ෙන් කියලා. මමත් ඒක දන්නවා. නමුත් සමාජ සවිබල 
ගැන්වීම් හා සුභ සාධන ඇමතිවරයා හා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට ඒ සියලුම සැක දුරු ෙවන විධියට කටයුතු කරන්නට 
අවශ්ය සියලු කටයුතු කරන බව අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට 
කැමැතියි.  
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා තරුණ මන්තීතුමා අතිෙර්ක 
අධ්යක්ෂවරෙයකුෙග් අත්සනින් දීපු පත්වීම් ගැන කිව්වා. අෙප් ගරු 
විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. ෙම් සමෘද්ධි 
අධිකාරිය  දිවි නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් කළාට පසුව, 
ෙම් අය රජෙය් නිලධාරින් බවට පත් කර ගත්ත බව සඳහන් 
ලියමනක් තමයි ෙම් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්වරෙයක් විසින් 
දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් අය නියමානුකූල රාජ්ය නිලධාරි 
ෙසේවෙය් අදාළ ස්ථානවල නිවැරදිව ස්ථානගත කරලා, -අදාළ 
ෙශේණිවල තියලා- ඔවුන්ව අදාළ අංකන යටෙත් හරියට 
ෙල්ඛනගත කළාට පසුව  නියමානුකූල පත්වීමක් ලැෙබයි. නමුත් 
ෙම් ලබා දී ඇති පත්වීෙම් ලියුෙම් කිසි අඩුවක් නැහැ. නමුත් නියම 
විධියට පත්වීමක් නැවත ලැෙබනවා. එෙතක් දීපු ලියුමක් තමයි 
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්වරයා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
කිසිම නීතිමය ගැටලුවක් නැහැ කියන එක කියන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට දැන ගන්නට ඕනෑ ඒ ලියුම නීත්යනුකූලද කියලා ගරු 

ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. ඇත්තටම ඒ ලියුම නීත්යනුකූලයි. ෙමොකද, ෙම්                        

අය සමෘද්ධි අධිකාරිෙයන් සමෘද්ධි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අන්තර්ගහණය කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දයකින්, විෙශේෂ පනතක් සම්මත කරලායි. ඒ නිසා එහි 
නීත්යනුකූල බව පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් එතැන සිට 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙමොවුන් නියමිත ස්ථානෙය් 
ස්ථානගත කිරීෙම් කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒෙක්ත් දැන් අවසාන 
අදියෙර් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ නිවැරදි පත්වීම් ඉදිරි කාලෙය්දී 
ලැෙබයි. නමුත් ඒ පත්වීම් පිළිබඳ කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  

ගරු ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා ෙම් සහනාධාර 
ලැබිය යුතු පුද්ගලයන් නිවැරදිව ෙත්රීම ගැනත් කථා  කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොඩි කණු පිළිබඳ කාරණය ගැන මීට කලිනුත් ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  පශ්නයක් මතු කරලා තිබුණා. ෙකොඩි කණු, - 
බට- ලබාදීම භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල්වලින් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් දිවි නැගුමට සම්බන්ධ මුදල් ෙනොෙවයි. ඒ ෙකොඩි කණු, -බට- 
මිලදී ෙගන අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ගිහින් නිවැරදිව 
ඒ සභාපතිවරුන්ට භාර දීලා, අත්සන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඇත්තටම දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම 
එතැනින් අවසන් ෙවනවා. ඒ පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා සහ මහ 
නගර සභා ඒ බට ලබා ගත්තාට පසුව එතැනදී බට පිළිබඳව අඩු 
පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම, -අපි භාර 
දීලා, නිවැරදිව භාර ගත්තු බවට සඳහන් ෙල්ඛන අපි ලබා ගත්තාට 
පසුව- කිසිෙසේත් දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කරන්නට පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාවට කරන්නත් පුළුවන්. පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශයට තමයි ඒ ගැන සෘජු අධීක්ෂණයක් කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ අමාත්යාංශවලට එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

වහාම පුරප්පාඩු පුරවන්න කියා ගරු හිස්බුල්ලා රාජ්ය 
අමාත්යතුමා කිව්වා.  උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පුරප්පාඩු 
විශාල පමාණයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව දැන් 
අවසන් කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්. තව සුමානයකින් ෙදකකින් 
විතර ඒ පුරප්පාඩු පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනයක් කරලා, පුවත් පත් 
හරහාත් පසිද්ධ කරලා ඉල්ලුම් පත් කැඳවන්න පුළුවන්. අපි 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙම් ගැන කථා කළා; අගමැතිතුමා එක්කත් 
කථා කළා. දිවි නැගුම කළමනාකරුවන්ටත්, දිවි නැගුම සංවර්ධන 
නිලධාරින්ටත් මට්ටම් ෙදකකින් බුද්ධි පරීක්ෂණය හා සාමාන්ය 
දැනීම කියන පශ්න පත්තර ෙදක දීලා ඒ විභාගෙයන් පසුව ඒ අය 
බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු අපි කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් බඳවා ගත්ත අයෙග් සුදුසුකම් පිළිබඳව විශාල 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියා අෙප් ශීතරන් මන්තීතුමා කිව්වා. මමත් 
ඕක ගැන අහලා තිෙබනවා, අෙප් ෙම් නිලධාරින්ෙගන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලයි. ඒ බඳවා ගත්ත ඇතැම් අයෙග් සුදුසුකම් පිළිබඳව 
විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා කියා කියනවා. විෙශේෂෙයන් උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර  පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  ඒ පුරප්පාඩු 
පුරවන තුරු ෙම් කටයුත්ත ගැන ෙසොයා බලන්න ෙනොයන්න තමයි 
අප සිතාෙගන ඉන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් පුරප්පාඩු පුරවපු ගමන් ඒ 
ඉන්න අයෙග් සුදුසුකම් පිළිබඳවත් අප විෙශේෂෙයන් බලලා, ඒ අය 
ඒ වැඩ කරන්න පුළුවන් මට්ටමක නැත්නම් පියවරක් ගන්නවා. 
අත්සනවත් හරියට කරන්න බැරි අයත් අරෙගන තිෙබනවා කියා 
කියනවා. ඒ නිසා ඒ අය ගැනත් බලලා, ඒ අය ඉවත් කිරීම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  

ආබාධිත දීමනා හා ආබාධිත අයට ඉඩම් දීම පිළිබඳවත් ශීතරන් 
මන්තීතුමා කථා කළා. ආබාධිත අය පිළිබඳව අප විෙශේෂ 
වැ ඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක කරමින් යනවා. ආබාධ සහිත 
වූවන් ෙවනුෙවන් තිෙබන එක්සත් ජාතීන්ෙග් පඥප්තියත් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී අනුමත කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඔවුන් පිළිබඳ ජාතික 
පතිපත්තියක් හදලා, ඒකත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා සමාජ ෙසේවා  ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළින් එකට එකතු වුණු  නිසා දිවි නැගුම වැඩ 
පිළිෙවළ හරහාත්, ෙම් බැංකු ව්යාපාරය හරහාත් අපට ෙම් ආබාධිත 
අය හා වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන්  ෙනොෙයකුත් වැඩ පිළිෙවළවල් 
කරන්න පුළුවන්. ආබාධිත සහ වැඩිහිටි අය සඳහා විෙශේෂ අරමුදල් 
ෙදකක් ෙගොඩනඟන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අරමුදල 

තුළින් ඒ අයෙග් අඩු පාඩුකම්වලට වහාම ආධාර උපකාර කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙවයි. ඒ අයෙග් දීමනාවලින්ම පුංචි මුදලක් අය 
කරලා අපි ඒ අරමුදල හදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් 
තිෙබන ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව කථා කළා. මමත් කියන්න 
කැමැතියි, සහනාධාර ෙබදීම, නිලධාරින් බඳවා ගැනීම වැනි 
කටයුතු ෙබොෙහොම නිවැරදිව, ස්වාධීනව කරන්න අවශ්ය කටයුතු 
අපි කරෙගන යන බව.  

මන්නාරම සුළං විදුලි ව්යාපෘතියට සමෘද්ධි බැංකු මුදල් 
ෙයදවීම ගැන නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා. එෙහම 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය එතුමා විමසුවා. ඇත්තටම 
සියයට 6.2යි, සියයට 6.3යි, 6.4යි වාෙග් ෙපොලියකට තමයි 
බිලියන 70ක් විතර මුදලක් අප සමෘද්ධි බැංකුවල තැන්පත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොලියත් හුඟක් අඩුයි.  

ෙග් ළඟට විදුලිය ගිහින් තිෙබනවා, හැබැයි තමන්ෙග් ෙගදරට 
විදුලිය ගන්න බැරි මිනිසුන් ලක්ෂ ෙදකක් පමණ ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් එක්ක අපි කථා 
කරලා, සියයට 7½ක ෙපොලියට විදුලිබල මණ්ඩයට අපි රුපියල් 
බිලියන 3ක් ෙදනවා, ඒ ෙගවල්වලට විදුලිය ෙදන්න. විදුලිබල 
මණ්ඩලය හැම මාසෙය්ම ඒ මුදල් විදුලි බිෙලන් කපලා අපට 
ෙගවනවා. අපට ඒක ලාභයි. දැනට අෙප් මුදල් බැංකුවක තැන්පත් 
කරලා තිෙබනවාට වඩා ඒක ලාභයි. මන්නාරම සුළං විදුලි 
ව්යාපෘතියට අපි මුදල් ෙයෙදව්ෙවොත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, 
සියයට 8½ක ෙහෝ 9ක විතර ෙපොලියට මුදල් ලබා දීලා, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩයත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒ ව්යාපෘතිය 
පටන් ගන්න. ඒ, රාජ්ය ආයතන ෙදකක්. අපි ඒෙකන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, අෙප් බැංකුවල තිෙබන මුදල්වලට 
වැඩි ෙපොලියක් ගැනීම. ඒ වාෙග්ම එම ව්යාපෘතිය වික්ෙටෝරියා 
ජලාශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලි ඒකක පමාණයම නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන් එකක්. එෙහම වැඩ පිළිෙවළකට අෙප් බැංකු 
ව්යාපාරෙය් තිෙබන මුදල් අපි ෙයොදවන්ෙන් ෙබොෙහොම 
අභිමානෙයන්; ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන්. ඒක ෙම් රෙට් 
සහනාධාරලාභීන්ටත් විශාල ෙගෞරවයක් හා නම්බුවක් කියලායි 
අපි හිතන්ෙන්. අෙනක් එක, ඒක අපිට ලාභයි. 

අෙප් ගරු මන්සූර් මන්තීතුමා, වැඩිහිටි දීමනාව ගැන කථා 
කළා. ආබාධිත දීමනාව දිය යුතු, ඊට සුදුසු අය ෙගොඩක් ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම ගරු ටී.බී. ඒකනායක  රාජ්ය අමාත්යතුමා, සමෘද්ධි 
බැංකුවල තත්ත්වය උසස් කිරීමට අද සුදුසු කාලය බවත් කිව්වා. 
ඒක අපි සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා. අපි ශත පහක්වත් අෙත් 
ෙනොතිබුණු කාලෙය් -1995- සමෘද්ධි සහනාධාරෙයන් රුපියල් 
140ක ඉතිරි කිරීමක් අරෙගන තමයි ෙම් බැංකු ව්යාපාරය පටන් 
ගත්ෙත්. අද සමෘද්ධි බැංකු 1,074ක් රට පුරා ව්යාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ හැම බැංකුවකම රුපියල් ෙකෝටි 100ක්, 150ක් 
වාෙග් මුදලක් අද තැන්පත් මුදල් හැටියට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි රුපියල් ෙකෝටි 30, 40ක් මුදල් දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බැංකුවල මට්ටම ඉහළට 
ෙග්න්න අවශ්ය කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් ටී.බී. 
ඒකනායක ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම මම එෙහම කියන්ෙන්, 
අපි සමෘද්ධි ව්යාපාරය පටන් ගන්න ෙකොට දුප්පත්කෙම් සීමාව 
ලකුණු කෙළේ, දුගී බෙව් ෙර්ඛාව ඇන්ෙද්, රුපියල් 1,200ට. 
රුපියල් 1,200ට ඇන්දාම ඒ දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාෙවන් පහළ හිටියා, 
සියයට 28.8ක්. අද අපි ඒ දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව ගහන්ෙන් රුපියල් 
3,800ට. හැබැයි, රුපියල් 3,800ට ගහන ෙකොටත් අද අෙප් ඒ 
ෙර්ඛාෙව් පහළ ඉන්ෙන් සියයට 6.4යි. ඒ නිසා අද ෙපොෙහොසත් 
ෙනොවන, ඒත් දුප්පත ්කෙම් මායිෙමන් උඩට ආපු විශාල පිරිසක් 
ගම්වල ඉන්නවා.  

1035 1036 

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර්  08  

මට මතක හැටියට අෙප් ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා කිව්වා, ගම්වල අධික ෙපොලියට ණය දීෙම් ව්යාපාර 
විශාල වශෙයන් ෙබෝ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් කාරණයටත් 
පධාන ෙහේතුව, මම කියන  ඔය කාරණය. අද ගම්වල විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා, සහනාධාර මට් ටෙමන් ඉහළට ආපු, ඉතා පුංචි 
ස්වයං රැකියා කරන, ඉතා පුංචි ව්යාපාරයක් කරන, ඉතා පුංචි 
කර්මාන්තයක් කරන, එක්ෙකෝ සත්ව පාලනය වාෙග් ෙදයක් 
කරන. හැබැයි, ෙම් අයට ෙලොකු ණයක් ගන්න ඇපකාරෙයෝ 
ෙහොයා ගන්න බැරි, උකසට තියන්න ෙද්පළක් නැති අය. ෙම්, 
සමෘද්ධි මට්ටෙමන් යන්තම් උඩට ආපු අය. ෙම් අය තමයි අද 
ගම්වලට ගිහින් තිෙබන ෙනොෙයකුත් මූල්ය ආයතනවලින් ණය 
ගන්ෙන්. මම ඒ මූල්ය ආයතනවලට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ඒ මූල්ය ආයතන ගිහිල්ලා ෙපනුමට රුපියල් ලක්ෂයක් 
ෙදනවා. අවුරුද්දට රුපියල් 25,000යි ෙගවන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
රුපියල් 125,000යි කියලා ගණන හදලා ඒ ණය දුන්නාට, ඒ ණය 
දිනපතා එකතු කරනවා. දිනපතා එකතු කරන ෙකොට, ඒ ණෙය් 
ෙපොලිය හදපුවාම සියයට 25 ෙනොෙවයි, සියයට 60ටත් වැඩියි. 
ෙම්ක අෙප් පධාන රාජ්ය බැංකුත්  කරනවා; රෙට් තිෙබන පධාන 
මූල්ය  ආයතනත් කරනවා. හැබැයි, ඒෙකන් එක්තරා සහෙයෝගයක් 
ගෙම් ඒ නැඟිටින පන්තියට ලැබිලා තිෙබනවා. මම දකින්ෙන්, ඒ 
ගම්වල මිනිස්සු මහා ගිනි ෙපොලී ෙගවන ණය ජාලයකට අද හිර 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් දිවි නැගුම බැංකු ව්යාපාරය, -සමෘද්ධි 
බැංකු ව්යාපාරය- ෙම් වැෙඩ්ට අත ගැහුෙව් නැති එෙක් වැරැද්ද 
හැටියටයි.  

ගෙම් ෙපොඩි සිල්ලර කඩකාරයාට, ගෙම් ෙපොඩි කර්මාන්තයක් 
කරන මනුස්සයාට, ගෙම් ෙපොඩි සත්ව පාලනයක් කරන 
මනුස්සයාට ඇප නැතිව වැඩි ණයක් ෙදන තැනට අපි අෙප් බැංකු 
ව්යාපාරය වහාම අරෙගන යන්න වහාම කටයුතු කළ යුතුයි. ඒක 
අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

අපි ෙම් කාරණය ගැන අගමැතිතුමා සහ  මුදල් ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කළා. සමෘද්ධි වාෙග් බැංකු ව්යාපාරයක්, දිවි නැගුම 
වාෙග් බැංකු ව්යාපාරයක් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක 
බඳින එක ෙනොෙවයි ෙම්කට උත්තරය. ඒක ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් කරපු නැති ෙදයක්. ශී ලංකා මහ බැංකුව, ෙලෝක 
බැංකු ආධාර ය ටෙත් ක්ෂුද ණය දීම සඳහා ව්යාපෘතියක් ෙබොෙහෝ 
කාලයක් දියත් කළා.  

ශී ලංකා මහ බැංකුව ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලට සියයට 
හෙය්, සියයට හෙත් ෙපොලියට ෙතොග ණය දුන්නා, ගෙම් දුප්පතාට 
ඒ සල්ලි ෙදන්න කියලා. ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන මිනිසුන්ට ඒ 
ණය සියයට 12 ෙපොලියට දීලා සල්ලි ඔක්ෙකොම එකතු කර 
ගත්තා. අදත් ලංකාෙව් වැඩිම ණය අය කර ගැනීෙම් පතිශතය 
තිෙබන්ෙන්  දිවි නැගුම සමෘද්ධි බැංකුවලටයි, සණසටයි. වැඩිම 
ණය අය කර ගැනීෙම් පතිශතය තිෙබන්ෙන් ලංකා බැංකුවට, 
මහජන බැංකුවට, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට, ෙවනත් 
ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳ බැංකු කිසිවකට ෙනොෙවයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දිවි නැගුම බැංකු, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට එකතු 

කරනවාය කියන ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වන ෙවලාෙව්දී විෂයය 
භාර ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් ෙකරුෙණ් 
නැද්ද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම ඔබතුමා අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්නම්. ඇත්තටම ෙම් 

තීරණය ආෙව් අය වැය ෙයෝජනාවක් හැටියටයි.   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් අය 
වැය ෙයෝජනා ගැන අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා 
කරන්න ඇති. හැබැයි, අය වැය ෙයෝජනා කවදාවත් ඇමති 
මණ්ඩලය සමඟවත්, කා සමඟවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඉන්දියාෙව් මුදල් ඇමතිවරයා වරක් අය වැය ෙපට්ටිය අරෙගන 
පාර්ලි ෙම්න්තුවට ඇතුළු වන ෙකොට  මාධ්යෙව්දිෙයකු අය වැය 
ෙයෝජනාවක් කිව්වා. ඒ නිසා ඔහු ඉල්ලා අස ්වුණා. එංගලන්තෙය් 
මුදල් ඇමතිවරයා වරක් අය වැය ෙයෝජනා අරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු  වනෙකොට ඒ රෙට් මාධ්යයකින් අය වැය 
ෙයෝජනාවක් ෙහළිදරවු කළා. ඒ නිසා ඔහු ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ 
නිසා  අය වැය ෙයෝජනා කියන ෙද් රහසක්. අය වැය ෙයෝජනා 
කියවන්න පැයකට කලින් -අවසාන ෙමොෙහොෙත්- හදිසි කැබිනට් 
රැස්වීමක් පවත්වනවා. ෙමවරත් අපි ඒ කටයුත්ත කළා. ඒ කැබිනට් 
රැස්වීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්වූෙව්. අය වැය ෙයෝජනා 
කියවන්න පැයකට, ෙදකකට කලින් රැස්වීමක් පවත්වලා එතැනදී 
තමයි ෙම් ෙයෝජනා ගැන කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
සිදු ෙවන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන් පක්ෂ ගණනාවක් එකතුෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්.  අපි අගමැතිතුමා, මුදල් 
ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරලා ඒ වාෙග් පශ්න විසඳා ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු කළා. පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක බැංකුව පටන් 
ගත්ත ව්යාපෘතිය තමයි, "ගැමි දිරිය" ව්යාපෘතිය. "ගැමි දිරිය" 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක වුණු ගම්වලට ඇත්තටම ෙම් ණය 
සමාගම්වලට යන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය්ත් 
"ගැමි දිරිය" ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙවනවා. "ගැමි දිරිය" 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙලෝක බැංකුව ෙකළින්ම ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් 
දුප්පත් මිනිස්සු එකතු කරලා සමාගමක් හදලා, ඒ සමාගමට සල්ලි 
දුන්නා. ඒ අය ණය ෙගව්වා. ඒ අය එම ණය ෙසේරම අය කර 
ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය් ඇත්තටම දිවි නැගුම බැංකු ව්යාපාරය, 
සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරය හරහා දීපු වැරැදි ණය කීපයක් තිෙබනවා. 
ගෙම් කුඩා කණ්ඩායම්, ගෙම් සමෘද්ධි බැංකු සමිතිය, ගෙම් 
සමෘද්ධි බැංකු සංගමය වැරැදි ණයක් ෙකෙසේ ෙහෝ එකතු කර 
ගනිමින් ඉන්නවා. ඒක තමයි, ණය සංස්කෘතිෙය් හැටි. සාමූහික 
වගකීෙමන් ඒ අයට ණය, ආධාර දුන්නාම, ඒ අය ෙකොෙහොම හරි ඒ 
ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ ව්යාපාරයට අපි ශක්තියක් 
ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. මම හිතන්ෙන් අද අෙප් බැංකු ව්යාපාරය 
ගෙම් දිනපතා ණය ගන්න අය, උෙද් ණය අරෙගන හවස, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු එස්.බී.  දිසානායක අමාත්යතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් 

කර ගන්නයි ඔබතුමාෙගන් මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. ඔබතුමා 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් මූලාරම්භකයා හැටියට  මම ෙම් කියන්න යන 
කාරණය ගැන දන්නවා. මම මහනුවර දිස්තික්කෙය් නාවලපිටිය 
ආසනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙම්ක   ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නා 
කාරණයක්. මම නිවැරැදි කර ගැනීමක් කර ගන්න අවශ්ය නිසයි  
ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, සමෘද්ධි නියාමකවරෙයක් පාෙද්ශීය 
සභාවට පත් ෙවලා පාෙද්ශීය සභාෙවනුත් යතුරු පැදියක් අරෙගන 
තිෙබනවා. සමෘද්ධි නියාමකවරෙයකු හැටියටත් ඔහුට යතුරු 
පැදියක් ලැබිලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔහුම ෙම් ළඟදි පත්තෙර් දැන්වීමක් දමා 
තිෙබනවා, -ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙම් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව කථා 
කරන්න අවස්ථාව හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමාට බාධාවක් වුණා 
නම් නැවත වාරයක් සමා ෙවන්න.- තමන්ෙග් බිරිඳ තමන් අත හැර 
දමා ගිහින් තිෙබන නිසා නැවත විවාහ වීමට සුදුසු ෙකනකුට 
ආරාධනා කරලා. තමන්ට රුපියල් ෙකෝටි හතක බූදලයක් තිෙබන 
බව එහි සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔහුට අවුරුදු 
3ක ළමයකු ඉන්නා බවත් සඳහන් කරලා නැවත විවාහ වීමට 
ෙකෙනකුට ආරාධනා කර දැන්වීම දමා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
හතක බූදලයක්. ඔබතුමා තමයි රක්ෂාව දුන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
කියන පුද්ගලයා ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්. ඔබතුමා ඉතා 
අහිංසක පවුල්වලටයි එදා ඒ රක්ෂා ටික දුන්ෙන්. එක දවසින්, එක 
රැයින් වසමකට රක්ෂා තුනක් දුන්නා. දැන් රුපියල් ෙකෝටි හතක 
බූදලයක් තිෙබනවායි කියලා සහකාරියකට ආරාධනා කරලා 
පත්තෙර් දැන්වීමක් දමා තිෙබනවා. ෙම් විෂයය පිළිබඳ හසළ 
අත්දැකීම් තිෙබන, ෙම් වැඩසට හෙන් ආරම්භකයා වන ඔබතුමා 
ෙම් පිළිබඳව ගන්නා තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා මා අහනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපි නිලධාරින්ටම භාර ෙදමු, ඒ වැෙඩ් ගැන ෙහොයලා බලන්න.   

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පත්තෙර් දැන්වීම දමා තිෙබනවා. මට 

සභාගත කරන්න පුළුවන් පත්තරය.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ විස්තර ටික අරෙගන අපි නිලධාරින්ට  ෙදමු ෙහොයලා 

බලන්න.  ෙමොකද, ඔය ෙමෝටර් බයිසිකල් ෙදක  ගත්ත අය නම්  
ෙගොඩක් ඉන්නවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සහකාරියක් ෙහොයලා ෙදන්න ෙනොෙවයි,  

අර ෙකෝටි හත ෙහොයා ගත්ත විධිය- [බාධා කිරීමක්] 
 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක තමයි.  සමහර විට ඔහුට මැණිකක්වත් හම්බ ෙවලා ද 

එෙහම නැත්නම් නිධානයක්වත් හම්බ ෙවලා ද දන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඒක ගැන ෙහොයලා බලමු. හැබැයි, ඔහු තවමත් රැකියාෙව් ඉන්නවා 
නම්, ඔහු කිසියම් වරදකට හසු ෙවලා නැත්නම්, අපට එක පාරටම 
ඔහුට  ෙචෝදනා කරන්න බැහැ.  ඔහු ෙවනත් ව්යාපාර කරලා මුදල් 
හම්බ කරෙගන ඉන්න ෙකෙනකු ෙවන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක ගැන 
ෙහොයා බලමු. ඒ ෙමෝටර් බයිසිකල් ෙදකක් ගැනීම පිළිබඳ 
පශ්නෙය්දි නම් එක ෙමෝටර් බයිසිකලයකට සල්ලි ෙගවන්න 
කියලා දැනටම ඒ අයට කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි.  ඒ, එකකට  වහාම මුදල් ෙගවන්න කියලා ඒ අයට දන්වා 
තිෙබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි කීයක් අවශ්යයිද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කථාව ඉක්මනින් ඉවර 

කරනවා.  

ඇත්තටම 2014 වන තුරු දිවි නැගුම සහනාධාර හැටියට රජය 
ෙවන් කළ මුදල රුපියල් බිලියන 13.92යි.   නමුත්, 2015 වර්ෂෙය් 
රුපියල් බිලියන 41.76ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන                      
අපි ගරු අගමැතිතුමාටත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත්, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමොකද,  ඒ 
මුදල් පමාණය ඇත්තටම සියයට ෙදසියයක්.    

මා නැවත කියන්නම්.  2014 වර්ෂෙය් දිවි නැගුම සහනාධාර 
සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල් බිලියන 13.92යි. 2015 වර්ෂෙය් ඒ 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල රුපියල් බිලියන 41.76යි.  අපට 
ෙම් වතාෙව් තවත් වැඩි කරලා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් විෙශේෂ ස්තුතිය ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාටත් පකාශ කරමින් අෙප් ෙම් 
වැඩසටහන ඉස්සරහට කරෙගන යන්න අපට විශාල ශක්තියක්,  
ආධාරයක් රජෙයන් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අවශ්ය බව මතක් 
කරන අතෙර්,  ගෙම්  ජනතාවෙග්  ක්ෂුද  ණය පිළිබඳව ෙමවර 
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ක්ෂුද 
ණය, ඉතාම කුඩා ණය දීෙම් වැඩසටහන ෙමෙහය වන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් ගම තුළ, ගෙම් මිනිසුන්ෙග්, ගෙම් සංවිධානයකින් 
කියාත්මක ෙකෙරන ණය ෙදන, මුදල් ඉතිරි කරන බැංකු 
ව්යාපාරයකින්ය කියන එක නැවතත් මතක් කරමින්, ෙම් 
සම්බන්ධව  කථා කරපු, අදහස් ඉදිරිපත් කරපු සියලුම මැති 
ඇමතිවරුන්ට සත්ුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 
 

"155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 166,650,226,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 66,000,000   

"155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 66,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  

155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

   
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,000,000,000 
 

 “155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 2,000,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                   
රු. 69,218,416,000 

  

"155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 69,218,416,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 166,650,226,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 66,000,000 

 

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 66,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 2,000,000,000 
 

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 2,000,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 69,218,416,000 

 

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 69,218,416,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 166,650,226,000, for Head 155, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         
Rs.  66,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 66,000,000, for Head 155, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 155, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 2,000,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 2,000,000,000, for Head 155, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 155, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 69,218,416,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 69,218,416,000, for Head 155,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 166,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                       
රු. 9,800,000 

 

“162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 9,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                    

රු 21,809,100,000 
 

“162 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 21,809,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

162 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
311 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 180,950,000 
 

“311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු. 180,950,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                   

රු. 108,600,000 
 

“311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 108,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 166,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 9,800,000 

 

“தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 9,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 21,809,100,000 

 

“தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 21,809,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                  
தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  311.-  ேதசிய ெபளதிகத் திட்டமிடல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 180,950,000 

 

“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 180,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
 தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 108,600,000 

 
“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 108,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                
 தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 166,700,000, for Head 162, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 162, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 9,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,800,000, for Head 162, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 162, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 21,809,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,809,100,000, for Head 162,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 162, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

HEAD 311. -  DEPARTMENT OF NATIONAL PHYSICAL 
PLANNING  

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 180,950,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 180,950,000, for Head 311,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 311, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 108,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 108,600,000, for Head 311, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 311, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  608 ,580,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

        01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන- මූලධන  වියදම,  
           රු.  48 ,220,000 

 

"124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  48 ,220,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  11 ,158,132,000 
  

"124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  11 ,158,132,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
    02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,     

  රු.  56 ,390,000 
 

"124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  56 ,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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216 වන ශීර්ෂය.- සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 28,060,000 

 
“216 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 28,060,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.3,680,000 

 

“216 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 3,680,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 417,100,000 
 

“216 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 417,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.42,800,000 
 

“216 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 42,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
331 වන ශීර්ෂය.- දිවිනැඟුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 415,300,000 

 
“331 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 415,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
331 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.14,100,000 
 
“331 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 14,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
331 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 55,575,020,000 

 

“331 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 55,575,020,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
331 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.33,500,000 

 

“331 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 33,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  

331 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 608,580,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 48,220,000 

 

“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 48,220,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 11,158,132,000 
 

“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 11,158,132,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 56,390,000 

 

“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 56,390,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  216.- ச க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   28,060,000 

 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 28,060,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   3,680,000 

 
    “தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,680,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா   417,100,000 
 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 417,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா   42,800,000 
 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 42,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  331.- திவிெநகும அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா   415,300,000 
 

“தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ்ெசல க் 
கான பா 415,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா   14,100,000 
 

“தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 14,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா   55,575,020,000 
 

“தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 55,575,020,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  

தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   33,500,000 

 

“தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 33,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  331, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 608,580,000, for Head 124,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 124, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 48,220,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 48,220,000, for Head 124, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 124, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 11,158,132,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,158,132,000, for Head 124,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 124, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 56,390,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 56,390,000, for Head 124, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 124, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 216. -  DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 28,060,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 28,060,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 3,680,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,680,000, for Head 216, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
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Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 417,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 417,100,000, for Head 216,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 42,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 42,800,000, for Head 216, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 331.- DEPARTMENT OF DIVINEGUMA DEVELOPMENT  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 415,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 415,300,000, for Head 331, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 331, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 14,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 14,100,000, for Head 331, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 331, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 55,575,020,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 55,575,020,000, for Head 331, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 331, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 33,500,000 

 

Question, "That the sum of , Rs. 33,500,000, for Head 331, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 331, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය"යිද මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අ. භා. 5.48ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 09 වන බදාදා.  

 
பி.ப. 5.48 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 

ெபா ட்  மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 09 தன்கிழைம. 

 
At 5.48 p.m., the Hon. Presiding Member left the Chair to report 

Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 09th 
December, 2015. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි බැංකු ණය  
சிேரஷ்ட பிரைசக க்கான வங்கிக் கடன்கள் 

BANK LOANS TO SENIOR CITIZENS  

[අ.භා . 5.50] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ඕනෑම බැංකුවක ෙහෝ මූල්ය ආයතනයක පවත්වා ෙගන යනු ලබන 
තැන්පතුවක ෙශේෂය ඇපයට තබා ෙගන 85%ක මුදලක් තම හදිසි 
අවශ්යතාවකදී ණය මුදලක් වශෙයන් ලබා ගැනීෙම් පහසුකම 
ගනුෙදනුකරුවන්ට පවතී. 

එෙසේ වුවද පසු ගිය වසෙර් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 15% ෙපොලී අනුපාතය 
මත රු.1,000,000/- දක්වා මුදල් තැන්පත් කිරීෙම් පහසුකම ලබා දී තිෙබන 
නමුත්, ෙමම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තම ගිණුෙම් තැන්පතුව මත ණය 
මුදලක් ලබා ගැනීම රාජ්ය බැංකු විසින් පතික්ෙෂේප කර ඇත.  

ෙමම ෙහේතුව මත ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියාට තම ෙසේවා කාලය තුළ උපයා 
ගන්නා ලද මුදලින් කරන ලද ෙමම තැන්පත් ගිණුම් වසා හදිසි 
අවස්ථාවලදී මුදල් ලබා ගැනීමට සිදු වී ඇත. 

තැන්පත් ෙපොලිය වන 15%ට වඩා ඉහළ ණය ෙපොලී අනුපාතයකට ෙමම 
තැන්පතු මත ණය ලබා ගැනීමට සැලැස්වීෙමන් තැන්පත්කරුවන්ට 
පහසුවක්  ලැෙබනවා ෙමන්ම රාජ්ය බැංකුවලට අමතර ආදායමක් ලැබීමද, 
ගිණුම් වැසීම නිසා ඇති වන පාඩුවද වළක්වා ගත හැකි බැවින්, ඉහත 
තැන්පතු මත 85%ක් දක්වා ණය හිමිකම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමි." 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරනවා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව පැහැදිලි කළ 

යුතු නැති තරම් නිරවුල්. නමුත් කරුණු වශෙයන් කිහිපයක් 
කියන්න මා කැමැතියි. පසු ගිය කාලය පුරාම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් 
ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් විවිධාකාර පහසුකම් ෙගොඩනඟා ෙගන 
ගියා. එයින් එකක් තමයි ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට රුපියල් 
1,000,000 දක්වා වන තැන්පතුවලට සියයට 15 දක්වා වැඩි ෙපොලී 
අනුපාතිකයක් ලබා දීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම 
තැන්පතුවලදී සිදු වන්ෙන් අදාළ රාජ්ය බැංකුෙවන් සම්මත ෙපොලිය 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ගිණුම්වලට ලබා ෙදන එකයි. ඒ වැඩිපුර 
ලබා ෙදන ෙපොලී අනුපාතිකය මහ බැංකුව මඟින් අදාළ බැංකුවට 
පතිපූරණය කරනවා.  

මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙම් කටයුත්ත සිදු වන්ෙන් එෙහමයි. 
තමන්ෙග් මුදල් ගිණුමක තැන්පත් කළාට පස්ෙසේ ඒ ගිණුම හරහා 
ණයක් ලබා ගැනීමට තිෙබන අයිතිය ෙලෝකය පුරාමත්, අෙප් රෙට් 
සියලුම බැංකුත් පිළිෙගන තිෙබන ෙදයක්. ඒක බැංකු කමෙය් 
මූලික ලක්ෂණයක්. නමුත් දැන් ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් 
රුපියල් 1,000,000ට අදාළ ගිණුම්වලදී, ඒවාට සියයට 15ක ෙපොලී 
අනුපාතිකයක් ලැෙබන නිසා ඔවුන්ට තමන්ෙග් තැන්පතුව මත 

ණයක් ලබා ගන්න බැහැ. සියයට 85ක් ෙනොෙවයි, කීයක්වත් 
ගන්න බැහැ. සරලව කිව්ෙවොත් රුපියල් 1,000,000ක් තැන්පත් 
කර තිෙබන ෙකෙනකුට -වැඩිහිටි අම්මා ෙකනකුට, තාත්තා 
ෙකනකුට තමයි මුදල් ඕනෑ වන්ෙන්. ෙලඩ ෙවන්ෙන් ඔවුන්. හදිසි 
ඔපෙර්ෂන් එකක් කරන්න වන්ෙන් ඔවුන්ටයි- තමන්ෙග් 
ඔපෙර්ෂන් එකකට රුපියල් ලක්ෂ 4ක් හරි 6ක් හරි  ඕනෑ වුණාම 
ගන්න කමයක් නැහැ. එක්ෙකෝ ගිණුම වහලා ගන්න ඕනෑ. ඒක 
එක පැත්තකින් රාජ්ය බැංකුවලට අවාසියක්. අෙනක් පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් ඒ මිනිස්සු  අවුරුදු 30ක් විතර වැඩ කරලා හම්බ කර 
ගත්ත මුදල්. ඔවුන්ට ෙම් ලැෙබන ෙදයින් රජයට කිසි පාඩුවක් 
වන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් දැන් තිෙබන ෙද් තමයි ඒ රුපියල් 
1,000,000 මත ණය මුදලක් ලබා ගැනීම පසු ගිය කාලය තුළම -
අද දක්වාම- පතික්ෙෂේප කර තිබීම. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් 
කියන්ෙන් හදිසි මුදල් අවශ්යතා ඇති වන අය. සමහර ෙවලාවට 
දරුවන්ෙග් අවශ්යතා සඳහාත් ඔවුන් මුදල් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා 
අද ඔවුන්ට එක්ෙකෝ ගිණුම වසා දමන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
නැත්නම් තමන්ෙග් අෙත් මුදල් තබාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. සියයට 15ක වැඩි ෙපොලියක් ලැෙබන නිසා ඔවුන් 
මුදල් තැන්පත් කරනවා. ෙවන ඕනෑම බැංකුවකට වඩා වැඩිපුර 
ෙපොලියක් ලැෙබනවාෙන්. නමුත් හදිසියකට ඒ මුදල් ගන්න බැරි 
තත්ත්වයකට ඔවුන් පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ බැංකුවල අයෙගන් මම ෙම් පිළිබඳව 
ඇහුවාට පස්ෙසේ දැන ගත් කාරණය තමයි බැංකුවලින් ෙම්ක ලබා 
ෙනොෙදන්ෙන්, තාක්ෂණික කාරණයක් නිසායි කියන කාරණය. 
උදාහරණයක් වශෙයන් සියයට 15ක ෙපොලියක් ලැෙබද්දී, ඔහු 
ණයක් ගත්ෙතොත් එෙහම ඔහුට ණයට ෙදන්න ෙවන්ෙන් සියයට 
16ට ෙහෝ 17ට වාෙග් වැඩි ෙපොලී පමාණයකටයි. එතෙකොට මහ 
බැංකුව පතිපූරණය කරද්දී, සාමාන්ය බැංකු ෙපොලී අනුපාතිකය 
සියයට 8 නම් සියයට 15 දක්වා පතිපූරණය කරනවා. මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට, ෙම් විධියට ණයක් දුන්නාට පසුව අදාළ රාජ්ය 
බැංකුව විසින් ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙගන් ඒ ණයට අදාළ 
සියයට 17 ෙපොලියත් අය කර ගනීවි, ඊට අමතරව මහ බැංකුව 
ලබා ෙදන පතිපාදනයත් අය කර ගනීවි කියා මහ බැංකුව විශ්වාස 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තාක්ෂණය දියුණු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් ණය ෙදන පුද්ගලික ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. 
මම නමත් කියන්න කැමැතියි. LOLC ආයතනය වාෙග් ගත්ෙතොත් 
ඔවුන් ස්ථාවර තැන්පතුවලට පවා ණය ලබා ෙදනවා. ස්ථාවර 
තැන්පතුව තබාෙගනම එයින් ෙකොටසකට හදිසි ණයක් ගන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, තමන්ෙග් සල්ලි නිසා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
පුද්ගලික බැංකුවලත් එෙහම ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ස්ථාවර තැන්පතුව තබාෙගනම, ස්ථාවර තැන්පතුව අෙහෝසි ෙනොවී 
ණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  

මම බැංකුකරුෙවක්  ෙනොෙවයි. නමුත් මට ෙත්ෙරන විධියට 
මම කියන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධව ගරු ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් 
ඉන්නවා. එක් අෙයක් -විෙශේෂෙයන්ම ඉරාන් විකමරත්න 
ඇමතිතුමා- බැංකු ක්ෙෂේතෙය් පවීණෙයක්. ඒ පවීණත්වය ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරාවි කියලා මම හිතනවා. මහ 
බැංකුව සහ රාජ්ය බැංකු අතර ෙම් ෙපොලිය පතිපූරණය කිරීෙම්දී 
යම්කිසි ගැටලුවක් එනවා නම්, ෙමෙහම ෙදයක් කරන්න බැරිද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

අපි හිතමු  ෙමෙහම.  යම්කිසි ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයකුට රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක තැන්පතුවක් තිෙබනවා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න් ඔහු 
රුපියල් ලක්ෂ 6ක ණයක් ගන්නවා. එතෙකොට ඔහුෙග් ගිණුෙම් 
රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ඉතුරුයි.  එතෙකොට මහ බැංකුවට පුළුවන් ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 4ට පමණක් සියයට 15 ෙපොලී පමාණය ෙගවන්න. 
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රුපියල් ලක්ෂ 6ක පමාණය තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 6ට  රාජ්ය බැංකු සාමාන්ය මිනිසුන්ට ණය ෙදන 
පදනමින්ම ණය ෙපොලී අනුපාතිකය අය කර ගන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ද්විත්ව ගැටලුවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙමය 
ඉතාමත්ම මානුෂීය කාරණයක්. එය  බැංකු පැත්ෙතන් ෙහෝ 
තාක්ෂණික පැත්ෙතන් බලන්ෙන් නැතුව කළ යුතු  කාරණයක් 
වනවා. ෙමොකද, ෙම් අය ඔක්ෙකෝම අවුරුදු 60ට වැඩි අයයි.  

ෙම් ඔක්ෙකෝම හදිසි මුදල් අවශ්යතා ඇතිවන අයයි. තමන්ෙග් 
මුදල් රුපියල් දස ලක්ෂයක් තැන්පත් කරලා, ඒ රුපියල් දස 
ලක්ෂෙයන් හදිසියට තමන්ට මුදලක් ගන්න බැරි නම් 
තැන්පත්කරුවන් වශෙයන්  ඔවුන් එහිදී අවාසියට ලක්ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම සියයට 15ක ෙපොලියක් ෙදන නිසා ඔවුන්ට ෙවනත් 
ආයතනයකට යන්නත් බැහැ; ඔවුන් යන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
ඇත්තටම ඔවුන් අසරණභාවයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
තවත් කරුණු කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද 
කියන කාරණය ඉතාම පැහැදිලියි.  

අෙප් රෙට් පුද්ගලික බැංකුවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමවැනි 
ආකාරයට කටයුතු කරන ෙයෝජනා කම තිෙබනවා. බැංකුවල 
කටයුතු කර විශාම ගිය නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් කළ 
ෙයෝජනාවක් මම කිවෙව්. ඒ අනුව ලබාෙදන ණය මුදල ඉවත් 
කරලා, ඉතුරු වන තැන්පතුවට පමණක් සියයට 15 ෙපොලී 
පමාණය ෙගවන්න. නැවත ෙවලාවක ඔවුන් සල්ලි දැම්මාම 
සම්පූර්ණ මුදල ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියන ෙයෝජනාව මම 
කරනවා. ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් සාධාරණ පිළිතුරක් 
ලබාෙදයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නැත්නම් ෙම්ක 
බරපතළ අසාධාරණයක්. කුමන ආකාරයකින්වත් ෙම්ෙකන් 
බැංකුවට වාසියකුත් නැහැ; තැන්පත්කරුවාට වාසියකුත් නැහැ. 
ෙමහි අවසානය ගත්ෙතොත් මිනිසුන් ෙවනත් බැංකුවලට දක්කන, 
මිනිසුන් අපහසුතාවට පත් කරන තත්ත්වයක් හැටියට තමයි මම 
ෙම් කාරණය දකින්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා . 5.59] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට ලැබීම 
සතුටට කාරණයක්. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ස්ථාවර තැන්පතු 
සඳහා එතුමා කිව්වා වාෙග් සියයට 15ක පමණ විෙශේෂ ෙපොලී 
අනුපාතිකයක් ලබා ෙදනවා. උදාහරණ වශෙයන් අෙනකුත් 
සාමාන්ය ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සියයට 6ක ෙපොලියක් ෙගවනවා 
නම් සියයට 9ක විතර ෙපොලියක් රජය විසින් දරනවා.   

2015 වර්ෂෙය් පළමුවැනි, ෙදවැනි සහ තුන්වැනි කාර්තුවලට 
රජය විසින් පතිපූරණය කරන ලද ඒ ඒ බැංකවලට අදාළ  ෙපොලී 
පමාණ  මා  සතු ෙවනවා. ඒ අනුව, ලංකා බැංකුව සඳහා පළමුවැනි 
කාර්තුවට මිලියන 22ක්, ෙදෙවනි කාර්තුවට මිලියන103ක්, 
තුන්වන කාර්තුවට මිලියන149ක් ආදී වශෙයන් 2015 පළමුවැනි, 
ෙදවැනි, තුන්වැනි කාර්තුවලට රජය විසින් මිලියන 274ක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මහජන බැංකුවට පළමුවැනි කාර්තුවට 
මිලියන 37ක්, ෙදවැනි කාර්තුවට මිලියන125ක් , තුන්වැනි 
කාර්තුවට මිලියන 170ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  ආසන්න වශෙයන් 
ඒ එකතුව මිලියන 300ක්. ෙම් කාර්තු තුන සඳහා ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුවට පතිපූරණය කරනු ලැබ තිෙබනවා, මිලියන 
700ක්.  

  ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් සම්පත් බැංකුව සඳහා මිලියන 
224ක්, හැටන් නැෂනල් බැංකුව  සඳහා මිලියන 147ක්,  ෙසලාන් 
බැංකුව  සඳහා මිලියන 129ක්  ආදී වශෙයන් සියයට 15ක ෙපොලී 
අනුපාත ෙවනුෙවන් 2015 වසෙර් තුන්වන කාර්තුව දක්වා රජය 
දරා තිෙබනවා,  මිලියන 2247ක මුදලක්. ඒ අනුව ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් සඳහා රජෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් කරනවා,  ෙපොලී 
අනුපාත  පතිපූරණය කිරීම සඳහා. 

බිමල් රත්නායක ගරු මන්තීතුමා පැවසූ ආකාරයට ෙම් 
තාක්ෂණික පශ්නය පැහැදිලියි. සාමාන්යෙයන් කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනක් තමන්ෙග්  ස්ථාවර තැන්පතුවට අනුව  සියයට 85ක 
ණයක් ගන්නවා නම්,  සාමාන්ය ස්ථාවර  තැන්පතු  සඳහා තිෙබන 
ෙපොලිය සියයට  6ක්  නම්, ඒ සියයට 6 ට තව සියයට 2ක් එකතු 
කරලා  සියයට 8ක ෙපොලියක් තමයි ඒ ණය ෙවනුෙවන් ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන්. OD එකක් නම් සියයට 2.5ක ෙපොලියක් එකතු 
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්,  සියයට 8.5 ක ෙපොලියක්  එකතු ෙවනවා.  
ෙම් අනුව ගත්තාම  ෙම් ණය ගැනීෙම්දී ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 
අදාළ ෙපොලිය සියයට 17 දක්වා ඉහළ යනවා. ෙම් තාක්ෂණික 
පශ්නය බලපාන්ෙන් බැංකුවට පතිපූරණය කරන මුදල හා 
එක්කම,  බැංකුව විසින් තවත් ෙපොලියක් ලබා ෙදනවා නම්. ඒ 
වාෙග්ම 2015  මාර්තු මස 13වැනි දින බලපතලාභී සියලුම වාණිජ 
බැංකු හා  බලපතලාභී විෙශේෂිත බැංකු සඳහා නිතුක් කරන ලද ෙම් 
චකෙල්ඛෙය් කිසිම තැනක කියා නැහැ, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් 
ස්ථාවර තැන්පතුවලින් ණයක් ගත ෙනොහැකියි කියලා. නමුත් 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්  තාක්ෂණික පශ්නයක්. බැංකුවලට රජෙයන් 
ලබා ෙදන ෙපොලියත්, ඒ වාෙග්ම ණයක් දුන්ෙනොත්  ලබා ගන්නා 
ෙපොලියත්  කියන  තාක්ෂණික පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්.  

2016 වර්ෂෙය් අෙප් අය වැෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට  
තැන්පත් කළ හැකි මුදල රුපියල් ලක්ෂ දහෙය්  සිට  ලක්ෂ 15 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් 
වයස් සීමාව අවුරුදු  60 සිට පණස් පහ දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. 
එම නිසා අෙප් රජය ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා විෙශේෂ පහසුකම් 
වැඩි කරන දැක්මක් ඇතිව තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.     

අතීතෙය් තිබුණ ෙපොලී අනුපාත ගත්ෙතොත්, 1951 වර්ෂෙය්දී  
ස්ථාවර තැන්පතු  සඳහා සියයට දශම 5ක් නිකුත් කර තිෙබනවා.   
1960 ෙවනෙකොට සියයට 2.5යි. 1970 ෙවනෙකොට සියයට 4යි. 
1980 ෙවනෙකොට සියයට 10 දක්වා වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා. 1990 
වනෙකොට එය සියයට 5 සහ සියයට  14 දක්වා අතර  පමාණයකට 
එනවා. 1995 ෙවනෙකොට සියයට 5 සියයට 13 අතර පමාණයක් 
ෙවනවා . ෙම් ආදී වශෙයන් ෙවනස් ෙවලා, 2014 ෙවනෙකොට 
සියයට දශම 75 සිට සියයට 9 .14 දක්වා විවිධාකාර විධියට 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  ස්ථාවර   තැන්පතු  සඳහා වන ෙපොලී 
අනුපාත.  

විෙශේෂෙයන්ම බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මතු කළ 
තාක්ෂණික පශ්නය විසඳා ගත හැකි නම් ඉතාම වටිනවා,  ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්. එය කාෙලෝචිත පශ්නයක්. අපට ඒ 
පශ්නය පැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම, රජය විසින් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් 
ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් දරනවා. උදාහරණයක් විධියට 
කිව්ෙවොත්, 2016 වසෙර් අලුත් ෙයෝජනාත් එක්ක බැලුෙවොත්, ෙම් 
මුදල රුපියල් මිලියන 3,000ත් 3,500ත් අතර පමාණයකින් වැඩි 
ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ඒ පශ්න ෙදසත් බලමින්, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ෙදන ෙපොලියත් 
එක්කම ෙමම ණය ලබා ෙදන කමෙව්දය ගැනත් සලකා බැලිය 
යුතුය කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා . 6.05] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම බිමල් රත්නායක 

මැතිතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් ස්තුතිය එතුමාට පුද කරනවා. එය ඉතා 
වැදගත් ෙයෝජනාවක්. දැනට අෙප් රජය  ආරම්භ කළ, ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක තැන්පතුවක් සඳහා 
සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා ෙදන වැඩ සටහන කියාත්මකයි. 
රාජ්ය සහ රාජ්ය ෙනොවන බැංකු දැනට එම තැන්පතුවකට ෙගවන 
ෙපොලිය සාමාන්යෙයන් සියයට 7ක්, 8ක් වනවා. භාණ්ඩාගාරෙයන් 
එම තැන්පතුවට ලබා ෙදන පතිපූරණය සියයට 7ක ෙහෝ 8ක 
වා ෙග් පමාණයක්. අපි දැනට තිෙබන කමෙව්දය අනුව බැලුවාම, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සියයට 15ක සහ සියයට 12.5ක 
තිෙබන ෙපොලිය යටෙත් විවෘත කරන ලද ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 
ණය ලබා ෙනොදීෙම් තීරණයට එළැෙඹන ලද්ෙද්, අදාළ කරුණු 
පිළිබඳව ශී ලංකා මහ බැංකුව හා මුදල් අමාත්යාංශය සමඟ දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුවය. ඒ අනුව, ශී ලංකා 
බැංකුකරුවන්ෙග් ආයතනය -Sri Lanka Bankers' Association - 
විසින් සියලුම බැංකු සමඟ සාකච්ඡා කරලා එෙලස ණය මුදල් 
පදානය ෙනොකළ යුතු බවට අභ්යන්තර චකෙල්ඛයක් මඟින් 
සියලුම බැංකු ෙවත දැනුම් දීමක් කර ඇත. ඒ අනුව  තමයි ෙමය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.   

සාමාන්යෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් හැටියට සලකන්ෙන් 
අවුරුදු 60 පහු වුණ අය. ඔවුන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඉතිරි කරන 
ඒ  රුපියල් ලක්ෂ 10 මත ෙම් ණය ලබා දීෙම්දී විවිධ ෙහේතු කියන්න 
පුළුවන්.  තාක්ෂණික පශ්න කියන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, 
රජය ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් හදලා නැහැ කියන්න පුළුවන්. අපි 
එම තැන්පතුවක ෙශේෂයකට ලබා ෙදන ෙපොලිය සියයට 15ක් නම්, 
සාමාන්ය තැන්පත්කරුෙවකුට ලක්ෂ 10කට, වාර්ෂිකව එක්ලක්ෂ 
පනස්දාහක් වාෙග් ෙපොලියක් ලැෙබනවා. මාසිකව රුපියල් 
12,500ක් වාෙග් මුදලක් ලැෙබනවා. යම් පමාණයකින් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් වියදම් දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් එයින් ලැෙබනවා.  

එක පැත්තකින් බලන විට, ෙම් තැන්පතුෙව් ෙශේෂය ඇපයට 
තියලා ණයක් ලබා දීම සඳහා එම කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අෙනක් පැත්ෙතන් බලන විට එහි අනතුරකුත් 
තිෙබනවා. ඒ තැන්පතුෙව් ෙශේෂය ඇපයකට තියා ෙගන ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසිෙයකුට  ණයක් ෙදන්න ෙවන්ෙන්, -ඒ තැන්පතුවට සියයට 
15ක ෙපොලියක් ලබා ෙදන විට- සියයට 17.5ක ෙපොලියකට. 
එතෙකොට සියයට 17.5ක ෙපොලියකට ණයක් ලබා ගන්නවා නම්, 
එය ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයකුට ෙගවා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද යන්නත් 
හිතන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, සමහර විට එම තැන්පතුව යම් කිසි 
අනතුරකට භාජන ෙවන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය ගැනත් අපි 
හිතන්න ඕනෑ. ෙමොකද, යම් පුද්ගලෙයක් ණයක් අරෙගන ඒ ණය 
ෙගවන්න බැරි වුණා නම්, ඒ පුද්ගලයාට ඒක ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවනවා. එය එක පැත්තකින් තිෙබන පශ්නයක්. අපි  එය සලකා 
බැලිය යුතු කාරණයක්ය කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සියයට 17.5ක ෙපොලියකට 
ණයක් ලබා ගැනීම පාෙයෝගිකද කියන එකත් අපි කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ.  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ඉතාම කාරුණිකව 

කියන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් තැන්පතුවකට සියයට 15ක ෙපොලියක්  

ලැෙබනවා නම්, ණය මුදෙල් ෙපොලිය සියයට 17.5 වුණත්, 
වැඩිෙවන්ෙන් සියයට ෙදකහමාරයි. වැදගත් වන්ෙන් ෙගවන්න 
වන පතිශතය ෙන්. තැන්පතුවට සියයට 6ක ෙපොලියක් ලැබිලා,  
සියයට 8ක ෙපොලියකට ණය ගත්තත් ෙවනස සියයට 2යි. 
තැන්පතුවලට සියයට 15ක් ලැබිලා,   සියයට 17 ෙපොලියට ණයක් 
ගත්තත් ෙවනස සියයට 2යි. ඒ නිසා එවැනි අර්බුදයක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. මා කිව්ෙව් ඊටත් වඩා සරල කමයක් ගැනයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා එය නැවත ඔබතුමාට මතක් කරන්නම්. ලක්ෂ 
10ක තැන්පතුකරුවකු -ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසිෙයකු- ණය ෙලස 
ගන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 6ක් නම්, ඔබතුමන්ලා රාජ්ය බැංකුවට 
උපෙදස් ෙදන්න, ලක්ෂ 4ක් දක්වා සියයට 15ක ෙපොලියක්  
ෙගවන්න කියලා. ඉතිරි ලක්ෂ 6 සාමාන්ය ණයක් විධියට සියයට 
8ක ෙපොලියට ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙදන්න පුළුවන්. එවිට එය 
ආණ්ඩුවට වැය බරක් වන්ෙන්ත් නැහැ; මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතාවත් 
ඉෂ්ට ෙවනවා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙදන ඒ සහන ෙපොලියම ණය ෙනොදීෙම් 

ෙහේතුවක් කරෙගන ඒ මතම පිහිටා ණය දීම පතික්ෙෂේප කිරීමට 
අදහසක් නැහැ. අපි පතිපූරණය කරන ගණන ගැන විෙශේෂ 
ගැටලුවක් නැහැ. ෙමය යම්කිසි න්යායක් මත ශී ලංකා 
බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමෙයන් ගන්නා ලද තීරණයක්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් පශ්නය නිසා අද දවෙසේ 
ෙම් ගැන සලකා බලා විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ශී ලංකා 
බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමයටත්, භාණ්ඩාගාරයටත්, මහ බැංකුවටත් 
ලිඛිතව ෙම් ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් තැන්පතු 
ෙශේෂය ඇපයට තබාෙගන ණය මුදලක් ලබා දීමට හැකියාවක් 
තිෙබ්ද යන්න නැවත සලකා බලන්න කියා ඉල්ලීමක් කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට සියයට සියයක් 

එකඟයි. මා සියල්ල දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා දන්නා තරමින් 
විශාල තැන්පතු පමාණයක් ෙහලෙවන්ෙන් නැතිව, ස්ථාවරව 
බැංකුවල පැවතීම තමයි බැංකුකරුවන්ෙග් පැත්ෙතන් කල්පනා 
කර තිබුණු පධානම කාරණය.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමයට සංෙව්දී 
වන පිරිස ඔවුන් වන නිසා,  ඔබතුමා ඒ පිරිස සමඟ නිල මට්ටමින් 
සාකච්ඡා කරනවාට අමතරව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඔබතුමාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී  ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන විශාමික අයත්, 
බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමෙය් අයත්, ඔබතුමන්ලාත් අතර 
සාකච්ඡාවකට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  එෙසේ පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න ඒ පිරිස මට වඩා 
ෙහොඳින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්තියි කියලා මම හිතනවා. 
ඔබතුමා ඒ සාකච්ඡාවට කලින් ෙමය විසඳුෙවොත් කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. එෙහම නම් එවැනි සාකච්ඡාවක් ඕනෑ නැහැ. එෙහම නැති 
වුෙණොත් විතරක් ඒ සාකච්ඡාව ලබා ෙදන්න කියලයි ෙම් ඉල්ලීම 
කරන්ෙන්.    

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
විෙශේෂෙයන් ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් සකස් කර ෙදන්න අපි 

එකඟයි.  අෙප් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
වුණත් එය කරන්න පුළුවන්. මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ෙමය 
ෙදන්න බැංකු කැමැත්ෙතන් සිටින බව. ෙමොකද, ෙම් තැන්පතු 
මුදල් තියාෙගන ඉන්නවාට වඩා ණය මුදලක් ෙදන්න පුළුවන් නම් 
ඔවුන්ට ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම තැන්පතු මුදල තමන්ට ඇපයක් 
හැටියට තිෙබන නිසා ඒ අයට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව ණය 
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ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අය ඒකට කැමැතියි. එහි ගැටලුවක් නැහැ. 
සියයට 17.5ක ෙපොලියකට ණයක් ෙදන්න පුළුවන් නම් බැංකු 
කැමැත්ෙතන්ම ණය ලබාෙදයි. ෙමොකද, ඔවුන්ට යන වියදම 
බැලුවාම, සියයට 8යි. ඉතිරි ගණන ලබා ෙදන්ෙන් මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයනුයි.  නමුත් මා නැවත මතක් කරන්ෙන්, අපි ෙම් 
ගැන යම් කිසි තීරණයකට එළෙඹන්න කලින් අෙප් ෙජ්යේෂ්ඨ 
පුරවැසියන් යම්කිසි අනතුරකට ලක් කරනවාද, නැද්ද, ෙම් 
කමෙව්දය හරිද කියලා ෙහොඳට කල්පනා කරලා තීරණයකට එමු 
කියලායි. ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වා, සියලු පාර්ශ්වකරුවන් 
එකතු කරෙගන කථා කරන්න අපි එකඟයි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 
 
[අ.භා . 6.13] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අද දින ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මමත් ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි. 
මම ගරු ඇමතිතුමා කියපු කාරණාවත් සමඟ එකඟ ෙවනවා. අපි ශී 
ලංකා බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමයට ලියනවා. ෙමය නැවත සලකා 
බලන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව 
ෙපොඩ්ඩක් ෙත්රුම්ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. රජය තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියකු රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දක්වා මුදලක්  
අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා  තැන්පත් කෙළොත්, සියයට 15ක 
ෙපොලියක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ අතෙර් ඔහුට හදිසි මුදල් 
අවශ්යතාවක් ඇති වුෙණොත්  ඒ තැන්පතුව පවත්වාෙගන යන 
කාලය අවුරුද්දකට වඩා අඩු ෙවනවා. එහිදී ගැටලුවක් ඇති 
ෙවනවා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමා විස්තර කළා වාෙග් අවුරුද්දක 
තැන්පතුව ඒ විධියටම තබාෙගන, ණයක් ෙදන්න පුළුවන්.  
එතෙකොට සාමාන්යෙයන් සියයට 85ක් බැංකුවට ලැෙබනවා, 
සියයට 15ක්  මහ බැංකුවට යනවා. එහි පතිශතය දිහා බැලුවාම  
සියයට 16.5ක් විතර ෙවනවා.  බැංකුෙව් ලාභයට තව සියයට 
එකක් එකතු කරනවා කියලා කියමු. එෙහම වුෙණොත් සියයට 
17කට, සියයට 18කට ෙදන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඔබතුමා කියපු 
එක හරි. බැංකුවටත් වාසියක් තිෙබනවා; තැන්පත්කරුවන්ටත් 
වාසියක් තිෙබනවා. ලැෙබන මුදල ලැෙබනවා. ඒක එක කමයක්. 

ෙදවැනි කමය විධියට ඔබතුමා සඳහන් කළා, ලක්ෂ දහයක 
තැන්පතුවක් තිෙබන ෙකෙනකුට ලක්ෂ හයක් ණයක් වශෙයන් 
දීලා, ඉතිරි ලක්ෂ හතරට සියයට 15ක ෙපොලියක් ෙදන්න පුළුවන් 
කියලා. එතැනදී ෙපොඩි පශ්නයක් ඇති ෙවනවා, ගිවිසුම පිළිබඳව. 
ෙමොකද ගිවිසුම තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දකට. ඒකත් අපට 
පාෙයෝගිකව විසඳන්න පුළුවන්.  

පාෙයෝගිකව විසඳන්න පුළුවන් කමය වන්ෙන් ෙමයයි. අර 
අවුරුද්ෙද් ඉතිරි ෙකොටසට ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ණයක් ෙදන්න 
පුළුවන්. ණය දීලා ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් තැන්පතුව සම්පූර්ණ 
ෙවන ෙකොට ඒක කඩලා ඒ ණය ෙබ්රලා ඉතිරි ෙකොටසට තව 
අවුරුද්දක තැන්පතුවක් කරන්න පුළුවන්. ෙම්වා කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල්. තාක්ෂණය ෙම්වාට බාධකයක් ෙවනවා කියලා 
බැංකුවලින් කියලා තිෙබනවා නම් මම ඒක පිළිගන්ෙන්ම නැහැ.  
බැංකුවට ඒක කරන්න පුළුවන්. බැංකුව ඒක කළ යුතුයි.  

මම තව එක කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ෙම්ක ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට බලපානවා. අෙනක් අයටත් බලපානවා. ෙම් අය 
වැයට සම්බන්ධ කරුණක් මම කියන්ෙන්. අප ෙමතැන කථා 
කරන්ෙන් ලක්ෂ 10ක් දක්වා කරන තැන්පතු ගැනයි.   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන්  තැන්පතු 
තිෙබන අයට විශාල ලාභයක් ලැබුණා. අද තැන්පත් කෙළොත් 
වසරකට ෙපොලිය සියයට 6ක්, 7ක්, 8ක් ලැෙබන්න පුළුවන්.  
ෙපොලිය සියයට 6ක් ලබනවා නම් ලක්ෂ 400ක් දක්වා 
තැන්පතුවලට කිසිම බදු මුදලක්  අය කරන්ෙන් නැහැ.  ෙපොලිය  
සියයට 8ක් ලබනවා නම් ලක්ෂ 300ක් දක්වා තැන්පතුවලට  
කිසිම බදු මුදලක් අය කරන්ෙන් නැහැ. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ඒ 
වාෙග් තැන්පතු තිෙබනවා නම් ෙලොකු වාසියක්. බදු අයින් 
කිරීෙමන් ෙම් අය වැය හරහා විශාල ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  මම හිතුවා,  ඒ ගැනත් සඳහන් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා. 
ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.15ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 09 වන බදාදා               
පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி. ப. 6.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 

நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 09, 
தன்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

 
Adjourned accordingly at  6.15 p.m. until 9.30 a.m. on Wednesday, 

09th December, 2015,  pursuant to the Resolution of Parliament of  
28th November, 2015.  

1057 1058 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට  වාචික පිළිතුරු 
 

ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට ෙයෝජිත ආර්ථික හා තාක්ෂණ ගිවිසුම: 
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

පාසැල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට වවුචර් පත් ලබා දීම: 
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 රංජිත් අලුවිහාෙර් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] -පළමුවන වර 

කියවන ලදී. 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [පහෙළොසව්න ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 114, 306, 307 (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා); ශීර්ෂ 151, 290 (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන); ශීර්ෂය 176 (වරාය හා නාවික කටයුතු)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 
 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 පමිතිෙයන් ෙතොර කෘමිනාශක භාවිතය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PROPOSED ECONOMIC AND TECHNOLOGY AGREEMENT WITH INDIA:  
 Statement by Hon. Prime Minister 
 

ISSUE OF VOUCHERS IN PLACE OF UNIFORM MATERIAL:  
 Statement by Minister of Education  
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Ranjith Aluvihare Foundation (Incorporation)- [The Hon.Edward Gunasekara] - Read the First 

time 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Fifteenth Allotted Day]:  
      Considered in Committee – [Heads 114, 306, 307 (Transport and Civil Aviation); Heads 151, 

290 (Fisheries and    Aquatic Resources Development); Head 176 (Ports and Shipping)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Use of Substandard Insecticides  

PRINCIPAL  CONTENTS 

 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

இந்தியா டனான உத்ேதச ெபா ளாதார மற் ம் ெதாழில் ட்ப ஒப்பந்தம் : 
 மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  
 

பாடசாைலச் சீ ைடத் ணிக்குப் பதிலாக பண உ திச்சீட்  வழங்கல் : 
 கல்வி அைமச்சாின  கூற்  
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ரஞ்ஜித் அ விஹாேர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர] - 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதிைனந்தாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 114, 306, 307 (ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்); தைலப் கள் 

151, 290 (கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி); தைலப்  176 ( ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 தரக்குைறவான கி மிநாசினிகளின் பாவைன 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, තැන්න, ගෙන්ෙගොඩ, බද්ෙද්ෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එම්. විකමසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතෙල්, පලාපත්වල, කිරුලගම, අංක 50/8 දරන 
සථ්ානෙයදි පදිංචි ඒ.පී. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) කටුෙදණිය, දුඹුෙකොළ, අංක 188/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්.ජී. යුවරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතෙල්, ඕවිලිකන්ද, කිරිමැටියාව, අංක 44 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අයි.පී. උපාරිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) නාලන්ද, අලුෙගොල්ල, විජය මාවත, අංක 316/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්.ජී.එස.්ෙක්. ෙපේමකීර්කි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) මාතෙල්, අගලවත්ත පාර, අංක 20/ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්ජී. රත්නදිවාකර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
 ෙපත්සම; සහ 

(7) මාතෙල්, අලුවිහාරය, සමන්දාව පාර, නිකෙකොටුවවත්ත, 
අංක 116/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එච්.එම්. 
විෙජ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළියන්දල, බිම්බාරාම පාර, අංක 41/1 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. ටිකිරි බණ්ඩා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙගලිඔය, ගුරුෙදණිය, අංක 84/සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ඒ.ජී.ෙක්.එස.් ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙප්රාෙදණිය, ෙදහිෙදණිය, අංක 53 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්.ටී.බී. ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ෙපොල්ෙගොල්ල, පහළ ගුන්නෑපාන, අංක 192 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එස.්බී. ගලෙගොඩ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) නාවලපිටිය, ෙදහිද, වැෙව්ගම, අංක 181 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි සමන් ඉන්දික අතපත්තු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5)  කිරිබත්කුඹුර, රණුන්ෙදණිය පාර, අංක 22/1සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි  ඩබ්ලිව්.එම්. සව්ර්ණ විෙජ්සුන්දර 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(6) හන ේදසස්, යාෙලෙගොඩ, අංක 313/සී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි වයි.බී. විෙජ්රත්න බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) දඹුල්ල, කණ්ඩලම පාර, සිසරවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.එම්.යූ.පී.ෙක්. අත්තනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) ඉනාමළුව, ඉනාමළුවගම යන ලිපි නෙයහි පදිංචි 
අයි.අයි.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්. බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ඉබ්බාගමුව, කඳුලව පාර, 'ෙදවිතිළිණ' යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එල්.සී.එල්.එස.් මහානාම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) කිරිබත්ෙගොඩ, මාෙකොළ පාර, අංක 210/11 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.පී. අෙයෝමි අෙබ්දීර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කළුතර උතුර, ආබෲ පාර, අංක 49/17 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී. ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) බුත්පිටිය, පිළිකුත්තුව, අංක 136 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.සී. අතුල කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ගෙන්මුල්ල, තිබ්ෙබොටුෙගොඩ, ගැමුණු මාවත, අංක 72 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී. චාර්ලිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 
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(5) ගම්පහ, ලක්ෂ්මි පාර, අංක 167/2/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පී.ඒ. පල්ලියගුරු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) යක්කල, අලුත්ගම -  ෙබෝගමුව, ෙමොනරතැන්නවත්ත, 
පල්ලිය පාර, අංක 125/8 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්.පී.සී. රත්නායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) මිනුවන්ෙගොඩ, ෙබොරෙගොඩවත්ත, ෙහළසිරි මාවත, අංක 06 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී.එම්. පතිරණ 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(8) මුදුන්ෙගොඩ, මාහරගම, සියනෑ විෙල්ජ් යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1) කලුතර දිසත්ික් කම්කරු කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන ඩී.එම්. 

ෙහේවවිතාන මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) කුරුණෑගල, යන්තම්පලාව, සුන්දරාෙපොල පාර, අංක 543/1 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි මහින්ද කරුණාෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) මතුගම, යටෙදොලවත්ත, ෙබෝදරගම පාක්, අංක 41 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. සුමිත් ෙපේමලාල් පනාන්දු 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  

ෙමහිදී ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපට කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය තිෙබන නිසා, පශ්න ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු 
දීෙම්දීත් කාලය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, there will be a  Cabinet Meeting  at 7.00  o' clock  

in the evening.  So, we will proceed without a lunch 
break, so that  we can adjourn Parliament early.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -50/'15- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් පශ්නය ෙයොමු 

කරන්න ඕනෑ, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයටයි. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙත් කර්මාන්තය අෙප් රෙට් හදවතයි. ඒ නිසා සංවර්ධන උපාය 
මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලනවා, ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව එතුමාටත් යම් වග කීමක් තිෙබන නිසා ෙම් 
කාරණයට සංෙව්දී ෙවමින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න කියලා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙමම පශ්නය අමාත්යාංශ ෙදකටම ෙයොමු කරන්න 

කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරමු ගරු මන්තීතුමා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக்  கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -89/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -183/'15- (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්ය මම පළමුවැනි වතාවට 

ඉදිරිපත් කෙළේ මීට මාස 6කට පමණ ෙපරයි. ඊට පස්ෙසේ 
අවාසනාවන්ත ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීම නිසා පශ්නය 
අවලංගු ෙවලා ගියා. අනතුරුව ෙම් පශ්නය අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළත් අදයි ෙම් සභාව හමුවට එන්ෙන්. ඇත්තටම දැන් 
ෙම් පශ්නයට ෙද්ශපාලන වටිනාකමක් නැහැ. තව සති ෙදකක 
කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක මඟහැරියා 
කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු කියාමාර්ගය 
ඇතුෙළේ පශ්නය ඉදිරියට එන ෙකොට කාලය ඉක්මවා ගිහිල්ලා. ඒ 
නිසා ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය අලුෙතන් අහන්න ෙදයක් 
නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙගනුත් මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
රැස්වීම් පවත්වපු නැති පළමුවැනි වසර තමයි ෙම්. ඒ නිසා 
ෙනොෙයකුත් පරිපාලන හා කළමනාකරණ අපහසුකම් රාශියක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා 
ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්න කියන 
ඉල්ලීමත් මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -239/'15- (1), ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය බැංකු සම්බන්ධෙයන් වන 

පශ්නයක් නිසා ෙමම පශ්නය අදාළ වන්ෙන් ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාටයි. එම නිසා ෙමම පශ්නය රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
දඹුල්ල විෙශේෂ ආර්ථික මධ්යසථ්ානය: එළවලු 

ෙගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් 
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගාමීය  ආර්ථික  කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) දඹුල්ල විෙශේෂ ආර්ථික මධ්යසථ්ානයට රැෙගන 
එන එළවලු සඳහා ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් 
ෙනොලැෙබන බවත්; 

 (ii) කප්පම්කරුවන් හා අතර මැදියන් විසින් 
ෙගොවියාට වංචා කරන බවත්;  

 (iii) ෙද්ශපාලන රැකවරණ මත කප්පම්කරුවන් 
කියාත්මක වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙය් දී ෙගොවියාට 
සාධාරණ මිලක් ලබා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iii) මධ්යසථ්ානය තුළ කියාත්මක වන 
කප්පම්කරුවන් මැඩලීමට රජය කියා කර තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම මධ්යසථ්ානය ආරම්භ කිරීෙම් අරමුණු හා 
ඉලක්ක කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් වන විට එම අරමුණු හා ඉලක්ක ජය ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) (i) ඉහත මධ්යසථ්ානෙය් ඇති කඩ කාමර සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් අයිතිකරුවන්ෙග් නම් හා ලිපින කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත අයිතිකරුවන්ෙගන් රජය අය කරනු ලබන 
බදු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම කඩ කාමර අතුරු බදු දී තිෙබන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එය නීති විෙරෝධී බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (vi) ෙගොවි සංවිධානවලට හා ෙගොවි සමූපකාර 
සමිතියට ලබා දුන් කඩ කාමර ෙදෙකන් ඔවුන් 
ඉවත් කෙළේ මන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  தம் ள்ள விேசட ெபா ளாதார நிைலயத்திற்கு  

ெகாண் வரப்ப ம் மரக்கறிக க்கு நியாயமான 
விைல கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii )  கப்பம் வாங்குபவர்க ம் இைடத்தரகர்க ம் 
விவசாயிக க்கு ேமாச கள் ாிகின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii )  அரசியல் பா காப்பின்ேபாில் கப்பம் வாங்கு 
பவர்கள் இயங்கிவ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  ேமற்ப  ெபா ளாதார நிைலயத்தில் 
விவசாயிக க்கு நியாயமான விைலையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ேவைலத்திட்ட 
ெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii )  ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யா ; 
 (iii )  நிைலயத்தில் இயங்கிவ கின்ற கப்பம் 

வாங்குபவர்கைளத் த க்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

 (iv ) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில்; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (இ) (i )  இந்நிைலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டைமக்கான 
ேநாக்கங்க ம் இலக்குக ம் யாைவ; 

 (ii )  இன்றளவில் அந்ேநாக்கங்க ம் இலக்குக ம் 
ெவன்ெற க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i )  ேமற்ப  நிைலயத்தில் உள்ள கைட அைறகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )  அவற்றின் உாிைமயாளர்களின் ெபயர்க ம் 
கவாிக ம் யாைவ; 

 (iii )  ேமற்ப  உாிைமயாளர்களிடமி ந்  அரசாங்கம் 
அறவி கின்ற வாித்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv )  இந்த கைட அைறகள் கீழ்வாடைகக்கு 
விடப்பட் ள்ளனெவன்பைத அறிவாரா; 

 (v )  ஆெமனில், அ  சட்டவிேராதமானெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (vi )  விவசாயிகள் அைமப் க்க க்கும் விவசாயிகள் 
கூட் ற ச் சங்கத்திற்கும் வழங்கப்பட் ந்த 
கைட அைறகள் இரண் மி ந்  அவர்கள் ஏன் 
அகற்றப்பட்டார்கள்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Rural Economic Affairs : 

(a) Is he aware that- 

 (i) farmers do not get a reasonable price for the 
vegetables that they bring to the Dambulla 
Dedicated Economic Centre;  

 (ii) extortionists and middlemen dupe the 
farmers; and 

 (iii) extortionists operate with political backing? 

(b) Will he state - 

 (i) whether a course of action has been 
formulated for ensuring a reasonable price 
to farmer at the above Economic Centre; 

 (ii) if so, what that course of action is; 

 (iii) whether the Government has acted to 
combat the extortionists operating in the 
Centre; and 

 (iv) if so, in what manner? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) what the objectives and aims of establishing 
this Centre were; and  

 (ii) whether that objectives and aims have been 
achieved? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) how many trade stalls are available in the 
Centre referred to above; 

 (ii) what the names and addresses of their 
owners are; 

 (iii) how much does the Government charge the 
owners as taxes; 

 (iv) whether he is aware that the stalls have been 
sub-leased; 

 (v) if so, whether he admits that sub-leasing is 
illegal; and 

 (vi) why eviction was carried out in respect of 
the two trade stalls allotted for the farmers’ 
organizations and farmers’ co-operative 
society? 

(e) If not, why?  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) සාධාරණ මිලක් ලැෙබ්. ෙගොවියා විසින් ෙකළින්ම 
පිටසත්ර ව්යාපාරිකයන් ෙවත එළවලු අෙළවි 
කරන අතර, මිල තීරණය වන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත ෙව්.  

 (ii) එෙසේ සිදු ෙනොෙව්. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. එවැනි සිදුවීමක් ෙමෙතක් වාර්තා 
වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) දඹුල්ල ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙය් දැනට ඇති 
තදබදයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් උතුරු පළාෙත් 
නිෂ්පාදනයන්ද එම ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානයට 
පැමිණීම නිසා එකම ෙවෙළඳ ෙපොළක අධික 
සැපයුමක් ඇතිවීමය. එබැවින් උතුරු පළාෙත් 
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් දැනටමත් ආර්ථික 
මධ්යසථ්ානයක් ඉදි කර අවසන් කර ඇති අතර, 
වවුනියාව පෙද්ශෙය් විශාල ෙතොග ආර්ථික 
මධ්යසථ්ානයක් ආරම්භ කිරීමට 2016 අය වැය 
මඟින් මුදල් ෙවන් කර ඇත. ඒ අනුව ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ මිල සථ්ාවර වනු ඇත.  

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) දිනකට ෙගොවි ව්යාපාරික හා අෙනකුත් 
පාරිෙභෝගික ජනතාව දස දහසක් පමණ 
නිරන්තරෙයන් රැඳී සිටින සථ්ානයක් බැවින් 
ෙගොවීන්ෙග් හා ෙවෙළඳුන්ෙග් ආරක්ෂාව හා 
පහසුව උෙදසා ආර්ථික මධ්යසථ්ානය තුළ ෙපොලිස ්
උපෙපොළක් විවෘත කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

(ඇ) (i)  එළවලු අෙළවිය සඳහා විධිමත් වූ ෙතොග ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් ආරම්භ කිරීම.  

  ෙගොවියාට ව්යාපාර සඳහා සෘජුව සම්බන්ධ වීමට 
ඉඩ ලබාෙදමින් අතර මැදියන් අවම කිරීම/සීමා 
කිරීම. 

  ෙගොවිබිෙම් සිට පාරිෙභෝගිකයා අතට එළවලු 
පත්වීෙම්දී ඇති වන නාසත්ිය, එනම් පසු අසව්නු 
හානිය සඳහා පිළියමක් ෙයදීම. 

  ගුණාත්මක එළවලු නිෂ්පාදන අෙළවිය තුළින් 
එළවලු අපනයනය දක්වා ෙගොවියා රැෙගන යාම. 
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 (ii) පළමු හා ෙදවන අරමුණු දැනටමත් ඉටු වී ඇත. පසු 
අසව්නු හානිය අවම කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් 
එළවලු පවාහනෙය්දී සිදුවන හානිය අවම කර 
ගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කිරීමට 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ආර්ථික 
මධ්යසථ්ානවලට යාබදව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
කළමනාකාරිත්වය යටෙත් ශීත ගබඩා පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීමට 2016 අය වැය ෙයෝජනා මඟින් 
පතිපාදනය ෙවන් කර ඇත. 

(ඈ) (i) එළවලු හා පලතුරු අෙළවි ඒකක  -  146 

  ආපන ශාලා   -    09 

  ගබඩා   -    01 

  බැංකු   -    01 

  සම්පූර්ණ ඒකක පමාණය  -  157 

 (ii) ඇමුණුම 01 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iii) එළවලු හා පලතුරු අෙළවි ඒකක සඳහා මාසිකව 
එක් ඒකකයකින් රු.  22,755 (වැට් සහිතව)  

  ආපන ශාලාව සඳහා මාසිකව එක් ඒකකයකින්   
රු. 20,535 (වැට් සහිතව) 

  ගබඩා රුපියල් 37,185 (වැට් සහිතව) 

  බැංකු රුපියල් 25,000 (වැට් සහිතව) 

 (iv). ඔව්. 

 (v). සෑම කටයුත්තකදීම දැනට ෙපනී සිටින්ෙන් රජය 
මඟින් කඩ කාමර ලබා දී ඇති බදුකරු ෙව්. බදු කුලී 
ෙගවන්ෙන්ද එම අයම ෙව්. ෙමම තත්ත්වය මඟ 
හැරවීමට නව බදු ගිවිසුම් මඟින් නීත්යනුකූලව 
පියවර ෙගන ඇත. 

 (vi). පැන ෙනොනඟී. 

  ෙගොවි සංවිධානයට අංක ඊ-2-5 කඩ කාමරයද, 
සමුපකාර සමිතියට එෆ-්3-7 කඩ කාමරයද, 
ආරම්භෙය්දී එනම්, 1999.04.01 වන දින සිට 
ලබාදී ඇත. දැනටමත් එම සංවිධාන විසින්ම ෙමම 
කඩ කාමර කරෙගන යනු ලබයි. 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබාදීම පිළිබඳව 

මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, කප්පම්කරුවන් සහ 
අතර මැදියන් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා නැහැ කියා ඔබතුමා 
පිළිතුෙර්දී කිව්වා. සමහර විට ආණ්ඩු ෙවනසත් සමඟ 
කප්පම්කරුවන් වාෂ්ප ෙවලා තිෙයන්නත් පුළුවන්. විවිධ 
ආකාරෙයන් ඉන්නත් පුළුවන්. ෙම් දැන් මම අෙප් රංජිත් 
අලුවිහාෙර් මන්තීතුමාෙගනුත් ෙම් ගැන ඇහුවා. දඹුල්ල ආර්ථික 
මධ්යස්ථානෙය් ෙග්ට්ටුෙවන්, වැසිකිළිෙයන්, ඇතුළු ෙවන 
ෙලොරිෙයන්, ඒ වාෙග්ම ඇතැම් කඩ කාමරවලින් කප්පම් ගැනීම 

සිදු කරනවාය කියා එතුමාත් සඳහන් කළා. මට ලිපියක් ලැබී 
තිෙබනවා. මම ඒ ලිපිය ෙපොඩ්ඩක් කියවන්නම්. "ෙම් කප්පම් 
කණ්ඩායම හඳුන්වන්ෙන්, “නාඩි කල්ලිය” කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
එන්ෙන් කිසිම මුදලක් අරෙගන ෙනොෙවයි. මුලින්ම ඒ කණ්ඩායම 
කරන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළට...." ෙම් ආදී වශෙයන් ෙලොකු 
විස්තරයක් ඒ ලිපිෙය්  තිෙබනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ෙවලාව මදි, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් අතුරු 

පශ්නය විතරක් ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොලීසිය සහ අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා -

ෙවස් වලාෙගන ෙහෝ සිවිල් ඇඳුමින් ගිහින්- ෙම් නාඩි කල්ලිය 
ඇතුළු කප්පම් කණ්ඩායම් පිළිබඳව යළි ෙහොයා බලන්න කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපිට නාඩි කල්ලියක් ගැන තවම 

වාර්තා ෙවලා නැහැ. කප්පම්කරුවන් ඕනෑ තැනක  ඉන්නවා; 
පිටෙකොටුෙවත් ඉන්නවා. හැබැයි, කප්පම් ගැනීම පුළුවන් තරම් 
අවම කිරීම සඳහා අපි දඹුල්ල ආර්ථික මධ්යස්ථානෙය් ෙපොලීසියක් 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව එතුමා කියපු ෙග්ට්ටුෙවන්, වැසිකිළිවලින් කප්පම් 
ගන්න ඒවා වළක්වන්න අපි ඒ ෙසේවාවන් සියල්ල ෙටන්ඩර් කර 
තිෙබනවා. එන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා වැඩිම මිල ගණන් ඉදිරිපත් 
කරන අයට ඒක භාර ෙදනවා. මම හිතන හැටියට එතෙකොට ඒ 
පශ්නය විස ෙඳයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එතැන තිෙබන කඩ කාමර 146න් ඇතැම් කඩ කාමරවල 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට. එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බිරින්දෑවරුන්ෙග් නම්වලට සහ 
හිතවතුන්ෙග් නම්වලට තිෙබන්ෙන්. කාමරයක මාසික වටිනාකම 
රුපියල් 13,000යි. හැබැයි, ඒ කඩ කාමර අතුරු බදු දීලා 
තිෙබනවා. ෙම්, පසු ගිය වකවානුෙව් සිදු වුණු තවත් අතුරු 
සිද්ධියක්. ෙම් සම්බන්ධයන් අමාත්යාංශය නැවතත් මැදිහත් ෙවලා 
ෙසොයා බලන්න සූදානම්ද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් 13,000ට කඩ කාමර දීලා 

නැහැ. හැම කඩ කාමරයක්ම- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඊට පස්ෙසේ අතුරු බදු දීලා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපි දීලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 22,750 ගණෙන්. අතුරු බදු දීම් 

නීත්යනුකූල නැහැ. එෙහම යම් කිසි අතුරු බදු දීමක් කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනක් කරලා තිෙබනවා නම්, අපි නීත්යනුකූලව කටයුතු 
කරලා, ඉන්න අයට පවරා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්යස්ථානෙය්දී අහිංසක ෙවෙළඳුන්ට තවත් 
අසාධාරණයක් සිදු වනවා. ෙවෙළඳුන් අරෙගන එන භවෙභෝග -
මිරිස් ටික ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ෙද් ෙවන්න පුළුවන්-  ඉතා අඩු 
මුදලකට සංවිධානාත්මක කල්ලි මිලදී ෙගන ඒ අහිංසක ෙගොවියා 
ඉදිරිෙය්ම ඒ වාෙග් තුන් ගුණයකට විකිණීෙම් ජාවාරමක් සිද්ධ 
වනවා. 

ෙම් ජාවාරම සම්බන්ධෙයන් වාර්තාව එනතුරු ඉන්ෙන් නැතිව, 
යම්කිසි පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ෙයොදවා ෙහෝ  ෙම් ෙගොවීන්ට සිදු 
වන අසාධාරණෙයන් ෙගොවීන් මුදා ගන්න ඔබතුමා යම්කිසි 
කියාමාර්ගයකට මැදිහත් වනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමතියි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ටික මට එළිෙය්දී කියලා ෙම් 

විස්තර ටික දුන්නා නම් මීට වඩා පැහැදිලි කර ෙදන්න තිබුණා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණයට අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මම දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙගොවීන්ට 

අසාධාරණයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අෙප්  බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු අමාත්යතුමාත් දන්නවා, යම්යම් ෙපොඩි ෙපොඩි සිද්ධීන් සිදු වන 
බව. ෙම් වාෙග් විශාල ව්යාපාරික ස්ථානයක ෙමවැනි සිදුවිම් 
සිදුෙවලා තිෙබනවාය කියා එතුමා කියනවා නම් ඒවා අවම කර 
ගන්න අපි අමාත්යාංශය හැටියට උපරිම වශෙයන් මැදිහත්ෙවලා 
අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අමාත්යතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර 

ගන්න. 

ෙදවන වටය. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුන අහලා අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි ෙවන ෙවලාවක කථා කරමු. දැනටම කාලය ගත 

ෙවලා තිෙබනවා. පසුව ෙම් ගැන කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
ෙමෙහම කරන එක අසාධාරණයිෙන්. පශ්න අවසන් කරන්න තව 
තිෙබන්ෙන්  මිනිත්තු ෙදකක කාලයක්. ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කරලා පැහැදිලි කරගන්න. 

ෙදවැනි වටය. 

 

සුනාමි ව්යසනය නිසා නිවාස අහිමි වූවන් : 
සායින්දමරුදු පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසය 

சுனாமி ேபரழிவில் கைள  இழந்ேதார் : 
சாய்ந்தம  பி.ெச.பிாி  

 PERSONS RENDERED HOMELESS DUE TO TSUNAMI: 
SAINTHAMARUTHU D.S. DIVISION  

 

177/’15 

3. ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்- மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Ishak Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) සුනාමි ව්යසනය නිසා නිවාස අහිමි වූවන්ෙග් 
පශන්ය සම්බන්ධෙයන්, අම්පාර දිසාපති/දිසත්ික් 
ෙල්කම් දැනුවත් කරන ලද ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් 2010.09.30 දිනැති අංක SD/8/2 
ලිපිය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
2010.11.02 දිනැති අංක MNBD/06/AD/CO/16 
ලිපිය සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
2010.09.23 දිනැති අංක MDM/AS/DM/46 ලිපිය 
යන ලිපි පිළිබඳව ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) ඒවාෙය් වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සුනාමි ව්යසනය නිසා අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, 
සායින්දමරුදු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිවාස අහිමි වූ පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;  

 (iii) නිවාස අහිමිවූවන් අතරින්  ෙම් වනවිට සථ්ිර නිවාස 
ලබාදී ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) சுனாமி ேபரழிவின் காரணமாக கைள  

இழந்தவர்கள  பிரச்சிைன ெதாடர்பில், 
அம்பாைற அரசாங்க அதிபர்/மாவட்ட 
ெசயலாளர் விழிப் ணர் ட்டப்பட்ட சனாதிபதி 
ெசயலகத்தின் S D / 8 / 2ஆம் இலக்க, 
2010.09.30ஆம் திகதிய க தம், ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின் M N B D / 0 6 / A D /
CO/16ஆம் இலக்க, 2010.11.02ஆம் திகதிய 
க தம் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சின் MDM/AS/DM/46ஆம் இலக்க, 
2010.09.23ஆம் திகதிய க தங்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) இவற்றின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யா ; 
 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) சுனாமி ேபரழிவின் காரணமாக அம்பாைற 

மாவட்டத்தில் சாய்ந்தம  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் கைள இழந்த கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர் மற் ம் கவாி யா ; 
 (iii) கைள இழந்தவர்களில் இ வைர நிரந்தர 

கள் வழங்கப்பட் ள்ள நபர்களின் ெபயர் 
மற் ம் கவாி யா ; 

 என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Will he state - 

  (i)  the action that has been taken in response to 
letter No. SD/8/2 of the Presidential 
Secretariat dated 30.09.2010, letter No. 
MNBD/06/AD/CO/16 of the Ministry of 
Economic Development dated 02.11.2010 
and letter No. MDM/AS/DM/46 of the 
Ministry of Disaster Management dated 
23.09.2010 that were sent to the 
Government Agent/District Secretary of the 
Ampara District enlightening him on the 
issue of the tsunami victims who had been 
rendered homeless; and 

 (ii) the progress that has been achieved in that 
regard as at present? 

(b) Will he table - 

 (i)  the number of families who were rendered 
homeless due to the tsunami in 
Sainthamaruthu Divisional Secretary’s 
Division in the Ampara District; 

     (ii)  the names and addresses of the aforesaid 
persons; and 

 (iii) out of those who were rendered homeless, 
the names and addresses of the persons who 
have been provided with permanent houses 
as at present? 

(c) If not, why? 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) සුනාමි ව්යසනය නිසා නිවාස අහිමිවූවන්ෙග් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ පියවර ඇමුණුම 01* මඟින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) සුනාමි ව්යසනෙයන් හානියට පත් පවුල් 711ක් සඳහා 
නිවාස ලබාදී ඇත. ඉතිරි පවුල් 104 තමන්ෙග් හා 
නෑදෑයින්ෙග් නිවාසවල පදිංචිව සිටින බව වාර්තා වී ඇත.  
ඇමුණුම 02* බලන්න.  

(ආ) (i) 815කි. 

 (ii) එම ලැයිස්තුව ඇමුණුම 03* ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (iii) එම ලැයිස්තුව ඇමුණුම 04* ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත. (i, ii, 
iii, iv, v, vi) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. 

 
ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට ෙයෝජිත 
ආර්ථික හා තාක්ෂණ ගිවිසුම : ගරු 

අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
இந்தியா டனான உத்ேதச ெபா ளாதார 

மற் ம் ெதாழில் ட்ப ஒப்பந்தம் : 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  
PROPOSED ECONOMIC AND TECHNOLOGY 

AGREEMENT WITH INDIA: STATEMENT BY HON. 
PRIME MINISTER   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට වසරකට පමණ ෙපරදී අෙප් රට 

ගමන් කරමින් තිබුණු මාර්ගය ගැන අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. 
ෙම් වසෙර් ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය මඟින් ෙම් රෙට් පගතිශීලී 
හා ෙද්ශ ෙපේමී ජනතාව ඒ ගමන් මඟ ආපසු හැෙරව්වා. යළිත් 
නිදහෙසේ හුස්ම ගන්නට, නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්නට, 
නිදහෙසේ හැසිෙරන්නට ඉඩකඩ දැන් තිෙබනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකාධිපතිත්වෙය් සිට පජාතන්තවාදය දක්වා අප ගමන් 
කරමින් සිටිනවා. අශීලාචාරත්වෙය් සිට ශීලාචාරත්වය දක්වා අප 
ගමන් කරමින් සිටිනවා. ෛවරී පාලනයක සිට ෛමතී පාලනයක් 
දක්වා අප ගමන් කරමින් සිටිනවා. නමුත්, ෙම් ෙවනසට අකමැති 
පිරිසකුත් සිටිනවා. තමන්ෙග් මඩිය තර ෙවනවා නම්, රටට ෙහණ 
ගැහුවත් කමක් නැහැ කියා සිතන ෙම් අය දැන් උත්සාහ දරන්ෙන් 
පතිවිප්ලවයක් ඔස්ෙසේ ෙම් රට නැවතත් අගාධය කරා ඇදෙගන 
යන්නයි.  

ජනවාරි 08 වන දා විප්ලවයට එක් වූ සාධාරණ සමාජයක් 
සඳහා වූ ජාතික ව්යාපාරයට නායකත්වය දුන් අෙප් ෙසෝභිත 
හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේෙග් 73වන ජන්ම දින උෙළල අවස්ථාෙව්දීත් 
මම ෙම් පතිවිප්ලවය ගැන කරුණු ෙහළි කළා. ඒ අවස්ථාෙව්  මා 
ෙපන්වා දුන් අයුරින් දැන් විවිධ ෙව්ශයන්ෙගන් ෙම් පතිවිප්ලවය 
තැන තැන හිස ඔසවනවා. ඒ බව තහවුරු ෙකෙරන පවෘත්තියක් 
ඊෙය් ''ෙඩ්ලි මිරර්'' පුවත් පෙතහි පළ වී තිබුණා.  

ඒ පවෘත්තිෙයන් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරි සංගමය ෙචෝදනා 
කරන්ෙන්, ශී ලංකා ආණ්ඩුව ෙවනත් නමකින් ඉන්දියාව සමඟ 
සීපා ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට යන බවයි; ෙම් සීපා ගිවිසුම මඟින් 
රැකියා නැති  ඉන්දීය වෘත්තිකයන්ට ශී ලංකාෙව් රැකියා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැෙබන බවයි; ෙමය ශී ලාංකිකයන්ෙග් රැකියා අවස්ථා 
අනතුෙර් ෙහළීමක් බවයි. වගකිව යුතු වෘත්තීය සංවිධානයක් 
ෙලස, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙමවැනි අසත්ය හා 
පදනම් විරහිත පකාශ කරමින්, තම සාමාජිකත්වයත්, සාමාන්ය 
මහජනතාවත් රැවටීමට කියා කිරීම අප ෙහළා දකිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට 
ෙයෝජිත ආර්ථික සහ තාක්ෂණ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම සම්බන්ධව 
අප සියලු කණ්ඩායම් දැනුවත් කළා. මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා 
ෙම් ගැන වෘත්තීය සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා 
රජෙය් විවිධ සංගම්වල නිෙයෝජිතයන් සහභාගි වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
නිෙයෝජිතයන් ඒ සාකච්ඡාවල අවසාන ෙවලාෙව් විතරක් ඇවිල්ලා 
එළියට ගියා. දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දැන් ඒ අය ජනමාධ්ය 
ෙවත පවසන්ෙන් ෙවන කථාවක්. ගිවිසුම සකස් කිරීෙම් කමිටුවට 
වෘත්තීය සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් බව ඔවුන් 
කියන්ෙන් නැහැ. නව ගිවිසුම, සීපා ගිවිසුමට වඩා ෙවනස් බව 
ඔවුන් කියන්ෙන්  නැහැ. වෘත්තීය ෙසේවා සඳහා නව ගිවිසුම මඟින් 
ඉඩ කඩ සලසා නැති බව ඔවුන් කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් කිසිම 
ෙසේවාවක් ඒ ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නැහැ. සාකච්ඡාෙවන් එළියට 
පැමිණි ඔවුන් ඇත්ත ෙවනුවට ෙබොරු කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රට අගාධයට ෙගන යමින් සිටි 
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් පාලනය ෙවනස් කිරීම සඳහා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහතා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස නම් කිරීෙමන් 
අනතුරුව, විවිධ වෘත්තිකයන් තමන්ෙග් රැකියාව පමණක් ෙනොව, 
ජීවිතයද පරදුවට තබා අප සමඟ ෙම් සටනට එක් වුණා. ඒ අතර 
ෛවද්යවරුන් ෙබොෙහෝ පිරිසක්ද සිටියා. ෙබොෙහෝ තරුණ 
ෛවද්යවරුන් පමණක් ෙනොව අත් දැකීම් සපිරි විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්ද අපට සහාය දුන්නා. නමුත් රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ඉහළ පුටු ෙහොබවන ෙදොස්තර පාෙදනිය 
ඇතුළු පිරිස ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් 
නැහැ. ඔවුන් ෙපනී සිටිෙය් රාජපක්ෂ ෙරජිමය ආරක්ෂා  කර 
ගැනීම සඳහායි. ඒ බව මුළු රටම දන්නවා. එතැනටයි කෙඩ් ගිෙය්. 
ඒක අලුතින් කියන්න අවශ්ය නැහැ. මම ඒක ෙල්කම්තුමාට- ඊෙය් 
පකාශය කළ එක්ෙකනාට- මතක් කරන්නම්.  

ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය ජය ගැනීම සඳහා අප හා එක්වුණු 
වෘත්තීය කණ්ඩායම් සමඟ අපි දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කළා. ඒ වන 
විට සීපා ගිවිසුම සඳහා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එකඟ වී සිටියා. නමුත් 
සීපා ගිවිසුෙම් යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි නිසා ලාංකීය වෘත්තිකයන්ට 
අසාධාරණයක් වන බව අප එහිදී ෙපන්වා දුන්නා. ඒ නිසා අප 
බලයට පත් වුෙණොත් සීපා ගිවිසුම අත්සන් ෙනොකරන බවත්, ඒ 
ෙවනුවට ෙවනත් ගිවිසුමක් සකස් කරන බවත් අප පකාශ කළා. 

සීපා ගිවිසුම ෙවනුවට ආර්ථික හා තාක්ෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළ යුතු බවට අප තීරණය කෙළේ ඒ සාකච්ඡාවලදීයි.  ඉන්දීය 
අගමැති ෙමෝදි මහතා ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාෙව්දීත් අපි ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. මෙග් ඉන්දීය සංචාරෙය්දීත් ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කළා.  අපි එහිදී කියා සිටිෙය් අෙප් ගිවිසුම භාණ්ඩ, 
බැංකු, ෙවළඳාම, IT,  තාක්ෂණ වැනි ක්ෙෂේත සඳහා පමණක් විය 
යුතු බවයි.  වෘත්තීය ෙසේවා සඳහා එය වලංගු ෙනොවිය යුතු බව 
අපෙග් මතය වුණා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාවට නැවතත් 
අවධාරණය කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව කිසිවිෙටක සීපා ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්ෙන් නැති බවයි; ෙවන නමකින් ෙහෝ එෙසේ 
කරන්ෙන් නැති බවයි; සීපා ගිවිසුම සඳහා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එක් 
කර තිබූ වගන්තිවලට අප කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්ෙන් නැති බවයි.  
එෙසේ වී තිබියදී, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරි සංගමෙය් ඉහළ පුටුවල 
සිටින පිරිසක් අසත්ය කියමින් තමන්ෙග් සාමාජිකත්වයත්, රටත් 
රැවටීමට උත්සාහ ගන්ෙන් ඔවුන් තවමත් රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් 
වහලුන් නිසා බව පැහැදිලියි. ෙම් වහල්භාවෙය් තරම ෙකතරම්ද 
කියනවා නම්, රාජපක්ෂ ෙරජිමය සීපා ගිවිසුම සකස් කරද්දී ෙම් 
වගන්ති කිසිවකටවත් ඔවුන් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. වෘත්තීය ෙසේවා 
සඳහා ඉන්දීය ජාතිකයන්ට අවසර ලබා දීෙම් වගන්ති ඉවත් 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිෙය් නැහැ. ඊට විරුද්ධව අරගළ කෙළේ 
නැහැ; වර්ජන කෙළේ නැහැ. දැන් අපි රටට අහිතකර සීපා ගිවිසුම 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර තිෙබනවා. අපි අත්සන් කරන්ෙන් 
රටට හිතකර ගිවිසුමක්. එහි අඩංගු වන්ෙන් ආර්ථික සහ 
තාක්ෂණික ක්ෙෂේතයට අදාළ වගන්ති පමණයි.  ඉන්දියාව සමඟ 
පමණක් ෙනොව චීනය සමඟත් අප ෙමවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සිංගප්පූරුව සමඟත් ෙමවැනි 
ගිවිසුමක් අපි අත්සන් කරනවා. හැබැයි, අපි ඒ ගිවිසුම් අත්සන් 
කිරීමට ෙපර වෘත්තීය සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. පක්ෂ 
නායකයින් දැනුවත් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
ගන්නවා. ඒ ගැන  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සියලු කරුණු ෙහළි 
කරනවා. සියල්ලන්ටම දැනුම් දී බහුතර එකඟත්වයක්  ඇතිව 
තමයි අපි ෙම් ගිවිසුම්  සඳහා අත්සන් කරන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුෙව්ත් 
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය්ත් ෙවනස එයයි. අපි හැංගි ෙහොරා  වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ.  අපි විවෘතව සාකච්ඡාෙවන්,  සම්මුතිෙයන් වැඩ  
කටයුතු කරනවා.   

ෙම් නව ගිවිසුම නිසා අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 
ගණනාවකට අලුෙතන්  රැකියා,  ආදායම් මාර්ග හිමි ෙවනවා. 
විරැකියාව අද අෙප් රෙට් දැෙවන පශ්නයක්. ෙම් ආකාරෙයන් 
අලුත් රැකියා   ඇතිවීම නිසා  විරැකියාවට තිරසාර විසඳුම් ලබා 
ගැනීමට හැකි ෙවනවා. ෙම් අකාරෙයන් අසත්ය පචාර කරමින්  
ජාත්යන්තර ගිවිසුම් කඩාකප්පල් කරන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් 
අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට  රැකියා, ආදායම් මාර්ග  හිමි 
ෙවනවාට විරුද්ධ අයයි; තවත් පරපුරක් දියුණු ෙවනවාට විරුද්ධ 
අයයි;  තවත් පරපුරක් වාහනයක්,  නිවසක්, ෙද්ෙපොළක් හිමි කර 
ගන්නවාට විරුද්ධ අයයි. රටට හිතකර යමක් සිදු ෙවනවාට විරුද්ධ 
අයයි.  රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙවනුෙවන්  කෙඩ් ගිය සමහර ෙදොස්තර  
මහත්වරුන්ට අවශ්ය රටට හිතකර අලුත් ගමනක් යන්න 
ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අවශ්ය නැවතත් තමන්ෙග් පටු අරමුණු  
මුදුන්පත් කර ගන්නයි. සාමාජිකත්වය ෙනොමඟ යවමින් රෙට් 
ජනතාවට අසත්ය පකාශ කරමින්  අවුල් ඇති  කරන්නයි. ෙමය 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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පතිවිප්ලවකාරින්ෙග් ලක්ෂණයක්. ෙමොකක්ද ෙම් අය කරන්ෙන්? 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය දුන්නාය කියලා, 
රාපක්ෂ ෙරජිමය පැරදුවාය කියලා, ෙම් රෙට් සිටින ෙරෝගීන්ට 
ෙසේවාව ලබා ෙනොදී  දැන් කරදර කරනවා. හරියට  ඒ අය   පළි 
වාෙගයි.  ජනතාව  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය 
දුන්නා. ඒකට පළිගන්ෙන් ෙරෝගීන්ෙගන්.  අන්න ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   පාෙදනිය, ෙහේරත්, ඒ කට්ටිය කියන්ෙන් ඒකද?  ෙම් 
ගැන පසිද්ධිෙය් රටට පකාශයක් කළ යුතුයි. ෙම් ගැන 
මාධ්යෙයනුත් අපි අහන්න කැමතියි.  ඒක ෙන්ද ෙම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙමොකක්ද තමන්ට තිෙබන  පශ්නය?  

එදා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
අනාගතෙය්දී ෙමෙහම කරන්න අපි ඉඩ ෙදනවාද? පසු ගිය 
ෙදසැම්බර් 03 වනදා පැවැති රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් වැඩ 
වර්ජනයද එම පති විප්ල වෙය්ම ෙකොටසක් බව දැන් ඉතා 
පැහැදිලියි.  ඔවුන් වැඩ වර්ජනෙය් කෙළේ, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් කප්පාදු වී ඇති බවට ෙචෝදනා කරමිනුයි.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් 
භාර අරමුදල  ඒකාබද්ධ කරන්ෙන් නැති බව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
පකාශ කළා. ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක කමිටුවට  - NLAC - 
අදාළ වෘත්තීය සමිතිත්,  ඒවා නිෙයෝජනය ෙනොකරන අය 
ෙවනුෙවන් අෙප් සමන් රත්නපිය මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමකුත් 
සහභාගී වුණා. ඒ අය කිව්වා, "ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ 
ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල යන ෙදක එකතු කරන්න 
එපා, මහ බැංකුෙවන්ම කරෙගන යන්න. අෙනක් ඒවා ගැන අපි 
සාකච්ඡා කරමු" කියලා. දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  
අපි ඒවා ජනවාරි මාෙසේ තමයි ආරම්භ කරන්ෙන්. ඒක කරන්න 
හදිසියක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අදහස් අරෙගනයි ෙම්වා කරන්ෙන්. 
එෙමන්ම ෙම් අරමුදල් මහ බැංකුෙව් භාරෙයන් ඉවත් කරන්ෙන් 
නැති බවත් පකාශ කරනවා. සත්ය එයයි. නමුත් ඒ අරමුදල් ෙදකම 
එකක් බවට පත් කරන බවටත්, මහ බැංකුෙව් භාරෙයන් ඉවත් 
කරන බවටත්  අසත්ය පකාශ කරමින් ඔවුන් වර්ජනය කළා. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම්ක කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අර්ථ සාධක අරමුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
Pension එකක් ලැෙබන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප 
ලැෙබන්ෙන්. 

තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එනම් අපට හිඟ අර්ථසාධක මුදල් 
ෙගවීම සඳහාත් සල්ලි ෙහොයන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. කවුරුවත් 
ඒවා ගැන සටන් කරන්ෙන් නැහැ. රජෙය් සංස්ථාවලින් අර්ථ 
සාධක අරමුදල සඳහා රුපියල් බිලියන 23ක් ෙගවලා නැහැ. 
පවාහන ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, එතුමාට තිෙබන පශ්න ගැන. 
දැන් ඉඩම් විකුණනවා, ඒ මුදල් ෙගවන්න. ෙම්වා ගැනයි සටන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා සම්බන්ධෙයනුයි වර්ජනය කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ගැන එක්ෙකෙනක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ෙම්ක ෙහොයා ෙගන, අපි ඒ  මුදල් 
ෙගවන්න  කියා කරෙගන යනවා. එෙහම නම් ෙම් ෙසේවකයන්ව 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම 
වැටුප් අවලංගු කිරීමට ෙහෝ විශාම වැටුප් කමය ෙවනස් කිරීමට 
රජය කිසිදු තීරණයක් ෙගන නැහැ. සත්ය එයයි. නමුත් විශාම 
වැටුප් අවලංගු කරන බවට අසත්ය පකාශ කරමින් ඔවුන් වර්ජනය 
කළා.  එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ට සහන පදනම මත ලැෙබන වාහන 
බලපත අෙහෝසි ෙනොකරන බව අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ 
කළා. සත්යය එයයි. එක ෙයෝජනාවක් තිබුණා, අද ෙම් රෙට් 
පවතින වාහන තද බදය නිසා වාහන පමාණය අඩු කර ගන්න, 
බලපත ෙදන එක අවුරුදු ෙදකක් යනතුරු නවත්වමු කියලා. අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. සමහර අය 
ඇවිත් එතුමාව හමුවුණා; අපත් හමුවුණා. එෙහත් ඔය කියන 

සංගම්වල අය ආෙව් නැහැ. තරුණ ෛවද්යවරුන් ආවා; 
කථිකාචාර්යවරුන් ආවා. අපිත් ෙම් පශ්නය ගැන දන්නවා. ඒ නිසා 
අවුරුදු 10කට වතාවක් ෙම් බලපතය ලබා ගන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න ෙයෝජනා වුණා. අපි කිව්වා, "හරි, එෙහම නම් අවුරුදු 
10කට වතාවක් ෙදමු. තවත් පශ්න ඇති වුෙණොත් අපි කියන්නම්" 
කියලා. එම තීරණය ගත්ෙත් අඟහරුවාදායි; තුන්වන දා ෙනොෙවයි. 
පළමුවැනිදා අෙප් කැබිනට් කමිටුෙව්දි අපි එය තීරණය කළා. 
බදාදා මම ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන කථා කරලා 
විපක්ෂෙය් අෙනක් මන්තීවරුන් ගණනාවකෙග්ත් එකඟත්වය 
ලබාගත්තා. ඉතින්, තුන්වැනිදා වර්ජනයකට ගිෙය් ෙමොකටද? 
වාහන බලපතය ලබා දීම ෙදපාරකට සීමා කරලා, අවුරුදු 10කට 
සැරයක් ලබා ෙදන බව දැනෙගන ෙන් වර්ජනයකට ගිෙය්? ෙම් 
සංගම් අපි එක්ක කථා කරලා නැහැ. එෙහත් සමහර තරුණ අය 
ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපට demurrage  පශ්න තිෙබනවා, LC විවෘත 
කරලා තිෙබනවා" කියලා. මම කිව්වා, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාත් 
එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි ඒවා විසඳා ගනිමු කියලා. 
නමුත් එක වෘත්තීය සමිති නායකයකුවත් ආෙව් නැහැ, ඒ ගැන 
කථා කරන්න. එම සාමාජිකයන් ඇවිල්ලා අපට කථා කරලා 
කිව්වා, ෙම්වා ලබා ෙදන්න කියලා.  අපි ඒ අයට සහන දුන්නා.  

අපි එදා  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ එක්ව සටන් 
කළා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් තිබුණු ඒකාධිපතිත්වය නැති 
කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉල්ලන්ෙන් නැති ඒවා ගැනත් අපි 
කථා කරනවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා, නිවාසයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා රජෙය්  ෙසේවකයන්ට අවුරුදු දහයකින්, 
පහෙළොවකින්  ෙගවන්න පුළුවන් විධියට ණයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියන කාරණය ගැන - a Rent  and Purchase Scheme 
for Public Servants. එක වෘත්තීය සමිතියකින්වත් ෙම්ක 
ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපිම දැන් කථා කර ෙගන යනවා, ෙකොයි 
කාලෙය්දීද ෙම්ක කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක 
ගැන. ඒකත් ලබා ෙදන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට. ඒ වාෙග්ම  
තරුණයන්ට අවශ්ය වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැනත් අපි කථා කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 
දියුණු කිරීම, ඒවා කළමනාකරණය කිරීම, රජෙය් ෙසේවය දියුණු 
කිරීම ගැන අපි කථා කරනවා.  

එක අතකින් උපාධිධාරින් සටන් කරනවා, තමන්ට ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට ලැෙබන්න ඕනෑ නියම තත්ත්වය ෙනොෙවයි 
කියලා. ඒක විශාල පශ්නයක්. ඒවාට විසඳුම් එක සැෙර් ලබා 
ෙදන්න බැරි වුණත්, අපි ටිෙකන් ටික කථා කරලා ඒවාට විසඳුම් 
ෙසොයලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා නිකම් ඇද ෙගන යන්න උවමනා 
නැහැ. අපට පුළුවන් නම් ෙම් පශ්න පෑන් පහරින් විසඳන්න, අපි 
විසඳනවා. බැරි නිසා තමයි ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු කර ෙගන 
යන්ෙන්.  

ඒ එක්කම මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි කාෙග්වත් 
වැටුප්, විශාම වැටුප් අඩු කරන්ෙන් නැති බව. අපි ඒවා ෙගවනවා. 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒත් අපටත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා කියපු හැටියට 2016 වර්ෂෙය් 
ආදායම රුපියල් බිලියන 2,005යි. හැම අංශෙය්ම වැටුප් ෙගවීම 
සඳහා රුපියල් බිලියන 632ක් වැය ෙවනවා. Pension සඳහා 
ෙගවීමට රුපියල් බිලියන 169ක් වැය ෙවනවා. ඊළඟට, ණය 
ෙගවන්න තවත් රුපියල් බිලියන 1,390ක් වැය ෙවනවා. ඉතින් 
එතෙකොට එතැනම රුපියල් බිලියන 2,005ට වඩා වියදම වැඩියි 
ෙන්. ඒ පාරවල් හදන්න, පන්සල්වලට ආධාර ෙදන්න, වාහන 
ෙදන්න, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වියදම්වලට ෙදන මුදල් ආදී ෙමොනවත් 
නැතුව. ඒ වාෙග්ම අපට තව රුපියල් බිලියන 23ක් ෙසොයන්න 
තිෙබනවා, අර්ථ සාධක අරමුදලට.  

ෙම් ෙද්වල් කරන ගමන් අපි බලන්ෙන්, ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ආරක්ෂා කර ගන්න. එෙහම කමයක් අපි ෙහොයලා ෙදන්නම්. අපි 
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ණයත් ෙගවන්න ඕනෑ. පාෙදනිය කියපු විධියට කටයුතු කළා නම්, 
ණය තවත් වැඩි ෙවනවා. මුළු රෙට්ම වැඩ කටයුතු, හැම ෙදයක්ම 
නවත්වන්න සිදු ෙවනවා. ඒකයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Channelling  also will have to be stopped. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 Everything you will have to stop, if you had this. ෙම් 

ඔක්ෙකෝම කර ෙගන යන්න අපිට උදවු කරන්න.  

අද ෙම් රෙට් ෙලොකුම පශ්නය හැටියට තිෙබන්ෙන් විරැකියාව. 
විරැකියාව විසඳා ගන්න නම්, අපි තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
ෙදන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, අෙප් වාසුෙද්ව නානායාක්කාර 
මන්තීතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ණය 
ගන්නවා නම්, ඒ වග කීම භාර අරගන්න ඕනෑ. ඉතින් අපි 
ෙකොෙහොමද, එක් ෙකෙනක්වත් රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන්? 
ෙම් විධියට ගිෙයොත්, ඉදිරි අවුරුදු 10 තුළ රජෙය් ෙසේවයට තරුණ 
තරුණියන් බඳවා ගන්න බැරි ෙවනවා. අපි ෙපෞද්ගලික අංශය හා 
රජෙය් අංශය කියන ෙදකටම එකම විශාම වැටුප් කමයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්, අනාගතෙය් එන අය සඳහායි. දැනට ඉන්නා අයට එය 
බලපාන්ෙන් නැහැ. අනාගත ෙය් එන අය ඒ සඳහා ලැහැස්තියි. 
තරුණෙයෝ ඒ ගැන කියනවා. අපි කාර්යාලවලට ගියාමත් දකිනවා.  

මම සිරිෙකොතට යන දවසටත් දකිනවා, 500ක් විතර ඇවිත් 
සිටින බව. හැම දාම එෙහම ඉන්නවා. ෙමතැන ඉන්නවා. ඉතින් 
අපි ඒ අයට රැකියා ෙනොදී ඉන්නද? ඒ අයට රැකියා ෙදන්න එපාය 
කියා ෙමොකක් හරි වෘත්තීය සමිතියක් කියනවාද? රුපියල් 10,000 
ගැනයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඒකත් විසඳන්න බලනවා. ෙමොකද, ෙම් අනුව එකවරම රුපියල් 
10,000 වැටුපට එකතු කරන්න අමාරුයි. කථා කරලා, 
කමානුකූලව ඒ සඳහාත් විසඳුමක් ෙසොයා දිය යුතුව තිෙබනවා. 
අන්න එෙහම පසුබිමක තමයි, අද අපි ෙම් පශ්න විසඳීම සඳහා 
කියා කරෙගන යන්ෙන්.  

ෙම් එක එක සංවිධානවලින් කියන කථා දිහා බැලුවාම, ෙම් 
එකක්වත් අපි පකාශ කරපු ඒවා ෙනොෙවයි කියා ෙපනී යනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම සමහර වෘත්තීය සමිති අප සමඟ කථා කරනවා. 
අදත් කණ්ඩායම් ෙදකක් එනවා. ෙසනසුරාදාත් හමු ෙවන්න 
එනවා. ෙම් කෑ ගහන එක්ෙකෙනකුවත් අප හමුවීමට ඇවිල්ලා 
නැහැ.  

බැංකු ගැන කථා කරනෙකොට, අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය 
වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ෙදක, තුනකින් බැංකුවලට හානියක් ෙවයිද කියා පශ්නයක් මතු 
වුණා. ඒ අනුව බැංකු සමඟ කථා කළාම, ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත් 
කියන එක ගැන ඒ අය සංෙශෝධන සිදු කර දීලා තිෙබනවා. අපි 
බලන්ෙන්, ෙමය එන අවුරුද්ද ෙවනකම් කියාත්මක කරලා, ඉන් 
පසුව මුදල් ඇමතිතුමා එක්කත් කථා කරලා, එම සංෙශෝධන අනුව 
කටයුතු කරන්නයි. දැනට බැංකු එකකටවත් හානියක් ෙවලා 
නැහැ. ෙම් ඇවිත් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපිට කියන්ෙන්, ෙම් 
තරුණයන්ට රැකියා ෙදන්න එපා කියලාද? අනික,  මුදල් 
ඇමතිතුමා තව කටයුත්තක් සිදු කළා. ඒ තමයි, ආපසු බඩු මිල අඩු 
කිරීම. ඒ අනුව ෙදපාරක් බඩු මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වුණත් 
ෙම්වා ෙදන්න නම්, අපි බඩු මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ.   

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
දැන් ෙසෞඛ්යයට ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 

තිෙබනවාද කියන එකත් බලන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. එක පැත්තකින් සල්ලි ෙවන් කරනවා. තව පැත්තකින් 

භාණ්ඩවලට තිබුණු බදු ටික අපි අයින් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ෙම්වා වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපි ෙපටල් මිල ෙදගුණයක් කරනවා 
නම්, ෙම් සියල්ලටම අවශ්ය ෙවන මුදල් ටික ෙසොයා ෙදන්න 
පුළුවන්. අපිට  එළවලුවල මිල වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්, අපිට 
කිරිපිටිවලට තව ෙලොකු tax එකක් දමන්න පුළුවන් නම් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම එක සැෙර් ෙගවා දමන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරන්න 
බැහැ. ඒකයි, අපි ෙම් කරුණු ජනතාවට කිව්ෙව්.  ජනතාවට සහන 
දීලා බඩු මිල අඩු කරන ගමන්, ෙම් ටිකත් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම අපි දැන් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් අවම වැටුපක් 
ෙගෙනනවා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සඳහාත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒක ෙගවන්න සිදු 
ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් එෙහම කරන්න එපා කියලායි. 
අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට බල කරනවා, ෙගව්ෙව් නැත්නම් ෙගවන්න 
කියලා. අන්න ඒ ටිකයි කර ෙගන යන්ෙන්. අපි කිසි විටක ඒ 
එකක්වත් අවලංගු කරන්ෙන් නැහැයි කියලා මා කියන්න 
කැමැතියි.  

ඔවුන් සීපා ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් කරන්න යන්ෙන්ත් ඒ 
ෙදයමයි. දැන් සීපා ගිවිසුමක් නැහැ. නමුත් එෙහම එකක් 
තිෙබනවාය කියා අසත්ය පකාශ කරමින් රට අවුලට පත් කරන්න 
උත්සාහ දරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව 
නිශ්ශබ්දව ඉන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහම අවුල් කරන ෙකොට. යහ 
පාලනය ආරක්ෂා කරන්නත් අදාළ පියවර ෙම් රෙට් ජනතාව 
ගනියි. වෘත්තීය සමිති පශ්න විසඳන්න ඕනෑ. පුළුවන් ඒවා 
ඔක්ෙකොම විසඳා ෙදන්නම්. ඉතිරි අයටත් අපි කථා කරන්න 
ලෑස්තියි. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ෙහේතුව මත රට ආපසු 
හරවන්න ගි ෙයොත් කෙඩ් යන අයට කෙඩ්ට යන්න බැරි ෙවයි. 
එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. ෙවන කියන්න ෙදයක් නැහැ. 

රාජපක්ෂ ෙරජීමය රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපත නිකුත් 
කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නවතා දැම්මා. ඒ, 2008 වසෙර් මාර්තු 
31වන දා. එදා පටන්  2010 ෙදසැම්බර 15වන දා දක්වා ෙම් 
නිෙයෝගය බල පැවැත්වුණා. හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව් නම් රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය වර්ජන කරන්නට ගිෙය් නැහැ. 
දැන්  අවුරුදු 10කට වතාවක් වාහන ෙදනවා කිව්වාම වර්ජනය 
කරනවා. රාජපක්ෂ ෙරජීමෙය් පීඩාකාරි පාලනය සහ 
අකාර්යක්ෂමතාව නිසා අපට ජීඑස්පී ප්ලස් සහනය නැති වුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය පකාශ 
නිකුත් කෙළේ නැහැ; වර්ජන කරන්නට ගිෙය් නැහැ. සුදු වෑන් 
සංස්කෘතිය රට පුරා පැතිරුණා. මිනිසුන් අතුරුදහන් ෙකරුණා; 
මහ මඟ මරා දැම්මා. හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය පකාශ නිකුත් කෙළේ නැහැ; වර්ජන 
කරන්නට ගිෙය් නැහැ.  

රතුපස්වල වතුර ෙපොදක් ඉල්ලපු ජනතාවට ෙවඩි තිබ්බා. 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙකොල්ලයට විෙරෝධය දැක් වූ 
කටුනායක ෙරොෂාන් චානක මරා දැම්මා. ඒ ෙවලාෙව් එතැන 
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කීෙදෙනක් සිටියාද? හැබැයි ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය වර්ජනය කරන්නට ගිෙය් නැහැ. අද ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස්. දැන් ලබන සතිය වන විට අපි අලුත් 
ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, හැම පාෙද්ශීය 
සභාවකම නිෙයෝජනෙයන් සියයට 25ක් කාන්තාවන්ට ෙවන් 
කරන්න. ඒවාද නවත්වන්න හදන්ෙන්?  

රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති පාෙදනිය 
මහතා ඇතුළු සමහර ඉහළ නිලධාරින් තමන්ෙග් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් තවමත් රාජපක්ෂ ෙරජීමය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 
නමුත් තමන්ෙග් පැවැත්මට වඩා රෙට් පැවැත්ම ගැන සිතන්නය 
කියා මා එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තමන්ෙග් පැවැත්ම මුල් 
කර ෙගන, අසත්ය පචාර පතුරවන්න එපා. තමන්ෙග් පැවැත්ම මුල් 
කර ෙගන සංගමෙය් සාමාජිකත්වය මුළා කරන්න එපා. තමන්ෙග් 
පැවැත්ම මුල් කර ෙගන රට අවුල් කරන්න එපා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට අවස්ථා ගණනාවකදී 
මා ෙපන්වා දී තිෙබන ආකාරයට අප ජනවාරි 08 වන දා ජය ගත් 
විප්ලවය යළි පරාජය කරන්නට කිසිෙවකුට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
පතිවිප්ලවයට හිස ඔසවන්නට අපි අවකාශ සලස්වන්ෙන් නැහැ. 
අප  ෙම් පසු කරන්ෙන් සංකාන්ති සමයක්. අප ෙම් යන්ෙන් නව 
ෙද්ශපාලන ගමනක්. අප කියාත්මක කරන්ෙන් ෙම් මුළු මහත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩු බලය සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා 
සම්මුතිවාදී කමෙව්දයක්. ෙම් රට යළි ෙගොඩ නැංවිය හැක්ෙක් ඒ 
මාර්ගෙයන් පමණයි.  

ඒ නිසා තම තමන්ෙග් පටු අරමුණු පෙසකලා රට ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කිරීමට එක් ෙවන ෙලස මම සියලු ෙදනාෙගන්ම යළිත් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අපි ෙම් ගැන වාදයකට 

යන්ෙන් නැතිව, ෙව්ලාව ඉතිරි කර ගනිමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. වාදයක් ෙනොෙවයි. වාදයකට වඩා ෙදයක් මම 

ෙම් කියන්න යන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, කියන්න. අවසරය ෙදනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ඉඩ ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, අවස්ථාව තිෙබනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යමක් කිව්වාට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. ඒකයි ෙමතැන 

ෙවලා තිෙබන පශ්නය.  

සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කර 
ගැනීමට අගමැතිතුමා දක්වන උනන්දුව මත අෙප් රෙට් 
වෘත්තිකයන්, වැඩ කරන විෙශේෂ ෙකොටස් කැලඹිලා තිෙබනවා, 
ෙම් CEPA ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වගන්ති ගැන. එම නිසා මම 
අගමැතිතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි, විරුද්ධ පක්ෂය එක්ක, -
සැබෑ විපක්ෂය එක්ක- සාකච්ඡා- [බාධා කිරීම්] ඉන්නෙකෝ 
ෙපොඩ්ඩක්. [බාධා කිරීම්] මම දන්නවා, අගමැතිතුමා එකඟ ෙවයි, 
අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා-[බාධා කිරීම්] අපිත් එක්ක ෙම් පශ්න
- [බාධා කිරීම්] ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹීම ගැන ෙහෝ ශී 
ලංකාෙව්යි ඉන්දියාෙව්යි මිතත්වය ගැන අපි විරුද්ධ නැහැ. 
අනවෙබෝධය ෙහෝ සැකය නිසා එයින් ඇති විය හැකි රැකියා 
තත්ත්වයන් ගැන සහ අහිතකරභාවය ගැන ඔබතුමා දරන මතය 
අෙප් විපක්ෂය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, ෙම් ගැන කටයුතු 
කරන්න. ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා ෙම් සාකච්ඡාවට යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා යන්ෙන් 

මූලික සාකච්ඡාවට. ගරු කථානායකතුමනි, අපට පුළුවන් නම් 
19ෙවනි දා ෙවන විට කාරක සභා ෙයෝජනා ටික සම්මත කර 
ගන්නට, අදාළ කාරක සභාවට ඔක්ෙකොම ටික ඉදිරිපත් කරන්නට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. If we can have the Oversight 
Committees by January-  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But that will be only in January, Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
There is nothing much.  I can assure you that the Hon. 

Minister is not going to -[Interruption.] Take my 
assurance. I went and told them that we are not having 
services in it.  They have agreed.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is good if you can arrange a discussion between the 

Opposition and the Government.   
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
If you want it there is no problem.  He can brief you 

also.  There is no problem.   
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
These are national policies on which we can reach 

agreement. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay.  Before the 19th, he will brief you on these topics 

and after we come back - එතෙකොට සැබෑ විපක්ෂ 
නායකතුමාටත්, shadow විපක්ෂ නායකතුමාටත් ෙදන්නාටම අපි 
කියන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] I know -[Interruption.] Royal, 
Royal. So, Hon. Member, all this is between the class of 60's.  
Is  it not?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 

 
පාසැල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට වවුචර් පත් 

ලබා දීම :  
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  

பாடசாைல சீ ைடத் ணிக்குப் பதிலாக 
பண உ திச்சீட்  வழங்கல் :  
கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

ISSUE OF VOUCHERS IN PLACE OF UNIFORM 
MATERIAL:  

STATEMENT BY MINISTER OF EDUCATION 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් හා රජෙය් ආධාර ලබන සිසු 

දරු දැරියන්ට ෙනොමිලෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීම 1993 
වර්ෂෙය් සිට අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් අඛණ්ඩව සිදු කර ඇත. 
2014 වර්ෂෙය් සිට වසර මැදදී ද, දුෂ්කර, අති දුෂ්කර හා හුෙදකලා 
පාසල් සිසුන් සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි නිකුත් කර ඇත. ෙමම 
වැඩසටහන 2016 වර්ෂය සඳහා ද අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් 
කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 2015 වසර සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි පාසල් දරුවන්ට ලබා දීම සිදු කරන ලද්ෙද් ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය අනුගමනය 
කිරීම තුළිනි.  

එහිදී රජය මුහුණ දුන් බරපතළ ගැටලුවක් වූෙය් පාසල් 
ළමුන්ට ලබා ෙදන පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි නියමිත 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොර වීම පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙගන් 
ෙචෝදනා එල්ල වීමයි. පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා සපයන ලද ෙරදි 
ගුණාත්මකභා වෙයන් ෙතොර වීම නිසා ඇතැම් ළමුන් භාවිතය 
පතික්ෙෂේප කරන බවටත්, නිවෙසේ ෙවනත් කටයුතු සඳහා එම නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ෙයොදා ගන්නා බවටත් ෙමම ෙචෝදනාවලින් කියවිණි. 

එෙමන්ම, ඉහළ ආදායම් ලබන පවුල්වල ළමුන් ෙමම නිල 
ඇඳුම් භාවිත ෙනොකිරීම නිසා වාර්ෂිකව මිලදී ගනු ලබන පාසල් 
නිල ඇඳුම්වලින් සියයට 25ක පමාණයක් අපෙත් යන බවද, 
සමීක්ෂණ ෙතොරතුරුවලින් අනාවරණය ෙව්. පාසල් ළමුන් සඳහා 

අවශ්ය ෙරදි පමාණය තීරණය කර ඇත්ෙත් කාණ්ඩ තුනක් 
ෙවනුෙවන් සකසන ලද සම්මත මිනුමක් භාවිත කිරීම තුළිනි. 
ඇතැම් ළමුන්ට එම ෙරදි පමාණයන් පමාණවත් වුවද ඇතැම් 
ළමුන්ට පමාණවත් ෙනොෙව්. එෙමන්ම ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන 
පාසල් නිල ඇඳුම් භාවිතය එවැනි ළමුන් පතික්ෙෂේප කරන බවද 
ඇතැම් ළමුන්ට අවශ්ය පමාණයට වඩා අතිරික්තව ෙරදි පමාණයක් 
ලැබීම නිසා අපෙත් යාමක් සිදු වූ බවද නිරීක්ෂණය විණි. 

එෙමන්ම පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීෙම් කාර්යයන්හි 
සංකීර්ණ බව නිසාම සෑම වසරකම  අවසන් පාසල් නිවාඩුවට ෙපර 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දී ඇත්ෙත් සියයට 35ක පමණ පතිශතයකි. 
නියමිත දිනට සැපයීම් කර ෙනොමැත. 

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි පවාහනය, ඇසිරීම, පැටවීම, බෑම සහ 
ගබඩා කිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමටද රජයට සිදුවිණි. මීට 
අමතරව ෙද්ශීය ෙරදි පිළි නිෂ්පාදකයන්ෙග් හා ෙරදි 
ආනයනකරුවන්ෙග් ඒකාධිකාරයටද රජයට වරින් වර මුහුණ දීමට 
සිදුවිණි.  

ෙරදිවල ගුණාත්මකභාවය අදාළ පිරිවිතරයන්ට අනුව තිෙබ්දැයි 
පරීක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දය වූෙය් පැකට් දසදහසකට එකක් 
(10000:1) පරිදි අහඹු ෙලස ෙතෝරා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමයි. ෙමය 
එතරම් සාර්ථක කමෙව්දයක් ෙනොවීය. අෙනක් අතට ෙමම 
කාර්යය සඳහා ෙයොදාගත හැකි වන රාජ්ය ආයතන වන ශී ලංකා 
ෙප්ෂ කර්මාන්ත හා ඇඟලුම් ආයතනය, ශී ලංකා පමිති ආයතනය 
හා ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ධාරිතාවද අෙප්ක්ෂිත මට්ටමක 
ෙනොතිබුණි.  

ඉහත කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනාත්මකව අධ්යයනය කළ 
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව විසින් 
පාසල් ළමුන් ෙවත නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබාදීම ෙවනුවට මුදල් වවුචර් 
පත් නිකුත් කිරීම සුදුසු බව නිර්ෙද්ශ කළ අතර, එම නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන ෙලස අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙවත දැනුම් ෙදන ලදී. එමඟින් පහත දැක්ෙවන 
පතිලාභ ඉටු කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන ලදී.  

 

01. නිසි පමිතිෙයන් හා ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදි තමාෙග් අභිමතය පරිදි ෙතෝරා ෙගන මිලදී 
ගැනීෙම් අවසථ්ාව ෙදමාපියන්ට හා සිසු දරුවන්ට ලැබීම. 

02. අපෙත් යාම ෙහෝ පමාණවත් ෙනොවීම යන අවසථ්ා 
ෙදෙකන් බැහැරව අවශ්ය පමාණය පමණක් මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාව ලැබීම. 

03. ෙමම වවුචර් පත ෙයොදා ගනිමින් අවශ්ය නම් තවත් මුදලක් 
ෙයොදා මසා නිම කළ ඇඳුමක් මිලට ගත හැකි වීම.  

04.  ෙමෙතක් පධාන ෙපෙළේ ව්යාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනක් 
පමණක් සතුව පැවැති නිල ඇඳුම් ෙරදි සැපයීෙම් 
ඒකාධිකාරය ෙවනුවට දිවයින පුරා විසිරී සිටින 
ව්යාපාරිකයන් අතර නිල ඇඳුම්  ෙරදි සැපයීෙම් අවසථ්ාව 
ෙබදී යාම.  

ෙමෙලස සද්භාවෙයන් ආරම්භ කරන ලද ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීෙම්දී එය කඩාකප්පල් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
විවිධ ආරක්ෂක උපකම ෙයදීමට සිදු විය. පාසලට ලැෙබන සියලුම 
තිළිණ පත්වල විදුහල්පතිවරයා හා ගුරු වැටුප් සඳහා බලය පවරා 
ඇති තවත් එක් අෙයකු අත්සන් කිරීම; ගුරු වැටුප් ගිණුෙම් නම, 
බැංකුව හා බැංකු ගිණුම් අංකය සටහන් කිරීම; පන්ති භාර  ගුරු 
භවතා විසින් ෙමම තිළිණ පත් ෙල්ඛනගත කර සිසු දරුවන්ට, 
ෙදමව්පියන්ට, භාරකරුට ලබාදී හැඳුනුම්පත් අංකය සටහන් කර 
අත්සන ලබාගැනීම; කිසියම් තිළිණ පතක් පිළිබඳව අෙළවිකරුට 
අනන්යතාව තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්ය වන්ෙන් නම් 
0714390000 දරන ජංගම දුරකථන අංකයට ෙකටි පණිවුඩයක් 
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ලබාදී තහවුරු කර ගැනීම -ෙමම SMS පණිවුඩයට මුදලක් අය 
වන්ෙන් නැහැ.- නිල ඇඳුම් මිලදී ගත් පසු අදාළ 
අෙළවිකරුවාෙගන් තිළිණ පතට සමාන වටිනාකමකින් යුතු බිල් 
 පතක් ලබාෙගන පන්ති භාර ගුරුවරයාට ලබාදීම; නිල ඇඳුම් මිලදී 
ගැනීම සඳහාම පමණක් ෙමම තිළිණ පත භාවිත කළ යුතු බවට 
සටහන් කිරීම ඊට නිදසුන් කීපයකි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා තමන්ෙග් ආසනවල වාඩි ෙවන්න. ෙම් 

සද්දය එන නිසා පරිවර්තන කටයුතු කිරීමටද අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා. හැම ෙවලාෙව්ම ෙම්ක කියන්න බැහැ. කරුණාකර 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබාෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙමන්ම තිළිණ පත් ලබා දීෙම් වැඩසටහෙන් මූලික 

කියාකාරකම් ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 2015 ෙනොවැම්බර් මස 16වන 
දින සිටය. ඒ අනුව දින 10ක් වැනි ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී 
සියලුම කියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමත්, පසම්පාදන කියාවලිය 
අනුගමනය කරමින් වවුචර් පත් මුදණය කිරීමත්, ඒවා කලාප 
වශෙයන් ෙවන් කර ෙබදා හැරීමත්, කලාප මඟින් විදුහල්පතිවරු 
ෙවත ෙබදා හැරීමත්, විදුහල්පති මඟින් පන්ති භාර ආචාර්යවරුන්  
ෙවතට ලබා දීමත්, එතැනින් සිසු දරුවා අතට වවුචර් පත් ලබා 
දීමත්, ඉතා ෙකටි කලක් තුළදී සිදු කිරීමත් අප ලැබූ විශාල 
ජයගහණයකි. 

ෙමහිදී විවිධ අභි ෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට ඊට සම්බන්ධ වූ 
පාර්ශ්වයන්ට සිදු විණි. ෙදමව්පියන්ෙගන් විවිධ මැසිවිලි නැ ෙඟන 
බවට ඇතැම් මාධ්ය හරහා විවිධ ෙචෝදනා එල්ල විණි. තිළිණ පත් 
ලබා දීම සඳහා 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් ෙදමාපියන් පාසලට කීප 
වරක් කැඳවීම, එෙලස මතු කළ එක් ෙචෝදනාවකි. තිළිණ පත් 
ෙදමාපියන් අතට ලබා දීමට උපෙදස්දී ඇත්ෙත් 1 - 5 වසර සිසුන් 
සඳහා පමණි. එයද තිළිණ පත්වල ආරක්ෂාව සඳහාය. ඊට ඉහළ 
පන්තිවල දරුවන් අතටම වවුචර් පත් ලබා දීමට උපෙදස් දී ඇත. 1 
- 5 වසර සිසු දරුවන්ෙග් ෙදමාපියන් පගති වාර්තා ලබා ගැනීම හා 
ෙදමාපිය රැස්වීම් වැනි කරුණු සඳහා වර්ෂ අවසානෙය් 
අනිවාර්යෙයන්ම පාසලට පැමිෙණන බැවින් එම දිනයන්හිදී 
ෙදමාපියන් ෙවතට නිල ඇඳුම් වවුචර් පත් ලබා දීමට උපෙදස්දී 
ඇත. එයද 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් ෙදමාපියන් සඳහා පමණි. 

මීට ෙපර සෑම වසරකදීම 1 - 5 වසර සිසුන්ෙග් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ලබාදී ඇත්ෙත් එම දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් අතටම බව ෙමහිදී 
සිහිපත් කළ යුතුය. එෙහත් මීට ෙපර සෑම වසරකදීම නිල ඇඳුම් 
ෙරදි භාර ගැනීම සඳහා ෙදමාපියන් පාසලට පැමිණ ඇති අතර, 
එහිදී ෙමම ෙචෝදනාව එල්ල වී ෙනොමැත. ඇතැම් විට විද්යාලයීය 
අවශ්යතා අනුව ෙදමාපියන් කිහිපවරක් කැඳවීමට විදුහල්පතිවරුන් 
විසින් කටයුතු කරනු ලැෙබ්. නිදසුනක් ෙලස, පගති වාර්තා 
භාරදීම්, ෙදමාපිය රැස්වීම් හා වාර්ෂික විවිධ පසංග දැක්විය හැකිය. 
ෙම් සෑම අවස්ථාවකදීම වාෙග් ෙදමාපි ෙයෝ පාසලට පැමිෙණති. ඒ 
බැව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අමතක කර අමාත්යාංශයට ෙචෝදනා 
කරති. 

සිසුන් වැඩි පිරිසක් සිටින පාසල්වල, විදුහල්පතිවරයාට 
අත්සන් කිරීමට පමාණවත් කාලයක් ෙනොමැති බවටද ෙචෝදනාවක් 
ඉදිරිපත් වී ඇත. පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුෙම් අත්සන්කරුවන් 
පමාණය ෙමම කටයුත්ත සඳහා වැඩි කර ගැනීමට බලය 
පැවරීමටත් ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් කිහිපෙදෙනකුෙග් අත්සන් ෙයොදා 

ෙගන එම කාර්යය කඩිනම් කර ගැනීමට අමාත්යාංශය විසින් 
උපෙදස් ලබාදී ඇත්ෙත් එම ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහාය. 
එෙමන්ම ආනන්ද විදුහල, රාජකීය විදුහල හා විශාකා විදුහල වැනි 
සිසුන් විශාල පිරිසක් සිටින පාසල්වලද ෙමම කටයුත්තත කිසිදු 
බාධාවකින් ෙතොරව සිදු කර ඇති බැව්ද තවදුරටත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ලක් කරමි. 

එෙමන්ම ලංකාෙව් පාසල් 10,121න් 9,175ක්ම ඇත්ෙත් 
සිසුන් 1,000ට වඩා අඩු පාසල් ෙව්. සිසුන් 1,000ට වඩා වැඩි 
පාසල් ඇත්ෙත් 946කි. සිසුන් 2,000ට වඩා වැඩි පාසල් ඇත්ෙත් 
317කි. සිසුන් 3,000ට වඩා වැඩි පාසල් ඇත්ෙත් 119කි. 

නිල ඇඳුම් තිළිණ වවුචර්පතින් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීමට 
පමාණවත් කාලයක් ලබා දී ෙනොමැති බවද එල්ල වී ඇති තවත් 
ෙචෝදනාවකි. එෙහත් දැනටමත් 2016 ෙපබරවාරි 28වැනි දින 
දක්වා තිළිණ පෙතහි කාලය දීර්ඝ කර ඇත. ඒ අනුව නිල ඇඳුම් 
ෙරදි මිලදී ගැනීම සඳහා මාස 3ක කාලයක් ඇති අතර, නගරයට 
එන ඕනෑම අවස්ථාවකදී තිළිණ පත් භාවිත කරමින් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි මිලදීගත හැකිය. 

2015.12.04 දින වන විට නිල ඇඳුම් තිළිණ පත් සියලුම දරු 
දැරියන්ට ලබා දීමට පියවර ෙනොගත් බවටද ෙචෝදනාවක් ඉල්ල වී 
ඇත. එෙහත් පසු ගිය වසෙර්දී  අවසන් පාසල් නිවාඩුවට ෙපර නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දී ඇත්ෙත් සියයට 35ක පමණ පතිශතයකි. 
ෙකෙසේ වුවද, ෙමම වසෙර් පාසල් නිවාඩුවට ෙපර සියයට 95ක 
පමාණයක් සිදු දරු දැරියන් අතර තිළිණ පත් ෙබදා දී ඇති බැව් 
ඔබෙග් අවධානයට ලක් කරමි. 

තිළිණ පත් මඟින් නිල ඇඳුම් මිලදී ගැනීෙම්දී එකම විදුහෙල් 
එකම පාට ඇති ෙරද්ෙදහි විවිධ පෙභ්දයන් දක්නට ලැෙබනු 
ඇතැයි යන්නද තවත් එක් ෙචෝදනාවකි. පසු ගිය වසර තුළදී ෙබදා 
දුන් නිල ඇඳුම් ෙරදිවලද ෙමවැනි විවිධත්වයක් තිබූ බවටත් 
නියමිත පමිතියට අනුව නිෂ්පාදනය ෙනොකළ ෙරදි ෙබදා දී ඇති 
බවටත් ෙදමව්පියන් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙචෝදනාවන්ට අනුව පැකට් 
ලක්ෂ 12කට අදාළව පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇත. ගරු 
කථානායකතුමනි, නියමිත පමිතිෙයන් ෙතොරව ආපු ෙරදි පැකට් 
ලක්ෂ 12ක් අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවා. ඒවා දැනටත් තිෙබනවා. 
ඒවා මාරු කර ෙදන්න කියලා අපි ඒ සැපයුම්කරුවන්ට ෙම් වන 
විට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් රැඳවුම් ගාස්තු 
මුදා හරින්ෙන් නැහැ කියාත් දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ වෙග් පැකට් 
ලක්ෂ 12ක් තිෙබනවා. 

ඒ අනුව අනාවරණය වූ ගුණාත්මක බවින් අඩු ෙරදි ෙතොගය 
ෙවනුවට ගුණාත්මක බවින් යුතු ෙරදි නැවත ෙගන්වා ගැනීමට 
අමාත්යාංශයට සිදු වී ඇත. නමුත් ෙමම වවුචර් කමය කියාත්මක 
කිරීම තුළින් දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට තමා ෙතෝරාගන්නා නිල 
ඇඳුම්වල තත්ත්වය පිළිබඳ පාෙයෝගිකව පරීක්ෂා කර බලා සුදුසු 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. ඒ අනුව 
දිවයිෙන් ඕනෑම ෙරදි  ෙවෙළඳ සැලකට ෙගොස් මිෙලන් අඩු, 
තත්ත්වෙයන් උසස් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව 
උදාවී ඇති බැව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කළ යුතුව ඇත. 

තිළිණ පෙතහි පිටුපස විදුහල්පතිවරයාෙග් නිල මුදාව 
ෙනොමැති අවස්ථාවලදී බැංකුව විසින් අෙළවිකරුට මුදල් ලබාදීම 
පතික්ෙෂේප කරන ලද අවස්ථාද වාර්තා විය. තිළිණ පත පිටුපස 
විදුහල්පතිවරයාෙග් නිල මුදාව තැබීම අත්යවශ්ය ෙනොවන බවට 
මහජන බැංකුව හා ලංකා බැංකුව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර 
ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙමන්ම තිළිණ පත් බැංකුගත කිරීෙම්දී අෙළවිකරුට අදාළ 
බැංකු ශාඛාවක ජංගම ගිණුමක් පවත්වාෙගන යෑම අත්යවශ්ය 
ෙනොවන බවද, අෙළවිකරුවන් විසින් පවත්වාෙගන යන ඕනෑම 
ගිණුමකට තිළිණ පත් වටිනාකම බැර කළ හැකි බවද බැංකුවලට 
දන්වා ඇත. එෙමන්ම අෙළවිකරුවන්ට බැංකු මඟින් එවෙලහිම 
තිළිණ පත් මුදල් බවට පත්කර ගැනීෙම් හැකියාවද ඇත. 

එෙමන්ම ලංකා බැංකු ශාඛාවක පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුම 
පවත්වාෙගන යන පාසල් මඟින් නිකුත් කරනු ලබන තිළිණ 
පත්වල අත්සන් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් විය හැකි නම් මහජන 
බැංකු ශාඛාවකින් අෙළවිකරුවන්ට ඒ සඳහා මුදල් ෙගවිය හැකි 
බවටත්, මහජන බැංකු ශාඛාවක පාසල් ගුරු වැටුප් ගිණුම 
පවත්වාෙගන යන පාසල් මඟින් නිකුත් කරනු ලබන තිළිණ 
පත්වල අත්සන් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් විය හැකි නම් ලංකා බැංකු 
ශාඛාවකින් අෙළවිකරුවන්ට ඒ සඳහා මුදල් ෙගවිය හැකි බවටත් 
බැංකු දැනුවත් කර ඇත. 

නිල ඇඳුම් මැසීම සඳහා පමාණවත් ඇඳුම් මසන්නන් 
ෙනොසිටින බවටද ෙචෝදනා එල්ලවී ඇත. මීට ෙපර රජය විසින් 
ලබා දුන්ෙන්ද නිල ඇඳුම් ෙරදි මිස මසා නිම කළ නිමි ඇඳුම් 
ෙනොවන බව ද කාරුණිකව ෙපන්වා ෙදමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු දැනටමත් පැය භාගයක් පරක්කු වී 

තිෙබනවා.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
 

රංජිත් අලුවිහාෙර්  පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ரன்ஜித் அ விஹாேர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

RANJITH ALUVIHARE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ranjith 
Aluvihare Foundation." 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 
the Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 08 ] 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 08] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 08th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
114 වන ශීර්ෂය.-  පවාහන අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.297,550,000 

 
தைலப்  114. -  ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 297,550,000 

 

HEAD 114.- MINISTER OF TRANSPORT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 297,550,000 

 
151 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 210,000,000 

 
தைலப்  151.- கடற்ெறாழில் மற் ம் நீர் வாழ் வளங்கள் 

அபிவி த்தி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 210,000,000 

 
HEAD 151.-  MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES DEVELOPMENT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 210,000,000 

1085 1086 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 09 

176 වන ශීර්ෂය.-  වරාය හා නාවික කටයුතු  අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 157,900,000 

 
தைலப்  176.- ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 157,900,000 

 

HEAD 176..- MINISTER OF  PORTS AND SHIPPING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 157,900,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 114, 306, 307, 151, 290 සහ 

176. 

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 1.00 දක්වා සහ 
අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.27] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දි, අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 114, 306, 307, 151, 290 සහ 176 දරන වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් දහයකින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon. (Dr.) S. Sivamohan, please. You have 

25 minutes.   

 
[ .ப. 10.28] 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 

வள ல அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
சம்பந்தமான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் இந்த ேமலான 
சைபயில் எனக்கும் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு த ல் 
உங்க க்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். அன்  

த் க்குளிக்கும் மிெயன் ம் இரத்தினக்கல் உதிக்கும் 
மிெயன் ம் அைமதிப் ங்காெவன் ம் ஒட் ெமாத்தத்தில் 

அழகிய தீெவன் ம் அைழக்கப்பட்ட இந்த இலங்ைகத் 
தீவான , கடல் வளங்கள் உட்பட அைனத்  வளங்க ம் 
அழிக்கப்பட்  இன்  அபாய மியாகிக்ெகாண் க்கின்ற .   

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் அட்ைட பி க்கும் ெதாழிைலப் பார்ப்ேபாம். இ  
சட்டவிேராதமான ைறயில் எம  வட பகுதிக் கட ல் 
நடத்தப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . கடந்தகால இரத்த 
வரலாற்  அரசு ெசய்தைதத்தான் இன்  நல்லாட்சி என்ற 
ெபயாில் ைமத்திாி அரசும் அைமதியாகச் ெசய்  
ெகாண் க்கின்ற . வடக்குப் பிரேதசத்தில் சாைலக் 
கடற்கைரயில் சட்டவிேராதமான ைறகைளப் பின்பற்றி இத் 
ெதாழிைல நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். உண்ைமயில், 
அட்ைட பி ப் த்  ெதாழில் பக ல் ெசய்யப்பட ேவண் ம்; 
ஒளி ட்டப்படக்கூடா ; அ மட்டத்தி ள்ள சங்குகள் 
அள்ளப்படக்கூடாெதன்ற பல விதி ைறகள் உள்ளன. 
ஆனால், இந்த வட பகுதிக் கட ல் இரவில் ஒளி ட்டப்பட்  
அள  கணக்கின்றி அட்ைடகைள அள்ளிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். சங்குகைளச் சாக்குக்கணக்கில் 
அள்ளிக்ெகாண்  வந்  வியாபாரம் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இைவ நான் ேநர யாக ெசன்  பார்த்த 
காட்சிகளாகும். அதற்கு ஆதாரங்க ண் .  

பல்லாயிரக்கணக்கான ேவற்  மாவட்டத்தவர்கள் 
அைமச்சர்களின் ஆதர டன் ஆயிரக்கணக்கான வள்ளங்களில் 
சாைல, மாத்தளன், ெபாக்கைண, வைலஞர்மடம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ள்ள கடற்கைரகளில் இந்த சட்டவிேராத 
அட்ைட பி க்கும் ெதாழி ல் ஈ பட்  வ கின்றனர். கடந்த 
வ ட ம் ஈ பட் ந்தார்கள். இவ்வ ட ம் 
வ வார்கெளன்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இதனால் மீன்வளம் 
அழிக்கப்ப வதால் அங்கு இத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள மக்கள் 
வ ைமையத் ெதாட் க்ெகாண் க்கின்றனர். இ  இந்த 
நடப்பாண் ேலேய நடந்த . இங்கு அட்ைட பி க்கும் 
ெதாழில் சட்டத்ைதப்ேபணி நடத்தப்ப மாக இ ந்தால் அைத 
நான் எதிர்த் க்கூறப் ேபாவதில்ைல. ஆனால், இங்கு ஒ சில 
அைமச்சர்களின் அ வ கள் அரச இரா வத்தின் 
காவ டன் சட்டவிேராதமான ைறயில் இந்தச் 
ெசயற்பா கைளச் ெசய் வ கின்றனர். இந்த சட்டவிேராத 
நடவ க்ைகக க்கு அரச இரா வம் காவல் காப்பதா? 
எனேவ, இந்த சட்டவிேராத அட்ைட பி க்கும் ெதாழில் 
சம்பந்தமாக கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இந்திய 'ேராலர்'களின் வ ைகபற்றி ேநற் ம் 
எனக்குத் ெதாைலேபசி அைழப் க்கள் வந்தன. இந்திய 
'ேராலர்'கள் அள் வைலகைள மற் ம் தைட ெசய்யப்பட்ட 

ைறகைளப் பாவித்  ல்ைலக்கட ல் அவர்கள  இறால் 
பி ப் த் ெதாழிைலத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இதனால், எம  
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மக்கள் பாிதவித் ப் ேபாயி க்கிறார்கள். ற் க்கணக்கான 
இந்திய 'ேராலர்'கள் ல்ைலக்கடைல அலங்ேகாலப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றன. ெபா வாக எம  மீனவர்கள் சாதாரண 

ைறகைளப் பாவித்  இறால் ெதாழி ல் ஈ பட்  அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத நடத்திவந்தார்கள். ஆனால், இங்கு  

ற் க்கணக்கான இந்திய 'ேராலர்'கள் தி விழாக்ேகாலத்தில் 
வந்  அள் வைலகைளப் பாவித்  இறால் பி க்கத் 
ெதாடங்கிவிட்டார்கள். அங்குள்ள வளங்கள் அைனத் ம் 
அழிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. பரந்த கட ல் 
அைனத்ைத ம் அழித்  த்த ஊ வல்காரர்கள், இ வைர 
நாம் பா காத்  வந்த எம  குட் த் தீவின் கடல் வளத்ைத ம் 
இல்லாமல் ெசய் ெகாண் க்கி்ன்றார்கள். வி தைலப் 

களின் காலத்தில் பா காப்பாக இ ந்த வடபகுதிக் கடல் 
வளம் இன்  அழிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . இைத 
எம  இரா வம் பார்த் க்ெகாண் க்கப் ேபாகின்றதா? 
எம  அரச பைடயினாின் ன்னாேலேய இந்த ெதாழில் 
நடத்தப்ப வதாக மக்கள் கூ கின்றார்கள். எனேவ, இந்த 
நடவ க்ைக உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம். அதற்ேகற்ற 
வைகயில் அரச காவல் பைடயினர் கடேலாரப் பா காப்  
வழங்கி எம  மீனவர்களின் ெதாழிைலக் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

Sir, there is a recent report by a foreign investigator, 
which states that 17,000 vessels were fishing illegally in 
the Sri Lankan EEZ - the Exclusive Economic Zone - 
over a five-month period. Imagine 17,000 vessels stealing 
fish that belong to us! This is a staggering figure. Our 
EEZ, which is 532,619 square kilometres, is larger than 
that of Malaysia, Thailand or Vietnam. Our ocean should 
be protected for the future generations from illegal, 
unreported and unregulated fishing.  

If I emphasize the financial implications due to illegal 
fishing, they are: loss of foreign licence revenue, loss of 
transshipment revenue, loss of landing fees and loss of 
fish processing revenue. If they take your fish, you do not 
own it, you do not possess it. Therefore, you cannot sell it 
to the world market. That results in the loss of export 
markets, loss of foreign currency from fish exports and 
loss of revenue from tourists. So, like that, we can point 
out many adverse effects. 

In conclusion, Sir, I say that the fisheries sector is 
critical to the economy of Sri Lanka. On the one hand, it 
is an important contributor to the food and nutritional 
basket of the country. On the other hand, it is one of the 
most important sources of livelihood for the coastal 
community. They cannot survive if big boats encroach 
their territory. So, they will have to be protected. In this 
regard, we need to conform to the Fisheries Regulations; 
create a schedule of penalties and fines for illegal, 
unprotected and unregulated fishing; have a  national 
conversation on this issue and  manage and promote the 
Flag  State Responsibility.  

இப்ப யாக எம  மீன் வளங்கள் அழிக்கப்ப வைத இந்த 
அரசு ெதாடர்ந் ம் பார்த் க் ெகாண் க்குமானால் 
அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள் ல்ைல மண்ைண ம் மன்னார் 

தீைவ ம் ஆக்கிரமிக்கும் என்பைத இந்தச் சைபயில் நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். உண்ணாவிரதங்கள் 
தாமாக உதிக்கும்! உயிர்ப்ப கள் மீண் ம் இந்த நல்லாட்சி 
அரசிற்குச் சமர்ப்பணம் ெசய்யப்ப ம்!  நல்லாட்சி என்ற 
அரசின் ெபயைர ஏமாற்  அரெசன எங்கள் மக்கள் 
வரலாற்றில் வைரவார்கள்! எனேவ, உடேன இந்திய 
'ேராலர்'கைளத் த த்  நி த் ங்கள்!  கடற்ெறாழில் 
அைமச்சர் அவர்கேள, இ  உங்க க்கான சமர்ப்பணம்!   

அ த் , ெவளிமாவட்ட மீனவர்களின் ஊ வல் 
ெதாடர்பாக நான் இங்கு குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். நாயா ப் 
பிரேதசம் ல்ைலவாழ் மீன்பி ச் ச கத்தின் ஒ  மீன்பி ப் 
பிரேதசமாகும். இங்கு சில சிங்கள மீனவர்க க்கும் உாித்  
உண் . கடந்த காலத்தில் 35 சிங்கள மீனவர்க க்கு அந்த 
உாித்  இ ந்த . எனேவ, அந்த மீனவர்கள் அங்கு ெதாழில் 
ெசய்வதற்கு நாம் எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கப்ேபாவதில்ைல. 
ஆனால், அந்த எண்ணிக்ைக 35இ ந்  72ஆக மாறி, 
தற்ேபா  300 ேபராக அ மதியற்ற ைறயில் வந்  
நாயா ப் பிரேதசத்திற்குள் ஊ வி ள்ளார்கள். அதற்கு 
உதவியாக இரா வம் ஒ  தைட காம் அைமத்  
அவர்க க்கு உதவி ெசய் ெகாண் க்கின்ற .  Fisheries and 
Aquatic Resources Department அதாவ , அங்குள்ள 
கடற்ெறாழில் நீரக வளத் திைணக்கள நிர்வாகத்தினர் 
சுதந்திரமாகச் ெசயற்படேவண் ெமன நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவர்கள் நீதியாகச் ெசயற்பட ேவண் ம்; 
சட்ட விேராத நடவ க்ைகக க்குத் ைணேபாகக்கூடா ;  
இரா வத்தின் ஆதர டன் எம  மக்கைள அடக்கி ஒ க்க 
நிைனக்கக்கூடா . நாயாறில் அைமந் ள்ள இரா வத் தைட 

காம் ற்றாக நீக்கப்பட ேவண் ம். அதற்குப் பதிலாக 
ெபா ஸ் பிாி  அைமக்கப்பட் ச் சட்டப்ப  ெசயற்ப வதற்கு 
உத்தரவிடப்பட ேவண் ம்.  இரா வம் அங்கு ஒன் ம் 
ேதசிய பா காப் க்கு உாியவர்களாகச் ெசயற்படவில்ைல. 
சட்ட விேராத சாராய வியாபாாிகளாகச் ெசயற் 
ப கின்றார்கள். இன் ம் அவ்வா  ெசயற்ப வைத நீங்கள் 
ேபாய்ப் பார்த்தால் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அவர்கள் சிங்கள 
மீனவர்களிடம் மீன்கைள இலஞ்சமாகப் ெப கின்றார்கள்; 
இன நல் ணக்கத்திற்குத் தைடயாக இ க்கின்றார்கள்.   

அேதேபால் ல்ைலத்தீவில் அைமந் ள்ள வட் வாகல் 
களப்பின் இ ற ம் இரா வ காம் அைமத்  எம  
மீனவர்கைள அந்த மீன்பி ப் பிரேதசத்திற்குச் ெசல்லவிடா  
த த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அேதேபால் சட்ட 
விேராதமான ைறயில் அங்கு ஊ வி ள்ள மீனவர்கள் 
ெவ ைவத்  மீன்பி க்கும் ெதாழிைல ல்ைலத்தீ க் கட ல் 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ெகாக்கிளாய்ப் பிரேதசத்தில் 
இ ந்த எம  ர் கத் தமிழ்க்கு களின் பா கள் தி ம்ப ம் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். இைவ மீன்பி  அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்காக என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விடயங்கள்.   

அத் டன், கடந்த அரசின் காலத்தில் ெசயற்பட்ட, எம  
மக்கைள வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாகச் ெசய்த 
அைடயாளமற்றவர்களின் ெசயற்பா கள் இந்த அரசி ம் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன. இவர்கள் அைடயாளம் 
அற்றவர்கள்; இ ப்பிடம் ெதாியாதவர்கள்.  ெகாைல, 
ெகாள்ைள, கற்பழிப்பில் ேதர்ச்சிெபற்றவர்கள்;  மக்களின் 
அன்றாட வாழ்வில் கு க்கி ம் தாதாக்கள். ெமாத்தத்தில் 
இரா வத்தின் லனாய்வாளர்கள் என்ற ைனெபயாில் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். 07.12.2015 அன்  யாழ். Tamilcnn 
ஊடக அ வலகத்திற்குக்கூட ெசன்  பல தகவல்கைளப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள்.  ஆனால், அவர்கைள அைடயாளங் 
காட் யதாகத் ெதாியவில்ைல. ஊடக சுதந்திரம் 
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வழங்கப்பட்டதாகக் கூ ம் இந்த நல்லாட்சி அரசு இந்த 
Tamilcnn எ ம் பதி  ெசய்யப்பட்ட ஊடகத்தின்ேமல் இரகசிய 
அடக்கு ைறைய நைட ைறப்ப த் கிறதா? எனக் 
ேகட்கின்ேறன்.  

இைவ மட் மல்ல, மீன்பி  அைமச்சர் அவர்க க்கான 
இன்ெனா  ேவண் ேகாைள ம் நான் பணிவாக ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ல்ைலத்தீவில் அைமந் ள்ள 
நந்திக்கடல் என்ப  இன்  ஓர் ஆழமற்ற கடலாக 
இ க்கின்ற . இந்தக் கடைல ஆழப்ப த்தினால் வ டம் 

ரா ம் அந்த மக்கள் அந்தக்கட ல் மீன்பி க்கும் ெதாழிைலச் 
ெசய்ய ம்.  அதன் லம் இந்த நாட்  மக்களின் 
கட ண த் ேதைவக்கான மீன், இறால், நண்  
ேபான்றவற்ைற அதிகமாகப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். 
இன் ம்கூட வன்னியி ந் தான் ெகா ம் க்குக் க ப்  
நண்  அ ப்பப்ப கின்ற .   

எனேவ, நல்லாட்சி அரசு ன்ைனய அரசின் 
நைட ைறகளி ந்  தன்ைன மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம்; 

ன்ைனய அதிகாாிகளின் பழக்கவழக்கங்கைள மாற்ற 
யற்சிக்க ேவண் ம்;  ெமாத்தத்தில் ல்ைல, மன்னார் 

மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மீனவர்களின் ேகாாிக்ைககள் உடன் 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ெமனக் ேகாாி, என் ைடய இந்த 
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[පූ.භා. 10.42] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ලංකාෙව් ඉතාම  වැදගත් 

කර්මාන්තයක් වන, ඒ වාෙග්ම පවුල් විශාල සංඛ්යාවක්  ආදායම 
සපයා ගන්නා ධීවර කර්මාන්තය  ගැන වචන කීපයක් කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම  සම්බන්ධෙයන්  පථමෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන් ලංකාෙව් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් 
තිෙබන කර්මාන්තයක් බව අපි දන්නවා. ලංකාව වෙට්ට විශාල 
මුහුදු පමාණයක් තිබුණාට, ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවෙග් ආදායම් 
තත්ත්වය උසස් කිරීමට තරම් පෙයෝජනයක් ගන්න බැරි බව තමයි 
මෙග් මතය වන්ෙන්. අෙප් කලාපෙය් අෙනක් රටවල්  නවීන 
තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදමින්, මත්ස්ය 
ආනයනය සීමා කර ෙගන අප  පහු කර ෙගන  ඉදිරියට යන 
ෙවලාවක, පසු ගිය කාල ෙය් විවිධ ෙහේතු මත අෙප් ධීවර 
කර්මාන්තය විශාල පසු බෑමකට ලක් වුණා. අපට යුෙරෝපා 
සංගමෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැති වීමත්, පසු ගිය රජය ෙතල් මිල අඩු 
ෙනොකිරීෙමන් වූ බලපෑමත් නිසා ධීවර ජනතාවට විශාල පීඩනයක් 
එල්ල වුණා. ඒ කාලෙය්  හිටපු  මැති ඇමතිවරුන්ට වාෙග්ම  
රජෙය් නිලධාරින්ට ෙතල් මිල අඩු කරන ෙලස විටින් විට කිව්වත්, 
ඒ ගැන සලකන්ෙන් නැතිව ධීවරයන්ට ෙවඩි තියන තත්ත්වයකට 
පවා ඒ පශ්නය දුර දිග ගියා. යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස්ය ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පිළිබඳ පශ්නය ෙකෙරහි අපි ෙම් සභාෙව්දී  කරුණු මතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම   ධීවර සංගම්ද ඒ පිළිබඳව ෙකොච්චර අනතුරු 
ඇ ෙඟව්වත් රජය ඒ පශ්නය හරියට කළමනාකරණය කරන්ෙන් 
නැතිව, නීති විෙරෝධී, අවිධිමත් විධියට ෙම් රෙට්  ධීවර 
කර්මාන්තය කරන්නට යෑමත්, විෙද්ශ ෙනෞකා අපෙග් ධජය 
යටෙත් ඒ ෙරගුලාසිවලට අනුව කියා ෙනොකිරීමත් නිසා අපට 
යුෙරෝපා මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ නැති ෙවලා ඒ තුළින් විශාල 
අලාභ හානියක් අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට වුණා.   

ජනවාරි 08 වැනි දා ෙම් රෙට් ඇති වුණු ෙවනසත් සමඟම ධීවර 
ජනතාව ඇතුළු අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවට දැෙනන පරිදි අපි 
ෙතල් මිල අඩු කළ බව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ධීවර 
කර්මාන්තයට තිබුණු විශාල පීඩාවක් ඒ තුළින් නැති ෙවලා, දුගී 
දුප්පත්භාවෙයන් සිටි ජන ෙකොටස්වලට නැවතත් තමන්ෙග්ම 
ශක්තිෙයන් නැඟී සිටීමට අවස්ථාවක්  අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී උදා කර 
දුන්නා.   

ෙම් වන ෙකොට එදා තිබුණු විෙද්ශ පතිපත්තිය අපි ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා.  එදා ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා,  සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා ඉදිරියට ෙගන ගිය ඒ විෙද්ශ පතිපත්තිය 
තුළින් අෙප්  ධීවර කර්මාන්තයට ඇති ෙවලා තිබුණු හානිය අද වන 
ෙකොට අපි නැති කරලා තිෙබනවා. අෙප් සමබර විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළින් යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ  
නැවත අපට විවෘත වන දිනය ඉතා අත ළඟයි කියලා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

ෙම් කාරණා මුල් කරෙගන අපි ෙම් අය වැය තුළින් ෙහොඳ 
අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා,  නැවතත් ධීවර කර්මාන්තය 
ශක්තිමත් ෙලස ෙම් රෙට් ඉදිරියට ෙගන යන්නට. ෙම් ර ටට 
ෙකොච්චර විශාල මුහුදු පෙද්ශයක් තිබුණත්, ෙඩොලර් මිලියන 150ක් 
වැනි විශාල මුදලක් ෙගවලා අපි ෙම් රටට මත්ස්ය ආනයනය 
කරනවා. ධීවර කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය  යටිතල පහසුකම් ෙම් 
 රෙට් නිර්මාණය කරන්න, ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය 
කරන්නට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න, ධීවර කර්මාන්තයට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන පරිවර්තනය කරන්න ෙම් අය වැය තුළින් 
අපි ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා. හලාවත ඇතුළු ධීවර 
වරායවල් නැවත ස්ථාපිත කරලා, ඒවා වැඩි දියුණු කර ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න අපි රුපියල් මිලියන 750ක් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන්කර  තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් එක එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවල, එක එක 
අමාත්යාංශවල සිදු වූ පමාදයන් නිසා,  කුණාටු වැනි ආපදාවලින්  
ධීවරයන්ෙග් ජීවිත අනතුරට පත් වූ අවස්ථා අපි දැක්කා.  නමුත්  
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීකරණය කරන ගමන්ම 
ධීවරයන් සඳහා රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා 
දීමටත් අපි ෙම් අය වැෙයන්  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුහුදු ගිහිල්ලා අනතුරට පත් වන ධීවරයන් ෙසොයා 
ගැනීම සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම ෙවන ෙවන රටවලට ගිහිල්ලා 
හසුවුණාම ඒ ධීවරයන් මුදාගැනීෙම් කටයුතු සඳහාත් ෙම් රක්ෂණ 
කමෙයන් ධීවරයන්ට  සහන සැලෙසනවා.  

ටින් මාළු ආනයනය ෙම් රටට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන 
බව අපි දන්නවා.  විශාල ෙලස ටින් මාළු ආනයනය කරන සහ 
ඒවා පෙයෝජනයට ගන්නා රටක්   ෙලස  අපව හඳුන්වා තිෙබනවා.  
ෙම් රෙට් ටින් මාළු සකස් කර ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය 
දිරිමත් කිරීමට  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
රෙටන් පිට රටට යන විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අඩු කර 
ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා.  අපි ඒ කාරණයත් ෙම් අය වැය 
මඟින්  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා  ධීවර 
කර්මාන්තෙය්  ෙයෙදන  පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් අප රට වටා 
සිටින බව.  ඒ පවුල්වල  ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම සඳහා 
අපි ඒ අයට යටිතල පහසුකම්  සපයන්නට ඕනෑ.  ධීවර 
කර්මාන්තය කියන්ෙන් ඉතාම අවදානම් සහිත කර්මාන්තයක්.  
තමන්ෙග් ජීවිතය පවා නැති වන අවස්ථාවන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු 
වන කර්මාන්තයක්.  තමන්ට එදිෙනදා ස්ථීර ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන්  නැති කර්මාන්තයක්.  ඒ නිසා ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා රජෙය් මැදිහත්වීමක් අවශ්යයි කියන එකයි මෙග් අදහස.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්භාවය ගැන කථා 
කරනෙකොට, උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙයන් පසුව ඒ ජනතාව 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කථා 
කරනෙකොට, අපට ධීවර කර්මාන්තය අමතක කර කථා කරන්නට 
බැහැ කියන එකයි මෙග්  නම් අදහස. එම නිසා  ගරු ධීවර 
අමාත්යතුමාත්, ධීවර රාජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
ධීවර කර්මාන්තය තුළින් අෙප් තරුණ  තරුණියන්ට රැකියා 
උත්පාදනය කිරීම,  දුගී දුප්පත්භාවය නැති කිරීම, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය  උසස් කරලීම සඳහා  දියත් කරන 
වැඩකටයුතුවලට, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මුහුදුබඩ කලාපය 
නිෙයෝජනය කරන අෙනකුත් මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා  
ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම  ඔබ ෙදපළ සමග එක් වී  කටයුතු 
කරන්නට   නිරන්තරෙයන්ම  සූදානම්  බව  මතක් කරන්නට  
කැමැතියි.  

ෙම් ධීවර කර්මාන්තයට අපි අනිවාර්යෙයන්ම  නවීන 
තාක්ෂණය  එක් කළ යුතුයි.  ආර්ථික වශෙයනුත්,  ෙද්ශගුණික 
වශෙයනුත්   ෙලෝකෙය්  යථාර්ථය  ෙත්රුම් අරෙගන   අද තිෙබන 
තත්ත්වයට වඩා ෙම් ධීවර කර්මාන්තෙය් පරිවර්තනයක් ඇති කළ 
යුතුයි කියන අදහස මා තුළ තිෙබනවා. අෙනකුත් රටවල් සමඟ 
තරග කළ හැකි ආකාරයට  ධීවර කර්මාන්තය ෙවනස් කළ යුතුයි.  
ඒ සඳහා අවශ්ය දැනුම ලබාෙගන,  අෙප් ජනතාව පුහුණු කිරීම 
තුළින්  ඉදිරි පිම්මක්  පනින්නට කටයුතු කෙළොත්,  ෙගොඩබිමට 
වඩා මුහුෙද් තිෙබන සම්පත් තුළින්  අෙප් රටට විශාල ආර්ථික 
වාසියක්  ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා කියන එකයි මෙග් අදහස.  

විෙශේෂෙයන් ජලජිවි වගා කලාපයක් ඇති කිරීම ගැන ෙම් අය 
වැය තුළින්  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  එදා ගරු අගමැතිතුමා 
ජාතික ආර්ථික පතිපත්තිය  ෙම්  රටට   එළි දැක්වූ අවස්ථාෙව්  
ධීවර කර්මාන්තය තුළින් අෙප් ජන ෙකොටස්   සංවර්ධන 
කියාදාමයට,  ඒ වෙග්ම ෙගෝලීය ෙවළඳෙපොළට එකතු කර 
ගන්ෙන් ෙකෙසේද  කියන එක ගැන එතුමා අදහස් දැක්වූවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එම නිසා  ඉදිරි වසර පහ තුළ ෙම් ධීවර 

කර්මාන්තය ඉහළ තාක්ෂණෙයන් යුත්, ෙහොඳ ස්ථිර ආදායමක්  
ලැෙබන කර්මාන්තයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ධීවර ජනතාවෙග් අධ්යාපන තත්ත්වය 
හා ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය නඟා සිටුවා, ඒ තුළින් අෙප් රෙට් ආර්ථික 
කියාදාමයටත්, සමාජීය කියාදාමයටත් වැදගත් පිරිසක් ඇති 
කරන්නට රජයක් හැටියට අප ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ඉතා 
ශක්තිමත් ෙලස ඉදිරියට ෙගනයන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා  
විශාල මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර  ති ෙබනවා. එෙසේ මුදල් 
ෙවන් කිරීම තුළින් ධීවර කර්මාන්ත ෙය්  ෙයදි සිටින පවුල් විශාල 
සංඛ්යාවකට පතිලාභ ලබා දීමට හැකි ෙවනවා. ඒ තුළින් ධීවර  
ජනතාවෙග් සහ  ඔවුන්ෙග් අනාගත පරපුෙර්  ජීවිත සාර්ථක 
කරන්නට අප කටයුතු කරන බවත් සඳහන් කරමින්, සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්තෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.54] 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ලැබී තිෙබන්ෙන්  විනාඩි 

10ක කාලයක් පමණක් නිසා මා ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කථා 
කරන්නම්. ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්නට තිබුණත්, මට 
ෙකටිෙයන් කථා කරන්නට සිදු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම මට විරුද්ධව නඟන ලද ෙචෝදනාවක් පිළිබඳව 
මා කරුණු ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැයි. ෙගවීෙම් පදනම මත බස් 
2200ක් ෙගන්වා, ඒ එක බස් එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් 
ෙකොමිෂන් හැටියට ගත්තා කියලා, මට ෙචෝදනා කරලා තිබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම ෙම් ගැන  පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් බස් මම තනිවම ගත් ඒවා  ෙනොෙවයි. ෙම් 
සඳහා අපි 2013 සැප්තැම්බර් 11 ෙවනිදා  Cabinet Paper එකක් 
දාලා තිෙබනවා, “To purchase 2200 new buses for Sri Lanka 
Transport Board on suppliers’ credit basis.” කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් හම්බ කරලා ෙගවීම් සිදු කරන්න තමයි අපි ෙමම බස ්
ෙගන්වන්න ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට Cabinet එෙකන් 
Cabinet Appointed Negotiating Committee එකක් පත් කළා. 
එම කමිටුෙව් සිටියා,  Mrs. Dhara Wijayatilake, Secretary - 
Ministry of Technology and Research. එතුමිය තමයි 
Chairperson. ඊළඟට,  Mr. Dhammika Perera, Secretary - 
Ministry of Transport.  Dr. R.S.H. Samaratunga, Secretary - 
Ministry of Petroleum Industries.  සමරතුංග මහත්මයා කියලා 
කියන්ෙන්, දැන් සිටින භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාට. ඒ වාෙග්ම  
Dr. (Mrs.) Damitha De Zoysa, Secretary - Ministry of 
Productivity Promotion. Dr. B.M.S. Batagoda, Deputy 
Secretary to the Treasury.  

ෙම් වාෙග් පස් ෙදෙනකුව පත් කරලා තමයි ෙම්වා negotiate 
කෙළේ. ඒෙගොල්ලන් negotiate කරලා Viking 42 seater bus  එක 
සඳහා  ෙඩොලර් 31,100ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආසන 
54 -54 seater- බස් එක සඳහා ෙඩොලර් 34,100ක් ෙගවලා 
තිෙබනවා. ඒ  පස් ෙදනාම ෙම් පතිකාෙව් පැහැදිලිවම  අත්සන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ෙම් බස්  ගැන බලන්න කියලා ෙවනම technical team 
එකක් පත් කළා. එහි සිටිෙය් Mr. H.J.K.H.J. Wijerama, Chief 
Accountant- Ministry of Transport, Mr. V. Amaratunga, 
Acting Additional Secretary - Ministry of Transport, Mr. 
G.K. Ariyaratne, Deputy General- Manager (Technical), Sri 
Lanka Transport Board. ඒ වාෙග්ම CEO, Assistant 
Commissioner (Technical) and Mr. Asanga Dayaratne,  
Additional Director-General - Department of Public Finance 
and Mr. Premaratne, Assistant Commissioner - Technical 
Department, RMV යන අයයි. ඒ අය එක්ක තමයි කැබිනට් 
පතිකා දාලා ඒ බස් රථ 2,200 ෙගවීෙම් පදනම මත ගත්ෙත්.  

Treasury එක කිව්වා, ඒ අය ෙදනවා කියලා, අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන 1,000 ගණෙන් අවුරුදු 5ක්. Treasury එකත් 
ෙදන්ෙන් ෙගවීෙම් පදනම මතයි. එක පාරට සල්ලි ෙදන්ෙන් 
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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නැහැ. Treasury එකත් ෙකොටස් වශෙයනුයි ෙගවන්ෙන්, අවුරුදු 
පහකට. බස් 1,000ක් Treasury එෙකන්. ඉතිරි බස් 1,200 
ෙවනුෙවන් SLTB එක හම්බ කරලායි ෙගවන්ෙන්. ෙම් ෙදකම 
හම්බ කරලා ෙගවන්න තමයි අපි ගත්ෙත්. මට නම් ෙමහි කිසිම 
පශ්නයක් ෙපෙනන්න නැහැ. නමුත් මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයට 
මුහුණ ෙදනවා. එහි කිසි පශන්යක් නැහැ. මට මඩ ගහනවා. 
ෙමොකද, මම විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.  

ජාතික ආණ්ඩුවට එන්න බැහැ කියලා මුලින්ම මම කිව්ෙව් 
ජනවාරි මාසෙය් 8වන දා, අප පැරැදුණාට පසුවයි. "මම ජාතික 
ආණ්ඩුවට එන්ෙන් නැහැ" කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉදිරිෙය්දී කියලා ෙදොට්ට බැහැපු පළමුවැනි මිනිහා මමයි. අදත් මම 
ඒ පතිපත්තිෙය්ම ඉන්නවා. මට මඩ ගහන්න ෙම් වාෙග් ඒවා 
කියනවා. සියලු ෙද් අංග සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙයද්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනක් ගිහිල්ලා කිව්වා, 
බස් එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් ෙකොමිස් ගැහුවා කියලා. බස ්
එකකින් ෙඩොලර් 10,000ක් ෙකොමිස් ගැහුවා නම්, මම ෙනොෙවයි 
ඒක කරන්න ඕනෑ. මම කියපු ෙම් නිලධාරිනුයි. ඒ නිලධාරින් ෙන් 
ඉඳලා තිෙබන්ෙන්, Cabinet Appointed Negotiating Committee 
එෙක්. එෙහම නම් ඒ අයෙගන් තමයි අහන්න ඕනෑ. එෙහම 
ෙඩොලර් 10,000 ගණෙන් ෙකොමිස් ගහන්න බැහැ. ආසන 42 බස් 
රථය ෙඩොලර් 31,100යි. ආසන 54 බස් රථය ෙඩොලර් 34,100යි. 
පැහැදිලිවම ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා ෙමහි කිසිම අකටයුතු 
ෙදයක් ෙකරිලා නැහැ කියා. නමුත් මට දාලා තිෙබන complaint 
එකට ඉදිරිපත් ෙවලා මම ෙම් සියල්ල ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක 
එක කාරණයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය, දුම්රිය 
සම්බන්ධවයි. දුම්රිය ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරවීමට හැකි වන ෙසේ 
KV Line එක නවීකරණය කරන්න ෙම් Budget එෙකන් රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 1,500 
railway track එක හදන්න මිස KV Line එක ෙකළින් කරන්න 
ෙනොෙවයි. KV Line එක ෙකළින් කරන්ෙන් නැතිව දුම්රිය 
ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරවන්න බැහැ. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි. මා ෙමය අගය කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පවුල් 1,500ක් විතර ඒ track එ ෙක් සීමාෙව් 
පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයට වන්දි දීලා ෙහෝ ෙගවල් දීලා ෙහෝ 
ඉවත් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක කවුරුත් දන්නවා. එය 
කමානුකූලව කෙළොත් අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා දුම්රිය ෙව්ගෙයන් 
ධාවනය කරවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක් 
ෙහෝ ෙවන්  කිරීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ SLTB එක ගැන. ගරු 
ඇමතිතුමා මට ෙචෝදනා කළා මම SLTB එකට ෙබොෙහෝ 
ෙසේවකයන් දාලා තිෙබනවා කියා. මම ෙබොෙහෝ ෙසේවකයන් දාලා 
තිෙබනවා කියලා හැම තැනකදීම මා වෙව්චනය කළා. මම ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, මට අද කරුණු ෙපන්වා ෙදන්න 
පුළුවන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාත් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයාව සිටියා ෙන්. එතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ඉන්න 
ෙකොට අෙප් ගම්වල ෙරෝහල්වලටත් ෙසේවකයන් ආෙව් බදුල්ෙලන්. 
නාෙගොඩ ෙරෝහල, මතුගම ෙරෝහල ආදි හැම තැනටම ආෙව් 
එෙහන්. තමන්ෙග් පෙද්ශයට සලකන්ෙන් නැති මන්තීවරයකු 
ඉන්නවා නම් එවැනි මන්තීවරයකුෙගන් වැඩක් නැහැ කියලායි මම 
හිතන්ෙන්.  

බඳවා ගැනීම් ගැනත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්. 
2012.12.31වන දිනට ශී ලංගමෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 33,806යි. 
2014.12.31 දිනට -ඒ, අෙප් රජෙය් අවසාන කාල පරිච්ෙඡ්දය-      

ශී ලංගමෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 34,763යි. ඒ අනුව වසර 
ෙදකකදී ෙසේවක වැඩිවීම 957යි. ෙම් 957න් වැඩිම සංඛ්යාව 
රියැදුරන්, ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සහ mechanicsලායි. ඒ අය 
නැතිව බස් ධාවනය කරවන්න බැහැ ෙන්. ඒ බස් ධාවනය 
කරවන්න රියැදුරන්, ෙකොන්ෙදොස්තරලා සහ mechanicsලා ඉන්න 
ඕනෑ. සමහර අය විශාම යනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, වසර ෙදකකදී 
වැඩි වීම 957යි. ඒ කිව්ෙව්, 2014.12.31 දින වන විට සංඛ්යාව. 
ඊළඟට, 2015.05.31 දින වන විට ශී ලංගම මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 
35,510යි. ඒ කියන්ෙන්, මාස පහකදී 747 ෙදෙනක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟ කාරණය, 2014 ජනවාරි මස සිට දිනකට ධාවනය වන 
බස් රථ සංඛ්යාව 4,367යි. ඉංජිෙන්රු ආපදා නිසා ෛදනිකව 
ධාවනය ෙනොවන බස් රථ සංඛ්යාව 2,453යි. සම්පූර්ණ ගමන් වාර 
ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 1,917යි. ෙම්කට ෙහේතුව, අෙප් ළඟ 
තිබුෙණ් පරණ බස් රථ වීමයි. අවුරුදු 10ට වඩා, අවුරුදු 15ට වඩා, 
අවුරුදු 20ට වඩා පරණ බස් රථ 5,000ක් තමයි ධාවනය වුෙණ්. 
එවැනි බස් රථ ධාවනය කරන ෙකොට, ඒ බස ් රථ කැෙඩනවා. 
අන්න ඒ නිසා තමයි මම ෙයෝජනා  කෙළේ, අපි අලුෙතන් බස් රථ 
ෙගන්වන්න ඕනෑ කියලා. මුලින්ම බස් රථ 300ක් ෙගනාවා, 
ෙගවීෙම් පදනම මත.  

අද ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි ෙවන්ෙන් "අෙශෝක් 
ෙල්ලන්ඩ්" කියන බස් රථ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථවලින් 
සියයට 95ක් තිෙබන්ෙන් "අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ්" කියන බස් රථ. ඒ 
ෙකොම්පැනිෙය් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස් තිෙබනවා. Lanka Ashok 
Leyland PLC එෙක් ඉන්දියාෙව් අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් 
ෙකොම්පැනිෙය් ෙකොටස් සියයට 27ක් තිෙබනවා, ආණ්ඩුවට 
සියයට 42ක් තිෙබනවා, ඉතුරු පමාණය public. ඒෙක් Treasury 
appointed Directorලා ෙදෙදෙනකුත් ඉන්නවා. ඉසස්ර ෙවලා බස ්
රථ 300ක් ගත්තා. ඒ 300 මුදල්  මම ලංගමෙයන් ෙගව්වා. ඒ 300 
මුදල් ෙගවන්න installments වශෙයන් ශත පහක්වත් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් දුන්ෙන් නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙයන් ශත පහක්වත් 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ බස් රථ 300 මුදල් ෙගවලා ඉවර වුණු නිසා 
භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කළාම මට කිව්වා, බස ් රථ 
ෙගන්වන්න Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ 
නිසා බස් රථ 2,200ක් ෙගන්වන්න Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඒ බස් රථ 2,200න් ආසන 42 බස් රථ 800යි, ආසන 54 බස් 
රථ 1,400යි. ඒ නිසා තමයි අද SLTB එක පවත්වා ෙගන යන්ෙන්.  

අද මට ෙකොච්චර ෙදොස් කිව්වත්, මට ෙකොච්චර මඩ ගැහුවත්, 
අද SLTB එක පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ඒ බස් රථවලින්. අද ඒ 
අලුත් බස් රථවලින් 150ක් විතර ඉවත් කරලා තිෙබනවා; එක්ෙකෝ 
හප්පලා, එෙහම නැත්නම් engine seize ෙවලා. ෙමොකක්ද, ඒකට 
ෙහේතුව? හරි කළමනාකාරිත්වයක් නැති නිසා. ෙතල් බලන්ෙන් 
නැහැ. ෙතල් මාරු කරන්ෙන් නැහැ. ෙතල් මාරු කරන්ෙන් නැති 
වුණාම engine seize ෙවනවා. ඒක කාෙග්වත් වරදක් ෙනොෙවයි. 
ගරාජ්වලින් ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. මම ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් මම ඒ ගරාජ්වලට ගියා. ෙම්ක air-conditioned 
කාමරයක් ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන කරන්න පුළුවන් රස්සාවක් 
ෙනොෙවයි. එළියට බැහැලා යන්න ඕනෑ. හරියාකාරෙයන් ඒ 
කටයුතු කළාම තමයි engine seize ෙවන්ෙන් නැතුව බස් රථ 
ධාවනය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අද ඒ වාෙග් බස් රථ විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 මැයි මස වන 
විට දිනකට සාමාන්යෙයන් ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 
5,132යි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙව්ලාව නම් ඉවරයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. මම හිටපු පවාහන ඇමතිතුමා ෙන්. ඒ ගැන සලකලා 
මට තව ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා 
විනාඩි 10යි අපට කථා කරන්න ෙදන්ෙන්. විනාඩි 10න් මට ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කියන්න පුළුවන්ද?  

මම ෙම් කාරණය ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ෙක් ෙවන ඒවා මම දන්නවා. ෙමොකද, මම හිටපු ඇමතිවරයා 
ෙන්. ඒ හිටපු අය මට දැනුම් ෙදනවා. දැන් බලන්න, 2014 වසෙර්දී 
ඉන්ධන ලීටරයකින් කිෙලෝමීටර 3.44යි බස් රථයක් ධාවනය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අලුත් බස් 2,200ක් fleet එකට එකතු 
කරලාත්, 2015 මැයි මාසය වන විට බස් රථයක්  ඉන්ධන 
ලීටරයකින් ධාවනය කරලා තිෙබන්ෙන් කිෙලෝ මීටර් 3.44යි. ඒ 
වාෙග්ම ආදායම ගැන බලමු. අපි සුෙඛෝපෙභෝගී බස ් රථ - 
CHOGM එකට ගත්ත බස් රථ සහ expresswaysවල ධාවනය වන 
බස් රථ -  මිලදී ගත්තා. ඒවාෙය් ආදායම කිෙලෝමීටරයකට 
රුපියල් 120.00 සිට රුපියල් 85.00 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වන විට ඉන්ධන මිලත් රුපියල් 26.00කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ඒ කාලෙය් උපාධිධාරින් පනස් ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. මම 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීත් 
උපාධිධාරින් පනස් ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. අද ඒ පනස් ෙදනාට 
කරන්න වැඩක් නැහැ. උපාධිධාරින් පනහක් ඇතුළු විවිධ 
කළමනාකරණ මට්ටම්වල නිලධාරින් 277 ෙදෙනක් යහ 
පාලනෙය් නාමෙයන් තනතුරුවලින් ඉවත් කර, ඉඳ ගැනීමට 
අසුනක්වත් ෙනොදී ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ගැනත් මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
ශීලංගමෙයන් ඉවත් කරපු RM ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඉවත් කෙළේ 
ෙමොකද, ඒ පුද්ගලයා engines 29ක් විකුණපු නිසා. ඒ නිසා මම 
ඉන්නා කාලෙය්  ඔහුව dismiss කළා. දැන් ඒ සම්බන්ධව නඩුවක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තිය සමිතිවලට 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන එක පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. එතුමා 
ෙල්කම්වරෙයක්. මම ඔහුෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා බල 
කරනවා, අර මුලින් කියපු පුද්ගලයාට රක්ෂාව ෙදන්නය කියා. 
Back wages ලක්ෂ 47කුත් එක්ක ෙදන්නය කියා බල කරනවා. 
ෙම් ගැනත් ෙසොයා බලන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

අනිත් කාරණය තමයි, SLTB ඩිෙපෝවලට අයත් ඉඩම්. දැන් 
මට්ටක්කුලිය ඩිෙපෝ එකට අයත් භූමිය විකුණන්න හදනවා. ෙම් 
ළඟකදී ගිහිල්ලා ඒ භූමිය බලා තිෙබනවා. එෙසේ බලා එය 
විකිණීමට දැන් කුරුමානම් අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් ජනසතු 
ෙසේවාව ආරම්භ කෙළේ, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මහතාෙග් කාලෙය්දීයි. ඒ නිසා SLTB එක ඈවර කරන්න ෙදන්න 
එපාය කියා මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අනිත් එක තමයි, EPF සහ  ETF සම්බන්ධ පශන්ය. EPF සහ 
ETF ෙගවා නැහැ කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක හරි.  ඒකට අපි 
විකල්පයක් ෙගනාවා. ඒ ගැන ෙම් Cabinet Paper එෙක්ම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම Treasury එෙක් 
නිරීක්ෂණවලදී කියා තිෙබනවා, ෙම් බස්වලින් හම්බ කරන 
ආදායෙමන් lease එක ෙගවා, ඉතුරු ෙකොටසින් EPF එකට 
ෙකොටස් වශෙයන් ෙගවන්නය කියා.  

අනිත් එක තමයි, අෙප් ඉඩම් ආණ්ඩුවට ගත්තා. ෙව්රහැර 
වාෙග් හුඟාක් තැන්වලට ගත්තා. නමුත් ඒවාෙය් compensation 

ෙගව්ෙව් නැහැ. Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ 
ආයතනවලින් compensation අරෙගන අපට සල්ලි ෙදන්න 
කියලා, අපට EPF එක ෙගවන්න. නමුත් ඒ ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩුව 
ෙපරළුණා.  

ෙම් සියලු කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මට ඉඩ ලබා දීම ගැන මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
මම නවත්වනවා. 

 
[පූ.භා. 11.08] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී හිටපු අමාත්ය ගරු 
ෙවල්ගම මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසු කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා ලංගමය 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පිළිබඳව මා සලකා බැලුවා. 
නමුත් කාල ෙව්ලාව ඉතාම සීමිත නිසා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට වර්ෂයක් පාසා සිදු කරන ලද නව බඳවා ගැනීම් 
පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් වාර්තාවක් මා සභාගත* කිරීමට 
කැමැතියි. 

  මම නව බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව, එෙසේ බඳවා ගත් ආකාරය 
පිළිබඳව ෙහෝ ෙකොයි පෙද්ශවලින් බඳවා ගත්තාද කියන කාරණය 
පිළිබඳව විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමහි යථා තත්ත්වය 
පිළිබඳව වන විස්තර අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2010 වර්ෂෙය්දී නව බඳවා ගැනීම් ෙලස 864 
ෙදෙනකු ෙගන තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය්දී 2,829 ෙදෙනකු බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය්දී 1,559 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී 1,824 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී 3,548 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් -මාස නවයක වාෙග් කාල 
සීමාවක් සඳහා- යහ පාලන සමෙය්දී 1,708 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැනත් කියනවා. ෙමොකද, අපි සාධාරණව 
ෙදපැත්ත ගැනම කියන්න ඕනෑ. නමුත් පවාහන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් මම පත් වුණු දින සිට අද දක්වා කිසිම බඳවා ගැනීමක් 
සිදු කර නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ෛදනිකව ධාවනය වන බස් රථ පමාණය 5,430යි. ඒ 
වාෙග්ම, අනුචිත කාර්යයන්හි ෙයදී සිටින පිරිසකෙග් වාර්තාවකුත් 
මම සභාගත* කරනවා. 

ඒ කියන්ෙන්, අපි රියැදුරු වශෙයන්, ෙකොන්ෙදොස්තර 
වශෙයන් හා කාර්මික වශෙයන් බඳවා ෙගන ඇති අයෙගන් 1,899 
ෙදෙනකු තමන්ට අදාළ කාර්යයන් කරන්ෙන් නැතුව ලිපිකරුවන් 
හැටියට, ඩි ෙපෝ පරීක්ෂකවරුන් හැටියට ෙවනත් කාර්යයන්හි ෙයදී 
සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්, රියැදුරන් හා 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් හැටියටයි. මම ළඟදී යාපනෙය් ඩිෙපෝ 
එකකට ගිය අවස්ථාෙව්දී දැක්කා,  ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් වශෙයන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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බඳවා ගත් අට ෙදෙනකු ඩිෙපෝ පරීක්ෂකවරුන් ෙලස පත් කර 
තිෙබන බව. ෙම්ක තමයි, අෙප් ආණ්ඩු ෙදෙකන්ම කර 
තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩු ෙදෙක්දීම ලංගමයට ෙවලා තිෙබන ෙදය 
තමයි, මා ෙම් කියන්ෙන්. 

මම සතුටු ෙවනවා, අෙප් ෙවල්ගම මන්තීතුමා EPF සහ ETF 
පශ්නය ගැන සඳහන් කරපු එක ගැන. අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේත් ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මුල් කාලය තිස්ෙසේත් ෙම් EPF 
සහ ETF පශ්නය විසඳීම සඳහා කිසිම සාධනීය කියා මාර්ගයක් 
අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද ෙම් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්නා අයට පමණක් ෙනොෙවයි, අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා වශෙයන් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවය කරපු අයට විරුද්ධව පවා උසාවිෙයන් වෙරන්තු එවා 
තිෙබනවා.  ෙම් අෙප් කවුරුවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළෙවළක් 
ෙයොදා නැහැ. Cabinet Paper එකක් දමන්න ඇති. නමුත් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නය විසඳීම 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිබුෙණ් නැහැ.  

අර්ථ සාධක අරමුදල පමණක්  ෙනොෙවයි, gratuity ලබා දීමට 
පවා කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. Gratuity වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 3,450ක් ෙගවීමට තිෙබනවා. නමුත් ශතයක්වත් ෙගවා 
නැහැ. ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයක තමයි, ෙම් ලංගමය තිබුෙණ්. 
ෙමවැනි ෙදයක් තමයි, මට ලබා දුන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි, ෙගවන්න තිෙබන මුදල් ගැන. EPF payments සඳහා 
රුපියල් මිලියන 10,752ක්, ETF payments සඳහා රුපියල් 
මිලියන 45ක්, pending gratuity payments සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,409ක්, payments to Attorney-General’s Department 
රුපියල් මිලියන 33ක්, Ceylon Petroleum Corporation සඳහා 
රුපියල් මිලියන 15ක්, rebuilt tyres සඳහා රුපියල් මිලියන 
394ක්, Steel Impex සඳහා රුපියල් මිලියන 237ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. Nimbus Auto සඳහා රුපියල් මිලියන 107ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. - ඒ ගැන මා විස්තර කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ෙවනම 
පරීක්ෂණ ෙදකක් අදාළ අංශවලින් කර ෙගන යනවා.-  Ceat  
Kelani සඳහා රුපියල් මිලියන 107ක්, අනිත් ෙද්වල් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 216ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. එකතුව රුපියල් 
මිලියන 14,315ක liabilities SLTB එෙකන් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
ඒ කාරණා පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ. ෙසේවක 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ. මුල 
ඉඳලාම EPF, ETF ෙගවලා නැහැ. අද SLTB එකට බරපතළ 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ 
වගකීම තිෙබන්ෙන් කාටද කියන එක කියන්න මම කැමැති නැහැ. 
නමුත් අමාත්යවරයා වශෙයන් මා ෙම් කාරණය විසඳීම සඳහා 
දැනට විවිධ අංශ සමඟ සාකච්ඡා කර යම් යම් පියවර අරෙගන 
යනවා. රුපියල් මිලියන 14,500ක් ෙසොයා ගන්න එක එච්චර 
ෙලෙහසි නැහැ.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. දැන් කුමාර ෙවල්ගම හිටපු ඇමතිතුමා 
කිව්ව පරිදි බස් lease කරලා ඒෙකන් ලැෙබන සල්ලි බස ් ටික 
නඩත්තු කරන්නවත් මදි.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක වැරැදියි.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට මා බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා බස් ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොෙහොමද එෙහම කථා 

කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බස්වලින් ලැෙබන 

ආදායෙමන් SLTB එෙක් පඩි ටිකවත් ෙගවා ගන්න බැහැ.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
පඩි ෙගව්වා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ෙගව්ෙව්? 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අසත්ය කථා කරන්න එපා. ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන 

කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] Treasury එෙකන් තමයි EPF 
ෙගව්ෙව්. තිබුෙණ් පරණ බස්.  එම නිසා තමයි අපි අලුත් බස් 
ෙගනාෙව්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි වුණාට අපි 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් අවුරුද්ෙද් හැම මාසයකම රුපියල් බිලියන එක -රුපියල් 

මිලියන 1,000- ගණෙන් ආණ්ඩුෙවන් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි අපට පඩි ෙගවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
කවදාවත් ෙම් ලැෙබන මුදල්වලින් - [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ  
EPF ෙගව්වා නම් ඇයි මාස් පතා  EPF දුන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමාෙග් පාලන සමෙය් බස් අරෙගන  EPF   ෙගවන්න කටයුතු 
කළා නම් භාණ්ඩාරගාරයට සල්ලි යැව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක යථාර්ථවාදිව ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒ විධියට EPF ෙගවා තිෙබනවා නම් රුපියල් මිලියන 
10,752ක් ෙගවන්න ඉතුරු ෙවනවාද? අද අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට 
හිෙර් යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණය නිසායි.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
EPF සල්ලි ෙගව්ෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙවලාව ෙදනවාද? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කවදාවත් EPF සල්ලි භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවලා නැහැ.  

භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවන්න බැඳීමකුත් නැහැ. 

1099 1100 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ලංගම ලාභ ලබන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ලංගම කියන්ෙන් 

ෙසේවාවක්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙසේවාවක් වුණත් ඔබතුමාට බැරි වුණා, රජෙයන් ඒ මුදල් 

අරෙගන ෙගවන්න. ඒකයි මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක තමයි Cabinet Paper එකක් දැම්ෙම්, compensation 

ෙගවන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එතුමා කිව්වා, මට්ටක්කුලිෙය් ඉඩම විකුණනවාය කියලා. ඒක 

අමූලික ෙබොරුවක්. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, මට්ටක්කුලිෙය් 
ඩිෙපෝව වඩාත් ලස්සනට, ෙහොඳට හදන්න එතුමා සල්ලි ෙදන්නම් 
කියලා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි ගිෙය්. එෙහම 
නැතුව ඉඩම් විකුණන්න ෙනොෙවයි අපි ගිෙය්. නමුත් අපි EPF, 
ETF ෙගවීම සඳහා අවශ්ය කමෙව්දයක් දැන් සකස් කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ලංගම ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම සඳහා කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. තවත් ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳව කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා ලංගම පිළිබඳව මීට වඩා කථා කිරීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 
යමක් කියන්නට මා කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියා මා කියන්නට ඕනෑ. නමුත් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. අපට 
තිෙබන engines සහ දුම්රිය ෙපට්ටි පමාණය ඉතාමත් මදි. දැනට 
තිෙබන්ෙන් 1979 ගත්ත engines 15ක්, 1975 ගත්ත engines 
14ක්, 1981 ගත්ත engines 15ක්, 1980 ගත්ත engines 14ක් සහ 
1998 ගත්ත engines 18ක්. ඒත් එක්කම 2000දී පංශෙයන් ගත්ත 
engines ඔක්ෙකොම ෙකොට උඩ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද අපට 
විශාල වශෙයන් දුම්රිය engines සහ දුම්රිය ෙපට්ටි අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉන්දියානු ණය සහන කමය යටෙත් යම් පමාණයක් 
ගත්තා. නමුත් ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති, ඒ වාෙග්ම 
ෙනොෙයක් අය විවිධ පශ්න නඟනවා.  

ඒවාෙය් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් ෙමවර 
ඒවා මිලදී ගැනීෙම්දී ඒ අඩු පාඩු මගහරවාෙගන කටයුතු කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම උතුරු දුම්රිය මාර්ගය සෑදීෙම්දී - ඒක මෙග් කාලෙය් සිදු 
වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. - යම් යම් අඩු පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබදව විෙශේෂ පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කර තිෙබන අතර, ඒවා 
නිවැරදි කරන ෙතක් ඉන්දියානු සමාගමට කළ යුතු ෙගවීම් නතර 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමවර අපි ඒ මුදල් පාවිච්චි කිරීෙම්දී ඊට 
වඩා අධීක්ෂණ කමෙව්දයක් සහිතව එය කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම උඩරට දුම්රිය මාර්ගය සඳහා - මහනුවර සඳහා 
- අපට ඉන්දියානු දුම්රිය engines පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසා යුෙරෝපියානු දුම්රිය engines ලබා ගැනීම සඳහා 

විෙශේෂ කැබිනට් පතිකාවක් අප විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම දුම්රිය ලාභදායී කර ගැනීමට සහ එයින් වැඩි ආදායමක් 
ඉපැයීමට භාණ්ඩ පවාහනය සඳහාත් අපි නැඹුරු විය යුතුයි. 

ඔබතුමා දන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
විෙශේෂෙයන් තිකුණාමලෙය් සිට ගල් අඟුරු පවාහනය කරන්ෙන් 
ටක් රථවලින් බව. මම ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කර බැලුවා. මම ශීත 
කාමරයකට ෙවලා සිටින ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. මම හැම 
තැනම ඇවිදලා, ඩිෙපෝ සහ අෙනක් සියලුම තැන් පරීක්ෂා කරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහිදී මට දැනගන්නට 
ලැබුණා, හබරණ මාර්ගෙය් පුත්තලම දක්වා ටක් රථ 97ක් එන 
බව. මම වහාම සාකච්ඡා කරලා එන මාසෙය් සිට ගල් අඟුරු ඇදීම 
සඳහා ෙවනම දුම්රියක් ලබා දුන්නා. ඒ ෙහේතුව නිසා හබරණ 
මාර්ගෙය් එන ටක් රථ 97ක් නතර ෙවනවා. සිදු වන accident 
පමාණය අඩු ෙවනවා වාෙග්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩි 
ආදායමක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය 
සඳහාත් ඒ සහනය ලබා ෙදන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළා. අපි 
අවශ්ය engines පමාණය ලැබුණාට පසු ඒ වැඩ කටයුත්තත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
පුදුමයට පත් ෙවනවා ඇති, engineersලා 108ක් සිටිය යුතු වුවත් 
සිටිෙය් 56යි. Engine driversලා 480ක් ඕනෑ. නමුත් සිටිෙය් 
123යි. ඉතින් ෙම් අය බඳවා ගැනීමටවත් කටයුතු කර තිබුෙණ් 
නැහැ. මම ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වූ පසුව තමයි engine 
driversලා බඳවා ගැනීම කෙළේ. එහිදී ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? යථාර්ථවාදී ෙලස ඒ බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව ෙනත් 
සිත් ෙයොමු කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා NDT සුදුසුකම ඕනෑ 
කියලා දැම්මා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? NDT කාර ෙයෝ 
එන්ෙන් නැහැ ෙකෝච්චි engine එළවන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා 
A/Lවලින් බඳවා ගැනීම කරන්න කියා මම රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසමට ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, O/L 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා නම් plane පදවන්නත් පුළුවන්. ෙමෙහේ 
ෙකෝච්චි engine driversලාට NDT ඉල්ලනවා. ෙම් පශ්නය 
විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද යන්නත්, තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙකෙරන කටයුතු පිළිබඳවත් අපි මීට වඩා යථාර්ථවාදී ෙලස 
බලන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ගය මම හදලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම stationmastersලා 300ක් අඩුෙවනුයි සිටිෙය්. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඔවුන් සඳහා වන විභාගය පවත්වලා තිබුෙණ් 
නැහැ. මම ඇවිල්ලා මාසයක් ඇතුළතදී ඒ විභාගය පවත්වලා අපි 
ෙම් මාසෙය් 15වැනිදා ඒ 300ෙදනාටම පත්වීම් ලබා ෙදනවා. ෙම් 
විධියට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන අඩු පාඩු මග හැරවීම 
සඳහා අපි විශාල වැඩ කටයුතු පමාණයක් ෙම් කාලෙය්දී ඉෂ්ට 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි දුම්රිය ඉඩම් පිළිබඳව බලමු. හිටපු 
අමාත්යතුමා කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ගැන කිව්වා. මම 
ෙකෝච්චිෙයන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගෙය් ගියා. ගිහිල්ලා හැම 
තැනම පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. පවුල් 1,500ක් ෙනොෙවයි, 
අනවසරෙයන් පදිංචි පවුල් 1,668ක් ඉන්නවා. මම විෙශේෂ 
පකාශයක් කළා, ඒ අයට විකල්ප ස්ථානයක් ලබා දීලා තමයි එම 
දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරන්ෙන් ෙහෝ එම දුම්රිය මාර්ගය සකස් 
කරන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, ඒ මාර්ගය ෙකළින් කරන්න ඕනෑ. 
එතුමා කියන පරිදි ඒ මාර්ගය ෙකළින් කරන්ෙන් නැතුව වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ; අපට අවශ්ය ෙව්ගය  - speed එක- ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා දුම්රිය ඉඩම් හඳුනාගන්න, 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙසොයා ගන්න අපට විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් 
ෙගෙනන්න ෙවනවා. ඒවාෙය් සිටින අසරණ ජනතාවට විකල්ප 
නිවාස පහසුකම් සලසා දීෙමන් පසුව තමයි අපට එවැනි දුම්රිය 
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මාර්ගයක් නිසි ෙලස සකස් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
දුම්රිය ඉඩම්වල අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අනවසරෙයන් පදිංචි 
වුණ අය ඉන්නවා, පදිංචි ෙවලා බදු ෙනොෙගවූ අය ඉන්නවා. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point Order being raised by Hon. Kumara 

Welgama. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ අයව නැවත පදිංචි කරලා, ඒ සියලු කටයුතු කරන්න ඔය 

ෙවන් කරලා තිෙබන රුපියල් මිලියන 1,500 ඇතිද කියලා මම 
අහන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමාට මදි වුණාට, ඒ සඳහා කමෙව්දයන් සකස් කරන්නට 

ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන් 
බලෙය් ඉන්න කාලෙය් ෙනොකළ වැඩ අනුන් ලවා කරවන්නට 
හදනවා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, ඒ ෙවලාෙව්දී ඔබතුමා කල්පනා 
කළාද ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. නැහැ ෙන්.- [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමා අද කිව්ෙවත් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නමුත් 
අපි ෙම් රජෙයන් රුපියල් මිලියන 1,500ක් දීලා, ඒ සඳහා 
ආරම්භයක් අරෙගන තිෙබනවා. ශක්යතා අධ්යයන කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම ඇමතිවරයා කාලෙය්, ඒ පශන්ය තිෙබන කාලෙය් ඔබතුමා 

කැබිනට් ඇමති. ඔබතුමන්ලා තමයි ඒවාට අත ඉස්සුෙව්. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මම එතෙකොට පවාහන ඇමති ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටියා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක්ව හිටිය බව ඇත්ත. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් අත ඉස්සුවා. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා එදා අත උසස්ලා, අද බබා වාෙග් කථා කරනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැන් ඔබතුමාත් බබා වාෙග් ෙන් කථා කරන්ෙන්, ඔබතුමා කළ 

වැඩ දිහා බැලුවාම. ඔබතුමා පවාහන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දී කළ ෙද්වල් ගැන දැන් බබා වාෙග් ෙන් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එන්ජින් ෙගනාවත්, ඒවා 
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ එන්ජින් වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි අවුරුදු 4 
ඇතුළතදී ෙමොකක්ද ඒ එන්ජින් පිළිබඳව ගත්ත පියවර? ඒවා 
හදන්න යම් වැඩ පිළිෙවළක් ගත්තාද? [බාධා කිරීමක්]  දැන් මට 
ඇඟිල්ල දික් කරන්නවා ඒ ගැන. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ඒවා හදන්න බැලුවා university එකත් එක්ක සම්බන්ධ 

ෙවලා. නමුත් ඒවා සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඒ එන්ජින් අපිට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙගනාෙව් උඩහ දුම්රිය මාර්ගෙය් 
දුවන්න කියලා. නමුත් ඒෙක් wheel base එක දිගයි. ඒ නිසා පීල්ල 
අතර යන්ෙන් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. ඔබතුමා සර්ව සම්පූර්ණයි, සියලු ෙද් දත්. අපි ෙනොදත්. 

නමුත්, සියල්ල දත් ෙකනාට බැරි වුණා EPF, ETF ටික ෙගවා 
ගන්නට. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
දැන් ඔබතුමා ඇමති ෙන්. දැන් ඔබතුමා ඒ ටික ෙගවන්න. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි ඒ අභිෙයෝගය බාර ගන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණු ඒ 

අභිෙයෝගය අපි භාර ගන්නවා. අපි ෙම් රජෙයන් ඒ කටයුත්ත 
ෙකෙසේ ෙහෝ කරවනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක ඔබතුමාෙග් රාජකාරිය ෙන්? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එතෙකොට ඔබතුමා ඉන්න කාලෙය් ඔබතුමා කරන්න ඕෙන් 

නැහැ, දැන් අපි තමා කරන්න ඕනෑ. හරි වැඩක් ෙන් ඒක. [බාධා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම්] 2011 සිට 2015 දක්වා ෙගව්ෙව් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ඒක ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ඔබතුමා කිව්වා ෙන් අලුත් බස් 
අරෙගන ෙගවන්න පුළුවන් වුණා කියලා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මට පින් සිද්ධ ෙවන්න බස් ගත්ෙත්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න තමයි EPF, ETF ෙගවා ගන්න 

බැරි වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි ගුවන් ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව, Airport and Aviation පිළිබඳව බලමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have only three more minutes.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
No, I have been given some more time.  විෙශේෂෙයන්ම 

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ අපි 
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙදෙවනි මගී 
පර්යන්තය - second terminal එක- ඉදි කිරීම සඳහා ජපන් 
රජෙයන් ලබා ගන්නා ලද සහනදායී ණය ආධාර කමයන් යටෙත් 
අපි දැන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි ලබන සැප්තැම්බර් 
මාසය වන විට ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

දැන් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් ගුවන් යානා බස්සන 
පථය නවීකරණය කරන්නට. ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම , ෙම් පැමිෙණන අධික මගීන් 
පමාණය අනුව ෙදෙවනි පථයක් ඒ කියන්ෙන් ෙදෙවනි runway 
එකක් අපට අවශ්යයි. ඒ පිළිබඳව සුදුසු ස්ථානය ජනතාවට අවම 
හානියක් වන අයුරින් ෙතෝරා ගැනීෙම් තාක්ෂණික වැඩ පිළිෙවළක 
අපි දැන් ෙයදී සිටිනවා.  

අපි මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ නැවතත් රටට 
වැඩදායී වන ආකාරයට ෙයොදවා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපි ෙම් සඳහා ගත් ණය මුදල සඳහා රුපියල් බිලියන 
2.5ක් හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙගවන්නට ඕනෑ. අපි ඒ ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ රැකියාව සඳහා 576 ෙදෙනකු ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ අය 
එතැන තබා ගැනීම අපට අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙදවන ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළක් වශෙයන් තිෙබනවා නම්, ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී ගුවන් 
යානයක් බැස්සවීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සලසා ෙදන්න ඕනෑ.ඒ 
නිසා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඒ ආකාරෙයන්ම පවත්වාෙගන 
යමින්, ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම, පියාසර පාසල් ඇති කිරීම වැනි 
ෙවනත් කාර්යයන් සමඟම ෙජට් යානා ෙගන්වීම, ගුවන්යානා park 
කරලා තැබීමට අවසර ලබා දීම වැනි විවිධ කාර්යයන් සඳහාත් ෙම් 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පාවිච්චි කිරීම සඳහාත්, දැන් මම කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ එන අයට ඒ අවශ්ය 
පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ඉතාම පාරදෘශ්ය භාවයකින් යුතුව අවශ්ය 

කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරියට 
 ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙගවලා ෙකොළඹ ෙගොඩනැඟිල්ලක හිටිෙය්. ෙම්ක ෙකොයි 
ඇමතිවරයාටවත් කරන්නට බැරි වුණා. මම දැන් ඒ අවශ්ය 
ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා මුදල් ෙහොයා ෙගන රුපියල් මිලියන 805ක 
වියදමින් ෙම් මාසෙය් 14වැනි දා ඒ සඳහා මුල් ගල් තබනවා. 
කටුනායක නයිකන්ෙද් ඉදිකරන ඒ ෙගොඩනැඟිල්ලට මුල් ගල් 
තැබීෙම් උත්සවයට ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝටම ආරාධනය 
ලැෙබනවා. අපි ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් ඒ වැඩ කටයුතු 
ඔක්ෙකෝම ටික ඒ විධියටම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මඟී ආරක්ෂාව 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් accidents 
පමාණය ඉතාමත් වැඩියි. ඒවා අවම කිරීම සඳහා ඒ ගැන ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටුවක් තිබුණා. ඒ කමිටු 
වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු අනුව අවශ්ය වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා 
ඒ මාර්ග ආරක්ෂණ අංශය අපි අධිකාරියක් බවට පත් කරලා ඉදිරි 
කාලය තුළදී ඒ පිළිබඳව දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල ආදායම් 
පමාණයක් අෙප් භාණ්ඩාගාරයට ලබා ෙදන ආයතනයක්. ඒ 
ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතු ෙදයක්. ඒෙක් තිෙබන 
ලිපිෙගොනු ටික - files ටික - අද කන්ෙට්නර්වල දාලායි 
තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කන්ෙට්නර්වල දාලායි 
තිෙබන්ෙන්. උසාවිෙයන් වාර්තාවක් එවන්න කියලා එව්වාම ඒ 
කන්ෙට්නර් ඇරලා ඒවා අස්ෙසේ files ෙහොයන්න ඕනෑ. එන 
වර්ෂෙය්දී ෙහොඳ ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා ෙම් වැඩ කටයුතු වඩාත් 
සාර්ථකව, යථාවත් කිරීම සඳහා මම මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
ක්ෙෂේතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපට මුදල් ලැබිලා 
තිෙබනවා. පුත්තලම, දිගන, බදුල්ල කියන ෙම් ස්ථානවල 
අභ්යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා domestic airports හදන්න කටයුතු 
කරනවා. 

මඩකලපුව ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සකස් කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. සංචාරක 
ව්යාපාරය දියුණුවට පත් ෙවන ඒ පෙද්ශවලට සංචාරකයන් ෙගන 
යාම සඳහා ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඉදිකරනවා. ඒ වාෙග්ම 
රත්මලාන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ මීට වඩා ආදායම් ලබන, මීට වඩා 
ෙසේවයක් ලබා දිය හැකි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් බවට පත් කිරීෙම් 
කාර්යෙයහි අපි නිරත ෙවලා ඉන්නවා. එෙසේම අපට සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් පතිපත්තිමය තීන්දු රාශියක් ගන්න තිෙබනවා. 
අද යුද වාතාවරණය නැති ෙවලා තිෙබන නිසා අපට ෙම් ගුවන් 
ගමන් යාෙම්දී airspace එක ගැන නැවත කල්පනා කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. කිසිම ගුවන් යානාවකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උඩින් 
යන්න බැහැ. කටුනායකින්  ෙහෝ රත්මලාෙනන් ගුවන් ගත කරන 
ගුවන් යානයක් ෙම් පැත්ත මඟ හැරලා රවුමකින් යන්න ඕනෑ. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව උඩින් යන්න ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා. නමුත් ඒ තිෙබන ඉහළ පියාසර සීමාවන් ෙවනස් කෙළොත් 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සඳහා විශාල ආදායමක් අපට ලබා ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් රට උඩින් යන සෑම ගුවන් යානයකින්ම අපට අමතර 
මුදලක් අෙප් රටට ආදායමක් විධියට ලැෙබනවා. ඒ නිසා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත   කාලය නම් අවසන්. 
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
තව විනාඩියක කාලයක් මට ලබා ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන් 
හා අප අතර විශාල පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. 103, 110 routesවල 
කිසිම ලංගම බස ්එකකට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලික බස් 
හිමියන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන බැලුවාම බස් 
රථවලින් ගමන් ගන්නා මඟීන් පමාණය ෙවනදාට වඩා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. හුඟක් අය තීවීල්වලින් යනවා. ෙමෝටර් සයිකල්වලින් 
යනවා. ෙපොඩි කාර්වලින් යනවා.  ෙම් සිදුවන ෙවනස්කම් 
පිළිබඳවත් අපි හිතා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා බස් රථ පමාණය වැඩි 
කළා කියලා ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රෑට බසුත් නැහැ. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒක ඇත්ත. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කාර්යාලය 

ගැන මම යමක් කියන්න අවශ්යයි. අපි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සහ 
අෙප් පවාහන කියන ආයතන ෙදක ඒකාබද්ධ කළා. ඒ නිසා අෙප් 
පිරිසට ඉන්න ඉඩ මදි. අපි කාර්යාලෙය් ෙකොටසක් සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරියට ෙගනාවා. චම්පික ඇමතිතුමා පවා කියලා 
තිෙබනවා, රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි ජයවර්ධනපුරට ෙගෙනන්න ඕනෑ 
කියලා. "ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති සියලුම පරිපාලන ෙගොඩනැඟිලි ශී 
ජයවර්ධනපුර පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය අවට පෙද්ශයට ෙගන එන 
බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ය පාඨලී චම්පික 
රණවක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැවසීය" කියලා අද පුවත් පතක 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි පතිපත්තිය. 

ඒ නිසා අප එෙහේ ඉඳන් ෙමහාට එන්න ඕනෑ. ෙනළුම් ෙපොකුණ 
අසල තිෙබන ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිරි වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා  අප 
ලබාෙදන්න ඕනෑ.  ෙම්වා ගැන පුවත් පත් විවිධ ෙද්වල් පළ 
කරනවා; වෘත්තීය සමිති ෙනොෙයකුත් විධියට කෑෙකෝ ගහනවා. 
නමුත්, අප නිවැරදි ෙදය කරන්න ඕනෑ. ෙම් ක්ෙෂේතය 
අභිෙයෝගාත්මක ක්ෙෂේතයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමොන තරම් ණය කන්දරාවක් මෙග් ඔළුව මත තියලාද ෙම් 
අමාත්යාංශය මට භාර දීලා තිෙබන්ෙන් කියා ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා ඇති.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒක භාර ගත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේට අමාරුව තිෙබන්ෙන් මම ෙම් අමාත්යාංශය 

භාර ගත්ත එක ගැන ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට මෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන හරවන්න මා සූදානම් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් තීරණෙය් ඉන්න. මම මෙග්  තීරණෙය් 
ඉන්නවා. අප ඒ අභිෙයෝග භාරගන්න සූදානම්. අභිෙයෝග 
භාරෙගන, තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණු ෙද්වල් අප කරලා ෙපන්වන 
බව පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

[පූ.භා. 11.32] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහනය මා සලකන්ෙන් 

ඉතා වැදගත් සමාජ යටිතල පහසුකමක් ෙලසයි. ෙමම රජය සමාජ 
සාධාරණත්වය සඳහා කැප වී සිටින බව කීප වරක්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා. පාරවල් හැදීම ෙභෞතික යටිතල පහසුකමක් වුණාට, 
පවාහනය සැලකිය යුත්ෙත් සමාජ යටිතල පහසුකමක් ෙලසයි. ඒ 
අනුව විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යයට විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරනවා වාෙග්ම, මගී පවාහනයටද සැලකිය යුතු මුදලක් 
ෙවන් කිරීම ඉතාම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ කාරණය ඉටු කිරීම 
අත්යවශ්යයි.  

මගීන් අද වැඩි පැය ගණනක් වාහනවල -ෙරෝද උඩ- ගත 
කරන්ෙන්. වැඩ කරන්න එන කම්කරුවන්, ෙසේවකයන් දීර්ඝ 
කාලයක් ෙම් වාහනවල ගත කරමින් සිටිනවා. එය ඔවුන්ෙග් 
සියලුම වැඩවලට ෙමන්ම කාර්යක්ෂමතාවටත් බලපානවා. මීට 
අවුරුදු කීපයකට කලින් ගිය ෙවලාවට සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට 
අද ෙහෝමාගම සිට ෙකොළඹට එන්න පැය ගණනක් යනවා. 
රැකියාවට ඒමට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් සමාජ සම්බන්ධතා 
පවත්වා ගැනීමටත්  පවාහනය අවශ්යයි. සංස්කෘතික අවශ්යතා ඉටු 
කරගැනීමටත් පවාහනය අවශ්යයි. සවස හෙයන් පසුව තිෙබන 
පවාහන අපහසුතා ෙහේතු ෙකොට ෙගන ජනතාවෙග් සංස්කෘතික 
අවශ්යතා -චිතපට, නාට්ය බලන්න යාම- පවා සීමා ෙවනවා.  

ෙම් බරපතළ වාහන තදබදය - traffic එක - ගැන අප අද 
හරියට කථා කරනවා. වාහන තදබදය අඩු කිරීමට නම් පධාන 
වශෙයන්ම කළ යුතු වන්ෙන් කාර් වැනි ෙපෞද්ගලික වාහන 
භාවිතය අඩු කිරීමයි. සතිෙය් දිනවල ෙමම ෙපෞද්ගලික වාහන 
වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන්ෙන් මධ්යම පන්තිෙය් සහ ඉහළ මධ්යම 
පන්තිෙය් ෙකොටස්. ඒ අය කාර්වලින් තමයි යන්ෙන්. ෙමොකද, ටයි 
දමාෙගන ෙහොඳට ඇඳ පැළඳ ගත්තාට පසුව දහඩිය දමාෙගන 
බස්වල යන්න ඔවුන් කැමැති නැහැ. ඒ වාෙග්ම laptops අරෙගන 
යන ෙකොටත් මහජන පවාහන පහසුකම් පාවිච්චි කරන්න ඔවුන් 
කැමැති නැහැ. ෙමොකද ඒවාෙය් තිෙබන අපහසුකම් නිසා. ඒ නිසා 
ෙම් මධ්යම පන්තිය මහජන පවාහන ෙසේවාවලට ආකර්ෂණය කර 
ගැනීම අද අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත් අපට කවදාවත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න හම්බ වන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස ්වැනි ඒවාට රජෙයන් මීට 
වඩා විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය කළ යුතුයි. වායු සමීකරණය -AC
- කළ වාහන මගී පවාහනයට ෙයදීම මධ්යම පන්තිෙය් පිරිස් 
මහජන පවාහනයට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට තිෙබන එක 
කමයක්.  

 ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම් තරම් පවාහනයට ඉඩදීලා තිබුණත්, 
විෙශේෂෙයන්ම යාපනය සහ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැෙරන්නට 
අනිකුත් පාරවල ෙහොඳ බස් ෙසේවයක් ඇති කිරීමට ඔවුන් අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. එය ඉතාම කනගාටුදායක කාරණයක්. එම 
නිසාම තමයි රාජ්ය ෙසේවා ෙකෙරහි අපට රඳා පවතින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජය ෙම් වගකීම භාර ගත යුතුයි. පහසුෙවන්, 
ලාභයට යෑමට මහ ජනතාවට තිෙබන අයිතිවාසිකම ඉටු කිරීම 
රජෙය් වගකීමක්. ෙම්ක මධ්යම රජෙයන් විතරක් කළ යුතුයි කියා, 
මා කියන්ෙන් නැහැ.  

මහනගර සභා, පළාත් සභා වැනි ආයතනවලටත් ෙපොදු 
පවාහනය භාර දිය යුතුයි. පළාත් සභා පිළිබඳව දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්, 8වන ව්යවස්ථාෙව් තිබුණත්, 
පළාත්වල මගී පවාහනය පළාත් සභාවලට භාර දීලා තිබුණත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවාසනාවකට, 1991 ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 
-National Transport Commission Act- 18වන වගන්තිෙයන් 
ඒක තහනම් කර තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝෙදනා ඒ බව දන්ෙන් නැහැ. 
පළාත් සභාවලට, නගර සභාවලට සහ ෙවනත් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට සිය බස් ෙසේවා පැවැත්වීම තහනම් කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක විහිළුවක්. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ රටවල, දියුණු ෙවමින් පවතින 
රටවල පවා නගර සභා, පළාත් පාලන ආයතන බස් ෙසේවා 
පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් ෙසේවය සපයන්න රජයටත් බැරි නම්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයටත් බැරි නම්, අඩුම ගණෙන් පළාත් සභාව සහ 
මහානගර සභා ඒ සඳහා උනන්දු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ආෙයෝජනය 
කළ යුතුයි; උදවු කළ යුතුයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තහනම 
ඉවත් කිරීමට සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්නට කියලා මම තරෙය් 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ඊළඟට, ෙපෞද්ගලික බස් පිළිබඳව ගනිමු. ෙපෞද්ගලික බස් 
පවාහනයට ඉඩ දුන්නාට අද ඒ පිළිබඳ නියාමනයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පිළිබඳ කිසිම නියාමනයක් නැහැ; කිසිම regulation 
එකක් නැහැ. අද මධ්යම ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා, 
පළාත් සභා අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා  ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
ගමනාගමනය පමාණවත් ෙලස නියාමනය -regulate- කරන්න.  
කාල සටහන්වලට අනුව බස් ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ෙපර 
කථා කළ මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් සඳහන් කළා වාෙග්, බස ්දීර්ඝ 
ෙවලාවක් තැන් තැන්වල නවත්වාෙගන ඉන්නවා. මගීන් ඒ ගැන 
පැමිණිලි කරනවා. නමුත් සමහර තැන්වල මිනිත්තු 10, 15 
නවත්වාෙගන ඉන්නවා, මගීන්ෙගන් බස් එක පිෙරනකල්. ඒ 
වාෙග්මයි, CTB එක්ක තිෙබන තරගය.  ඒ නිසා මගීන් දැඩි 
අපහසුතාවට පත් වනවා. ෙම් නිසා ෙම් කටයුතු සඳහා රජය 
මැදිහත් විය යුතුයි. රජය ඒ කටයුතු නියාමනය කළ යුතුයි. 
Regulate කරන්ෙන් නැතුව ෙම් කටයුතු කරන්න බැහැ. දියුණු 
රටවල පවා ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවා  සියල්ලම නියාමනය කරනවා. 
නමුත් අෙප් රෙට් අද ඒ පිළිබඳ කිසිම නියාමනයක් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක කියන්න කනගාටුයි.  

මා දීර්ඝ වශෙයන් උදාහරණ ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම එක උදාහරණයක් පමණක් ගන්නට 
කැමැතියි, කැලණිවැලි දුම්රිය සහ හයිෙලවල් පාර පිළිබඳව. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් website එකට අනුව අවිස්සාෙව්ල්ෙල් සිට 
ෙකොටුවට දිනකට දුම්රිය 4ක් ධාවනය ෙකෙරනවා. උෙද්  ට 3ක්, 
හවසට 1ක් වශෙයන්. අෙනක් පැත්තට, ඒ කියන්ෙන් ෙකොටුෙව් 
සිට අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා දුම්රිය 5ක් ධාවනය ෙකෙරනවා. උෙද්ට 
3ක්, හවසට 2ක් වශෙයන්.  අවිස්සාෙව්ල්ෙල් සිට ෙකොටුවට ඇති 
කිෙලෝමීටර් 61 යන්නට පැය ෙදකහමාරක් යනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
පැයට කිෙලෝ මීටර් 24ක ෙව්ගයකින් තමයි දුම්රිය ගමන් 
කරන්ෙන්. ඉතින් එෙහම පමාදවන ෙකොට මගීන් දුම්රිෙය් යයිද? 
එෙහම යන්ෙන් නැහැ. අපි නවීකරණය ගැන කථා කරනවා. 
අලුෙතන් tracks හදන එක ගැන කථා කරනවා. අලුෙතන් engines  
ගැනීම ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා 
ෙකොටුවට යන්න පැය ෙදහහමාරක් ගත වනවා නම්, ෙමොන 
මගියාද ඒ ගමන සඳහා දුම්රිය ෙතෝරා ගන්ෙන්?  

හයිෙලවල් පාර අද බස්වලින් පිරිලා. බස්වලින් සන්තෘප්ත -
saturate- ෙවලා. එම නිසා පාරවල් ෙවනස් කරලා, bus lanes 
හදන ෙතක් බස් පවාහනය දියුණු කළ හැක්ෙක් සීමා සහිතවයි. මම 
හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත් bus lanes ෙවන් කරන එක. අපට 
බස් bus lanes ෙවන් කරන්නට බැරි නම්, අඩු ගණෙන් ඒ සඳහා 
ෙවන විකල්පයක් තිබිය යුතුයි. ගාලු පාෙර් bus lane එකක් ෙවනම 
දැම්මා. සතියයි, ෙදකයි ඒක කියාත්මක වුෙණ්. ෙමොකද, 
ෙපොලීසියට ඒ bus lanes නීතිය කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
මම ෙයෝජනා කරනවා, ජකර්තා නගරෙය් වාෙග් ෙකොන්කීට් 

තීරුවක් දාලා bus lane එක ෙවන් කරන්න කියලා. ජකර්තා 
නගරෙය් එෙහම ෙවන් කරපු bus lanes තිෙබනවා. ෙවන කිසිම 
වාහනයකට ඒ තීරුෙව් යන්න බැහැ. මම පිළිගන්නවා, හැම 
පාරක්ම පමාණවත් ෙලස පළල් නැති නිසා bus lanes දාන්න 
බැහැ කියලා. නමුත්, bus lanes දාන්න පුළුවන් පාරවල් 
තිෙබනවා. ගාලු පාර, ඩුප්ලිෙක්ෂන් පාර වැනි පාරවල් 
ෙතෝරාෙගන, ඒවාට ෙවනම bus lanes දාලා, ඒ බස්වලට නිදහෙසේ 
යන්නට ඉඩ ඇති කෙළොත් මිස,  නගරය තුළ බස ් ෙසේවාෙව් 
දියුණුවක් අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට බැහැ. ෙම් කටයුත්ත 
පවාහන අමාත්යාංශය පමණක්  ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශයත් සම්බන්ධ වී කළ යුතු ෙදයක්. ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට සාකච්ඡා කරෙගන 

යනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ෙදපස අනවසරෙයන් පදිංචි වූ 

පවුල් 1,600ක් පමණ ඉන්නවා. දුම්රිය රියදුරු මහත්මෙයක් මට 
කිව්වා, signal එක දිහා බලන්ෙන් ෙගදරක ජෙන්ලයක් ඇතුෙළන් 
කියලා. එවැනි  විශාල පශ්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා මූලික වැඩ 
කටයුතු කරන්න අපි ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 150ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ පිළිතුර දීම සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු 

වනවා. ෙම් කටයුතු දියුණු කිරීමට අපට යන්න තිෙබන්ෙන් ඒ 
මාර්ගෙය් තමයි කියලා මම හිතනවා. මම අවසාන වශෙයන් 
අවධාරණය කරන්ෙන්, මහජන පවාහනය සමාජ යටිතල 
පහසුකමක් ෙලස සැලකිය යුතුයි කියන කාරණය.  ඒ පිළිබඳ 
වගකීම රජය භාරගත යුතුයි. අධ්යාපනය ගැන වගකීම රජය බාර 
ගන්නවා වාෙග්ම, ෙසෞඛ්ය ගැන වගකීම රජය බාර ගන්නවා 
වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳ වගකීමත් රජය බාර ගත යුතුයි. එෙහම  
නැත්නම් ෙම් පශ්නය කවදාවත් විසඳන්න  බැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.42] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර විෂයය පිළිබඳව කථා 

කරන්නට කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අපට තිෙබන දැනුම, අවෙබෝධය, අත් දැකීම් 
අනුව ෙම් ධීවර විෂයය පිළිබඳව විනාඩි හතක් වැනි ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
අපි ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා  අපට 
යම්කිසි සාධාරණයක් කරයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව තුළ මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරන්නම්.  
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[ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය කර දිය, මිරි  
දිය, කිවුල්දිය සහ සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය වශෙයන් පධාන 
ෙකොටස් හතරකට ෙබදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමයින් 
පධාන වශෙයන්ම කර දිය ධීවර කර්මාන්තය තමයි අෙප් රෙට් 
බැලූ බැල්මට ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්.  පුංචි දූපතක් හැටියට 
අෙප් රට වෙට්ට මහ මුහුද තිෙබනවා. ෙම් තුළ අපට දැවැන්ත 
මත්ස්ය නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

වයඹ පළාෙත් ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට මම වසර හයක් 
කටයුතු කළා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
250ට තිබුණු ගෑම් 400 සැමන් ටින් එකට  බදු සහන ලබා දීලා, 
රුපියල් 125ට ෙම් රටට ෙගන ඒම තුළින් අෙප් රට වෙට්ට ඉන්න 
ධීවරයන්ට විශාල අසාධාරණයක් වනවා. ෙම් නිසා අෙප් රෙට් 
මුදල් අෙප් රටින් එළියට යනවා. ෙම් තත්ත්වය දිගින් දිගටම 
පැවතුෙණොත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලරය වැඩි වන එක අපට පාලනය  
කරන්න බැරි ෙව්වි. අෙප් රට වෙට්ට මහ මුහුද තිබුණත් පිට රටින් 
සැමන් ෙගනැල්ලා කනවා කියලා  අෙප් කලාකරුවන් ෙම් මහ 
මුහුද ගැන ගීත පවා නිර්මාණය කරලා තිබුණා. අෙප් ධීවරයන් 
අසරණ කරන්න, පිට රටවල්වලට අෙප් රෙට් මුදල් ටික යවන්න 
කටයුතු කරමින් ෙම් අය වැය හරහා මුදල් ඇමතිතුමා යම් ණයක් 
ෙබ්රන්න යනවාෙදෝ කියලාත් අපට හිෙතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන වශෙයන් අපට තවත් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ඉන්දීය ධීවරයන් අෙප් මුහුද 
ආකමණය කිරීම. ෙම් වනෙකොට අෙප් වයඹ පළාෙත් ඉඳලා ඉහළ 
උතුරු සීමාවට යා වන පෙද්ශයට ඉන්දියන් ධීවරයන් ඇවිල්ලා මහ 
මුහුද තුළ විශාල විනාශයක් සිදු කරනවා. ඒෙගොල්ලන් bottom 
trawling system  එක පාවිච්චි කරනවා. ඔවුන් නැව් වාෙග් 
ෙබෝට්ටු තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. විශාල දැල් ආම්පන්න 
ෙයොදාෙගන ඒ ෙබෝට්ටු ෙදකක් ෙදපැත්ෙතන් යනවා.  
සාමාන්යෙයන් දැලක පතුල බරට හිටින්න දමන්ෙන් ඊයම් බරු. 
හැබැයි, ඒ අය ඒකට පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙර්ල් පීලි නැත්නම්  විශාල 
යකඩ. ඒවා දාලා දැල ඇදෙගන යෑම නිසා මුහුදු පතුල 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවනවා. මුහුදු පැළෑටි විනාශ ෙවනවා. 
මාළු බිත්තර විනාශ ෙවනවා. මාළු පැටවු විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා 
මහා විශාල විනාශයක් ෙවනවා. ඉන්දියානුවන් අෙප් මුහුදු සීමාවට 
ඇවිල්ලා ෙම් කරන විනාශය අෙප් නාවික හමුදාවටවත් මර්දනය 
කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අ ෙප් අගමැතිතුමා නම් කිව්වා, "සීපා ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙවනු වට ෙවනත් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා"ය කියලා. හැබැයි, අපි එවැනි ගිවිසුමකට යනවා නම් 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අෙප් මුහුද කළමනාකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපි ෙදෙගොල්ලන් ෙම් මුහුද පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි  කමෙව්දයකට  
යන්නට සිදු ෙව්වි.  

අෙප් ධීවරයින්ට අද වන විට තිෙබන පධානම ගැටලුවක් තමයි 
ඔවුන්ෙග් මත්ස්ය සම්පතට ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැති එක.  
පධාන වශෙයන් අෙප් බහුදින යාතා ගිහිල්ලා විශාල මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒවා යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළට යැවීම 
තහනමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තහනමට ලක් වීමට පධානම 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද?  ඒ ජාත්යන්තර ආයතනවලින් කිව්වා, 
අෙප් යාතවලට VMS   - Vessel Monitoring System -  කියන 
උපකරණය සවි කරන්න කියලා.   අෙප් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා 
අෙප් සමහර නිලධාරින් එක්ක ෙබෝලය එෙහට පාස් කර කර, 
ෙමෙහට පාස් කර කර හිටපු නිසා ෙම් උපකරණ මිලදි ගැනීම කල් 
ගියා. අවසානෙය්දි සිද්ධ වුෙණ්, ඒ යුෙරෝපා තහනමට අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වීමයි. ඒ නිසා අද අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදනවලට ෙහොඳ 
මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් යුෙරෝපා තහනම ෙමොනවා ෙහෝ කමෙව්දයක් පාවිච්චි 

කරලා ඉවත් කර ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය 
තමයි පධාන වශෙයන්ම  කර දිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා 
කරද්දි කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

 මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳවත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
සඳහන් කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් විශාල වැව් පමාණයක් තිෙබනවා. 
ෙම් තිෙබන වැව්වලින් සියයට 5කවත්  ජාතික ජලජීවී වගා 
සංවර්ධන අධිකාරිය -NAQDA- හරහා මත්ස්ය පැටවුන් දමා 
ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක්  පටන් ෙගන නැහැ. ෙමොකද, ශී ලංකා 
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ්ය කරන 
නිලධාරින්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ අයට ලැෙබන 
මුදල්වල විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා වැඩිපුර මුදලක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් වැදගත් ෙවනවා.   ෙම් එක 
මත්ස්ය පැටෙවකුට රුපියල් ෙදකක් වාෙග් පුංචි මුදලක් වියදම් 
කළාම,  කිෙලෝ  10, 15 බරට ෙලොකු වන මාළු කූරින් ඉන්නවා. 
අපි හිතමු,  ෙම් මාළු කූරිෙයක්  කිෙලෝ එකක් බරට ෙලොකු 
ෙවනවායි කියලා. ඒ මාළු කූරියාව ෙතොටු ෙපොළදි රුපියල් 150ට, 
200ට විකුණන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. රුපියල් ෙදකක් වියදම් 
කරලා,   රුපියල් 200කට විකුණා ගන්න හැකියාවක් ලැෙබන 
ව්යාපාරයක්.  ඒ කියන්ෙන්,  සියයට දාහක පමණ ආදායමක් ලබා 
ගත හැකි ව්යාපාරයක්.   ෙම් වාෙග් ආදායමක් අපට  ෙවනත් කිසිම 
ව්යාපාරයකින් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.  ඒ නිසා අෙප් 
වැව්වලට අවශ්යකරන මාළු පැටවුන් ටික  දමන්න  අපි කියා 
කරනවා නම්, අෙප් මහ මුහුෙද්  මත්ස්ය නිෂ්පාදනය අපි හරියට 
ෙනළා ගන්නවා නම්, අෙප් රටට එක සැමන් ටින් එකක්වත් පිට 
රටින් ෙගෙනන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  අෙප් මහ මුහුෙද් මසුන් 
ඇල්ලීෙම් කටයුත්ත අපි හරියට කරනවා වාෙග්ම,  ඒවා අෙප් රට 
අභ්යන්තරයට  ෙබදා හැරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කමවත්ව කර ගන්න   
අපට  පුළුවන් නම්,  ෙම් රට දියුණු කරන්න ෙවනත් ෙදයක් අවශ්ය 
නැති  තරෙම් මත්ස්ය  සම්පතක් අපට තිෙබනවා කියන එකයි අපි 
කල්පනා කරන්ෙන්.  

කිවුල් දිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, 
විෙශේෂෙයන්ම කලපුව ආශිතව කරන කියාකාරකම්වලදි ඇති 
ෙවලා තිෙබන ගැටලු නිරාකරණය කරන්න ෙම් වන ෙකොට  අෙප් 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා  මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.  එතුමා 
අපි ආදරය කරන ඉතාම ෙහොඳ අමාත්යවරෙයක්.  එතුමා දක්ෂ 
අමාත්යවරෙයක්. මා හිතන විධියට  එතුමාට ෙහොඳ අවස්ථාවක්  
ලැබිලා තිෙබනවා.  එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් ෙවන්න ෙම් ධීවර අමාත්යාංශය 
හරහා ෙලොකු හයියක් ලැබුණා. ඒ නිසා ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් රටට දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් තමයි ෙම් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් තහනම් 
ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙලන -  විෙශේෂෙයන් කූඩු දැල්, බලු දැල්, 
සුරුක්කු දැල් විශාල වශෙයන්-   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙවලාව අවසන්. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක පුංචි කාලයක් මට 

ෙදන්න.  ෙම් තහනම් රැකියාව නතර කරන්න ගරු ඇමතිතුමා 
මැදිහත් ෙවන්නය කියලා අපි ඉල්ලනවා.  

මා අවසාන වශෙයන් ඉස්සන් කර්මාන්තය ගැනත් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් විශාලම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෂ්පාදනයක් සිදු වන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය්යි. සියයට 
95කට වැඩි නිෂ්පාදනයක්  වයඹ පළාෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය 
තුළ සිදු ෙවනවා. ෙමම කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව,  
අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් සමඟ අපි විශාල  සාකච්ඡා පමාණයක් 
පැවැත්වුවා.   ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් යම්  මැදිහත් වීමක් 
කරන්නය කියලා  මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 

 සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය පිළිබඳවත් මතක් කරලා මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙලෝකයත් 
එක්ක බලන ෙකොට සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය පැත්ෙතන් අපි 
ඉතාම පාථමික අවධියකයි සිටින්ෙන්. මා වයඹ පළාෙත් ධීවර 
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරපු කාලෙය් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව අෙප් කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් විශාල 
වශෙයන් අධ්යයනය කළා. මට මතකයි, මීට වසර ෙදකකට කලින්  
අෙප් රෙට් "මින් විසිතුරු" කියලා පදර්ශනයක් කළා. ඒ ෙවලාෙව් 
ධීවර අමාත්යාංශෙයන් තරගයක් පැවැත්වුවා. ඒ තරගෙය්දී 
ජයගහණ 50ක් ෙවන් කළා . ඒ ජයගහණ 50න් 42ක් දිනුෙව් වයඹ 
අෙප් කර්මාන්තකරුවන්. ඉතිරි 8 තමයි මුළු රෙට්ම අෙනක් අය 
ජයගහණය කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය තුළින් 
අපට මහා විශාල ගමනක් යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
"අරවානා" වාෙග් මාළු ගත්තාම  එක මාළුෙවක් රුපියල් ලක්ෂ 
100 දක්වා මිලකට විකුණන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, අපි ඒ තරම් එම මාළු නිෂ්පාදනය කරන්න; අභිජනනය 
කරන්න පටන් ෙගන නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් අයට 
පුහුණුවක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා ජාත්යන්තර සහෙයෝගය අර 
ෙගන "අරවානා" වාෙග් මත්ස්යයින් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 
තුළින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන 
කාරණය අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට මතක් කරනවා.  මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නිහඩ ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.52] 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
අද දින අය වැය විවාදෙය්  කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී  ධීවර 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව  කථා කරනෙකොට, අෙප් කර 
දිය, මිරි  දිය, කිවුල් දිය මත්ස්ය කර්මාන්තය ෙමන්ම විසිතුරු 
මත්ස්ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් 
කටයුතු කර ෙගන යන බව කියන්න ඕනෑ. ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඒ 
ගැන කරුණු කාරණා රාශියක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ධීවර කර්මාන්තය නඟාසිටුවන්න 
අපි ෙලොකු කැපවීමක් කරනවා.  

පසු ගිය ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රෙට් ෙහොරකම, දූෂණය, 
වංචාව, නාස්තිය, මංෙකොල්ලකෑම නැති කරලා,  රාජපක්ෂ 
පාලනය අවසන් කරමින්  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 

ජනාධිපති විධියටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
අගාමාත්යවරයා හැටියටත් යහපාලන ආණ්ඩුවක් ඇති කරමින් 
රෙට් වගකීම  භාර ගත්තා.  එතුමන්ලාෙග්  නායකත්වය යටෙත්  
රෙට් ජනතාවට සහන ලබා දුන්නා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම  හලාවත ඇන්ටනී මැතිතුමා 
ඇතුළු ආබාධිත වූ සෙහෝදරයන්ට  පමුඛත්වය ෙදමින්  ෙම් රෙට් 
සමස්ත ධීවර ජනතාව ගැන කථා කළ යුතු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය රෙට් සමස්ත ජනතාවට බලපාන 
ආකාරයට ෙපටල්, ඩීසල්, ලාම්පුෙතල් සහ ගෑස් මිල අඩු කළා.  
ධීවර ජනතාව පමුඛ රෙට් සියලුම ජනතාවට සහන ලබා දුන්නා.  
පසු ගිය රජය කාලෙය් රුපියල් 145ට තිබුණු ඩීසල් ලීටරය දින 
සියෙය් යහපාලන රජය තුළින්  රුපියල් 95ට අඩු කළා. රුපියල් 
162ට තිබුණු ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 117ක්  දක්වා අඩු කළා. 
රුපියල් 106ට තිබුණු ලාම්පු ෙතල් ලීටරය රුපියල් 65ට අඩු කළා. 
ෙම්වාෙය් මිල අඩු කරලා ධීවර ජනතාවට අපි සහන  ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා අද ධීවරයා ණයක් නැතිව ධීවර කර්මාන්තය 
කරෙගන යනවාය කියන එක මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙතල් සහනාධාරය ගැන මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙතල් සහනාධාරය වාෙග්ම දැල් 
සහනාධාරය දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි ආරම්භ කළා. දින 
සියෙය් වැඩ සටහන තුළින් ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ මඟින්  
අෙප් ර ෙට්  සිටින බහුදින, එක්දින, කුඩා ෙබෝට්ටු හිමියන් සියලු 
ෙදනාටම දැන් ඒ දැල් සහනාධාරය ලබා ෙදමින් පවතිනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ  පසු ගිය 
රජයටත්, ධීවර  අමාත්යාංශයටත් ෙම් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපා සංගමය බලපෑම් කළා. ෙම් සියලු වැඩ 
කටයුතු  ඉෂ්ට කෙළේ  නැත්නම් යුෙරෝපා සංගමය අෙප් මත්ස්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තහනම් කරනවා කියලා කිව්වා.  පසු ගිය රජය සහ 
අමාත්යවරු ඒවා ගණන් ගත්ෙත් නැති නිසා  අෙප් මාළු අපනයනය  
යුෙරෝපා සංගමය  තහනම් කළා. ඒක අෙප් ර  ෙට් ධීවරයාෙග් 
ආර්ථිකය කඩා වැටීමක්. ඒ වාෙග්ම  ලංකාවට ලැබුණු විශාල 
ආදායමක් එයින් නැති වුණා. නමුත් අෙප් දින 100 වැඩසටහන 
තුළින් පත් වුණු පළමුෙවනි කැබිනට් එෙක්දී, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, එවකට  ධීවර කටයුතු 
පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි ගරු ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, මමත්, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ගරු 
මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් ඇතුළුව විෙශේෂ කමිටුවක් කැඳවා   
යුෙරෝපා සංගමය සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ආරම්භ කරලා, 
ඊට පසු  ඒ ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් 
වුණා.  

ෙම් මාස කිහිපය තුළදී යුෙරෝපා සංගමෙයන් ලංකාවට ආවා 
කියන කාරණයත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් අද කියන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙගොල්ලන් කියූ වැඩ සටහන් අපි කියාත්මක කළා.  ලංකාෙව් 
ෙකොඩිය දමාෙගන මාළු අල්ලන විෙද්ශීය නැව් නතර කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල් මිලියන 605ක් වියදම් කරලා ෙබෝට්ටු 
1500කට අපි  VMS  සවි කළා. අද අපට ධීවර අමාත්යාංශෙය් 
ඉඳෙගන බලන්න පුළුවන්, ෙලෝකෙය් ෙකොතැනද අෙප් අහවල් 
ධීවර ෙබෝට්ටුව තිෙබන්ෙන් කියලා.   රුපියල් මිලියන 605 ක් 
වැනි මුදලක් වියදම් කර   ධීවරයා ෙවනුෙවන් අපි ඒ  කටයුතු  
ආරම්භ කර  අද ෙවනෙකොට ඒවා නිම ෙවමින් පවතිනවා කියන 
කාරණය මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.   

යුෙරෝපා සංගමෙයන් අෙප් රටට ආවා.  ඇවිල්ලා, ෙම් පශ්න 
ගැන නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් කළා.  එෙහම කරලා එතුමන්ලා 
සතුටුදායක විධියට ගියා.  යුෙරෝපා සංගමය අපට පනවන ලද එම 
තහනම ඉවත්වී ජනවාරි මාසය ෙවනෙකොට නැවත අපට එම 
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මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ හිමි කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැෙබයි  
කියලා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරනවා.  
ඒක අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ  අපට තිබුණ පශ්නයක්. අපි එය 
නිරාකරණය කර ගන්න කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් නායක 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රාජ්ය තන්තෙය් මැදිහත්වීම 
මත සහ අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු ෙජෝශප් 
මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමියෙග්ත් මැදිහත්වීම තුළින් අපි ඒ කටයුතු සාර්ථකව 
නිම කරන්න කටයුතු කළා කියන කාරණයත් සන්ෙතෝෂෙයන්  
කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවරයා ෙවනුෙවන් ධීවර 
රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට අය 
වැය විවාදෙය්දී  ෙයෝජනා කළා.  එතුමා අෙප් ධීවරයා ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක රක්ෂණාවර ණයක් ෙමම අය වැෙයන් ලබා 
ෙදන්න  කටයුතු කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ධීවර රක්ෂණය 
මඟින් ධීවරෙයකුට රුපියල් ලක්ෂයක වන්දියක් ෙගව්වා.  නමුත්   
ඒ වන්දිය ලබා ෙදන්න නම්, ඒ බහුදින යාතාව විනාශයට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ.  මිනිෙහකුට ධීවර රක්ෂණය ලබා ෙදනවා නම්, ඒ 
ධීවරයාෙග් ජීවිතය නැති ෙවලා, මිනියත් විනාශ ෙවන්න  ඕනෑ.  
පසු ගිය දවසව්ල තංගල්ෙල් මාවැල්ල පෙද්ශෙය් මනුස්සෙයක් 
මැරිලා, දවස් 5ක් තිස්ෙසේ මිනිය ෙබෝට්ටුවක තිබිලා  ෙගනාවා.  
ඒත් රක්ෂණය ලැබුෙණ් නැහැ. රක්ෂණය ලැෙබන්න නම් ඒ 
මිනියත් නැතිෙවන්න ඕනෑ.  අන්න ඒ කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.  
ෙම් නව රක්ෂණ කමය යටෙත් ඒ කම ලිහිල් කරලා, අෙප් 
ධීවරයාට සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියා 
මම ෙයෝජනා කරනවා.   

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ඒ රක්ෂණෙයන් අතුරුදහන් වන 
ධීවරයන්ට සහ අනතුරට ලක්ෙවන ධීවරයන් ෙවනුෙවනුත්  
පතිලාභ හිමිෙවනවා කියා පකාශ කර තිබුණා.  ඒකත් සංෙශෝධනය 
ෙවන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, අතුරුදහන් ෙවන ධීවරයන්ට සහ අනතුරට 
පත්ෙවන ධීවරයන්ටත් ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න්මද  පතිලාභ  හිමි 
ෙවන්ෙන් කියා කියන්න දන්ෙන් නැහැ.  ඉතින් ෙබෝට්ටුවක් නැති 
වුෙණොත් අෙප් ධීවරයන් ඒ ෙබෝට්ටුව ෙසොයා ගැනීමට තවත් 
ෙබෝට්ටු 5ක් 6ක් යවනවා. සල්ලි තිෙබන ෙබෝට්ටු හිමියන් 
ෙහලිෙකොප්ටර් යවනවා.  තවත් ෙබෝට්ටු හිමියන් ෙකොටසක් අෙප් 
මිනිස්සු  ෙහොයා ගන්න නැව් යවනවා. එෙහම ෙවනෙකොට ඒ 
නැතිවූ ෙබෝට්ටුව ෙසොයා ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 10කට වැඩිය 
යනවා. රක්ෂණෙයන් ඒ මුදල  කපන්න ගිෙයොත් ඒක වැරැදියි.  
ඒකත් සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා සභාවට මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 50කින් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැඩි කිරීමට අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  විෙද්ශීය රටවලින් අෙප් රටට 
ආනයනය කරන මාළුවලට බද්දක් ගැහුවාට කමක් නැහැ. නමුත් 
ෙම්කත්  සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප්  බහුදින  
යාතා 1500ක් විතර ජාත්යන්තර මුහුෙද්  ටූනා, ෙකළවල්ලන්  
ඇල්ලීෙම්   රැකියාවට  යනවා.   ඒ  රැකියාවට  යනෙකොට   ඇමට    
ෙගනියන්ෙන් දැල්ෙලෝ.  ඒ දැල්ෙලෝ අෙප් ලංකාෙව්  ෙසොයා ගන්න 
අමාරුයි. පිට රටිනුයි ෙගන්වන්ෙන්. දැල්ෙලෝ කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 215ක් ෙවනවා. එක ෙබෝට්ටුවකට  දැල්ෙලෝ කිෙලෝ 
1500ක්, 2000ක් ෙගනියනවා. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය 
ෙවනවා. ඒ නිසා දැල්ලන් සඳහා එම ආනයනය බද්ද ඉවත් 
කරන්න  ඕනෑ. ඒ බද්ද  සංෙශෝධනය ෙවන්නට  ඕනෑ.   

ෙදවන කාරණය හැටියට ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙගන්වන  
දැල් ගැන කියන්න  ඕනෑ. දැල් කිෙලෝ එකකටත් රුපියල්  50ක 
බද්දක් අය කරනවා. ඒ බද්දත් සංෙශෝධනය ෙවන්නට  ඕනෑය 

කියන එක ෙම් ගරු සභාවට මම ෙයෝජනා කරනවා. ධීවරයා රැක 
ගන්නට  ඕනෑ නම්,   ධීවරයාට  ඒ බදු සහන ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ඒ දැල් බද්දත් සංෙශෝධනය විය යුතුය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාත් මාත් ෙම්  ධීවරයා රැක ගන්නට  ෙලොකු 
ෙවෙහසක් දරනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙතල් සහනාධාර ෙනොලැෙබන  
බහුදින යාතා හිමියන්, එක්දින යාතා  හිමියන්  ඒ වාෙග්ම සුළු 
පන්න හිමියන්, ෙපොඩි ෙබෝට්ටු හිමියන් විශාල පමාණයක් 
ඉන්නවා. දින සියෙය් වැඩසටහන තුළදී මම හම්බන්ෙතොට  
සමීක්ෂණයක් කළා.  ෙතල් සහනාධාර ලබා ෙනොෙදන ධීවරයන්ට   
-මිරි  දිය , කර දිය මම ඉහතින් පකාශ කළ ක්ෙෂේතවල ධීවර 
කර්මාන්තය කරන   ධීවර  කාර්මිකයන්ට-  ඒ දැල්   සහනධාරය 
සඳහා ලබා ෙදන්න  අවශ්යයි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි. මුළු රෙට්ම ධීවර කර්මාන්තය කරන අහිංසක 
ධීවරයන්ටත් ඒ සහනය  අපි ලබා ෙදන්නට ඕනෑය කියන එක ගරු 
ඇමතිතුමා  ට ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් මාත් ධීවර 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න  උත්සාහ කරනවා.    

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 
ෙදන්න. ධීවර නිවාස ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා; ආශාෙවන් ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමාත්,  මාත්  තංගල්ල ආසනෙය් ඉන්ෙන්.   ධීවර නිවාස 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්නට මම තංගල්ල ආසනෙය් ඉඩම් 
ෙවන්කර ෙගන තිෙබනවා. එදා  1977දී,  ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ලංකාෙව් ධීවර නිවාස ව්යාපෘති 
ආරම්භ කළා. එවැනි ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න -තංගල්ල 
ආසනෙය්  ධීවර නිවාස 10ක නිවාස ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න
- මෙග් ෙලොකු අදහසක්,  ආශාවක් තිෙබනවා.  ඒ  ෙදය ඉෂ්ට 
කරන්න මම කටයුතු කරනවා.  ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත්  සහෙයෝගය 
ඇතිව, අෙප් නිවාස ඉදිකිරීම් අමාත්ය ගරු සජිත් ෙපේමදාස  
මැතිතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය ඇතිව සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම ධීවර නිවාස ව්යාපෘතියක්  ආරම්භ කරනවා.  
පථමෙයන්  තංගල්ල ආසනෙය්  ධීවර නිවාස 100ක ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන  බව සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ 
කරනවා.  ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාත්  මමත් ෙම් රෙට් ධීවර  ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්න, ධීවර 
ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්න, ධීවරයාෙග්  අභිමානය රැකගන්න  
දිවිහිමිෙයන් කැප වී කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  පකාශ කරන අතර මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුති කරමින්  මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.05] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැදගත් ක්ෙෂේත 

තුනක් වන  පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන,  වරාය හා නාවික කටයුතු යන ෙක්ෂේතවල  වැය ශිර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව්, ෙකොයි - ෙකොයි 
කලාවල ෙකොයි ෙකොයි ඇමතිවරු  හිටියත්  ඒ අය තම අමාත්ය ධුර 
දරන කාලෙය් ෙම්  අමාත්යාංශ තුළ යම් යම් ෙද්වල් කළ  අයයි; 
කරන්නට  උත්සාහ කළ අයයි කියන එක මා පථමෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ. සමහර උත්සාහයන් සාර්ථක වුණා;  සමහර 
උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා.   

වර්තමාන ඇමතිවරුත් උත්සාහ කරන්ෙන් යම් යම් ෙද්වල් 
කරන්න. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිතුමා කරන හැම ෙද්ම ෙහොඳ නැහැ කියන්නත්, ආණ්ඩු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පක්ෂෙය් ඉඳෙගන විරුද්ධ පක්ෂය ඉතිහාසෙය්දී කරපු ඒවා ෙහොඳ 
නැහැ කියන්නත් තමයි අපි හුරු පුරුදු ෙවලා හිටිෙය්. ඒ සම්පදාය 
ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළදීවත් ෙවනස් ෙවයි කියන 
ආකල්පෙය් තමයි ජනතාව ඉන්ෙන්.  

රිසානා නෆීක් සෙහෝදරිය වරද පිළිෙගන ෙසෞදි අරාබිෙය් 
නීතිය අනුව ඇයෙග් ජීවිතය නැති කළාම, මම විෙද්ශ රැකියා 
ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් මට විරුද්ධව විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් පවා ෙගනාවා. එදා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගනාපු 
උදවියම  අද එම පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දීත් වරද පිළිගත්ත ෙකෙනක්ට තමයි එම මරණ දඬුවම 
නියම ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  මම නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් දකින්ෙන්, 
ඒක ෙම් රෙට් ඇමතිතුමියටවත්, ෙම් රෙට් අමාත්යාංශවලටවත් 
වරද පටවන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි කියලායි. ඒ රෙට් නීතිය 
ඒකයි. ඒ රෙට්  නීතිය දැන ෙගනයි අෙප් අය ඒ රෙට් රක්ෂාවලට 
යන්ෙන්. වරද පිළිගත්තාට පසුව ෙවන්ෙන්, ඒ රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වීමක්. නමුත්, ඒ ඒ වකවානුවල හිටපු හැම 
ඇමතිවරුන්ම ඒවාට මැදිහත් ෙවලා ඒ අයව ෙබ්රා ගන්න උත්සාහ 
කළා. රිසානා සෙහෝදරිය ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාව තුළත් අපි 
විනාඩියක, ෙදකක නිශ්ශබ්දතාවකුත් පැවැත් වූවා. ඉන් පසුව 
ඒෙකන් ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න විශ්වාස භංග  ෙයෝජනාත් ආවා.  

මම කියන්ෙන් ඒ සම්පදාය නවත්වන්න ඕනෑ කියලා. ෙමවැනි 
අය වැය විවාදයකදී, මීට ෙපර රජෙය් හිටපු ඇමතිතුමා කරපු 
ෙද්වල් අගය කරමින් ඒ ඇමතිතුමාට කරන්න අසාර්ථක වුණු 
ෙද්වල් සාර්ථක කරන්න කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් නම් 
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මට හිෙතනවා. වර්තමාන පවාහන 
ඇමතිතුමා මෙග් දිස්තික්කෙය් නායකතුමා. එතුමාට තිබුණු හැම 
අමාත්යාංශයක්ම එතුමා නිවැරැදිව කළමනාකරණය කරපු 
ඇමතිවරෙයක්. එම නිසා එතුමාට පවාහන ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු 
වඩාත් කාර්යක්ෂමව කරන්න හැකියාව, ශක්තිය, ෛධර්ය 
තිෙබනවා කියන එක අපි දන්නවා. අපි එකම දිස්තික්කයක්, 
පළාතක් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා පවාහන ක්ෙෂේතය 
භාර අරෙගන ඒ කරන කටයුතු ෙදස බලමින් අපි ෙබොෙහොම 
සතුෙටන් ඉන්ෙන්.  එතුමා  ෙම්  ඇමති ධුරය දරන කාලය තුළ ඌව 
පළාතට ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් ලැෙබන බව බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඉන්න අපට ආරංචිය ලැබුණා. ඒක සුබ ආරංචියක්.  

පවාහනය ගැන කථා කරනෙකොට අපි ෙහොයන්න ඕනෑ ෙවන  
පළමුෙවනි කාරණය තමයි, පළාත් සභාව සහ නගර සභාව කියන 
ඒ ආයතන, සමහර රටවල පවාහනයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන 
ආකාරයට  අෙප් රෙට්ත්  පවාහන කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා? දැන් බැලූ බැල්මට ෙපෞද්ගලික බස් ටික 
වැඩිෙයන්ම පළාත් සභාෙවන් පාලනය ෙවනවා. මධ්යම රජෙයන් 
CTB එක පාලනය ෙවන බව තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි පළාත් සභා පනත ඇතුෙළේ තිෙබන සමගාමී 
ලැයිස්තුව. අධ්යාපනය ගත්තත්, ෙසෞඛ්ය ගත්තත්, පවාහනය 
ගත්තත් සමගාමී ලැයිස්තුවක් මැද්ෙද් දාලා තිෙබන නිසා සමහර 
අවස්ථාවලදී මධ්යම ආණ්ඩුවත්, පළාත් සභාෙව් ආණ්ඩුවත් එකම 
පක්ෂයක ඇමතිවරු ඉන්න ෙවලාවකත් කඹ ඇදීමක් දක්නට 
ලැෙබනවා. එයින් අවසානෙය් හානියට පත් වන්ෙන්, එයින් 
කරදරයට පත් වන්ෙන් මඟී ජනතාව. ඒ නිසා ඊළඟ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන රෙට් කථා ෙවන ෙවලාවක, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් රටට පතිඥා දී තිෙබන ෙවලාවක, ජාතික 
පශ්නයට විසඳුමක් හැටියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකසන ගමන් 
ෙම් ෙම් ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයනුත් වර්තමාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළ මතු ෙවලා තිෙබන ගැටලු ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට භාරව තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව 

පතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීමයි. බස් ටික ධාවනය කරන එක, ඒවා 
පාලනය කර ගන්න එක, ෙපෞද්ගලික බස් හා CTB  බස් අතර 
තිෙබන සම්බන්ධය වැඩි දියුණු කිරීම ෙබොෙහෝ රටවල  භාරව 
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලටයි.  

අද ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙනොකරන එකම ෙද් 
පවාහනය සම්බන්ධෙයන්, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්, ෙසෞඛ්ය 
සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න එක.  කළ යුතු එකම 
ෙද්ත් ඒක, ෙනොකරන එකම ෙද්ත් ඒක. අපිත් කරන්ෙන් බස් ටික 
පාලනය කරන එකයි, බස් නවත්වන තැන ගැන කියන එකයි. 
මහනුවර වාහන park කරන ෙවලාව තීන්දු කරන මට්ටමට වරක් 
ලංකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පත්වුණා. එවැනි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක් 
තමයි එවකට තිබුෙණ්. මහනුවර වාහන park  කරන ෙවලාව 
තීන්දු කෙළේ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්. ෙම් රෙට් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි, ෙම්. එම නිසා, අපි ඒ ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළව 
පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න තැනට යන්න ඕනෑ.  

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමනි, ෙම් ජනවාරි 08 ෙවනිදා ෙම් 
රෙට් සිදු වුණු ෙවනස දිහා බලනෙකොට, ඒ ෙවනසට මුල් වුෙණ් 
කවුද? ඒ තමයි, පවාහන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ, අෙප් ආණ්ඩුවටත් 
උපෙදස් දුන්නු පවීණ ෙපෙළේ ෙම් රෙට් ඉන්න කථිකාචාර්යවරුන් 
කිහිප ෙදෙනක්. ඒ අය අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් වැඩ කර කර ඉඳලා, 
අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් සමහර කාරණා පිළිබඳව පත්තෙර්ට ලියපු ලිපි 
අරෙගන, අෙප් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කාරණා කටයුතු සිදු කරලා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියට ෙගෙනන්න මුල පිරුවා. ඒ අය 
එෙහම කළා කියලා ඒ අය කරන හැම ෙදයම වැරදි නැහැ. හැබැයි, 
ඒ අය කියන හැම ෙදයම හරි ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් -කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කාලෙය් හිටිෙය් නැහැ- රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් වාෙග් ඒ ඒ ආණ්ඩුවල කාල වකවානු තුළ ඒ අය පක්ෂ 
පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව පවාහන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ 
අය කියන සමහර ෙද්වල් මහ ෙපොෙළොවට යා  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි ඒ අයෙග් දැනුම ෙම් ක්ෙෂේතවල දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න 
හැකියාව තිෙබනවා නම් අපි පාවිච්චි කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපට ෙකෙනක් දිහා බලලා කියන්න බැහැ, "ෙමයා ෙමෙහමයි, ඒ 
නිසා ෙමයා කියන ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම පැත්තකට දමන්න ඕනෑ" 
කියලා.  

අද ෙම් රෙට් වාහන විශාල පමාණයක් පාරට  එනවා. අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් සාමාන්ය වාහනයක ෙව්ගය පැයට සැතපුම් 
ෙදොළහ දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එය පැයට සැතපුම් අට දක්වා 
අඩු ෙවයි කියලා තමයි විෙශේෂඥෙයෝ කියන්ෙන්. ඒ නිසා පාරවල් 
හදන ෙකොට, මහාමාර්ග අමාත්යාංශයත්, පවාහන අමාත්යාංශයත් 
විවිධ ආකාරෙය් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න ෙකොට එකට වැඩ කළ 
යුතුව පවතිනවා. එෙහම කෙළොත් තමයි, ෙම් ජනතාවට අවශ්ය 
වන විධියට පවාහනය සපයන්නත්, ජනතාවට අවශ්ය වන විධියට 
මහාමාර්ග පද්ධතිය සකසා ගන්නත් අපට හැකියාව ලැෙබන්ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය් පාරවල් ෙගොඩාක් 
හැදුණා. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමනි, 
ඔබතුමා පවාහන ඇමති කාලෙය් බස ්ෙගොඩාක් පාරට ආවා. අපි 
ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි බස ්ෙගොඩාක් පාරට ආවත්, පාරවල් 
ෙගොඩාක් හැදුණත්, මගී ජනතාවට අවශ්ය විධියට නිවැරදි විධියට 
ඒවා කළමනාකරණය වුණාද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. එෙහම 
වුෙණ් නැත්නම් ඒක කළමනාකරණය කර ගත යුතුව පවතිනවා. 
ඒ නිසා ඒ කළමනාකරණය කරන්න අවශ්ය ශක්තිය ලබා දීමයි 
කළ යුතු වන්ෙන්.  

අය වැය විවාදෙය්දී මන්තරයක් වාෙග් හැම අමාත්යාංශයකම 
ෙසොරකම, අරවා ෙම්වා ගැන කියනවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ 
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හරහා සමහර අයෙග් හිතට ෙපොඩි ෙජොලියකුත්  ලැෙබන නිසා. 
හැබැයි මන්තරයක් වාෙග් ඒවා ගැන කියනවා ෙවනුවට කළ යුතු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒවා ගැන  කටයුතු කරන ආයතන තිෙබනවා. 
ඒ ආයතනවලින් ඒවා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
ඒවාට ඉඩ දීලා, ෙම් අය වැය විවාදය තුළ ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට 
අෙප් තිෙබන යහපත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු කිරීමයි 
කළ යුතු වන්ෙන්.  

ධීවර අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ධීවර ඇමති ෙවනකල් කර දිය ධීවර කර්මාන්තයට පමණක් සීමා 
ෙවලා තිබුණා. හැබැයි එතුමාෙග් කාලෙය්දී ධීවර ගම්මාන ඇති 
කළා. මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය සඳහාත් ධීවර 
ගම්මාන ඇති කළා. මහියංගනය-මාපාකඩ පෙද්ශය, උල්හිටිය 
වාෙග් ඈත එපිට පෙද්ශවලත් ධීවර ගම්මාන ඇති වුණා. අපි 
දන්නවා, මහින්ද අමරවීර ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමතිතුමා පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙදපැත්ෙත්ම මන්තීවරුන්ෙග් හිත දිනා ෙගන ෙහොඳට වැඩ 
කරන ඇමතිවරෙයක් බව. මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තය සහ සුරතල් 
මත්ස්ය කර්මාන්තය පිළිබඳවත් වඩා ෙහොඳ තීන්දු අර ෙගන, 
ඉදිරියට ඒ කටයුතු කර ෙගන යන්න එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය 
ලැෙබ්වි. එතුමාට ෙහොඳ ආදර්ශයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, 1994, 
1995, 1996 කාල වකවානු තුළ මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තෙය් 
දියුණුව සඳහා ගත්ත කියා මාර්ග තුළින්. ඒ කාලෙය් මිරි  දිය ධීවර 
කර්මාන්තය ඉහළ නංවන්න දියවර ගම්මාන ඇති කළා. සමහර 
ෙවලාවට නිවාස අමාත්යාංශයටත් වඩා නිෙවස් සංඛ්යාවක් ධීවර 
අමාත්යාංශය තුළින් අෙප් පෙද්ශවල ධීවර ගම්මාන තුළින් ඇති 
වුණා.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙමයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මමත් 
කාලයක් වරාය අමාත්යාංශය භාරව සිටියා. මාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය් මම වැඩිෙයන්ම හිටිෙය් වරාය අමාත්යාංශෙය්. වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නව ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් 
ආදරණීය මිතෙයක් තමයි දැන් ඉන්ෙන්. එතුමාෙග් පියාත් හිටිෙය් 
ඒ අමාත්යාංශෙය්මයි. ඒ, ෙරජී රණතුංග කියන අෙප් ආදරණීය 
නායකතුමා.  

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කථා කරන දිනෙය්දීම වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන එකත් ෙහොඳයි. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, වරාෙයන් ඉවතලන යකඩ ටික එක 
එක් ෙකනා ෙකොමිස් අර ෙගන පංචිකාවත්තට විකුණනවා 
ෙවනුවට අපි වරාය අමාත්යාංශෙය් සිටි කාලෙය්දී අපි ඒවා අ ර 
ෙගන  ඉතාම අඩු වියදෙමන් ඈත එපිට ගම්මානවල තිෙබන පාලම් 
හදන්න කටයුතු කළා. ඒ හරහා මාතර දිස්තික්කෙය්ත්, බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්ත් පාලම් ගණනාවක් හදන්න හැකියාව අපට ලැබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

මංගල සමරවීර ඇමැතිතුමාත්, මමත් -එතුමා ඇමතිවරයා 
හැටියටත්, මම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියටත්- එකතු ෙවලා ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ දියත් කළ නිසා ඒ යකඩ ටික පංචිකාවත්තට 
විකිණීම ෙවනුවට ඒ යකඩවලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා අර 
ෙගන, අෙප් දිස්තික්ක ෙදෙක් පාලම් ගණනාවක් හැදුවා. 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැඩ කිරීෙම්දීත්, මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කිරීෙම්දීත් නිර්මාණශීලි විධියට ෙයොදාගන්න 
පුළුවන් අවස්ථා තිෙබනවා. අමාත්යාංශ හැටියට එකතු ෙවලා ඒ 
පිළිබඳව කථා කිරීම වැදගත් ෙවනවා  වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
විධියට අපිත් අමාත්යාංශ මට්ටමින් පතිපත්තිමය තීන්දු ගනිමු. ඒ ඒ 
අමාත්යාංශවල හිටපු ඇමතිවරුන්ට ඉලක්කසහගතව කරගන්න 
බැරි වූ වැඩ පිළිෙවළවල් සාර්ථක කරගත හැකි දිශානතිය සඳහා 
කරන ෙහොඳ ෙයෝජනා අය වැය විවාදය තුළ ඉදිරිපත් කරමු. එෙහම 
කෙළොත්, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට ෙම් 
සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැෙබ්වි කියා මම 
හිතනවා. ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙවන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඉස්සර කළා වාෙග් පරණ පුරුද්දටම, පරණ තාලයටම 
එකිෙනකාට මඩ ගහගන්නා වූ අය වැය විවාදයක් ෙනොෙවයි. ඊට 
වඩා එහා ගිය පතිපත්තිමය කාරණා සම්බන්ධෙයනුත්, ජනතාවට 
ෙනොලැබුණු සහන ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් අය වැය 
විවාදය තුළ -අය වැය අවසාන වර කියවීමට ෙපර වත්- කටයුතු 
කරාවි කියලායි ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා අපි 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු කියන ෙයෝජනාව 
කරමින්, මෙග් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය නායක නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාටත්, අෙප් ආදරණීය මිත මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාටත්, අෙප් ආදරණීය මිත අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමාටත්, එතුමන්ලාෙග් රාජ්ය ඇමතිතුමන්ලාටත් ෙම් 
අමාත්යාංශවල වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑම පිණිස සුභ පාර්ථනා 
කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කරපු අෙප් 

හිතවත් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමාෙගන් පසුව කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂයි. විෙශේෂෙයන් එතුමා කිව්වා, 
"ෙහොරකම් ගැන කියන ෙකොට ඒ කියන අයෙග් හිත්වලට 
ෙජොලියක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන විතරක් කථා ෙනොකර ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පතිපත්ති ගැන කථා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
විවාදය කරමු" කියලා. විපක්ෂෙය් අපි වංචා, දූෂණ, ෙහොරකම් ගැන 
කථා කරන්ෙන්, හිතට ෙජොලියකට ෙනොෙවයි; හිෙත් 
කනගාටුෙවනුයි. අෙප් රෙට් මහජන මුදල් ෙන්ද ෙම් විනාශ 
වන්ෙන් කියා කනගාටුෙවනුයි.  හැබැයි අපි දන්නවා ඒවාට 
සම්බන්ධ අයට නම්, ෙම්වා අහන ෙකොට හිතට ෙජොලියක් නැහැ 
කියා. අහන ෙකොට හිෙතන්ෙන්, 'අපරාෙද් ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන්.' කියලායි. ඒවා ගැන කථා ෙනොකර ඉන්නවා නම් ඒ අය 
කැමැති බවත් අපි දන්නවා.  

විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට වංචාවට, දූෂණයට, නාස්තියට, 
විරුද්ධව කථා කරපු අයම ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ආණ්ඩුෙව් 
බලයට පත් වුණාට පසුව නැවත ඒ කටයුතුම ඒ ආකාරයටම 
කරෙගන යන විටත් ජනතාවට තිෙබන්ෙන් ෙජොලියක් ෙනොෙවයි; 
කනගාටුවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට එය කියන්න 
හිතුණා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිපාය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන අප කවුරුත් ජන වරෙමනුයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයත්, මහා මැතිවරණයත් 
ෙක්න්ද වුෙණ්ම පැහැදිලිවම නාස්තියට, දූෂණයට විරුද්ධවයි. පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන් ගැන ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් 
ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්. වග කිව යුතු විපක්ෂයක් හැ ටියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනික විෙව්චනයක්. ෙද්ශපාලනික 
විෙව්චනය අප ඉතිහාසය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
වර්තමානෙය් අමාත්යාංශ භාරව සිටින ඇමතිතුමන්ලා පිළිගන්න 
ඕනෑ, අප ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් 
ෙනොවන බව. කලින් ආණ්ඩුෙව් සිටි අය වුණත් පරණ විධියටම 
හිතන්ෙන් නැතිව තමන් අලුතින් ඇමති ධුරයක් දරනවා යැයි සිතා, 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන ෙවනසක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙවනස 
ජනතාවට ෙපෙනන විධියට තමයි සිය අමාත්යාංශවල කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. මම එය කිව්ෙව් ෙපොදු වශෙයනුයි. ෙපෞද්ගලිකව 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙම් විෂයයට අදාළව 
කථා කෙළොත්, විෙශේෂෙයන් ධීවර අමාත්යාංශය පිළිබඳව කරුණු 
කීපයක් කියන්න ඕනෑ. මම ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා, ඒ ක්ෙෂේතයට 
අදාළ සහ ඒ ක්ෙෂේතෙය් මිනිසුන්ෙග් පශ්න හඳුනන ෙකෙනකු 
හැටියට ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙම් කටයුත්ෙත්දී යම් 
වගකීමක් දරාවි කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට අෙප් රෙට් 
ධීවරයන් මුහුණ ෙදන පධාන පශ්නය වන්ෙන් ධීවරයන්ෙග් දැල් 
ආම්පන්නවලට යන වියදම් සහ ඔවුන්ට දරන්න ෙවලා තිෙබන 
අෙනකුත් වියදම්. ෙම්වා, ෙදවුන්දර ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත්, 
නිල්වැල්ෙල් ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත්, කුඩාවැල්ෙල් ධීවරයාෙගන් 
ඇහුෙවොත්, තංගල්ෙල් ධීවරයාෙගන් ඇහුෙවොත් ඔබතුමාටත් 
දැනගන්න පුළුවන් ෙද්වල්. එක ධීවරයකුෙග් ෙබෝට්ටුවකට දළ 
වශෙයන් යන වියදම මා කියන්නම්. අවුරුද්දකට ෙබෝට්ටුව insure 
කරන්න යනවා, රුපියල් 90,000ක්. එය ජැටිෙය් නවත්වන්න 
යනවා රුපියල් 2,000 ගණෙන් රුපියල් 24,000ක්. ගරු 
ඇමතිතුමා, අය කරන ඒ මුදලත් එක් එක් ෙබෝට්ටුෙව් size එක 
අනුව ෙවනස් ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් අඩි 43න් පහළ ඒවාට තමයි 
රුපියල් 2,000ක් අය කරන්ෙන්. ඊට වඩා වැඩි ඒවාට රුපියල් 
2,500 සිට වැඩි මුදලක් අය කරනවා.         

ජාත්යන්තර ෙමෙහයුම් බලපතය ලබා ගැනීමට රුපියල් 
5,000ක් වැය ෙවනවා. ඒකටත් දැන් පශ්නයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අලුතින් නීති ඇවිත් තිෙබනවා. ෙමම ලියා පදිංචියට 
ගිය ධීවරෙයකු දැනුත් මට කථා කළා. ඔබතුමන්ලා දැන් අලුතින් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා,  ජාත්යන්තර බලපතය ලියා පදිංචි කර 
ගන්නා දින ඉකුත් වුෙණොත්, ඒ නිසා වැරදිකරුෙවකු ෙවන 
ෙකෙනකුට රුපියල් ලක්ෂ 15ක දඩයක් ගසනවාය කියා. බලපතය 
අලුත් කර ගන්නා දිනය සහ කාලය ෙවනස් වුෙණොත්, ෙමොනයම්  
ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා බලපතය අලුත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි 
වුෙණොත් ෙම් අලුත් ෙයෝජනාව අනුව රුපියල් ලක්ෂ 15ක දඩයක් 
ගහනවා. ඊට වඩා ෙහොඳයි, ෙබෝට්ටුව භාර දීලා එන එක. එෙහම 
 ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? ලක්ෂ 15ක් ෙගවන්න බැහැෙන්, අෙප් 
ධීවරයින්ට. ෙමෙහයුම් බලපත ගාස්තුව රුපියල් 5,000යි. Radio 
එකට රුපියල් 2,500යි.  

ඊළඟට, ෙනොවැම්බර් ඉඳලා VMS එකට මාසයකට 2,500 
ගණෙන් අය කරනවා. ඒ අනුව මාස ෙදොළහට රුපියල් 30,000යි. 
ෙම් විධියට ගත්තාම, ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු කළාට පසුව එක 
ෙබෝට්ටුවකින් රජයට අය ෙවන ආදායම,  රුපියල් 151,730යි. 
ෙබෝට්ටුවක් මුහුදු යනෙකොට, oil මාරු කරන්න මාසයකට රුපියල් 
10,200ක් වැය ෙවනවා. ඒ අනුව oil මාරු කිරීමට අවුරුද්දකට 
රුපියල් 122,000ක් පමණ වියදම් ෙවනවා. ඊළඟට, මාසයකට 
රුපියල් 2,500 ගණෙන් filtersවලට තව රුපියල් 30,000ක් විතර 
වියදම් ෙවනවා. බාස් කුලිය රුපියල් 2,500 ගණ ෙන් තව රුපියල් 
30,000ක් යනවා. ෙබෝට්ටු බඳ ශුද්ධ කිරීමට අවුරුද්දට රුපියල් 
42,000ක් වැය ෙවනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම ගත්ෙතොත්, සාමාන්යෙයන් 
ධීවරෙයකුට තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුව නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් 

ලක්ෂ පහක විතර මුදල් පමාණයක් වැය ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමය දරා ගන්න බැහැ.  

අද වනවිට ධීවරයින්ට තව පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. එයින් 
එකක් තමයි, ධීවර වරායවලින් අය කරන ගාස්තු. මම කලින් 
කිව්වා වාෙග්, ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා අඩි 34ට වඩා පහළ 
ෙබෝට්ටුවක් වතුෙර් නතර කර තිබු ෙණොත්, මාසයකට රුපියල් 
2,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. මුහුදු  ෙගොස් මාළු අල්ලන්න බැරිනම්, 
මුහුදු යන්න බැරි නම් ජැටිෙය් නතර කරලා තිෙබනෙකොට, 
රුපියල් 2,000ක් අය කරනවා. ඊට අමතරව, ෙබෝට්ටුව කැඩිලා, 
මුහුදට දමන්න බැරුව ධීවර වරාෙය් ෙගොඩබිම ෙබෝට්ටුව නතර 
කරලා තිෙබනවා නම් දවසකට රුපියල් 150ක් අය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවරයා මුහුදු ෙනොගියත්, 
තමන්ෙග් ෙබෝට්ටුව ධීවර වරාෙය් නතර කර තිෙබනවා නම් 
දවසකට රුපියල් 150ක් ෙසොයන්න ඕනෑ. එතෙකොට බලන්න, 
ෙමොන තරම් අසාධාරණයක්ද ෙවන්ෙන් කියා. මම නිල්වැල්ල 
ධීවර වරාෙයන් උදාහරණයක් කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙබෝට්ටුව repair කර ගැනීමට electricity ගැනීම සඳහා 
ෙමොෙහොතකට socket එකට plug එකක් ගැසුෙවොත්, රුපියල් 
300ක් අය කරනවා. Plug එක එෙව්ෙල්ම ගලවන්න ඇති. නමුත් 
ඒකටත් රුපියල් 300ක් අය කරනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න. ෙම්කත් බරපතළ පශ්නයක්. 

ඊළඟට, insurance එක ගත්ෙතොත්, අපූරු රක්ෂණ කමයක් -
insurance එකක්- තමයි, ධීවර ෙබෝට්ටුවලට තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන්, එම රක්ෂණ කමෙයන් මුදල් ලබා ගන්න නම්, 
ෙබෝට්ටුව සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවන්න ඕනෑ. ෙබෝට්ටුව 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙනොවී ෙබ්රුෙණොත්, රක්ෂණය ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. දැන් පශන්ය ෙම්කයි. ධීවරයා රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙබෝට්ටුව විනාශ වීම තහවුරු කරන්නම ඕනෑ. තහවුරු 
කරනවාය කියන්ෙන්, නැවත අතරමැදක් ඒ ෙක් නැහැ. මුළු 
මනින්ම විනාශ වුෙණොත් විතරයි, ඒ ධීවරයාට සහනයක් ෙදන්ෙන්. 
එෙසේ විනාශ වුණාට පසුව වැඩක් නැහැ ෙන්. ඊළඟට, මැෙරන්නම 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා. එෙහම 
නැතුව අතරමඟක් ඒ රක්ෂණෙය් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
කමය හරි යන්ෙන් නැහැ.   

ඊළඟට, දඩ ගැසීමත් ෙබෝට්ටුෙව් දිග අනුව ෙවනස් ෙවනවා. 
ෙබෝට්ටුෙව් දිග වැඩි නම් දඩය වැඩියි. ෙබෝට්ටුෙව් දිග අඩු නම් 
දඩය අඩුයි. අපිට ෙමයින් ෙත්රුම් ගත හැක්ෙක්, අෙප් රෙට් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ධීවරයා ෙවනුෙවන් අපි ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. මම ගරු ඇමතිතුමාට කලින් කිව්වා 
වාෙග්, රජයට අවුරුද්දකට රුපියල් 151,000ක් විතර ධීවරයා 
විවිධ කම මඟින් ලබා ෙදනවා. Radio එකට ෙගවීම, VMS එකට 
ෙගවීම, රක්ෂ ණය මඟින්, ජාත්යන්තර බලපතය අර ගැනීම යනාදී 
විවිධ කමවලින් ෙගවනවා. ඊළඟට, තව පශ්නයක් තිෙබනවා. මම 
එය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. යුෙරෝපා 
සංගමය අපට ෙකළවල්ලන් ඇල්ලීම සම්බන්ධෙයන් තහනමක් 
පනවා තිෙබනවාෙන්. ෙම්ක ඉවත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් දැන් 
විවිධ ෙයෝජනා ධීවරයාට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සි 
කියාත්මක කරන්න; ෙම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කරන්න; 
ෙමන්න ෙම් විධියට මුහුදු යන්න; ෙම් විධියට කරන්න කියා 
ෙයෝජනා එනවා. එකින් එක, එකින් එක ඉදිරිපත් ෙවන ෙම් 
ෙයෝජනා ධීවරයා කියාත්මක කළ යුතුයි. හැබැයි ඒවා කියාත්මක 
කරන ෙකොට, දැන් යුෙරෝපා සංගමෙයන් අෙප් මාළු කිෙලෝගෑම් 
එකක් ගන්න තිෙබන එකඟතා මිල කීයද? යුෙරෝපා සංගමය 
ෙවනුෙවන් අපි ඒවා කියාත්මක කරනවා. දැන් යුෙරෝපා සංගමය 
කියන කියන ෙකොන්ෙද්සිය ධීවරයා කියාත්මක කරනවා, මාළු 
ටික විකුණා ගන්න ඕනෑ නිසා.  
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අනික් පැත්ෙත් එකඟතාව ෙමොකක්ද? සාමාන්යෙයන් 
එකඟතාවක ෙදපැත්තක් තිෙබනවා ෙන්. එතෙකොට ෙම් 
ෙකොන්ෙද්සි ටික කියාත්මක කළාට පස්ෙසේ මාළු කිෙලෝගෑම් එකක් 
ගන්න මිල ෙම්කයි කියා යුෙරෝපා සංගමය පැත්ෙතන් තිෙබන 
එකඟතාව ෙමොකක්ද? ෙම් මිලටයි ගන්ෙන් කියා ධීවරයාට 
ෙමොකක් ෙහෝ සහතිකයක් තිෙබනවාද? එෙහම එකක් නැහැ. ඊට 
වඩා  ෙහොඳයි ෙන්, ලංකාෙව් මිනිසුන්ට මාළු ටික විකුණලා ජීවත් 
වන කමයක් ධීවරයා හිතා ගත්තා නම්. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා. 
ඔබතුමාත් අනන්තව ෙම්වාට ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් වනවා ඇති. 
අෙප් ෙබෝට්ටුවක් මුහුෙද් අතර මං වුෙණොත් ඒ ෙබෝට්ටුව ෙම් රටට 
ෙගෙනන්න තිෙබන යන්තණය ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා තිෙබන 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද? පවුල් ලක්ෂ ගණනක් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
නියැලී ඉන්නවා. ධීවරයා මුහුදු යන එක විතරයි අපට 
ෙපෙනන්ෙන්. නමුත් ඒ කර්මාන්තෙයන් යැෙපන, ජීවත් වන පවුල් 
ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. ධීවර කර්මාන්තෙය් අතුරු කර්මාන්ත 
රාශියක් තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ජීවත් වන්ෙන් උම්බලකඩ කර්මාන්තෙයන් 
කියලා. ඒ සඳහා තිබුණු පහසුකම් දැන් නැහැ. ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් අය වැෙය් කථා කරලාත් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙකරුණා ෙහෝ 
ෙනොෙකරුණා ධීවර වරායන් පිළිබඳව, ධීවර නැංගුරම් ෙතොටු 
ෙපොළවල් පිළිබඳව අඩු තරමින් වචන මාතයකින්  ෙහෝ මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් හැම අය වැයකම තිබුණු බව. ඒවා දියුණු කරන්න, ඒවාට 
අලුතින් යමක් එකතු කරන්න ෙදයක් තිබුණා. නමුත් ෙමොකක් ෙහෝ 
ෙහේතුවක් නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ ෙද්වල් හැලිලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ධීවර වරායන් 6ක් සංවර්ධනය කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනාවලදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, යුෙරෝපා 
මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර ගන්න ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. ඇත්තටම ඒවා ධීවරයාට අහිතකර ෙද්වල් ෙනොෙවයි, 
මන්තීතුමනි. ඒක අසීරුයි තමයි. හැබැයි ධීවරයා ඒ තත්ත්වයට 
ෙපොලඹවා ගත්ෙතොත්, එය නීත්යනුකූල තත්ත්වයකට පත් කර 
ගන්න පුළුවන්. අෙප් B-Grade මාළු ගන්ෙන් යුෙරෝපයයි. 
එතෙකොට අපට අනිවාර්යෙයන්ම ෙකළවල්ලන්ට ඉහළ මිලක් 
ලැෙබනවා. දැනට තිෙබන මිලට වඩා රුපියල් 200ක්වත් වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්. යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඇති කිරීම නිසා අපට 
අවුරුද්දට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 100ක් විතර පාඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තහනම ඇති කිරීම නිසා සිදු වී තිෙබන පාඩුව හරි. ඒ පාඩුව 

ඉවත් කර ගන්න අපි දැන් ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කරමින් 
ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ධීවරයා දඩ ගාස්තු ෙගවමින්, 
රක්ෂණ ගාස්තු ෙගවමින් විවිධ අපහසුතාවන් මධ්යෙය් තමයි 
කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ඔවුන්ට මාළු නැහැ ෙන්. නමුත් ෙම් 
ඔක්ෙකොම ගාස්තු ෙගවමින්, පමිතිය ආරක්ෂා කර ගන්න radio සවි 
කර ගනිමින්, VMS සවි කරගනිමින් ඔවුන් මහන්සි වනවා. අපි 

ඊළඟ පියවරට යන්න ඕනෑ. යුෙරෝපා සංගමයට ෙකොන්ෙද්සියක් 
දමන්න අපට බැහැ. ඒක ඇත්තයි. "අපි  ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන ෙකොට ෙම්වා මිල දී ගන්න ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් 
තිෙබන මිල සහතිකය ෙමොකක්ද, එකඟතාව  ෙමොකක්ද?" කියන 
තැනට අෙප් සාකච්ඡාව ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවලාව මදි වනවා නම් මෙග් 

ෙවලාෙවන් ගන්න. කිසිෙසේත්ම එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. යුෙරෝපා තහනම ඉවත් වන විට 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් ෙකළවල්ලන්ට තිෙබන මිෙල් වැඩි වීමක් 
සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, අෙප් මාළු අපනයනය කරන අය ඉන්නවා. 
ඒ අය හරහා ඒ මිල ඇති කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව අපට 
එෙහන් සහතික මිලක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ඇමතිතුමනි. ඊළඟට මා තවත් කාරණා කිහිපයකට 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
ගාස්තු ගැනම තමයි. ධීවර ආම්පන්න සඳහා තිෙබන මිල ගණන් 
ඇත්තටම වැඩියි ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශෙය් ධීවරයාත් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන නිසායි මා 
කියන්ෙන්. නයිෙලෝන් දැල් ගාස්තුව -HS-Code එක තිෙබනවා.- 
රුපියල් 350යි. රුපියල් 50ක ෙසස් බද්දක් අය කරනවා. එතෙකොට 
ෙසස් බද්දත් ඇතුළුව නයිෙලෝන් දැල් කිෙලෝගෑම් එකක මිල 
රුපියල් 400යි. ඊළඟට ෙබෝයා, ඉපිලි සඳහා කිෙලෝගෑම් එකකට 
සියයට 15ක්,  රුපියල් 75ක ෙසස් බද්දක් අය කරනවා. ඊළඟට 
දැල්වලට ෙපොලිතින් ලණු ගන්න අමාත්යාංශෙය් ලියුම තිෙබනවා 
නම් සියයට 15ක බද්දකුත්, එෙහම නැත්නම් සියයට 28ක 
බද්දකුත් කියාත්මක  වනවා. ෙම් බදු සාධාරණද? ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාම කල්පනා කර බලන්න. ෙසස් බද්ද කියන එෙක් ෙත්රුම 
ෙමොකක්ද? ෙසස් බද්ද අය කරන්ෙන් කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්නයි. එතෙකොට ධීවර කර්මාන්ෙය් නයිෙලෝන් දැල් 
ආම්පන්නවලට, ෙබෝයාවලට, ඉපිලිවලට ෙම් බද්ද අය කරලා 
ධීවරයාට ෙදන සහනය ෙමොකක්ද? ඒ කර්මාන්තෙය් උන්නතියට 
ෙදන සහනය ෙමොකක්ද? අපි අමාත්යාංශවලට මුදලුත් ෙවන් 
කරනවා. නමුත් ඒක ඒ කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙදන සහනයක් 
ෙනොෙවයි, අන්තිෙම්දී ඒක ෙසස් බද්ද. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක නිසා 
ඔබතුමා අමාත්යාංශ මට්ටමිනුත් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නය 
කියා ෙම් වැය ශිර්ෂය පිළිබඳ විවාදෙය්දී මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම්කට ඔබතුමාෙග් එකඟතාවක් තිෙබනවා කියායි මම හිතන්ෙන්. 
අඩු තරමින් දැල් ආම්පන්නවලටවත්, ධීවරයින්ෙග් 
නයිෙලෝන්වලටවත්, ෙබෝයාවලටවත් ගහන ෙසස් බද්ෙද් බර අඩු 
කරමු. ඒ විධියට ධීවරයාට සහනයක් ලබා ෙදමු. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
දැනට අපි මුදල් අමාත්යතුමා සමඟ ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කළා. එතුමා එම බදු පමාණය අඩු කරන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය පිළිගන්නවා. අපි තව දුරටත් 
ෙම් බදු පමාණය අඩු මට්ටමකට ෙග්න්න අවශ්යයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අඩු තරමින් ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා නම් 

ඒකට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද ෙහේතුව, හැමදාම මාළු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැෙන්. කුලී වැඩ කරන ෙකනාට දවස අවසානෙය්දී කුලී වැෙඩ් 
සඳහා පඩියක් ලැබුණාට, මාළු අල්ලන ෙකනාට එෙහම හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. විවිධ කරදර, බාධක ඇති ෙවනවා. මුහුදු ගිහිල්ලා 
එන ෙකොට ෙමෙහේ මාළු මිල වැඩි ෙවලා තිෙබන්නත් පුළුවන්; අඩු 
ෙවලා තිෙබන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අවසානෙය්දී තමන් අල්ලන 
මාළු පමාණෙයන්ම ඔවුන් ඒ පශ්නය විසඳාගන්න ඕනෑ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ඊළඟට, තවත් කුඩා ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඔබතුමා වෘත්තීය සමිති සමඟත් සාකච්ඡා කර තිෙබන පශ්න. 
විෙශේෂෙයන් ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් ඇති කරන්න යන යම් 
ෙවනස්කම් පිළිබඳව ගැටලු තිෙබනවා. ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් 
පධාන කාර්යාලය යම් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බවට පත් කරන 
ෙහෝ එෙහම නැත්නම් -මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් වචනය පාවිච්චි 
කරන එක සැර වැඩියිද කියලා- විකිණීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 
තිබුණා. එෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද? ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් 
අදහස ෙමොකක්ද? විකුණනවාය කියන එක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ, ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් මූල්යමය පශ්නයක් තිෙබනවා. 

කලින් පවාහන අමාත්යාංශෙය් වාෙග්ම ෙම් අයටත් EPF, ETF 
ෙගවලාත් නැහැ. රුපියල් මිලියන 609ක ණයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා දිගින් දිගටම ෙම් සහනය ෙදන්න අමාරුයි, ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් කටයුතු කරන්න කියලා මහා භාණ්ඩාගාරය අපට 
අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අපි වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. ඒ සඳහා ඔවුන්ෙග් එකඟතාවක් නැහැ. එම නිසා කිසිම 
ආකාරයකට ෙසේවකයන්ෙග් එකඟතාවක් නැති කිසිම ෙදයක් අපි 
කරන්ෙන් නැහැ. විකිණීමට ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. 
නමුත් අපි කිසිම අවස්ථාවක ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. 

ෙමොකද, ධීවර සංස්ථා එකයිෙන් ලංකාවට තිෙබන්ෙන්. ඒක 
විකුණලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. ඒ ෙයෝජනාව වුෙණ් එම සංස්ථාව එතැනින් ෙවන 

තැනකට ෙගනැල්ලා -ෙමොකද, ඒක තිෙබන තැනත් ෙහොඳ නැහැ - 
රජෙය් ෙවනත් ඉඩමක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න කියන එක. ඒ 
ෙයෝජනාව අපි කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙම්වා ගැන අපට ෙවනම කථා කරන්න 

පුළුවන් තැන් තිෙබන බව මම දන්නවා.  ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් 
උප සභාපති තනතුරක් තිෙබනවා. නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිතුමා -සනත් කියලා මහත්මෙයක්- ඔබතුමා යටෙත් 
උප සභාපතිවරෙයක් හැටියට ඉන්නවා. නමුත් ලංකා ධීවර 
සංස්ථාවට උප සභාපතිවරෙයක් පත් කරන්න කමයක් නැහැ, ඒ 

නිසා තනතුරක් ෙදන්න බැහැ කියලා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුම් දීලා තිෙබනවා. මම ඒ ලිපිය සභාගත* 
කරනවා. 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ධීවර සංස්ථාෙව් කටයුතු පිළිබඳව අවශ්යතා 
අධ්යයනයක් කරලා අවශ්ය නම් කියාකාරි අධ්යක්ෂවරෙයක් ෙහෝ 
කළමනාකරුෙවක් ෙහෝ පත් කරගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා 
කියලා. නමුත් උප සභාපතිවරෙයක් පත් කරගන්න කමයක් 
නැහැ. නමුත් දැනට උප සභාපතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒක 
ඔබතුමාත් දන්නවා. එතෙකොට ෙම්ක ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම තනතුරක් හදන්න බැරිව 
තිබියදී ෙකොෙහොමද එෙහම තනතුරක් පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
කියලා ෙම් අය වැය විවාදවලින් පසුව ෙහෝ අදාළ නිලධාරින් සමඟ 
සාකච්ඡා කර බලන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. මට ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමොකද, ඊළඟට ඔය කාරණය නැවත ගැටලුවක් 
ෙවනවා. මම කිව්ෙව් ඒකයි, අපට නැවත හම්බෙවන්න පුළුවන් 
තැනක් තිෙබනවා කියලා. එහිදීත් කථා කරලා ෙබ්රාගන්න 
පුළුවන් වුණත්, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. 

ලංකා ධීවර සංස්ථාව පධාන වශෙයන්ම මාළු මිලදී ගැනීමයි, 
මාළු විකිණීමයි කරන ආයතනයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙජෝ 
පනාන්දු කියලා පුද්ගලෙයකුෙගන් මාළු සැපයීම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 17ක් අය කරගන්න තිෙබනවා. මාළු සැපයීම හැර 
ධීවර සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙදයක් නැහැෙන්. මම ෙම් 
ලිපියත් සභාගත* කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් මූල්ය 
අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා කලින්  කිව්වා, ධීවර 
සංස්ථාෙව් building එකත් මාරු කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් මූල්ය 
අර්බුදයක් තිෙබන නිසා කියලා. රුපියල් මිලියන 17කුත් ලක්ෂ 
8ක -රුපියල් 17,842,508.64ක- ණයක් අය කරගන්න තිෙබන 
ෙකෙනක් තමයි ෙජෝ පනාන්දු කියන්ෙන්. හැබැයි, පශ්නය තමයි 
ඒ පුද්ගලයාෙගන් ණය අය කරගන්නවා ෙවනුවට, එම ණය මුදල 
හිලව් කරන්න දැන් ලංකා ධීවර සංස්ථාව ඒ පුද්ගලයාෙගන් මාළු 
මිලදී ගන්නවා. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.  තත්ත්වෙයන් බාල මාළු සැපයූ නිසා ඒ 
පුද්ගලයාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ මාළුවල මුදල් ආපසු 
ෙගවන්නට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහු ඒ ණය ෙගවනවා 
ෙවනුවට, ඒ ණයට හිලවු ෙවන්න ආෙයත්  මාළු ෙදනවා, ධීවර 
සංස්ථාවට. ඒ පතිපත්තියට ගිෙයොත්, හැෙමෝම ණය ෙගවනවා 
ෙවනුවට    මාළු ෙගනැල්ලා ෙදයිෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගත්තාද මම ෙම් කියන ෙද්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඒ ගැන දැන ගත්තා වෘත්තීය සමිති කථා කරලා කිව්වාට 

පස්ෙසේ. ෙම් පුද්ගලයාෙගන් මීට වඩා විශාල මුදලක් එන්න තිබිලා 
තිෙබනවා. මෑත කාලෙය් ෙනොෙවයි, දැන් අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ධීවර සංස්ථාවත් සමඟ ඔහු ගනුෙදනු කරලා තිෙබනවා. 
විශාල මුදල් පමාණයක් සංස්ථාවට ෙගවන්න  තිබිලා තිෙබනවා. 
ඔහුෙගන් අපට ෙම් ණය ටික අය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් 
ආවා. අධිකරණ කියාවලියකට යන්ෙන් නැතිව, ඔහු ෙගෙනන 
මාළුවලින් ඒ  මුදල් කපා ගැනීමක් තමයි දැන් කරන්ෙන්. ඒ අනුව 
තිබුණු පමාණයට වඩා දැන් ඒ මුදල හුඟක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

1125 1126 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පශ්නය ෙම්කයි. ධීවර සංස්ථාෙව් ණයට හිලවු කරන්නට ඒ 

මාළු දුන්නාට, ඒ ෙදන මාළුවල පමිතිය ෙමොකක්ද, ඒ මාළු ණය 
මුදලට හරියන මාළුද කියලා ෙකොෙහොමද දැන ගන්ෙන්?  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම දන්නා විධියට, ඒ ණය  ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්ත් ඔහු 

සැපයූ මාළුවල තත්ත්වය බාල නිසා. ඒ මාළු ආපසු යවලා තිෙබන 
නිසා. ඒ නිසා තමයි ෙම් මුදල හිඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැනටත්- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමා, ණය මුදෙල් හිලවුවට මාළු 

ගන්ෙන් නැතිව ඔහුෙගන් සල්ලිම ගන්න එක තමයි ෙහොඳම ෙද්.  
ඔහු දීලා තිෙබන මාළුත් නරක මාළු නම්-  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙම් පුද්ගලයා ගැන මට විෙශේෂත්වයක් නැහැ. මම ඔහු 

දන්ෙන්ත් නැහැ, දැකලාත් නැහැ.  ඒත්  ඔහුට විරුද්ධව නඩු දාලා 
ඒ මුදල් ගන්න බැරි තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ Agreement  
එෙහම අෙප් පැත්ෙතන් එතරම් වලංගු තත්ත්වයක නැහැ. ඒ නිසා 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් මුදල අය කර ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් තමයි- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් ගැන  අපි ෙදන්නා විවාදයකට පටලැෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

ඒක තමයි පශ්නය ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් එවැනි එක ගනු-
ෙදනුවක් විතරයි. එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ඇත්තටම ඒ සඳහා ඇති නීතිමය රාමුෙව්, ඒ අය ත් සමඟ 
ඇති කර ගන්නා එකඟතාවල, බැඳීම්වල, ගිවිසුම්වල මීට වඩා 
ශක්තිමත්භාවයක් හදා ගන්න එක තමයි ෙහොඳ. ෙම්ක  එක 
සාධකයක් විතරයි. 

ඊළඟට මම පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය ගැන 
කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම 
දුම්රිය සම්බන්ධව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුරු දුම්රිය 
මාර්ගෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 8ක පමණ කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අවසන් කරන්නම්. මම කාලය කළමනාකරණය කර 

ගන්න  උත්සාහ කරන්නම්, උපරිමෙයන්.  

උතුරු මාර්ගෙය් වවුනියාව සිට තාණ්ඩිකුලම් දක්වා දුර 
කිෙලෝමීටර්  ෙදකහමාරයි. ඒ වාෙග්ම, තාණ්ඩිකුලම් සිට ඕමන්තය 
දක්වා  දුර කිෙලෝමීටර්  දහයයි. ෙම් ෙකොටස් ෙදක  හදන්න දුම්රිය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිය වියදම -දුම්රිය ස්ථාන ෙදකක් ඉදි 
කරලාත්- රුපියල් මිලියන 454යි. ඒ කියන්ෙන්, කිෙලෝමීටරයකට 
ගිෙය් රුපියල් ෙකෝටි හතරහමාරයි.  ලංකාෙව් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එෙහම  කටයුතු කළාට දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉන්දියාෙව් ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගමට දීලා තිෙබනවා,  ඕමන්තෙය් 
සිට පෙලයි දක්වා ෙකොටස හදන්න.  එතැන කිෙලෝමීටර් 90යි. එහි 
වියදම ආෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 181යි. රුපියල්වලින් නම් 
ෙකෝටි 2,407යි. ඒ අනුව එක කිෙලෝමීටරයකට යන වියදම 
රුපියල් ෙකෝටි 27යි. පෙලයි සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා දුම්රිය 
මාර්ගය කිෙලෝමීටර් 56යි. ඒ ෙකොටස  හදන්න යන වියදම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 149යි. රුපියල් ෙකෝටි 1,981යි. ඒ 
අනුව එක කිෙලෝමීටරයකට යන වියදම රුපියල් ෙකෝටි 35යි.  
අෙප්  දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ දුම්රිය මාර්ගය  හදන විට 
එක කිෙලෝමීටරයකට යන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි හතරහමාරයි. 
නමුත් ඒ දුම්රිය පාරම, තව ටිකක් දුරට හදන විට ඉන්දියානු 
සමාගමට යනවා, එක ෙකොටසකට රුපියල් ෙකෝටි 35ක් සහ තව 
ෙකොටසකට රුපියල් ෙකෝටි 27ක්. සාධාරණද එතෙකොට?  

ඊළඟ, පශ්නය ෙම්කයි. ඉන්දියානු සමාගම ෙයොදා ෙගන 
තිෙබන පීලි බාලයි; සිල්පර බාලයි. ෙකෝච්චි යන ෙකොට පීලි 
කැෙඩනවා. දැනටමත් උතුරු දුම්රිය මාර්ගෙය් සිල්පර 40,000ක් 
කැඩිලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
13,000ක්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා 13,000ක් කියලා  කියන එකත් ෙලොකු ෙදයක්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් දුම්රිය මාර්ගය හදන්න අෙප් කාලෙය්, මෙග් කාලෙය් දීපු 

එකක් ෙනොෙවයි, කලින් දීපු එකක්.   ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගෙමන් 
ෙවලා තිෙබන ඔය කියන අකමිකතා නිසා, අපි ඒ අයට ෙගවිය යුතු 
මුදල්වලින් විශාල පමාණයක් රඳවාෙගන   සිටිනවා. ඔවුන් ඒ 
සියල්ල නිවැරදි කරන තුරු අපි ඒ මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
තමයි අපි අරෙගන තිෙබන තීරණය. ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
 ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඊට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 
යවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවන බව 
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි  එෙහම නම්, 

ඔබතුමන්ලා දැන් මහව - අනුරාධපුරය සහ අනුරාධපුරය - 
වවුනියාව දුම්රිය මාර්ග නවීකරණයත් ෙම් ''ඉර්ෙකෝන්'' සමාගමට 
ෙදනවාද?    

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි ඉන්දියානු ණය මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී ෙමවර ඒ පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අපි කියලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියානු 
ණය ෙයෝජනා කමයක් නිසා එෙහම එක සමාගමක් ෙතෝරාෙගන 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා.  අපි ජපානෙයන් ණය ගන්නවා නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජපාන සමාගම් අතර ෙටන්ඩර් කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ඉන්දියානු 
සමාගම් කිහිපයක් අතර ෙටන්ඩර් කරලා තමයි අපි ෙමහි ඉදිරි වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන්. පාරදෘශ්යභාවයකින්  යුතුව අපි ඒ කාර්ය ඉටු 
කරනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙහොඳම සිල්පර ෙකොටන් පාවිච්චි 

කළත්, ඒ සිල්පර ෙකොටයකට රුපියල් 8,000යි යන්ෙන්. හැබැයි, 
ඉන්දියාව ෙයොදා ගන්න ෙම් බාල සිල්පර ෙකොටයක් ෙඩොලර් 98යි. 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 13,720යි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි සිල්පර ෙකොටන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. සිල්පර 

ෙකොටන්වල ආයු කාලය අඩුයි. අපි concrete sleepers තමයි 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ දමන ලද concrete sleepersවලින් සමහර 
ඒවා පුපුරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම් සැෙර් විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි. මෙග් කාල ෙව්ලාව ඉවර ෙවනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ වැඩ කටයුත්ත කරනවා. මෙග් මුල් කථාෙව්දී මම ෙම් 

පිළිබඳව තත්ත්වය විස්තර කරලා දුන්නා. ඔබතුමා ඒ අවස්ථාෙව් 
හිටපු නැති නිසා මම ෙම් නැවත කියන්ෙන්. එවැනි වැරැදීම්  මම 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන සහතිකය ඔබතුමාට ෙදන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාෙග් ඒ සහතිකය නිසා මෙග් කථාෙවන් භාගයක් මම 

අඩු කර ගන්නවා. ෙමොකද ඒ සහතිකය ෙමතැනදී ලැබුණු  එක 
වැදගත් ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාෙවන් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. 
ෙමොකද මට තව කථා කරන්න කාරණා ෙගොඩක් තිෙබන නිසා.   

ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමාෙග් පවාහන අමාත්යාංශය අවුරුදු 40ක් 
පුරා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ 10, විෙජ්වර්ධන මාවෙත්.  පවාහන 
අමාත්යාංශෙය් පරිශය මාරු කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, බත්තරමුල්ෙල් ෙසත්සිරිපායට. ඒකට ෙහේතුව හැටියට 
කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යාංශෙය්ත් ෙල්කම්තුමා නිසා. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, පවාහන අමාත්යාංශය එක්ක 
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරෙගන යන්න බාධාවක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒක පාෙයෝගිකව අපි පිළිගන්නවා. අමාත්යාංශ ෙදකටම 
එකම ෙල්කම්තුෙමක් ඉන්න ෙකොට, එතුමාට තැන් ෙදකක ඉන්න 
ෙවන එක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් පවාහන අමාත්යාංශය ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ආෙවොත්, ෙකොළඹ විෙජ්වර්ධන මාවෙත් තිෙබන 
පහසුකම විශාල පිරිසකට නැති ෙවනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මට පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට තව ෙපොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කියන්න කාරණා ෙදකක් 

තිෙබනවා. එකක්, චම්පික රණවක මැතිතුමා ඊෙය් කරපු කථාව 
අනුව, ෙකොළඹ තිෙබන ෙම් කාර්යාල ඔක්ෙකෝම බත්තරමුල්ලට 
ෙගන එන්න ඕනෑය කියන පතිපත්තිමය තීරණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙදවනුව, පවාහන අමාත්යාංශෙය් අයට අමතරව සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අංශෙය් 185ක පිරිසක් එතැන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පවාහන අමාත්යාංශය තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල ෙනළුම් ෙපොකුණ 
පෙද්ශෙය් ෙකෙරන ෙවනත් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා අපි  
UDA එ කට භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපට විකල්ප ස්ථානයක් 
අවශ්යයි. නමුත් අපට ඒ ඉන්න පිරිස ඔක්ෙකෝම ෙමතැනට 
ෙගෙනන්නත් බැහැ. ඒ නිසා  යම් පිරිසක් අපි එෙහේ තියලා 
තිෙබනවා. Government Audit Branch එකට පිරිසක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අතින් රජෙය් මුදල් ඉතුරු වීමක් එතැනත් කරලා 
තිෙබනවා.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා ඒක සාකච්ඡා කර ෙබ්රා ගන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
 අපට  ඉඩ පමාණෙය් අවශ්යතාවකුත් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පවාහන අමාත්යාංශය දැන් තිෙබන තැනට ඔබතුමන්ලාට බදු 

කුලියක් යන්ෙන් නැහැ. දැන් තිෙබන තැනට බදු කුලියක් යන්ෙන් 
නැති වුණාට, ෙමතැනට ආවාට පස්ෙසේ මාසයකට රුපියල් 
4,726,000ක විතර බදු කුලියක් යනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම නම් ෙම් ඉන්න අයත් එතැනට ෙග න යන්න ඕනෑ. 

නමුත් එතැන ඉඩකඩ නැහැ. පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා ඔබතුමා කල්පනා කරන්න ෙකෝ. එතැන යම් ඉඩ 
පමාණයක් ඉතුරු ෙවනවා නම්, ෙවනත් රජෙය් ආයතන සඳහා අපි 
ඒ ඉඩ ලබා ෙදනවා. ඉතින් ඔබතුමා ෙදපැත්තම කල්පනා කරලා 
බලන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බත්තරමුල්ෙල්ත් දැන් ඉඩ නැහැ. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
බත්තරමුල්ෙල්ත් ඉඩ නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොදු සැලැස්මකට ඒක කියාත්මක ෙවනවා නම් හරි. 

එ තෙකොට ෙපොදු එකඟතාවක්. නමුත් ෙම් කෑල්ෙලන් කෑල්ල, 
එහාට ෙමහාට මාරු කරන ෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මම 
කියන්ෙන් ඒකයි. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය ඒක දරා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකට ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් අයෙග් කාලෙයන් 
අඩු කරලා හරි මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම වරාය 
ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, අපට වරාය ගැන 
ෙලොකුම පශ්නයක් තිෙබනවා. වරාෙය් වාර්ෂික ෙමෙහයුම් 
ධාරිතාව වැඩි ෙවලා තිබුණා වුණත් වරායට එන කන්ෙට්නර් 
පමාණය - කන්ෙට්නර් ෙමෙහයුම් පමාණය- අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙමෙහයුම් පමාණය අඩු ෙවන්න පධාන ෙහේතුවක් තමයි විශාල 
නැව් අෙප් ජැටියට එන්ෙන් නැති එක. ෙකොළඹ වරායට ඒ විශාල 
නැව්වලට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩකඩ නැතුව තිෙබද්දී, ජයබහලුම්  
පර්යන්තෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුත් පහත වැටිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, දැන් චීන රජයට බදු දීලා තිෙබන චීන ජැටිය - CICT එක - 
ඒ අය දැන් විශාල නැව් ගන්න පුළුවන් විධියට හාරලා, සකස ්
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නැව් දැන් එහාට යනවා. ෙකොළඹ වරාෙය් 
ෙකොටස සකස් කරලා ඉවර ෙවන තුරු නැව් බලාෙගන ඉන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  ගරු ඇමතිතුමනි,  නමුත්ෙකොළඹ වරායට අයිති ECT  
ජැටිෙය් වැඩ දැන් නිම කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් ECT පර්යන්තෙය් වැඩ නිම කර 
තිෙබන ෙකොටසට අර ෙමෙහයුම් කටයුතු කරන්න අවශ්ය gantry 
cranes පමාණය ඇතුළු කර ගන්න එකයි; ඒවා සවි කර ගන්න 
එකයි. ෙත්ෙරන සාමාන්ය භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත්, ෙමතැන අලියා 
අරෙගන ෙහණ්ඩුව ගත්ෙත් නැතිවා වාෙග් වැඩක් තිෙබන්ෙන්. 
දැන් අලියා ඉන්නවා; ජැටිය හදලා ඔක්ෙකොම කරෙගන තියාෙගන 
ඉන්නවා. හැබැයි, අවශ්ය කරන gantry cranes ටික සවි 
කරගත්ෙත් නැති නිසා, අවශ්ය උපකරණ ටික සවි කර ගත්ෙත් 
නැති නිසා ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපට එන්න තිෙබන විශාල 
නැව්  චීන වරායට - CICT එකට - යනවා. ඒ නිසා අෙප් වරාෙය් 
ෙමෙහයුම් පද්ධතිය බරපතළ අර්බුදයකට ලක් ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු 
කරයි කියා මා හිතනවා. ෙම්ක තමයි එතැන තිෙබන පධාන 
පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් 486වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමන්න ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
මම ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න කැමැතියි. 
ෙම් වරායට ඇතුළු වන වාහනවලින්  වාර්ෂික ගාස්තුව හැටියට එක 
වාහනයකින්  රුපියල් ලක්ෂයක් බැගින් අය කරනවා.  ෙම් මුදල 
අය කරන්ෙන් අලුතින් ඇතුළු කරන වාහනවලටද, නැත්නම් දැන් 
තිෙබන වාහනවලටද කියා ඒ වාහන කියාවලිෙය් ෙයෙදන අය දැන 
ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාෙව් එෙහම එකක් කියලා 
නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්, "එම වාහන ගමනාගමනය 
පහසු කරන බස් මාර්ග විවෘත කිරීමටත් එක් වාහනයකට වසරකට 
රුපියල් 100,000/-ක බලපත ගාසත්ුවක් හඳුන්වා දීමටත් අෙප්ක්ෂා 
කරනවා" කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, වසරකට රුපියල් 
100,000ක බලපත ගාස්තුවක් කියන්ෙන්, වාහනයක් ඇතුළු කරන 
ෙකනාට මාසයකට රුපියල් 8,333ක් යනවා. මාසයකට රුපියල් 

8,333ක් ෙගවන්නත් අමාරුයි. ෙමොකද, වාහනවල ටයර් ගාස්තු 
වැඩි  ෙවනවා; තව විවිධ repair ගාස්තු වැඩි ෙවනවා. විවිධ ගාසත්ු 
වැඩි වන එක ෙන් සිදු වන්ෙන්.  කිසිම ගාස්තුවක් අඩු වන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණාව ෙකෙරහිත් 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ගාස්තු වැඩි 
කිරීෙම් අය වැය ෙයෝජනාව කියාත්මක වන්ෙන් අලුතින් 
බලපතයක් ලබා ගන්න අයට විතරද, නැත්නම් දැනට බලපත 
තිෙබන අයටත් ෙම්ක අදාළද කියලා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, වරාය ගැන කථා කරන යම් ෙවලාවකදී මට 
ඔබතුමාෙග් නමත් සඳහන් කරන්න සිද්ධ වුණා. වරායට අලුත් 
කළමනාකරණයක් ඇති කර තිෙබනවා.  අලුෙතන් නිලධාරින් පත් 
ෙවන ෙකොට මුලින්ම කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? වරාෙය් 
කලිනුත් ඇමතිවරෙයක් හිටියා; නිලධාරි මණ්ඩලයක් හිටියා. 
නමුත් වරායට අලුතින් නිලධාරින් පත් ෙවන ෙකොට අලුතින් 
භාණ්ඩ ගැනීම;  අලුතින් උපකරණ ගැනීම;  අලුතින් සවිකිරීම් සිදු 
කිරීම කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ෙගන තිෙබන්ෙන්  
නිල කාමරවලටයි, නිල නිවාසවලටයි. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන ෙද් වැරැදි නම් ඔබතුමා මා 
නිවැරදි කරන්න. 

 කළමනාකාර අධ්යක්ෂතුමාෙග් නිල නිවාසයට ගත්ත 
භාණ්ඩවල purchase order එකක් මා ළඟ තිෙබනවා.  
කළමනාකාර අධ්යක්ෂතුමාෙග් නිල නිවාසයට ගත් භාණ්ඩ 
ලැයිස්තුව ෙමන්න.  Double beds 2යි, single beds 3යි, spring 
mattresses - double ඒවා 2යි. Spring mattresses -single ඒවා 
3යි, dressing table 1යි, bedside cupboard 1යි අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම රුපියල් 999,000ක් ගිහින් තිෙබනවා. 
ඊළඟට fridge එකකුයි, washing machine එකකුයි, TV එකකුයි 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒවාට රුපියල් 429,000ක් ගිහින් තිෙබනවා. 
ෙමෙහම බඩු ගත්ෙතොත් ෙම් නිලධාරින් කරන්ෙන් නිදා ගන්න එක 
විතරමයි. ෙමොකද, වැඩක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. නිල 
නිවාසයක් තිෙබන්න ඕනෑ, මම ඒක පිළිගන්නවා. නිල කාමරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ, ඒකත් මම පිළිගන්නවා.  ෙම් නිලධාරින් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් වැඩ කරන්න ෙන්, නිදාගන්න ෙනොෙවයි ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක නිල කාමරයකට එක ඇඳක් 
තිබුණාම ඇති ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙගොඩක් මහන්සි ෙවලා වැඩ 
කළාට පසුව ෙපොඩි නින්දක් දමන්න. හැබැයි, ෙම් single beds 3යි, 
double beds 2යි  ආදී වශෙයන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? 
පවුලම ඇවිත් නිදාගන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. නිල නිවාසයක් 
කිව්වාම - මම ඇත්තටම ෙම්වාෙය් ඉඳලත් නැහැ; දැකලත් නැහැ; 
දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් කියන කාරණා වැරැදි නම් 
නිවැරදි ෙවන්න ඕනෑය කියලා කිව්ෙව්.  ඒක මුළු පවුලම ඇවිත් 
පදිංචි ෙවන එකක්ද? නැත්නම් ෙවන පවුල් ෙගනැවිත් පදිංචි කර 
ගන්න එකක්ද? ෙම් ගැන  පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
වරාෙය් ඉතිහාසය පුරාම ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට වියදම් කර 
තිෙබනවා. වරාෙය් ඉතිහාසය පුරාම එෙහම කළ වියදම් පිළිබඳ 
ලැයිස්තුවක් අපට තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්, ෙම්වා 
ගැන තව ෙහොයන්න කියලායි. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා වාෙග් 
ෙකෙනක් ෙම් ආයතනය භාරව කටයුතු කරන ෙකොට, ඔබතුමාටත් 
ෙම්වා ෙහොඳ නැහැ. 

ඊළඟට මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිෙය් සිදු වුණු වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කිරීම 
ඇත්තටම පමාදයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා 
ඔබතුමාට එක කාරණාවක් කියන්නම්. එෆ්ටී 298 දරන අඬු එසවුම් 
යන්තය 2014.12.20 ඉඳලා 2015.01.16 දක්වා, - ඒ කියන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන් ජනාධිපතිවරණය පැවැති කාලෙය්.- දින 27ක් නීති 
විෙරෝධීව වරාය පරිශෙයන් ෙගනියලා තිබුණා කැලණිය, මාබිම, 

1131 1132 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහයියන්තුඩුව පෙද්ශෙය් මැතිවරණ ෙමෙහයුම් කාර්යාලවලට. 
ෙහොයලා බැලුෙවොත්, ඔබතුමාට දැන ගන්න පුළුවන්. වග කිව 
යුත්තන් ඇයි ෙමෙහම කෙළේ? මාබිම, ෙහයියන්තුඩුෙව් වරාය 
නැහැ ෙන්. ඒ පෙද්ශවලට අඬු එසවුම් යන්ත ෙගනියන්න 
ඕනෑකමක් නැහැ. ෙම්වා කියන  ෙකොට කියනවා, "ෙහොරකම් ගැන 
කථා කරන්න එපා, පතිපත්ති ගැන විතරක් කථා කරන්න. 
ෙහොරකම්ගැන කථා කරන ෙකොට හිතට කනගාටුයි" කියලා. 
නමුත් ෙම්වා සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා ෙහොයලා 
බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. වරාය කියන්ෙන්  අරලියගහ 
මන්දිරෙය් පචාරක මධ්යස්ථානය බවට පසු ගිය කාලෙය් 
සම්පූර්ණෙයන්ම  පත් ෙවලා තිබුණා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි 
යථාර්ථය.  එෙහම තිබුණු තැනක් තමයි  ඔබතුමා භාරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ තිබුණු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් කිරීෙම් 
වගකීම විෂයභාර ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ශී ලංකාවට කිකට්වලින් කීර්තියක් ෙගනාපු නායකෙයක්. 
ඒ නිසා ඔබතුමාට වරාය වාෙග් ආයතනයක් ලංකාවට කීර්තියක් 
ෙගෙනන ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරන්න 
ෙනොහැකියාවක් නැහැ. මා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඔබතුමා හිටපු ඇමතිවරුන්ට වඩා ෙවනසක් 
වරාය තුළ කරන්න නම්, පළමුෙවන් නාස්තිය හා දූෂණය පිටු 
දකින වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔබතුමා ෙහොඳම ෙද් 
ෙතෝරා ගන්න කියමින්, මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය වැඩිපුර ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.53] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන මා පථමෙයන්ම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. 

 විෙශේෂෙයන්ම මෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියටත්, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයටත්, 
කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ සහ කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නැව් 
සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, ෙවෙළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යා ලෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, මෙග් ෙපෞද්ගලික 
කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිය, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිය සහ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය 
සමිතිවල සියලු ෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
මම වරාය අමාත්යාංශය භාරගත් දිනෙය් ඉඳලා අද වන ෙතක් මට 
ලබා දුන්න සහෙයෝගයටත්, ඒ වාෙග්ම සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති ගරු 
මන්තීතුමා කියපු විධියට ෙම් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය වරාෙයන් 
ඉවත් කර ගන්නට,  ඒ ලබා දුන් සහෙයෝගයටත්  සියලුෙදනාටම 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කියපු කාරණා කීපයකට පිළිතුරු 
ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය ගැන සඳහන් කරමින්, අලිෙයක් ඉන්නවා; ෙහණ්ඩුව 
නැහැ කියලා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, අලියා හදාෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙහණ්ඩුව හදලා තිෙබන්ෙන් රත්තරන්වලින්. ෙහණ්ඩුව 
හදන්න අරෙගන තිෙබන්ෙන් රත්තරන්. අන්න ඒක නිසා අපි 

ෙහණ්ඩු ගන්න එක  -ඒ කියන්ෙන්  cranes ගන්න එක -  
නවත්වලා;  ඒ ෙටන්ඩර් පටිපාටිය නවත්වලා, අලුෙතන් ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් දැනට ආරම්භ කරෙගන යනවා. අෙපන් යම් පමාදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙපොඩි ගණනක් ගැන 
ෙනොෙවයි. ෙඩොලර් මිලියන 10ක, 15ක මුදලක් අද මම 
ෙබ්රාෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක කරෙගන යන්න කියලා මට ෙලොකු 
පීඩනයක් ආවා. නමුත් අපි ඒක ෙහොයලා බලලා ඒ තත්ත්වය අද 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, වාර්ෂික ගාස්තුව ගැනත් ඔබතුමා ඇහුවා. 
වාර්ෂික ගාස්තුව හැටියට අපි අරෙගන තිබුෙණ් රුපියල් 350යි. 
දවසකට රුපියලක්වත් නැහැ. හැබැයි, හිටපු මැති ඇමතිවරු 
ඒවායින් සල්ලි හම්බ කරලා තිෙබනවා. මා ඒක පිළිගන්නවා.  පසු 
ගිය කාලෙය් අදාළ ආයතන එක්ක සාකච්ඡා කරලා,  වරායට එන 
සියලුම වාහනවලට වාර්ෂික බලපතයක් ලබා ෙදන්න 
එකමුතුවකට එන්න අපට පුළුවන් වුණා. හැබැයි, ෙම් ලක්ෂය 
එන්ෙන් අලුෙතන් වරායට ඇතුළු කරන වාහනවලට පමණයි. 
ෙමොකද, ඒෙකත් ෙලොකු මාෆියාවක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. 
හිටපු සමහර මැති ඇමතිවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි,  සභාපතිවරුත් 
ෙම් හරහා විශාල මුදලක් අරෙගන තිෙබන නිසා තමයි මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමා  නිල නිවාස ගැනත් කථා කළා. ඒ කියපු 
ෙද්වල් ගැන මා ඉතාම කනගාටු වනවා. ඔබතුමාට ඒ අදහස්, 
ෙතොරතුරු ෙදන්ෙන් ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිතිය ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙම්වා ගැන ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න. ෙම් 
කළමනාකාර අධ්යක්ෂතුමා මැෙල්සියාෙව් විශාල මුදලක් ලබා 
ගන්න මනුස්සෙයක්. රට නිසා එතුමා ඒවා අත් හැර දාලා ඉතාමත් 
ෙසොච්චම් මුදලකට වැඩ කරන්න අද අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා. එතුමාට ෙගයක් ලබා දීලා, ඒ ෙගදර එක කාමරයකට 
ඇඳන් ෙදකක් දාලා, අනික් කාමරයට ඇඳන් ෙදකක් දැම්මාට ඒක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. එතුමා අද 
වනෙකොට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
කියාදාමය ෙකොෙහොමද කියා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් එය  නිල නිවාසයක් වුණත් එතුමා, එතුමාෙග් 
පවුෙල් අයත් එක්ක එහි ඉන්ෙන්. එතුමා නිල නිවාසෙය් ඉන්ෙන් 
තනියම ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා නිල 
නිවා සෙය් තනිෙයන්ද ඉන්ෙන් කියලා. අපි ඒ කියාදාමය ගැන 
කියන්න දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි සාමාන්යෙයන් නිල 
නිවාසයක ඉන්නවා වුණත්  පවුෙල් අයත් එක්ක තමයි ඒ නිල 
නිවාසෙය් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට බාධා 
කෙළේ නැහැෙන්.  ඔබතුමා ෙවනත් ෙවලාවක කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මැෙල්සියාෙව් ඉඳලා ලංකාවට ආපු ඒ කළමනාකාර 

අධ්යක්ෂතුමාට ලංකාෙව් ෙකොළඹ ෙහෝ ෙකොෙහේ  හරි නිවසක් 
නැත්නම් ඒ නිල නිවාසය දීපු එක ගැන මෙග් කිසිම 
විරුද්ධතාවයක් නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා. ෙම් කරුණු  ඔබතුමාට ලබා ෙදන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
වෘත්තීය සමිතිෙයන් ෙවන්න ඕනෑෙන්. ඔබතුමා වෘත්තීය සමිති 
රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා කියපු ෙද්වල් පිළිබඳව  මම කනගාටුවට 
පත් ෙවනවා. ෙමොකද, මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක 
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2015 ෙදසැම්බර් 09 

කිට්ටුෙවන් ආශය කරපු ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙකොච්චර දුර දිග 
ගියාද කියනවා නම්, ඔබතුමා   ඒ වෘත්තීය සමිති රැස්වීෙම්දී මෙග් 
ඇඟ ගැනත් කථා කළා. මම කා ෙග්වත් ඇඟවල් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් ඇඟ විශාලයි. ඒක මට තිෙබන ෙලඩක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ෙහොයන 
තත්ත්වයට පත් ෙවන්න එපා. එෙහම අනික් අය ගැන කථා 
කරනවා නම් ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා ඔබතුමාෙග් ඇඟ දිහා බලන්න. එතැනට මාව තල්ලු 
කරන්න එපා.  

ෙම් කළමනාකාර අධ්යක්ෂතුමා ගැන ඔබතුමා දැනගන්න. 
ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිති සමහර විට ෙම් කාරණා ගැන දන්ෙන් 
නැතිව ඇති. රුපියල් ලක්ෂ දහයකට වැඩි මුදලක් ගත්ත 
මනුස්සෙයක්ව අපි ඉල්ලීමක් කරලා, කැබිනට් අනුමැතියක් 
අරෙගන, අෙප් රටට ෙගනාවා. ඉතින් එතුමාට ෙගදරකට අවශ්ය 
භාණ්ඩ ටික අපට ෙදන්න බැරි නම් ඇති ෙත්රුම ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමන්ලා හැම දාම ෙම් කටයුතු ඇඹුල් කරන්න එපා. රස 
කෑමක් තිෙබනවා. ෙකොච්චර රස කෑමක් කෑවත් ඔබතුමාට ඒවා 
ඇඹුල් වාෙග්. ෙම් වාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ගැන ෙහොයන්න 
යන්න එපා. පශ්න තිෙබනවා නම් අපිත් එක්ක ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. අපි ඒවාට උත්තර ලබා ෙදන්නම්.  

 ඔබතුමා අද cranes ගැන කථා කළා.  Cranes ගැන අපට 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. ෙම් cranes  පසු ගිය 
කාලෙය් අරෙගන තිෙබන්ෙන් එක් එක් ෙකනාට ඕනෑ විධියට 
විශාල මුදලක් ෙගවලායි. පරණ ආම්පන්නත් එක්ක අෙප් 
productivity එක සියයට තිහකට ආසන්න පමාණයකට 
ෙගෙනන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි එනෙකොට 
productivity එක තිබුෙණ් සියයට 18ට, 19ට.  

අපි ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රජය බාර ගත් ත ෙවලාෙව් විශාල 
ෙද්වල් කරන්න හැදුෙව් නැහැ. අපි ෙපොඩි ෙවනස්කම් කළා. නමුත් 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අපට 
සෑෙහන තීරණ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තීරණ ගන්නෙකොට අෙප් 
සියලුම වෘත්තීය සමිති මට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් වෘත්තීය සමිතිය නම් අපිව හමු ෙවන්න එන්ෙන්ත් 
නැහැ. හැබැයි, මම කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් වෘත්තීය 
සමිතිවලට මම අද ගරු කරනවා. ඒෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා කථා 
කෙළේ වරාෙය් ෙසේවකයින්ට තිෙබන අයිතිවාසිකම් ගැනයි. ඒ 
අයිතිවාසිකම් ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා යම් යම් කරුණු ෙපන්වලා 
ෙදනෙකොට ඒෙගොල්ලන් ඒවාට එකඟ වුණා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
සමහර කාරණාවලට අපි එකඟ වුණා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් 
වෘත්තීය සමිති ගැන ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්න හිතුෙව්. 

අද අපට පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා වරාය සංස්කෘතිය ගැන කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් වරාෙය් 
තිබුණු සංස්කෘතිය ෙමොකක්ද කියලා අපි හැම ෙදනාම දන්නවා. 
පසු ගිය ජනාධිපති මැතිවරණයට විතරක් නිලධාරින් 800කට 
කිට්ටු පමාණයක් ෙයොදාෙගන තිබුණා. ඔවුන් මාසයක් රස්සාව 
කෙළේ නැහැ. නිලධාරින් බල කරලා ඔවුන් මැතිවරණ කටයුතුවලට 
යවලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා සමහර ෙවලාවට 800කට කිට්ටු 
ගණනකෙග් රැකියා නැති ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. මම කාෙග්වත් 
රැකියාවක් නැති කරන්න කටයුතු කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා තරුණ තරුණියන් 
විශාල පමාණයක් රුපියල් දහදාෙහේ පඩිවලට බඳවාෙගන තිබුණා. 
අද වනෙකොට ෙම් තරුණ තරුණියන්ට යම් මුදලක් වැඩි කරලා 
ෙදන්න මට පුළුවන් වුණා. හැබැයි, කිසිම කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන වැඩ සඳහා ෙම් තරුණ තරුණියන්ව 
පාවිච්චියට අරෙගන අද විසි කර දමා තිෙබනවා. අපට එක ඉරි 
කෑල්ලකින් ෙම් රස්සා ටික නැති කරන්න තිබුණා.  

මමත් තාත්තා ෙකෙනක්. වරදක් තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදි හදා 
ගන්න කියලා කියනවා මිස මට බැහැ කිසිම දරුෙවකුෙගන් 
පළිගන්න. සභාපතිවරු, නිලධාරින් කරපු වැරැදිවලට, අමාත්යවරු, 
ජනාධිපතිවරු කරපු වැරැදිවලට ෙම් අහිංසක දරුවන්ට පළි 
ගහන්න මම කැමති නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ රැකියා අද තවම 
තිෙබන්ෙන්.  

වරාය ගැන කථා කරනෙකොට, අපි පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම 
බැලුෙව් තිෙබන ආම්පන්න ෙයොදාෙගන ඉදිරියට යන්නයි. අපි ෙම් 
තිෙබන ආම්පන්නවලින් ඉදිරියට යන්න පධානම ෙහේතුව තමයි  
අපට මුදල් නැති වීම.  ෙකොළඹ වරාය අපි විශාල වශෙයන් ලාභ 
ලබාපු වරායක්. නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් අද වන ෙකොට 
ෙකොළඹ වරාෙයන් ලැෙබන මුදල්වලින් තමයි හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්තම කියනවා නම්,  හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදීම ගැන මා 
විරුද්ධ නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරායක් තිබිය යුතුයි. හැබැයි,  
ශක්යතා වාර්තා එෙහම අරෙගනයි  ඕනෑම ව්යාපාරයක් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගත යුත්ෙත්.  නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 
ෙමවැනි ෙද්වල් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිෙය් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වරාය 
දියුණු කිරීමට වඩා කීඩාංගන හැදීම, නගර නිර්මාණය, පජා 
සත්කාර ෙසේවා වැනි ව්යාපෘති සඳහායි. ඒවා සඳහා විශාල මුදල් 
පමාණයක් එතැනින් පිට ෙවලා තිෙබනවා.  

 2013 වර්ෂෙය් වරාය අධිකාරිය CICT කියන චීන සමාගම  
එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබනවා.  ඒ ගිවිසුම අනුව, අෙප් 
වරාෙය් එක terminal එකකින් ලබන ලාභෙයන් අපට හිමි වන්ෙන්  
සියයට 15යි.  සියයට 85ක් තිෙබන්ෙන් ඒ සමාගමටයි.  ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් ගිවිසුම් දිහා බලද්දි,  ෙම් ගිවිසුම් හුඟක් දුරට සාධාරණ 
ෙවන්ෙන් පිට  සමාගම්වලට මිස අෙප් වරාය අධිකාරියට 
ෙනොෙවයි.  ෙම් නිසා ෙලොකු පශ්න ෙගොඩකට අපි මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු ගිවිසුම්වලින් සියයට 99ක්ම 
පශ්න තිෙබන ගිවිසුම්.  නූල් ෙබෝලයක එක ගැටයක් ගලවන 
ෙකොට ගැට ෙදකක් අහු ෙවනවා වාෙග් තත්ත්වයක් අපට ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඉතා අමාරුෙවන් නිරාකරණය 
කරෙගනයි අපි ෙම් ගමන යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කලින් කිව්වා,  CICT එක  
සම්බන්ධව. මා ළඟ තිෙබනවා, එයට අදාළ ලිපිෙල්ඛන කිහිපයක්.  
මා එම ලිපිෙල්ඛන සභාගත* කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් වංචා දූෂණ විමර්ශන අංශෙයන්, ඒ 
ආයතනෙයන් ලබා ගත්ත  වාර්තාවක් තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව 
අනුව,  රුපියල් මිලියන 19.4ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා,  Pushpa 
Rajapaksa Foundation එක.  ෙම්කට අදාළ cheque number 
එකත් තිෙබනවා.   මා ෙම් අදාළ  වාර්තාව සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් වරායවල් 
සම්බන්ධෙයන් ඇති කරෙගන තිෙබන ගිවිසුම්වල තිෙබන අඩු 
පාඩු දිහා බැලුවාම, ෙම්වායින් ලබන ලාභ හිමිවන්ෙන් වරායවලට 
ෙනොෙවයි, එක එක ෙපෞද්ගලික foundationsවලට. එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත්  ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන අපි කථා කළා. අද 
වන ෙකොට ෙම් වරාෙය් තත්ත්වය අපි දියුණු කරෙගන යනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මට මතකයි පළමුවැනි අදියෙර් කර දිය මංගල්ය 
සහ වරාය විවෘත කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 113ක් වැය කළා, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.  හැබැයි,  ෙදවන 
අදියර අපි ඉවර කරන ෙකොට අපට රුපියල් 10,000ක වියදමක්වත් 
වුෙණ් නැහැ.  ෙමොකද, අපි පදර්ශනයක් ෙනොෙවයි කෙළේ.  ඒකයි 
මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්.  ෙම් වරාය අපට ඉදිරිෙය්දි ඉතාමත් 
අත්යවශ්ය වන වරායක්.  නමුත්,  ෙම් සඳහා වැය කරපු මුදලත්, 
ෙහොරා කාපු මුදලත් දිහා බැලුවාම විශාල විනාශයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වන ෙකොට අපට එහි ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙයන් ලබා ගන්නා මුදල්වලිනුයි.   

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 2015 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් සිට 
ඔක්ෙතෝබර් 31 වැනිදා දක්වා ලැබූ  සමස්ත ආදායම රුපියල් 
මිලියන තිස්ෙදදහස් ෙදසිය තිසේදකයි.  එනම්,  බිලියන 32.2යි. 
ෙමයින් සියයට 91ක් එනම්, රුපියල් බිලියන 29.3ක් අපට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙයනුයි. ෙකොළඹ වරාය ෙවනම 
ඒකකයක් ෙලස ගත් කළ අපට ඉතාම සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන්.  
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ෙකොළඹ වරාය දියුණු කරන්න, 
ආම්පන්න නවීකරණය කරන්න  පසු ගිය කාලෙය් අවධානයක් 
ෙයොමු ෙවලා නැහැ. ඒ මුදල වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්නත්, ඒ වාෙග්ම එහි ණය 
ෙගවන්නත්.  

  2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් 13 වැනිදා දක්වා 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමෙහයුම් වියදම රුපියල් මිලියන 
2,597ක්. ෙමම ෙමෙහයුම් වියදමට අමතරව ණය මුදල් සහ 
ෙපොලිය ෙවනුෙවන් එකී කාලෙය් තවත් රුපියල් මිලියන 8,482ක් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2015 ජනවාරි සිට 
ඔක්ෙතෝබර් 31 දින දක්වා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් සමස්ත වියදම 
රුපියල් මිලියන 11,079ක් ෙලස දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
කාලෙය්දී හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් අපට ලැබුණු ආදායම රුපියල් 
මිලියන 1,730ක් පමණයි. එනම් රුපියල් බිලියන 1.7ක්. ඒ අනුව 
2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා 
හම්බන්ෙතොට වරාය පවත්වා ෙගන යාමට ෙකොළඹ වරාෙයන් ලබා 
දී ඇති සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 9,349ක් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 9.3ක්. සමස්තයක් ෙලස ගත් කළ 
රුපිල් බිලියන 9.3ක මුදල ෙකොළඹ වරායට වටිනා මුදලක්.  

ෙකොළඹ වරාෙය් ෙමෙහයුම් ධාරිතාව ඉහළ දැමීම සඳහා ෙකේන් 
වැනි උපකරණ මිල දී ගන්න අවශ්ය ෙවලා තිබුණා. ෙම් යන 
වියදමත් එක්ක අපට ෙකොළඹ වරාෙය් productivity එක දියුණු 
කිරීම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට 
වරාය සඳහා අප ලබා ගන්නා සම්පූර්ණ ණය මුදල සැප්තැම්බර් 
30වනදාට පැවැති විනිමය අනුපාතය අනුව රුපියල් බිලියන 192ක් 
තරම් විශාල ණය පමාණයක්. ෙමතරම් විශාල ණය පමාණයක් 
ෙගවා දැමීම සඳහා ව්යාපාරික සැලසුමක් තිබුෙණ් නැහැ. මම 
කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ෙමවැනි මුදලක් අපිට ෙකොයි කාලෙය් 
ෙගවලා ඉවර කර ගන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන එක විශාල 
පශ්නයක්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ලබා ගන්න ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පෙද්ශවල පදිංචිව සිටි ජනතාවෙග් පශ්නවලට ඇහුම්කන් දී 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඒ 
මිනිස්සුන්ට වන්දි මුදල් ෙගවලා නැහැ. එතැන රණ විරු 
ගම්මානයක් තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි 

කාලෙය්දී ඒ රණ විරු ගම්මානෙය් ෙගවල් කිහිපයක් සැදීම සඳහා 
මූලික මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ කටයුතු  කරන්න අවස්ථාව සලසා 
දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම ෙම් ගැන 
ෙකොච්චර කථා කළත් අද අපි ඉන්න තත්ත්වයත් එක්ක වරාය 
අධිකාරිෙය් ඒ මුදල ෙගවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැති බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙයන් අපට මුදල් ලබා දීලා ඉදිරි වැඩ ෙකොටස සඳහා 
දායකත්වය ලබා දීම ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අගමැතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    

 පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඇති වුණු ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි, නැව්වලට ෙතල් සැපයීම. ඒකට කියන්ෙන් “oil 
bunkering” කියලා. ෙම්ක ෙලෝකෙය් පධානතම ආදායම් 
මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම 
මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අවාසනාවකට වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් අපට එවැනි 
තත්ත්වයක් ලැබිලා නැහැ.  

නාවික ක්ෙෂේතෙය්දී පධාන වශෙයන්ම ෙයොදා ගන්නා ඉන්ධන 
වර්ග තුනක් තිෙබනවා. එයින් එකකට වැඩිම ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. ඒකට කියන්ෙන් IFO -380 කියලායි. එම ඉන්ධන 
ෙනෞකාවල එන්ජින් කියා කරවීම සඳහායි ෙයොදා ගන්ෙන්. නමුත් 
හම්බන්ෙතොට වරාය වැඩිෙයන්ම මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අඩුම ඉල්ලුමක් තිෙබන MGO කියන ෙතල් වර්ගයයි. එහි 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 17,818ක් ෙවනවා. ෙමයින් හම්බන්ෙතොට 
වරායට මාස හයක් ඇතුළත අෙළවි කිරීමට හැකි වී තිෙබන්ෙන්ත් 
ෙමටික් ෙටොන් 3,235ක් වැනි සුළු පමාණයක් පමණි. ඒ කියන්ෙන් 
තවත් ෙමටික් ෙටොන් 14,583ක් ඉතිරිව තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් 
ඉන්ධන ෙතොගය ගැනත්, එය මිලදී ගත් ආකාරය ගැනත් අපි 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙගන යනවා.  

ෙම් ෙතල් පසු ගිය කාලෙය් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට ෙගනැත්  තත්ත්වය දුර්වල නිසා ආපසු යැවූ ෙතල්. ඒවා 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ලබා ෙගන ගබඩා කරලා විකුණන්න 
හදලා තිෙබනවා. ඒෙකන් අද හම්බන්ෙතොට වරායට විශාල 
පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඉන්ධන ගත්ත මුදලින් තුෙනන් 
එකක වටිනාකමටවත් අද විකුණා ගන්න බැහැ. අපි ගත්ත 
ගණනට වඩා තුෙනන් එකකට අඩු වටිනාකමකට තමයි 
විකුණන්න ෙවන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් ඉන්ධන මිලදී ගන්න ෙවලාෙව් ඉන්ධන 
මිල ඉතාමත් ශීඝෙයන් ඉහළට ගිහිල්ලා තිබුණු බව. මිල ඉහළටම 
ගිය ෙවලාෙව් තමයි ඒ ඉන්ධන අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. දැන් මිල 
පහළටම බැහැලා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
අනවශ්ය ෙවලාවක, අනවශ්ය  පමාණයක්.  

හම්බන්ෙතොට වරාය MGO මිලදී ගැනීම සඳහා හැටන් 
නැෂනල් බැංකුෙවන් ෙගන ඇති ණය මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 24ක්. එයින් තවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 19.76ක් 
ෙගවීමට අපිට තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙපොලිය ෙලස තවත් 
රුපියල් මිලියන 9ක් මාසිකව හැටන් නැෂනල් බැංකුවට ෙගවිය 
යුතුයි. ෙඩොලරෙයහි වටිනාකම ශීඝෙයන් ඉහළ යන නිසා ෙමම 
ගැටලුව එන්න එන්නම උග වී තිෙබනවා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම ගැන මම කථා කළා.  ඉඩම් අත්පත් කර ගත් ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙබදා දීමට රුපියල් බිලියන 2ක් අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, වරාය පසු ගිය ආණ්ඩු 
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සමෙය් ෙද්ශපාලන අවශ්යතාව මත රැකියා ලබා දුන් ආයතනයක් 
බවට පත්ෙවලා තිබුණු බව. ෙම් රෙට් ගමනා ගමන මණ්ඩලය 
ෙවන්න පුළුවන්; එෙහමත් නැත්නම් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්; වරාය ෙවන්න පුළුවන් ෙම් ආයතන දුර්වල වීමට පධාන 
ෙහේතුව වුෙණ් ඇමතිවරු තමන්ෙග් රැකියා ලබා දීෙම් අවශ්යතාව 
මත රැකියා ලබා දුන්නා මිසක්, ආයතනයට අවශ්ය රැකියා ලබා 
ෙනොදීම බව අපට ෙපෙනනවා.  අද ෙවන ෙකොට අෙප් ආයතනයට 
ඒ පශ්නයට ඉතා විශාල ෙලස  මුහුණ ෙදන්න  සිදුෙවලා 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරාෙය් ෙමෙහයුම් සිදු 
කරන ආයතන තුනක් තිෙබනවා.  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
යටෙත් පාලනය වන ජයබහලු ආයතනයත්, CICT චීන සමාගමත්, 
SAGT සමාගමත් එම ආයතන තුන වනවා. ෙමහිදී CICT  චීන 
සමාගම සහ SAGT සමාගම සමඟ තරගකාරීව බහලුම් ෙමෙහයුම් 
කිරීම අප මුහුණ ෙදන පධාන අභිෙයෝගයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය - East 
Container Terminal - එක ගැන කිව්වා. නැ ෙඟනහිර පර්යන්තයට 
අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන 
ආයතන කිහිපයක් අෙප් ආණ්ඩුවත් සමඟ සම්බන්ධ කරෙගන 
වරාෙය් ෙම් පර්යන්තය -Terminal - එක සකස් කිරීම සඳහා 
ගිවිසුම් අත්සන් කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව අපට ෙපනී ගිහින් 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් කාරණා ටිකත් ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කියන්න ඕනෑ. 
ෙම් CICT චීන සමාගෙම් සිටින ෙසේවකයින් සංඛ්යාව 600ක් 
ෙවනවා. අෙප්  ආයතනෙය්, - ජයබහලු පර්යන්තෙය්  - JCT  එෙක්
- සිටින ෙසේවක සංඛ්යාව 2,443ක් ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
විශාල ෙසේවක සංඛ්යාවක් නිසා අද ෙම් ආයතන කඩා වැටීමට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3යි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට තව 

කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබන නිසා ෙම් අදාළ වාර්තා ටික 
මම සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර විෙශේෂ කාරණා කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි මීට ෙපර කථා කළ 
පර්යන්තය ගැන කථා කිරීෙම්දී -ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් ඒ පර්යන්තය ගැන ඇහුවා.-  ඒ පර්යන්තෙය් වැඩි 
අයිතිවාසිකමක් අපට ලබා ෙගන ෙවනත් ආයතනයක් සමඟ 
ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පුළුවන් වුෙණොත් අපට මූලික මුදලක් 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව ෙම් පර්යන්තෙය් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ජනවාරි 08 වැනිදා මම අමාත්යවරයා හැටියට පත් වුණාට 
පසුව ෙම් ආයතනය අෙපන් විෙශේෂ ඉල්ලීම් කිහිපයක් කරලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 4කට සැරයක් එන වැටුප් වැඩිවීෙම් 
ඉල්ලීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිබුණා. ඒ අවශ්ය 
පහසුකම් අපි ලබා දුන්නා.  

මට ෙවන් වුණු කාලය අවසාන ෙව්ගන යන නිසා  ලංකා නැව් 
සංස්ථාව පිළිබඳ ෙකටිෙයන් මම සඳහන් කරනවා. ෙමහි පැවැතුණු 
පශ්නයක් පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. සීමාසහිත ලංකා නැව් 
සංස්ථාව, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් පාලනය 
වන පධාන ආයතනයක්.  2013 දී ෙනොඉල්ලූ ෙයෝජනා - 

“unsolicited proposals”- මත නැව් ෙදකක් තැනීම සඳහා චීනෙය් 
'ඇවික් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම' සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹ 
තිෙබනවා. ෙමහි මුල් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි එක් ෙනෞකාවක 
මිල වූෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 44.8ක්. නමුත් පසුව 
එවකට සිටි අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද මිල සාකච්ඡා 
කිරීෙම් කමිටුව කළ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව  එක් ෙනෞකාවක 
මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 35ක් දක්වා අඩු කර ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙනෞකා මිලදී 
ගැනීෙම් එක් අරමුණක් වී තිබුෙණ් කැෙඩට් නිලධාරින් පුහුණු 
කිරීමයි.  ෙම් නිසා ෙමම ෙනෞකාවලට එක් මහලක් අතිෙර්කව 
ඇතුළත් කර තිබුණා.  ඒ ෙවනුෙවන් වැඩිපුර මුදලක් ලබා දී 
තිෙබනවා.  

අපට ෙපනීයන අන්දමට ෙමම ෙනෞකා ෙදක ලබා ගැනීෙම්දී 
ෙඩොලර් මිලියන 20ක  විතර විනාශයක් ෙවලා ති ෙබනවා. ෙම් 
unsolicited proposals, මත ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිටත ගිහින් 
කර තිෙබන ෙම් කමෙව්දයත් එක්ක විශාල මුදලක් අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් නැව් ෙදක ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්,  අෙප් විදුලි 
බලාගාරවලට  ගල් අඟුරු  ෙගනියන්නයි;  ගල් අඟුරු සපයන්නයි. 
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග්  මාස හයයි  අපිට ෙම් රැකියාව 
තිෙබන්ෙන්. මාස හයක් තමයි ෙම් රටට ගල් අඟුරු එන්ෙන්. ඉතිරි 
මාස හය තුළ  නැව් ෙදක විකුණුවත් - නැව් ෙදක කුලියට දුන්නත්- 
අපිට  ෙම් මුදල ලබා ගන්නට බැරි ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ලාබ ලැබු 
ආයතනයක් අද ෙවනෙකොට පාඩු ලබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 
පථම මා ෙම් කාරණය කියන්නට  ඕනෑ. මම ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යවරයා හැටියට සිටියා. එහිදී ෙවච්ච  එක දුෂණයක් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා  අපට 
ෙපන්වා  දුන්නා, ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ  ගුවන් පථය - runway  එක 
-  පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇක්සස් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම 
ෙවත ලබාදුන් ෙකොන්තාත්තුව ගැන.  මා ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඒ  ෙකොන්තාත්තුව අයින් කළා. ෙකොන්තත්තුව ෙඩොලර් 
මිලියන 87කට එකඟ ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද ෙවනෙකොට අපිට 
ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබනවා, ෙම්ෙක් වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 
50යි, 55යි අතර කියන එක. එවැනි මුදලක් අද ෙවනෙකොට අපිට 
ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්  වුණා.  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව  ෙටන්ඩර් කැඳවා, ඒ අදාළ 
කණ්ඩයාම් එක්කාසු කරෙගන  ෙම් වැඩ ටික ඉස්සරහට  කරෙගන 
යන්නට කටයුතු කර  තිෙබනවා.   

කටුනායක ගුවන්ෙතොටුපෙළේ  ෙදෙවනි පර්යන්තය ගැන ගරු 
ඇමතිතුමා කථා කළා.  සිංගප්පූරුෙව් වාස්තු විද්යා ආයතනයක් 
මඟින් අපට නිර්මාණයක් කර තිබුණා. ෙඩොලර් මිලියන 20ක 
මුදලක් අපට ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් වුණා.  එහි වහලෙය් උස  
මීටර් 11ක් පමණ පමාණෙයන් අඩු  කර තිබුණා.  එහි උඩ මලක් 
තිබුණා. ෙම් මල සඳහා තමයි ෙම් මුදල යටෙවලා තිබුෙණ්.  අපි ඒ 
ගැන ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ මල ඉවත්කර, 
ඒ මුදල අපට නැවතත් ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් වුණා. මට  
නියමිත කාලය අවසන් නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
සභාගත* කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

ෙමම නව තීරණය මත ගුවන් යානා හැසිරවීම සඳහා ෙහොඳ අවකාශයක් 
ලබා ගැනීමටද අපට හැකි විය. බණ්ඩාරනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
ෙදවැනි ගුවන් ගමන් පථය ඉදි කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා 
ගැනිණ. ෙමය කාලයක් තිස්ෙසේ ෙනොවිසඳී පැවැති ගැටලුවකි. ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට අයත් යාබදව ඇති භූමිය අත්පත් කර ගැනීමට ෙයෝජනා 

1139 1140 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළමි. ඒ සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය ලබා ගතිමි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ  ෙනොවිසඳී පැවැති විධායක ෙශේණිෙය් වැටුප් විෂමතා ෙහේතුෙවන් 
ක්ෙෂේතෙය් නිපුණතා සහිත නිලධාරින්  රඳවා ගැනීෙම් ගැටලුවක් ඇති විය. 
එය 1992 වර්ෂෙය් සිට පැවතියකි. නමුත් ෙම් ගැටලුව විසඳීෙමන් ඒ වන 
විට කලකිරී සිටි ෙසේවකයින්ට අස්වැසිල්ලක් ලබා දීමට අපට හැකි විය. 
වසර 10ක් 15ක් තිස්ෙසේ අත්හිටුවා තිබූ උසස්වීම් ලබා දීමට කමිටුවක් පත් 
කෙළමි. එමඟින් එකී ගැටලුව විසඳීමට අපට හැකි විය. 2014 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2015 වර්ෂෙය්දී අතිකාල දීමනා ෙගවීෙම්දී රුපියල් මිලියන 
18ක් ඉතිරි කර ගැනීමට ද අපිට හැකි විය. ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගම තීරු බදු රහිත 
ෙවෙළඳසැල්වලින් රුපියල් මිලියන 1300ක මුදලක් අය කර ගැනීමට 
සමත් විය. එම මුදල් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සංවර්ධනය සඳහා ෙයොමු කෙළේය. 
දැනට පවතින මගී පර්යන්ත ෙගොඩනැඟිල්ල පතිව හගත කර පහසුකම් 
වැඩි දියුණු කිරීමට සැලසුම් කෙළමි. ෙමමඟින් වාර්ෂිකව මිලියන 3ක් වූ 
මඟීන්ට පහසුකම් ලැෙබ්. පර්යන්තෙය් Lounges පතිසංස්කරණය කිරීමට 
සැලසුම් කෙළමි. එහි නිර්මාණාත්මක සැලසුම් ද අවසන් කෙළමි. ෙසේවක 
නිල ඇඳුම් නැවත නිර්මාණය කෙළමි. පර්යන්තෙය් Lounges වලදී ලබා 
ෙදන ආහාරවල ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමට නව ආහාර ෙමනු ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  ඒටීඑම් ෙසේවාවන් සඳහා ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කැඳවීමට 
පියවර ගතිමි. නියමිත කමෙව්දයකින් ෙතොරව පරිහරණය කළ පභූ 
පර්යන්ත පහසුකම් නතර කරන ලදී. ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා 
සමාගමට අතිෙර්ක ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා Ground Handling 
Operation ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය බඳවා ගැනීම් කිරීමට සියල්ල 
සූදානම් කෙළමි. වඩාත් උසස් මට්ටෙම් ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක් සවි 
කිරීමට කටයුතු ෙයොදා තිබිණි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම   ෙනෞකා   මිලදී ගැනීම සඳහා මූල්ය  
පතිපාදන සැපයීෙම් වගකීම පැවරුෙණ් භාණ්ඩාගාරෙය්  විෙද්ශ සම්පත්  
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. එවක ට  පැවති කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණයක්  මත 
එය සිදු කර තිබුණා. ඒ අනුව භාණ්ඩාගාරෙය් විෙද්ශ සම්පත්  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ණය ලබා ගැනීම සඳහා මහජන බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා  
කර  තිෙබනවා.  එහි පතිඵලයක් ෙලස සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව, 
මහජන බැංකුව අතර වූ ගිවිසුමකින් ෙනෞකා මිලදී ගැනීම සඳහා   
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 70ක මූලික ණය  පහසුකමක්  ලබා ගත්තා. 
මීට අමතරව  එහි ණය  ෙපොලිය  පාග්ධනගත කිරීම සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්  මිලියන 10ක මුදලක් මූලික ණය  මුදලට  එක් කළා. එවිට  
සම්පූර්ණ ණය මුදල ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 80ක් ෙවනවා.  ෙකෙසේ  
නමුත්  ෙම් ෙනෞකා මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කිරිමට  එදා ගිවිසුම්ගත මුදල 
සැබෑ වටිනාකමට වඩා ඉහළ අගයක්  ගන්නා බව අප කළ ෙවළඳෙපොළ 
සමීක්ෂණයකට අනුව  දැන් අනාවරණය වී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම  ගනුෙදනුව  සිදුවන අවස්ථාෙව්දී එම 
ෙනෞකාවක ෙවළඳෙපොළ මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  25ත් 26ත්  අතර 
පමාණයක් වුණා. අතිෙර්කව  එක් කළ මහල සඳහා  යන ඇ  ෙමරිකානු 
ෙඩොලර්  මිලියන  2.2 එක් කළෙහොත්  එහි සම්පූර්ණ  වටිනාකම ඒ වනවිට 
ආසන්න වශෙයන් ඇ ෙමරිකානු   ෙඩොලර් මිලියන 28ක්. නමුත් අප එය 
මිලදී ගැනීමට එකඟ වී ඇත්ෙත්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 35 කටයි.  
ෙම් නිසා ෙම් ගනුෙදනුෙවන් අපට  අෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන  6ත් 7ත් 
අතර පමාණයක්  එක් ෙනෞකාවකින් අහිමි වී තිෙබනවා. ෙනෞකා ෙදකක් 
මිලදී ගැනීමට තීරණය කළ නිසා  ඒ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 
12ත් -14ත්  අතර පමාණයක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමම ෙනෞකා ෙදක අපට ලැබීමට  
නියමිතව තිෙබන්ෙන් පිළිෙවළින් 2016 ජනවාරි සහ අපිෙයල්  
මාසවලදීයි. ණය වාරික අෙගෝස්තු මාසෙය් සි ට ෙගවිය යුතුයි. ෙමම 
ෙනෞකා ෙදක ලබාගැනීෙම් මූලික අරමුණ වුෙණ් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීමත්  නාවික කැෙඩට් නිලධාරීන් 
පුහුණු කිරීමත් වනවා. සාමානෙයන් ගල් අඟුරු  පවාහනය  සිදු වන්ෙන් 
වසෙර් මාස 6ක කාලයක් පමණයි.  ඉතිරි කාලෙය්දී, එනම් ෙමෝසම් 
කාලෙය්දී ජාත්යන්තර ෙවෙළදෙපොළ ෙසේවා සැපයීෙමන් කුලී ආදායමක්  
ඉපයීමට අෙප්ක්ෂා කර තිෙබනවා.  නමුත්  එම ආදායම් එෙසේ ලබාගැනීම 
සහ ෙනෞකාෙව්  වියදම් පවත්වා ෙගන යාම එතරම් පහසු වන්ෙන් නැහැ.  

දැනට ගණන් බලා ඇති අයුරින්  එක් ෙනෞකාවක ෛදනික ෙමෙහයුම් 
වියදම  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් පන්දහසක්. එෙමන්ම ලබන අෙගෝස්තු 
මාසෙය් සිට එක් ෙනෞකාවක ණය සහ ෙපොලිය ෙලස දිනකට තවත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  15000ක් ෙගවීමට සිදු ෙවනවා. ඒ අනුව  එක් 
ෙනෞකාවක්  පවත්වාෙගන       යාම සඳහා දිනකට අප ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
විසි දහසක් ෙසොයා ගත යුතුයි. නමුත් අපට  එය පහසු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් වනවිට  ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ පවතින ආර්ථික අවපාතෙය්  
බලපෑමක් ෙලස ෙමවැනි ෙනෞකාවකින් සැබෑ ෙලසම අපට දිනකට   
ඉපැයිය හැකි කුලී ආදායම වනුෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් හයදහස් 
පන්සීයක් පමණයි. ෙම් නිසා අපට  එක් ෙනෞකාවකින් ෛදනිකව සිදුවන 
අලාභය  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  දහතුන්දාහස් පන්සියයක්. ෙනෞකා ෙදක  
ගත්විට ෛදනිකව සිදුවන එම අලාභය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
විසිහත්දහසක් ෙවනවා. එනම් දිනකට ෙනෞකා  ෙදෙකන් රුපියල් මිලියන 
3.9ක  පාඩුවක්  අපිට සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙනෞකා සම්බන්ධෙයන් අද වන විට 
තවත් අර්බුදයකට  අප මුහුණ දී සිටිනවා.  ඒ ගල් අඟුරු  පවාහනෙය්දී අප 
අෙප්ක්ෂා කළ අෙප්ක්ෂිත ආදායම ෙම් වස ෙර් ශීඝෙයන්  අඩුවීමයි. ෙම් 
නිසා ෙමම තත්ත්වය ගැන  වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ  යුතු බව  මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙමම ෙනෞකා විකුණා දමන්ෙන් නම් දැනට අපට වියදම් 
වූ සම්පූර්ණ මුදල උපයා ගත යුතු බවද මම විශ්වාස කරනවා. නමුත්  එය 
ඉතා දුෂ්කර  කාර්යයක්. ෙමම ගනුෙදනුවත් සමග ෙමෙතක් කල් වසරකට 
රුපියල් මිලියන 300ක ශුද්ධ ලාභයක් ලැබූ නැව් සංස්ථාව අධික පාඩුවක් 
ලබන තත්ත්වයකට පත්වනු ඇතැයිද අපට දැන්  ෙපනී යනවා. ෙකෙසේ 
නමුත් ෙමම ගැටලු සාකච්ඡා කර සුබවාදී පිළිතුරක් ලබාගැනීම උෙදසා 
ෙම් වන විට අප උපකමික කියා මාර්ග ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත්, අප අමාත්යාංශෙය්  
ෙල්කම්තුමාටත්,අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියටත්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
සභාපති, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය,  කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ සහ කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් සභාපති,  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ 
කාර්ය මණ්ඩලයටත්,ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මාෙග් අවංක ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

 
[பி.ப. 1.19] 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சு, 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு, ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான 
இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 4.9 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  இ  ெமாத்த நிதியின் 0.25 தமாக 
இ க்கின்ற .  அத் டன் 29 அைமச்சுக்கள் இைதவிடக் 
கூ தலான நிதிையப் ெபற்றி க்கின்றன.  21 அைமச்சுக்கள் 
இைதவிடக் குைறவான நிதிையப் ெபற்றி க்கின்றன. இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல, 150 மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர் ெப மதியான மீன்கைள ம் மீன் உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள ம் வ டாந்தம் நாம் இறக்குமதி ெசய்வதாகக் 
காட்டப்பட் க்கின்ற . அேதேநரம் கடந்த 5 வ டங்களாக 
5000 மில் யன் பாய்  ெப மதியான தகரத்திலைடத்த 
மீன்கைள இறக்குமதி ெசய்வதாக ம் இங்கு கூறப் 
பட் க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலயில் இந்த அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கிய நிதி ேபா மானதாக இல்ைலெயன் தான் கூற 
ேவண் ம்.  

அேதேவைளயில் இந்த மீன்பி த் ைறயிேல பல 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன.  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
நாங்கள் இந்தப் பிரச்சிைனகைள நீண்டகாலமாக 
அவதானித்  வ கின்ேறாம். கிழக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல, அங்குள்ள மக்களின் மிக க்கியமான 
ஜீவேனாபாயத் ெதாழிலாக மீன்பி  விளங்குகின்ற . 
இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயிேல அதன் 2/3 பங்கு கடல் 
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வளம் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதி்களில்தான் இ க்கின்ற . 
ஆனால், 2/3 பங்கு கடல் வளத்ைதப் பயன்ப த் கின்ற இந்த 
மீன்பி  அைமச்சு வடக்கு, கிழக்கு மீனவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் ம் வைகயிேலா, 
ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் வைகயிேலா, 
அவர்க க்கான ன்ேனற்றச் ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதில் மிக ம் அசமந்தப் ேபாக்குடன் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற .  

ெபா வாக, 2005ஆம் ஆண்  25,530 ெமற்றிக் ெதான் 
மீன் பி க்கப்பட் க்கின்ற . இ  2010இேல இரண்  
மடங்காக மாறியி க்கின்ற . கடந்த இரண்  வ ட காலத்தில் 
நாளாந்தம் ஒ  தனி மனிதன் மீைன உணவாக உண் ம் 
அள  7 கிராமி ந்  அதிகாித்தி க்கின்ற . இப்ேபா  ஒ  
தனி மனிதன் நாெளான் க்கு 37 கிராம் மீைன உணவாக 
உட்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்றெதன்  தர கள் 
காட் கின்றன. 2009ஆம் ஆண்  உள் ர் மீன் உற்பத்தியில் 
3,39,730 ெமற்றிக் ெதான் ெபறப்பட் க்கின்ற .  2011ஆம் 
ஆண்  4,44,830 ெமற்றித் ெதான் மீன் பி க்கப் 
பட் க்கின்ற .  இ  14 த வளர்ச்சிையக் காட் கின்ற . 
அந்தேவைளயி ம்கூட, இங்கு ெப ந்ெதாைகயான மீன்கள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப வ  கவைலக்குாியதாக இ க்கின்ற .  

இலங்ைகயான  மீன் உற்பத்தி லம் ஒ  வ டத் க்கு 
21,000 மில் யன் பாையச் சம்பாதிப்பதாக அறியப்ப கிற . 
இலங்ைகயின் ெமாத்த மீன் உற்பத்தியில் 43 தம் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களி ந்  மாத்திரம் ெபறப்ப வதாக ம் 
குறிப்பிடப்ப கின்ற . ஆனால், இவ்வி  மாகாண மக்களின் 
ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த் கின்ற எந்தச் ெசயற்பா ம் 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைம மிகக் கவைலயளிக்கின்ற .  மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் கற்பிட் , த்தளம், சிலாபம் 
ஆகிய கைரேயாரப் பிரேதசங்களி ள்ள மீனவக் 
கு ம்பங்களி ந்  கல்வி கற்ற 150 இைளஞர்கைளத் 
ெதாி ெசய் , அவர்க க்கு ந ன ைறயிலான மீன்பி ப் 
பயிற்சிைய வழங்கி, வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் 
ஈ ப த்தியி ந்தார்கள். அவ்வா  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் 
இ க்கின்ற மீன்பி க் கு ம்பங்கைள - மீன்பி த் ெதாழிைல 
ைமயமாகக்ெகாண்  இயங்குகின்ற கு ம்பங்கைள ேசர்ந்த 
இைளஞர்கைளத் ெதாி ெசய் , அவர்க க்கு அவ்வாறான 
ெதாழிற்பயிற்சிகைள வழங்க இந்த அரசாங்கத்தினால் ஏன் 

யா ? என நான் இந்தச் சைபயிேல ேகள்வி எ ப்ப 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சான , மீன்பி த் ெதாழில் சார்பான பல 
நி வனங்கைள ம் கூட் த்தாபனங்கைள ம் ெகாண் க் 
கின்ற . இவற்றில், NARA, NAQDA, Ceylon Fisheries 
Corporation, Ceylon Fishery Harbours Corporation ேபான்றைவ 
உள்ளடங்குகின்றன. இந்நி வனங்கள் மற் ம் கூட் த் 
தாபனங்க க்கு ஒவ்ெவா  பணிப்பாளர் சைப 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற . இவ்வாறான பணிப்பாளர் சைப 
எதி ம் தமிழர் எவ ம் நியமிக்கப்படவில்ைல. ன்றில் 
இரண்  பகுதி மீன்பி த் ெதாழில் அைமகின்ற வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதியான , தமிழ் மக்களின் ர் க வாழ்விடமாக 
இ க்கின்ற ; ெப ம்பாலானவர்கள் தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
இ க்கிறார்கள். இவ்வா  இ க்ைகயில், இந்த அைமச்சின்கீழ் 
வ கின்ற நி வனங்கள் மற் ம் கூட் த்தாபனங்களின் 
பணிப்பாளர் சைபக க்கு ஏன், தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கைள 
நியமிக்க யா ? இ  கடந்தகால அரசாங்கங்கள் ெசய்  
வந்த தவ . ஆகேவ, இந்தத் தவைறத் தி த் வதற்கு 

தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயிேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமன்றி, மீன்பி த் திைணக்களத் க்கு உயர் 
அதிகாாிகள் நியமிக்கப்ப ம்ெபா , உள்ளக ாீதியாகேவ 
நியமனங்கள் இடம்ெப கின்றன. அந்நியமனங்க க்கு 
ெவளிவாாியாக விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப வதில்ைல. 
இதனால், திைணக்களத் க்கு ெவளிேய ள்ள  மீன்பி த் ைற 
சார்ந்த த்திஜீவிகள், கல்விமான்கள் றக்கணிக்கப் 
ப கிறார்கள்.  ெவளிவாாியாகத் திறந்த அ ப்பைடயில் 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் , அதிகாாிகைள நியமிக்கும் 
நைட ைற இல்லாைம ம் இதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்காமல் இ ப்ப ம் இந்த அைமச்சில் காணப்ப ம்  ெப ம் 
குைறபாடாகும். இதன் காரணமாக பணிப்பாளர், பிரதிப் 
பணிப்பாளர் ேபான்ற பதவிக்கான கடைமகள் பதில் 
கடைமயாளர்களாேலேய நிைறேவற்றப்பட் க்ெகாண் க் 
கின்றன. இதனால், கடந்தகால த்த சூழல் காரணமாக 
உள்வாங்கப்படாமல் இ க்கின்ற தமிழ் ச கம் 
பாதிக்கப்ப கின்ற . உதாரணமாக, கடந்த காலங்களில் த்த 
சூழைலக் காரணம் காட் , கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சி ள்ள பதவிக க்கு எங்க ைடய தமிழ் 
ச கத்ைதச் ேசர்ந்த பலர் உள்வாங்கப்படவில்ைல. 
அவர்களிடத்தில் ேபா மான கல்வித் தைகைமகள், திறைமகள் 
இ ந் ம் உள்வாங்கப்படாமல் இ ந்தார்கள். தற்ெபா , 
உள்ளக ாீதியாக பதவி உயர் கள் நைடெப வதனால், இன்  
அவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைமக்கு ஆளாகியி க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சான , திைணக்களங்கள், நி வனங்கள் 
மற் ம் கூட் த்தாபனங்களின் பணிப்பாளர் சைபக க்கான 
உயர் அதிகாாிகைள நியமிக்கும்ேபா  உள்ளக  ாீதியாக 
மட் ம் நியமனங்கைள வழங்கா , ெவளிவாாியாக ம் 
விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி, அதி ந் ம் நியமனங்கைள 
வழங்குவதற்கு ன்வரேவண் ெமன நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அத்ேதா , இன்  மத்திய அரசாங்கத்தால் கைரவைல 
மீன்பி த்தல் ெசயற்பா  ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . அதாவ , 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
இதைன ேமற்ெகாள்கின்ற . உண்ைமயிேல கடேலார 
மீன்பி , உள்நாட்  மீன்பி  என்பன மாகாண 
சைபக க்குாியன. ஆனால், அதற்கான நியதிச் சட்டங்கைள 
உ வாக்காத காரணத்தால் மத்திய அரசு இதைன 
ேமற்ெகாள்கின்ற . கட ல் 12 ைமல் கடல் ரம் மாகாண 
சைபக்குாிய . இன்  கூ தலாக மீன்கள் பி க்கப்ப கின்ற 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியான  வடக்கு மாகாணம், கிழக்கு 
மாகாணம் என்றவைகயிேல  இரண்  மாகாண 
அைமச்சுக்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . அங்கும் மாகாண 
கடற்ெறாழில் அைமச்சர்கள்  நியமிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
ஆனால், இன்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு மத்தியிேல எல்லாவற்ைற ம் 
தன்னகத்ேத ைவத் க்ெகாண் ப்பதனால், மாகாண 
அைமச்சுக க்கு அதன் அதிகாரங்கைளக் ெகா ப்பதில் தவ  
விட் க்ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இனிவ ம் காலங்களில் 
இந்த கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சு, மாகாண கடற்ெறாழில்  அைமச்சுக டன்  
ெதாடர் ெகாண்  அவர்கைள ம் இைணத் க்ெகாண்  
ெசயற்பட ன்வரேவண் ெமன்  இந்த சைபயிேல 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இன்  கைரவைலக்கான அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவதில் 
மாகாண சைபகள் சம்பந்தப்ப வதில்ைல. மத்திய அரசின் 
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கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
தமக்கு ேவண் யவர்க க்கு - ெகா ம்  ேபான்ற பகுதிகளில் 
வாழ்ேவா க்கு அதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கி 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு அ ப் வதனால், அங்கு 
வா கின்ற மீன்பி த்தைலத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட 
கு ம்பங்கள் மற் ம் ெதாழிலதிபர்கள் பாதிக்கப் 
ப கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்நிைலயில் மாற்றம் ஏற்ப த்தப் 
படேவண் ம். மாகாண அைமச்ேசா  ேசர்ந்  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் இ ப்பவர்க க்கு இவற் க்கான அ மதிப் 
பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்படல் 
ேவண் ம்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
ெவளியிடங்களி ந்  வந்  மீன்பி ப்ேபார் ெதாைக 
அதிகாித்தி க்கின்ற . கடந்த வ டம் 500க்கு 
ேமற்பட்டவர்கள் ெவளியிடங்களி ந்  அப்பகுதிக க்கு 
அ ப்பப்பட்டார்கள். இதனால் அப்பகுதிகளில் மீன்பி த் 
ெதாழிைலச் ெசய்   வாழ்பவர்கள் பாதிக்கப்ப கிறார்கள். இ  
ெதாடர்பாகப் பாரா மன்றத்தில் கடந்த வர  ெசல த் 
திட்டங்களின்ேபா ம் ஏைனய அமர் களின்ேபா ம் பல 
தடைவகள் நாங்கள் ேபசியி க்கின்ேறாம். எங்கி ந்  
அவர்கள் அ ப்பப்ப கிறார்கெளன்றால், இந்த கடற்ெறாழில் 
மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  அைமச்சின்  
ெசயலாளாினாேலா, பணிப்பாளாினாேலா, ஏன்! 
அைமச்சராேலா, பிரதியைமச்சராேலா தங்க க்கு 
ேவண் யவர்களின் ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்  மாவட்டக் 
காாியாலயங்க க்கு அ ப்பப்ப கின்றன. பின்னர்  
உாியவர்கள் அங்குள்ள இடங்க க்கு மீன்பி த் ெதாழில் 
ெசய்ய அ ப்பப்ப கிறார்கள். அவர்க க்கு உத வதற்காக 
அங்கி க்கின்ற இரா வத்தின ம் இரா வப் லனாய் ப் 
பிாிவின ம் பின் லத்தில் ெசயற்ப கிறார்கள். இந்தச் 
ெசயற்பா  மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தி ந்  
நிலவிவ கிற . இதைன நாங்கள் கடந்த காலங்களாக 
அ பவித்  வ கிேறாம். ஆகேவ, நல்லாட்சிெயன்  
கூ கின்ற இந்த ைமத்திாி அரசாங்கம் இதைன மாற்ற 
ேவண் ம். ெவளியிடங்களி ந்  வ ைகதந்  எங்கள  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் பாாிய மீன்பி த் ெதாழிைலச் 
ெசய்பவர்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயற்றி, எங்கள் பகுதி 
மீனவர்கள் அங்கு மீன்பி த் ெதாழிைலச்ெசய்  தம   
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் கட் ெய ப்  
வதற்கு குறித்த அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.  

அ தவிர, மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயிேல அங்கு 5 மீன்பி  காைமத் வக் கு க்கள் 
இ க்கின்றன. த் க் குளிப்பதற்கும் கடலட்ைட, சிப்பி 
பி ப்பதற்கும் ெவளியி ந் தான் ஆட்கள் வ கிறார்கள். 
அவர்கள் காைமத் வக் கு ேவா  ேசர்ந் தான் 
இயங்கேவண் ெமன்  வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . ஆனால், இவர்கள் எந்த காைமத் வக் 
கு வின் அ மதிையப் ெபற்றதாக ம் ெதாியவில்ைல. 

காைமத் வக் கு க்குத்தான் அ மதிக்கும் அதிகாரம் 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அந்த காைமத் வக் 
கு ைவ ம் மீறி கடற்ெறாழில் அைமச்சு இவ்வாறான 
ெதாழில்க க்கு ெவளியாட்கைள அ ப் கின்ற . ஆகேவ, 
இைத உடன் நி த்த நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  
குறிப்பாக வாகைர, குச்செவளி, ல்ேமாட்ைட, ல்ைலத்தீ  
ேபான்ற கைரேயாரப் பகுதிகளில் அவர்கள் அேனகமாகத் 
தங்கிநின்  இந்தச் ெசயற்பாட்ைடச் ெசய்கிறார்கள். இவற்ைற 

நி த்த நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயிேல அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
ெப ம்பாலான பகுதிகள் இறால் வளர்ப் க்காகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அதற்காக 200 - 300 ஏக்கர் 
காணிகள் ெபறப்பட் க்கின்றன. அந்தக் காணிகளில் 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற இறால் வளர்ப் த் திட்டத்திற்கான 
அ மதிைய அைமச்சர் அவர்கள் தன  ஆதரவாளர்க க்கு 
அல்ல  ஆதரவான கம்பனிக க்குக் ெகா க்கின்றார். 
அதனால் எங்க ைடய இறால் வளத்ைத ெவளியி க்கின்ற 
கம்பனிகள் சுரண் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இறால் வளர்ப் த் திட்டத்ைத 
ஏற்ப த் வதாக இ ந்தால், அந்தப் பகுதியில் வா கின்ற 
மக்க க்கு குைறந்த  ஓர் ஏக்கர் தமாவ  காணிைய 
வழங்கி அவர்கைள ஊக்குவித் , அதைன ேமற்ெகாள்ளச் 
ெசய்ய ேவண் ம். அதன் லமாக அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ேமம்ப த் கின்ற 
நடவ க்ைகைய அரசாங்கம் எ க்கேவண் ம். 
அைதவிட் விட் , குத்தைகக்ெகன்  ெசால்  ெவளியாைரக் 
ெகாண் வந்   எங்கள  பகுதியிேல இறால் வளர்ப் த் 
திட்டத்தில் அமர்த்தி, அவர்களால் எங்கள  வ மானம் 
சுரண்டப்ப வதற்கு ஒ ேபா ம் அ மதிக்க யா  
என்பதைன இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , 
இதைன  இந்த அைமச்சு உடன யாக நி த்த 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ தவிர, கடந்த காலங்களிேல எங்கள  பகுதியிேல 
ெபா வாக மீன்பி ச் சங்கங்கைள மீன்பி க் கூட் ற ச் 
சங்கங்கள்தான் பதி ெசய்  பராமாித்  வந்தன. ஆனால், 
கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த ைறைய 
மாற்றிவிட்  மீன்பி க் கிராமச் சங்கங்கைள அைமத்தார்கள். 
இந்த மீன்பி க் கிராமச் சங்கங்கள் மத்திய மீன்பி க் கிராமச் 
சங்கத் க்கு பணம் அ ப்ப ேவண் ம்.  
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

අදහසට මටත්  පුංචි අදහසක් එකතු කරන්න අවස්  ථාවක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද? ෙමොකද, ෙමය ඉස්සන් කර්මාන්තයට ඉතාම වැදගත් 
කාර ණයක්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි , ඔබතුමාට සිංහල භාෂාව ෙත්රුම්ගන්න 

පුළුවන්ද?  

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ 
ෙහක්ෙටයාර 4,500ක විතර පමාණයක ඉස්සන් කර්මාන්තය 
ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී ඔබතුමන්ලා වාෙග්ම අපිත් 
හඬක් නැඟුවා , කුඩා පරිමාණෙයන් කර්මාන්තය කරන අයට - 
අක්කර භාගයක, අක්කරයක ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
අයට- ෙදන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි ෙම් නිසා තමයි ෙමම 
කර්මාන්තය පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ, වයඹ පළාත තුළ කඩා 
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වැටුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශෙය් ෙමය කරන්න හැකියාව 
තිෙබනවා නම්, විශාල වශෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්, 
අඩුම ගණෙන් අක්කර 5කවත් ඉඩමක් කරන්න පුළුවන් අයට 
විතරක් එය කරන්න අවස් ථාව ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා.        

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Okay. நன்றி, உ ப்பினர் அவர்கேள!  

கடந்த காலங்களிேல மீன்பி த் ெதாழிலாளர் சங்கங்கள் 
மீன்பி க் கூட் த்தாபனத்தில்  பதி  ெசய்யப்பட்டன. 
கூட் ற  அைமப்  அதைன நடத்தி வந்த . ஆனால், கடந்த 
ஆட்சியில் இந்த ைறைய மாற்றி கிராமிய மீனவர் அைமப்  
என்ற ஒன்  ெதாடங்கப்பட்ட . இதன் லம் ெபறப்ப ம் 
பணம் ெகா ம்பி ள்ள ஓர் அைமப் க்கு வழங்கப்பட்ட . 
இந்த நிதிையப் ெப ம் தைலைம அைமப்பின் தைலவர், 
ெசயலாளர் ேபான்ேறார் யார் என்ப  குறித்த கிராமிய 
அைமப் க்க க்குத் ெதாியா .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Sir, I have been given 20 minutes.  

எனேவ, இந்தக் கிராம அைமப் க்கள் மாற்றப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் இந்தக் கிராம அைமப் க்கைள 
ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்ேகா அல்ல  பதி ெசய்  
நைட ைறப்ப த் வதற்ேகா எந்தப் ெபாிய அைமப் ம் 
ெசயற்ப வதாக இல்ைல. ஆகேவ, மீண் ம் கூட் ற  
அைமப்பின்கீழ் இதைனக் ெகாண் வர ேவண் ம். ன்பி ந்த 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் தங்கள  நலன் க திேய இந்தச் 
ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாண்டார்கள். ஆனால், இந்த 
நல்லாட்சியில் இந்த நிைலைம ஏற்படக்கூடா . கூட் ற  
அைமச்சின் நிர்வாகத்தின்கீழ் இ  ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்திேல இந்திய அரசாங்கம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் வாகைரப் பிரேதசத்தி ள்ள மீனவர்க க்கு 17 
ெபாிய 'அ யா' படகுகைள வழங்கிய . ஆனால், அைவ  
குறித்த மீனவச் சங்கங்க க்கு ஒ ங்கான ைறயில் 
ைகயளிக்கப்படவில்ைல. அதில் நிைறய அரசியல் 
தைலயீ கள் இ ந்தன.  அப்ேபா  மாகாண தலைமச்சராக 
இ ந்தவ ம் தற்ேபா  கூட் ல் இ க்கின்றவ மான 
'பிள்ைளயான்' என்  ெசால்லப்ப கின்ற சந்திரகாந்தன் 
அவர்கள் அதில் ரண அதிகாரத்ைதப் 
பயன்ப த்தியி க்கின்றார். வாகைரப் பிரேதசத்தி ள்ள 
பனிச்சங்ேகணிையச் ேசர்ந்த மாகாண சைப உ ப்பினர் 
நாக ங்கம் திரவியம் என்பவர் தன  சேகாதரர் மற் ம் 
உறவினர்க க்கு 7 'அ யா' படகுகைளக்  
ெகா த்தி க்கின்றார். இைவ எல்லாேம இந்திய அரசாங்கம் 
வழங்கியைவ. இவ்வா  கு ம்பத்தவர்க க்கு 
வழங்குவதற்காகவா, இந்திய அரசாங்கம் இந்தப் படகுகைள 
வழங்கிய ? என்  நான் ேகட்கின்ேறன். மீனவர் சங்கம் என்ற 
ெபயாில் சும்மா பதி கைளக் காட் விட்  அவர்கள் அைதச் 

சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு வழங்கி ள்ளார்கள். இ  சார்பாக 
நாங்கள் குறித்த மீனவர் கூட் ற  அைமப் க்களிடம் 
ேகட்டேபா , குறித்த ஆவணம் தங்களிடம் இல்ைல என்  
கூறினார்கள். ஆனால், இப்ெபா  நாங்கள் இந்த 
விபரங்கைளப் ெபற்றி க்கின்ேறாம். குறித்த 17 படகுகளில் 
ெப ம்பாலானைவ விற்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்காக இந்திய அரசாங்கம் வழங்கிய இந்தப் 
படகுகைள விற்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்த  யார்? ஏன், 
குறித்த திைணக்களம் இதில் நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல? 
என நான் வினாெவ ப்ப வி ம் கின்ேறன். கடந்த 
காலங்களி ம் நான் இ  பற்றிப் பாரா மன்றத்தில் 
ேபசியி க்கிேறன். ஆகேவ, இந்தப் படகுகைள மீளப்ெபற் , 
அவற்ைற உாிய அைமப் க்களிடம் ைகயளிக்கேவண் ம். 
அந்த அைமப் கள் சுதந்திரமாக இயங்க நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். கடந்த காலத்தில் இ ந்த ஆட்சி ைற 
மாதிாி இ க்கக்கூடா .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ஆகேவ, இதில் கவனம் ெச த் மா  அன்பாகக் 

ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , எங்க ைடய மாவட்டத்திேல மட்டக்களப்  
நகாில் 'ஐஸ்' ெதாழிற்சாைலெயான்  இ க்கின்ற . 
இத்ெதாழிற்சாைலயில் இ க்கின்ற "ஐஸ்" தயாாிப்  
இயந்திரமான , ஒல்லாந்தர் காலத் க்குாியதாகும். அதைன 
மீன்பி க் கூட் த்தாபனம் பராமாித்  வந்த . இன்  அந்த 
இயந்திரம் ப தைடந்தி க்கின்ற .  இதனால், மீனவர்கள் 

ர இடங்க க்குச் ெசன்  கூ ய விைல ெகா த் , 'ஐஸ்'  
இைனப் ெபறேவண் யி க்கின்ற . ஆைகயால், 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு இந்த இயந்திரத்ைத உடன யாகத் தி த்திக் 
ெகா க்கேவண் ம். அதற்கு ஆளணியினர் நியமிக்கப் 
பட் ப்பதால் அந்தத் ெதாழிற்சாைலயி டாக மீன்பி க் 
கூட் த்தாபனம் சிறப்பாக இயங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என் ம் இந்தச் சைபயில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் இங்கு ேபாக்குவரத்  அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில 
விடயங்கைளக் கூறேவண் ம். ஆகேவ, ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன் ம் ஒ  
நிமிடம் தா ங்கள்!  

வாைழச்ேசைன bus depotவிேல ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
சாரதிகள் நியமிக்கப்பட் ந்தார்கள். அவர்கள் இப்ெபா  
நி த்தப்பட் க்கிறார்கள். இதனால், வாைழச்ேசைனயில் 
ஒ  நாைளக்குச் சராசாியாக 5 பஸ் வண் கள்கூட இயங்க 

யாமல் இ க்கின்றன. ஆகேவ, ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 
அவர்கள் நான்கு வ டங்களாக ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
பணியாற்றிய இந்தச் சாரதிக க்கு உடன யாக நிரந்தர 
நியமனம் வழங்குவேதா , அங்கு பற்றாக்குைறயாக 
இ க்கின்ற நடத் னர் பிரச்சிைனைய ம் தீர்த் ைவக்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், அங்கு 
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கட் ட வசதி மிகக் குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
வாைழச்ேசைன bus depot க்கான கட் ட வசதிைய 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பேதா , அங்கு பாவிக்க யாத 
நிைலைமயில் இ க்கின்ற வாகனத் தி த்தகத்ைத ம் சிறந்த 

ைறயில் அைமத் க்ெகா ப்பதற்கு ேபாக்குவரத்  அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அத்ேதா , வாகைர  bus depotவான ,  தற்ெபா , உப 
depotவாக இ க்கின்ற . அதைன depotவாகத் 
தர யர்த்தேவண் ம். வாகைரயில் இ க்கின்ற bus 
depot க்கான காணி ெவள்ளத்தில் ழ்கியி க்கின்ற . 
ஆகேவ, அதற்குக் "ெகாங்கிாீட்" இட் ப் னரைமப்பேதா , 
அங்கு engine இல்லாமல் இ க்கின்ற ன்  பஸ்க க்கு 
engineகைள வழங்கேவண் ம் என் ம் ேகட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.   

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 1.40] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් 
විනාඩි කීපයක් ෙහෝ අදහස් දක්වන්න මට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 පවාහන අමාත්යාංශයත් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශයත් 
ඒකාබද්ධ කිරීම ඉතාම වැදගත්. නමුත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
සහ මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ෙවන් කිරීම 
නිසා අපට බලවත් සැකයක් මතු ෙවනවා කියන එකත් මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරද්දී කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක සංවර්ධනය සඳහා 
පවාහනය වැදගත්. ඒ වාෙග්ම පවාහන ෙසේවාව දියුණු කරන්න නම් 
ෙම් රෙට් මහා මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා.  
ඒ නිසා තමයි පසු ගිය රජය මහා මාර්ග, පළාත් මාර්ග සහ අතුරු 
මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් ෙයොදවා 
මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට කියා කෙළේ. ෙම් මඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එක් පැත්තකින් කාලය සහ මුදල් ඉතිරි 
කර ගැනීම පමණක්ම ෙනොෙවයි, ලංගම බස් ගත්ෙතොත්, ඒවා 
නඩත්තුවට යන වියදමත් අඩු ෙවනවා කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙකෙසේ ෙවතත් පසු ගිය රජය ලංගම ෙවනුෙවන් ලබාගත් නව 
බස් රථ සංඛ්යාව මඟින්  සහ ලබාගත් දුම්රිය මැදිරි හා දුම්රිය 
එන්ජින් මඟින් අද පවාහන පද්ධතිය යම්තාක් දුරකට සාර්ථක 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, මා නිෙයෝජනය 
කරන රඹුක්කන ආසනෙය් රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානය පසු ගිය 
කාලෙය් වැඩිදියුණු කරලා, අලංකාර දුම්රිය ස්ථානයක් බවට, 
ජනතාවට නිසි පරිදි ෙසේවාවන් ලබාගන්න පුළුවන් දුම්රිය 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න හැකියාව ලැබුණු බව. අපෙග් 
කෑගල්ල දිස්තික්කයටම, ඒ පළාතටම, තිෙබන එකම දුම්රිය 
ස්ථානය තමයි රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානය. ඒ පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ දුම්රිය ස්ථානයට දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක් පවා ලබා ෙදන්න 
හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අද විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ 
කාරණය කියද්දී අෙප් ගරු පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා ගරු සබා ගැෙබ් සිටියා නම් ෙහොඳයි. අද දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයන් පසුගාමී මානසිකත්වයකින් වැඩ කරන්ෙන්. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි පසු ගිය මැතිවරණවලින් පස්ෙසේ ඔවුන් 
තනතුරුවලින් ඉවත් කරලා, කාර්යාලවලින්  ඉවත් කරලා, ස්ථාන 
මාරුවීම් කරලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීම් සිදු කර තිෙබන 
එක. ඒ නිසා අද ඒ ෙසේවකයන්ට  ෙනොෙයකුත් ගැටලුවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මට කථා කිරීමට තිෙබන කාලය අඩු 
නිසා ඒ පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනයත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

අද ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
කියන්න තිෙබන විෙශේෂම කාරණය තමයි, පරිසර හිතකාමී වාහන 
භාවිතය සම්බන්ධ කාරණය. එක පැත්තකින්, ෙම් අය වැෙයන් 
ෙම් රෙට්වත්, ෙම් ෙලෝකෙය්වත් නිපදවපු නැති වාහන සඳහා බදු 
අඩු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් භාවිත කරන පරිසර හිතකාමී 
වාහන වන ඉෙලක්ටික් වාහනවල, හයිබිඩි වාහනවල බද්ද වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම අෙප් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට 
දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා ෙදන තී  ෙරෝද රථ විදුලිෙයන් 
ධාවනය කිරීම සඳහා පරිවර්තනය කිරීමට රුපියල් එක්ලක්ෂ 
පනස්දහසක සහන ණයක් ලබා ෙදනවා කියලා තිෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් බලද්දී ෙම් පැනවූ බදුවලින් පස්ෙසේ  තිෙරෝද 
රථයක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ පනස්දහසකින් පමණ වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව සලකා බලන්න කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම පවාහන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මට ලැබුණු ෙම් ෙකටි කාලය තුළ අද මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව පිළිබඳවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙද්ශපාලන කුහකකම් මත මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වසා දැමුණා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ වී ගබඩා කරන්න කටයුතු කළා. ඒ කරපු වැෙඩ් අපි 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කරපු වැෙඩ් ඉතාම වැරදි වැඩක් 
හැටියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ෙමතැන වී ගබඩා කළා නම් ඊට වඩා 
ෙහොඳයි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
නැවතත් ආරම්භ කරලා, අද නැවතත් ගුවන් යානා ෙගොඩ 
බස්වන්න කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. 
ඉංජිෙන්රුවකු  ෙලස ෙම් ක ්ෙෂේතෙය් රැකියාවක් කරපු ෙකනකු 

1149 1150 

[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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හැටියට මම දන්නවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ තිෙබන 
වැදගත්කම. ෙම් ගුවන් ෙතො ටුෙපොෙළේ අවශ්යතාව හඳුනා ගත්ෙත් 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරයා 
ෙවන්නත් කලින් කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. එතුමාෙග් මැදිහත් වීම තුළින් තමයි අපට ඒ ව්යාපෘතිය 
යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්.  

දකුණු මුහුෙද් ඉඳලා කිෙලෝ මීටර 300ක් පමණ ඈතින් පිහිටලා 
තිෙබන ජාත්යන්තර මුහුදු මාර්ගය -ෙලෝකෙය් බටහිර සහ 
නැ ෙඟනහිර යා කරමින් ෙනෞකා ගමන් ගන්නා මාර්ගය- ඉලක්ක 
කරෙගන තමයි එක පැත්තකින් ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඉදි 
කරන්න කටයුතු කෙළේ. අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, හදිසි 
අවස්ථාවකදී අපට ෙදවන ගුවන් පථයක අවශ්යතාව තිබුණා. 2001 
වසෙර්දී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට ෙකොටි තස්තාවදීන් ෙබෝම්බ පහාරයක් එල්ල කළ 
අවස්ථාෙව්දී  ෙම් රෙට් ගුවන් යානා ෙගොඩ බස්වන්න හැකියාවක්, 
තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ යානා සියල්ලම ඉන්දියාවට යවන්න 
සිද්ධ වුණා. නමුත් අද ෙම් ෙදවන ගුවන් පථය තිෙබන නිසා, 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වසා දමා තිබුණු ෙකටි කාලය තුළදී 
පවා  මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ගුවන් යානා ෙගොඩ බැසස්ුවාය 
කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙනොෙයකුත් සංචාරක කටයුතු, බංකරින් කටයුතු සඳහා අපට ෙම් 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා, 
ෙමය රැක ගැනීම අපි - ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක් කියලා. ඒ 
සඳහා අවශ්ය වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න අද ගරු 
ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කිරීම ෙහොඳයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා.  

ඊට අමතරව ෙමම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගුවන් යානා නඩත්තු 
ආයතන, ගුවන් යානා නිර්මාණය කරන ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම විද්යාත්මක කටයුතු සඳහාත් ෙමම ගුවන් පථය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්, කිෙලෝ මීටර 3.5ක -මීටර 3,500ක- ගුවන් පථයක් 
තිෙබන නිසා. ෙම් කලාපෙය් නැති space shuttle ෙගොඩ බැස්වීම 
සඳහාත් ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙහොඳ මුදලකට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්.  

අද ෙම් රජය ලක්ෂ 10ක් රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවාය  කිව්වා. නමුත් ඒ සඳහා සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ. අපි ෙයෝජනා කරනවා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට හරි යන 
ආකාරෙයන් අෙප් තාක්ෂණ නිලධාරින්  -aircraft technician - 
පුහුණු කිරීම සඳහා ෙමම සථ්ානය භාවිත කරන්න කියලා.  අද ශී  
ලංකන් ගුවන් සමාගම සතු කුඩා පාසලක් තිෙබනවා. නමුත් ඒක 
පමාණවත් මදි. ඒ නිසා ෙමම ස්ථානෙය් aircraft technician  
පුහුණු කිරීම සඳහා නව පාසලක් ආරම්භ කරන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කෙළොත්, ඒ තුළින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න 
පුළුවන්ය කියන කාරණය පිළිබඳවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ තිබුණු ෙහොඳ 
සහ නරක සම්බන්ධෙයන් සංසන්දනය කරද්දි එහි තිෙබන ගැටලු 
පිළිබඳව අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා.  

ෙමහි පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු එක ගැටලුවක් තමයි,  ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ මඟීන්ට සහ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙසේවකයන්ට  
පවාහනය සම්බන්ධෙයන්  තිබුණු ගැටලුව. අද වන විට එම 
පවාහනෙය් ගැටලුව තවත් දුර දිග ගිහින් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ  ෙසේවය කරන අයෙග් පවාහන 
පහසුකම් මුළුමනින්ම නවත්වා තිෙබනවා.  ෙම් පිළිබඳවත් සලකා 
බලන්න. අපට තවත් ගුවන් යානා සමාගම් ෙගෙනන්න ඕනෑ නම්,  
අෙප් බස් රථ ඇතුළු අෙනකුත් පවාහන පද්ධතිය සාර්ථක කරන්න 
කටයුතු ෙයොදන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ  ෙසේවය කරන  

අෙප් දිස්තික්කෙය් -කෑගල්ෙල්-  ඉඳලා, මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
ඉඳලා  හැමදාම උෙද්, සවස ෙසේවයට යන එම ෙසේවකයන්ෙග් 
පවාහන පහසුකම්  අද නවත්වලා තිෙබනවා.  අද එහි  පවාහන 
පහසුකම් කියාත්මක වන්ෙන්  වරකාෙපොළ දක්වා පමණයි.  ඉතින්  
ෙම් පිළිබඳවත් විමසා බලා කටයුතු කරන්න කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හා ගුවන් සමාගම අද වන විට -2015 
වර්ෂෙය්දී- රුපියල් බිලියන 1.5ක ලාභයක් ලබලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. සුදු අලිෙයක් යයි කියලා කියන මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ සඳහා ලබා ෙගන තිෙබන ණය සියල්ලක්ම ෙගවලා අවසන් 
වුණාමත් රුපියල් බිලියන 1.5ක ලාභයක් ලබලා තිෙබනවා. 
පසුගිය කාලෙය් සෑම වර්ෂයකදීම වැඩ කරන නිලධාරින්ට, 
ෙසේවකයන්ට පසාද දීමනාවක් ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම් වර්ෂෙය් දී 
එම පසාද දීමනාව කපා හැරලා තිෙබනවා. ඉහළ නිලධාරින්ට ලබා 
ෙදන පවාහන දීමනා වාෙග්ම,  අෙනකුත් නිලධාරින්ටත් ෙම් පසාද 
දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙමොකද,  එම පෙද්ශෙය් 
සිටින කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙසේවය කරන ෙබොෙහෝ 
පිරිසක් නත්තල සමරන කෙතෝලිකයන්. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම  
ඒ පසාද දීමනාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නය කියලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැෙය්දී සඳහන් වුණා ground handling 
සඳහා ලබා ෙදන මුදල කපා හරිනවා කියලා. නමුත් ශීලංකන් 
ගුවන් සමාගම ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ගුවන් සමාගමක 
ground handling වලට ලබා ගන්නා මුදල කපා හැරිෙයොත්,        
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම තවත් අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
ෙවනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම අමාත්යාංශය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
හැකියාව ලැෙබන්න කියලා අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා. නමුත් 
ෙම් තිෙබන ෙද්ශපාලන කුහකකම් නැති කරලා, ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළින් ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ඉතිහාසය විසින් 
මත්තල ව්යාපෘතිෙය් සාර්ථකත්වය  ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා 
කියන එකත්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  මීළඟට, ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 1.50] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ අමාත්යවරුන්, 

මන්තීවරුන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය සහ 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කළා. 
එම නිසා මා  මූලික වශෙයන් වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙකොට ෙම් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන්  
විශාල හඬක් නඟපු, විශාල සැක සංකාවන් මතු කරපු 
කණ්ඩායමක්. ෙම් වරාය දියුණු කර,  රෙට් ආර්ථික මර්මස්ථානය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට වරාය පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකෙසේද,  ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව 
අය වැය තුළින්  ගමන් කරන්ෙන් ෙකොතැනටද කියන කාරණා 
පිළිබඳව  අදහසක් ලබා ගැනීම වැදගත් කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, එදා ලලිත් ඇතුළත් මුදලි 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් ආර්ථිකයට ෙකොළඹ වරාෙය් 
තිෙබන වටිනාකම දැෙනන්නට පටන් ගත්ෙත් කියන එක අපට 
ෙහොඳට මතකයි. 2014 වර්ෂෙය්දී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් - GDP එෙකන්  - සියයට 13ක් ෙම් නාවික 
කටයුතුවලින් තමයි අපට එකතු වුෙණ්  කියන එක අමතක 
කරන්න එපා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් වරාය කටයුතුත් 
එක්ක බලද්දි පසු ගිය කාලෙය්, පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළින්  සිදු වුණු 
ෙද්වල්  එකක් ගැන විතරක් මම කියන්නම්. ෙමොකද,  මඩ ගගහා 
ඉන්න ගිෙයොත් මට ෙම් ලබා දිලා තිෙබන විනාඩි 10ක කාලය මදි 
නිසා. ඒ නිසා  මම එකම එක ෙචක් පතක් පමණක් සභාගත* 
කරනවා.  අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන කිව්වාද දන්ෙන් 
නැහැ.  

CICT  කියන terminal එෙකන් පමණක් පුෂ්පා රාජපක්ෂ 
කියන Foundation එකට දීපු රුපියල් මිලියන 19ක cheque එකක 
ඡාය පිටපතක් මම  සභාගත කළා.  පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
ආණ්ඩුව වරාෙය් මුදල්වලින් තමන්ෙග් පදනම්වලට මුදල්  ලබා 
ගත් ආකාරය  තමයි ෙම්වායින් ෙපෙනන්ෙන්  කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. වරාය කියන්ෙන්  අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ඔසවා තබන්න පුළුවන් ආයතනයක්. අද ෙලෝකෙය් 
busiest, එෙහමත් නැත්නම් වැඩිෙයන්ම අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන, වැඩිෙයන්ම කාර්ය බහුල වරායන් 30න් එකක් තමයි 
ලංකාෙව් වරාය කියන එකත් අමතක කරන්නට එපා.  ෙලෝකෙය් 
තිෙබන වැඩිම containers පමාණයක්,   එෙහම නැත්නම් TEUs - 
අඩි 20 containersවලට තමයි, TEUs කියන්ෙන් - මිලියන 35ක් 
කරනවා, ෂැංහයි කියන වරාය. ෙලෝකෙයන් ෂැංහයි වරාය තමයි 
මිලියන 35ක් TEUs කරන්ෙන්. ෙලොව පළමුවැනි තැනට ඇවිත් 
තිෙබන වරාය එයයි. ෙදවැනි තැනට තිෙබන්ෙන්, සිංගප්පූරු වරාය. 
තුන්වැනි තැනට තිෙබන්ෙන්, ෙශන්ෙසන් කියන චීනෙය් වරාය.  
ලංකාෙව් අපි ඉන්ෙන් තව ෙගොඩාක් පහළින්. නමුත් 20 වැනි 
ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්, ජකර්තා නුවර තිෙබන වරාය. ඒක මිලියන 6ක් 
කරනවා. ලංකාෙව්ත් පසු ගිය වසර ෙවනෙකොට  මිලියන 4.9ක්,  ඒ 
කියන්ෙන් මිලියන පහකට කිට්ටු ෙවන්න කර තිබුණා.   ඒ අනුව 
ලංකාවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල පවණතාවක් ලබා තිෙබන බව 
ෙපනී යනවා.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. ලංකාෙව් වරායට ඉදිරිෙය්දී අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා. අපි ෙම් අභිෙයෝගයට සූදානම් වුණු විධිය තමයි, මම 
දකින ෙබොෙහොම සුබවාදී ෙදය. අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙමවර 
අය වැෙය්දී ආෙයෝජකයන් ගැන කථා කළා.  හම්බන්ෙතොට වරාය 
හැදුවා, අපි දැක්කා. හම්බන්ෙතොට වරාය හදනෙකොට අපි 
කෑගැහුෙව් හම්බන්ෙතොට වරාය හදනවාට විරුද්ධව ෙනොෙවයි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු කමයට විරුද්ධවයි  අපි කෑගැහුෙව්. 
ගත්ත ණය පමාණයට විරුද්ධවයි  අපි කෑගැහුෙව්. හදපු තැනට, 
එහි තිබුණු ෙනොෙයකුත් අකමිකතාවලට තමයි අපි විරුද්ධ වුෙණ්. 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
වටපිටාවට ආෙයෝජකයන් ආෙව් නැහැ කියලා අපි හැම දාම 
කිව්වා. ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියලාත් අපි කිව්වා. නමුත් අෙප්  මුදල් අමාත්යවරයාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීෙම් වැඩසටහනක් 
අපි ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ආෙයෝජකයන් අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඇයි?  

ලංකාෙව් වරාය පිළිබඳව වැඩසටහන්වල අෙප් business  
පදනම තිෙබන්ෙන්,  transshipment කියන ව්යාපෘතිය තුළිනුයි. 
අෙප් ලංකාෙව් export-import එක ඒ තරම් නැහැ. ආනයනය-
අපනයනය ඒ තරම් නැහැ. අෙප් වරාය ව්යාපෘතිය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පිට රටවලින් ෙගනැල්ලා තිෙබන containers 
ලංකාෙව් බාලා ෙපොඩි නැව්වලට දමා ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය 
වාෙග් රටවලට යවන ව්යාපෘතියක්.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඉන්දියාෙව්ත් 
වරායන් කිහිපයක් දියුණු ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විසින්ජම්, වාලර්පඩම් කියන වරායන් දියුණු වුෙණොත්, ලංකාෙව් 
ෙකොළඹ වරායට ඉදිරිෙය්දී පුංචි අභිෙයෝගයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ආෙයෝජකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්නා විශාල වැඩ පිළිෙවළකට යාමට සූදානම් 
ෙවන්නට ඕනෑ. අෙප් Eastern region එෙක් port එක හැදුණාට 
පසුව; අලුත් වරාය terminal එක හැදුණාට පසුව අපිට මිලියන 
දහයක් TEUs කරන්න පුළුවන් විධිෙය් පවණතාවක් ඇති ෙවනවා. 
නමුත් එම පවණතාව ඇති වුණත්, අෙප් business එක අඩු 
වුෙණොත්, අපි අලුතින් හිතුෙව් නැත්නම්; අපි අලුත් තාක්ෂණයට 
ගිෙය් නැත්නම්; අපි අලුත් ආෙයෝජකයන් ෙගනාෙව් නැත්නම්,  
ඉදිරිෙය්දී වරාය ව්යාපෘතිය රැක ගන්නට අපට බැරි ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි ඉතාමත්ම අලුත් විධිෙය් ආෙයෝජකයන් ෙගෙනන්නට 
ඕනෑ.  

විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන 
එකට විරුද්ධව කෑගහපු ආකාරය මම දැක්කා. සුද්දන්ට 
විකුණන්න යනවාය කිව්වා; 99 අවුරුද්දකට බදු ෙදන්න යනවාය 
කිව්වා. නැහැ. ඉස්සර කෙළේ ෙමොකක්ද? හම්බන්ෙතොට වරාය වෙට් 
- අෙප් ඉස්සර හිටපු සභාපතිතුමා එකක්වත් අත හැරිෙය් නැහැ. 
ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුවට බදා ගන්න බැලුවා. ආණ්ඩුවට බදාෙගන 
කිසිම ෙකෙනකුට දුන්ෙන් නැහැ. ව්යාපාරිකෙයෝ ඇවිල්ලා 
proposals දුන්නා,  ඒවා ගත්ෙත්ත් නැහැ. ෙකොමිෂන් ඉල්ලුවා. 
ෙකොමිස් ගහ ගහා ඉන්න හැදුවා. අන්තිමට ආපු ෙකෙනකුත් නැහැ; 
කරපු ව්යාපෘතියකුත් නැහැ; හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයක් 
වාෙග් එෙහමම තිබුණා. ඔන්න, දැන් ආෙයෝජකයින්ට එන්න 
කියලා තිෙබනවා. අනූනව අවුරුදු බද්දට හරි දුන්ෙනොත් තමයි,  
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ව්යාපෘති හදලා, bunkering port එකක් 
හැටියට ඒවාෙය් ටැංකි ටික සාදා ගැනීම තුළින් free port එකක 
තිෙබන වටිනාකම එයට ලැෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අපිකාෙවන් 
භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා, ඒවාට value-addition එකක් කරලා, ඊට 
පසුව නැවත වතාවක් export කරන්න පුළුවන් විධියට තමයි, ඒ 
වරාය දියුණු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය අපි හදලා තිෙබන්ෙන්, 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි. 

අපට වරාෙය් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. අපි තවම ෙකොටු 
ෙවලා ඉන්නවා, අෙප් SLPA Act එකට. අපිට තිෙබන්ෙන් 1979 
Act එකක්. අපට තිෙබන Act එක පරණයි. ඒ නිසා මුදල් 
ෙගවන්ෙන් නැතිව වැරැදි කමයකට නැවක් ගියත්, අඩුම ගණෙන් 
අත් අඩංගුවට ෙගන දඩ ගහන්නවත් බැරි පශ්න අපට තිෙබනවා. 
ෙනොෙයකුත් පශ්න තිෙබනවා. ෙම්වා ෙවනස් වන්න ඕනෑ. 
කළමනාකාරිත්වය, කමෙව්දය, කාර්යක්මතාව තුළ අෙප් ෙලොකු 
වැඩසටහන්, ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙනොෙයකුත් අඩු පාඩු 
ඇති ෙවනවා. JCT, SAGT සහ CICT  යනුෙවන් terminals 
තුනක් අපට තිෙබනවා. ෙම් terminals  තුෙනන් SAGT  එකට 
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[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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productive terminals වලින් ෙලෝකෙය් හතරවන ස්ථානය ලැබී 
තිෙබනවා. South Asiaවල SAGT එකට පළමුවන ස්ථානය ලැබී 
තිෙබනවා. ලංකාව ඉතාමත් ෙහොඳ ස්ථානයක ෙශේණිගත ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට දියුණු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ශී ලංකාෙව් 
වරාය. ෙම් තුළින් තමයි අපට විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  පසු ගිය ආණ්ඩුවල තිබුණු මුදල් හම්බ කිරීම ෙවනුවට 
විශාල ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ෙගන වරාය දියුණු කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට ගිෙයොත් අපට ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන්ය 
කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා, මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල වරාය 

multipurpose port එකක් කරන්න  ඕනෑ. Yachts දමා වරායට 
අලුත් වටිනාකමක් ෙදන්න ඕනෑ; ඒ වරායවලින් පෙයෝජනය 
ගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමලෙය් වරාය bulk සහ break 
bulk cargoවලට දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අය වැය තුළින් 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, 
1980දී APL ආයතනය, SeaLand කියන නැව් සමාගම් අෙප් වරාය 
පාවිච්චි කළා,  relay port එකක් හැටියට. විශාල 
කාර්යක්ෂමතාවකින් යුත් ෙලොකු නැව්  relay port එකක් හැටියට 
අෙප් වරාය පාවිච්චි කළා. අෙප් අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් එතුමාෙග් නිලධාරින් ෙම් නිලධාරි 
මැදිරිෙය් ඉන්නවා. ලංකාව දියුණු කරන්න නම් අපි 
transshipments ම බලා ෙගන ඉන්නවා ෙවනුවට අපි  diversify 
වුෙණොත් අපි ෙම් කරන ව්යාපෘති ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කරලා, අෙප් 
ව්යාපාරය, වරාය ව්යාපෘති රැක ගන්න, TEUs මිලියන 10ක 
ව්යාපෘතිය රැක ගන්න නම් relay port එකකට යා යුතුයි කියන 
විශ්වාසය මා තුළ ෙපෞද්ගලිකව තිෙබනවා. අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමා ඉතා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. මා දැක්කා, පසු ගිය දවසක 
ඉතාම දක්ෂ, ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා තිෙබන Managing 
Director ෙකනකු පත් කරලා තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා, 
ෙහොරු ෙවනුවට ඉතාමත් ෙහොඳ, දක්ෂ, ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් 
තිෙබන ෙමවැනි නිලධාරින් පත් කරලා productivity එක වැඩි 
කරලා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් වරාය ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම වරාය 
බවට පත් ෙවයි කියලා. අෙප් cranes වල speed එක වැඩි කරලා, 
ඩිජිටල්කරණයත් සමඟ ඩිජිටල් ආර්ථිකයට යන්න ඕනෑ. අෙප් 
systemsවල පුංචි පශ්න තිෙබනවා. ඒවාෙය් overlapping 
තිෙබනවා. පරණ systems තුනක්, හතරක් පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා, manual කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම නැති කරලා 
on-line කමෙව්දයක් සමඟ නව තාක්ෂණයත් එක්ක ලංකාෙව් 
වරාය ෙලෝකෙය් තිෙබන දියුණුම වරායක් හැටියට ෙගන එන්නට 
ශක්තිය ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

කියන්න කරුණු රාශියක් තිබුණත් විනාඩි 10කින් කියන්න 
අවස්ථාව නැහැ. අපි දැනට productive ports වලින් ෙලෝකෙය් 
විසිවන ස්ථානෙය් සිටිනවා. 2014දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් 
ජෙබල් අලි වරාය තමයි පළමුවන ස්ථානෙය් සිටිෙය්. 
ඩිජිටල්කරණයත්, සියලු තාක්ෂණයත් ඇතුළු සියලු ෙද් වරායට 

ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේ තව අවුරුදු 3ක් පමණ යන ෙකොට අෙප් 
වරායට ලාභ ලබන්නත්, productive ports වලින් දහවන 
ස්ථානයටවත් ඒමටත් අපට ශක්තිය, හැකියාව තිෙබනවාය කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත්, අමාත්යවරයාටත් මෙග් ශුභාශිංසන පිරිනමන අතර 
ශී ලංකාෙව් වරායට පළමුවන වතාවට අලුත් වූ මාවතකට, අලුත් වූ 
ගමනාන්තයකට, අලුත් වූ ෙවනසකට, අලුත් වූ පරිවර්තනයකට 
යන්න පුළුවන් යුගයක් ආරම්භ ෙවයි කියන විශ්වාසය ඇතිව මා 
නිහඬ වනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. You have 14 minutes.  

 
[பி.ப. 2.02] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
( மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  என் ைடய உைரைய ஆரம்பிக் 
கின்ேறன். இன்  ேபாக்குவரத்  மற் ம் மீன்பி த் ைற 
ெதாடர்பாக எங்க ைடய பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ம் மற் ம் ேதைவகைளப் பற்றி ம் 
நான் இந்த மன்றில் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

மீன்பி த் ைறையப் ெபா த்தளவில், த்தத் க்குப் 
பின்  சுதந்திரமாக மீன்பி க்க ம் என்  எம  மக்கள் 
ெபாிய ஆவலாக இ ந்தார்கள். தங்கள் ெதாழில் யற்சிைய 
நிரந்தரமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  தம  நைககைள 
வங்கிகளில் அடகு ைவத் க் கடன் ெபற்  அதற்குாிய 
ஆயத்தங்கைளச் ெசய்தி ந்தார்கள். ஆனால், இன்  எம  
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கவைலக்கிடமாக ள்ள . 
அதற்கு க்கிய காரணம் எம  மீனவர்கள் மீன்பி க்க 

யாதவா  எம  பிரேதசங்களில் இந்திய இ ைவப் 
படகுகள்  தன்னிச்ைசயாக வந்   மீன்பி ப்பதாகும். ஒ  
நாைளக்கு ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ெப ந்ெதாைகயான 
விைசப் படகுகள் எம  கடற்பரப்பில் ெதாடர்ந் ம் 
மீன்பி யில் ஈ பட்  வ கின்றன. இந்திய விைசப் 
படகுகளின் அத் மீறல்க க்கு எதிராக ேஜ.வி.பீ.ையச் 
ேசர்ந்த விஜித ேஹரத் அவர்கள் அண்ைமயில் 
பாரா மன்றத்தில் ஒ  பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்தார். அதன் 
பின்னர் ஒ சில விைசப் படகுகள் கடற்பைடயால் த த்  
ைவக்கப்பட்டன. அந்தக் காலப்பகுதியில் அவற்றின் வ ைக 
குைறவாக இ ந்த . ஆனால், தற்ெபா  மீண் ம் அேத 
ெசயற்பாட் ல் அவர்கள் ஈ ப கின்றார்கள்.  

மன்னார், யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ஆகிய 
எம  மாவட்டங்களி ந்  ெகா ம் க்கு அ ப்பப்ப கின்ற 
மீன்களின் ெதாைகயான , நாட் ன் மீன் உற்பத்தியில் 
கணிசமான பங்காக இ க்கின்ற . இ ந் ம், உண்ைமயில் 
மனேவதைனயான விடயம் என்னெவன்றால், இன்  எம  
மீனவர்கள் ெதாடர்ந் ம் தம  ெதாழிைலச் ெசய்ய மா 
என்ற நிைல உ வாகியி ப்பதாகும். இந்திய இ ைவப் 
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படகுகள் இவ்வா  ெதாடர்ந்  வ கின்றேபா  எம  
மக்களின் வாழ்வாதாரம் ெதாடர்ந் ம் நசுக்கப்ப ம். ஆகேவ, 
நிச்சயம் கடற்ெறாழிற் ைற அைமச்சர் அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
இந்த இ ைவப் படகுகள் விடயத்தில் அக்கைற ெச த்தி, 
அதைனத் த க்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ம். எம  எல்ைலக்குட்பட்ட பிரேதசங்களில் 
மீன்பி யில் ஈ ப கின்ற விைசப் படகுகளில் ஆகக்குைறந்த  
ஐந்  விைசப் படகுகைளயாவ  ஒ  நாைளக்குத் த த்  
ைவத்தால் அவற்றின் வ ைக நா க்குநாள் குைறவைடந்  
ெசல் ம். தய ெசய்  எம  மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத் 
ைத ம் அவர்களின் பிள்ைளகளின் கல்விைய ம் 
க த்திற்ெகாண்  இந்த நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதன் லம் இந்திய இ ைவப் படகுகளின் 
வ ைகைய ற் தாக ஒழிக்காவிட்டா ம் அவற்றின் 
வ ைகையக் கணிசமான அள  குைறக்க ம். நாங்க ம் 
இலங்ைகப் பிரைஜகள். எனேவ, நீங்கள் எம  மக்கைள 
மாற்றாந்தாய் பிள்ைளகள்ேபால் பார்க்காதீர்கள்! தம  கட ல் 
மீன்பி ப்பதற்குாிய எல்லா உாிைமகைள ம் எம  மீனவர்கள் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, அரசாங்கம் இதைனக் 
க த்திற்ெகாண்  ச்சாகச் ெசயற்பட்  இந்த விைசப் 
படகுகளின் வ ைகையக் குைறக்க ேவண் ம்.  

இன் ம் இரண்  மாதங்களில் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் இறால் season ஆரம்பமாகும். அப்ெபா , 
இறாைலப் பி த்  விற்பைன ெசய்வதன் லம் தங்க ைடய 
கடன்கைள அைடக்க ம் என்ற எதிர்பார்ப் டன் பலர் 
காத்தி க்கிறார்கள். எனி ம்,  "அப்ப வ காலத்தில் இந்திய 
விைசப் படகுகள் அங்கு வந்தால், நாங்கள் என்ன ெசய்வ ?" 
என்  அவர்கள் எங்களிடம் ேகட்கிறார்கள். எங்களால் இந்த 
உயாிய சைபயில் இ  பற்றிச் ெசால் வதற்கு மட் ேம 

ம். எங்களால் ேவெறான் ம் ெசய்ய யாத நிைல 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இதைன ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
க த்திெல த்  உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் ெதன்பகுதி 
மீனவர்களின் வ ைகயான  கடந்த காலங்கைளவிட, 
அதிகாித் க்ெகாண்ேட ெசல்கின்ற . கடந்த காலத்தில் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டக் கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தினால் 
72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் படகுக க்ேக அ மதி 
வழங்கப்பட் ந்த . அப்ெபா , கடற்ெறாழில் அைமச் 
சராக இ ந்த ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள், ல்ைலத்தீ  
கட க்குள் 72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் படகுகைள  
மாத்திரம் அ மதி ங்கள்; அதற்குேமல் அ மதிக்கேவண்டாம் 
என்  உத்தரவிட் ந்தார். ஆனால், இன்  320க்கும் 
ேமற்பட்ட படகுகள் அக்கட ல் மீன்பி யில் ஈ ப கின்றன. 
அவர்கள் கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தின் எந்தவிதமான 
அ மதிைய ம் ெப வதில்ைல. அவர்கள் அங்குள்ள 
கடற்பைட காம்க க்கும் இரா வ காம்க க்கும் 
அ கில் இ ந் ெகாண் , மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப கின் 
றார்கள். இதனால், எம  மீனவர்கள் அன்றாடம் ெதாடர் 
பிரச்சிைனகைளச் சந்தித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ன்  
அ மதி வழங்கப்பட்ட 72 ெதன்னிலங்ைக மீன்பி ப் 
படகுகைள மாத்திரம் அங்கு மீன்பி யில் ஈ ப த் வதில்  
எந்தவித பிரச்சிைன ம் இல்ைல. எனேவ, இவற்றிைனக் 
க த்திற்ெகாண்  ேமலதிக படகுகள் அங்கு வ வைத 
நி த் மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், த்தத் க்கு ன்  எம  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில்  க நாட் க்ேகணி தல் ெகாக்கிளாய் வைர 12 
கைரவைலப்பா கள் இ ந்தன. அந்த 12 கைரவைலப்பா  
க க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் எம  மீனவர்க ைடய 
ெபயர்களிேல இ ந்தன. அவர்கள் த்தத்தின் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந் , மீண் ம் 2010ஆம் ஆண்  தங்க ைடய 
ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்கின்றெபா , அந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கள் ெதன்பகுதியி ள்ள மீனவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ந்த . இ  எந்த வைகயில் நியாயம்? என்  
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் தங்க ைடய இடங்களில், 
தங்க ைடய கடற்பரப்பில் ெசாந்தத் ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள 

யாமல் தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். அதைனயிட்  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சர் அவர்கள் 10 நாட்க க்கு ன்  அவர்க க்கு, 
எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதம் ேநர யாக வந்  அவர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகைள ஆராய்வதாக வாக்கு தி 
அளித்தி க்கிறார். உண்ைமயில் அ  வரேவற்கத்தக்க . 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கு 
வந்தால் எம  மீனவர்களின்  அன்றாடப் பிரச்சிைனகைள 
அவரால் ேநர யாகத் தீர்க்க ம். இரண்  மாதங்க க்குள் 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய் தர ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேகட்கவில்ைல. எம  மக்களின் பிரச்சிைனகைள உணர்ந்  
ப ப்ப யாக ந்தள  அவர்க க்கு உதவி ெசய்  
அவர்க ைடய வாழ்வில் ஒளிேயற்ற ேவண் ெமன்  
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் கடற்ெறாழில் திைணக் 
களத்தினால் கடந்த காலங்களில்  வழங்கப்பட்ட ேபால இந்த  

ைற ம் மானிய அ ப்பைடயில் மீன்பி  வைல 
வழங்கப்ப மா? என்பைதத் தய ெசய்  ெதாி க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இந்த மானிய 
வைலகள் சாியான ைறயில் எம  மீனவர்க க்கு 
கிைடப்பதில்ைல. இதற்கு ன்ன ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் அ  ெதாடர்பாகச் ெசால் யி க்கிேறன். 
அதன் உண்ைமயான ெப மதி  பா 1,12,000/- ஆகும். அ  
ஒ  வ டத்திற்கு அவர்க க்குக் கிைடக்கின்ற மானியம்! 
ஆனால், சில மீனவர்க க்கு ப்பத்ைதயாயிரம் பாய் 
பணமாகக் ெகா க்கப்ப கின்ற . அ  என்ன அ ப்பைடயில்  
ெகா க்கப்ப கின்ற ? என்பைத அறிவதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் இதிேல ேநர யாகத் தைலயிட ேவண் ம். 
உண்ைமயில் இந்த அரசாங்கம் மீனவர்க க்கு ெகா க்கின்ற 
மானியத்ைதச் சாியான ைறயில் எம  மீனவர்க ம் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு  ஆவன ெசய்ய ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  வன்னி ேதர்தல் மாவட்டத்தின் 
ேபாக்குவரத்ைதப் பற்றி ம் ெசால்ல ேவண் ம். வ னியா, 
மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகமான 
மக்கள் கிராமங்களில்தான் வாழ்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
பிள்ைளகள் பாடசாைலக்குச் ெசல்வெதன்றாேலா அல்ல  
நகரத் க்குச் ெசல்வெதன்றாேலா ேபாதிய ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் இல்ைல. ேபாக்குவரத் ச் சைபயினாிடம் 
ேகட்டேபா , தங்களிடம் ேமலதிகமான பஸ்கள் 
இல்ைலெயன்பதால் ேபாதிய பஸ்கைள ேசைவயிலீ ப த்த 

யா ள்ளதாகச் ெசான்னார்கள். இந்த நிைலைமையக் 
க த்திற்ெகாண்  எம  மாவட்டங்களி ள்ள சகல 
மாணவர்க ம் இலகுவாகப் பாடசாைலக்குச் ெசல்வதற்கு 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சு சகல திகளி ம் ேபாதியள  
பஸ்கைளச் ேசைவயிலீ ப த்தி அவர்க க்கு உதவி 
ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ற அேதேநரத்தில் -  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க ைடய உைரையத் ெதாடரலாம்! 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ேம ம், எம  பிரேதசங்களில் ேபாக்குவரத் ச் சைப 

தன்னிச்ைசயாக இயங்குகின்றதா அல்ல  ேபாக்குவரத்  
அைமச்சர் அவர்கள் அைதச் சாியான ைறயில் 
கண்காணிக்கவில்ைலயா? என்ப  எமக்குச் சந்ேதகமாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயங்களில் ேநர யாகத் தைலயிட ேவண் ம். 
இ பற்றி நான் அவாிடம் ேநர யாக ம் ெதாிவித்தி ந்ேதன். 
மன்னார் மாவட்டத்தில் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குக் கீ ள்ள 
நி வனங்கள் சாியாக இயங்கவில்ைலெயன் ம் ேநர யாகச் 
ெசன்  அங்குள்ள உண்ைமயான நிைலவரங்கைளக் 
கண்டறிய ேவண் ெமன் ம் நான் அவாிடம் 
ேகட் க்கிேறன்.  

 
எம  மக்களின் உண்ைமயான பிரச்சிைனகைள இந்த 

உயாிய சைபயில் நாங்கள் ெசான்னால்தான் அவர்களின் 
குறிப்பிட்ட சில ேதைவகளாவ  நிைறேவற்றப்ப ம் என்ற 
எதிர்பார்ப்பிேலேய நாங்கள் இவற்ைற அைமச்சரவர்களின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறாம். சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்கள் தற்ேபா  இந்த இடத்தில் 
இல்லாவிட்டா ம் ெகளரவ சைப தல்வர் அவர்கள் அவ க்கு 
இந்த விடயம் ெதாடர்பாகத் ெதாிவிக்கேவண் ம். அதன்ப  
அைனவ ம் எம  பிரேதசங்களில் நடக்கின்ற ஒவ்ெவா  
விடயங்கைள ம் கவனமாகக் ைகயாள்வதன் லம்  அதன் 
பயன்கள் ேநர யாக அவர்கைளச் ெசன்றைடய வாய்ப்  
ஏற்ப ம்.  நாங்கள் இனவாதம் ேபச வி ம்பவில்ைல. எம  
மக்கள் றக்கணிக்கப்ப கின்றேபா தான் அவர்க ைடய 
மனங்களில் இனவாதம் எ கின்ற . அவர்க ைடய 
மனங்களில் இனவாதம் எழாதவண்ணம் நீங்கள் 
ெசயற்பட்டால், உங்க டன் ெதாடர்ந்  பயணிக்க நாம் 
தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
அ த் , ெகளரவ கா. காதர் மஸ்தான்.  உங்க க்கு                    

7 நிமிடங்கள். 

[பி.ப. 2.15] 
 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வன்னிப் பிரேதச 
மீன்பி  மற் ம் ேபாக்குவரத் த் ைற சார்ந்த பிரச்சிைன 
கைள இந்த அைவயில் ன்ைவக்க வி ம் கிேறன். 1,817.5 
கிேலா மீற்றர் கடற்கைர வலயத்ைத ம் 5,17,000 ச ர கிேலா 
மீற்றர் இலங்ைகக்ேக உாிய ெபா ளாதாரக் கடல் 
வலயத்ைத ம் 10,00,000 ச ரக் கிேலா மீற்றர் 
கடற்பரப்ைப ம் ெகாண்ட இலங்ைகயில் 2014ஆம் ஆண்  
1,76,239 மில் யன் பாய் மதிப் ைடய 5,35,050 ெமற்றிக் 
ெதான் மீன் பி க்கப்பட் ள்ள . இலங்ைகயின் மீன்பி த் 

ைறயில் சுமார் 2,75,000 மீனவர்கள் ஈ பட் ள்ள டன். ஒ  
மில் ய க்கும் அதிகமான மக்கள் அவர்களின் உைழப்பில் 
தங்கிவாழ்பவர்களாக ம் இ க்கின்றனர். எனேவ, மீன்பி த் 
ெதாழில் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார மற் ம் ச க 
அபிவி த்தியில் க்கிய பங்கு வகிக்கின்ற . மீன் வளம் மிக்க 
அயனக் கட ல், ஆழம் குைறந்த கடற்பரப்பால் சூழப்பட்ட 
இலங்ைக, மீன்பி யில் தன்னிைறவைடந்  மற்ைறய 
நா க க்கும் மீன் ஏற் மதி ெசய் ம் காலம் வ ம் என்ற 
கன டன் நாம் வாழ்ந்  வ கிேறாம். 

கடந்த வ டம் 26,320 ெமற்றிக் ெதான் மீைன உற்பத்தி 
ெசய்த நாம், அதைனவிட ன்  மடங்கு, அதாவ  78,712 
ெமற்றிக் ெதான்ைனக் க வாடாக ம் 'ாின்'னில் 
அைடக்கப்பட்ட மீனாக ம் மாசி மற் ம் ஐஸ் மீனாக ம் 
இறக்குமதி ெசய் ள்ேளாம். அத் டன், பாாிய எதிர்பார்ப் க் 
க டன் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ேப யெகாட மீன் சந்ைதயி ம் 
இன்  சீன நாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட மீன் 
விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற . எம  கடற்பரப்பில் 
ெவளிநாட்டவர்கள் ந ன இயந்திர உபகரணங்க டன் 
அத் மீறி மீன் பி க்கின்றனர். ேதசிய மீன்பி த் ைறயில் 
நீண்ட காலமாகத் தீர்க்கப்படா ள்ள இப்பிரச்சிைன, எம  
உள்நாட்  மீன் உற்பத்தி மற் ம் ஏற் மதி ேமம்பாட் க்குப் 
பாாிய சவாலாக உள்ள . 

ெகௗரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மன்னார் 
மாவட்டத்தின் ள்ளிக்குளம் ெதாடக்கம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் ெகாக்கிளாய் களப்  வைரயான நீண்ட 
கடற்பரப்ைபக் ெகாண்ட வட மாகாணம், இலங்ைகயின் 
ெமாத்த மீன்பி யில் 25 சத தப் பங்களிப்ைபச் ெசய் ம் 
ஆற்றைல ம் வளத்ைத ம் தன்னகத்ேத ெகாண் ள்ள . 
ஆரம்பத்தில் கடல் உற்பத்திக டன்கூ ய ெதாழிற்சாைலகள் 
ேபசாைலயி ம் ப த்தித் ைறயி ம் நி வப்பட் ந்தன. 
ஆனால், 30 வ ட கால  த்தம் காரணமாகக் ைகவிடப் 
பட் ந்த அந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் இன் வைர மீண் ம் 
இயங்கச் ெசய்யப்படாத நிைலயிேலேய உள்ளன. 

த்தத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட பின்னைடவால், எம  
வட கடல்வளப் பரப்  ெதன்னிந்திய மீனவர்களின் 
அத் மீறல்க க்கும் வட கடல் கைரேயாரம் ெதன்னிலங்ைக 
மீன்பி யாளர்களின் ஆக்கிரமிப் க்கும் உட்பட் ள்ள . த்த 
காலங்களில் ெவளிேயற்றப்பட்ட மன்னார், ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த ஸ் ம், தமிழ், சிங்கள மக்கள் 
2012ஆம் ஆண் ல் தம  ெசாந்த நிலங்க க்குத் 
தி ம்பியேபா , ள்ளிக்குளம், ெகாக்குப்பைடயான், 
சிலாவத் ைற வைரயான கைரேயாரப் பகுதிகளில் கடற்பைட 
மற் ம் இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப்  ஒ  ற ம்,  பிரேதச 
மீனவர் கு ம்பங்கள் மீண் ம் கு ேயற யாதப  “சூழல் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பா காப் ” என்ற வர்த்தமானி அறிவித்தல் ம ற மாக அந்த 
மக்களின் வாழ்வாதார உாிைமகள் ம க்கப்பட் ள்ளன. இ  
நாட் ன் மீன்பி த் ெதாழி க்கும் வன்னி மீனவக் 
கு ம்பங்களின் ஜீவேனாபாயத் க்கும் அச்சு த்தலாக 
உள்ள . 

நிைலைம இவ்வாறி க்க, பா காக்கப்பட்ட வில்பத்  
ேதசிய வனப் பிரேதசத்தின் ந ேவ அைமக்கப்பட் ள்ள 

க்குளம் எ ம் கு யி ப்பில் இன்  ெதன்னிலங்ைகையச் 
ேசர்ந்த மீனவக் கு ம்பங்கள் மீன்பி த்ெதாழிைலப் பிரதான 
மாகக்ெகாண்  வாழ்ந்  வ கின்றனர்.  அதனால், பரம்பைர 
மீனவர்களின் மீன்பி க்கும் உாிைம ம க்கப்பட் ள்ள 
அேதேவைள, ெதன்பகுதி மீனவர்கள் சூழ யல் ைமயங்கைள 
ஆக்கிரமித் ம் வ கின்றனர். இ  ஒ  பாாிய அநியாயமாகும். 
எனேவ, த்தம் காரணமாகத் தம  ெசாந்த இடங்களி ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்ட அைனத்  மக்களின ம் ஜீவேனாபாய 
வழிகள் 30 வ டங்க க்கு ன்னர் இ ந்த அேதநிைலயில் 
உ திெசய்யப்ப வேதா , அவர்கள  ெசாந்த மண்ணில் 
ெகௗரவமான ைறயில் மீண் ம் அவர்கைளக் கு யமர்த்தி, 
இயற்ைக டன் இரண்டறக்கலக்க விடப்படேவண் ம். 

ெகௗரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ல்ைலத்தீ , 
ெகாக்கிளாய், ெசம்மைல, நாயா , அளம்பில், உப் மாெவளி, 

ள்ளிவாய்க்கால், க்கு யி ப் , இரைணப்பாைல ஆகிய 
கிராமங்களில் சுமார் 3,000 தமிழ், ஸ் ம், சிங்களக் 
கு ம்பங்கள் கடற்ெறாழி ல் ஈ பட்  வ கின்றன. இங்கு  
மீன்பி த் ெதாழிலாளர்கள் சிலர் தைடெசய்யப்பட்ட தங்கூசி 
வைல, ைடனேமா என்பவற்றின் லம் மீன்பி ைய 
ேமற்ெகாள்வதால் நீாியல் சூழல் ெதாகுதி ெபாி ம் 
பாதிப்பைட ம் அபாயத் க்கு உட்பட் ள்ள டன், சக மீனவக் 
கு ம்பங்களின் எதிர்காலத்ைத ம் அச்சு த்த க்கு 
உட்ப த்தி ள்ள . 

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெவளிமாவட்ட 
மீன்பி யாளர்கள் 72 ேப க்கு மாத்திரேம கட ல் மீன்பி க்க 
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள நிைலயில், சுமார் 350 
ெவளிமாவட்ட மீன்பி யாளர்கள் இங்கு காமிட் ள்ளனர். 
இந்த நியாயமற்ற கட் ப்பா  ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களின் 
ஆக்கிரமிப் க்கு வழிவகுக்கின்ற . எனேவ, இதைன நி த்த 
உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 

மீள்கு ேயற்றப்பட்ட வன்னி மீனவர்க க்கு மீன்பி  
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க உாிய இட ஒ க்கீ  
ெசய்யப்படாைம காரணமாக, குறிப்பாக தைலமன்னார் பியர் 
மற் ம் எ க்கலம்பிட்  உட்படப் பல பிரேதசங்களில் தம  
வள்ளங்கள், படகுகைள நி த்திைவப்பதி ம் வைலகைள 
விாித் க் காயைவப்பதி ம் ப  பார்ப்பதி ம் அவர்கள் பல 
இைடஞ்சல்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். ெதன்னிந்திய 
மீனவர்கள் 'ேராலர்' படகுகள் லம் எம  பிரேதசக் கடல் 
எல்ைலக்குள் அத் மீறி மீன் ெகாள்ைளயில் ஈ ப வதால் வட 
மாகாண மக்கள், குறிப்பாக மன்னார், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மீனவர்கள் ஏமாற்றமைடந்த ச கமாகேவ ெதாடர்ந்  

ள்ளனர். கிழைமயில் ஒன் விட்ட ன்  தினங்களில் வட 
கடற்பரப்பில் ஊ ம் இந்திய மீனவர்கள் ம கட் ய 
'ேராலர்'கள் லம் மீைன வாாி எ க்கின்றனர்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
மாண் மிகு உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் வைடந்  

விட்ட . உங்க ைடய உைரைய த் க்ெகாள் ங்கள்! 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இங்கு எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் வைடந்  

விட்டதால் நான் ேபசவி ந்த மற்ைறய விடயங்கைள 
ேபச யாத நிைல ள்ள . ஆதலால், அந்த விடயங்கைள 
ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க்ெகாள் மா  சபாபீடத்தில் 
*சமர்ப்பித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Ajith 

Mannapperuma.  You have ten minutes. 

 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම පවාහන ෙසේවය ගැන කථා කරද්දී ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය සහ ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය යනුෙවන් ෙකොටස් 
ෙදකකට කැෙඩනවා. විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වන රටක නම් ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවය පිළිබඳව විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරලා එය 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑය කියන අවශ්යතාව අද මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය වැඩිදියුණු කිරීම ෙවනුවට 
ෙපෞද්ගලික පවාහනය සඳහා කාර්, ෙමෝටර්සයිකල් - යතුරුපැදි - 
වාෙග් ෙද්වල් ලබාදීම ගැන හිතුවා මිසක් ෙපොදු පවාහනයට 
අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ නැහැ කියන එක පසු ගිය කාලය 
මුළුල්ෙල්ම අපි දැක්කා. 

ෙපොදු  පවාහන ෙසේවය ගැන කථා කළාම, සියයට 73ක් තවමත් 
පාවිච්චි කරන්ෙන්  ෙපොදු පවාහන ෙසේවයයි. සියයට 73ක් ෙදනා 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවය පාවිච්චි කරද්දී එම ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවෙයනුත් සියයට 68ක්ම පාවිච්චි කරන්ෙන් බස් රථයි. එම 
සියයට 68න් ෙකොටස් 23ක් රජෙය් බස ්රථවලට ෙබදී යන අතර, 
ෙකොටස් 45ක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථවලට ෙබදී යනවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් රෙට් සුවිෙශේෂ මගී පවාහන ෙසේවයක් වන 
දුම්රිය ෙසේවය පාවිච්චි කරන්ෙන් සියයට 5ක් වාෙග් සුළු පිරිසක්. 
ඒ සියයට 5ත් පාවිච්චි කරන  කාර්යාල ආරම්භ වන ෙවලාවට සහ 
කාර්යාල අවසන් වන ෙවලාවට  ධාවනය වන කාර්යාලයීය දුම්රිය 
දිහා බැලුවාම ෙකොට්ට ෙපොල් පටවලා වාෙග් තමයි ඒ දුම්රිය 
ධාවනය කරන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත් දුම්රිය පවාහනය සඳහා 
පහසුකම් ලැබිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එදා භාණ්ඩ පවාහනයට 
අපි දුම්රිය පාවිච්චි කළා. නමුත්  අද වන විට භාණ්ඩ පවාහනය 
ෙවනුෙවන් දුම්රිය සියයට 1කටත් වැඩිය අඩු දායකත්වයක් තමයි 
දක්වන්ෙන්. අෙප් ගරු අමාත්යතුමා පකාශ කළා, ගල් අඟුරු 
පවාහනය සඳහා දුම්රිය පාවිච්චි කිරීමට කටයුතු කරමින් යනවා 
කියලා. මම හිතන හැටියට ඒක අපට අහන්න තිෙබන ෙහොඳ 
ආරංචියක්. විෙශේෂෙයන්ම පාෙර් දුවන ඩීසල් සහ ෙපටල් 
පවාහනය කරන බවුසර් පමාණය පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒවා නිසා මාර්ගය තුළ විශාල 
තදබදයක් විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම ඒවා රිය 
අනතුරුවලටත් ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙතල් පවාහනය 
සඳහාත් එදා වෙග් නැවතත් දුම්රිය ෙයොදා ගැනීම ෙකෙරහි 
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[ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දුම්රිය ගැන කථා කරද්දී 
සිදු වූණු සිදුවීම් ෙමන්ම දුම්රිය සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි හා 
කමානුකූල කමෙව්දයක් නිර්මාණය ෙවලා නැහැ කියන එක අපි 
දැක්කා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් 
කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දිගටම ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානෙය් 
නවත්වමින් තිබුණු යාපනය තැපැල් දුම්රිය කාල සටහන් ෙවනස් 
කිරීමක් නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් 4වැනි මාසෙය් 1වැනිදා සිට එම 
දුම්රිය ස්ථානෙය් නැවැත්වීම නතර ෙකොට තිෙබනවා. එයින් දුම්රිය 
මඟීන්ට විෙශේෂ අවහිරයක් වුණා. ෙමොකද, ගම්පහ කියන්ෙන් 
ලංකාෙව් වැඩිම දුම්රිය පෙව්ශ පත නිකුත් කරන දුම්රිය ස්ථානය. 
ඒ නිසා යාපනය බලා පිටත් වන අංක 4089 දරන රාති තැපැල් 
දුම්රිය ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානෙය් ෙනොනැවැත්වීම පිළිබඳව තව 
දුරටත් කරුණු ෙසොයා බලන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වාහන සංඛ්යාව ෙදස 
බැලුෙවොත් ලක්ෂ 40ක් වෙග් වාහන පමාණයක් තිෙබනවා. එයින් 
ලක්ෂ 27ක් වෙග් පමාණයක් ෙම් රෙට් මාර්ග තුළ ධාවනය ෙවමින් 
පවතිනවා. ෙකොළඹ නගරය ෙදස බැලුෙවොත්, දවසකට වාහන 
ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් ෙකොළඹ නගරය තුළට පිවිෙසනවා. ඒ තුළ 
ෙපොදු මඟින් සඳහා වන බස් රථ සංඛ්යාව ෙවන්ෙන් 15,000යි. බඩු 
පවාහනය සඳහා ටක් රථ වෙග් වාහන 10,000ක් එනවා. නමුත් 
කාර් රථ වෙග් ෙපෞද්ගලික වාහන දවසකට 225,000ක් ෙකොළඹ 
නගරයට එනවා. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීම නිසා 
විශාල වාහන තදබදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම තදබදය 
නිසාම අෙප් රටට වාර්ෂිකව සිදු වන හානිය බැලුෙවොත්, එය 
රුපියල් බිලියන 40ක් පමණ ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීෙමන් ෙකොළඹ නගරෙය් තදබදය නිසා 
වාර්ෂිකව රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක පමණ පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ජනතාවෙග් කාලය නාස්ති 
ෙවනවා; රාජ්ය ෙසේවය අකාර්යක්ෂම ෙවනවා; පිරිෙහනවා කියලා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  පරිසර දූෂණය ෙබොෙහොම තදින් සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු ෙනොකිරීම නිසා ඒ 
වාෙග් විශාල හානි සිද්ධ ෙවනවා. 

අපි පසු ගිය කාලෙය් පැවැත්වූ සමීක්ෂණ අනුව ෙපනීයනවා, 
ෙම් රෙට් පවුල් 100කට වාහන 13ක් තිෙබන බව. ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නව ආර්ථික පතිපත්තිත් එකතු 
ෙවලා රට ඉදිරියට යන විට, ඉදිරි මාස 60 තුළ ෙම් රට ෙලොකු 
දියුණුවකට පත් ෙවයි. ඒ ආකාරයට දියුණු වන විට, පුද්ගලයන් 
100කට ෙපෞද්ගලික වාහන 25ක් පමණ තිෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් තදබදය වැඩි වීම 
පිළිබඳව අපිට තව තවත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා. 
පසුගිය ආණ්ඩුව කළා වාෙග් පාරවල් පළල් කරලා, කාපට් කරලා, 
අධිෙව්ගී මාර්ග දාලා ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු කරන්නට බැහැ. 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු කරන්න නම් ඒ සඳහා කමෙව්දයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ඒ මගියාෙග් ගමන පටන් ගන්නා 
තැන සිට අවසානය දක්වා ඔහුට ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්නට හැකි ෙවන ආකාරයට කමෙව්දයක් 
නිර්මාණය කරන්නට ඕනෑ; අවශ්ය සැලසුමක් නිර්මාණය ෙවන්න 
ඕනෑ; අවශ්ය කාල සටහනක් නිර්මාණය ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ෙවන විධියකින් කරන්න බැහැ. බස් රථ සංඛ්යාව තවත් 
වැඩි කළා කියලා ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා 
දැනට ෙම් රෙට් මගී පවාහනය සඳහා  බස ්රථ 28,000ක් පමණ 
තිෙබන බව.  යම් කමෙව්දයක්, යම් පද්ධතියක් නිර්මාණය 
කෙළොත් බස් රථ 14,000ක් තිබුණත් අපිට ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් 
ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දකින ෙදයක් 
තමයි ෙම් පවාහන ෙසේවය ගැන අද තීන්දු ගන්ෙන් එක්ෙකෝ 
ෙද්ශපාලනඥයා, එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය සමිති. එම නිසා මහ 
ජනතාව තීන්දු ගන්නා ආකාරෙය් පවාහන ෙසේවයක් ෙම් රෙට් 
තාම නිර්මාණය ෙවලා නැතිවීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කනගාටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දිහා 
බැලුවාම එයින් සියයට 68ක දායකත්වය බස් රථ දරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික බස් රථ සහ  රජෙය් බස් රථ සම්බන්ධව 
ඒකාබද්ධ ෙසේවයක් තිෙබනවා, පාරක, සියයට 40ක් රජෙය් බස් 
රථ දුවන්නට ඕනෑ, සියයට 60ක් ෙපෞද්ගලික බස් රථ දුවන්නට 
ඕනෑ කියා. නමුත් ෙම් ඒකාබද්ධ ෙසේවය හරියට කියාත්මක  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා අපිට දැඩි නීති රීති අනුගමනය කරලා 
කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. දැඩි නීති රීති කියාත්මක 
ෙනොවීම නිසා අපි දකින ෙදයක් තමයි, අෙප් පැතිවලත් බස්වල 
ෙදෙගොල්ලන් ගහ ගන්නවා. රජෙය් බස් ෙසේවකෙයෝයි, 
ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවකෙයෝයි ෙදෙගොල්ලන් ගහගන්නවා. 
ගහගත්තාම ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම්ෙකන් අන්තිමට පීඩා 
විඳින්ෙන් මහ ජනතාවයි. ඒ සඳහාත් කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. මෙග් ඩිෙපෝෙව් -ගම්පහ 
ඩිෙපෝෙව්- බස් රථ 15ක් පමණ driversලා සහ conductorsලා 
නැතිකම නිසා ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ. මම විශ්වාස කරන 
විධියට ලංකාෙව්ම බස් රථ 400ක් පමණ ෙම් පශ්නය නිසා 
ධාවනය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දන්නවා ශී ලංගමය කියන්ෙන් දැඩි 
ෙද්ශපාලනයට ලක් වුණු ආයතනයක් බව. ඒක එදා සිට ෙම් රෙට් 
දැඩිව ෙද්ශපාලනයට ලක් වුණු ආයතනයක්. ආණ්ඩු ෙපරළුණාම 
සමහර ෙසේවකයන්ට කළු ෙතල් වළවල්වල ගත කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් පශ්න තිෙබන තැනක් තමයි                   
ශී ලංගමය කියන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් අවුරුදු 20ක් අපට -
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- ආණ් ඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ෙසේවකයන් පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙහෝ ෙව්වා ෙවනයම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙසේවකයන් ෙහෝ 
ෙව්වා ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණා. ඒ ෙසේවකයන්ව 
ෙසේවෙයන් පහ කළා; උසස්වීම් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් පශ්න 
ඇති වුණා.  

මම දකිනවා ගරු  ඇමතිතුමා දැඩි සුජාත භාවයකින් ෙම් 
පරිපාලනය කරෙගන යන්න හදන බව. ඒක ෙහොඳයි. එතැනට 
තමයි අපි එන්න ඕනෑ. අපි යහ පාලනය කියලා පටන් ගත්ෙත්, ෙම් 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නවත්වන්නට අන්න ඒ කමෙව්දය 
නිර්මාණය කරමින් අනුගමනය කරනවා දකින්නයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු 
කරන තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් සුජාත භාවය ඇති කරන 
ගමන්ම, පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ පළි ගැනීමට ලක් වුණු, ඒ අවුරුදු 
20 තුළ ෙසේවෙයන් පහ කළ, ඒ අවුරුදු 20 තුළ උසස් වීම් 
ෙනොලැබුණු ෙසේවකයන් ගැනත් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කර -ෙද්ශපාලන පළි ගැනීමට ලක් වුණු අය ගැන ෙසොයලා 
බලලා- යම් කටයුත්තක් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැන් ෙද්ශපාලන පළි ගැනීෙම් කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ 

ෙද්ශපාලන පළි ගැනීෙම් කමිටුවට ඕනෑම පක්ෂයක ෙද්ශපාලන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණු අයට එන්න පුළුවන්. දැන් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරෙයකුෙග් මාර්ගෙයන් දිනපතාම ඒ පරීක්ෂණ 
පවත්වනවා. ඒ ලැෙබන වාර්තාව අනුව පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, 
ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්වලට ලක් වුණු සියලුම ෙදනාට සහනය 
සලසනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කලින් සිටි රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ගරු 

ඇමතිතුමා කමිටුවක් නිර්මාණය කරලා ෙසේවකයන්ට උසස්වීම් 
දුන්නා; ෙසේවකයන් නැවත ෙසේවෙය් ස්ථාපිත කළා. ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒකත් අෙප්ම 
රජෙය්, අෙප්ම ඇමතිවරෙයකුෙග් කටයුත්තක් කියලා හිතාෙගන 
වැඩ කරනවා නම් අපට අලුත් කමිටු තියන්න ඕනෑ ෙවන එකක් 
නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමා අවසාන වශෙයන් ෙම් ෙද් 
ඉෂ්ට කරලා ඉන් පසුව ඔබතුමාෙග් දර්ශනය, ඔබතුමාෙග් දැක්ම 
කියාත්මක කරලා, නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු රාජ්ය පවාහන 
ෙසේවයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ ෙද් ඉටු කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් 
ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Nihal Galappaththi.  

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විනාශ කරපු, වවුල් හපයක් 

බවට පත් කරපු, දැවැන්ත පරිහානියක්  කරපු ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය අද මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාත්, 
දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ්ය ඇමතිතුමාත් භාරෙගන තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙදන්නාම ෙම් ෙමොෙහොෙත් හරි -ෙදපැත්ෙත් ඉන්ෙන්. 
ඈතින් ඉන්ෙන්.- ෙපොඩ්ඩක් ළං ෙවලා අභිෙයෝගය භාරෙගන වැෙඩ් 
අවසන් කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

කර දිය, මිරි දිය කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ධීවරයන් දළ 
වශෙයන් දහතුන් ලක්ෂයක් පමණ ඉන්න, කර දිය සහ මිරි  දිය 
ධීවර කර්මාන්තෙය් සෘජුව ෙයෙදන ධීවරයින් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් 
ඉන්න, කර දිය මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පවුල් 
ලක්ෂ ෙදකක් ඉන්න, ධීවර වරායන්, නැංගුරම් ෙතොටු ෙපොළවල් 
සහ ෙතොටු ෙපොළවල් දළ වශෙයන් දාහකට වැඩිය තිෙබන, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් විශාලත්වෙයන් අට ගුණයකට වැඩි දළ 
වශෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 5,17,000කින් යුක්ත මහා ඛනිජ 
සම්පත් සහ තවත් සම්පත්වලින් ආඪ්ය වූ මහා ආකරයක් බඳු 
දැවැන්ත අනන්ය ආර්ථික කලාපයක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ආයතන 
හතකින් සැදුම්ලත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් 
2016 ෙවන් කරලා තිෙබන පාග්ධන වියදම වන රුපියල් ෙකෝටි 
336ක මුදල ඉතාමත් ෙසොච්චම් මුදලක් කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. 2017 වර්ෂයට පාග්ධන වියදම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 
352ක්, 2018 වර්ෂයට පාග්ධන වියදම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 
357ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 2016 

වර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 157ක්, 2017 වර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 
162ක්, 2018 වර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 168ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්නාටම මා කියපු අභිෙයෝග ජය 
ගන්න ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ෙම් මුදල පමාණවත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

යාතා දහස ්ගණනක් -බහුදින යාතා, එක් දින යාතා outboard 
motors සහිත, සම්පදායික යාතා, සම්පදායික ෙනොවන යාතා, මිරි  
දිය කර දිය ෙදෙක්ම ෙමෙහයුම් කරන දහස් ගණනක් යාතා- මා 
දැල් 1200ක් ෙයොදවමින්, දිස්තික්ක 14ක කර දිය ධීවර 
කර්මාන්තයත්, දිස්තික්ක 25න් දිස්තික්ක ෙදකක හැර මිරි  දිය 
ධීවර කර්මාන්තයත් ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන මහා දැවැන්ත 
අභිෙයෝගයකට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන ෙම් කාරණය ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න. 2016 වසර සඳහා ෙම් අමාත්යාංශයට පාග්ධන 
වියදම්වලට ආණ්ඩුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල විගහ කර 
බැලුෙවොතින්  250,000ක් වුණු සකීය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
ධීවරයන්ට සහ ඒ ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 13ක් 
පමණ වුණු පවුල්වලට 2016 වසරටම ඒක පුද්ගල වියදම රුපියල් 
3,055යි. ගරු ඇමතිතුමනි, එක දිනකට ධීවරෙයකුට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 8.50යි. 2017 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3,200යි. දිනකට රුපියල් 8.75යි. 2018 
වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3,245යි. දිනකට 
රුපියල් 9යි. ඔබතුමා මම ෙම් කියන කාරණය ෙත්රුම් ගන්න. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා ෙදන්නා ඉදිරිෙය් බරපතළ අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
ඒක පුද්ගල කර දිය මත්ස්ය පරිෙභෝජනය 2010 වසරට කිෙලෝ 
ගෑම් 16,600යි; මිරි  දිය මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගෑම් 2,600යි. 2010 
වසෙර් දිනකට ඒක පුද්ගල කර දිය මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගෑම් 
45යි; මිරි  දිය මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගෑම් 7යි. ෙම් සියල්ල එකතු 
වුණාම ගෑම් 53යි. 2014දී  ඒක පුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය කර 
දිය මාළු කිෙලෝගෑම් 23යි, මිරි  දිය මාළු කිෙලෝගෑම් 4යි. ඒ අනුව 
දිනකට ඒක පුද්ගල කර දිය මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගෑම් 63යි;  මිරි  
දිය ගෑම් 10යි. මුළු ගණන ගෑම් 73යි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පරිෙභෝජන රටාවත් මුළු රෙට්ම ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වසර 7ක් ගිහිල්ලාත්, දළ වශෙයන් ගෑම් 20ක් 
වැනි පමාණයකින් තමයි ඒක පුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒක පුද්ගල ආනයනික මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගැන ඊළඟ ට මා 
කියන්නම්. 2010දී කිෙලෝගෑම් 0.006යි. 2013දී මාළු, කරවල, ටින් 
මාළු සහ ෙවනත් මත්ස්ය නිෂ්පාදන ඇතුළුව ඒක පුද්ගල මත්ස්ය 
පරිෙභෝජනය කි ෙලෝගෑම් 0.005යි. බැලුවාම අෙප් ජනතාව මාළු 
කාලාම නැහැ. ෙම් පමාණය අෙප් මුළු ජනගහනෙයන් ෙබදලා 
බැලුෙවොත්, ආනයනික මාළු කවුරුවත් කාලා නැහැ වාෙග් තමයි 
ෙප්න්ෙන්. අතෙළොස්සක පිරිසක් විතරයි  ෙම් ආනයනික මාළු 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. රෙට් හැම තැනටම ෙම් මාළු 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි ෙමයින් පැහැදිලි වන්ෙන්.  

අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද කියා බලමු. 2010දී කර 
දිය මාළු නිෂ්පාදනය ෙමටික් 332,000යි. මිරි  දිය මාළු නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 52,000යි. 2014දී කර දිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 459,000යි. මිරි  දිය මාළු නිෂ්පාදනය ෙමටික් 
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ෙටොන් 76,000යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පංගුව අරෙගන බැලුෙවොත්, 2000දී සියයට 
2.7යි. 2010 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළ සියයට 1.2 සිට 1.3 
දක්වා, දශම එකකින්  පමණයි වර්ධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අනුව අපට  ෙපෙනනවා මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් විශාල කඩාවැටීමක් 
ෙවලා තිෙබන බව. අඩු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය නිසා ජාතික ආදායමට 
යන පංගුව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ කාරණය ඔබතුමන්ලා 
 ෙත්රුම් ගන්න.  

මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් අපනයන ආදායම දළ වශෙයන් 
 ෙකොපමණද කියලා ඊළඟට මා කියන්නම්. ඉස්ෙසෝ, ෙපොකිරිස්ෙසෝ, 
කකුළුෙවෝ, මාළු ෙබොකු, විසිතුරු මසුන්, හක් ෙබල්ෙලෝ, හක්ෙගඩි, 
 ෙමෝර වරල් කියන ඒවාෙයන් ලත් ආදායමත් මීට ඇතුළත් 
ෙවනවා. 2000දී අපි ෙමටික් ෙටොන් 18,554ක් අපනයනය කර 
තිෙබනවා. එයින් ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 10,328යි. 2014දී 
ෙමටික් ෙටොන් 27,320ක් අපනයනය කර තිෙබනවා. එයින් 
රුපියල් මිලියන 34,796ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දව්ය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු ඒවා 
ෙනොෙවයි. මා විශ්වාස කරනවා, ධීවර අමාත්යාංශෙයන් කවදාවත් 
අපනයනය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්වා ෙවෙළඳ 
අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක 
අභිෙයෝගයක්.  

මත්ස්ය ආනයනික  වියදමත් මා කියන්නම්. 2000දී ෙමටික් 
ෙටොන් 77,340ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගිය 
වියදම රුපියල් මිලියන 5,158යි. 2014දී ෙමටික් ෙටොන් 78,712යි. 
ඒ ෙවනුෙවන් ගිය මුදල රුපියල් මිලියන 18,861යි. 2015 ජනවාරි 
මාසය වන විට රුපියල් මිලියන 21,750ක මාළු ඇතුළු ඒ දව්ය 
ආනයනය කර තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ ගැටලුවක්; 
අභිෙයෝගයක්. අන්න ඒ පශ්නය ෙකෙරහි මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගත් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙමන්න ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න තමයි අපට එකතු 
ෙවලා වැඩකටයුතු කරන්න වන්ෙන්.  

ෛමතී - රනිල් ෙදබෑයන්ෙග් දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව්, අලුත් 
රටක් හදන සියදින ක්ෂණික සහන වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර 
තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම වැඩ පිළිෙවෙළහි සඳහන් වන 
63වන කාරණය ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. එහි කියා තිෙබනවා එම දින සියය තුළ, "ධීවර යාතා, 
දැල් ආම්පන්න සහ ෙබෝට්ටු එන්ජින් සඳහා දැනට පනවා ඇති 
අධික බදු ඉවත් කිරීම" ගැන. ෙම් කාරණය යථාර්ථයක් බවට පත් 
කළාද කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. නමුත් ෙම් බදු 
වැඩි කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් සභාග ආණ්ඩුව බලයට ෙග්න්න මහා 
කැප කිරීමක්, පරිත්යාගයක් කළ ලක්ෂ 13ක් වුණු ධීවර ජනතාවට 
දක්වපු උපහාරයක්ද? ඒ බදු අඩු කිරීමක් ෙවලා නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය වකවානුෙව්  -
2015ට ෙපර- සියලුම ධීවර ආම්පන්න මත බදු පනවා තිෙබනවා. 
ෙර්ගු බද්ද සියයට 15යි. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ බද්ද සියයට 
5යි. එකතුකළ අගයමත බද්ද සියයට 12යි. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් 
බද්ද සියයට 2යි. ෙම් සියලු  බදු එකතු කළාට  පස්ෙසේ ධීවරයන් 
පරිහරණය කරන ආම්පන්නවලින් සියයට 33ක බද්දක් අය කරලා 
තිෙබනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් බදු අෙහෝසි කරන්න, ෙම් 
බදු අඩු කරන්න,  ෙම් බදු සංෙශෝධනය කරන්න. ෙම් බදු බර 
ධීවරයාෙග් ඇඟට  දැනිලා තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කර 
ගත්ෙත්; තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අමාත්යාංශය භාර දුන්ෙන්. 
නමුත්, ෙම් වතාෙව්දීත් ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වතාෙව් 
ෙර්ගු බද්ද එ ෙසේමයි; සියයට 15යි. වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
බද්ද  - PAL- සියයට 5 - 10 දක්වා, එකතුකළ අගය මත බද්ද  
සියයට 11 - 12.5 දක්වා, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 2 - 4 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. සමස්ත බදු එකතුව ඇමතිතුමනි, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සියයට 41.5යි. ෙකෙසේද ධීවරෙයෝ ඔළුව 

උස්සන්ෙන්? ධීවරයා මහ මඟට වැෙටනවා. ධීවරයා 
අනිවාර්යෙයන්ම මුහුෙදන් ෙගොඩ බිමට එනවා. ෙවන 
ෙකොෙහේටවත් යන්න එයාලාට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධියට  
බදු ගහලා, NBT බදු ආදායම විතරක් ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
9,000ක් ෙහොයනවා. ඒ වාෙග්ම PAL බදු ආදායම විධියට රුපියල් 
ෙකෝටි 3,000ක් ෙහොයනවා. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 12,000ටම 
අහිංසක ධීවරයා දායක ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට ෙසස් බද්ද බලමු. ගරු රාජිත ඇමතිතුමාත් කිව්වා 
ෙසස් බද්ද පිළිබඳව. ෙසස් බද්ද නිසා ධීවරෙයෝ බරපතළ විධිෙය් 
අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙසස් බද්ද 
ගහන්ෙන් අපනයනය කරන භාණ්ඩවලට. නමුත්, දැන් ඇමට 
ෙයොදා ගන්නා ආනයනික දැල්ලන් කිෙලෝ ග්රෑම් 1කට රුපියල් 
13ක ෙසස් බද්දක් අය කිරීම නිසා longline fishing වල නිරත 
ධීවර ජනතාවට බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවරයා ඇමට ෙයොදා ගන්නා දැල්ලන් දළ 
වශෙයන් කිෙලෝ 1,500ක් ෙහෝ 2,000ක් විතර ගන්නවා. කලින් 
මිලට බහු දින ධීවර යාතාවකට ෙම් දැල්ෙලෝ කිෙලෝ 2,000 ගන්න 
එක වතාවකට යනවා රුපියල් 420,000ක්. දැන් ෙම් බදු වැඩි කිරීම 
නිසා ඒ මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා රුපියල් 446,000කට. ඒ අනුව 
වැඩිපුර රුපියල් 26,000ක් ඒ ධීවරයා ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් නිසා ධීවරයා මහ මඟට වැෙටන 
ඒක වළක්වන්න හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, අමාත්යවරු ෙදපළෙග් 
අභිමානය  රැෙකන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ධීවරයා මුහුෙදන් ෙගොඩ බිමට විසි කරලා, ''හිඟා කාපල්ලා'' කියලා 
පැත්තකට දැම්මා. ෛමතී-රනිල් සභාග ආණ්ඩුවට අපි කියනවා, 
ධීවරයා ෙගොඩ බිෙමන් මුහුදට විසි කරලා ''ගිලිලා මැරියල්ලා'' 
කියන තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා කියලා. ඒක අපරාධයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඇමතිකම් කරෙගන යන්ෙන් ඒ මිනිසුන්ෙග් 
සහෙයෝගෙයන් කියන එක මා ෙම්  ෙමොෙහොෙත් මතක් කර 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් දින 
100ක් ඇතුළත කියාවට නංවන වැඩසටහෙන් අංක 64 යටෙත් 
තිෙබන ෙපොෙරොන්දුව තමයි, "විෙද්ශ ධීවර යාතා ලංකා මුහුදු 
සීමාව ආකමණය කිරීම වැළැක්වීම" කියන කාරණය. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ අනුව වත්මන් අමාත්යවරයා ඒකට යම් 
ආකාරයක කියා මාර්ගයක් ගත්තා. නමුත්, පසු විපරමක් 
ෙනොකරපු නිසා ඒ කියාදාමය නැවතත් සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා         
ශී ලංකා නාවික හමුදාව, ෙවරළ ආරක්ෂක බළකාය ෙයොදවලා, 
ෛදනිකව ෙම් කියාවලිය නවත්වන්න කටයුතු කරනවා නම්  අපි 
පැහැදිලිවම විශ්වාස කරනවා, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු ධීවරයා, 
ෙචන්නායි ධීවරයා  ඇවිල්ලා උතුෙර් මුහුෙද් ඒ කරන ෙකොල්ලය, 
ඒ කරන අසාධාරණය, අයුක්තිය නවත්වන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවාය කියලා. 

 රාජපක්ෂ මහත්තයලා වාෙග් උපන් දින ෙවනුෙවන් ඒ අයට 
අභය දානය  දුන්  විධියට කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉක්මන් කියා මාර්ග ගන්න කියලා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු 
ධීවරයාෙග් අසාධාරණයට, අයුක්තියට ලක් ෙවන්ෙන් නැතුව, 
උතුෙර් ධීවර සම්පත අෙප් ධීවරයාට ෙනළා ගන්න අවශ්ය අවකාශ 
සලසන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට එහි  65 ෙඡ්දය 
යටෙත්  සඳහන් වනවා,  "මත්ස්ය අපනයනය සඳහා අහිමිවී 
තිෙබන යුෙරෝපා ෙව ළඳ ෙපොළ නැවත ලබාගැනීම"  කියලා.  

ෙම් ෙපොෙරොන්දුව දීලා දැනට වසරකට කිට්ටු කාලයක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව තවමත් ධීවර තහනම 
ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව නිශ්චිත කියාමාර්ගයකට ඇවිල්ලා 
නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
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ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ධීවර තහංචිය නිසා ෙම් වන ෙකොට 
යුෙරෝපීය සංගමෙයන් අෙප් ෙද්ශීය ධීවරයාට යම් ආකාරයක 
ගැටලු කීපයක් මතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගැඹුරු 
මුහුෙද්  longline fishing කරන ෙම් ධීවර යාතා අනිවාර්යෙයන්ම 
රක්ෂණය කරන්න ඕනෑ; ෙමෙහයුම් බලපත ගන්න ඕනෑ; 
ජාත්යන්තර මුහුදු සීමාවට යන්න ලියාපදිංචිය ලබා ෙදන්ෙන් 
වසරකට රුපියල් 5,000ක් අය කිරීෙමන් පසුවයි. ධීවර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලයක් වරාය තුළ සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබෝට්ටුවට  log book  එකක් සපයලා 
තිෙබනවා. එය  skipper  පුරවන්න ඕනෑ. යාතාෙව් විස්තර, 
නියමුවාෙග් නම, ගැණියන්ෙග් නම, පිටත් වූ ෙව්ලාව, ගමන් කරන 
ආකාරය, නතර කරන ස්ථානය, අල්ලපු මාළුවල නම්, අල්ලපු 
මාළු පමාණය, මාළු ඇල්ලීමට ෙයොදා ගන්නා පන්න කමය කරමල් 
දැල්ද, ලයිලා ද, සුරුක්කු ද, ෙකෝස් ද, longline ද, ෙමොනවාද 
කියලා සම්පූර්ණ විස්තරයක් සපයන්න ඕනෑ.  

වි ෙශේෂෙයන්ම personal files 4ක් හදලා, වරාෙය් පිහිටා 
තිෙබන  කාර්යාලයට ෙගන ගිහින් බාර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් 
තහංචිවලට සියයට සියයක්ම යට ෙවන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
ධීවරයාෙග් ආත්ම ගරුත්වය,  අභිමානය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් 
කටයුත්ත කරන්නය කියලා මම ෙම්  අමාත්යවරුන්  ෙදපළෙගන්ම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි තුනක්  

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙහොඳයි.  ඊළඟට, වරාය, නැංගුරම් ෙපොළවල් සහ  ෙතොටු 

ෙපොළවල් ඉදිකිරීම් සහ ඒවාෙය් පවතින පහසුකම් වැඩි කිරීමට 
මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කළ යුතුයි කියලා කියනවා. අ ෙප් රෙට් ධීවර 
වරායන් 20ක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. නැංගුරම් ෙපොළවල් 58ක් 
සහ ෙතොටු ෙපොළවල් 890ක් තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා වන අය 
වැය කථාෙව්දී මුදල් ඇමතිවරයා කියලා තිෙබනවා, "ධීවර වරායන් 
ශීතාගාරද සහිතව නවීන තාක්ෂණෙයන් සමන්විත වරායන් බවට 
පත් කරනවා"ය කියලා. හලාවත, මිරිසස්, කල්මුෙන්, 
වැල්වැටිතුෙර්, කෙරයිනගර්, සහ පුරාණවැල්ල ධීවර වරායන් 
සංවර්ධනය කිරීමට ෙමවර අය වැෙයන්  ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 75යි. ගරු ඇමතිතුමනි, මීටර් 100ක ගල් බැම්මක් 
දමන්නවත් ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 75 මදි.   

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. 2014 රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙවන් කළා. නමුත් ඒ 
මුදල මදි වුණා. 2015 රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙවන් කළා. ඒ මුදලත් 
මදි වුණා. ෙම් ආකාරයට ෙමම කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන 
මුදල පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ 
සහ ෙතොටු ෙපොළවල් අද අබලන් ෙවලා තිෙබනවා. කුඩාවැල්ල 
තමයි දිවයිෙන් තිෙබන ෙලොකුම ධීවර වරාය.  එහි ජැටිෙය් -  pier 
එෙක් - ස්ථාන ෙදකකින් ඇතුළට ගිලා බැහැලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
වතුර එනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එතැනට ගිහිල්ලා 
බලන්න. ඒ වාෙග්ම වැලිපටන්විල නැංගුරම්ෙපොෙළේ වැලි පිරිලා 
තිෙබනවා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා, කුඩාවැල්ල ධීවර වරාෙය් කටයුත්ත 

ෙවනුෙවන් අවශ්ය මුල්ය පතිපාදන අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. 
අෙනක් කාරණය ෙමයයි.  2016 අවුරුද්ෙද් වියදම් කරන්න අපි 
ඉල්ලපු මුදල් පමාණයට  අතිෙර්කව අෙප්  අමාත්යාංශයට ෙවනම 
රුපියල් මිලියන 1,000කුත් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
රුපියල් ෙකෝටි 100යිෙන්. රුපියල් මිලියන 1,000යි 

කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 100යිෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අය වැය කථාෙව්දී කිව්ව රුපියල් ෙකෝටි 75ට අතිෙර්කව 

තිෙබන මුදල ගැනයි මම කියන්ෙන්. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔව්.  ෙම් අවුරුද්ද තුළ වියදම් කරන්න පුළුවන් පමාණය. මුළු 

ව්යාපෘතියට ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය 
රුපියල් බිලියන 5ක ව්යාපෘතියක්. 

 

 ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  අර ධීවර වරායන්වල පතිසංස්කරණ 

කටයුතු ටිකවත් කරන්න ෙම් මුදල මදි කියලායි මම කියන්ෙන්.   
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
වාරකන් කාලයට වරායවල් හදන්න බැරි බව ඔබතුමා 

දන්නවා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒක හරි. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එතෙකොට අෙනක් කාලෙය්දී විතරයි පුළුවන්. හැම 

අවුරුද්ෙද්ම වියදම් කරපු මුදල ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙදසැම්බර් 31 වනෙකොට වියදම් ෙවලා තිෙබනවා නම්,  අතිෙර්කව 
තව මුදලක් ලබා ෙදන්න එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම් කාලෙය් දකුණට "හරා" කාලය. ඒ කියන්ෙන් වලාල 

කාලය.  බාදිය  එන කාලය. ඒ නිසා ෙදවුන්දර, පුරාණවැල්ෙල් 
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ධීවර වරායන් හදන්න  කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපට හදන්න බැරි 
උතුරු නැ ෙඟනහිර තිෙබන තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ඒ වරායන් 
එක, ෙදක  විතරයි.  අනික් වරායන් කිසිම ගැටලුවක් නැතිව  අපට 
හදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු - නැ ෙඟනහිර නැංගුරම් 
ෙපොළවල් සහ ෙතොටු ෙපොළවල් තවම ඉදි කරලා නැහැ. සිලාවතුර, 
වංගාෙලයි, ෙප්සාෙලයි, නිලාෙවලි, සලපයාරු, ෙපොඩවකට්ටු, 
ෙකෝකිලායි කියන පෙද්ශවල තවම ෙතොටු ෙපොළක්වත්, නැංගුරම් 
ෙතොටු ෙපොළක්වත් ඉදිකරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාත් 
ඒ පෙද්ශවලට ගියාම දකින්න ඇති.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාල ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව  විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. පළමුවැනි එක 
තමයි, මුහුෙද්දි අසනීප වන ධීවරයා, අනතුරට පත් වන ධීවරයා 
කඩිනමින් ෙගොඩට ෙගන එන්න Navy එකයි, ධීවර අමාත්යාංශයයි 
එකතු ෙවලා ගිවිසුමකට එළැඹී කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්නය කියන එක.  ඒ වාෙග්ම  ධීවරයින් වාසය ෙනොකරන 
පෙද්ශවල යටිතල පහසුකම් හැදීමට  සහ  සුභසාධන කටයුතුවලට  
පාග්ධන වියදම් ෙයොදවීම වහාම නවත්වා,  ඒවා ධීවරයාෙග් සුබ 
සිද්ධිය පිණිස ෙයොදවන්නය කියන ෙයෝජනාව.   

හිටපු අෙනක් ඇමතිවරුන් ෙම් ෙද් කළා. ඒක ඔබතුමන්ලා 
කරන්න එපා.  ඒ වාෙග්ම මාදැල් කාර්මිකයා ආරක්ෂා කළ යුතු 
අතර, අතීතෙය්දී තස්තවාදින්ෙග්  අමානුෂික පහාරයන්ට ලක් වුණු,  
ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා තමන් සතුව තිබුණු  ඒ ෙද්වල් ෙවනත් 
අයට භාර දීලා ආපු  ඒවාෙය්  සැබෑ අයිතිකරුවන්ට විධිමත් 
පරීක්ෂණයකින් පසුව ඒවා නැවත ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීමත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මාදැල් කර්මාන්තය ගැන උනන්දුවක් දක්වන 
මාදැල් ෙමෙහයවන අය ඉන්නවා. අන්න ඒ අයටත් ෙම් මාදැල් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්නය කියලා ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

අවසාන වශෙයන්,  ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයන් සියල්ලම 
සැලකිල්ලට අරෙගන ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
ධීවරයාෙග් ජීවිතයට මීට වඩා වටිනාකමක් ෙදන්න, ධීවර 
පවුල්වලට මීට වඩා යහපතක් කරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදෙදනාම මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම 
කරනවා.  ධීවරයා කබෙලන් ලිපට වට්ටවන්ෙන් නැතිව, ධීවර 
කර්මාන්තෙයන් එළියට වට්ටවන්ෙන් නැතිව, ෙම්  දැවැන්ත 
මිනිසා ඉදිරියට අරෙගන රෙට් නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ කර ගන්න 
අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්ය ඔවුන්ට ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීමත් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon.  Susantha Punchinilame.  
You have 10 minutes. 

[අ.භා. 2.53] 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන්  වචන 
ස්වල්පයක් කථා  කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි 
කියලා හිතුවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙපොඩි ජලාශ, කාලීන ජලාශ, 
 ෙලොකු ජලාශ  ඔක්ෙකෝම 1,235ක් විතර තිෙබනවා.  ෙමතරම් 
ජලාශ පමාණයක් තිබුණත්, අෙප්  මිරි  දිය මත්ස්ය  නිෂ්පාදනය 
සම්බන්ධෙයන්  අවශ්ය කරන දාරිතාව අපට ලැෙබෙන් නැහැ. 
එයට ෙහේතුව, මත්ස්ය පැටවුන් ෙබෝ කිරීෙම් මධ්යස්ථාන සීමිත 
පමාණයක් තිබීමයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්  දඹුල්ල, 
ඉරණමඩුව, උඩවලව ජලාශවල කාෆ් හා තිලාපියා වැනි 
මත්ස්යයින් ෙබෝ කරනවා. ඒ වාෙග්ම කලාවැව, ඉඟිනියාගල, 
මුරුතෙවල, ෙපොෙලොන්නරුව ජලාශවලත්  තිලාපියා වැනි 
මත්ස්යයින් ෙබෝ කරලා ජලාශවලට මුදා හරිනවා. ඒ වාෙග් 
අලුතින් තව මධ්යස්ථාන ඇති කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 
තිකුණාමලය හා ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්ක මායිෙම් "ජනරංජන 
වැව" කියලා විශාල ජලාශයක් තිෙබනවා.  ෙම් ජලාශය වලයා, 
ෙපොත්තා, කනයා  වාෙග් වඳ ෙවමින් යන,  අෙප් රටට ආෙව්ණික 
වූ මත්ස්යයින් ස්වාභාවිකව ෙබෝ වන ජලාශයක්. "ජනරංජන වැව" 
කියලායි අපි කියන්ෙන්.  ෙමන්න ෙම් වාෙග් ස්ථානයක 
මත්ස්යයින් ෙබෝ කරන මධ්යස්ථානයක් හදන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
දිස්තික්ක ෙදකම ආවරණය කරන්න පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම්,  
සමහර ෙවලාවට ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙයන් ඉස්සන් සහ මත්ස්ය 
පැටවුන්  එන්න පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම් දඹුල්ෙලන් එන්න 
පුළුවන්.  නමුත් ඒ  එන පමාණය වැව් ටික පුරවන්නට මදි.  ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් "ජනරංජන වැව"  
වාෙග්ම රෙට් තිෙබන අෙනකුත්  සුදුසු සථ්ාන පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා මත්ස්ය අභිජනන මධ්යස්ථාන ඇති කර මිරි  දිය මත්ස්ය 
කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන්නය කියලා.  

 මා ඔබතුමාට  මතක් කරනවා,  විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය 
විශාල වශෙයන් රටට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන් 
කර්මාන්තයක් බව. මම හිතන විධියට දැනටමත් ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමොකද, මම නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න කාලෙය් අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා විෙශේෂ කාර්ය බලකායක් පත් කරලා ෙම් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අප දිරිමත් කළා. ඒ කාලය තුළ 
අපි හඳුනා ගත් කාරණා කිහිපයක් අධ්යයනය කරලා අවශ්ය සහන 
ලබා දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ දී මුහුණ පෑමට සිදු වුණ 
පශ්න, ෙපොලීසිවලින් ඇති වුණු පශ්න, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට අවශ්ය 
පුහුණුව සිංගප්පූරුව වැනි රටවලදී ලබා දීලා ඒවා නිරාකරණය 
කළා. නමුත්  තවත් පශ්න ගණනාවක් විසඳා ගන්නට තිෙබනවාය 
කියලා පසු ගිය දවස්වල අපව හමු වුණු අවස්ථාවල එතුමන්ලා 
පකාශ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයෙග් 
අඩු පාඩු සපුරා ෙදන්න  ඔබතුමාට පුළුවන් නම්, මම හිතන විධියට 
ඒ තුළින් අපට විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් උපයා ගත හැකි 
වනවා ෙමන්ම රැකියා අවස්ථා වැඩි කර ගැනීමටත් හැකි  ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ කාලෙය් තිබුණු නීතිරීති පවා ෙවනස් කරලා  වගා කරන්න 
බැරිව පුරන් වුණු කුඹුරු මඩ ෙපොකුණු බවට පත් කරන්න 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවලට ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් ෙපොකුණු 
විශාල පමාණයක් වැඩි දියුණු කරලා මිරි  දිය මත්ස්ය කර්මාන්තය 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වර්ෂවල 
ලබා ගත් විෙද්ශ විනිමය පමාණය බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ඒක බලා 
ගන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් මා 
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් ''ෙකොඩ් ෙබ්'' ධීවර වරාය ඉතාම 
අබලන් තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. තිස ් වසරක් පැවැති ශාපලත් 
යුද්ධය නිසා ඒවා හරිහැටි කියාත්මක වන්ෙන් නැතිව තිබුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව් අපි එහි  ජැටිය,  දියත්මඟ, ෙදොඹකර ඇතුළු අවශ්ය 
කරන සියලුම පහසුකම් ලබා දීලා අද වන විට අංග සම්පූර්ණ ධීවර 
වරායක් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් වැඩ කරලා ජනතාවට එහි පතිලාභ 
ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම්වායින් සිදු වුණු වංචා විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. සමහරවිට ඔබතුමා දන්නවාත් ඇති, ෙනොදන්නවාත් 
ෙවන්න පුළුවන්, ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිසක් ෙම් ''ෙකොඩ් 
ෙබ්'' ධීවර වරාෙය් ඉන්ධන පිරවුම්හෙළන් ණයට ඉන්ධන ලබා 
ෙගන රුපියල් 13,79,685ක හිඟ මුදලක් තවමත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.  තවත් ඒ වාෙග් ඒවා ඇති. මට ලැබුණු ෙතොරතුරු 
අනුවයි ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ ආපනශාලාව 
2008 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 31,500කට කුලියට දීලා තිෙබනවා. 
ඒකත් ඒ අයටමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කුලියවත් ෙගවන්ෙන් 
නැතිව ටික කාලයක් යන ෙකොට ඒ අදාළ අයට ඕනෑ විධියට  බදු 
ගිවිසුම ෙවනස් කර ෙගන රුපියල් 10,000 බැගින් ෙගවන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් ලබා ගන්නා ආදායෙමන්මයි 
ෙගවන්න ලැහැස්ති කර තිෙබන්ෙන්. ඒෙකත් තව රුපියල් 
7,01,908ක් ෙගවන්න ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල 
ආදායමක් ලබන තැනක්. හිඟ මුදලත්, කුලියත් ෙදකම එකතු 
වුණාම මාසයකට ෙගවන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 20,000යි. 
ෙම්ෙකන් ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවට වුෙණ් දවසකට තිබුණු 
රුපියල් 1050ක ආදායම රුපියල් 334 දක්වා  අඩු කර ගැනීමයි. 
2008.07.31වැනිදා ෙම් සඳහා නැවත ගිවිසුමක් අත්සන් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ ගිවිසුෙම් හැටියට මාසික කුලිය රුපියල් 31,500ක් ෙදන්න 
ඕනෑ. නමුත් ෙම් මාසික හිඟ මුදල එකතු ෙවලා 2013 වන විට 
රුපියල් 25,32,961ක් හිඟ තිබී තිෙබනවා. එයින් රුපියල් 
16,23,953ක් කපා හැර තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම්වා කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, ලාභ ලබන්න පුළුවන් ආයතනයක් පාඩු 
ලබන්න බැහැ ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉතිරි රුපියල් 9,09,008ක මුදලක් 
තමයි දැනට ඔහුෙගන් අය කර ගනිමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල 
මාසිකව රුපියල් 10,000 ගණෙන් අඩු කරන්න අලුත් ගිවිසුමකුත් 
ගහලා තිෙබනවා. වාරික වශෙයන් හිඟ මුදල් ෙගවන්න පටන් 
ෙගන තිෙබන්ෙන්  2014.03.05වැනිදා. එෙහම ෙගවා ෙගන 
ඇවිල්ලා දැනට රුපියල් 7,01,908ක මුදලක් තමයි ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දැන් ෙම් ෙගවන ආකාරයට මුදල් ෙගවා 
අවසන් ෙවන්ෙන් වර්ෂ 2021 දීයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ෙම් ආපන ශාලාවත්,  මම පළමුව සඳහන් කළ පවුලම තමයි 

වංචනික විධියට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් විසින් ෙකොෙහේවත් නැති සහනදායී  විධියකට තමයි ෙම් 
ආපන ශාලාව බදු දී තිෙබන්ෙන්.  ෙමය 2008 සිට එන එකක්.  
දැන් 2015. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ විමර්ශනයක් 
කරන්න. ෙමොකද, ෙම්ක රජෙය් මුදල් වංචාවක්. ෙම් නිසා වරායට 
ලැබිය යුතු විශාල මුදලක් අහිමි කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
සාමාන්යෙයන් ෙටන්ඩරයක් කැඳවනවා නම්, පසිද්ධ මිල ගණන් 
කැඳවා කළ යුතු ෙවනවා. එෙහම කරලා නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් වංචා කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල් බව මම වගකිව යුතු ඒ 
නිලධාරින්ට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. ෙම් වංචාවන් අද 
ෙනොෙවයි, සුනාමි කාලෙය් සිට කරලා තිෙබනවා. සුනාමි 
අවස්ථාෙවත් ෙබෝට්ටු වැඩෙපොළක් දමන්න කියා බැංකුවකින් 
විශාල මුදලක් අරෙගන, ඒ බැංකුවට ''ෙපොල්ල තියලා'' විශාල 
පාඩුවක් සිදුකර තිෙබනවා.  

අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තැනක් දියුණු කරෙගන වැඩක් 
කරන්න යනෙකොට ෙම්වාෙග් ෙද්වල් පූර්වාදර්ශ හැටියට ගිෙයොත් 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට කවදාවත් ෙම් ආයතන ෙගොඩ ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා  අනික් කටයුතු කරන ගමන්ම 
ෙම් සිදුෙවලා තිෙබන වංචාවන් ගැන ෙසොයා බලන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී වංචාවන් සිදුෙනොවන ආකරයට 
කටයුතු කර, නැවත ආදායම් ලැෙබන තත්ත්වයට Cod Bay  ධීවර 
වරාය පත් කරන්න  කියා මම විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මුලසුනට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.03] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට  ෙම්   

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.   අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් මම විෙශේෂෙයන් 
අද කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් පුත්තලම් 
දිස්තික්කයට විශාල  සම්බන්ධයක් තිෙබන ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැනයි.     

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරද්දී,  ධීවරයා පිළිබඳ ෙපොඩි නම් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  අපි 
කියනවා, "මඩ ෙසෝදාගත් කළ ෙගොවියා රෙජකි" කියලා. හැබැයි, 
අපි හැම ෙකෙනක්ම ෙගොවියාට ඒ රජකම ෙදනෙකොට,  ෙම් රට 
බත බුලතින් සංවර්ධනය කරන ෙගොවියාට ඒ තැන ෙදනවා හා 
සමානවම ධීවරයාටත් යම්කිසි ස්ථානයක් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  
ෙහේතුව, අපි සියලු ෙදනාම ඉතාම සැප පහසුවට නිදියන පාන්දර 
යාමෙය් ධීවරයා අවදි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සීතලට, වැස්සට 
අසුෙවමින්, මුහුෙද් රළට මුහුණ ෙදමින්, මරණය අෙත් තබාෙගන 
ෙගොසින් මත්ස්ය සම්පත ෙගොඩට ෙගනැත් ෙදනවා.  හැබැයි, ඒ 
මත්ස්ය සම්පත ෙගොඩට ෙගනැත් ෙදන ධීවරයා ගැන අපි කටයුතු 
කරද්දී, ඒ ධීවරයාට ලබා දී ඇති සහන සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පවතින බව විෙශේෂෙයන් අෙප් 
අමාත්යතුමාට මම මතක් කර සිටිනවා.  ෙමොකද,  අද ෙම් රෙට්  
අලුත් ආණ්ඩුවකින් තමයි අපි ෙම් කටයුතු ආරම්භ කර 
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තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුත් යහ පාලනයත් එක්ක වැඩ කටයුතු පටන් 
ගත්තාම, විෙශේෂෙයන්ම ජනපිය ෙනොවන මාතෘකා ඉදිරියට 
ෙගනැත් තිෙබනවා.  

රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සත්ය හරියට හඳුනාෙගන, 
ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා, අනාගත සංවර්ධනය සඳහා 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ෙම් අය වැය අලුත් ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරද්දී,  ධීවර කර්මාන්තෙයන් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න 
පුළුවන් කියා මම දකිනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර ෙවලාවට 
ධීවර කර්මාන්තෙයන් ෙම් රටට අපි විශ්වාස ෙනොකරන ආකාරයට 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න හැකි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වයට අපි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙයෝජනා ටික  
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  පරණ කරපු ෙද්වල් එක්ක 
ෙවච්ච අලාභ, ඒ වාෙග්ම ඒ කරපු ෙද්වල් නිසා රටට වුණ පාඩුව 
ගැන කථා කරනවාට වඩා, ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් තිෙබන සංඛ්යා   
ෙල්ඛන ටික අරෙගන ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ටික ඉදිරිපත් කරනවාට 
වඩා මම හිතනවා අ පි ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ටිකක් ගරු අමාත්යතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කිරීමට ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි  කියලා. 

මට තව පුංචි කාලයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලය තුළ ධීවරයා 
ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ධීවර රැකියාව සම්බන්ධෙයන් අපි 
ගන්නා තීන්දු තීරණ ටික ෙමොනවාද යන්න ගැන බැලිය යුතුයි. අපි 
උදාහරණක් කියනවා නම්, ෙටෝලර් යාතාවලින් ජාත්යන්තර මුහුදට 
ගිහිල්ලා මාළු අල්ලා ෙගන එන අෙප් ධීවරයා ඒ ධීවර කටයුතු 
කරද්දී, ඒ ධීවර යාතාෙවන් මත්ස්ය සම්පත ෙගොඩට ෙගනැල්ලා 
නැවත විෙද්ශ රටවලට යැවීමට අවශ්ය තත්ත්වයට සූදානම් 
ෙවන්න පුළුවන් ආකාරෙය් ඒ අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ ඒ ධීවර යාතා  
තුළ තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපට දැනගන්න ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව, අෙප්  ෙටෝලර් යාතා  
බහුතරයක ෙම් chilled bath එක හරියට නැහැ. ඒ ආකාරයට මාළු 
අල්ලා ගත්තාට පසුව, මාළු ෙගොඩට ෙගන එනෙතක්, ඒ 
ෙගනැල්ලා නැවත ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යනෙතක් ෙම් මාළුවාෙග් තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපට හරියට නැහැ. ධීවර අමාත්යාංශය හරහා තිෙබන 
ආයතන රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් ධීවර අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතනවල දක්ෂ නිලධාරින් ඉන්නවා. 

ෙම් නිලධාරින් සතු දක්ෂතාව පාවිච්චි කරලා ධීවර රැකියාව 
සම්බන්ධව දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න නම්, බහු දින ධීවර යාතා  
අපි හරියට සකස් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, මත්ස්යයා 
ෙගනැල්ලා ඒ මත්ස්යයාෙග් ගුණ එෙහම නැත්නම් මත් ස්යයාෙග් 
තිෙබන තත්ත්වය ආරක්ෂා ෙවන විධියට ෙම් බහු දින ධීවර යාතා  
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. එෙලස නිර්මාණය කරන්න අවශ්ය 
ෙවන දැනුම වාෙග්ම ඒ නිර්මාණය කරන්න අවශ්ය කරන 
පහසුකම් ටික අපි ෙම් ධීවරයාට ලබා ෙදනවා නම් එය ෙම් රෙට් 
ධීවර ජනතාව සඳහා වඩාත්ම පහසුවක් ෙවනවා කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ධීවර රැකියා ක්ෙෂේතෙය්, බහු දින යාතාවල සිට පුංචි යාතා වන 
ෙතප්පම් දක්වාහි  ඇති පහසුකම් අඩු කම වාෙග්ම තවත් පධාන 
පශ්නයක් ධීවරයාට තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ෙමම 
ධීවරයාෙග් ජීවන චර්යාවත් එක්ක, ධීවරයා ජීවත් වන පරිසරෙය්, 
ධීවරයා ජීවත් වන ඉඩම් වාෙග්ම ධීවරයාෙග් නිවාස පිළිබඳවත් 
පශ්න තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ධීවර 
අමාත්යාංශය මීට වඩා ඉතාමත්ම පාෙයෝගිකව අෙනක් 
අමාත්යාංශත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. 
මම එෙහම විශ්වාසෙයන් කියන්ෙන් දැන් අපිට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන පශ්න නිසායි.    

කටුෙන්රිය සිට හලාවත දක්වා - මාරවිල පෙද්ශයත් ඇතුළු- 
ෙවරළ බඩ තීරෙය් ෙම් වන විට ධීවරයන්ෙග් ෙගවල් ටික මුහුදට 
ගහෙගන යන්න හදනවා. ෙම්ක හදිසිෙය් ඇති වුණු සිදුවීම් 
මාලාවක්. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, ෙම් සිදුවීම් මාලාවට සහනයක් ෙදන්නට 
ධීවර අමාත්යාංශෙය් සම්බන්ධතාව ඉතාම අඩුෙවන් සිදු වුණා 
කියන එකයි. ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙවරළ 
භාරව ඉන්ෙන්. අද එය පරිසර අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන්. 
අද මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  පරිසර අමාත්යතුමා හැටියට එතුමාට මම ෙපෞද්ගලිකවම 
ෙම් ගැන කථා කරලා ෙම් සඳහා මුදල් පතිපාදන ලබා ෙගන ෙම් 
ෙගවල් ටික ෙබ්ර ගන්න මට හැකි වුණා.   

ෙමතැනදී, මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන්, ෙම් ධීවර ජනතාවෙග් ෙගවල් ටික ආරක්ෂා 
කර ගන්න කටයුතු කරන්න ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරලා දීලා  කටයුතු කළ නිසායි. අෙප් 
ධීවරයාෙග් රැකියාව ආරක්ෂා කරනවා හා සමානවම ධීවරයා 
ජීවත්වන පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි කර දිය ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු කරනවා. අපට මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තය 
ගැනත් එෙලස කටයුතු කරන්න බැරි ඇයි? අද වන විට ආසියාෙව් 
ෙබොෙහෝ රටවල විෙද්ශ විනිමය උපයන්ෙන් මිරි  දිය ධීවර 
කර්මාන්තෙයන්. අපට වැව් ටික තිෙබනවා; ඇළ-ෙදොළවල් ටික 
තිෙබනවා; ගංගා ටික තිෙබනවා. ෙම්වායින් ඵල පෙයෝජනයක් 
ගන්ෙන් නැතුව ඒවා මඩ ෙවලා; කැලෑ වැවිලා. අපි ෙම්වා ටික 
හරියට හදලා, සංරක්ෂණය කරලා ෙම් මිරි  දිය ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ගැන 
කථා කරනවා නම්, විශාල වශෙයන් කථා කරන්න කරුණු 
තිෙබනවා. නමුත්, මට කථා කරන්න කාලය නැති නිසා අවසාන 
වශෙයන්  පුංචි ෙයෝජනාවක් කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, හැම දිස්තික්කෙය්ම  මිරි  දිය ධීවර 
කර්මාන්තය සඳහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් ඒ දැනුම තිෙබන අය අපට 
ඉන්නවා. ඒ තුළින් අපට රැකියා ෙදන්න පුළුවන්; විෙද්ශ විනිමය 
උපයන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවර ජනතාවට ඉතා ෙහොඳින් 
තමුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් තුළින් සකස් කරලා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව, 
හැම දිස්තික්කයකටම ෙම් කාර්ය කරන්න පුළුවන්ය කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. කථා කරන්න කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. 
නමුත්, කාල ෙව්ලාව මදි. මා හට ෙමම අවස්ථාව ලබා දුන් 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[பி.ப. 3.11] 

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

மாைலேவைளயில் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதத்திேல பங்குபற் வதற்கு எனக்கு ஒ  சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தி க்கிற . மீன்பி த் ைறக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கின்றெபா  மீனவர்கள் 
சம்பந்தமான சில க்கியமான விடயங்கைள ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கைளச் 
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ேசர்ந்த மீனவர்கள் ப கின்ற ன்ப, யரங்கைள ம் 
அவர்க ைடய எதிர்காலம் ெதாடர்பில் நம்பிக்ைகயில்லாதி க் 
கின்ற சூழ்நிைலைய ம் நான் உங்க க்கு எ த் ைரக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெசன்ற வாரத்தில் 'இைணயம்' என்ற வட மாகாண 
கடற்ெறாழிலாளர்க ைடய 9 - 10 சங்கங்கள் என்ைன ம் 
தி . சுமந்திரன் அவர்கைள ம் ெகா ம்பில்  சந்தித்தன. 
ஏற்ெகனேவ சில வாரங்க க்கு ன்ன ம் அவர்கள் 
எங்கைளச் சந்தித்தி ந்தார்கள். ெப ம் ெசல கைளச் ெசய்  
தங்க ைடய ஒ  மகாநாட்ைட நடத்திவிட் , அங்கி ந்  
வந் தான் எங்கைள அவர்கள் சந்தித்தார்கள். அப்ேபா  பல 
ேகாாிக்ைககைள அவர்கள் எங்களிடம் ன்ைவத்தார்கள். 
அைவ அந்த மகாநாட் ல் அவர்கள் எ த்த க்கிய 
தீர்மானங்களாகும். அைவகைளத்தான் நான் இங்கு 
உங்களிடத்திேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அைவயாவன, "இ ைவப் படகுகைளத் தைடெசய்வதற் 
காக, உள் ர் படகுகைளப் பயன்ப த் பவர்க க்கு 
மானியம் மற் ம் கடன் அ ப்பைடயில் பலநாட் படகுகைள 
வழங்குதல் ேவண் ம்; ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களின் 
வ ைகைய ற்றாகத் தைடெசய்ய ேவண் ம்; 

தியவர்க க்கான மீன்பி  அ மதி வழங்கப்படக்கூடா ; 
இந்திய மீனவர்களின் வ ைகைய ற்றாகத் த க்க ேவண் ம்; 
எல்ைலதாண்  வ ம் படகுகைளப் பறி தல் ெசய்  
அரசுைடைமயாக்க ேவண் ம்; மீனவர்கைளத் த த்  
ைவக்காமல் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம்; சட்டவிேராதமான 
ெதாழில் ைறக்ெகதிரான சட்டங்கைள உாிய ைறயில் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்; த்தத்தால் ெதாழிைல 
இழந்தவர்கைள இனங்கண் , அவர்கள் மீளத் ெதாழிைல 
ஆரம்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம்; 
மீனவக் கிராமங்களில் திய இறங்கு ைறகைள 
அைமப்பேதா , இ வைர னரைமக்கப்படாத இறங்கு 

ைறகைள ம் னரைமத்தல் ேவண் ம்" என்பனவாகும்.  

உண்ைமயில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த 
மீனவர்கள் பல வைககளி ம் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
குறிப்பாக, சுனாமியினால் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கெளன்றால் அ  மீனவர்கள்தான்! நான் 
தனிேய வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளப் பற்றிக் 
குறிப்பிடவில்ைல. ஆனால், குறிப்பாக நீங்கள் வடக்கு, 
கிழக்ைகப் பற்றிக் கவனெம க்க ேவண் ெமன்  
குறிப்பி கின்ேறன். இரண்டாவதாக, 30 ஆண் க க்கும் 
ேமலாக நடந்த ேபார் காரணமாக ம் மீனவர்கள்தான் மிக 
அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டார்கள். ெதாழிைல மட் மல்ல, 
தங்க ைடய உைடைமகள், ெசாத் க்கள்,  வாசல்கள் என 
அத்தைன ம் இழந்தி க்கிறார்கள். உயிாிழந்தவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் மீனவ கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபால, மீனவ ச தாயத்திேல 
ெபண்கள் தங்க ைடய தைலவைன - உைழப்பாளிைய 
அதிகளவில் இழந்தி ப்பைத ம் நாங்கள் மதிப்பிடலாம். 
அதாவ , கு ம்பத் தைலவைன இழந்த கு ம்பங்கள் 
அதிகமாக இ க்கின்றன. பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்ைதகள் 
அநாைதகளாக இ க்கின்ற நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற .  

அ த்ததாக, இந்தியாவி ந்  வ கின்ற இ ைவப் 
படகுகைளப் பற்றி அவர்கள் ஓர் அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிட் க்கின்றார்கள், "கிட்டத்தட்ட 1000 தல் 1500 
வைரயான இந்திய இ ைவப் படகுகள் வட பகுதி அல்ல  
எங்க ைடய கடற்பிரேதசங்களில்  வளத்ைத ம் அள்ளிச் 

ெசல் கின்ற அள க்கு கடற்ெறாழி ல் ஈ ப கின்றன" 
என் . அதனால், எங்க ைடய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த 
மீனவர்கள், சி  ெதாழி ல் ஈ ப பவர்கள் பாதிக்கப்ப  
கின்றார்கள். அவர்களிடம் இ ைவப் படகுகள் இல்ைல. 
இதனால், எங்க ைடய மீனவர்கள் பாாிய இழப்ைபச் 
சந்திக்கின்ற அேதேவைள, தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்க்ைகக்குக்கூட மீைனப் பி க்க யாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள்.  

அ த்ததாக,  வடக்கு, கிழக்கிேல மீன் வளம் நிைறந்த 
பிரேதசங்களில் ெதன்னிலங்ைகயில் இ ந்  வ கின்ற 
மீனவர்கள்  25 horsepower - குதிைர வ ைவவிட அதிக 
வ ள்ள விைசப் படகுகைள ம் multi-day fishing boats - 
நீண்ட நாட்கள் கட ல் தங்கியி ந்  மீன்பி க்கக்கூ ய 
படகுகைள ம் பயன்ப த்தி மீன்பி யில் ஈ பட் , 
எங்க ைடய கடல் வளத்ைதச் சுரண் ப் பிைழக்கின்றார்கள். 
அைதவிட, எங்க ைடய பிரேதசத்  மீனவர்கள் தங்க ைடய 
கைரேயாரங்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். அ  எப்ப  
என்றால், அவர்கள் ெதாழில் ெசய்கின்ற பிரேதசங்களில் 
ெப ம்பாலான பகுதிகைள இரா வத்தினர் ைகப்பற்றியி க் 
கின்றார்கள். இ  மிக க்கியமான விடயம். குறிப்பாக, 
காைரநகர், மாதகல், காங்ேகசன் ைற, வல்ெவட் த் ைற, 
ப த்தித் ைற, மற் ம் சுண் க்குளம் தல் ல்ைலத்தீ ப் 
பிரேதசம் வைரக்குமான மிக நீண்ட கடற்பிரேதசத்திேல 
ெப ம்பாலான நிலப்பரப்ைப இரா வத்தினர் ைகப்பற்றி 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். அ மட் மல்ல, சுனாமி 
ஏற்பட்டதற்குப் பிறகு, கடல் எல்ைலயி ந்  100 மீற்றர் 
வைரயான பிரேதசத் க்குள் ெதாழில் ெசய்யேவா, 

கட்டேவா யா  என்  ஒ  கட்டைள இ க்கின்ற . 
இவற்ைறெயல்லாம் ஒட் ெமாத்தமாகப் பார்த்தால், இந்த 
மீனவர்கள்தான் கடந்த 30 ஆண் களிேல பல வழிகளி ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள் என்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கிற .  

ெசன்ற கிழைம எங்கைளச் சந்தித்த மீனவர்கள் 
இன் ெமா  திய விடயத்ைத ம் ெசான்னார்கள். 
அண்ைமயில் ஏற்பட்ட ெவள்ளம் காரணமாகத் தாங்கள் மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டதாக ம் அந்த ேநரத்தில் அன்றாட 
வாழ்க்ைகக்காக சி  படகுகள் லம் ஓரள க்ேக ம் 
மீன்பி யில் ஈ படச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல என் ம் 
ெவள்ளம் வந்ததால் தங்களால் அந்தத் ெதாழிைலச் 
ெசய்ய யாமல் இ ந்ததாக ம் ெதாிவித்தார்கள். 
இ ெதாடர்பில் நான் வட பகுதியில் இ க்கின்ற அரசாங்க 
அதிபர் அவர்க டன் ேபசிேனன். அதன் பிற்பா , ஒ  
கு ைவ அவாிடம் அ ப்பிேனன். அதன்ப  20,000க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்கள் ெவள்ளம் காரணமாகத் அவர்கள  
ெதாழிைல இழந்  பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்  அவர் 
மதிப்பிட் ச் ெசான்னார். ஆனப யால், ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரேதசங்க ைடய அரசாங்க 
அதிபர்கேளா  ெதாடர் ெகாண்  அல்ல  நீங்கள் ேநர யாக 
அந்தப் பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  அங்குள்ள மீனவச் 
சங்கங்கேளா  ேபசி, அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள 
ேநர யாகத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அ த் ,  இந்திய இ ைவப் படகுகளின் அத் மீறல் பற்றி 
உங்க ைடய அைமச்சரைவயில் பல ைற 
ேபசப்பட் ந்தா ம், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய 
நாங்க ம் இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ன்பி ந்த பிரதமா் 
அவர்களிடம், "இந்திய இ ைவப் படகுகள் எம  
கடற்பிரேதசத் க்குள் வ வைதத் த ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்" என்  ேகட்ேடாம். அ  ெதாடர்பில் அவர் 
அதிகாாிக க்கு உத்தரவிட்டார் என்ப  எங்க க்குத் 
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ெதாி ம். இன்  தமிழக தலைமச்சராக இ க்கின்ற 
ெஜயல தா அவர்க டன் எங்க ைடய பிரதமர் அவர்கள் 
இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ேபசேவண் ம். நாங்கள் ஒ  
கட்சியாகச் ெசன்  அவேரா  ேபசுவைதவிட, எங்க ைடய 
க த் க்கைள ம் மீனவர்க ைடய தீர்மானங்கைள ம் 
ெபற் க்ெகாண் , பிரதமர் அவர்கள் ேநர யாகச் ெசன்  
ேபசேவண் ம். அ  ஒ  க்கியமான விடயம் என்பதால் 
நாங்கள் இவ்வா  ெசய் ம்ப  வற் த் கின்ேறாம்.  

ெதாடர்ச்சியாக இந்தக் கடல் வளங்கள் அழிக்கப்ப வைத 
இந்தியாவின் தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் நிைனத்தால் 
நிச்சயமாக நி த்த ம். அைத வற் த்த ேவண் ய 
ெபா ப்  ஓர் அரசு என்ற ைறயில் உங்க ைடய 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . இந்த மக்க ம் பைழய 
ெகா ங்ேகாலாட்சிக்கு எதிராக, ஒ  நல்லெலண்ண 
அ ப்பைடயில் ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு மிகப் ெப மளவில் வாக்களித்தவர்கள்தான். 
ேபாாிேல அவர்கள் இவ்வள ரம் ப  ெகா த்ததற்குப் 
பின்ன ம், கூ தலாகக் கைரேயாரப் பகுதி மக்கள் இந்தத் 
ேதர்த ேல மிகத் ெதளிவாக, ல் யமாக ஓர் ஆட்சி 
மாற்றத் க்காக வாக்களித்தார்கள். ஆட்சி மாற்றத் க்காகப் 
ெபறப்பட்ட வாக்குகளில் அவர்க ைடய வாக்குக ம் 
கணிசமானைவ என்பைத நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டாக 
ேவண் ம். அதன் லம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ஜனாதிபதி 
அவர்களின் தைலைமயி க்கின்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் 
கட்சி ம் ஒன்றாக இைணந்  இன்  நடத் கின்ற திய 
அரசாங்கத்திேல நீங்க ம் அைமச்சராக இ க்கின்றீர்கள். 
ஏைனய விடயங்கைள நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல குறிப்பிடத் 
ேதைவயில்ைல என நிைனக்கின்ேறன். ஓட் ெமாத்தத்தில் 
மீனவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் ஏைனய சாதாரண 
மக்கைளவிட அதிகமாக உள்ளன. இவ்வா  அைனத் த் 

ைறகளி ம் மிக அதிகமாகப் பாதிப் க்குள்ளான இந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனைய நீங்கள் உடன யாகத் 
தீர்க்கேவண் ெமன்  நான் வற் த்த வி ம் கின்ேறன்.  

நிதியைமச்சரவர்கள் தன் ைடய வர  ெசல த் திட்ட 
உைரயிேல எங்க ைடய கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் 
மீன்பி த் ைற கங்கைள - fisheries harbours அைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பைதப் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், 
எங்க ைடய தைலவராக மதிக்கப்ப கின்ற தந்ைத 
ெசல்வநாயகம் அவர்களின் ெதாகுதியான காங்ேகசன் 

ைறயிேல மீனவர்க க்ெகன்  இ க்கின்ற மிக ம் 
க்கியமான ஒ  பிரேதசம் மயி ட் த் ைற ஆகும். 25 

ஆண் க க்கு ேமலாக அந்தப் பிரேதச மக்கள் 
மயி ட் த் ைறக் கட க்குப் ேபாக யாம ம், 
அவர்க ைடய வாசல்கள் அழிக்கப்பட்ட நிைலைமயில் 

க க்குப் ேபாக யாம ம் வாழ்விழந்  ேபாயி க் 
கின்றார்கள். மயி ட் த் ைற மீன்பி த் ைற கத்ைதத் 
தற்ேபா  இரா வத்தினர் அல்ல  உங்கள  அரசுடன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கப்பல்களில் ெகாண் வ கின்ற 
பண்டங்கைள ஏற்றி இறக்குகின்ற ஓர் இடமாகப் 
பாவிக்கின்றார்கள். அவ்வாறாயின், ஏன் மயி ட் த் 

ைறையச் ேசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் அங்கு 
ெசன்  மீன் பி க்க யா ? நாங்கள் சில தினங்க க்கு 

ன்னர் நிதி அைமச்சைரச் சந்தித் , அந்த மீன்பி த் 
ைற கம் மீள ம் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ெமன் ம் 

அதற்கான நிதிைய ஒ க்கித் த மா ம் அவாிடம் 
ெசால் யி க்கின்ேறாம். அேதேபான் , மீன்பி ப் 
படகுகைளக்ெகாண்  மீன் பி க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள் இ க்கின்ற கு நகர், ப த்தித் ைற, வல்ெவட் த் 

ைற ேபான்ற இடங்களி ள்ள மீன்பி த் ைறகள் பற்றி ம் 

அவர்கள  ேகாாிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ந்த . 
நிச்சயமாக, அவற்றில் மயி ட் த் ைறக்கு தன்ைமயான 
இடம் ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன்  நான் உங்களிடம் 
வற் த்திக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்தப யாக, மீனவர்கள் மட் மல்ல இடம்ெபயர்ந்த 
விவசாயிக ம் வங்கிகளிேல கடன் ெபற்றி க்கின்றார்கள். 
ேபார்க்காலத்தி ம் அதற்கு ன்ன ம் அதற்குப் பின்ன ம் 
அவர்கள் கடன் ெபற்றி க்கின்றார்கள். ஆனால், அந்த மக்கள் 
இப்ேபா  அந்தக் கடன்கைளச் ெச த்த 

யாம க்கிறார்கள். வட மாகாண மீனவ ஒன்றியத்ேதா  
நைடெபற்ற சந்திப்பிேல, அந்த இைணய மகாநாட் ேல 
எ த்த தீர்மானங்களிெலான்  மீனவர்கள் எ த்த கடன்கைள 
இரத் ச் ெசய் மா  ேகா வதாகும். மீனவர்கள் 
ெதாழி ல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் எ த்த கடன்கைளக் 
கட்ட யாம க்கின்றார்கள். அேதேபால் இடம்ெபயர்ந்த 
விவசாயிகள் தங்க ைடய நிலங்க க்கு வந்  ெதாழில் 
ெசய்ய யாததனால், அதாவ  இரா வம் அந்தப் 
பிரேதசங்கைளக் ைகப்பற்றி ைவத்தி க்கின்ற 
காரணத்தினால், அவர்க ம் வங்கிகளில் ெபற்ற கடன்கைளக் 
கட்ட யாமல் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, மீனவா்களின் 
வங்கிக்  கடன்கைள நீங்கள் இரத்  -Write it off - 
ெசய்யேவண் ெமன்  நான் உங்களிடம் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.   

நாங்கள் பாரா மன்றக் கு க்களிேல உ ப்பினராக 
இ ப்பவர்கள். எனக்குத் ெதாி ம், PAC, COPE 
ேபான்றைவகளின் கு க் கூட்டங்களின்ேபா , எத்தைன 
ஆயிரமாயிரம் ேகா  பாையக் ெகாள்ைளய த்தவர்கள் 
அதில் சம்பந்தப்பட் ந்தா ம் அந்தக் கடன்கள் இரத் ச் 
ெசய்யப்பட்ட நிகழ் கள். ஆனால், ஒ  நியாய ர்வமான 
காரணத்தினால், ேபாாினால் அல்ல  நிலங்கள் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அல்ல  இந்திய 
இ ைவப் படகுகளின் வ ைகயா ம் ெதன்னிலங்ைக 
மீனவர்களின் வ ைகயா ம் தங்க ைடய ெதாழிைல 
இழந்தி க்கின்ற மீனவர்களின் கடன்கள் இரத் ச் 
ெசய்யப்படாம க்கின்றன. அவ்வாேற, கமக்காரர்க ம் 
அவர்க ைடய சங்கத்தி ைடய ேவண் ேகாள்கைள 
எம்மிடம் தந்தி க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, நீங்கள் குறிப்பாக 
மீனவர்கள் எ த்த கடன்கைள இரத் ச் ெசய்தால் நன்றாக 
இ க்கும், அல்ல  அவர்கள் மீண் ம் தங்கள் ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கு அவர்க க்கு வள்ளங்கள், வைலகள், 
உபகரணங்கைளக் ெகா த்  அவர்க ைடய இடங்களிேல 
ெதாழிைலச் ெசய்ய விட்டால்தான் அவர்கள் தாம் ெபற்ற 
கடைனச் ெச த்தக்கூ யதாக இ க்கும். அ  மட் மன்றி, 
அவர்கள் ெதாழில் ெசய்வதற்கு நீங்கள் ேம ம் கடன்கைளக் 
ெகா க்க ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேகட்ப கூட 
நியாயெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இேதேநரம் நான் இன் ெமா  க த்ைத ம் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல ேபார் 
காரணமாக அகதிகளான மீனவர்கள் உட்பட அைனவ க்கும் 
அவர்கள் மீளக்கு ேய ம்வைர நிவாரணம் வழங்கப் 
ப ெமன்  கூறி, அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்  
வந்த . ஆனால், ெசன்ற ஆட்சிக்காலத்தின் பிற்பகுதியிேல 
அந்த மக்கைள மீள்கு ேயற்றாமேல - அவர்களில் மீனவர்கள் 
அதிகமாக இ க்கிறார்கள் - அவர்க க்கான நிவாரணங்கள் 
கடந்த 3 - 4 வ டங்க க்கு ேமலாக நி த்தப்பட் விட்ட . 
உங்க ைடய ஆட்சி வந்ததற்குப் பிறகு யாழ். ெசயலகத்தில் 
நைடெபற்ற ஒ  கூட்டத்தில் மீ்ள்கு ேயற்ற அைமச்ச ைடய 
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பிரதிநிதிக க்கு ன்னால் "அவர்கள்  மீளக்கு ேய ம் 
வைரக்கும் அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கேவண் ம்" என்  
தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட ; அ  நிைறேவற்றப்படவில்ைல. 
அதிேல கடேலாரப் பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற மக்கள்தான் 
தங்கள் ெசாந்த இடங்கைள விட்  ேவ  இடங்களி ம் 
நண்பர்க ைடய களி ம் இ க்கிறார்கள். என்ைனக்கூட 
அப்ப க் குறிப்பிடலாம், அதற்காக நான் நிவாரணம் 
ேகாரவில்ைல. அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த மண் க்குத் 
தி ம்ப யாமல் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் அந்தப் 
பிரேதசங்களில் மீளக் கு ேயற ேவண் ம். இதற்கான 
ேபாராட்டத்தில் நாங்கள் ஈ பட் க்கின்ேறாம். ஆனப யால், 
கடைனக்கூடக் கட்ட யாமல் தவித் க்ெகாண் க்கின்ற 
மீனவர்க ைடய கடன்கைள இரத் ச் ெசய்வதற்கு நீங்கள் 
நிச்சயமாக நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  நான் 
மீண் ம் உங்களிடம் வ த்திக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

அ த்ததாக, குறிப்பாக ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசத்திேலா 
அல்ல  மன்னார் பிரேதசத்திேலா மீனவர்க க்கான ஒ  
பயிற்சிெநறிையப் பல்கைலக்கழக மட்டத்தில் உ வாக்க 
ேவண் ம். உதாரணமாக,  ஜப்பான், ேநார்ேவ  ேபான்ற 
நா களிேல அதற்ெகன்  பல்கைலக்கழகங்கள் உ வாக்கப் 
பட் , அைவ அவர்க க்குத் ெதாழி க்கான பயிற்சிகைள 
அளித் வ வைத ம் தலீ கைளச் ெசய்வைத ம் நான் 
பார்த்தி க்கின்ேறன். அேதேபால, ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசம் 
ஆழ்கடல் பிரேதசமாக ம், மன்னார்ப் பிரேதசம் பரைவக் 
கடலாக ஆழம் குைறந்த  பிரேதசமாக ம் உள்ள . ஆகேவ, 
இந்த இடங்கைள ஆய் க க்குச் சிறந்த இடமாகப் 
பயன்ப த்தலாம். அந்த இடங்கைள ஒன்றிைணத்  நீங்கள் ஓர் 
ஆய்  நிைலயத்ைத அல்ல  பல்கைலக்கழக மட்டத்திேல - 
அந்தப் ெப மதிேயா  - ஒ  பல்கைலக் கழகத்ைதக்கூட 
அைமப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்கலாம். அதன் லமாக 
மீன்பி த் ைறயிேல அவர்கைளப் பட்டதாாிகளாக, பல் 

ைறகைள ஆய் கைளச் ெசய்யக்கூ யவர்களாக  
உ வாக்கலாம். 

இன்  உலகத்திேல பல நா களில் இந்த மீன்பி த் ைற 
மிகப் ெபாியளவிேல வளர்ச்சிெபற் ள்ள . எங்கள் 
நாட் க்குக்கூட பல நா களி ந்  தகரத்திலைடக்கப்பட்ட 
மீன்கள் - tinned fish நிைறய வந் ெகாண் க்கின்றன. 
குறிப்பாக, ேபாாினாேல பாதிக்கப்பட்   அழிந்த எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் ice ெதாழிற்சாைலகைள நி வி அங்கு 
பி க்கின்ற மீைனப் பா காப்பாக ைவத்  அல்ல  பதனிட்  
நீண்ட காலத் க்கு ைவத்தி க்கக்கூ ய திட்டங்கைள வகுத்  
அந்தத் ெதாழிற் ைறைய ன்ேனற்ற ம். வடக்கிேல 
மட் மன்றி எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் பி க்கின்ற மீைனப் 
பதப்ப த்தி அதைன ஏற் மதி ெசய்யக்கூ ய அள க்கு 
ெதாழிற்சாைலகைள நீங்கள் நி வலாம். இதைன 
ெதன்னிலங்ைகயில்கூட கைரேயாரப் பகுதிகளில் ெசய்யலாம் - 
ெசய்ய ேவண் ம். ஏெனன்றால், மீனவக் கு ம்பங்களில் 
கு ம்பத் தைலவைன இழந்த ெபண்கள் மிக அதிகமாக 
இ க்கிறார்கள்; இைளஞர்கள் ேவைலயற்றி க்கிறார்கள். 
எல்ேலா ம் மீன்பி த்  ெதாழி க்காகக் கட க்குப் 
ேபாகின்றவர்களாக இ க்க யா .  

தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் மீன்பி த் ெதாழி ல் 
ஈ ப பவர்க க்கு ந ன இயந்திரங்கள், வைலகள் மற் ம் 
நீண்ட நாட்கள் கட ல் தங்கிநின்  மீன்பி ப்பதற்கு வசதியாக 
multiday boats - இ ைவப் படகுகைள வழங்கினால் அவர்கள் 
ஆழ்கடல் வைரக்கும் ெசன்  சிறிய மீன்கைளேயா, ெபாிய 

மீன்கைளேயா பி க்க ம். அதற்கு எல்ைலகள் 
இடப்ப கின்றேபா  அ  சாத்தியமாகும். ஆகேவ, அங்குள்ள 
மீனவர்க க்கு மீன்பி ப்பதற்ேகற்ற ேபாதிய வளத்ைத ம் 
வாய்ப் கைள ம் உபகரணங்கைள ம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த மீனவ சங்கத்தினர் என்னிடம் ஒ  கணக்கு 
விபரத்ைதத் தந் ள்ளார்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் அ  
பற்றிக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  குறித்த 
காலப்பகுதிக்கான மதிப்பீட் ன்ப  இந்திய இ ைவப் 
படகுகளின் வ ைகயால் ஒவ்ெவா  நா ம் சுமார் 5,293 
மில் யன் பாய் இழக்கப்ப வதாக அதில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . எம  மீனவர்கள் அங்கு மீன்பி க்க 

யாைமயால் அல்ல  அவர்களின் மீன் ெகாள்ைளய க்கப் 
ப வதால் இந்தத் ெதாைக இழக்கப் ப கின்ற . எனேவ, 
எம  மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பா காக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  எம  மக்கள் அேநகர் டற்றி க்கின்றார்கள், 
நிலமற்றி க்கின்றார்கள், கடேலாரத்ைதப் பாவிக்க யாமல் 
இ க்கின்றார்கள். நான் நிைனக்கின்ேறன், காைரநகாி ம் 
கடற்பைடயினர் நிலங்கைள ஆக்கிரமித் ள்ளார்கள் என் . 
அேதேபால் மாதகல், காங்ேகசன் ைற, மயி ட் , 
வல்ெவட் த் ைற, மற் ம் ப த்தித் ைற ெதாடக்கம் 
சுண் க்குளம் வைரயான மீன்பி த் ைறகைள இரா வம் 
ஆக்கிரமித் ள்ள . அங்ேக அவர்கள் எம  மக்களின் 

கைள, ேகாவில்கைள எல்லாம் அழித் விட் த் தமக்குத் 
ேதைவயான வர்த்தக வி திகைள அைமத்  வர்த்தகம் 
ெசய்கிறார்கள். எனேவ, அந்த இடங்கைள 
இரா வத்தினாிடமி ந்  வி வித் , எம  மீனவர்கைள - 
அந்த இடங்களின் ெசாந்தக்காரர்கைள - அங்கு கு ேயற 
அ மதியளிக்க ேவண் ம்.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 
ேபாட் யி வதற்கு தல் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் டன் 
ெசய் ெகாண்ட பல உடன்ப க்ைககள் இ க்கின்றன. அைவ 
ைகச்சாத்திடப்பட்டைவ அல்ல. "எந்த நிலம் ஆக்கிரமிக்கப் 
பட் ள்ளேதா, அந்த நிலம் அந்தக் கு மக க்ேக 
ைகயளிக்கப்ப ம் " என்ற வாக்கு தி ம் அந்த விடயங்களில் 
அடங்கும். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத் க்கு 
வ ைகதந்  ஒ  நிகழ்ச்சியிேல கலந் ெகாண்டேபா  நான் 
அவாிடம் அைதப்பற்றி எ த் க்கூறிேனன். அ  விஜயகலா 
அம்ைமயார் அவர்க க்கும் ெதாி ம். அப்ெபா  அவர், 
"நாங்கள் வாக்கு திகள் பற்றி ஓர் உடன்ப க்ைக 
ெசய்யவில்ைல என்  மாைவ ேசனாதிராஜா ெசான்ன  சாி. 
ஆனால், நாங்கள் இதய ர்வமான ஓர் உடன்பாட் க்கு 
வந்தி ந்ேதாம்; அைத நிைறேவற் ேவாம்" என்  ெசான்னார்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் ஓர் இளம் 
அைமச்சர். அ ேபால் இம் ைற பாரா மன்றத் க்கு நிைறய 
இைளஞர்கள், தியவர்கள் வந் ள்ளார்கள். இன்  நீங்கள் 
ஒ  திய சிந்தைனக்கு வரேவண் ம். ெதன்னிலங்ைக மீனவ 
ச கத் டன் எம  மீனவ ச கத்ைத ஒப்பிட் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். இன்  தி ேகாணமைலயி ள்ள எம  தமிழ் 
மீனவர்கள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். 
ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ பவர்கள்தான் அங்கு சில 
விடயங்கைளக் ைகயா கின்றார்கள்.  
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, what is your point of Order? 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, என்ைனவிட நீங்கள் 

திர்ந்த அரசியல்வாதி. நீங்கள்தான் எங்க க்கு வழிகாட்ட 
ேவண் ம். ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் நீங்க ம் நாங்க ம் 
ேசர்ந் தான் இந்த ஜனாதிபதி அவர்கைளப் பதவிக்குக் 
ெகாண் வந்ேதாம். எதிர்காலத்தில் உங்கள் ேகாாிக்ைககள் 
அைனத்ைத ம் எங்கள் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் கட்டாயம் நைட ைறப்ப த் வார்கள்.   
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நீங்கள் என்ைன திர்ந்த அரசியல்வாதி என்  

குறிப்பிட்டைமக்கு நன்றி. நீங்கள் எங்கேளா  ஒன் ேசர்ந்  
ேவைல ெசய் ர்கள், உங்கள் அரசாங்கத்தின் லம் குறித்த 
ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற்றித் த ர்கள் என்  நாம் 
நம் கின்ேறாம். அைதத்தான் நான் உங்க க்குச் ெசால்லலாம்.  
நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இப்ேபா  ேபச்ைச 
த் க் ெகாள் ங்கள்!  

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ கின்ற தலாளி 

மீனவர்கள்தான் தி ேகாணமைல மீனவர்களின் பல்ேவ  
விடயங்கைள ம் ைகயா கின்றார்கள். அதாவ  
அவர்க க்கு வள்ளங்கைள வழங்குகின்றார்கள், வைலகைளக் 
ெகா க்கின்றார்கள். அேதேநரம் அந்த மீன்கைள ம் 
அவர்கேள வாங்கிச் ெசல்வதால் அப்பகுதி மீனவர்கள் 
நன்ைமயைடய யா ள்ள .  

ஆனப யால் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் கவனெம த்  மிக 
க்கியமாக அந்த மக்க க்கு உடன  நிவாரணம் வழங்க 

ேவண் ம். அவர்கள் பட்ட நீண்டகாலக் கடைன நீக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்திய இ ைவப் படகுகள் பற்றி அ த்த அைமச்சரைவக் 
கூட்டத்தில் பிேராித் , இந்தியப் பிரதம அைமச்ச டன் ேபசி, 
குறித்த பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவக்க ேவண் ம் என்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.35] 
 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ධීවරයන් විශාල පමාණයක් සිටින දිස්තික්කයකින් 
පැමිණි මන්තීවරයකු වශෙයන්, ඒ වාෙග්ම ධීවර ගම්මානයකින් 
පැමිණි මන්තීවරයකු වශෙයන් මම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසය ෙදස බලන විට ධීවර 
ක්ෙෂේතයට වැඩිම වැඩ පමාණයක් කෙළේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතුයි. 
එතුමා තමයි අෙප් දිස්තික්කයට, ලංකාවට විශාල වැඩ පමාණයක් 
 කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර වරාය රාශියක් හදලා, ධීවර ගම්මාන 
රාශියක් හදලා, නිවාස ඇමතිතුමාටත් වඩා නිවාස හදලා දුන්නා, 
අෙප් ධීවර ජනතාවට. ඒ වාෙග්ම ධීවර ජනතාවෙග් යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කරන්න  වැඩසටහන් රාශියක් දියත් කෙළේ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, මීට 
අවුරුදු 15කට  විතර කලින්, 2000 වර්ෂෙය්දී පමණ කුඩාවැල්ල 
කියන මාෙග් ගම්මානය ඉතා දිළිඳු ගමක්. හැබැයි, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් කුඩාවැල්ල ගම්මානයට 
ලංකාෙව් ෙලොකුම ධීවර වරාය ලබා දීම  නිසා අද ෙවද්දී  දිවයිෙන් 
ෙපොෙහොසත්ම ධීවර පජාව ඉන්ෙන් කුඩාවැල්ල පෙද්ශෙය්. ඒ නිසා 
මම එතුමාට ඒ පිළිබඳව ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ රජෙය් කැබිනට් අමාත්යවරයා, 
රාජ්ය අමාත්යවරයා, පළාත් සභාෙව් අමාත්යවරයා කියන ෙම් තුන් 
ෙදනාම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය. ඒ 
දිස්තික්කෙයන් තමයි මමත් ෙත්රී පත් වුෙණ්. ඒ නිසා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එදා අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කරපු 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගනියලා ඔබතුමන්ලා අෙප් ධීවරයන් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පමාණයක් කරයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද අපට පවෘත්තිවලින්, 
අමාත්යාංශ නිෙව්දනවලින් දැන ගන්න ලැෙබනවා, යුෙරෝපා 
සංගමය විසින් ධීවර ක්ෙෂේතයට  පනවා තිබුණු ඒ සම්බාධක 
ළඟදීම ඉවත් වන බව. ෙම් සඳහා අපට conditions රාශියක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. ඒවායින් සියයට අනූවකට වැඩි 
පමාණයක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් හිටපු රජය -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය- කටයුතු කළා. තවත් සියයට දහයක විතර 
පමාණයක් තමයි ෙම් රජයට කරන්න ඉතුරු ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම මම දැන ගන්න කැමැතියි  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ඒ තහනම ඉවත් වීමත් සමඟම ධීවර ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව සඳහා 
අෙප් තිෙබන සූදානම ෙමොකක්ද කියලා. පිට රටවලට මාළු 
යවන්න අෙප් සූදානමක් තිෙබනවාද? නාවික සැතපුම් ෙදොළහක් 
වැනි අෙප් මුහුදු තීරය තුළ තිෙබන මාළු සම්පත අද ෙකෙමන් 
ෙකෙමන් ක්ෂය ෙවමින් පවතිනවා.  ෙම් කිෙලෝමීටර් ෙදොළෙහේ  
සීමාෙවන් එහාට ගිහිල්ලා ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන් 
බහු දින යාතා අපට තිෙබන්ෙන් 4,050ක් වැනි ඉතා සුළු 
පමාණයක්. ඒ නිසා ඉල්ලුමට අවශ්ය සැපයුම ලබා ෙදන්න නම්, 
අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සඳහා යාතා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහමත් 
නැත්නම් බදු නැතුව ඒ යාතා ෙගන්වීමට ෙහෝ යාතා මිලදී ගැනීමට 
ආධාර ලබා දීමට ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළ යුතුයි. 2015 අය 
වැය තුළින් ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 40ක් ෙවන් ෙවලා 
තිබුණා. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි, 2016 අය වැෙයන් ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියලක්වත් ෙවන් ෙවලා නැති බව. ඒ තත්ත්වය උඩ 
විෙද්ශ රටවල නැව් අෙප් මුහුදු තීරයට ඇවිල්ලා, අෙප් මාළු ටික 
අල්ලා ෙගන යාවි. ඒ  නිසා ඉල්ලුමට අවශ්ය සැපයුම ලබා දීමට 
අපට කිසිෙසේත්ම බැරි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි, ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතය ෙකොපමණ වැදගත් ක්ෙෂේතයක්ද 
කියලා. 2014 දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.3ක්ම ලබා 
දුන්ෙන් ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතෙයන්. ඒ වාෙග්ම 2014 වසෙර්දී ෙඩොලර් 
මිලියන 1,350ක නිෂ්පාදනයක් අපට තිබුණා. අපට ධීවර 
කර්මාන්තය තුළින් මුළු අපනයන ආදායම වශෙයන් ෙඩොලර් 
මිලියන 66.5ක් ලැබුණා. එය මුළු අපනයන ආදායෙමන් 2.4ක 
පතිශතයක්. හැබැයි, එවැනි විශාල කර්මාන්තයකට අද අවධානය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා මදි බව තමයි මට හැ  ෙඟන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
අද මාළු අපනයනය ෙකෙමන් ෙකෙමන් පහළට වැටිලා 
තිෙබනවා.  

ඉස්සන් අපනයනය, ෙපොකිරිස්සන් අපනයනය ගත්තාම විශාල 
පසු බෑමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 2014 
ජනවාරි ඉඳලා සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනකල් ෙමටික් ෙටොන් 204ක් 
අපි අපනයනය කළා. හැබැයි 2015 වන විට ඒක කඩා ෙගන 
වැටුණා, ෙමටික් ෙටොන් 142ක් දක්වා. එය සියයට 30.39ක කඩා 
වැටීමක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් මාළු අපනයන ආදායම ෙම් ෙවද්දී 
 රුපියල් මිලියන 780 ඉඳලා රුපියල් මිලියන 525 දක්වා කඩා 
ෙගන වැටිලා තිෙබනවා. එය සියයට 32ක අඩු වීමක්. මාෙග් 
පෙද්ශෙය් -පටනංගල්ල පෙද්ශෙය්- ඕනෑ තරම් ෙපොකිරිස්සන් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අද තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි, 
අෙප් ධීවරයන් බිත්තරත් සමඟ ෙපොකිරිස්සන් ඇල්ලීම. දැනට ඒ 
සඳහා තහනමක් තිබුණත්,  සමහර ෙවලාවට ඒ ධීවරයා අසරණ 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ධීවරයා මුහුදට ගියාම සමහර ෙවලාවට එක 
දවසට අහු ෙවන්ෙන් එක ෙපොකිරිස්ෙසක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙපොකිරිස්සා විකුණලා තමයි ඒ පුද්ගලයා ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. 
බිත්තර ටික ඉවත් කර හරි ඒ ෙපොකිරිස්සා විකුණන්නයි බලන්ෙන්.  
දැන්  නාරා ආයතනය  සකස් කර තිෙබනවා, ෙම් ෙපොකිරිස්සන්  
මිලදී ෙගන ආරක්ෂා කර නැවත මුහුදට යවන වැඩ පිළි ෙවළක්.  
හැබැයි,  ඒකටත් තවම  මුදල්  ලැබී නැහැ. එක ෙපොකිරිස්ෙසක් 
ෙදලක්ෂ පණස්දාෙහේ සිට ලක්ෂ 10කට ආසන්න බිත්තර 
පමාණයක්  දමනවා.  ධීවරයා රුපියල් දහයක් වටිනා ෙපොකිරිස්සා 
බිත්තරත් එක්ක ෙගොඩට ෙගෙනනෙකොට අපට මිලදී ගන්න 
පුළුවන් වුෙණොත්, - රුපියල් 1,500ට අරෙගන  සංරක්ෂණය කළත්  
- මිලියන  30ක් වාෙග් මුදලක් තමයි ඒ  සංරක්ෂණය කරන වැඩ 
පිළිෙවළට යන්ෙන්. ඒ එක ෙපොකිරිස්ෙසක් සංරක්ෂණය කරන්න 
පුළුවන් වුෙණොත්, ඒ  බිත්තර ෙදලක්ෂ පණස්දාෙහන්  සියයට 
එකක් සංරක්ෂණය කර මුහුදට යවන්නට පුළුවන් වුෙණොත්,    ඒ 
බිත්තර පමාණෙයන් ලැෙබන ෙපොකිරිස්සන්ෙගන් අපට ලක්ෂ 
25ක්  උපයා ගන්න පුළුවන්. එෙහම කෙළොත් ඒක අෙප් 
ආර්ථිකයටත් ෙලොකු  ශක්තියක් ෙවනවා. හැබැයි, අද ෙවද්දීත් ඒ 
පිළිබඳ  වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේත්, විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළේත් විසිතුරු මසුන්ට ෙලොකු 
ඉල්ලුමක්  තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය 
සඳහා මිලියනයක් ෙවන් ෙවලා තිබුණත්, ෙම් අවුරුද්ද ෙවනෙකොට 
ඒ මිලියනයත් ඉවත් කිරීම නිසා විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය 
සඳහා කිසිම මුදලක් ෙවන් ෙවලා නැහැ. ඒ තුළ ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
කර්මාන්තය කඩා වැටීමක්  සිදු ෙවන  බව පැහැදිලි ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් මුදල්  අනුමත කරලා අපට  
උදවු කෙළොත්, විරැකියාවටත් උත්තරයක් ෙදන්න අපට පුළුවන් 
ෙව්වි. හැබැයි, ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් නැති බව අපට 
පැහැදිලිව ෙපනීයනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද අෙප්  ධීවරයා මුහුදට 
යනෙකොට ඒ අඹුදරුවන්ට දැෙනන්ෙන් ඒ ධීවරයා යුද්ධයකට  
ගිහින් ඉදිරිපසම ඉන්න හමුදා ෙසබෙළකු වාෙගයි. ධීවරයා 
ෙගදරින් එළියට ගියාම ඒ අඹුදරුවන්ට දැෙනන්ෙන්  එෙහමයි.  අපි 
ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි,  ධීවරයකු ෙවනුෙවන් 
මිලියනයක රක්ෂණයක් ලබා දීලා තිබීම ගැන. නමුත් එයිනුත් 
අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න  බැහැ. ෙමොකද, අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
ඒ සඳහා ස්ථිර වැඩ පිළිෙවළක් නිසා. වැඩි කලක් ෙනොෙවයි, දැන් 
සති තුනකට විතර කලින් අෙප් මාවැල්ල පෙද්ශෙයන් ගිය 
ධීවරෙයක් මුහුෙද්දී ෙලඩ ෙවලා  ෙගොඩට  ෙගෙනන්න  බැරි වුණ 

නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.  ෙම් එෙහම සිද්ධ වුණ  පළමුවන 
වතාව ෙනො ෙවයි. ඇත්තටම ෙම්ක තමයි ධීවරයාට තිෙබන 
අවදානම. මුහුදට ගිය ෙබෝට්ටුවක් කැඩුණාම ඒක ෙගොඩට 
ෙගෙනන්න නිසි කමයක් නැහැ. ධීවරෙයක් මුහුෙද්දී ෙලඩ වුණාම 
ෙගොඩට  ෙගෙනන්න  නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ධීවරයාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි අනිවාර්යෙයන්ම මීට වඩා 
සිතිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජය සභාපතිතුමනි, මිරි  දිය කර්මාන්තය  සඳහාත්  
වැඩි  මුදලක් ෙමම අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා නැහැ. දකුණු පළාත් 
සභාෙව් අය වැෙයනුත් ඒ සඳහා මීට වඩා මුදලක්  ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  අපට මිරි  දිය කර්මාන්තයත් දියුණු කරන්න පුළුවන්.  
අෙප් දිස්තික්කෙය් විතරක් වැව් 263ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ලංකාව පුරාම ගත්තාම විශාල වැව් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වැව් 
ටික දියුණු කරලා මාළු පැටව් දමලා  මිරි  දිය කර්මාන්තය  දියුණු 
කෙළොත්, අෙප් රටට අවශ්ය මාළු පමාණය ලබා දීමට  
පුළුවන්කමක්  ලැෙබනවා.   

 මා අවසාන වශෙයන් ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්නට කැමතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, කලමැටිය වරාෙය් වැඩ 
කටයුතු  ඉතාම  ෙසමින් තමයි ෙකරීෙගන යන්ෙන්. ඒ සඳහා මුදල් 
අනුමත ෙවලා ෙව්ගෙයන් වැඩ කටයුතු කර ෙගන ගියත්, ෙම් 
ෙවනෙකොට ඒ කටයුතු අඩාල ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරලා ඒ වාරාෙය් වැඩ කටයුතුත් 
ඉක්මනින් අවසාන කර ෙදන  ෙලස ඉල්ලා  සිටිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම අෙප්  ධීවරයා ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් 
ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අවශ්ය සියලු  ෙද් කරන්න. අපි  
විපක්ෂෙය් හිටියත් ඒ කරන සියලුම  ෙහොඳ වැඩවලට  අනුගහය 
ෙදන අතරම, ධීවරයාට අසාධාරණයක් ෙවන සියලුම අවස්ථාවලදී 
විරුද්ධ ෙවන බවත් පකාශ කරමින්  මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබ 
සැමට ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.46] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் 
தந்தைமக்கு நன்றி. இன்  பல்ேவ  அைமச்சுக்கள் ெதாடர் 
பான கு நிைல விவாதம் நைடெப ம் இவ்ேவைளயில் நான் 
விேசடமாகப் ேபாக்குவரத்  அைமச்சு ெதாடர்பில் என  
கவனத்ைதச் ெச த்தலாெமன்  எண் கின்ேறன். 
ஏற்கனேவ இந்த உயாிய சைபயிேல நான் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய் ம் இந்திய வம்சாவளித் தமிழ் மக்கள் பற்றி ம் அவர்கள் 

கங்ெகா க்கும் இன்னல்கள் பற்றி ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் ப ைள 
மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் 
எ த் க் கூறியி க்கின்ேறன். நான் இ வைர கூறிய  மிகக் 
குைறவான . என  மக்கைளப் பற்றிக் கூறேவண் ய  
இன் ம் அதிகமாக இ க்கின்றெதன்பைத நான் இந்த 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

எம  மக்க க்கு இந்த நாட் ேல 200 வ டகால வரலா  
இ க்கின்ற . 200 வ டங்க க்கு ன் ெதன்னிந்தியா 
வி ந்  என  தாைதயர்கள் பிாிட் ஷ் வர்த்தகர்களால் 
இங்கு ெகாண் வரப்பட்டனர். அவர்கள் மன்னார் ஊடாக 
மைலயகத்திற்குக் கால்நைடயாக அைழத் வரப்பட்டார்கள் 
என்  வரலா  கூ கின்ற . அக்காலகட்டத்திேல பாைதகள் 
இ க்கவில்ைல. ேபாக்குவரத்  வசதிகள் இ க்கவில்ைல. 
கிராமங்கள், நகரங்கள் என்பன இ க்கவில்ைல. காட் ப் 
பாைத வழியாகத் ெதாகுதி ெதாகுதியாக என  தாைதயர்கள் 
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இங்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ளனர். இவ்வா  பயணிக்கும் 
ேபா  ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டதாக ம் 
இவர்க ள் ெப ந்ெதாைகயாேனார் இறந்ததாக ம் வரலா  
கூ கின்ற . அவ்வா  வந்தவர்களில் பிைழத்தவர்கேள 
இங்ேக வந்  கா கைள அழித் க் கிராமங்கைள, நகரங்கைள 
ஏற்ப த்தி, ேகாப்பி, ேதயிைல, இறப்பர் ேபான்ற பயிர்ச் 
ெசய்ைககைள ேமற்ெகாண்  இந்நாட்ைடச் ெசல்வம் 
ெகாழிக்கும் நாடாக மாற்றினார்கள்.  இவ்வா  தம  
உடைல ம் உயிைர ம் ேதயிைலச் ெச க க்கு அர்ப்பணித்த 
இவர்களின் வாழ்விேல ேத ம் பா ம் ஓ கின்றதா? என்ற 
ேகள்விைய எ ப்பினால் நிச்சயமாக 'இல்ைல' என்ற பதில் 
தான் கிைடக்கும்.  

என்ன தைலெய த்ேதா ெதாியவில்ைல, 200 
வ டங்க க்கு ன்  இவர்கள் எவ்வா  கால்நைடயாக 
இங்கு ெகாண் வரப்பட்டார்கேளா, அேத கால்நைடப் 
பயணத்ைதத்தான் இன் ம் இந்த மக்கள் 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ேவதைன டன் இந்த 
உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
இவர்கள் வா ம் இடங்களி ந்  ேதாட்டத்திேல ெதாழில் 
ெசய் ம் இடத் க்குக் கால்நைடயாகப் பயணம் 
ெசய்கின்றார்கள். ெவகுெதாைலவில் இ க்கும் நகரங்க க்குச் 
ெசன் வ ம்ேபா  அதிகளவான ரத்ைதக் 
கால்நைடயாகேவ ேமற்ெகாள்ளேவண் ய அவலநிைல 
காணப்ப கின்ற . பாடசாைல மாணவர்கள் தங்க ைடய 
ப ப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்குப் பல மணி ேநரம் கால்நைடயாகப் 
பயணம் ெசய்கின்றார்கள். ேதாட்டத் க்கு ெவளிேய ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் பல கிேலாமீற்றர் ரத்ைதக் கால்நைடயாகேவ 
பயணிக்கேவண் ய யரநிைல காணப்ப கின்ற . எம  
மக்கள் எவ க்கும் சுைமயாக இந்த நாட் ேல வாழவில்ைல; 
ஏைனயவர்க க்குத் ெதால்ைலயாக இந்த நாட் ேல 
வாழவில்ைல. அைனத் ச் ச கங்கேளா ம் நல்ல 
உறைவப்ேபணி, அைமதியாக வா ம் மக்கள் கூட்டமாக 
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இவ்வாறி ந் ம் எம  மக்களின் 
தைலெய த்  கால்நைடப் பயணத் டன் கூ யதாகேவ 
அைமந்தி க்கின்ற .  

மனித க்குப் பல்ேவ  அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
இ க்கின்றன. இந்த ந ன கத்திேல - ந ன 
காலகட்டத்திேல - ேபாக்குவரத்  வசதி ம் அதில் ஒன்  
என்பதில் எவ்விதச் சந்ேதக ம் இல்ைல. ேதாட்டப் 

றங்க க்குத் ேதைவயான ேபாக்குவரத்  வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ய  ேபாக்குவரத்  அைமச்சின் 
ெபா ப்  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ன் ேபாக்குவரத் த் ைறயில் 
ெப ம் பங்கிைன வகிக்கும் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயினால், ேதாட்டப் றங்களில் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவ 
யிைன ைறயாக ம் சாியாக ம் ேமற்ெகாள்ள ம். 
இவ்வா  ேபாக்குவரத் ச் ேசைவைய ேமற்ெகாள்வதி டாக 
இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு நல்ல வ மானம் 
கிைடக்கும் அேதேவைள, ேதாட்டப் றங்களிேல வசிக்கும் 
மக்களின் அன்றாடப் ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைனைய ம் 
தீர்க்கக்கூ யதாக இ க்கும். இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயான , இதற்கு  ஏற்ற விதத்தில் பஸ் வண் கைள 
ேசைவயில் ஈ ப த்த ேவண் ம். எனேவ, இத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்ச ம் ேதாட்டத் ைறப் பிரேதசங்கள் 
பற்றி மிக ம் பாிச்சயமானவ மான ெகளரவ நிமல் சிறிபால த 
சில்வா அவர்கள் இதில் அதிக அக்கைற ெச த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, சாியாகத் திட்டமிட் ச் ெசயற்பட்டால், 
நாங்கள் ேதாட்டப் றங்க க்கு சுமார் 500 பஸ்வண் கைளப்  

திதாகச் ேசைவயில் ஈ ப த்த ம். இதைன ஒ  ெபாிய 
விடயமாக நான் பார்க்கவில்ைல. திதாக 500 பஸ்கைள 
பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் ேசைவயில் ஈ ப த் வ  
என்ப  அரசாங்கத் க்கு ஒ  ெபாிய காாியமாக இ க்கா . 
இவ்வா  திதாக பஸ் ேசைவயிைன ஆரம்பிப்பத டாக 
ஆயிரக்கணக் கானவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம். இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் வ மானம் அதிகாிக்கும் அேதேவைள, மக்க க்குச் 
சிறந்த ேசைவைய வழங்க ம் ம். எனேவ, இத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள், இ  ெதாடர்பில் 
தீர்க்கமான நல்ல கைள எ க்கேவண் ெமன்  
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , அதைன அவர் 
ேமற்ெகாள்வார் என்ற நம்பிக்ைக ம் எனக்கு இ க்கின்ற .  

அ மாத்திரமல்ல, நாங்கள் மைலயகப் ைகயிரத ேசைவ 
ெதாடர்பி ம் தி ப்தியைடய யா . இன்  சிங்களத்திேல 
ெசால்வார்கள். "බදුලු ෙකෝච්චිෙය් නැග්ගා වාෙග්" என் . 
ஏெனனில், ப ைளக்குச் ெசல் ம் ைகயிரத வண் யில் 
ஏறினால், அந்தப் பயணத் க்கு ேவ இ க்கா . பல 
மணித்தியாலயங்கள் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண் ய 
அவலநிைல காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அப்பகுதிக்கு நல்ல 

ைகயிரத வண் கைள ேசைவயிேல ஈ ப த் வத டாக, 
பயணம் ெசய்யேவண் ய ேநரத்ைதக் குைறக்க ம். 
மைலயகம் என்ப , கடல் மட்டத்தி ந்  உயர்ந்த 
இடத்திேல அைமந்தி ப்பைத நாங்கள் ம க்க யா . 
உயரமான இடங்க க்குப் ைகயிரத ேசைவயிைன 
ஈ ப த் ம்ேபா , தரமான "இன்ஜின்"கைளக் ெகாண்ட 

ைகயிரதங்கைளச் ேசைவயிேல ஈ ப த்தேவண் ம். 
அவ்வா  ஈ ப த் வத டாகத்தான் நாங்கள் இலக்ைக 
ேநாக்கி உாிய ேநரத் க்குச் ெசல்ல ம். ஆகேவ, 
மைலயகப் ைகயிரத ேசைவைய ேமம்ப த்தேவண் ய  
ேதைவ ள்ள . இன் ம் அதிகள  ைகயிரதங்கைளச் 
ேசைவயிேல ஈ ப த்தேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற .  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தற்ேபா , ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் க்கும் ைகயிர 

தங்க க்கு இன் ம் பல பயணிகள் ெபட் கைள 
இைணக்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் 
இதைனச் சாியாக ேமற்ெகாள்வத டாக மைலயகத் க்கான 

ைகயிரத ேசைவயிைன ேம ம் விஸ்தாிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். அத்ேதா , நல்ல ேசைவைய ஏற்ப த்தியதாக ம் 
அைம ம். இன்  ைகயிரத்திேல நல்ல உைட டன் ஒ  
பயணியால் பயணம் ெசய்ய யா . காரணம், ைகயிரதப் 
ெபட் கள் மிக அசுத்தமாக இ க்கின்றன. அைவ சாியான 

ைறயிேல பராமாிக்கப்ப வதில்ைல; சாியான ைறயிேல 
சுத்தம் ெசய்யப்ப வ மில்ைல. ஆகேவ, ெவள்ைளச் 
சட்ைட டன் ஏ ம் ஒ வர் தன  பயணத்ைத த் க் 
ெகாண்  ைகயிரத வண் யி ந்  இறங்கும்ெபா  
ேவெறா  நிறத்திலான சட்ைட ன் இறங்குவைத எங்களால் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலைம 
கைள ைவத் க்ெகாண்  எம  ேபாக்குவரத் த் ைறைய 
யிட்  நாங்கள் ெப ைமப்பட யா . ஆகேவ, சம்பந்தப் 
பட்ட அைமச்சர் அவர்க ம் அைமச்சும் இந்த விடயத்திேல 
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அதிக அக்கைற காட்டேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
சந்தர்ப்பம் அளித்த உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට 

විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 3.56] 
 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද උදෑසන ඉඳලා 2016 අය 

වැය විවාදෙය් බස් ගැන කථා කළා; ෙර්ල්ලුව ගැන කථා කළා; 
ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. හැබැයි, නැව් ගැන කථා කෙළේ 
නැහැ. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා වන අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා හර බර 
ෙද්ශනයක් කළා. නැව්වලට කවුරුවත් විරුද්ධත් නැහැ. වරාය හා 
නාවික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙලස 2016 අය වැය 
විවාදෙය්දී අප අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් දැක්වීමට 
මා කැමැත්ෙතනුයි ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  

දකුණු ආසියානු කලාපෙය් උපරිම තරගකාරිත්වයකින් යුතු 
සමුදික ෙසේවා මධ්යස්ථානය වශෙයන් ශී ලංකාව සංවර්ධනය කිරීම 
තුළින් සියලු ෙසේවාලාභින්ට හිතකාමි ඉහළ මට්ටෙම් සමුදීය 
ෙසේවාවන් ලබා දීෙම් දැක්ෙමන් ජාතික ආර්ථික වර්ධනය සඳහා 
සමුදික ගමනාගමන කටයුතු ක්ෙෂේතය තුළ ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර 
අවශ්යතාවන් සපුරාලීම, තරගකාරිත්වයට මුහුණ දිය හැකි 
ගුණාත්මක වරාය හා නාවික ෙසේවාවන් සැලසීමට ඉවහල් වන 
වඩාත් ෙයෝග්ය පතිපත්ති රටාවක් පිළිෙයල කිරීම හා කාර්යක්ෂම 
යන්තණයක් සැකසීෙම් ෙමෙහවර අප අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට 
නතු වන ආයතන ෙමෙහයවා ඉටු කිරීෙම් කාර්ය භාරය ගරු 
අමාත්ය අර්ජුණ රණතුංග මැතිතුමාට සහය ෙවමින් ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කරන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙලෝකෙය් ෙවළඳ භාණ්ඩවලින් සියයට 90ක් නැව් මඟින් 
පවාහනය කරන බව සිදු කර ඇති අධ්යයනවලින් පැහැදිලියි. 2014 
වර්ෂය වන විට ෙලෝකෙය් පධාන බහලුම් මධ්යස්ථාන වරාය 50 
අතරින් විස්ෙසේ සම ඒකක මිලියන 4.13ක් ෙමෙහයවමින්             
ශී ලංකාව 33වන ස්ථානෙය් පසු ෙවයි. ෙමය තවත් ඉහළ 
මට්ටමකට ෙගන ඒම අපෙග් කාර්ය භාරයයි. ෙවළඳ නාවික 
ෙල්කම් කාර්යාලය අප අමාත්යාංශයට අයත් ආයතනයක් ෙලස 
ජගත් නාවුක කර්මාන්තෙය් පිළිගැනීම උෙදසා සුවිෙශේෂ කාර්යයක් 
ඉටු කරනු ලබයි.  

උසස් තත්ත්වෙය් නැවියන් බිහි කරමින් රෙට් විරැකියාව මඟ 
හැරවීමට රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම, තරගකාරි නැව් ලියා පදිංචිය 
පවත්වා ෙගන යෑම සහ සියලු ජාතික සහ ජාත්යන්තර සම්මුති සහ 
ෙරගුලාසිවල විධිවිධාන කියාත්මක  කිරීම එම ආයතන ඉටු කරන 
ෙමෙහවර අතරින් පධාන ෙව්.  

ශී ලාංකික මුහුදු යාන්තිකයන් ජාත්යන්තර සමුදීය 
කර්මාන්තයට සරිලන ආකාරයට උසස් තත්ත්වෙයන් බිහි කිරීමට 
සමුදීය අධ්යයනය, පුහුණුව සහ පවීණතා ඇගයීෙමන් සහතික ලබා 

දීම ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය නිවැරැදිව ඉටු කරයි. 
ඉන්දීය සාගර වරාය රාජ්ය පාලනය පිළිබඳ අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම්වලට අනුකූලව වරාය රාජ්ය පාලන සමීක්ෂණ පවත්වා 
ජාතික සහ ජාත්යන්තර සම්මුති පමිතිවලට අෙප් ෙසේවාවන් ෙගන 
ඒම ෙවනුෙවන් මහත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ඒ ෙවනුෙවන් ඉමහත් කැපවීෙමන් තම කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙමෙහයවා කටයුතු කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් 
අගය කරමි. මහෙපොළ නාවික අභ්යාස ආයතනය නාවික 
ක්ෙෂේතයට අදාළ නැවියන්, පධාන ශමිකයන් පුහුණු කිරීමට 
සැලසුම්සහගතව පාඨමාලා පිළිෙයළ කර පවත්වාෙගන යනු 
ලබයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක අද ෙමෙහම කරමු. [බාධා කිරීමක්] 
තව අවුරුදු හතරහමාරක් තිෙබනවාෙන්. ඒ අතෙර් කරමු. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. මෙග් මිතයා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් මහෙපොළ 
නාවික අභ්යාස ආයතනය නාවික ක්ෙෂේතයට අදාළ නැවියන් හා 
පධාන ශමිකයන් පුහුණු කිරීමට සැලසුම් සහගතව පාඨමාලා 
පිළිෙයල කර පවත්වා ෙගන යනු ලබන බවයි. ඒ සඳහා පධාන 
බාධාව වී ඇත්ෙත්, පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීමට අවශ්ය නැව් අප 
සතුව ෙනොතිබීමයි. නැව් සංස්ථාව ළඟදී මිලදී ගනු ලබන නැව් 
ෙදක තුළ ෙම් පාෙයෝගික පුහුණුවීම් ලබා දීමට අවස්ථාව සලසා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එම නැව් ෙදක තුළ මහෙපොළ අභ්යාසලාභීන්ට 
ලබා ෙදන පාෙයෝගික පුහුණුවට පමුඛත්වය ලබා දීමට කටයුතු 
කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් බාධක මධ්යෙය් වුවත්, 2015 සැප්තැම්බර් 
මස වනවිට ගිවිසුම්ගත නාවිකයින් 5,158 ෙදෙනකු නැව්ගත 
කිරීමට ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය කියා කිරීම අගය කළ 
යුතු කාර්යයක් ෙවනවා. 

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජාත්යන්තර මට්ටෙම් සමුදීය ෙසේවා 
සැපයීම, ෙකොළඹ වරාය පධාන ෙකොටෙගන තිකුණාමලය, 
හම්බන්ෙතොට, ගාල්ල, කන්කසන්තුෙර්, ෙප්දුරුතුඩුව සහ ඔලුවිල් 
යන ශී ලංකාව වටා පිහිටි වරායන් මගින් සිදු කරනවා. 
ජාත්යන්තරෙය් පධාන තැනක් උසුලන ෙකොළඹ වරායට 
පැමිෙණන නැව් පමාණය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමත්, ඒ  අවශ්ය 
කරන ෙසේවා පහසුකම් සැපයීම ඉහළ මට්ටෙමන් සිදු කිරීමත් 
පධාන කාර්යයන් ෙසේ සලකා කියා කරනු ලබනවා. වරායට 
ආදායම් ලැෙබන පධානම අංශයක් වන පතිනැව්ගත කිරීමට 
තවදුරටත් පහසුකම් ලබා දී වර්ධනය කර ගැනීම ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් අවධානය ලක් විය යුතු පධාන කරුණක් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම වරාය හා නාවික කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙලස පත්වීෙමන් පසුව ගාල්ල, 
තිකුණාමලය හා ඔලුවිල් වරායන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවල  නිරත 
වුණා. එහිදී ඒවාට බලපාන කරුණු, ෙසේවක ගැටලු ආදිය පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරන්නටත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එම නිරීක්ෂණ 
චාරිකාෙව්දී විෙශේෂෙයන් වරායන්ෙග් දියුණුවට අදාළව කටයුතු 
කරන වෘත්තිය සමිති නිෙයෝජිතයන් ඇතුළු ෙසේවක පිරිස් ඉදිරිපත් 
කළ ෙයෝජනා අගය කළ යුතු ෙවනවා. ඒ ෙයෝජනා ඇසුරින් සකස් 
කළ වාර්තා මම ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයටත් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. 

තිකුණාමලය වරාය අප රටට තිෙබන මහඟු සම්පතක්. එම 
වරාෙය් දැනට ෙවළඳ කටයුතු සඳහා භාවිත වන්ෙන්, “අෂ්රෆ්” 
ජැටිය පමණයි. යුද්ධය නිමා වී සාමය උදා වී ඇති ෙම් වකවානුෙව් 
තිකුණාමලය වරාය ෙවළඳ වරායක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීම 
තවදුරටත් සිදු කිරීමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය කටයුතු කර ෙගන 
යනු ලබනවා. විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්, ගාලු වරාය සංවර්ධනය ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙකොළඹ වරාය සහ මාගම්පුර වරාය ෙවළඳ 
වරායන් ෙලස කටයුතු කරන නිසා රූමස්සල කඳු වැටිෙයන් හා 

1189 1190 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 
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ගාලු ෙකොටු පවුරින් වට වූ සුන්දර පරිසරයක පිහිටි ගාලු වරාය 
සංචාරක වරායක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර, 
සැලසුම් පිළිෙයල කර තිෙබනවා. ෙම් සැලසුම් අදියර ෙදකකින් 
කියාත්මක ෙවනවා. පළමු අදියෙර්දී මීටර් 15ක් දිග රුවල් යාතා 
50ක් නැංගුරම් කළ හැකි ආකාරයට දිය කඩන ඉදිකර, 
යාතාංගණය සකස් කරනු ලබනවා. ෙදවන අදියෙර්දී එවැනිම 
යාතා 30ක් නැංගුරම් කීරීම සඳහා පහසුව සලසනවා. ඒ අනුව 
අදියර ෙදකම නිම වූ විට යාතා 80ක් නැංගුරම් කිරීෙම් පහසුව ඇති 
සංචාරක වරායක් හැටියට සංවර්ධනය ෙවනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ෙහොඳමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ඒවා 

අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ඉදිකිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම ද 
ව්යාපෘතියට ඇතුළත් ෙවනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා, රූමස්සල කඳු වැටිෙයන් විශාල බිම් පමාණයක් ගාල්ල 
වරාය සතු වන බැවින්, පරිසර හිතකාමී සංචාරක ෙහෝටල් 
සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීමට එම ස්ථානය ඉතාම සුදුසු භූමියක්ය කියා.  
ගාලු වරායට බදු නිදහස් කඩ සාප්පු - duty-free shops - ෙදකක, 
තුනක අවශ්යතාව තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු සාර්ථකව ඉටු 
කරන්නට අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා, 
ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු අමාත්යාංශ කාර්ය 
මණ්ඩලය සිදු කරන කාර්ය භාරය අගය කරනවා. ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා තමන් ලැබූ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අත් 
දැකීම් උපෙයෝගි කර ගනිමින් තම කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ වරාෙය් 
දියුණුව ඇති වන ආකාරයට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් කටයුතු 
සිදු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාසය පළ කරනවා. එතුමා සභාපතිත්වය 
භාර ගන්නා ෙමො ෙහොත වන විට වැඩ බලන සභාපතිතුමිය ෙලස 
කටයුතු කළ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය ලබා දුන් සාර්ථක පෙව්ශය 
ගැනද සිහිපත් කළ යුතු වනවා. සභාෙව් අදහස් දැක් වූ සියලුම මැති 
ඇමතිතුමන්ලාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, රට වටා මුහුදු 
තීරෙය් තිෙබන අපට හිමි වරායවල් හත ලාභ ලබන ආයතන බවට 
පත් කරන්න අධිෂ්ඨාන පූර්වකව කැප වනවාය කියන කාරණය 
සිහිපත් කරමින් මා සමු ගන්නවා. 

 
[අ.භා. 4.08] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation)  
2016 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙමම විවාදයට 
සහභාගි වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වඩා සුවපහසු සහ කාර්යක්ෂම පවාහන ෙසේවයක් 
ජනතාවට ලබා දීෙම් අරමුණ ඇතිව පවාහන අමාත්යාංශය සඳහා 
ෙමවර අය වැෙයන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 
1,660කුත්, මූලධන වියදම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 4,290කුත් 
වශෙයන් සමස්ත වියදම රුපියල් ෙකෝටි 5,950ක පමණ මුදලක් 

රජය විසින් ෙවන් කර තිෙබනවා; ඇස්තෙම්න්තුගත කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශයට ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, 
ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනය, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිය සහ සීමාසහිත ගුවන් 
ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගම යන ආයතන 
ඇතුළත් වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉතා කාර්යක්ෂම ඇමතිවරයකු යටෙත් මට 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය ලබා ගැනීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා 
සන්ෙතෝෂ වන අතර, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉතා සමීප 
අමාත්යාංශයක් වන ෙමම අමාත්යාංශය තුළින් ඉදිරි වර්ෂ 5 තුළ 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කරලා අද වන විට අවුරුදු 
151ක් වනවා. අද දින වන විට දුම්රිය ෙසේවෙය් 15,000කට අධික 
ෙසේවක සංඛ්යාවක් වැඩ කරමින් සිටිනවා. ෙම් රට තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල 163ක්, දුම්රිය එන්ජින් 
66ක් සමඟ මඟී පර්යන්ත 1,000කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. 
දිනකට 3,50,000කට අධික සංඛ්යාවකට මඟී අවශ්යතා සපයමින්, 
දවසක ආදායම රුපියල් 1,60,00,000කට අධික මුදලක් ලබමින් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කරනවා. අපි දන්නවා, ෙම් වන විට ශී  
ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව දවසකට රුපියල් 1,60,00,000ක 
-රුපියල් ලක්ෂ 160ක- ආදායමක් ලැබුවත්, සාමාන්යෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 150ක විතර පාඩුවක් විඳිනවාය කියලා. ඊට ෙහේතුව 
අෙප් මඟීන්ෙග් අවශ්යතාව සඳහා දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු ෙනොකිරීම 
සහ අවශ්ය දුම්රිය පමාණය ෙනොලැබීමයි. ඒ නිසා ෙමවර අය 
වැෙයන් අපට ෙවන්කර තිෙබන මුදල් සහ ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 
ලැෙබන ඉන්දීය ණය සහන යටෙත් ෙම් වසර තුළ එම කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා පකාශ 
කළ පරිදි ජර්මන් ණය සහන කමයක් ෙග්න්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම දැනටමත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. දැනට බලෙව්ග කට්ටල 15ක් පමණ අපට අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය එන්ජින් 10ක් පමණ අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දීය ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත්, ඉදිරි වසර 
තුළ විවෘත ෙටන්ඩර් කමය තුළින් දුම්රිය මැදිරි 160ක් පමණ 
ගැනීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අපි මඟීන්ෙග් 
අවශ්යතා ඉෂ්ට කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නව දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරි බී.ඒ.පී. ආරියරත්න මහතා පමුඛ 
නිලධාරි මණ්ඩලයත්, ෙසේවක මණ්ඩලයත් ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක 
කර ගන්නට ගන්නා උත්සාහය  අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් මම අගය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මන්තීවරු ඉල්ලා සිටි පරිදි ඉදිරිෙය්දී 
උඩරට දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 150ක මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අවට සිටින පවුල් 1,600ක් පමණ 
නැවත පදිංචි කරවීම සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු දුම්රිය මාර්ගය 
සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 20ක් ෙවන්කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ඕමන්ෙත 
දුම්රිය මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් ෙදකහමාරක් හදන්න වසර ගණනක් 
ගතවුණා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, යුද 
හමුදාවත් එකතු ෙවලා ඒ කටයුතු කළ නිසා  ඒ කාර්ය  වසර 
ෙදකක පමණ කාලයකින් නිම කරන්නට හැකි වුණා. ඒ විධියට 
බැලුෙවොත් උතුරු දුම්රිය මාර්ගය හදන්න වසර 50ක්, 60ක් විතර 
ගත ෙවනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් හරහා 
ඉන්දීය ණය ෙයෝජනා කම මඟින් ෙමම දුම්රිය මාර්ගය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලුත්වැඩියා කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි වසර 5 තුළ 
ෙපොල්ගහෙවල සිට යාපනය දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව 
දුම්රිය මාර්ගයක් බවට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

දුම්රිය මඟීන්ෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට කිරීමට එෙසේ කටයුතු  කරන 
ගමන්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ගැනත් මා 
කිව යුතුයි. ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඉතා දුෂ්කර කාලයක් 
රමාල් සිරිවර්ධන සභාපතිතුමා යටෙත් ෙම් දවස්වල ෙගවී යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම බස් ඇණිය තුළ බස් රථ අටදහස් ගණනක් තිබුණත් 
බස් රථ 5,500ක පමණ පමාණයක් තමයි දවසකට ධාවනය 
ෙවන්ෙන්. එහි ෙසේවකයන් 36,000ක් පමණ සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් 
දුම්රිෙය් දවසක ආදායම රුපියල් එක්ෙකෝටි හැටලක්ෂයක් වුවත්, 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෛදනික ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි 7ක් පමණ ෙවනවා. දවසකට මඟීන් විසිලක්ෂයක් පමණ ශී 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථවලින් ගමන් කරනවා. 
අපට අවශ්ය නියම බස් රථ පමාණය තිබුණත්, සමහර බස් රථවල 
තිෙබන අබලන් තත්ත්වය නිසා අපට විශාල පශ්නයකට මුහුණ 
පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් ෙසේවක 
සංඛ්යාව 19,800 දක්වා අඩු කරන්න මහා  භාණ්ඩාගාරය විසින් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අපට බස් ඩිෙපෝ 105ක් තිෙබනවා. එම     
ඩිෙපෝ සංඛ්යාව 50 දක්වා අඩු කරන්න කියලා තිෙබනවා. නමුත් 
අෙප් ඇමතිතුමාත්, මමත් ඒ ෙයෝජනාවට ඒ තරම් කැමති නැහැ. ඒ 
නිසා මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟත්, මුදල් ඇමතිවරයා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරලා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පශ්නය ඉදිරි 
කාලෙය්දී විසඳන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ට සුව පහසු පරිදි, තමන්ෙග් 
කැමැත්ත අනුව විශාම ගැන්වීෙම් කමයක් සකස් කරලා ෙසේවක 
අතිරික්තය සමනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් මම වචනයක් 
කථා කළ යුතුයි. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන 
කිව්වාම, ඒ පිළිබඳව රෙට් ජනතාව කථා කරන්ෙන් යම් කිසි 
කුතුහලයක් ඇතුවයි. විෙශේෂෙයන්ම ඉතා සුළු පිරිසක් විසින් කරන 
ෙද්වල් නිසා තමයි ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ජනතාවෙග් අවලාද ලැෙබන්ෙන්. මට කිහිප ෙදෙනක් ෙගනැල්ලා 
ෙපන්නපු විෙශේෂ විගණන වාර්තා මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒ විගණන 
වාර්තාවක් ෙපන්වන ෙකොට මට එක් අෙයක් ෙපන්නුවා, RMV 
handling charges කියලා පීපල්ස් ලීසිං සමාගම විසින් ලබා දුන් 
රුපියල් මිලියන 280ක්. රුපියල් මිලියන 280ක් කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 28ක්.  

මම ඇහුවා, "ෙම්ක ෙමොකක්ද" කියලා. එතෙකොට ඔවුන් 
කිව්වා, "ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අත යටින් ෙදන 
මුදල්" කියලා. ඉතින් ඉතා සුළු පිරිසක් විසින් කරන ෙමවැනි 
ෙද්වල් නිසා සමස්ත ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටම 
විශාල කැළලක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතනවා, අෙප් ෙමෝටර් 
රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ෙජනරාල් එච්.ඒ.ෙක් ජගත් චන්දසිරි 
මහතා පමුඛ එම කාර්ය මණ්ඩලය ෙමවැනි ෙද්වල් නැවැත්වීම 
සඳහා යුහුසුලුව විෙශේෂ කියාමාර්ගයක් ගනී කියලා. 

අද දිනය ෙවද්දී ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලක්ෂ 
62ක වාහන සංඛ්යාවක වැඩ කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමෝටර් රථ 6,50,000කට අධික පමාණයක්, ෙමෝටර් සයිකල් 
32,00,000ක් පමණ, ඒ වාෙග්ම තී වීලර් 10,00,000ක් පමණ, වෑන් 
ඇතුළු ද්විත්ව කාර්ය වාහන 3,50,000ක් පමණ, බස් රථ 
1,00,000ක්, ෙලොරි සහ අෙනකුත් රථ 3,25,000ක් පමණ, ඒ 

වාෙග්ම ටැක්ටර් ආදී ෙවනත් වාහන 3,25,000ක් පමණ ඊට 
ඇතුළත්. ඒ අනුව සමස්ත වාහන 6,200,000ක් පමණ හසුරුවමින් 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. 

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන තවත් ආයතනයක් තමයි 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව. ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙහේමචන්ද මහතා පමුඛ නිලධාරි 
මණ්ඩලය අෙප් රෙට් අන්තර් පළාත් බස් 3,300ක් පමණ 
නියාමනය කරනවා. නියාමනය කිරීෙම්දී, -සමහර මන්තීවරුන් 
කිව්ව ආකාරයට- පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිය තුළින් 
ෙකෙරන ෙද්වල්  ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව  තුළින් 
අපට කරන්ට බැහැ. ඒ අනුව බස් රථ 18,000ක්, 20,000ක් පමණ 
නියාමනය කරන්ෙන් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරි මඟින්. අපි 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව තුළින් නියාමනය කරන්ෙන් 
බස් රථ 3,000ත් - 3,500ත් අතර පමාණයක්.  ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාව තුළ තිෙබන පශ්න ටික අපි ඉදිරිෙය්දී ඇමතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා විසඳන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනය ගැනත් වචනයක් 
කියන්නට ඕනෑ. ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනෙය් සභාපති, 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතාෙග් 
නායකත්වෙයන් කියාත්මක ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී,  2017 වසර 
පමණ වන විට රියදුරු බලපත දීර්ඝ කිරීම සඳහා විශාල පමාණයක් 
එන්න නියමිතව තිෙබනවා. මම හිතනවා දැන් සිටින කාර්ය 
මණ්ඩලය 2017 වසර වන විට පමාණවත් නැහැ කියලා. එම නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනයත් සමඟ විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමොකද, මම කුරුණෑගල ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනයට 
ගිහින් බැලුවා. සාමාන්යෙයන් දවසකට ෙමම ෛවද්ය පරීක්ෂණ 
සඳහා 350ක, 400ක පමණ සංඛ්යාවක් එනවා. එක් අෙයකුට 
ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට එන්නට පැය භාගයක් පමණ ගත 
ෙවනවා. ඒ නිසා පවතින ෙසේවක පමාණෙයන් ඉදිරිෙය්දී, -2017 
පමණ වන විට- අපට ෙම් කටයුත්ත කර ගන්නට බැරි ෙවයි. ඒ 
නිසා ෙසේවක මණ්ඩල බඳවා ෙගන ඉදිරිෙය්දී ජාතික පවාහන 
ෛවද්ය ආයතනය තුළින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන වටිනා සම්පත් ෙදකකින් 
එකක් තමයි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය. එහි නව 
ෙගොඩනැඟිල්ලට මුල් ගල තැබීම අපි ෙම් මස 14ෙවනි දා සිදු 
කරනවා. සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් නව සභාපතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම පධාන විධායක නිලධාරී නිමල්සිරි මහතා පමුඛව සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ෙම් 
අධිකාරිය සඳහා ආදායම ලැෙබන්ෙන් e-ticketingවලින් එන 
ෙඩොලර් 60ක පමණ මුදලින් සහ Embarkation Fee, -ෙගොඩ 
බැසීෙම් ගාස්තු- වශෙයන් ලැෙබන සියයට 2,1/2ක පමණ 
මුදලිනුයි. මම හිතන විධියට ෙමහි 146ක පමණ ෙසේවක 
සංඛ්යාවක් සිටිනවා. ෙමය ලාභ ලබන ආයතනයක්. ඉදිරිෙය්දී 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය තුළින් ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වසර 4කට පමණ පථම දකුණු ආසියාෙව් පළමුෙවනි ස්ථානය 
අෙප් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය  ලබාෙගන තිබුණා. ඒ අනුව 
ආසියාෙව් 4ෙවනි ස්ථානයත්, ෙලෝකෙය් 19ෙවනි ස්ථානයත් මීට 
වසර 4කට ෙපර තිබුණා. දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ආසියාෙව් පළමුෙවනි ස්ථානය බවට 
පත්වීමට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය ෙමෙහයවන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 
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සීමාසහිත ගුවන්ෙතොටු ෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගෙම් සභාපති සමන් එදිරිවීර මහතාෙග් නායකත්වය යටෙත්, 
ජපාන ණය ෙයෝජනා කම යටෙත් අපි ඉදිරිෙය්දී විශාල විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 800ක් වැය කරමින් අෙප් පර්යන්ත 
ෙගොඩනැඟිල්ල නවීකරණය කරන්නට අපි  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපට දැනට සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට මිලියන 6ක පමණ 
මගීන් පමාණයක් තමයි හසුරුවන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එම 
මගීන් පමාණය දැන් මිලියන 8 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි ඒ මගීන් පමාණය මිලියන 20ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා, -ඒ 
ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා -විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව terminal building 
එකක්, -නව ෙගොඩනැඟිල්ලක්- සෑදීම තුළින්. ඒ සඳහා ජපාන 
"ජයිකා" ආයතනෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 800ක 
මුදලක් ලබා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් ගුවන් පථය ගැන බලමු. 1986දී ගුවන් පථය හැදුවාට 
පසුව ෙමය නවීකරණය කරලා නැහැ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 180කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා ගුවන් පථය නවීකරණ 
කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එහි වැඩ 
කටයුතු ලබන වසෙර්දී ආරම්භ කරනවා.  

අපට Air Traffic Monitoring System එකක් වාෙග්ම ෙර්ඩාර් 
පද්ධති ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙර්ඩාර් පද්ධති ෙදක පිදුරුතලාගල 
සහ කටුනායක පිහිටා තිෙබනවා. කටුනායක පිහිටි primary and 
secondary ෙර්ඩාර් පද්ධති ෙදකම නවීකරණය කරන්නට අපි  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 200ක් පමණ යයි. ඒ කටයුතු අපි ලබන වසෙර්දී 
සිදු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

2004දී තමයි Air Traffic Monitoring System එක  ස්ථාපිත 
කෙළේ. එයත් අලුත් වැඩියා කළ යුතු තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන්ම වර්ග සැතපුම් 518,000ක් පමණ වන අපෙග් ගුවන් 
කලාපය තුළ දවසකට ගුවන් යානා 100ක් විතර ගමන් කරනවා. 
ෙම් ගුවන් යානාවලින් අපි තවම ලබා ගන්ෙන් පැරණි මුදලමයි. 
අපි ඉදිරිෙය්දී එය යම් කිසි පමාණයකින් වැඩි කරලා අෙප් ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් ආදායම් වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැය තුළින් අපට පසු ගිය වසරට වඩා 
අඩු මුදලක් ෙවන් කරලා තිබුණත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ලැබී තිෙබන මුදලින් ෙමම කාර්යයන් ටික 
කරන්න. සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා සමාගම 
පසු ගිය වසෙර් ලාභය ෙකෝටි 350ක් පමණ වුණා. අපට පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සඳහා ලබා ෙගන 
තිෙබන ණය පමාණය ෙගවීමයි. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
සඳහා අපට ෙකෝටි 3,575ක් ෙගවන්න තිෙබනවා.  

අපට ලැෙබන ලාභෙයන් ෙම්ක ෙගවන්න සිදුවීම නිසා 
සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා සමාගම යම් කිසි 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම අෙප් ෙසේවකයන්ට ෙමවර 
bonus මුදල ෙගවීම පිළිබඳ යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා. මම 
ඇමතිවරයා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. එම ෙසේවකයන්ෙග් bonus 
මුදල කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සඳහා ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දුව අනුව ඉදිරිෙය්දී ඒ 
පිළිබඳව යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු මන්තීවරු නගපු පශ්න දිහා බලද්දී පවාහන ෙසේවය ගැන 
විශාල පශ්න නැති බවයි ෙපනී ගිෙය්. සාමාන්යෙයන් තිෙබන්ෙන් 
ෙපොදු පශ්න. ෙපොදු පශ්න විසඳීම සඳහා අපි ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 

කරනවා. ඇමතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා,  අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවතින ආයතනවල පධානීන් සමඟ එකතු ෙවලා පවාහන 
හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපට විශාල පශ්නයක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පශ්නයයි. 
ෙසේවකයන් විශාල පමාණයකෙග් උසස් වීම් පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  ඒ සම්බන්ධව ඇමතිවරයාත් සමඟ ඊෙය්ත් අපි 
සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න විසඳලා 
ජනතාවට ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් ඇති කිරීම සඳහා තමයි අෙප් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් කිසිම රටක පවාහන ෙසේවයක් ලාභ ලබන්ෙන් 
නැහැ. London Transport Board එකත් පාඩු ලබන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාව, පංශය වාෙග් රටවල් තමයි පාඩු ෙනොලබා 
යන්ෙන්. අපි විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙවන්ෙන් 
නැතුව පවාහන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් කටයුතු 
කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසර වන විට අෙප් නව බලෙව්ග 
කට්ටල, දුම්රිය එන්ජින් සහ දුම්රිය මැදිරි පැමිණියාම දුම්රිෙය් 
තිෙබන පමාදයන් ඒ වාෙග්ම දුම්රිය මඟීන්ට සිදුවන අපහසුතාවන් 
මඟ හරවා ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

දුම්රිය මාර්ගවල  නඩත්තු කිරීම් ඉදිරිෙය්දී කරන්න නව දුම්රිය 
සාමාන්යාධිකාරිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරයි. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් නිහාල් චන්දසිරි මහතා විසින් ෙමම 
අමාත්යාංශය මනාව ෙමෙහයවන බව ෙපෙනනවා. එතුමාට අපෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
සභාපති අමල් සිරිවර්ධන මැතිතුමා, නිලධාරි මණ්ඩලය පුමුඛ 
ෙසේවක මණ්ඩලයටත් ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නව සාමාන්යාධිකාරි ආරියරත්න මහතා පමුඛ 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත් අපෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපති නිමල්සිරි 
මහතා පමුඛ නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, සීමා සහිත ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ හා ගුවන් හා ෙසේවා ශී ලංකා සමාගෙම් සභාපති සමන් 
එදිරිවීර මහතා පමුඛ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ ඒ නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත්, අපෙග් ෙමම අමාත්යාංශෙය් සියලුම අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරු සහ ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයටත්, ජාතික 
පවාහන ෛවද්ය ආයතනෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත් මෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරනවා, රෙට් 
ජනතාවට -මඟීන්ට- විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඒ දක්වන 
සහෙයෝගයට. අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් එතුමා දරන 
ෙම් උත්සාහයට නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් මට කළ හැකි 
සෑම උපකාරයක්ම කරන බව පකාශ කරමින් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් වන ෙම් පවාහන ෙසේවය ඉතා 
ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් ඉදිරි වසර පහ තුළ ලබා දීමට ඔබ සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.26] 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත්, වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය්ත්, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශ ෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි අද අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්. මා නිෙයෝජනය 
කරන මාතර දිස්තික්කෙය් බහුතර ජනතාවක් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනි දා මුදල් අමාත්යවරයා 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙදවැනි 
වර කියවීෙම් ඡන්දය විමසීමට ෙපර, ඒ ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය 
වැය තුළ තිෙබන ධීවර ක්ෙෂේතයට අදාළ ගැටලු සහගත අවස්ථා 
ගණනාවක් අප ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබන ධීවර රක්ෂණ කමය පිළිබඳව 
අෙප් ස්තුතිය මුදල් අමාත්යවරයාට පිරිනමන්නත් මා ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම්ක අත්යවශ්ය කාර්ය භාරයක්. එම 
නිසා ෙම් රජය ෙගන එන ෙහොඳ වැඩ පි ළිෙවළවලට අෙප් 
සහෙයෝගය ලබාෙදන්න අප කටයුතු කරනවා කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පසු ගිය 
කාලෙය් ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලාෙගන උද්ෙඝෝෂණ පවත්වපු 
අවස්ථා තිබුණා. ෙම් අය වැය තුළින් භූමිෙතල් මිල පහළ ෙහළීම 
හා ගෑස් මිල පහළ ෙහළීම කියන කරුණු ෙදකත් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයෙග් ඒ රැකියාව ශක්තිමත් කර ගන්න 
අවස්ථාවක් ෙවනවාය කියන කාරණයත් අප පිළිගන්න කැමැතියි. 
නමුත්, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය් අනිකුත් කාරණා 
සියල්ල දිහා බැලුවාම, ධීවර කර්මාන්තෙය් ඉදිරි අනාගතය 
ශක්තිමත් ෙවන්න ෙම් අය වැය තුළින් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා අපට සතුටු ෙවන්න බැහැ. මට ෙපර 
කථා කළ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා, අෙප් ඩී.වී. 
චානක මන්තීතුමා, සනත් නිශාන්ත මන්තීතුමා ෙම් ගැන දිගින් 
දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කළා.   

ෙම් රෙට් මුහුෙදන් අපට අහිමි ෙවලා තිබුණු තුෙනන් ෙදකක 
පමාණයක් 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනි දා උතුරු, නැෙඟනහිර 
යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ අපට යළිත් හිමි වුණා. ෙම් රෙට් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න බැරිව තිබුණු භූමි පෙද්ශයක් ඒ විධියට 
අපට යළිත් හිමි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසෙය් ඉඳන්ම දකුෙණ් 
සිට ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් ධීවර කර්මාන්තය කරපු විශාල පිරිසක් 
හිටියා. ඔවුන්ට නැවත තමන්ෙග් ධීවර කර්මාන්තය කරන්න ඒ 
භූමිය ලැබුෙණ් 2009 මැයි මාසෙය් 18වැනි දායින් පසුවයි. ඒ නිසා 
ධීවර කර්මාන්තය ශීඝෙයන් වර්ධනය වීම ආරම්භ වුණා.  

2004 අවුරුද්ෙද් සුනාමි ව්යසනෙයන් හානියට පත් වුණු ධීවර 
කර්මාන්තය ෙකෙමන් ෙකෙමන් නැගිටින අවස්ථාවක, අර භූමි 
පෙද්ශයත්, මුහුදු පෙද්ශයත් අපට ලැබිලා සාමකාමී පරිසරය 
ෙගොඩනැඟීම තුළ ධීවර කර්මාන්තෙය් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් 
ෙවයි කියන සිතුවිල්ල ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අෙප් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු තුළ තිබුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් දිගින් දිගටම ෙම් ගැන දැනුවත් කළා. පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මා නිතරම ෙම් ගැන 
කථා කළා. ධීවර කර්මාන්තෙය් අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
වර්ධනයක් ෙනොවුණා කියන එක කනගාටුෙවන් මා කියන්න ඕනෑ. 
ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න නම් විෙශේෂෙයන්ම යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ. ඒ යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය ෙවන්න නැංගුරම් ෙපොළවල්, වරායවල් කියන සියල්ල 
සංවර්ධනය වීෙම් අවශ්යතාව තිබුණා.  

ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ධීවර ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු 
කළ කාලෙය් මට මතකයි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අෙප් 
ඉල්ලීමට නිල්වැල්ල,  සුදුවැල්ල වරායන් ආරම්භ කරන්න ඒ 

අවස්ථාෙව් මුදල් දුන් ආකාරය. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ඒ 
ෙවලාෙව් අෙප් මාතර දිස්තික්කෙය් නායකයා හැටියට ඒ 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ මුදල අපට ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 550කින් නිල්වැල්ල වරායත්, 
රුපියල් මිලියන 600ක මුදලකින් සුදුවැල්ල වරායත් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කළා.  

සුදුවැල්ල වරාය නිම කරන්න බැරි වුණත්, ඒ මුදල් ෙයොදවලා 
වරායන් ෙදකක් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
වරායන් සංවර්ධනය කිරීම නිල්වැල්ෙලත්, සුදුවැල්ෙලත් ධීවර 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවන්න ඉවහල් වුණා කියන එක 
මා විශ්වාස කරනවා. නමුත්, එක වරායක්, ෙදකක් සංවර්ධනය 
කරලා ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසාම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය IFAD 
ආයතනය වාෙග් විවිධ ආයතනවලින් ණය ආධාර සහ ආධාර 
අරෙගන වරායන් නැංගුරම් ෙපොළවල් ගණනාවක් සංවර්ධනය 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. නමුත්, මීට අවුරුදු ෙදකකට 
ෙපර ෙයෝජනා කරපු, අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරපු ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුතු තවම  
ආරම්භ කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු 
වනවා. 

ගරු ධීවර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිගනීවි ස්වාභාවික 
ගැඹුරුම මුහුද පිහිටලා තිෙබන ධීවර වරාය තමයි, ගන්දර ධීවර 
වරාය කියලා. මීටර් 9ක ගැඹුරක් තිෙබනවා. මට මතකයි පසු ගිය 
අවුරුදු ෙදෙක්, තුෙන්  ධීවර ඇමතිවරු ගණනාවක් ආවා. 
ඇවිල්ලා, ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුතු නිම කර ෙදන බවට 
ෙපොෙරොන්දු ලබා දුන්නා. මුදල් ෙනොතිබුණ අවස්ථා තිබුණා. 
නමුත්, අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා, 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබද්දි අපි කනගාටු 
වනවා, අවුරුදු ෙදකක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා භූමිය 
පරීක්ෂා කරලා තිෙබනවා. ඉඩම් අත් පත් කර ගන්න ඒ ලිපි 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සාකච්ඡා ගණනාවක් 
පවත්වලා තිෙබනවා. සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
තවමත් ඒ කටයුත්ත කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

ගන්දර වරාෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට තමන්ෙග් යාතා ටික එම වරාෙයන් දියත් කරන්න බැරි 
වුණාම, අද දවෙසේත් යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අල්ලපු වැෙට් 
තිෙබන නිල්වැල්ල ෙහෝ සුදුවැල්ල ධීවර වරායන්වලටයි. නැත්නම් 
ෙදවුන්දර ධීවර වරායටයි. එෙහමත් නැත්නම් තිකුණාමලෙය් ධීවර 
වරායට යන්න සිද්ධ වනවා. ඒ ධීවර වරායන්වලට ගියාම ඔවුන්ට 
ෙනොෙයක් ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඒ ධීවර වරායන්වලට ගියාම, ඒ ධීවර 
වරායන් ආශිතව තිෙබන යාතාවලට තමයි පමුඛතාව හිමි 
ෙවන්ෙන් කියලා. සමහර ෙවලාවට ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා. 
දවසක් ෙදකක් ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා. අයිස් ටික ගන්න, ෙතල් 
ටික ගහ ගන්න ෙපෝලිෙම් ඉන්න වනවා. ඒ පමාදයන් ඇති වනවා. 
ගන්දර ධීවර වරායට ගිෙයොත් දැක ගන්න පුළුවන්, අද දවෙසත් 
බහුදින ධීවර යාතා 130ක් තිෙබන බව. අද ගන්දර ධීවර වරාෙය් 
කුඩා ෙබෝට්ටු 200ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ ධීවරයන් කිෙලෝ මීටර් 
තුනක්, හතරක් ඈත තිෙබන අයිස් ෙමෝලට ගිහිල්ලා, three-
wheeler එෙකන් අයිස් ටික වැල්ලටම ෙගනැල්ලා, ඊට පස්ෙසේ 
කෙර් තබාෙගන ඔරුවට ෙගනත් දාලා, ඔරුෙවන් තමයි ධීවර 
යාතාවට පටවාෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා නව ධීවර 
අමාත්යතුමාෙගන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගන්දර ධීවර 
වරාෙය් කටයුත්ත ඔබතුමා ආරම්භ කරන්න කියලා. ෙම්ක අවස්ථා 
ෙදකකදී, තුනකදී, හතරකදී, පහකදී පමාද කරපු කටයුත්තක්. 
ගන්දර ධීවර වරාෙය් කටයුත්ත ආරම්භ කිරීම තුළින්, දකුෙණ් 
ධීවර වරායන් තුළ තිෙබන විශාල ගැටලුවක් විස ෙඳේවි කියලා මම 
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හිතනවා. ඒ තුළින් විශාල යාතාවලට එන්න පුළුවන් පහසුකම 
ලැෙබ්වි. මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙදවිනුවර 
ආසනෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ධීවර 
ජනතාවටත් තම ධීවර කටයුතු ශක්තිමත්ව කර ගන්න ඒ මඟින් 
අවස්ථාව ලැෙබයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, අද දවෙසේ මිරිස්ස ධීවර වරාෙය් කටයුතු ආරම්භ 
ෙවලා තිෙබන බව. නමුත්, ඉතාමත් මන්දගාමී අන්දමින් වැඩ 
කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්. ෙදවැනි අදියරවන කප්පරෙතොට ධීවර 
වරාෙය් කටයුතුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කළා. තවමත් අපි ඒ 
කටයුතු අවසන් කර ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරාෙය් ෙදවැනි අදියර ආරම්භ කිරීමටත් අපට 
සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, අද දවස වනවිට ෙදවිනුවර පුරාණවැල්ෙල් 
බහුදින ධීවර යාතා 950ක් 1000ක් තිෙබනවා. නමුත් නැංගුරම් 
දාන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් යාතා 600කට, 700කට පමණයි. ඒ නිසා 
ෙම් වරායන් පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ.  

ධීවර කර්මාන්තෙයන් අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ඇති 
දායකත්වය වැඩි කර ගන්න නම්, ලංකාව වටා තිෙබන මුහුෙද් ඇති 
මත්ස්ය අස්වැන්න අපි ෙනළා ගන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් ආර්ථිකයට 
බද්ධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි යටිතල පහසුකම් ටික 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙගන් මම එදාත් ඇහුවාම 
කිව්වා, යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 750කට 
වැඩි මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා; තව මිලියන 1,000ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් මීට වැඩිය මුදලක් ෙවන් කරන්න 
කියලා. නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ලංකාව වෙට්ම තිෙබන ධීවර වරායන් ටික ගත්තාම ෙම් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන මුදල යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් 
කරන්න පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වරායන් විතරක් සංවර්ධනය කිරීමම 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ශීතාගාර සකස් කිරීම වැනි අෙනකුත් 
මාර්ගත් සකස් කරන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, ශීතාගාර සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත්, ඒ 
ශීතාගාර මත්ස්ය සම්පත සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, එළවලුවලටත් 
ෙයොදා ගන්න කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවර අය 
වැෙයන් ශීතාගාර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ධීවර 
අමාත්යාංශයට ඇත්තටම ෙවන් ෙවන්ෙන් ෙමොන වාෙග් මුදලක්ද 
කියන කාරණය පැහැදිලි නැහැ. අපි ඒ කාරණය පැහැදිලි කර 
ගන්න ඕනෑ.  

ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, දිලිප් 
ෙවදආරච්චි රාජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අධ්යයනය 
කරලා, ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු ශක්තිමත් 
කරලා, රට පුරා තිෙබන නැංගුරම් ෙපොළවල්, වරායවල් දියුණු 
කරන්න අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ තුළින් තමයි අපට ධීවර කර්මාන්තෙයන් ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ධීවරයන් මුහුණපාන තවත් බරපතළ 
ගැටලුවක් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. අද අපට 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉන්දියාවත් එක්ක ගැටුම් සහිත තත්ත්වයකට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් නැව් මාර්ගවල තිෙබන 
ගැටලු නිරාකරණය කර ගත්ෙත් නැති නිසා. හැම දාම පවෘත්ති පත 
බලද්දී, රූපවාහිනිය බලද්දී අපි දකිනවා, ඉන්දියාෙවන් අෙප් මුහුද 
ආකමණය කරන ධීවරයන්ෙග් පමාණය එන්න එන්නම වැඩි වන 
බව. නාවික හමුදාවට පාලනය කරන්න බැරි  තරම් ධීවරයින් 
පිරිසක් අද ඉන්දියාෙවන් අෙප් රටට එනවා. ඔවුන් අෙප් රටට 
ඇවිල්ලා තහනම් පන්න කම පාවිච්චි කරලා, ලංකාෙව් මුහුදු 
පතුලම ගලවාෙගන යන්න කටයුතු කරන අවස්ථා අපි දැකලා 

තිෙබනවා. නමුත් අද දවස වනවිට අපට ෙවරළ ආරක්ෂක 
බළකායක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. නාවික හමුදාවට හැම දාම 
ෙම් ආරක්ෂක කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා, ෙවරළ 
ආරක්ෂක බළකායක් පිහිටුවන්න කියලා මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා. එතෙකොට අෙප් රටට පිටින් එන නැව් ටික නවත්වනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිසට 
ඉන්ධන ටික නැති වුණාම, අයිස ් ටික මදි වුණාම, පුද්ගලෙයක් 
ෙරෝගාතුර වුණාම ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් සපයන්නත් ෙම් 
ෙවරළ ආරක්ෂක බ  ළකාය ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ෙවරළ ආරක්ෂක බළකාය පිහිටුවලා, අවශ්ය යාතා ටික ලබා දීලා 
ඔවුන් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම 
ඔබතුමාෙගන් කරනවා.  

නැව් මාර්ග පිළිබඳවත් අද අපි යම්කිසි සාකච්ඡාවක් කරන්න 
ඕනෑ. ජාත්යන්තර මුහුෙද්දී ඉන්දියාවට අහුෙවන අෙප් යාතා 
පමාණෙයන් බහුතරයක් ඉන්දියාව බලා යන ඒවා ෙනොෙවයි. 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් තිෙබන මුහුදු මාර්ග පිළිබඳව අපි නිසියාකාරව 
සාකච්ඡා කරලා නිවැරැදි කරෙගන නැති නිසායි අෙප් ධීවරයන් 
ජාත්යන්තර  මුහුෙද්දී ඒ විධියට ඉන්දියාවට අහු ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරලා, ඒ මුහුදු 
මාර්ග නිවැරැදි කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  යුෙරෝපීය මත්ස්ය තහනම ඉවත් 
කර ගන්න උනන්දු වන බව අපි දන්නවා. යුෙරෝපීය මත්ස්ය 
තහනම ඉවත් කර ගන්න පසු ගිය රජෙය් අය වැෙයන් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා VMS ආනයනය කළ බව අපි දන්නවා. අද ඒ 
කටයුතු ශක්තිමත්ව පවත්වාෙගන යනවා. තව සුළු ෙකොටසක් 
කරන්න ඉතුරු ෙවලා ඇති. අෙප් ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාත් ෙම් 
කාරණය කිව්වා. ඒ කියාමාර්ග ශක්තිමත් ෙවද්දී, මාළු අස්වැන්න 
ෙනළා ගන්නවා වාෙග්ම, අෙප් ධීවර කාර්මිකයා ශක්තිමත් කර 
ගන්නත් අපට  කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන්ට 
අවශ්ය තාක්ෂණය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අද ඉන්න ධීවර 
ව්යාපාරිකයන්ට ධීවර ආම්පන්න වාෙග්ම ධීවර යාතා ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ඒවාට බදු  පනවලා තිෙබනවා. අෙප් 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් කිව්වා, සියයට 33 ඉඳලා සියයට 
47 දක්වා ඒ බදු වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අද අෙප් 
ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තයට වක බදු පැනවිලා තිෙබනවා.  

නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම මැතිතුමා ධීවර පජාව විශාල වශෙයන් 
ඉන්න පෙද්ශයක - ගාල්ල දිස්තික් කෙය් - ඇමතිවරෙයකු වුණත්, 
එතුමා අද කථා කෙළේ ගාලු වරාය සංචාරක වරායක් බවට පත් 
කරන එක ගැන විතරයි.  ධීවර වරාය ශක්තිමත් කිරීම ගැන 
ෙනොෙවයි එතුමා කථා කෙළේ. මම ඒ ගැන කනගාටු වනවා. 
ධීවරයන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළක් ගැන එතුමා 
කථා  කෙළේ නැහැ. තිෙබන වරායන් ටිකට yachts ටිකක් දාලා, 
speed boats  ටිකක් දාලා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරලා, 
විෙද්ශිකයන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබා  දීම පමණක් ෙනොෙවයි අපි 
කළ යුත්ෙත්. අපි පළමුෙවන්ම අෙප් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අෙප් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා 
කර ගන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම ඔවුන් ශක්තිමත් කරන්න 
අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන්ට බදු සහන 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා මුදල් අමාත්යාංශය  
එක්ක සාකච්ඡා කරලා, දැල් ආම්පන්නවලට, ධීවර 
ආම්පන්නවලට, යාතා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්ය අමු දව්යවලට 
බදු සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කරයි කියලා මම හිතනවා. අපට 
ඒ අවශ්යතාව තිෙබනවා.  

අද වනෙකොට අෙප් රෙට් අවුරුදු 15ක්, 20ක්, 30ක් පැරැණි 
ෙබෝට්ටු තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මරන්න නව තාක්ෂණයත් එක්ක ගැළෙපන්ෙන් නැති යාතා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් පැරැණි ෙබෝට්ටු ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
පැරැණි ෙබෝට්ටු ඉවත් කරනෙකොට ව්යාපාරිකයන්ට පහසු මිලක් 
යටෙත් නව යාතා මිලදී ගන්න  පහසු කමයක් සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ධීවර 
ව්යාපාරිකෙයෝ ඉතා ආඩම්බරෙයන් රත්රන් පුරවාෙගන හිටිෙය්. 
නමුත් අද ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ධීවරයන් සිටින නගර 
ආශිතව තිෙබන බැංකුවලට ඔබතුමා ගිහිල්ලා කථා කරලා 
බලන්න. අද ඒ බැංකුවල ඒ  අයෙග් රත්රන් තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවා. අද ඒවා ෙවන්ෙද්සි කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය්  මැතිවරණයට යන අවස්ථාෙව් 
රජය කිව්වා, දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් රත්රන්වලට 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පණස්දහසට අඩුෙවන් ණය අරෙගන තිෙබන 
අයෙග් ෙපොලිය කපා හරිනවාය කියලා. නමුත් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මා දන්නා විධියට ෙදවිනුවර 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙදවිනුවර මහජන බැංකුව ඇතුළු සියලු බැංකුවල මාසෙයන් 
මාසයට රත්රන් විශාල පමාණයක් ෙවන්ෙද්සි  වුණා. ඒ නිසා ඒ 
පිරිස අද අසරණභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ අයට 
බැංකුවකට යන්න බැහැ, ණය සහනාධාරයක් ගන්න. ඒ නිසා 
ඔබතුමා යම් කිසි කමෙව්දයක්  ධීවර කාර්මිකයා ෙවනුෙවන් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. යාතාවක් ගන්න පුළුවන් කමයක්, ඔවුන්ට ණය 
සහනාධාරයක් ගන්න පුළුවන් කමයක් සඳහා රජෙය් මැදිහත් වීම 
ෙමොන ආකාරයට සිදු වනවාද කියන කාරණය ෙම් අය වැය තුළ 
නම්  සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක කනගාටුෙවන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

 ගරු ඇමතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් සැමන් කර්මාන්තශාලා 
ගණනාවක් ආරම්භ වුණා, ෙද්ශීය කර්මාන්තය ආරක්ෂා ෙවන්න 
කියලා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
අපි ෙයෝජනා කරලා තමයි පිට රටින් ආනයනය කරන සැමන් ටින් 
එෙක් මිල වැඩි කෙළේ. ඒ මිල වැඩි කෙළේ ෙද්ශීය කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කරන්න.  අද ඒ සැමන් ටින් එෙක්  බදු ඉවත් කිරීම තුළ ඒ 
ව්යාපාරිකයන්ට  නැවතත් පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා  සැමන් 
ආනයනය කරන්න. සැමන් ආනයනය කරන එෙකන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ආෙය්ත් සැමන් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන එක. මාළු 
පරිෙභෝජනයට වඩා සැමන් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන එක. ඒ නිසා  
ෙද්ශීය කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමා නැවත  
වරක්  ඒ ගැන හිතන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්  ධීවර අමාත්යාංශෙය් 
උපෙද්ශක කාරක සභාව මාසයකට වතාවක්වත් රැස් වුණා. නමුත් 
උපෙද්ශක කාරක සභාව මාස ගණනාවක් රැස් වුෙණ් නැති අවස්ථා 
තිබුණා.  අවුරුදු ෙදකකදී, තුනකදී රැස් ෙවලා තිබුෙණ් එක 
වතාවයි, ෙදවතාවයි, තුන්වතාවයි.  

ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනය ෙගොඩ නැඟුවා ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  
එතුමා  ධීවර සම්ෙම්ලනය හදලා,  ලංකාව වෙට්ම තිෙබන ධීවර 
කමිටු ටික ඒකරාශි කරලා අමාත්යාංශයට ෙගනැල්ලා පශ්න 
අහන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ගරු ධීවර ඇමතිතුමනි, අද දවෙසේ 
ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් සැබෑ ධීවරයන්ද 
කියන පශ්නය තිෙබනවා. වරායවල කමිටුවලින් දිස්තික් 
කමිටුවලට ඇවිල්ලා, ඒ දිස්තික් කමිටුෙවන් තමයි ජාතික ධීවර 
සම්ෙම්ලනයට එන්ෙන්. ඒ ජාතික සම්ෙම්ලනෙයන් තමයි 

ධීවරයන්ෙග් සැබෑ පශ්න කථා කරන්ෙන්. අද කවුද ෙම් ධීවර 
සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්? ඔබතුමා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් නිල බලෙයන් සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවනවා. 
නමුත් කවුද ෙම්ෙක් ෙල්කම්  හැටියට ඉන්ෙන්?  ෙල්කම්  හැටියට 
ඉන්ෙන් චතුර ෙසේනාරත්න මහතා.  මා අහන්න කැමැතියි, එතුමා  
කරන ධීවර කර්මාන්තය ෙමොකක්ද කියලා? එතුමාට ෙබෝට්ටුවක් 
තිෙබනවාද? නැවක් තිෙබනවාද? ෙමොන පන්න කමයටද රස්සාව 
කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] මා අහන පශ්නයට ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න.    

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයන්ෙගන් තමයි ධීවර 
කර්මාන්තයට අදාළ පශ්න දැන ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ධීවර 
 කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැති නම්, ෙබෝට්ටුවක් නැත්නම්,  
නැවක්  නැත්නම් අඩුම තරමින් ෙමොන පන්න කමයටද ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් කියන එක  දන්ෙන්ත් නැත්නම්  
ෙකොෙහොමද ෙම් ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් ෙල්කම් තනතුරක් 
ගන්ෙන්? 

ඒ නිසා මා ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ජාතික සම්ෙම්ලනයට සැබෑ ධීවරයන් ෙගෙනන්න.  
ඒකට ධීවර වරායවල කමිටුවලින් එන සාමාජිකයින් ෙගෙනන්න. 
ඔවුන් දිස්තික් කමිටුවලට ෙගෙනන්න. එෙහම ෙගනැල්ලා ඔවුන් 
ධීවර සම්ෙම්ලනයට ගන්න. මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙගනාවාට 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙගෙනන්න, 
ෙගනැල්ලා අදහස් විමසන්න, පාෙද්ශීය සභා මට්ටෙම් පුද්ගලයන් 
ෙගෙනන්න, පළාත් සභා මට්ටෙම් පුද්ගලයන් ෙගෙනන්න.  කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ, ඒ  ගැන.  නමුත් ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් 
නිලතලවලට පත් ෙවද්දී ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. 

 ඒ සංවිධානය වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින සංවිධානයක්.  ඒ සංවිධානෙය්  ධීවරයන්ට විතරක් ඉන්න 
පුළුවන් කියලා නැහැ. ෙම් රෙට් ඕනෑම වෘත්තියක  අයිතිවාසිකම් 
ගැන කථා කරන්න, ඒ ක්ෙෂේතෙය්ම  ඉන්න අය  ගැනීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
It is not a point of Order. You can answer during your 

time.  Hon. Wijesekera, you may continue. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම් සම්ෙම්ලනය වෘත්තිය සමිතියක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 

ෙද්ශපාලනය කරන්න දමා ගත්ත එකක්. ෙමොකක්ද  වෘත්තීය 
සමිතියක් කියන්ෙන්? ෙම්ක ෙද්ශපාලනය කරන්න දමා ගත්ත 
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එකක්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න. ඇයි, කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අභිෙයෝග කරන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

ධීවර සම්ෙම්ලනය [බාධා කිරීම්] ධීවර සම්ෙම්ලනෙය් [බාධා 
කිරීම්]  ලැජ්ජයි? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න -[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සංවර ෙවන්න.  
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න,  ධීවර අමාත්යාංශෙය් ධීවර 

සංවිධානෙය් ෙල්කම් හැටියට පත් ෙවන්න [බාධා කිරීම්]   ඔබතුමා 
කට වහෙගන වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු චතුර ෙසේනාරත්න මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩිෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ඔබතුමාට  ෙලොකු ෙලොකු අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම් ධීවර සම්ෙම්ලනයට එන්න ඕනෑ සැබෑ ධීවරෙයෝයි. [බාධා 

කිරීම්] ධීවර සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්,- 
[බාධා කිරීම්]. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
ධීවර කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන්න ධීවර ඇමතිතුමාටත්, රාජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය  අපි ලබා 
ෙදනවාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනව. 
ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.46] 
 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් මංගල කථාව කරන්නට 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 1984 

වසෙර් මැයි දිනෙය්දී මෙග් පියා මාව කර මත තබා ෙගන එදා                 
ශී ලංකා මහජන පක්ෂෙය් මැයි රැළියට විජය කුමාරණතුංග 
මැතිතුමාත් සමඟ ගමන් කරන ෙකොට මා විජය කුමාරණතුංග 
කියන ෙම් රෙට් මානවහිතවාදී ෙද්ශපාලන සටන්කරුවා සමඟ 
ඒකාත්මිකව මෙග් හදවතින්ම ෙද්ශපාලනයට එකතු වුණා. ඊට 
පසුව 1986 මාර්තු මාසෙය් 07වැනිදා ෙදමටෙගොඩ පැවති රැළි යට 
විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා මාව අතින් අල්ලා ෙගන ෙව්දිකාවට 
ෙගොඩවැදුණා.  ෙබෝම්බ පහාර, ෙවඩි පහාර මධ්යෙය් මාව 
ෙව්දිකාවට අර ෙගන යන්න එපා කියලා,  චන්දිකා මැතිනිය විජය 
කුමාරණතුංග මැතිතුමාටත්, මෙග් පියාටත් ෙදොස් කියන ෙකොට 
ෙම් පුද්ගලයන් ෙදෙදනා වෙම් ව්යාපාරෙය් සියලු ෙව්දිකාවලට 
මාව රැෙගන ගියා. එෙහම  ගිහිල්ලා ඒ තුළින් මා පන්නරය ලබා 
ගත්තා.   

වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් මතවාද, වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් 
අරගළ ඉතිහාසය, මාක්ස්වාදය, මාඕවාදෙය් සිට ෙපොත් දහස් 
ගණනක පුස්තකාලයක්   මට ලබා දුන් මෙග් පියාව  මම සිහිපත් 
කරනවා. විජය කුමාරණතුංග කියන ඒ ෙසොඳුරු සටන්කාමියාව 
මට ඒකාත්මික කර ෙදමින්, ඉන් පසුව ෙම් රෙට් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂ, සමසමාජ පක්ෂ කාර්යාලවල පුස්තකාලවලට මාව රැෙගන 
ෙගොස්, ෙම් රෙට් අෙනක් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පුතුන්ට 
කුමාෙරෝදයවත් කියවා ගන්න බැරි අවස්ථාවක ෙකළින් හිට ෙගන 
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන මතවාදය කියන්න පුළුවන් පුද්ගලයකු බවට 
එතුමා මා පත් කළා.  

වෙම් ව්යාපාරය තුළින් මට පන්නරය ලබා දුන් සියලු වෙම් 
නායකයන්ව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දි  සිහිපත් කරනවා. මීට අවුරුදු 
25කට පමණ ෙපර  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණයට මාව රැෙගන 
ආපු අනුර බණ්ඩාරනායක කියන මෑත කාලෙය් ෙම් සභා ගර්භෙය් 
රිදී සීනුව වුණු, භාෂා තිත්වෙයන්ම කථා කරන්න හැකියාව තිබුණු 
ඒ උත්තුංග ෙද්ශපාලන නායකයාවත්  මම ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම 1994 ජනාධිපතිවරණෙය්දී  ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන උපාය මාර්ග, උපකම සක්සුදක් ෙසේ ඔප්පු කර අපට 
ෙපන්වා දුන්, බුද්ධිමය පතිමූර්තියක් බඳු වූ  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයකු වූ හිටපු ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමාත්, රෙට් අවිහිංසාවාදී ජනතා නායකයකු වූ ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමාත්,  අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව සමඟ ෙබොෙහොම 
ගැෙටන වර්තමානෙය් මම වැඩිය පිළිෙනොගත්තත්, මා සමඟ 
ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන මතවාදයන් ගනුෙදනු කරන වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර සෙහෝදරයාවත් මම මෙග් ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ 
ගැන කියන ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිහිපත් කරනවා.  2006දී   එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  සිටිනෙකොටත්  වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
සෙහෝදරයාව ෙකොළඹ නගරාධිපති කරන්න එතුමා ෙවනුෙවන් මා 
ෙපනී සිටියා.  

 විමුක්ති අරගළ 602ක් ෙම් මාතෘභූමිය තුළ සිදු කරලා ෙම් 
රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, සෛ්වරීත්වය, නිදහස හා විමුක්තිය 
ෙවනුෙවන් සටන් වැදිලා මිය ගිය මිලියන ගණනක් රණවිරුවන් 
සහ අවසාන මානුෂීය ෙමෙහයුෙම්දී ඇස්, ඉස්, මස්, ෙල් දන් දීලා -
ජීවිතය දන් දීලා- ෙම් මාතෘ භූමිය රැක ගත් 29,000ක් 
රණවිරුවන්ට මෙග් හිස නමා ආචාර කරනවා. එතැනින් පසුව ෙම් 
කමය ෙවනස් කරන්න ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ඒකාධිපති ජුන්ටාවට 
එෙරහිව සටන් වැදුණු, දශක හතරක් පුරාවට ෙම් රෙට් හිටපු හැම 
නායකයකුටම විරුද්ධව ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන නැඟී සිටි 
අති පූජ්ය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නාහිමිපාණන් වහන්ෙසේවත් මා 
සිහිපත් කරනවා.  ෙම් රෙට් අවුරුදු 40ක් පුරාවට කිසිදු මහ 
මැතිවරණ අෙප්ක්ෂකයකුෙග් ෙව්දිකාවකට ෙගොඩ ෙනොවැදුණු 
උන්වහන්ෙසේ  ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙවනස් කරමින් ගම්පහට 
ඇවිත්  මට ලබා දුන් ශක්තිය ෙවනුෙවන් මම උන්වහන්ෙසේට පින් 
අනුෙමෝදන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා  මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයාෙග් දකුණු අත වෙග් හිටි අතුරලිෙය් රතන 
හාමුදුරුෙවෝ ෙම් රට ෙවනස් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා.  මාව පධාන 
ෙල්කම් ධුරයට පත් කරමින් බිහි කළ   පිවිතුරු ෙහටක් ජාතික 
සභාව තුළින් ෙම් රට ෙවනස් කරන්නට දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය කරමින්,  
ඒකාධිපති ජනාධිපති බලතල අෙහෝසි කරන්නට  නායකත්වය 
ලබා දුන්, වත්මන් කුඩාෙපොළ හිමියන් වන්  අතුරලිෙය් රතන 
ස්වාමිපාදයාණන් වහන්ෙසේට මම මෙග් ෙගෞරව පූර්වක 
නමස්කාරය පුද කරනවා.  ෙම් ජන අරගළෙය් ඉදිරියට යන විට අපි 
හැමදාම කියපු කාරණයක් තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකිරීම 
පිළිබඳ කාරණය. ඔය කෑගහන ෙබොෙහෝ අයට ඉස්ෙසල්ලා, ඒ 
කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 15කට විතර  ඉස්ෙසල්ලා තමයි රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉල්ලන්න කියලා මට 
කිව්ෙව්.   නමුත් මම හැමදාම කියූ කාරණයක් තමයි, අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳගන්නවා නම් ඉඳ ගන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
බිහි කරලා,  ජාතික න්යාය පතයක් තුළින් රට ඉදිරියට යනවා නම් 
විතරයි කියලා.   

ඒක කරන්න අපට හැකි වුණා.  පිවිතුරු ෙහටක් ජාතික සභාව, 
සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා ජනතා ව්යාපාරය, පජාතන්තවාදී 
ජාතික ව්යාපාරය, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, වෘත්තීය සමිති හා 
සියලු සිවිල් සංවිධාන එකට ඒකාබද්ධ කරලා දැවැන්ත සිවිල් 
බලෙව්ගයක් තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික ආණ්ඩුවක් සහ රටට, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, අධිකරණයට වගකියන නාය කයකු බිහි කරලා,  
අන්න ඒ ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් තමයි  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්. ඒ වාෙග්ම දවස් 19ක මැතිවරණ පචාරණයක් තුළින්, ඒ 
දවස් 19නුත් දවස් 8ක් අගමැතිතුමාෙග් රැස්වීම්වල ෙනොෙයක් 
ෙකෙනහිලිකම්වලට,  අසාධාරණකම්වලට ලක්ෙවලා කාලය 
නාස්ති ෙවද්දී, දවස් 11ක මැතිවරණ සටනක් ආසන 13ක දියත් 
කරලා, මාව විජයගහණයට පත් කරපු උත්තරීතර ගම්පහ දිස්තික් 
ජනතාවට මෙග් හදවතින්ම උත්තමාචාරය  පුද කරනවා.   

ධනයට බලයට යට ෙවන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ෙල්, කඳුළු, 
දහඩිය සහ මනාපය ලබා දීලා ෙම් රෙට් අසාධාරණයට එෙරහිව 
සමාජ සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් මාත් සමඟ ෙපළ ගැසුණු ඒ 
ජනතාවට මම මෙග් ජීවිත කාලය පුරාවටම ණයගැතියි  කියලා  
පකාශ කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මාත් සමඟ ෙම් රට ෙවනස් කරන්න 
ජීවිත පරිත්යාගෙයන් සටන් කරපු පජාතන්තවාදී ජාතික 
ව්යාපාරයට මම හිස නමා මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා.  ඒ වාෙග්ම 
මා ෙවනුෙවන් මාත් සමඟ ෙපනී සිටි සියලු වෘත්තීය සමිති, සියලු 
සිවිල් සංවිධාන සහ ආගමික සංවිධානවලට මම මෙග් ෙගෞරව 
පූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  මා ෙවනුෙවන් දැවැන්ත 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරපු ජාතික සංඝ සම්ෙම්ලනෙය් පධාන 
ෙල්කම් පූජ්ය පාහියන්ගල ආනන්ද ස්වාමිපාදයාණන් වහන්ෙසේ 
පමුඛ ජාතික සංඝ සම්ෙම්ලනයට මෙග් නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය 
පුද කරනවා. අන්න එවැනි අරගළයක් තුළින් තමයි අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරියට අද ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.  එෙහම නම් ගරු 
සභාවට මම කියන්න කැමැතියි,  ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් ෙම් රට 
ෙවනස් කරන අලුත් මාවතක් ඔස්ෙසේ අලුත් අය වැයක පදනම අපි 
සකස් කර තිෙබන බව.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙලෝක ජාත්යන්තර ධීවර දිනය 
ෙයෙදන්ෙන් ෙනොවැම්බර් 21 ෙවනිදාටයි.  නමුත් ඒ ධීවර දිනය 
ෙයදී තිබූ පසු ගිය 2014.11.21 ෙවනිදා ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදෙය්ත්, ජන සම්මත වාදෙය්ත්, හෘද සාක්ෂිෙය්ත් දිනය 
බවට පත් වුණා.   ෙම් රට ෙවනස් කරන්නට වත්මන් ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එවකට පැවති ආණ්ඩුෙවන් 
එදා එළියට බැස්සා. ඒ කටයුත්තට මෙග් පියා වන රාජිත 

ෙසේනාරත්නයන්, අර්ජුන රණතුංග අමාත්යවරයා, දුමින්ද 
දිසානායක අමාත්යවරයා, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
අමාත්යවරයා ඇතුළු  සටන්කාමී යුග පුරුෂයන්  ෙම් රට ෙවනස් 
කරන්න ඒ සිවිල් ව්යාපාරයත් එක්ක; අපිත් සමඟ කඳවුරු බැඳ 
ගත්තා.  අන්න ඒ දිනය ෙම් රෙට් ඓතිහාසික ෙද්ශපාලන 
ෙපරළියක් සිදු කළ දිනයක් බවට පත් ෙවනවා.   

අද ෙබොෙහෝ අය ෙම් අය වැය ගැන කථා කරනවා. ෙම් අය 
වැය ගැන කථා කරනෙකොට "ෙලොජික්" එකක් නැහැ, "මැජික්" 
ගැන විතරක් කථා කරනවා.  ඒ නිසා සැඟවුණු න්යාය පතත් එක්ක 
ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට 
කරන ෙලොකු ෙදෝහිකමක් කියලා මම කියනවා.    

දින 370ක් පුරාවට සැතපුම් හයදාහකට වැඩි   අසූහයදාහක රතු  
හමුදාවක් එක්ක මහා පා ගමනක් ගිහින් චීන විප්ලවයට  
නායකත්වය දුන්  මා ඕ ෙසේතුං වෙරක  කියනවා, "අපි  පාවිච්චි 
කරන වචනත්, කියාවලුත් සියලු  ජාතීන්  ෙබ්ද භින්න කරන්න 
ෙනොෙවයි, සියලු ජාතීන්  සමගි කර එකට ඒකාබද්ධ  කරන්න 
ෙයොදන්න  ඕනෑ"ය කියා. මතක තබාගන්න,  අන්න ඒ කාරණයම 
තමයි  ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙවනස. අන්තවාදෙය්ත් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ත් ෙවනස ඒකයි.    

සමහරු GSP Plus ගැන  කථා කරනවා. GSP Plus නැතිව 
ගිෙය් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් තිබුණු  වැරදි ෙද්ශපාලන විෙද්ශ 
පතිපත්තිය නිසායි; යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක තිබුණු ඒ ගැටුම 
නිසායි. එම නිසා තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් තව මාස 
කිහිපයක් යනෙකොට GSP Plus සහනාධාරය ගන්න ගරු 
ජනාධිපතිතුමා කැමරන් අගමැතිතුමාත් එක්ක කථා කර අවශ්ය 
කටයුතු ෙම් ෙවනෙකොටත් ෙයොදා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා සංගමෙයන් ඒ සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විෙද්ශ අමාත්ය  ගරු  
මංගල සමරවීර මැතිතුමා   ෙම් ෙවනෙකොටත් ඒ අවශ්ය කාර්යභාරය 
ඉටු කරමින් යන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා,  ගරු මන්තීතුමාට. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එතැනින් එහාට ෙම් ජාතික 

ධීවර සම්ෙම්ලනය බිහි කර,  ෙම් ජාතික  ධීවර සම්ෙම්ලනය 
අවුරුද්දක්  ඇතුළත   පාෙද්ශීය සංවිධාන 26ක් තුළින්  ෙම් රෙට් 
ධීවර කාර්මිකයින්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් අවශ්ය හඬ ෙම් 
ෙවනෙකොටත් නඟමින් තිෙබනවා. සමහරුන්ට පශ්න තිෙබනවා, 
තමන්ෙග් තාත්තලාෙග් නැව්  රස්සාව නැතිවුණාම, මාළු කිෙලෝ 
එකකට රුපියල්  20ක් ගන්න බැරි වුණාම,  අවංක ඇමතිවරු 
ඇවිත් ඒ ඒකාධිකාරිය -මාෆියාව- නැති කළාම.  ඒකට තමයි 
විප්ලවය  එන්ෙන්.  ජනවාරි 8 වනදා විප්ලවය  ආවා. ඒ ජනවාරි 8 
විප්ලවය ආපස්සට හරවන්න  පතිවිප්ලවය ආවා. ඒ පතිවිප්ලවය 
තමයි අෙගෝස්තු 17 වනදා අපි පරාජය කෙළේ කියා අපි 
ආඩම්බර ෙයන් කියනවා.  

ෙද්ශපාලනෙය් හයක් හතරක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති  මිනිසුන්ට  
කථා කරන්නට තිෙබන්ෙන් රුපියල්  ශත විතරයි. නමුත් ෙම් රෙට් 
රුපියල් ශත ෙද්ශපාලනය  ජනවාරි 8 වනදා  අපි  පරාජය කළා. 
එම නිසා යහ පාලන ෙද්ශපාලනෙය්  විසංවාදී  පතිමූර්තිය  ධීවර 
අමාත්යාංශය තුළ තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික  පක්ෂෙය් දිලිප් 
ෙවදආරච්චි රාජ්ය අමාත්යවරයායි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
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අනාගත නායකයා මහින්ද අමරවීර  ඇමතිවරයායි අද එකට  
එක්කාසු ෙවලා  ෙම් අමාත්යාංශය ෙගනියනවා. ෙම් එකම  
දිස්තික්කෙය් ෙදපැත්තකින් සටන් කරන අමාත්යවරු ෙදෙදෙනක් 
එක අමාත්යාංශයක ඉන්නවා නම්  ෙම් අෙනක් ෙද්ශපාලන  
අඳබාලයන්ට ෙම් ගැන කථා කරන්නට ෙදයක් ඉතිරි වන්ෙන් 
නැහැ.  

ධීවරයන් ෙවනුෙවන් නිවාස ව්යාපෘතියක් ගැන කරුණු 
කිහිපයක්  ෙකටිෙයන් මා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම සාගර විශ්වවිද්යාලය  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්දී 
පුතාට පවරා දුන්නා, පුතාෙග් අනාගතය හදා ගන්න. ඒක  ධීවර 
අමාත්යාංශයට  පවරාෙගන ධීවර කාර්මිකයන්ෙග් දරුවන්ට 
එක්තරා පතිශතයක් එහි ෙවන් කර, ධීවර කාර්මිකයන්ෙග්  
දරුවනුත්  උගත් ධීවර කාර්මිකයන්  බවට පත් කරන අලුත් 
යුගයක්  නිර්මාණය කරන්න   ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ෙපළ 
ගැෙසේවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා ෙයොදා ගන්නා  සියලුම  ''ෙකෝස්'' වර්ග  තහනම් කරන ලද  
ගැසට් නිෙව්දනය- ඒ නිෙයෝගය -  එදා  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
හිටපු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්යවරයා විසින්.   ඒ ගැසට් 
නිෙව්දනය හා 2011 අෙපේල් 20 වනදා ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
නිෙයෝගය මම සභාගත* කරනවා. 

ඒ  ෙවනුෙවන් අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන්න. එතැනින්  එහාට  
සියලුම ධීවර ආම්පන්න තහනම් කර ඒ සුළු පන්න ධීවර 
කාර්මිකයාට සාධාරණය ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ඊළඟ කාරණය quota system එක. ඉන්දියන් සාගරයට 
එනෙකොට  ඒ quota system එක වැඩි කර ගන්න  අවශ්ය කරන 
ෙමටික් ෙටොන් 262ට වැඩිෙයන් සිය ගුණයක් ඉදිරියට අරෙගන 
යන්න පුළුවන් හැකියාව, ජාත්යන්තර මුහුද ජයගන්න  පුළුවන් 
හැකියාව අෙප්  ධීවරයන්ට  ලැෙබ්වායි මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම Indian Ocean එෙක් බලය තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
නායකත්වෙයන් ධීවර අමාත්යාංශය තුළින්  අෙප් යාතාවලටත් පත් 
කරන්න  තමුන්නාන්ෙසේ  ධීවර අමාත්යාංශය ෙමෙහයවාවි යයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ජාත්යන්තරය එක්කාසුෙවලා ෙම් 
ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරන්නට  දැමු GSP Plus  එක   -
ඒකාධිපති ජුන්ටාව  -තමුන්නාන්ෙසේලාට  ජයගහණය කරන්නට 
ලැෙබ්ය කියා මා විශව්ාස කරනවා.  

ටින්  මාළු කර්මාන්තශාලාවලට  රුපියල් මිලියන 300ක්  ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා ෙවන් කර තිෙබනවා.     

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ඒ මුදල් ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා දියුණු කරන්නට 
ෙයොදවන්න පුළුවන්. ධීවර රක්ෂණ කමය ෙගනත් තිෙබනවා.  ඒ  
රක්ෂණ  පතිලාභ,  තමන්ෙග් දරුවාෙග් උපන්දිනය ෙවනුෙවන් 

ෙක්ක් එකක් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ෙසවීමට ෙගොස්  කිඹුෙලක් 
කාලා මැරණ, රක්ෂණයක් නැති  ධීවරයාටත් ලබා ෙදන 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ධීවර සම්ෙම්ලනය ෙම් ෙවනවිටත්  
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙකටිෙයන් මෙග් කථාව 
කරලා අවසන් කරනවා.  

ධීවර සංවර්ධන බැංකුවක් තුළින් ක්ෂුද මූල්ය කමෙව්දයක් 
හදලා ධීවර ෙලොතරැයිය තුළින් ඒ ධීවර පවුල්වල දරුවන්ට සහ 
කාන්තාවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ධීවර ධජයක් නිර්මාණය කරලා 
ඒ තුළින් අෙප් සංෙක්තය  ෙලෝකයටම ඉදිරිපත් කරලා ජාතික 
ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දස්ථානය බවට ධීවර කර්මාන්තය පත් කරන්න 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටයි, රාජ්ය ඇමතිතුමාටයි හැකියාව 
ලැෙබ්වායි මම පාර්ථනා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන 
අවස්ථාවාදීන් ෙමොන ෙකෙනහිලිකම් කළත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
පක්ෂය තුළ ෙහොඳට ෙකෙනහිලිකම් භුක්ති විඳිමින් ඉදිරියට ආපු 
අය. ඒ වාෙග්ම, ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමම පක්ෂෙය් 
අනාගතෙය් නායකත්වයට එන්න ඉන්න පුද්ගලයා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙවනුෙවන් ධීවරෙයෝ ෙපළ ගැෙහනවා. අපි පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමුන්නාන්ෙසේ ෙවනුෙවන් එකාවන්ව 
අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් සියලු වැඩ 
පිළිෙවළවල් සාර්ථක ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් ධීවර ජනතාවෙග් 
අනාගතයට සුබ පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sujith Sanjaya Perera. 

Before he starts, the Hon. Edward Gunasekara will take 
the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the 
Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන, වරාය හා නාවික යන 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් මඟී ජනතාව- ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව- 
ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කරන පවාහන අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධව පථමෙයන්ම අදහස් කිහිපයක් දක්වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පවාහන අමාත්යාංශය ගැන 
කියනවා නම්, අෙප් මඟී ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් කරන 
ආයතනය තමයි ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. ඉතින්, එම 
ගමනාගමන මණ්ඩලය  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ මහජන ෙසේවාවක් 
සපයලා ෙම් වන විට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් දැඩි මූල්ය 
අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් අෙප් 
ෙසෞඛ්ය සඳහාත්, අධ්යාපනය සඳහාත් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහයින්, මඟී ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් සා විශාල 
ෙසේවාවක් කරන පවාහන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහාත් යම් කිසි මුදලක් ෙවන් කරන එක 
සාධාරණයි කියලා මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලවල ශී ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය ෙම් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතය සඳහා විශාල දායකත්වයක් 
ලබා දුන්නා කියලා. ඒ වාෙග්ම මඟී ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල  
ෙසේවාවක් ලබා ෙදනවා. අපි දන්නවා, ෙම් අය පාඩු ලබන 
අවස්ථාවලදී ෙම් අයෙග් වැටුප් ලබා දීමටත්, නඩත්තු කටයුතු 
සඳහාත්  භාණ්ඩාගාරය මැදිහත් ෙවලා  මුදල් ලබා දුන්නා කියන 
එක. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාල සීමාෙව්දී ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝවල නඩත්තු කටයුතු සඳහා, ෙසේවකයින්ෙග් පඩි
-නඩි සඳහාත් මුදල් ලබා දුන්නත්, දැන් ඒ මුදල් යම් කිසි 
පමාණයක් අඩු කරලා තිෙබන නිසා  ඒ තුළින් අද ඩිෙපෝවලට දරා 
ගන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බවක් 
ෙපෙනනවා.  මුදල් අමාත්යතුමාත්, පවාහන අමාත්යතුමාත් මැදිහත් 
වී ෙපර තිබුණු පරිදි ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝ යථා 
තත්ත්වයට පත් වන තුරුවත්, අඩුම තරෙම් යම් කිසි මුදල් 
පමාණයක් ලබා දී -ෙපර දුන්නා වාෙග්ම- වැටුප් ෙගවීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියලා ඔබ ෙදෙපොළෙගන්ම මම නැවත වරක් 
ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පවාහන ක්ෙෂේතය ගත්තාම 
අෙප් ඩිෙපෝවලට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි බස් රථ ධාවනය 
කිරීම සඳහාත්, ඒවා නඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳහාත් අද විශාල 
මුදල් පමාණයක් වැය කරන්න සිදු ෙවලා තිබීම. ඒ වාෙග්ම තවත් 
තිෙබන අඩුපාඩුවක් තමයි ෙසේවකයින්ෙග් අතිරික්තය. නව බස් රථ 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිවීමත් අද පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව 
තිෙබන දැඩි අර්බුදයක් කියලා මම හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රියදුරු මහත්වරුත්, 
ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරුත් සම්බන්ධව නම් අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා කියලා අපට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවලට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න ෙසේවකයින්ෙග් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී මට මතකයි පවාහන ඇමතිතුමාත්, 
අෙනකුත් අයත් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, ඒ වැඩිපුර ඉන්න ෙසේවක 
අතිරික්තය යම් කිසි වන්දි මුදලක් ෙගවලා ඉවත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා කියලා. ඒක මම හිතන හැටියට 
ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත කියාවක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවදුරටත් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වා වුණත්, රියැදුරු, 
ෙකොන්ෙදොස්තර, කාර්මික ක්ෙෂේතය සඳහා, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 
සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම අවශ්ය වන බව අපි දන්නවා. 

අපි දන්නවා, ඒ ක්ෙෂේතෙය් යම්කිසි අඩු පාඩු පමාණයක් 
තිෙබනවා කියා. ඒ වාෙග්ම, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
පාෙද්ශීය කාර්යාලවල පුරප්පාඩු ගණනාවක් තිෙබනවා කියාත් මා 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙමෙටෝ බස ් සමාගම සඳහාත්, ගම්පහ බස ් සමාගම සඳහාත් 
රියැදුරන්ෙග් සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් දැඩි හිඟයක් 
තිෙබනවා කියා අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබන බව. ගරු 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ගරු රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර ඇමතිතුමා, පවාහන ඇමතිතුමාව සිටි අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
ඒ පුරප්පාඩු සපුරා ගැනීම සඳහා යම් යම් අය සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවලට කැ ෙඳව්වා. ඒ අය රියැදුරු රැකියාව සඳහාත් ඒ 
වාෙග්ම ෙකොන්ෙදොස්තර රැකියාව සඳහාත් අද මුදල් බැඳලා 
පුහුණුවීම් ලබා සිටියද තවමත් ඒ අයට පත්වීම් ලැබිලා නැහැ. ඒ 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු පවාහන ඇමතිතුමා ෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි, අඩුම තරමින්, පුරප්පාඩු පවතින රියැදුරු 
තනතුර සඳහාත්, ෙකොන්ෙදොස්තර තනතුර සඳහාත් මුදල් බැඳ 
තිෙබන අය ෙහෝ බඳවාගන්න කටයුතු කරන්න කියා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, තිෙබන අෙනක් පශ්නය 
තමයි, අෙප් බස ්රථ ටික නඩත්තු කර ගන්න හැකියාවක් ෙනොමැති 
වීම. අෙප් නිෙයෝජ්ය පවාහන ඇමතිතුමා පකාශ කළා මට මතකයි, 
බස් රථ විශාල සංඛ්යාවක් තිබුණා වුණත් දිනකට ධාවනය කරන 
බස් රථ සංඛ්යාව දිෙනන් දින අඩු ෙවනවා කියා. එයට ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, බස් රථ ටික නඩත්තු කරන්න, එෙහම නැත්නම් ඒවා 
අලුත්වැඩියා කර ගන්න අවශ්ය කරන ෙසේවක පිරිස ෙනොමැති 
වීමයි. කාර්මිකෙයෝ නැහැ. විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශෙය් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අංශය සඳහා 
කාර්මිකයන්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ්ය 
කම්කරුවන් බඳවාගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුය යන්න මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි, තවත් 
එක කාරණයක්. අපි දන්නවා, නව බස් රථ ලබා ෙදන්න පසු ගිය 
දවස්වල කටයුතු කළ බව. හුඟක් අවස්ථාවලදී ආසන 40ට වැඩි 
බස් රථ තමයි එෙසේ ලබා දුන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් කෑගල්ල 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට 
පෙද්ශය, දැරණියගල පෙද්ශය කියන්ෙන් දුෂ්කර මාර්ග රාශියක් 
තිෙබන පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශවල ෙලොකු බස් රථ ධාවනය කරවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අවුරුදු ගණනාවකින් -අවුරුදු 20කින්, 
25කින් පමණ-  කුඩා බස් රථ -"සී" ෙශේණිෙය් බස් රථ- ෙගන්වා 
නැහැ. ඒ නිසා මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරි 
කාලෙය්දී මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර "සී" ෙශේණිෙය් බස් රථ 
ලබාගන්න කටයුතු කරන්න කියා. ඒ මඟින් තමයි අෙප් ගම්වල 
ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් සිද්ධ වන්ෙන් කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට නැ ෙඟන 
තවත් මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා. ඩිෙපෝවල කළමනාකාර 
මහත්වරුන් අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ෙකොට කියන්ෙන්, බස් 
රථ නඩත්තු කරගන්න නියමිත ෙව්ලාවට -කලට ෙව්ලාවට- බස් 
රථ අමතර ෙකොටස් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ වාෙග්ම හැම 
අවස්ථාවකදීම කියන්ෙන්  ලැෙබන්ෙන් පමිතිෙයන් ෙතොර 
ෙකොටස් කියලායි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට දිය හැකි ෙහොඳම 
සාක්ෂියක් තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල පුවත් පත්වල පළ වී 
තිබුණා, ලංකාෙව් දීපු ෙලොකුම අල්ලස ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්ත් 
බස් රථ සඳහායි කියා. විෙශේෂෙයන් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට බස් රථ අමතර ෙකොටස ් ලබා ෙදන ෙවළඳ 
ව්යාපාරිකෙයකු තමයි ඒ අල්ලස ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තරම් 
විශාල මුදලක් ලබා ෙදන්න නම් ෙමොන තරම් ලාභයක් ලබන්න 
ඕනෑද, එෙහම නැත්නම්, ෙමොන තරම් වංචාවක්, දූෂණයක් ඒ තුළ 
සිද්ධ වනවා ඇතිද කියා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ගරු පවාහන ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන් අමතර ෙකොටස් ලබා ගැනීෙම්දී විනිවිදභාවය ඇතිව 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු අමතර ෙකොටස් පමාණයක් ලබා ගැනීම 
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සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියන කාරණය 
ෙකෙරහි. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, එය මහ ජන මුදල් අපෙත් යෑමක් 
හැටියටයි අප දකින්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් තවත් කාරණාවක් ගැන කියන්න ඕනෑ.   

 
 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, බස් රථ ෙබොෙහොමයක් දිරාපත් වන 

තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන් කියලා කිව්වා. අපි ඒ බස් රථ නැවත 
අලුත්වැඩියා කිරීෙම් වැඩසටහනක් කරනවා. තිෙබන කුඩා බස් රථ 
අරෙගන ඒවා අලුත්වැඩියා කරලා ලබා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අමතර ෙකොටස් පිළිබඳ 
පශ්නය අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාව හමුවට දාලායි තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව සියලු අමතර ෙකොටස් ලබා ෙදන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නඟපු 
පශ්නය ගැන අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ලංගමෙය් 
සභාපතිතුමාට ඒ කාරණා දැනුම් දීලා අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. මා කියන්ෙන් 

එය කඩිනමින් කියාත්මක කෙළොත් ෙහොඳයි කියලායි. බස ් රථ 
අමතර ෙකොටස් පිළිබඳ පශ්නය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව හමුවට දාලා තිෙබන බව 
ඔබතුමා කිව්වා. හුඟක් අවස්ථාවලදී බස් රථ ධාවනය කරවන්න 
හැකියාවක් නැතිව තිෙබනවා, බස් රථවලට අවශ්ය අමතර ෙකොටස් 
නියමිත ෙව්ලාවට ලබා දීෙම් හැකියාව නැති නිසා. ඒ නිසා මා 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම්වා සම්බන්ධව කඩිනමින් අවධානය ෙයොමු 
කරලා නියමිත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලායි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණාව තමයි 
ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳ පශ්නය.    
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් දහස් ගණනක් 
ඉන්නවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම  විශාල පිරිසක් ෙසේවෙයන් විශාම 
යනවා. අර්ථ සාධක මුදල් පසු ගිය කාලෙය් නිසියාකාරව තැන්පත් 
කරපු නැනි නිසා ෙසේවකයන්ට අර්ථ සාධක මුදල් ලබා ගන්න 
හැකියාවක් අද වන ෙකොට නැති ෙවලා තිෙබනවා.  අඩුම තරෙම් 
පාරිෙතෝෂිකයවත් නිසි ෙවලාවට, නිසියාකාරව ලබා ගන්න අද 
අවස්ථාව උදා ෙවලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරලා, මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා, 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ මහජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරපු 
රියැදුරු මහතුන්ෙග් සහ අෙනකුත් ෙසේවකයින්ෙග් ෙම් ගැටලුව 
විසඳා දීමට කටයුතු සූදානම් කරන්න කියලායි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

ඔවුන්ට හිමි පාරිෙතෝෂිකය ලබා ගැනීම සඳහා අද දහස් 
ගණනක් ෙදනා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ථ 
සාධක අරමුදල ෙකොටස් වශෙයන් තමයි ලබා ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් කවදාවත් පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න ඒ අයට 
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස් වශෙයන් ලැෙබන නිසා 
ඒ අය ෙසේවෙයන් විශාම ගියාට පස්ෙසේ අඩුම ගණෙන් තමන්ට 
අවශ්ය කරන කටයුත්තක් කර ගන්නවත් අවස්ථාව උදා වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තමයි අද පවාහන 
ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් සඳහා පවාහන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. මම කියපු කරුණු කාරණා 
සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ෙම් සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

දුම්රිය ෙසේවය පිළිබඳවත් මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී දුම්රිය ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් එකම එක වචනයක් කියන්න අවශ්යයි. 
කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,500ක මුදලක් ෙවන් කරන බව ෙමවර අය වැය 
ෙයෝජනාවල සටහන් ෙවලා තිබුණා. මම හිතන විධියට ඒක ඉතාම 
වැදගත්, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා 
යටියන්ෙතොට මාර්ගය හරහා ෙකොළඹට පැමිෙණන්න අද පැය 
ෙදකහමාරකට අධික කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් දුම්රිය 
මාර්ගය විධිමත් අයුරින් දියුණු තත්ත්වයට පත් කර ගත්ෙතොත්, 
පැයක පමණ කාල සීමාවක් තුළදී ෙකොළඹට එන්න පුළුවන් 
කියලා මම හිතනවා. ඒ මඟින් හයිෙලවල් මාර්ගෙය් තිෙබන 
වාහන තදබදය සියයට 50කින් පමණ අඩු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
වසර ගණනාවක් ගත ෙවයි. ෙම් ගැන ශක්යතා අධ්යයනයක් 
කරලා,  මුදල් ෙවන් කරලා ඒ කටයුතු කරන ෙකොට දීර්ඝ කාලයක් 
ගත  ෙවයි. ඒ නිසා දැන් වුණත් නව දුම්රිය ඇන්ජින්, නව දුම්රිය 
මැදිරි ෙගනැල්ලා ෙම් සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කෙළොත්, මම හිතන විධියට පැය එකහමාරකින් පමණ ෙකොළඹට 
එන්න පුළුවන්.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ 

පිළිබඳව ෙයෝජනා කරන්න. එතෙකොට ෙලෙහසියි.  
 

 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මම හිතන විධියට දුම්රිය ස්ථාන 37ක දුම්රිය නතර කළත්, 

දැනටත් පැය ෙදකකින් ෙකොළඹට යන්න පුළුවන්. පැය ෙදකක් 
තුළ ෙකොළඹට ගමන් කරනවා, කැලණිවැලි දුම්රිය. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, දැන් ඉඳලා ෙහෝ ෙම් 
දුම්රිය අන්තර් නගර ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
පුළුවන් කියලායි. එතෙකොට පැය  එකහමාරකින් ෙකොළඹට එන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ගරු 
පවාහන ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු 
අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ශක්තිය, 
ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  நான் 
சந்ேதாசமைடகின்ேறன். கடற்ெறாழில். நீரகவள அபிவி த்தி 
அைமச்சர் ெகளரவ மஹிந்த அமர ர அவர்கள் இங்ேக 
இ க்கின்றார். அேதேபான் , ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் 
விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த 
சில்வா அவர்க ம் சைபயில் இ ப்பைதச் சிறந்த ஒ  
சந்தர்ப்பமாக நான் க கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்ைகப் 
ெபா த்தவைரயிேல, மீனவச் ச கம் மிகுந்த கஷ்டங்க க்கும் 

ன்பங்க க்கும் உள்ளாக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலயிேல, நாங்கள் இன்  இந்த விவாதத்திேல 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற மீனவச் ச கத்தவர்கள் 
ஆழ்கட க்குச் ெசன்  மீன்பி க்க ேவண் ெமன்ற 
ஆைசேயா  இ ந்தா ம்கூட, அவர்க க்கு அதற்குாிய 
வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  
நீண்ட காலமாகேவ இ ந் வ கின்ற . இந்த விடயத்திேல 
ெகளரவ அைமச்சர் மஹிந்த அமர ர அவர்கள் 
ேநர்ைமயாக ம் நியாயமாக ம் நடந் ெகாள்ளக்கூ ய 
ஒ வர். அவர்மீ  எனக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . அவர் 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இ க்கின்ற மீனவர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள் பற்றி அதிகம் ெதாிந் ைவத்தி க்கின்றார் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, எதிர்காலத்திேல 
அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற மீனவர்க க்கு multi-day 
shipping boats வழங்கி, அவர்க ைடய மீன்பி த் ெதாழிைல 
ஊக்குவிப்பதற்கான நடவ க்ைககைளச் ெசய்யேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள வாகைரப் பிரேதசத்தில் 
இறால் வளர்ப் க்கு ஏற்ற காணிகள் காணப்ப கின்றன. 
இந்தக் காணிகைளப் ெபா த்தவைரயில், அைவ நீண்ட 
நாட்களாக யா ம் பயன்ப த்தாமல், யா க்கும் உதவாமல் 
இ க்கின்றன. அதனால், அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த யாராவ  
அக்காணிகளில் அத்ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு ன்வ கின்ற 
ெபா , அவர்க க்கு ன் ாிைம ெகா த் , அந்தத் 
ெதாழிைல வி த்தி ெசய்வதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைளச் 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சில 
ேவைளகளிேல, அதற்குப் ேபாதியள  தலீ கைளச் 
ெசய்பவர்கள் அப்பிரேதசத்தில் இல்ைலெயன்றால், 
ெவளியி ந்  வ கிறவர்க க்கு வாய்ப் க்ெகா ப்பதன் 

லம் அந்தப் பிரேதசத்திேல இ க்கிறவர்க க்குத் ெதாழில் 
வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்குெமன்  நான் 
க கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஒ நாள் மைழ ெபய்  
ெகாண் ந்தெபா  அதைன ம் ெபா ட்ப த்தாமல், 
மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியிேல மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திற்கும் அம்பாைற மாவட்டத்திற்கும்   வ ைக 
தந்தார். அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் மிகுந்த சிரமத்ேதா  
அங்கு வந்  உங்க ைடய பங்களிப்ைபச் ெசய்தீர்கள்; அந்த 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேநாிேல பார்த்தீர்கள். 

கிழக்கிேல ஒ வில், அம்பாைற, ெபாத் வில், வாைழச்ேசைன 
ஆகிய பிரேதசங்களி ம் வட லத்திேல தைலமன்னார், 
எ க்கலம்பிட் , வங்காைல, ேபசாைல, சிலாவத் ைற, 

த்தளம் உட்பட ல்ைலத்தீ , ல்ேமாட்ைடயி ந்  
ெபாத் வில் வைரயான பிரேதசங்களி ம் பல பிரச்சிைனகள் 
காணப்ப கின்றன. ெபா வாக இந்தப் பிரேதசங்க க்கு 
வ கின்ற மாற் ப் பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் 
தங்க க்குாிய மீன்கைளப் பி க்கிறார்கள் என்ற பிரச்சிைன 
மிக நீண்ட காலமாக இ ந் வ கின்ற . இவ்விடயத்தில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் என்ேனா  உடன்ப வார் என்  
நிைனக்கின்ேறன். எதிர்காலத்திேல அந்த மீனவர்க ைடய 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்கும்வைகயில் அந்தந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்றவர்க க்கு ன் ாிைம அளித் , மற்ைறயவர்கள் 
அங்கு வந்  மீன்கைளக் ெகாள்ைளய த் ச் ெசல்வைதத் 
த த் , அந்தச் ச கத்ைத ன்ேனற்றக்கூ ய வைகயில் ஒ  
விழிப் ணர்ைவச் ெசய்யேவண் ம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, வட லத்திேல 
தைலமன்னார் எ க்கலம்பிட் , வங்காைல, ேபசாைல, 
சிலாவத் ைற, ல்ைலத்தீ , த்தளம் ேபான்ற கடல் 
பிரேதசங்களிேல தமிழ்நாட்ைடச் ேசர்ந்த மீனவர்க ைடய 
ெக பி கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. இ ெதாடர்பில் 
நாங்கள் கடந்த காலங்களிேல இந்தச் சைபயிேல அதிகமாகப் 
ேபசியி க்கின்ேறாம். இந்த விடயம் ெதாடர்பில் தமிழ்நாட்  
அரசாங்கத்ேதா  ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, தீர்விைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் பல்ேவ  வழிகளி ம் 

யற்சிகைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றீர்கள். அதற்காக நான் 
உங்கைளப் பாராட் கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலத்தி ம் 
இப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதில் நீங்கள் க்கிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய் ர்கள் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

ெகளரவ அைமச்சரவர்கேள, நீங்கள் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள ஒ வில் பிரேதசத்ைத ேநர யாகேவ 
பார்த்தீர்கள். அங்கு கடலாிப்பின் காரணமாக ஒ  கிராமேம 
இல்லாமல்ேபாகின்ற நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
எதிர்வ ம் 2016ஆம் வ டத்தில் இ ெதாடர்பில் அதிக 
அக்கைறெய ப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம், நான் 
உங்கள் ன்னிைலயிேலேய அந்த மக்க க்குச் சில 
வாக்கு திகைளக் ெகா த்ேதன். அேதேபான் , மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற எல்லா மீனவர்க க்கும் 
அவ்வாறான விடயங்கைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்கு ஏற்பா  
ெசய்யேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல 
ஒவ்ெவா  நா ம் ஓர் இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
கட ேல படகுகளி ந்  மீன்பி க்கிறார்கள். Everyday 
there are more than 1,00,000 fishermen on board. இவர்க க்கு 
ஏதாவ  சுக னம் என்றால், - ධීවරයින් මුහුදු ගියාම ෙමොනවා 
ෙහෝ අමාරුවක් හැදුෙණොත්, ඒ අයට ඉස්පිරිතාලයක් -hospital 
එකක්- නැහැ කියා මම කියනවා.  එම නිසා මම  ෙම්  අවස්ථාෙව්දී  
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පුළුවන් නම් මුහුදු යන 
ලක්ෂයකට වැඩි සංඛ්යාවක් වන ධීවරයින්ට ෙබෝට්ටු hospital 
එකක් introduce කර ෙදන්නය කියා. එෙසේ කළා නම් ෙහොඳයි 
කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග් එක ෙබෝට්ටුවක් නම් පමාණවත් ෙවන 
එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වාෙග් ෙලොකු ෙබෝට්ටු හතරක්, පහක් 
doctorsලාටත්, nurseලාටත් ඉන්න පුළුවන් විධියට සකස් කර, 
beds දමලා හදන්න ඕනෑය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Mobile hospital එකක්. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඔව්. Mobile hospital හැටියට සකස් කළා නම් ෙහොඳයි කියා 

මා හිතනවා. ෙමොකද, මෙග් ගෙම් තුන් ෙදෙනකු ෙම් මාසෙය් මුහුදු 
ගිහින් ඉන්නා අවස්ථාෙව්දී  heart attack හැදිලා මිය ගියා. ඒ අය 
මුහුදු ගියාම නැවත ගමට එන්න දවස් ෙදක, තුනක් ගත ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, මා මුලින් කිව්වා වාෙග් “mobile 
boat hospital” එකක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියායි. 
ඒවාට කැමැති නමක් තබා ගන්න. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. මුහුෙද් 
පවතින mobile hospital එකක් හැටියට ෙබෝට්ටුවක් සකස් කරලා, 
beds හතරක්, පහක් දමලා ෙදොස්තරවරෙයකුත් එක්ක තැබීමට 
පුළුවන් නම්, එය වඩාත් ෙහොඳයි, සුදුසුයි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. එතුමා එම කටයුත්ත කිරීමට 
භාර ගනියි කියාත් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல் நவம்பர், 
சம்பர் மாதங்களிேல மைழ ெவள்ளம் காரணமாக மீனவ 

ச தாயம் தங்க டய ெதாழிைலச் ெசய்ய யாதி ந்த 
நிைலவரத்ைத நாங்கள் கடந்த காலங்களிேல 
ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாகப் பார்த்  வ கின்ேறாம். 
மீன்பி யாளர்கள் இந்த நாட் க்குச் ெசய்கின்ற தியாகம் 
மற் ம் எங்க ைடய ேபாசாக்கிேல அவர்கள் ெசய்கின்ற 
பங்களிப்  என்பவற் க்காக நாங்கள் அவர்க க்குச் 
ெசய்கின்ற பாிகாரம் குைறெவன் தான் நிைனக்கின்ேறன். 
நவம்பர், சம்பர் ஆகிய இரண்  மாதகால ம் மீனவர்களின் 
கு ம்பங்கள் ப கின்ற கஷ்டங்கள், ன்ப யரங்கள் 
ெசால் லடங்கா. எனேவ, அந்த குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத நகர்த்திச்ெசல்வதற்கு 
மானிய அ ப்பைடயில் ஏதாவ  உதவிகைள அரசாங்கம் 
ெசய்ய ேவண் ம். அந்த வைகயில், அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரம் சிறக்கக்கூ ய ஏதாவ  ஏற்பா கைள நீங்கள் 
ெசய் ர்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன்.  

நீங்கள் வ ைகதந்த வாைழச்ேசைன கடற்பிரேதசத்திேல 
ல்லாவி என்ற இடம் மிக ம் க்கியமான ஒ  பகுதியாகும். 

அந்த இடத்திேல boats கற்க டன் ேமாதி accident ஆகின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால் எத்தைனேயா 
படகுகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. ேம ம், வாகைரப் 
பிரேதசத்தி ள்ள மாங்ேகணியிேல ஒ  blinker light 
அைமத் த்தர ேவண் ெமன்  ெசால்கிறார்கள். எனேவ, 
படகுகள் accident ஆகின்ற ல்லாவி மற் ம் மாங்ேகணி 
ஆகிய இரண்  இடங்களி ம் மீனவர்க க்குச் சமிக்ைஞ 
காட் ம் வைகயில் அதற்குாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன்  அைமச்சாிடத்தி ம் 
அதிகாாிகளிடத்தி ம் நான் மிக ம் மன்றாட்டமாக 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். இ  மிக ம் கட்டாயமாகச் 
ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ய விடயமாகும்.  

அ ேபான்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெநாச்சி ைன 
என்ற கிராமத்திேல breakwater system ஒன்ைற ம் ெசய்  
தரேவண் ெமன்  நீண்டகாலமாக அங்குள்ள மக்கள்  
ேகாாிக்ைக வி த் வ கிறார்கள். அைத ம் அவர்க க்குச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அத்ேதா  வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற மீனவர்க க்கான டைமப் த் 
திட்டத்ைத ம் ேதைவயான ட்  வசதிகைள ம் ெசய்  
ெகா க்கேவண் ய ேதைவப்பா ம் இ க்கின்ற .  இந்த 
விடயங்கைளப் பற்றி நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 
ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக இந்தச் சைபயிேல ேபசிவ கின்ேறாம். 
உங்கள்மீ ம் உங்க ைடய அதிகாாிகள்மீ ம் நம்பிக்ைக 
ைவத்தி ப்பதனால்தான் எதிர்வ ம் காலங்களிேல இந்த 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  ைவக்கேவண்  
ெமன்  ெசால்கின்ேறாம்.  

ேவ  மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் எங்க ைடய 
பிரேதசத்திற்குள் வந்  மீன்கைளப் பி ப்ப  க்கியமான 
பிரச்சிைனயாக உள்ள . அதி ம் வட லத்திேல 
இன் ெமா  பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அதாவ , 
ெவளிநாட்டவர்கள் வந்  எங்க ைடய மீன் வளத்ைதக் 
ெகாள்ைளய க்கின்றார்கள் என்ற பிரச்சிைன! [இைடயீ ] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව නවත්වන්නද 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඇමතිතුමන්ලාට ෙවලාව ෙදන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
එෙහම නම් කියන්න එපා. මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි පහක් ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. තවත් විනාඩියක් ගන්න. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
எனேவ, எங்க ைடய மீனவர்களின் கடல் வளங்கைள 

ெவளிநாட்டவர்கள் ெகாள்ைளய ப்பதி ந்  காப்பாற்ற 
ேவண் ம். அந்த நாட்ைடக் குைறகூறேவண் ெமன்  
நாங்கள் நிைனக்கவில்ைல. அதற்காக அந்த மீனவர்க க்குாிய 
மாநிலமான தமிழ்நாட்  அரசாங்கத்ேதா  ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்த ேவண் ம். எம  கடல் வளத்ைதச் சுரண் கின்ற அந்தப் 
பிரச்சிைன தீர்க்கப்படவில்ைலெயன்றால், எம  மீனவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் கஷ்டப்ப வார்கள்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கிழக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, மட்டக்களப்  
மாவட்டமான  மீனவர் ச கம் அதிகமாக வாழ்கிற ஒ  
பகுதியாகக் காணப்ப கின்ற . எல்லாக் காலகட்டத்தி ேம 
இவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் ஒ  கஷ்டமான நிைலயில்தான் 
இ க்கின்ற .  எந்த ஒ  காலகட்டத்தி ம் ஓர் உயர்ைவ 
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட ச கமாக அல்ல  ஒ  ெவற்றிெபற்ற 
ச கமாக அங்கி க்கின்ற மீனவர் ச கத்ைதச் ெசால்ல 

யா . அவர்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டார்கள்; 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். எனேவ, மீன்பி த் 
ெதாழி ல் மிகுந்த ஆர்வமி க்கின்ற இவர்க க்கு 
எதிர்காலத்திேல நாங்கள் நியாயமான ஒ  தீர்விைன 
வழங்கேவண் ம். அேதேவைள, அந்த மாவட்டத்தி ள்ள சில 
பிரேதசங்களிேல ெவளி ாி ந்  வந்  அவர்க ைடய 
கைரவைலப்பாட் க்குச் ெசாந்தம் ெகாண்டா கின்ற ஒ  
நிைலைம ம்  காணப்ப கின்ற .    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Give me three more minutes, Sir. 

ெவளி ாி ந்  வ கின்ற சில தலாளிமார் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல தங்க ைடய வைலயி ப்பதற்குாிய பிரேதசம் 
இ தாெனன்  சண் த்தனத் டன் ெவவ்ேவ  பலப் 
பிரேயாகங்கைள ம் பிரேயாகித்  பிரச்சிைனைய உ வாக்கி 
மீன்பி யிேல ஈ ப கின்றனர். இந்த விடயத்தி ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கூ தல் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  
நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால் அந்த mobile hospital 
விடயத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் அதிகாாிக ம் 
அதிக அக்கைறெய த்  இந்த மீனவ ச கத்ைதக் காக்கின்ற 
ஒ  ேசைவையச் ெசய்ய ேவண் ெமன மீண் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, I will 
wind up in a minute.   

அ த்த , இந்த மீனவர்க க்கு ந க்கட ேல சுக னம் 
ஏற்ப கின்ற ேவைளயிேல உதவிக்கு Navy அல்ல  Air Force 
ஐ அைழக்கின்றேபா  அவர்கள் வந் ேசர்வதற்கு நீண்ட 
ேநரம் எ க்கின்ற . அதனால் பல மரணங்க ம் 
ஏற்பட் க்கின்றன. எனேவ, எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான 
ேவைளகளிேல விைரவாக அவர்கைளப் பா காக்கக்கூ ய 
ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ைவப்பாெரன்ற பலத்த எதிர்பார்ப்ேபா , ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் அவேரா க்கின்ற 
அதிகாாிக க்கும் என  மனப் ர்வமான நன்றிையத் 
ெதாிவித் ,  விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. 

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි. 

 
[අ.භා. 5.26] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටිෙයන්  ෙහෝ අදහස් 

දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම පවාහන අමාත්යාංශය ගැන වචන කිහිපයක් 
කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් සිටින 
සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයත් විෙශේෂෙයන්ම 
අමාත්යතුමාට උදවු කරමින් සිටිනවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  
අමාත්යතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව හසළ අත් දැකීම් තිෙබන 
අමාත්යවරයකු හැටියට ෙම් අමාත්යාංශය ෙහොබවමින් සිටිනවා. 
එතුමා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී පවාහන අමාත්යාංශය තුළ සිදු 
වුණු අසාධාරණකම් නිවැරැදි කරලා ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස ෙම් 
අමාත්යාංශය ෙමෙහයවයි කියන විශ්වාසය ජනතාව තුළ ඉතා 
පැහැදිලිවම පැලපදියම් ෙවලා තිෙබනවා.  

මහනුවර දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය 
ආසනය ගත්තාම, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති, නාවලපිටිය 
නගර මධ්යෙය් තිෙබන ඉඩම් විශාල පමාණයක් පධාන දුම්රිය 
අංගනයක් සඳහාත්, repair කරන මධ්යස්ථානයක් සඳහාත් දීර්ඝ 
කාලයක් පෙයෝජනයට ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගත්ත වැරැදි තීන්දු නිසා නාවලපිටිය ආසනෙය් 
නගර මධ්යෙය් තිෙබන ඉඩම්වල බිම් මල් පිෙපනවා වාෙග් 
කාෙග්වත් කිසිම අවසරයක් නැතුව ෙගොඩනැඟිලි හදලා, ඒ 
ෙගොඩනැඟිලි බදු දීලා, ඒ වාෙග්ම හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් සහ අනිකුත් ෙද්ශපාලන අධිකාරින් ෙම් ඉඩම් අයුතු 
ෙලස පරිහරණය කරමින් සිටිනවා. මා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ 
පරීක්ෂණයක් කරන ෙලසත් ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යතුමා ඇතුළු සියලු අමාත්යවරුන්ෙගන්, ෙල්කම්තුමා, 
සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ෙගන් මා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, නාවලපිටිය ආසනයට සිදු වුණු ඒ 
අසාධාරණකම් පිළිබඳව, ෙම් ඉඩම්වලට වුණු විනාශය පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා කටයුතු කරන හැටියට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික බස්වලින් දිගටම කප්පම් 
ගත්තා. මා ෙම් ආසනෙය් සංවිධායකවරයා හැටියට පත් වුණු 
දවෙසේ ඉඳලා ඒ සියල්ල නතර කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරාවට ලංකාෙව් හැම නගරයකම යම් යම් පිරිස් එකතු 
ෙවලා ෙපෞද්ගලික බස් රථවලින් කප්පම් එකතු කරන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි නාවලපිටිය ආසනෙය් බස් රථවලින් කප්පම් 
එකතු කිරීම, තී වීලර්වලින් කප්පම් එකතු කිරීම මා සපුරා තහනම් 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාට මා කියා 
සිටිනවා, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව පාඩු ලබන ආයතනයක් 
හැටියට පවත්වා ෙගන ගියත් නගර මධ්යෙය් තිෙබන, ඉහළ 
වටිනාකමකින් යුත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් ඉතා 
යහපත් වූ ආකාරයට නීත්යනුකූල බදු පදනම මත දුන්නා නම් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල ආදායමක් ෙසොයන්න පුළුවන් 
කියලා. ඔබතුමා නායකත්වය දීලා ඒ ඉඩම් ටික බදු පදනම මත 
ඉතා විධිමත්ව ලබා දුන්ෙනොත් පාඩු ලබන දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලාභ ලබන ආයතනයක් හැටියට පරිවර්තනය 
කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසයක් අප තුළ තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. අද මට කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. 
ඒ වුණත්, මම ඔබතුමාට ඒ ගැන දැන්වූවාම, ඔබතුමා මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් 
වචන කිහිපයක් ෙහෝ කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහාමාර්ග අමාත්යාංශය 
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමාට ලබා දීම පිළිබඳව අප ගරු අගමැතිතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආසනය හරහා දිෙවන 
පවාහන පද්ධතියට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දී එම පද්ධතිය දීර්ඝ 
කිරීෙම්දී, ගම්ෙපොළ සිට යටියන්ෙතොට දක්වාත්, අසුපිණි ඇල්ල 
හරහා අරණායක දක්වාත් තිෙබන මාර්ග දියුණු කරලා, මගී 
පවාහන පද්ධතියක් ඇති කර බස් රථ ධාවනය කිරීම සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු සම්පාදනය කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව 
පකාශ කරමින්, ඔබතුමා මා හට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
නැවතත් ස්තුති කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க ) 
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පවාහන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමා කියපු විධියට දුම්රිය ඉඩම් පිළිබඳව 

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින අෙප් මිනින්ෙදෝරුවන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒවා හඳුනා ෙගන, ඒවා නව බදු දීමක් සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. ඒ 
සියලුම ඉඩම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අපට දැනුම් ෙදන්න. එතෙකොට 
එම කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳමයි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර 

මහතා. 
 
[අ.භා. 5.32] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව 

කථා කරන අවස්ථාෙව්දී, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතු පිළිබඳවයි, මා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අද පැවැති ෙම් 
විවාදෙය්දී මන්තීවරුන් ගණනාවක් ඉතාම ෙහොඳ අදහස් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ පිළිබඳව උත්තර ෙදන්න තමයි, මට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
නමුත් මට ලබා දී තිෙබන කාලයත් ඉතාම සීමිත ඇති. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
විනාඩි 15යි, මට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාව ෙකෙසේ 

ෙවතත්, ෙම් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලට උත්තර දීම 
මෙග් යුතුකමක් කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට වෙට්ටම මුහුද 
තිෙබනවා. අෙප් භූමි භාගය වාෙග් අට ගුණයක් විශාල මුහුදක් 

අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අභ්යන්තර ජලාශ 10,000ක් විතර 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. නමුත් අපි තවම පිට රටින් මාළු විශාල 
පමාණයක් ෙගන්වනවා. මම වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගත් 
හැම අමාත්යවරෙයකුම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගනිමින් විෙද්ශෙයන් 
ෙගන්වන මාළු පමාණය අවම කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කර තිෙබනවා. නමුත් තවම අපට ඒ ඉලක්ක ෙවත ළඟා ෙවන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ.  

වර්ෂෙයන් වර්ෂය අෙප් රටට ආනයනය කරන මත්ස්ය 
පමාණෙය් වැඩිවීමක් තමයි, දක්නට තිෙබන්ෙන්. 2014 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙමටික් ෙටොන් 21,000කට වැඩි පමාණයක් අපි ෙම් 
රටට මාළු ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උම්බලකඩ, කරවල, 
හාල්මැස්සන් සහ ටින් මාළුත් ඒ හා සමාන විශාල පමාණයකින් 
අපි ෙම් රටට ෙගනැත් තිෙබනවා. එක පැත්තකින්, ඒ මාළු ෙම් 
රටට ෙග්න්ෙන් අෙප් මත්ස්ය පරිෙභෝජනයට අවශ්ය පමාණය ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය ෙනොවන නිසායි. ෙම්  අභිෙයෝගය හැමදාම 
තිබුණත්, ෙගන්වන පමාණය අවම කරලා අපනයනය කරන 
පමාණය වැඩි කිරීම තමයි හැමදාම හැම ඇමතිවරෙයකුෙග්ම 
උත්සාහය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අපි දැනටමත් ෙම් 
අභිෙයෝගය උපරිම වශෙයන් භාරෙගන ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළ 
රාශියක් ඇති කරලා තිෙබන බව කියන්න කැමැතියි. අපට තිෙබන 
පධාන බාධක ෙමොනවාද කියාත් අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ඉන්දීය 
ධීවරයින්ෙග් පශ්නය පිළිබඳවත් අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. 
යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම පිළිබඳව කථා කෙළොත්, අපට එයින් 
බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි යුෙරෝපයට ටූනා 
මාළු ෙමටික් ෙටොන් 18,000ක් විතර යවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒවා වැඩි මිලකට විකුණන්නත් අපට අවස්ථාව ලැබී තිබුණා. 
සාමාන්යෙයන් අපට වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් යුෙරෝපෙයන්. 
ඒක අද අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අහිමි වීමට ෙහේතු මම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් ෙද්ශපාලන කාරණා 
බලපෑවා. ඒ වාෙග්ම අපට යම් යම්  නිර්ෙද්ශ ලබා දීලා තිෙබනවා, 
අපි ඒවා කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මම අමාත්යාංශය භාරගන්න ෙකොටත් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා තිබුණා. අපට ඇති කරපු තහනම ඉවත් 
කරගැනීම සඳහා යම් සාධනීය කමෙව්දයන් ආරම්භ කරලා 
තිබුණා. ඒවා අඛණ්ඩව ඉදිරියට ෙගනයන්න අපි සියලු කටයුතු 
සූදානම් කළා. අද ෙවන ෙකොට අපට ලබාදුන් ඉලක්කවලින්, 
නැත්නම් අපට කළ ෙයෝජනාවලින් සියයට 98කට වැඩි 
පමාණයක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙම් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා පසු ගිය දිනවල යුෙරෝපා 
ෙකොමිසෙම් තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් ෙම් රටට පැමිණියා. ඒ අය 
ඇවිල්ලා අපි කරපු කාර්යයන් ඇගැයීමකට ලක් කළා. හැම 
තැනකටම ගිහිල්ලා ෙපෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කරලා නැවත යන 
ෙවලාෙව් ඔවුන්ෙග් සතුට පකාශ කරලා අපට ඉතා ෙහොඳ 
සහතිකයක් ලබා දුන්නා, ෙම් වාෙග් අභිෙයෝගයක් හමුෙව් අපි ගත් 
පියවර පිළිබඳව. දීපු නිර්ෙද්ශයක් ෙහොඳින් කියාත්මක කළ රටක් 
බවට ඒ අය අෙප් රට නම් කරලා ගියා. ඒ අය ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව යුෙරෝපා ෙකොමිසමට දැනුම් දීලා, ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනා සම්මත 
කරලා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ - ලබන අවුරුද්ෙද් මුල් මාස තුන 
හතර තුළ - සුබදායී පතිඵලයක් අහන්න ලැෙබයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. යුෙරෝපා තහනම ඉවත් ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා 
මුහුණ ෙදන්න අෙප් සූදානමක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව 
ගරු මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්ම අදහස් ඉදිරිපත් කළා. දැනටමත් 
අපි ඒ පිළිබඳව අවශ්ය සූදානම් වීම් සිදු කරනවා. ෙම් වන විටත් 
අෙප් අමාත්යාංශය ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු සකස් කරමින් 
ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත් ෙවන ෙකොට එක පැත්තකින් 
මාළු මිල ඉහළ යෑමක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. අපි ඒකටත් මුහුණ 
ෙදන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අෙප් සැකසුම් මධ්යස්ථාන 
සකස් කරගන්න, අෙප් ශීතාගාර නැවත සකස් කරගන්න, අපි ඒ 
සියලු පියවර ගත යුතු ෙවනවා. දැනටමත් අපට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා විශාල පමාණයක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මත්ස්ය 
අපනයනය කිරීම සඳහා අෙප් කර්මාන්තශාලා සැකසුම් 
මධ්යස්ථාන ගණනාවක් තිබුණා, සමාගම් ගණනාවක් ඒ 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණා. ඒ සියල්ලම නතර වුණා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශ රටවලින් මාළු ෙගනැල්ලා පතිඅපනයනය කිරීමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒවාෙය්ත් යම් මන්දාගාමී බවක් ඇති වුණා. ඒ නිසා 
ඒවායිනුත් යම් බලපෑමක් ඇති වුණා. ඒ නිසාෙවන්ම නැවත ඒ 
කටයුතු සියල්ල ආරම්භ කරන්න දැන් අපි අදාළ පාර්ශ්වයන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

යුෙරෝපා තහනම ඉවත් කරගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
මූලිකත්වය ගැනීම පිළිබඳව මම එතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ 
පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් දැක්වූවා. ඒ ෙවනුෙවන් අගාමාත්ය 
කාර්යාලෙය් ෙවනම කාර්ය මණ්ඩලයක් පත්කර තිබූ අතර, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශයත්, අෙප් අමාත්යාංශයත් ඒකාබද්ධව ඒ 
කටයුතුවලට දායකත්වය දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ව්යාපාරික පජාවත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොපමණ අපහසුතා 
තිබුණත් අෙප් ධීවර ජනතාවත් ඒ සඳහා ලබාදුන් දායකත්වය අපි 
අගය කරනවා. ඒ නිසාම අනාගතෙය්දී අපට ෙම් තහනම ඉවත් 
කරගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ විධියට අෙප් මත්ස්ය ආදායම වැඩි 
කරගැනීම සඳහා අවශ්ය සියලු පියවර අපි අරෙගන තිෙබනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, පරිෙභෝජනය කරන්න අවශ්ය 
මත්ස්ය පමාණය අෙප් ජනතාවට ලබා දීෙම් වගකීම අපට 
තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මට්ටමට අනුව ඒක පුද්ගල මත්ස්ය 
පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 21ක් විධියට තමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. නමුත් 
අෙප් රෙට් ඒ පමාණය නැහැ. අෙප් සමහර පෙද්ශවල ඒක පුද්ගල 
මත්ස්ය පරිෙභෝජනය කිෙලෝ 16ක් විතර ෙවනවා. සමස්තයක් 
විධියට අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය සියයට 16ත් -
17ත් අතර පමාණයක තිෙබනවා. නමුත් සමහර දිස්තික්කවල, 
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ඒක 
පුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ගෑම් 400යි. ඒක ඉතාම අවම 
මට්ටමක්. ඒ නිසා අපි ෙම් පමාණය තව වැඩි කර ගැනීමට අවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි දැනටමත් අභ්යන්තර ජලාශවල මත්ස්ය 
කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

මුහුෙද් සිටින මාළු ටික අල්ලා ගන්න අපි සියලුම ෙදනා විවිධ 
තාක්ෂණය ෙග්නවා. ඒ තාක්ෂණය ෙග්න්න ඕනෑ. නමුත් ඒ 
වාෙග්ම අභ්යන්තර ජලාශවල මසුන් ඇති කිරීමට අවශ්ය පියවර 
අපි කඩිනමින් ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි තවමත් අෙප් ජලාශවලින් 
ෙතෝරා ගත් ජලාශ සියල්ලටම මත්ස්යයන් දමන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා නැහැ.  ඒ ෙතෝරා ගත් ජලාශවලටත්  1/5ක්, 1/4ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි මත්ස්ය පැටවුන් තැන්පත් කිරීම සිද්ධ වුෙණ්. 
දැන් අපි ඒ සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ ගණනාවක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. එයින් එකක් තමයි, අෙප් අභිජනන මධ්යස්ථාන වැඩි 
දියුණු කිරීම.  ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන  මන්තීතුෙමක්. අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා එතුමාට. එතුමා අපට ෙහොඳ ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා, ලියලාත් දුන්නා. අපි ඒ  සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා.  

මිරි  දිය ඉස්සන්ෙග් නැත්නම් අඬු ඉස්සාෙග් අභිජනන 
මධ්යස්ථානය තිෙබන්ෙන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් 
ඉන්න අෙප් දිස්තික්කෙය් කහඳෙමෝදර. නමුත් ඒක පමාණවත් 
නැහැ. අපි දැන් අලුෙතන් ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා 
දුන්නා, ඒක ෙදගුණයක් කරන්න. ඒ අනුව ලබන අවුරුද්ෙද් මැද 
වන විට ඉස්සන් පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩි කර ගන්නට අපට 
පුළුවන් ෙවනවා.  

 අපි අලුෙතන් අභිජනන මධ්යස්ථාන පටන් ගත්තා. ඉරනමඩු 
පෙද්ශය මුල් කරෙගන රුපියල් මිලියන 400ක ව්යාපෘතියක් 
අවසාන කරලා තිෙබනවා. අපි තව ව්යාපෘති ෙදකක් ආරම්භ කළා. 
ඉන් එකක් ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉදි කළා. මුරුතෙවල තිබුණු අෙප් 
අභිජනන මධ්යස්ථානය 1992දී ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා තිබුණා. 
ඒකත් අපි නැවත අරගත්තා. එහි වැඩ කටයුතුත් අපි ලබන 
අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්නවා. ඒ සඳහා අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අතෙර් අපි ඒ ජලාශ තුළම මත්ස්යයන් ෙබෝ 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරනවා, pen culture වැඩසටහන 
යටෙත්. ඒ තුළින්  මසුන් වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ෙම් වන 
විට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි අනිවාර්යෙයන්ම 
කියනවා, -මට ස්ථිර වශෙයන්ම කියන්න පුළුවන්- තව අවුරුදු 
හතරක් යන්න ඉස්ෙසලා එෙහම නැත්නම් ඊටත් ෙමහා කාලයකදී 
අෙප් මිරි  දිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය් පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩි 
කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා කියලා. ඒක අපි ලබන 
ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාල පරාසය සඳහාත් අපි 
ඒ වාෙග්ම පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සසක් කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් මිරි  දිය මත්ස්ය කර්මාන්තෙයන් විශාල ආදායමක් ගන්න 
පුළුවන්. දැන් අපි මඩකළපුව දිස්තිකක්ෙය් ෙහක්ටයාර් 1,000කට 
වැඩි පමාණයක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා, ඉස්සන් සහ මසුන් ඇති 
කිරීෙම් ව්යාපෘති සඳහා ලබා දීමට. අපි ඒ දිස්තික්කෙය් ආර්ථික 
කලාපයක් සකස් කරන්නට සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ 
දිස්තික්කෙය් අයට පමුඛතාව ලබා ෙදමින් සුළු පරිමාණ, මධ්යම 
පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ විධියට හඳුනා ගනිමින් ඒ ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරනවා. ඒ ව්යාපෘතිය අපි 2016 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ 
කරනවා. ඒ තුළින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න  
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මම  කලින් කිව්වා වාෙග් මුහුෙද් මාළු හිඟ ෙවමින් පවතිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන  දන්නවා. 
අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් කියපු ආකාරයට, අපට තිෙබන 
අභිෙයෝග එක්ක ඉන්න මාළු ටික අල්ලා ගන්න විවිධ තාක්ෂණය 
ෙග්නවා. දැන් ෙකොළඹ ඉඳෙගන අපි දන්නවා මාළු ඉන්න පෙද්ශ 
පිළිබඳව. ඒ අනුව අෙප් ධීවරයන්ට ඒ පෙද්ශ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් 
සිද්ධ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ෙබෝට්ටුවලට ඒ 
ෙබෝට්ටුෙව්ම ඉඳෙගන මාළු ඉන්න තැන ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
අය ගිහින් මාළු ටික අල්ලාෙගන එනවා. ඒ නිසා මාළුවල යම් අඩු 
පාඩුවක් ඇති ෙවනවා.  අපිත් දැන් අෙප්ක්ෂා කරනවා ෙම් 
තාක්ෂණය අෙප් ධීවරයන්ටත් ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා තමයි ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් අදහස් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙලොකු පමාණෙය් 
ෙබෝට්ටු හා නැව් ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා 
ෙයදවිය යුතු බව. අෙප් රෙට්ම අයට අපි ආරාධනා කරනවා ෙම් 
ව්යාපාරයට එන්න කියලා. ෙමොකද, යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම 
ඉවත් ෙවනවාත් සමඟම අපට ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි ඒ අයට ආරාධනා කරනවා අඩි 45ට වඩා ෙලොකු ෙබෝට්ටු 
ජාත්යන්තර මුහුදට දාන්න කියලා.  අපට තව සුළු පමාණයක් 
තමයි ෙබෝට්ටු ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 1,615යි අෙප් සීමාව 
තිෙබන්ෙන්. දැනටමත් අපි ෙබෝට්ටු 1,500 ගණනක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉතිරි ටික සඳහා අඩි 45ට 
වැඩි, පහසුකම් සහිත ෙබෝට්ටු ලබා ෙදන්නයි.   
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ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම්දී රජෙයනුත් යම් 
සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ආර්ථික 
කමිටුෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
ෙබෝට්ටු අපට ලබා දුන්ෙනොත් පහසුකම් සහිතව මාළු ෙගෙනන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම මාළු වැඩි පමාණයක් අල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. 
ඔබතුමා දන්නවා, බහු දින යාතාවල කිෙලෝ 10,000ක්, කිෙලෝ 
12,000ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි ෙගෙනන්ෙන් කියලා. නමුත් 
අර ෙලොකු පමාණෙය් යාතාවලින් කිෙලෝ ලක්ෂයක් හමාරක් 
ෙගෙනන ෙකොට අපට වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අවශ්ය 
තාක්ෂණය ඒ ෙබෝට්ටුෙව්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ මාළු ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් ෙගන ඒෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා.  දැනට අපි ඒ  
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා 
විධියට හිටිය අවස්ථාෙව් ව්යාපෘතියක් ඇවිල්ලා තිබුණා. JBIC 
ව්යාපෘතිය යටෙත් දැනටමත් ඒ ශීතාගාර සකස් කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙසල්සියස් අංශක ඍණ 60ට - minus 60-degrees 
Celsius - ඒ ශීතාගාර සකස ් කරන්නත්, මුහුදු වතුෙරන් අයිස් - 
seawater ice - නිෂ්පාදනය කරලා ඒ ෙබෝට්ටු තුළ අරෙගන 
යන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට මාළුවා අල්ලලා ඒ අයිස්වල 
දැම්මාම ෙගොඩට එන ෙකොටත් ෙහොඳම තත්ත්වෙයන් මාළුවා 
එනවා. ඒ වාෙග්ම minus 60-degrees Celsiusවලට හදන 
ශීතාගාරවල ඒ මාළු තැන්පත් කළාම අවුරුදු ෙදකක් යන කල් ඒ 
තත්ත්වෙයන්ම තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක් ගිහිල්ලා කැපුවත් අලුත් 
මාළුෙවකුෙග් තත්ත්වෙයන්ම තිෙබනවා. Minus 60-degrees 
Celsius කියන තාක්ෂණය ෙබොෙහෝ රටවල තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහොම සුළු වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. එවැනි මහා පරිමාණ 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම ෙකෙරහි දැන් අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම වුෙණොත් අපට ජපානෙය් ''සෂිමි'' සඳහා 
මාළු යවන්න පුළුවන්. ඒ අය අමුෙවන් තමයි මාළු කන්ෙන්. ඒ 
ගැන ඔබතුමා දන්නවා. ඒ අනුව ඒ අයට මාළු සපයන්න අපට 
අවකාශය ලැෙබනවා. ඒ තුළින් අපට ධීවර ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
පගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි ෙදකයි ඔබතුමාට  තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 තව කාරණා කිහිපයක් කියන්න තිෙබනවා. අෙප් මාෛව 

ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා ෙම් ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ ඔක්ෙකෝම සටහන් කර ගත්තා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා කිව්වා, ඉන්දියානු ධීවර පශ්නය ගැන. 
ෙගොඩක් මන්තීවරුන්ෙග් කථා බෙහේදීත් ඒ පිළිබඳව කියැවුණා. 
ෙමතැන කථා කළ අයත්, කථා ෙනොකළ අයත් ෙපෞද්ගලිකව ෙම් 
පශ්නය අපට කිව්වා. ෙම්ක අද ඊෙය් ඇති වුණ තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ඇති වුණ 
තත්ත්වයක්. අපි ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ඉන්දියාවත් එක්ක 
ගැටුමක් ඇති කර ගන්ෙන්ත් නැතුව, ඒ පශ්නය විසඳාගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි නාවික හමුදාවට සහ 
ෙවරළාක්ෂක බළකායට හැම ෙවලාෙව්ම උපෙදස් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් කිසිම ආකාරයක පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට 
කටයුතු කරන්න කියලායි. අපි ෙවරළාක්ෂක බළකායට තමයි ෙම් 
සඳහා වැඩිම බලයක් දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද නැත්නම් ෙවන 
විධියකට ෙම් පශ්නය හඳුන්වන නිසා. අපි ඒ ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට 
ගන්න කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අත් අඩංගුවට ගන්න කිසිම 

ෙබෝට්ටුවක් අපි නිදහස් කරන්ෙන්ත් නැහැයි කියන එක අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව කියනවා. අපට ධීවරයන් පිළිබඳ 
පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ ධීවරයන් අල්ලා ගන්නවා. ඒ ධීවරයන් 
අෙප් හිර ෙගවල්වල ඉන්නවා තමයි. හැබැයි, ඒ ෙබෝට්ටුවල නියම 
අයිතිකාරෙයෝ කවුද කියලා ෙහව්ෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙනයි, 
තමිල්නාඩුෙව් ඉන්න ෙද්ශපාලනඥෙයෝ තමයි ඒවාෙය් වැඩි 
පමාණයක අයිතිකාරෙයෝ කියලා. ඒ  නිසා තමයි ෙම් පශ්නය 
අපට පාන්ත රජයත් එක්ක කරන සාකච්ඡාවකදී ෙබ්රා ගන්න බැරි 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මධ්යම රජයත් එක්ක අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා. තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක අපි  ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා. ඉතාම සුහද සාකච්ඡා මාර්ගයකින් අපට ඒ පශ්නය යම් 
මට්ටමකට පාලනය කරෙගන අඩු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

ධීවර ක්ෙෂේතෙය් යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් 
වරායන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුදල් ෙයොදවන එක ගැන කිව්වා. 
ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් පමාණයත් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අපි 
අලුෙතන් වරායවල් ගණනාවක් -හයක්- 2016 අවුරුද්ෙද් සකස් 
කරන්න  කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම කලින් ආරම්භ කරපු වරාය 
ගණනාවක් තිෙබනවා. රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ආරම්භ කරපු 
කලමැටියාව වරාෙය් කටයුතු අපි ෙව්ගවත් කරනවා. 
හම්බන්ෙතොට කුඩාවැල්ල වරාෙය් අඩු පාඩුවලට  අපි සල්ලි 
දුන්නා. උතුරු පළාෙත් අලුෙතන් වරාය  කීපයක්ම ආරම්භ 
කරන්න-  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
වැලිපටන්විල නැංගුරම් ෙතොටු ෙපොළ අඩු පාඩු සකස් කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
වැලිපටන්විල නැංගුරම් ෙතොටු ෙපොළ අඩු පාඩුවත් අපි සකස් 

කරනවා. කිරින්ද ධීවර වරාෙය් තවත් අදියරකට අපි සල්ලි 
ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ලංකාව පුරාම වරායන් හදනවා. හලාවත අලුෙතන් වරායක් 

හදනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරුකරයට අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරනවා. ෙමොකද ඒ ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් ලැබිලා නැති 
නිසා. අපි පිළිගන්නවා, එතුමන්ලා කියපු කාරණා. ඒ පළාෙත් 
යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ නිසා යමක් ෙදන්න බැරි වුණා. පසු ගිය 
කාලය තුළ රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ව්යාපෘති ගණනාවක් 
සකස් කරලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳ ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඒවා  එකින් එකට සල්ලි ලබා දීම සඳහා අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා අපට,- 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் ) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය ඉවරයි. නමුත්  

point of Order  එකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் ) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ඔක්ෙකෝම වරාය  හදන්න සල්ලි දුන්නා 

කියලා. කවදාද Myliddy Harbour එක හදන්න පුළුවන් කියලා 
අහනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමිය කියපු ඒ වරායත් අපි සකස් කරනවා.  

අපට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදනවා. 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලබාෙදන සියලු මුදල් අප 
ෙයොදවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් උතුරු පළාතට බව මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  ෙම්වාෙය් ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා 
සකස් කිරීම 2016 වර්ෂෙය්ම ආරම්භ කරනවා. 2017 වසර වන විට 
ෙම් වැඩ කටයුතුවල ෙලොකු පගතියක් අත් කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අප හිතනවා.  

එක තැනක් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම ධීවර ජනතාවෙග් 
ආර්ථික තත්වය නඟා සිටුවන්නත්, අෙප් මත්ස්ය පරිෙභෝජනය වැඩි 
කරන්නත් අප රජය විධියට ගන්න පුළුවන් කියාමාර්ග සියල්ලම 
ගන්නවා.  ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් පශ්නවලට  මට ෙවන ෙවනම  
උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා.  උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී 
ඔබතුමන්ලා සමඟ ෙම් කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් සියලුම කටයුතුවලට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා.  ඒ පිළිබඳව එතුමාට මෙග්  ස්තුතිය 
පුද කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත්,  මට කලින් 
ධීවර අමාත්යවරයාව සිටි රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත්, ධීවර 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ දැනුමක් තිෙබන අෙප් නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. හමු ෙවන හැම 
ෙවලාවටම ඒ පෙද්ශවල මන්තීවරු දක්වන සහෙයෝගයට මා 
එතුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා සහ අමාත්යාංශෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුෙදනාටත්, අ ෙප් ආයතනවල 
සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් අෙප් පශංසාව හිමි 
කරමින්, ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
කියා ඔබ සියලුෙදනාට ආරාධනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා: 

(1) "17 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන අයිතමය 
ආෙද්ශ කරන්න. 

 'පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය' " ; 

(2) "17වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන අයිතමය 
ආෙද්ශ කරන්න. 

 'ශීර්ෂ 114 - පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යවරයා' " 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම සංෙශෝධනයට සභාව එකඟ ද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye! 

 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 297,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 23,100,000 
 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 23,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,150,500,000 
  
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,150,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 21,233,000,000 

 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 21,233,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
306 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 13,592,500,000 
“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 13,592,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 20,585,100,000 

 
“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 20,585,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
307 වන ශීර්ෂය.-  ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,632,400,000 
 
“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,632,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 1,016,500,000 
 
“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,016,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 “தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 297,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  23,100,000 
 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  23,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,150,500,000 
 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,150,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
  

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  21,233,000,000 

 
“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  21,233,000,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  306.-  இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 13,592,500,000 
 

“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 13,592,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 20,585,100,000 
 

“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 20,585,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  307.-  ேமாட்டார் வாகனத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,632,400,000 
 

“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,632,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,016,500,000 
 

“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  1,016,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 
தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 297,550,000, for Head 114,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 23,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 23,100,000, for Head 114, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 1,150,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,150,500,000, for Head 114,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 21,233,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 21,233,000,000, for Head 114,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 306. -  DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure               
Rs. 13,592,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 13,592,500,000, for Head 306,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 20,585,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 20,585,100,000, for Head 306, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 307. -  DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC 

 
Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure     

Rs. 1,632,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,632,400,000, for Head 307,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -  Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 1,016,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,016,500,000, for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  210 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,     

රු.  41 ,420,000 
 

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  41 ,420,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
151 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  980 ,000,000 
  

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  980 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු.  1 ,665,000,000 
 

"151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  1 ,665,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

151 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

290 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  381 ,925,000 

  

"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  381 ,925,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,     

රු.  1 ,654,700,000 
 

"290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  1 ,654,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

290 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 210,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 41,420,000 
 

“தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 41,420,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 980,000,000 
 

தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 980,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்-  லதனச் 

ெசல  பா 1,665,000,000  
 

“தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,665,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  290.- கடற்ெறாழில் மற் ம் நீர் வாழ் வளங்கள் 

திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 381,925,000 

 

“தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 381,925,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 1,654,700,000 
 

“தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,654,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 210,000,000, for Head 151,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 151, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 41,420,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 41,420,000, for Head 151, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  

Head 151, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 980,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 980,000,000, for Head 151,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 151, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 1,665,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,665,000,000, for Head 150, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 151, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 290.- DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs.  381,925,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 381,925,000, for Head 290, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 1,654,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,654,700,000, for Head 290, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 157,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 13,700,000 
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 13,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

1231 1232 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 519,000,000 

 
“176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 519,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 157,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,700,000 

 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 519,000,000 

 
    “தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 519,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 157,900,000, for Head 176,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in Schedule" put and 
agreed to.   

 

Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 13,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 13,700,000, for Head 176, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 519,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 519,000,000, for Head 176,  
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 "කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 5.50ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු  පිණිස 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2015 

ෙදසැම්බර් 10වන බහසප්තින්දා.  
 
பி.ப. 5.50க்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 10 வியாழக்கிழைம. 

 
At 5.50 p.m., the Hon. Presiding Member left the Chair to report 

Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 10th 

December, 2015. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා.  

 
 පමිතිෙයන් ෙතොර කෘමිනාශක භාවිතය 

தரக்குைறவான கி மிநாசினிகளின் பாவைன  
USE OF SUBSTANDARD INSECTICIDES 

 

[பி.ப. 5.52] 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவா்கேள, 

"அ ராத ர மாவட்ட விவசாயிகள் உபேயாகப்ப த் வதற்கு 
பாவைனக்குதவாத கி மிநாசினி மற் ம் கைளநாசினிகள் 
விநிேயாகிக்கப்பட் க்கின்றன. இதனால் அங்கு உற்பத்தி 
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2015 ෙදසැම්බර් 09 

ெசய்யப்ப கின்ற ெபா ட்களி ம் நீர்ப்பாசன 
வாய்க்கால்களி ம் கலக்கின்ற கி மி நாசினிகளால் 
மாசுப த்தப்ப கின்ற கு நீைரப் பயன்ப த் வதன் 
காரணமாக அ ராத ரம், ெஹாரவப்பத்தாைன, மதவாச்சி, 
ெமதிாிகிாிய ேபான்ற கிராமங்க ட்பட ேம ம் பல விவசாயக் 
கிராமங்களில் வாழ்கின்ற எம  மக்கள் சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிப் க்குள்ளாகியி க்கின்றார்கள்.  

 
இதனால் ஏற்ப கின்ற மரண தம் அ ராத ர 

மாவட்டத்தில் 1.6 தமாக ம் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில் 
1.36 தமாக ம் அதிகாித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இதற்கு 
மாற்  நடவ க்ைக ெய க்க ேவண் ெமன ம் பாதிப் ற்ற 
கு ம்பங்க க்கு நஷ்டஈ  வழங்கேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் க  கின்ற " என்ற தீர்மானத்ைத இங்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාව 
අවුරුදු 20ක්  ඡන්දය දුන්ෙන් ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු 
රජයටයි. වකුගඩු ෙරෝගය නිසා දැනට ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම 
පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාවයි.  
ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු රජය අවුරුදු 20ක් රට පාලනය 
කරලාත් උතුරු මැද පළාතට අංග සම්පූර්ණ වකුගඩු ෙරෝහලක් 
හදන්න බැරි ෙවලා තිබීම කනගාටුවට කරුණක්.  අෙප් යහ පාලන 
රජය ඇති කරලා, පළමුවැනි අය වැෙයන්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත්, 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා  රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
ෙවන් කරලා අෙප් උතුරු මැද පළාෙත් මින්ෙන්රිය කියන 
බලපෙද්ශයට මහ විශාල ඉස්පිරිතාලයක් හදන්න දැනටම තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන රජයටත්, යහ පාලන 
රජෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ටත් උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය ෙම් ගරු සභාෙව්දී පුද කරමින් 
මම නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ස්ථිර කිරීම, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I second the Motion.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.54] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඉස්හාක් රහුමාන්  

මන්තීතුමා  ජාතික මට්ටෙමන් බලපාන ඉතාම කාෙලෝචිත සහ 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ගරු සභාව 
හමුෙව් තබා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් පුද කරන්නට ඕනෑ.  

වසර 67ක රාජ්ය පාලන කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාව 
දහසකුත් එකක් වූ දුක් ෙව්දනා මැද ජීවත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
දක්වා පැවැති හැම ආණ්ඩුවකම ජනාධිපතිවරුන්ට, 
අගමැතිවරුන්ට, මැති ඇමතිවරුන්ට තමන්ට කියන්න පුළුවන් 
සරලම භාෂාෙවන් ෙම් මහා ව්යසනය ගැන ඕනෑ තරම් කරුණු 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් මහා දැවැන්ත ව්යසනයට 
ෙගොදුරු වුණු රෙට් ජනතාව එයින් මුදාෙගන, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න, ඔවුන්ට යළි ජීවිතය ලබා ෙදන්න 
පමාණවත් මැදිහත් වීමක් සිදු ෙනොවීම කනගාටුවට කරුණක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව පමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
පුරාමත් ෙම් භයානක ෙරෝගය ව්යසනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඒ මුළුමහත් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය විනාශ 
කරමින්,  වයස ්ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම ජනතාව අකාලෙය් මිය 
යන තත්ත්වයට ඇද දමා තිෙබනවා.  

මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 2014 වසර තුළ  
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 35 ඉඳලා, අවුරුදු 65 දක්වා 
ස්තී පුරුෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව වකුගඩු ෙරෝගෙයන් මිය ගිය 
10ෙදෙනකුෙග් මළ ෙගවල්වලට මට සහභාගී වන්නට සිදු වුණා. 
ෙම්ක මහා භයානක ෙඛ්දවාචකයක්.  2015 වසෙර් ෙදසැම්බර් 
මාසය වන ෙකොටත් වකුගඩු ෙරෝගීන් 7, 8ෙදෙනකුෙග් මළ 
ෙගවල්වලට මට සහභාගි වන්නට  සිදු වුණා.  

 වකුග ඩු ෙරෝගය අද දැවැන්ත ව්යසනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් පාලකයන්, මැති ඇමතිවරු මහජන මුදල් විශාල 
පමාණයක් දූෂණයට, ෙහොර මැරකම්වලට ෙයොදවලා නාස්ති 
කරනවා. ෙහොරකම් කරනවා; පිල්ලි ගනවා. අඩුම ගණෙන් 
තමන්ට ඡන්දය දුන් ජනතාව ජීවත් කරවන්න, ඒ  දරුවන් ජීවත් 
කරවන්න, ඒ අයට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න 
අවශ්ය පදනම අප සකස් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

අද සමහර අය මහා ෙලොකු කථා කියනවා. "ආෙරෝග්යා පරමා 
ලාභා" කියා පම්ෙපෝරි ගහනවා. නමුත්, කියාව බින්දුවයි. ඒ නිසා 
ෙමන්න ෙම් කාරණය ජාතික පමුඛතාව දිය යුතු කටයුත්තක් ෙලස 
සලකලා, ෙම් ෙවනුෙවන් පුළුවන් තරම් මුදල් ෙයොදවලා, ජනතාව 
ජීවත් කරවන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය නඟා සිටුවන්න, ජනතාව ෙම් 
අකල් මරණෙයන් ෙබ්රා ගන්න අවකාශ සලසන්න කියා ෙම් 
පවතින ආණ්ඩුවට අෙප් පැත්ෙතන් අප බල කර සිටිනවා.  

මට ආරංචි වුණු විධියට ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් රුධිර 
කාන්දුකරණය කර ගන්න බැරිව  වකුගඩු ෙරෝගය නිසා අද විශාල 
පිරිසක් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ මිය යනවා. ෙම් තුළින් පවුෙල් 
ආර්ථිකය විනාශ ෙවනවා. ෙම්කට අසල්වැසියන්ෙග් අනුකම්පාව 
ෙනොෙවයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෛවරෙයන්, 
ෙකෝධෙයන් ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට අද ෙලඩ ෙදකකින් ෙව්දනා 
විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එකක් තමයි වකුගඩු ෙරෝගය. 
අනික් එක මිනිසුන්ෙගන් සිදුවන ෙකනහිලිකම්. ඒ අතරතුෙර් 
පාලකයින් ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කිරීෙම් 
ස්වභාවය ඉතාමත්ම මන්දගාමී තත්ත්වයක පවතින නිසා අද 
එන්න එන්නම වසරක් පාසා ජීවිත අහිමි වන අයෙග් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්තට පමුඛතාවක් ලබා දීලා, ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් 
වාෙග්ම ෙද්ශීය විෙද්ශීය වශෙයන් කාෙග් කාෙගන් ෙහෝ මුදල් 
පතිපාදන ඉල්ලාෙගන ෙම් මිනිසුන්ට ජීවිතය ලබා ෙදන්න කියන  
ඉල්ලීම මා ෙම් ෙමොෙහො ෙත් ආණ්ඩුවට බල කරමින් කියා 
සිටිනවා.  
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ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான்  ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  ෙජ්යෂ්ඨ 

ගරු මන්තීවරෙයකු හැ ටියට ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී 
මට වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් කථා  කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙරෝගය ෙබෝ  ෙනොවන ෙරෝගයක් - 
non-communicable disease. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා  ෙගොවි පවුල්  රාශියක් පීඩාවට 
ලක් වී සිටිනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් හඬට, 
ඔවුන්ෙග් දුකට  සමහර පාලකයින්, සමහර නිලධාරින් ඇහුම් කන් 
දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය හැදීමට 
පධානතම ෙහේතුව තමයි, සමහර ආණ්ඩු -විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය  
ආණ්ඩුව-   අඩු මුදලට ලබා දුන්නු ෙපොෙහොර සහනාධාරය. ෙමන්න 
ෙම් කාරණය World Health Organization එෙක් report එෙකත් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
නතර කරලා, ෙමවර අය වැෙයන් ෙගොවීන්ට මුදල් ලබා ෙදන්නට 
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්ත් එක්තරා විධියකට ෙම් ෙහේතුව 
නිසාය කියන කාරණය මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියනවා.  අද 
ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට  වැඩි පුරම ලක් ෙවන්ෙන් පවුෙල් පධානියා 
- පවුෙල් ආදායම සපයන පුද්ගලයා, ගෘහ මූලිකයා-. ෙම් ෙලෙඩ් 
එක පාරට  heart attack එකක් වාෙග් හැදිලා මරණයට පත් වන 
ෙලඩක් ෙනොෙවයි. වකුගඩු ෙරෝගය හැදුණාම දුක් විඳලා තමයි 
මරණයට පත් ෙවන්ෙන්. Dialysis machines එක්ක සමහර 
ෙවලාවට මාස ගණන් ඉන්න ෙවනවා.  වකුගඩුවක් අකිය වුණාම  
තව වකුගඩුවක් බද්ධ කර ගන්න තරම් හැකියාවක් අෙප්  ගම්වල 
ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ට නැහැ.  ෙම් ෙරෝගය නිසා දින ගණන්, 
සති ගණන් ඉස්පිරිතාල  ගණෙන් ගිහිල්ලා ෙබෙහත් අර ගන්න 
ඔවුන්ට පුදුම විධියට දුක් මහන්සි ෙවන්න සිදු ෙවනවා.  

ෙම් රටට බත සපයන අෙප් ආදරණීය ෙගොවි මහත්වරුන් 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙරෝගය නිසා දුක් විඳිනවා. 2014 
වර්ෂය වනවිට වකුගඩු ෙරෝගීන් 24,256ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 
වර්ෂයකට ෙරෝගීන් 300ක් විතර මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් 
රටට අවශ්ය කරන ඒ ෛවද්ය ෙසේවය ලබා ෙදන්න ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
dialysis centres 1,000ක් ලංකාව පුරාම ස්ථාපිත කරන්නට ෙමවර 
අය වැෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු 
ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කරන්නටත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය්දීත්,  ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් ෙවනස කරද්දිත් අෙප් රටට 
කිව්වා, "අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය ජාතික පශ්නයක් 
හැටියට හඳුනාෙගන ඒ ජාතික  පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදනවා"ය 
කියලා. ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය අෙප් රටින් තුරන් කිරීම සඳහා 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාටම වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි වාෙග් සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙලොකු 
වගකීමක් පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය අෙප් 
රටින් තුරන් කිරීමට සෘජුව මැදිහත්  ෙවන්න කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබො ෙහොම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු  ෙමම 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මට ෙම්  
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

[අ.භා. 6.02] 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මැතිතුමා  ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් 
පමණක් ෙනොව, අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව ඇතුළුව 
සම්පූර්ණෙයන් රජරට පෙද්ශෙය් සහ වයඹත්, රෙට් අෙනකුත් 
පෙද්ශවලත් දැන් ෙම් Chronic Kidney Disease නිසා  
පුද්ගලයින්  මරණයට  පත් ෙවනවා කියා අප දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘමිනාශක හා වල්නාශක 
භාවිත කිරීම ෙහේතුෙවන් -විෙශේෂෙයන් පමිතිෙයන් අඩු වල්නාශක 
හා කෘමිනාශක භාවිතෙයන්- ෙම් ෙලඩ ෙරෝග පැතිරී යන බව ගරු 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිබුණත්, එයට ෙහේතු වන 
ෙවනත් කාරණාත් තිෙබන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් රෙට් ෙනොෙයකුත් පළාත්වල ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය මඟින්  Reverse Osmosis  
යන්තය භාවිතයට පත් කර තිෙබනවා. අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙලොන්නරුව හා රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල Reverse Osmosis 
යන්ත - RO plants- දැන් ඉදි කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් වකුගඩු 
ෙරෝගය හුඟක් දුරට අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ දරනවා.  

ඊට අමතරව,  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් උනන්දුෙවනුත්, ගරු අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් උනන්දුෙවනුත් චීන ආධාරෙයන් වකුගඩු 
පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ෙප්රාෙදනිෙය් ඉදි කිරීමටත් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම,  Western medical treatments වලට 
අමතරව  - Chronic Kidney Disease -CKD- එකට ආයුර්ෙව්ද 
පතිකාරත් සාර්ථක බව මූලික පර්ෙය්ෂණවලින් - pilot 
studiesවලින්-   ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.   ඒ තුළින් ෙම් වකුගඩු 
ෙරෝගය හුඟක් දුරට අවම කිරීමට පුළුවන් බව නාවින්න ආයුර්ෙව්ද 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් සිදු ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලින් 
දැනටම ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.     

ෙම් සඳහා මා ෙයෝජනා කරනවා,  ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්, 
පජා ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරින් බඳවා ෙගන ඔවුන්ට ෙරෝගීන් 
ෙවත යාමට හා අවශ්ය සායන පැවැත්වීමට පහසුකම් ලබා දිය 
යුතුයි කියා. කෘමිනාශක හා වල්නාශක පමණක් ෙනොව, ජලෙය් 
පවතින රසායනික සංයුතිය වැඩි වීමත් වකුගඩු ෙරෝගවලට 
කාරණාවක් වනවා.  

ඊට අමතරව, අයහපත් කාලගුණය නිසා ෙබෝග වගාව 
විනාශයට පත් වීම ෙහේතුෙවන්, ෙගොවීන් අතර පවතින මානසික 
පීඩාකාරි තත්ත්වය නිසා  ඔවුන් ෛවද්ය උපෙද්ශෙයන් ෙතොරව 
ෙව්දනානාශක වැඩිපුර ගැනීමත්, ෙලඩ ෙරෝග සඳහා නිසි 
ෙවලාවට පතිකාර ෙනොගැනීමත් වකුගඩු ෙරෝගයට කාරණාවක් 
වනවා. 
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ඊට අමතරව  පාලනය රහිත දියවැඩියාව -uncontrolled 
diabetes - ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට ෙහේතු වන කාරණාවක් ෙවනවා. 
ෙම් ඔක්ෙකොම මූල් කර ෙගන ලංකාෙව් උග ෙලස පවතින  
වකුගඩු ෙරෝගය -Chronic Kidney Disease- මැඬපැවැත්වීමට සහ 
තුරන් කිරීමට ගරු ඉස්හාක් මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ ආකාරයට 
අවශ්ය විධිවිධාන ෙයදීම සඳහා රජය  සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගත 
යුතුය කියලා සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ලැෙබන පාර්ලිෙම්න්තු 

පඩියත්, ඉන්ධන දීමනාවත්  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මෙග් 
ආදරණීය වකුගඩු ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් දැනටමත් මම 
පරිත්යාග කර තිෙබනවා. ඉදිරි අවුරුදු පහම එයින් රුපියලක්වත් 
මෙග් වියදමට පාවිච්චි ෙනොකර සම්පූර්ණ මුදලම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය වකුගඩු ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ලබා ෙදනවා කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට කියා සිටිනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉස්හාක් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 

අවුරුදු පෙහේම පඩිය ෙදනවා කියලා ෙන්ද? 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
පඩියත් ඉන්ධන දීමනාවත් ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඒක වැදගත් ෙදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මමත් අමාත්ය දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමාත් දරන්ෙන් එකම සංකල්පයක්. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා එතුමාෙග් වැටුප 
සම්පූර්ණෙයන්ම පරිත්යාග කරන බව එතුමා පකාශ කළා. 
ඉන්ධන දීමනාවත් පරිත්යාග කරන බව එතුමා පකාශ කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් අරමුදලක් පිහිටුවා තිෙබනවා 

ෙන්ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. ඒක ෙම් අය වැෙය්දීත් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඒ අරමුදලටම එතුමාෙග් පඩිය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා.  ඒකටම එතුමාෙග් 

පඩිය ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුදලක් තිෙබනවා. එතුමාෙගන් 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් එම 
අරමුදලට ඔබතුමාෙග් වැටුප පරිත්යාග කරන්න. ඔබතුමා ඒ සඳහා 
ඒක අවස්ථාවක් කර ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මම ඒක පටන් ගත්ෙත් ඡන්දයට කලින්. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඡන්දයට කලින්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර, ෙහොෙරොව්පතාන, 
මැදවච්චිය හා මැදිරිගිරිය යන ෙගොවි ජනපදවල පමණක් ෙනොව, 
ෙබොෙහොමයක් කෘෂි ජනපදවල ෙමම වකුගඩු ෙරෝගය පැතිෙරමින් 
පවතිනවා. විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් ලග්ගල, පල්ෙල්ගම, විල්ගමුව, ඒ වාෙග්ම දඹුල්ල 
පෙද්ශෙය් ෙබොෙහොමයක් ෙගොවීන් සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් වකුගඩු 
 ෙරෝගයට මුහුණ දී  තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්ව විධියටම විෙශේෂෙයන් 
අනුරාධපුර දිස්තික්කය, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය, බදුල්ල 
දිස්තික්කය, මාතෙල් දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික් ගණනාවක 
වකුගඩු ෙරෝගීන් සිටිනවා. 

 පසු ගිය කාලය තුළ අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි විෙශේෂෙයන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙවනුෙවන් ලබා දුන්  එම ෙපොෙහොරවල 
පමිතියක්   ෙනොතිබුණු බව.  විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් 350ට දුන්න 
ෙපොෙහොරවල පමිතිය අඩුකම නිසා වකුගඩු ෙරෝගයට අද ෙම් 
ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් හඬක් නඟුවා; උපෙද්ශක කාරක සභාවල කථා 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ නිසා තමයි 
ඉදිරිෙය්දී සහනාධාරය යටෙත් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් 
නැතිව ෙහක්ෙටයාර් එකකට රුපියල් 25,000ක මුදලක් ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම වකුගඩු ෙරෝගයට මූලික 
ෙහේතු සාධක ෙලස මනුෂ්යයන්ට අහිතකර රසායනික දව්ය අඩංගු 
කෘමිනාශක, වල්නාශක සහ බාල වර්ගෙය් රසායනික ෙපොෙහොර 
පසු ගිය දශකයන්හි ආනයනය කිරීමට අවසර දීමට ගත් 
ෙකටිකාලීන තීරණ ෙහේතු වූ බව මම කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
ආණ්ඩු මඟින් දීර්ඝකාලීනව ෙගොවි ජනතාව ෙමෙලස අමාරුෙව් 
දමා  තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙගොවි ජනතාව 
බහුල වශෙයන් සිටින පෙද්ශවල වැඩි වැඩිෙයන් අපට දකින්න 
ලැබුණා.   

සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් පසු ගිය රජය කාලෙය් වකුගඩු 
ෙරෝගය පිළිබඳ කිසිම සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් ෙම් 
ෙපොෙහොරවල පමිතිය සම්බන්ධව එදා හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 
අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කළ ඇමතිවරු සිටියද ඔවුන් ඒ සම්බන්ධව අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ නැහැ.  එහි පතිඵලයක් හැටියට,  වකුගඩු ෙරෝගීන් 
දවසින් දවස වැඩිෙවන බව  අද  ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් සභාෙව් 
කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් පරීක්ෂා කරන 
අවස්ථාෙව් හඳුනාගත් කාබරිල්, ෙපොපනිල්, ක්ෙලෝෆයිරෙෆෝස් 
අඩංගු කෘමිනාශකද, ග්ලයිෙෆොෙසේට් යන රසායනික දව්ය අඩංගු 
වල්නාශක ද කැඩ්මියන් වැනි බැර ෙලෝහ සහිත ෙපොෙහොර ද 
ආනයනය කිරීම සහ පාවිච්චි කිරීම තහනම් කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධව අද තීරණය කර තිබුණා.  එෙමන්ම කෘෂි රසායනික 
දව්ය සම්බන්ධෙයන් මාධ්යෙයන් පචාරය කිරීම් නැවැත්වීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දිස්තික් කමිටු රැස්වීම්වලදී, 
කන්න රැස්වීම්වලදී කෘෂිකර්ම නිලධාරින්, ෙගොවි සංවර්ධන 
නිෙයෝජිතයන් හා කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙනකුත් 
නිලධාරින් එක්කර ගනිමින් ආරක්ෂාකාරී ෙලස කෘෂි රසායනික 
භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පවත්වා තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව  සියලුම ෙගොවි 
සංවිධාන ෙම් ෙවනෙකොට දැනුවත් කර තිෙබනවා. සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක්ම ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒ 
පෙද්ශෙය් සහකාර ෙගොවිජන ෙසේ වා ෙකොමසාරිස්තුමා  වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

මීට අමතරම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කෘෂි රසායන 
අකමවත් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා කෘෂි රසායනික අෙළවි 
තාක්ෂණ සහායකයින් 7,000ක් පමණ පුහුණු කිරීමට කටයුතු 

ෙයොදා තිෙබනවා.  ෙම් වන විටත් 300 ෙදෙනක් පුහුණුව අවසන් 
කර ඇති අතර, තවත් 460 ෙදෙනක් පුහුණු ෙවමින් සිටිනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව අමාත්යාංශෙයන් 
විෙශේෂෙයන් පුද්ගලික සමාගම් දැනුවත් කරලා, ඒ අය 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සම්බන්ධෙවලා ෙම් දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු කර 
තිෙබනවා;  ඒ වාෙග්ම පුහුණු කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සංකල්පයක් අනුව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මැදිහත්ව දැන් 
ජාතික වකුගඩු නිවාරණ ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  
මීට සමගාමීව වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන ජනතාව සඳහා පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා දීෙම් වැඩසටහන් ද කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාෙග් පුර්ණකාලීන මැදිහත්වීම මත  
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය හරහා වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය සහ  පාලනය 
කිරීම සඳහා ෙනොෙයකුත් කියාකාරකම් සිදු කරමින් පවතින  අතර 
වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය ෙල් පිරිසිදු කිරීෙම් යන්ත ඇතුළු 
සියලු පහසුකම්  ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතය මඟින් ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගමැතිතුමාත්  විෙශේෂෙයන් ගරු මුදල්  ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී  පකාශ කළා, පසු ගිය වර්ෂයට වඩා ෙමවර කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට රුපියල්  බිලියන 54ක මුදලක් ලබා දී තිෙබන බව. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතුද කර ෙගන යනවා.  
මා මීට ෙපර කිව්ව විධියට අෙප් ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික 
සැලැස්ම; අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග්  
තුන් අවුරුදු සැලැස්ම  කියාත්මක කිරීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් 
පමිතිෙයන් ෙතොර  රුපියල් 350ට ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙවනුවට ඕනෑම ෙගොවිෙයකුට, ෙගොවි සංවිධානවලට ෙහොඳ 
පමිතියකින් යුතු ෙපොෙහොර ලබාදී  ඉදිරිෙය්දී ඒ අයෙග් අස්වැන්න 
වැඩිකර ගන්න ට අවස්ථාව   සලසා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය කාලය තුළ  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය නිසා වකුගඩු 
ෙරෝගීන් විශාල  පිරිසක් ඇති වුණ බව. සමහර දුෂ්කර පෙද්ශවල  
විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨා සවල ෙගොවි ජනතාවට 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් මා නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය්, විල්ගමුව කලාපෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අද 
ෙබෙහත් නැහැ;  රුධිරය පිරිසිදු කිරීෙම් යන්ෙතෝපකරණ  නැහැ;  
සමහර තැන්වල ඇම්බියුලන්ස්  නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළදී ෙමම 
වැඩපිළිෙවළ හරියට කියාත්මක වුණා නම්,  අඩුම තරමින් ඒ 
දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙරෝහල්වලට අවශ්ය කරන ෙබෙහත් ටික, 
යන්ෙතෝපකරණ ටික ලබා දුන්නා නම් මීට වඩා ෙලොකු ෙවනසක් 
ෙවන්නට ඉඩ තිබුණා. එෙහම නම්,  ජීවිතක්ෂයට පත්වන සංඛ්යාව 
අපිට අඩු කර ගන්නට තිබුණා. විල්ගමුව කලාපෙය්  පමණක් ෙම් 
වනවිට ෙදදාහකට වැඩි පිරිසක්  වකුගඩු ෙරෝගීන් බව  හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි අලුත් ආණ්ඩුව ෙම් වැඩපිළිෙවළ 
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙකෙරහි  වැඩි අවධානයක්  
ෙයොමු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මෙග් අමාත්යාංශෙය් දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා හැටියට කටයුතු 
කරනවිට එතුමා දන්නවා, අනුරාධපුර පෙද්ශෙය්  ගැටලු  රාශියක් 
තිෙබන බව. ෙම්වාට විසඳුම් තමයි අලුත් ආණ්ඩුව  තුළින් ඉදිරිපත් 
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කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා තමයි මම කිව්ෙව්,  "පසු ගිය කාලය 
තුළදී  ෙම් සම්බන්ධව ෙම්  ගරු සභාෙව්දී සෑම මන්තීවරෙයක්ම 
හඬක් නැඟූවා. ෙම් ගැන උපෙද්ශක සභාවලත් කථා කළා.  කථා 
කළාට විසඳුම් තිබුෙණ් නැහැ" කියා.    පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී 
විසඳුම් ලබා  ෙනොදීෙම්  පතිඵලය තමයි අද ඇති වී තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කිරීමක් 

ෙනොෙවයි මම කරන්ෙන්. එයට ෙපොඩි එකතු කිරීමක් කරන්න 
ඕනෑ. මම හිතනවා, කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතයට වැඩි නැඹුරුවක් 
ඇති කරන්න කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය අවධානයක් ෙයොමු කරනවා 
නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරනවාද කියා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර 

ගන්නෙකොටත් අමාත්යාංශෙය් පැවැති මෙග් පළමුෙවනි 
සාකච්ඡාෙව්දී එහි නිලධාරින් දැනුවත් කිරීෙම් දී පකාශ කෙළේ, 
"කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කිරීම සඳහා වැඩසටහන් සෑම ගාම 
ෙසේවා වසමකම කියාත්මක කරන්න" කියලා. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මම එම සාකච්ඡා ෙව්දී කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම,"රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කරලා, කාබනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න" කියලා අපි ෙම් වන විට 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ට කියලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය, එෙහම නැත්නම් ෙම් ෙහක්ෙටයාරයකට 
ෙදන රුපියල් 25,000ක මුදල තුළ අපි ඔවුන්ව ඒ සඳහා ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, කාබනික ෙපොෙහොරවලට ෙයොමු 
ෙවන්න කියලා අපි ඒ අයට උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුළ සිට අද 
වන විට   ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටෙමන්ම කාබනික ෙපොෙහොර 
ටික  හරියට කියාත්මක කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි. එෙහම වුණානම්,  වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව අපට අඩු 
කර ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඒ 
අය කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන කියන විට 

අවුරුදු 20ක අතීතයක් ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අනාගතෙය් 
ෙපොෙහොර ආනයනය කිරීෙම්දී සිදු ෙවන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවාද?  ෙම් සඳහා ඉදිරිෙය්දී  ගත හැකි 
විකල්පය ෙමොකක්ද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අපි ෙමොන 
විධියකට ෙහෝ ඔවුන්ට  කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කරන්න 
කිව්වත්, ඒ සඳහා කමෙව්දයන් නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගමක 
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කම විධි නැහැ. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම්, අද වන විට පාෙද්ශීය සභාවලට කසළ 
කළමනාකරණය ෙලොකුම පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම 
තරෙම් පාෙද්ශීය සභාවලටවත් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. එම නිසා ෙම්කට යම්කිසි කියා මාර්ගයක් 
ගන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහසත් හරි. ගරු මන්තීතුමනි, 

අපි ෙම් වන විට කාබනික ෙපොෙහොර සම්බන්ධව ඔවුන්ව දැනුවත් 
කර තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නව ආණ්ඩුෙවන් තමයි පටන් 
ගත්ෙත්. පසු ගිය කාලය තුළදී ආරම්භයක් හැටියට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කරන්න තිබුණා. නමුත්, ඒ අය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ, ගාම නිලධාරි වසම් 
මට්ටෙමන් අෙප් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් අය පසු ගිය කාලය තුළදී ඒවා 
සම්බන්ධව අවධානයක් ෙයොමු කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙමම පශ්නයට මුහුණ ෙදන්ෙන්. එම නිසා අපි අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් කිව්ෙව්,"කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරුන්ට පුහුණුවක් ලබා දීලා ෙම් අයව දැනුවත් කරන්න" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාබනික ෙපොෙහොර 
භාවිතය සම්බන්ධව දැන්වත් ෙම් අය දැනුවත් කරලා ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුව තුළින් ආරම්භයක් හැටියට කියාත්මක කරන්න කියලා 
අපි ෙම් වන විට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මමත් ඉන්ෙන් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශයකයි. දැන් දඹුල්ල 

වාෙග් පෙද්ශවල සමහර ෙගොවිෙයෝ ඉන්නවා. දැන් රසායනික 
ෙපොෙහොර ෙයොදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, බණ්ඩක්කා; බටු වාෙග් 
එළවලුවලට ක්ෂණිකව ෙතල් ගහනවා. බටු වගාෙව්දී, උෙද් 
බටුවලට ෙතල් ගහලා හවස වන විට ෙවෙළඳ ෙපොළටත් දමනවා 
කියලා අපි දන්නවා. දඹුල්ෙල් ඉන්න සමහර  ව්යාපාරිකෙයෝ හවස 
කෙඩ් වහලා යනෙකොට, බටු ෙගොඩ තුනී කරලා; බණ්ඩක්කා 
ෙගොඩ තුනී කරලා කෘමිනාශක ෙබෙහත් වර්ග ගහලා යනවා. දැන් 
ෙම්කත් ෙහේතු ෙවනවා. අපි දන්නවා, සමහර ගෘහිණිෙයෝ කෙඩ්ට 
ගියාම බටු ෙගෙනනවා. ෙගෝවා ගැන ඔබතුමා දන්නවා ඇති.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. මම දන්නවා.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ෙමොකද, ඔබතුමාත් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශයක ඉන්ෙන්. 

දිනපතා ඒවාට - 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යාතුමාට කථා කරන්න කාලය මදි ෙවයි. තව 

විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
( மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, රැකියාවන් පිළිබඳ වැඩසටහන් වාෙග් 

ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අනිවාර්ෙයන්ම. ගරු මන්තීතුමා මීට වැඩිය දීර්ඝ ෙලස අෙප් 

උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කථා කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ සඳහා මටත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 

තිෙබනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔබතුමාෙග් අදහසත් ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 එප්පාවල පන්සෙල් පියරතන හාමුදුරුවන් ට කාබනික 

ෙපොෙහොර ෙයොදා කරන වගාවන් සම්බන්ධෙයන් දිස්තික්කය පුරා 
විහිදී යන වැඩසටහනක් තිෙබනවා. උන්වහන්ෙසේ  ඉදිරිපත් කරපු  
ලිපියක් තිෙබනවා - 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා උන්වහන්ෙසේෙග් වැඩසටහනට රාජ්ය අනුගහහයක් 

දුන්නා නම්, එම කටයුත්ත අපට  ෙලෙහසිෙයන්ම කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි.  ගරු මන්තීතුමනි, උපෙද්ශක සභාෙව්දී අපි එය දීර්ඝ 

ෙලස කථා කරමු. ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කළ ෙයෝජනා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නවා. මම හිතන 
විධියට අපට ඒවා කියාත්මක කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබ්වි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන 
සියලු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් 3,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දී 
තිෙබනවා වාෙග්ම, ඔවුන් සඳහාම ෙවන් වූ අතිනවීන 
පහසුකම්වලින් සමන්විත ෙරෝහලක් ඉදි කිරීමටද සැලසුම් කර 
තිෙබන බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. අය වැය තුළත්  එෙසේ 
ෙයෝජනා වුණා. මින්ෙන්රිෙය් තමයි එම ෙරෝහල ඉදි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරපු අදහස් ටික, ඒ ෙයෝජනා ටික විෙශේෂෙයන් සැලකිල්ලට 
ෙගන, අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සමඟත් ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධව අපට 
කරන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටෙම් ෙද් කරන්න අප කටයුතු කරන 
බව පකාශ කරන්න කැමැතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 10වන 
බහසප්තින්දා පූ. භා.9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 10, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
10th December, 2015 pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

චම්පික ෙපේමදාස පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)-[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016- [දහසයවන ෙවන් කළ දිනය]: 

[ශීර්ෂ 193, 221, 328 (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා); ශීර්ෂ 111, 220 (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
 ෙද්ශීය ෛවද්ය)] කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ෙදව්විමනවත්ත කාර්මික ජනපදෙය් පැන නැඟී ඇති අර්බුද 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

Champika Premadasa Community Development Foundation (Incorporation) – [The Hon. 
Nalin Bandara Jayamaha] – Read the First time 

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Sixteenth Allotted Day]: 

Considered in Committee – [Heads 193, 221, 328 (Labour and Trade Union Relations); 
Heads 111, 220 (Health, Nutrition and Indigenous Medicine)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Problems Arisen in Dewwimanawatta Industrial Zone 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

சம்பிக பிேரமதாச ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ந ன் 
பண்டார ஜயமஹ]  - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதினாறாம் நாள்] : 

[தைலப் கள் 193, 221, 328 (ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்); தைலப் கள் 111, 220 
(சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வம்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  

ெதவ்விமனவத்த ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
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_________________________ 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
Hon. Speaker, on behalf of the Hon. Minister of Social 

Empowerment and Welfare, I present the Annual Report 
of the National Institute of Social Development for the 
year 2013 and move that this Report be referred to the 
relevant Consultative Committee.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
Annual Performance Report of the Land Commissioner General’s 
Department for the year 2014. - [The Hon. Lakshman Kiriella on 
behalf of the Minister of Lands.]  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇල්පිටිය, තලගස්ෙප, 14 කණුව 

අසල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.වී. සමන් කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, ෙගොනාමුල්ල, ෙකෝපිෙහේනවත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  බලංෙගොඩ, පහළ ඇල්ෙලෙපොල, ෙදවියන්ෙගෙවල, අංක 
343/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඩී. චාන්දනී ගුණරත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  මුල්ෙල්රියාව, මුල්ෙල්රියාව මූලික ෙරෝහෙලහි ෙසේවය 
කරන යූ.බී. චමිල බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොණරාගල, දිසා වන කාර්යාලෙය් 

ෙසේවය කරන ෙක්.ඒ.ඩී.පී. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல, சிவன் 

மாவத்ைத, இல.06 இல் வதி ம் தி . அமரசிங்கம் 
திாியாராசாவிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ ம், 
ெதஹிவைள, இனிசியம் தி, மா   1/2, 45/1 இல் வதி ம் 
தி . எஸ். ெஜகதீசனிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ ம் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன். நன்றி.     
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) වක්වැල්ල, හපුගල, මවුන්ට් ප්ලසන්ට්, 'සිසිර' යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ.ෙක්. අෙනෝජා ලසාංගනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මීපාවල, බද්ෙද්ගම පාර, අංක 291 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්එන්.එච්. නානායක්කාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කූරගල ඓතිහාසික පුදබිම : විසත්ර 

கூரகல  வரலாற் ப் னிதத்தலம் : விபரம் 
KURAGALA HISTORIC SACRED SITE: DETAILS 

29/’15 

1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) (i) සබරගමුව පළාෙත්, ඉතා වැදගත් ෙබෞද්ධ 
සිද්ධසථ්ානයක් වන කූරගල ඓතිහාසික පුදබිම 
තුළ කැණීම් කටයුතු සිදු කිරීම නවතා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) කූරගල පූජා භූමියට අයත් භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම භූමි පමාණෙයහි සීමා නිර්ණය කර තිෙබ්ද;  

 (iii) කැණීම් මගින් ලබා ගත් පුරා වසත්ු රැක ගැනීමට 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) (i) කූරගල පූජා භූමිෙය් ෙබෞද්ධ අයිතිය තහවුරු 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එහි කැණීම් අඛණ්ඩව කිරීමට අවශ්ය පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?       

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) சப்பிரக வ மாகாணத்தில், மிக ம் க்கியமான 
ெபௗத்த வழிபாட் த் தலமாகிய கூரகல 
வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த னிதத் 
தலத்தில் அகழ் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்ளல் 
நி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கூரகல னிதத் தலத்திற்கு ெசாந்தமான 
காணியின் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிலப்பரப்பின் எல்ைலகள் நிர்ணயிக்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அகழ் களின் லம் கிைடத்த ெதால்ெபா ட் 
கைளப் பா காப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கூரகல னிதத் தலத்தின் ெபௗத்த உாிைமைய 
உ திப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அகழ் கைள இைடயறாமல் 
ேமற்ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைக 
கைள எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி எப்ேபாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether excavations have been halted in the 
Kuragala historic sacred site which is one of 
the most important Buddhist places of 
worship in the Sabaragamuwa Province; 
and 

 (ii) if so, the reasons for same?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the extent of land belonging to the Kuragala 
sacred site; 

 (ii) whether the boundaries of the said extent of 
land have been delimited;   

 (iii) whether measures have been taken for the 
preservation of the artifacts found during 
excavations;  and 

 (iv) if so, the measures thus taken?  

(c) Will he state-  

 (i) whether action will be taken to secure the 
right of Buddhists to the Kuragala sacred 
site; and 
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 (ii) whether measures will be taken to continue 
with its excavations; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done?  

(d) If not, why?   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) කූරගල පුරාවිද්යා තහනම් ඉඩම තුළ 2013 වර්ෂෙය් 
සිදු කරන ලද පුරාවිද්යාත්මක කැණීම් කටයුතු 
2013.04.25 වන දින ආරම්භ කළ අතර, 
2013.11.25 වන දින අවසන් කර ඇත. 

 (ii) කැණීම් කිරීෙමන් පසුව විශේල්ෂණ කටයුතු ෙම් 
වන විට සිදු කරමින් පවතින අතර, 2016.06.30 දින 
වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය. 

(ආ) (i) කූරගල පුරාවිද්යා තහනම් ඉඩම අක්කර 52, රූඩ් 2, 
පර්චස ්19කි. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) කැණීම් මගින් හමු වූ පාග් මානව අසථ්ි පද්ධතිය 
පිළිබඳව ෙමරට පර්ෙය්ෂණ කිරීමට අවශ්ය කරන 
දැනුම හා තාක්ෂණය ෙනොමැති බැවින් 
2013.11.25 වන දින එම අසථ්ි පද්ධතිය 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙක්ම්බිජ් විශව්විද්යාලෙය් 
මහාචාර්ය ෙජ්. සේටෝක් මහතා ෙවත භාර දී ඇති 
අතර, ඔහු විසින් වැඩිදුර පර්ෙය්ෂණ සිදු කරනු 
ලබයි. ෙසසු පුරා වසත්ු පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ ෙමරට 
විෙශේෂඥයන්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරන අතර 
විශේල්ෂණ කටයුතු හා වාර්තාකරණ කටයුතු 
2016.06.30 දිනට අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. 

(ඇ) (i) පාග් ඓතිහාසික හා ඓතිහාසික වශෙයන් 
වැදගත්කම් දරන කූරගල පුරාවිද්යා සථ්ානය 
1971.12.03 දින අංක 14987 ගැසට් පතය මගින් 
තහනම් ඉඩමක් ෙලස පකාශ කර ඇති අතර, 
1971.08.12 දින අංක 14970-08 ගැසට් පතය 
මගින් යාර 400 සීමා පැනවීම සිදු කර ඇත. ඉදිරි  
පර්ෙය්ෂණ මගින් අදාළ භූමිෙය් උරුමය තවදුරටත් 
තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරමි. 

 (ii) ඉදිරි පර්ෙය්ෂණ අවශ්යතාව අනුව කැණීම් කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරනු ඇත. 

 (iii) 2013 වර්ෂෙය් කැණීම් දව්ය, විශේල්ෂණ කටයුතු 
අවසන් කර ෙනොමැති බැවින් එහි පතිඵල මත ඉදිරි 
කැණීම් කටයුතු තීරණය කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම 

පිළිබඳව ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවයත්, ස්තුතියත් 
පුද කරනවා. මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.               

ගරු ඇමතිතුමනි, කූරගල පාග් ඓතිහාසික යුගෙය් සහ ඉන් පසුව 
ඇති පුරා වස්තු, සංවිධානාත්මකව ෙහෝ පුරා වස්තු 
මංෙකොල්ලකරුවන් විනාශ කර තිෙබනවාය කියා ඔබතුමාට 
වාර්තා වී තිෙබනවාද සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙගන තිෙබන 
කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා මා අසනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මට ලැබී තිෙබන වාර්තාව අනුව නම් 

එෙහම සිද්ධියක් කියලා නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබදව තවදුරටත් අපට 
ෙසොයා බලන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. කූරගල පූජා භූමිය අවට 

ඇති අනවසර ඉදි කිරීම් සම්බන්ධව අමාත්යාංශය කරන්ෙන් ෙමොන 
වාෙග් මැදිහත් වීමක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, කූරගල විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම පුරා 

විද්යාත්මක වටිනාකමක් තිෙබන ස්ථානවල අනවසර ඉදි 
කිරීමකට කිසිෙසේත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ළඟදී ජයවර්ධනපුර 
පෙද්ශෙය්ත් ඒ වාෙග් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් හර්ෂ ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා දැනුම් දීලා අපි එය වහාම නතර කළා. කිසිම 
අනවසර ඉදි කිරීමකට ෙහෝ අනවසර කටයුත්තකට අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යාංශය යටෙත් ජාතික උරුමයන්  ෙහෝ පුරා විද්යා ක්ෙෂේතය 
තිෙබන වකවානුෙව් ලැෙබන පතිපාදන අඩුයි. හැබැයි, දැන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය දැවැන්ත පතිපාදන පමාණයකුත් එක්ක 
ගමනක් යන ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමාම සඳහන් කළා, පාග්  
ඓතිහාසික යුගෙය් හඳුනා ගන්නා මානව ෙහෝ එවැනි 
සහසම්බන්ධ අස්ථි, ෙවනත් මැටි කැබලි වාෙග් ෙද්වල් ගැන 
ගැඹුරු තාක්ෂණික පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන්නට අපට හැකියාව අඩුයි, 
එම නිසා විෙද්ශ රටවලට යවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. ගැඹුරු තාක්ෂණික උපකරණ, එෙහම නැත්නම් සංෙව්දී 
තාක්ෂණික උපකරණ අෙප් රටට ලබා ෙගන, අෙප් රෙට් ඉන්න 
පුරා විද්යාඥයන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගනිමින්, අෙප් රෙට්ම ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන්න පුළුවන් නම් ෙම් තුළ සැබෑ  ඓතිහාසික 
තත්ත්වයන් ගෙව්ෂණය කරන්න, විශ්ෙල්ෂණය කරන්න, 
හදාරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමවැනි යථාර්ථයක් තුළ ඒ 
උපකරණ මිල දී ගන්න අමාත්යාංශයට වැඩ පිළිෙවළක්, දැක්මක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

මුදල් පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ඊට අමතරව සංස්කෘතික 
තිෙකෝණෙයනුත් යම් ෙකොටසක් - සියයට 25ක් පමණ -    
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් සංස්කෘතික තිෙකෝණයට 
එකතු වන මුදල්වලට - විෙශේෂෙයන්ම සීගිරිය වැනි ෙබොෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආදායම් එන, විෙද්ශීය සංචාරකෙයෝ එන ආයතනවල පෙව්ශ 
පතවලින් මුදල් එන - වඩා විශාල වශෙයන් අඩු මුදල් පමාණයක් 
තමයි වංචා සහගත ෙලස ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ වෙග් ගැටලු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙවන ෙකොට ඒවා විසඳන්නට 
අවශ්ය පියවර අරෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සීගිරිය වාෙග් පෙද්ශවල ඇතුළුවීෙම් 
ෙදොරටුවලට කැමරා පද්ධතියක් සවි කරන්න අපි උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර් ආදායම විධියට තිබුෙණ් රුපියල් 
මිලියන ෙදදහස් ගණනයි. එන වසෙර් සිට රුපියල් මිලියන 
හාරදහසට වඩා වැඩි ආදායමක් අරෙගන ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආදායම වැඩි කරනවා. ඒ සඳහා 
කමෙව්දයක් හදලා, සුපරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා කණ්ඩායමක් දමා 
ෙම් ෙවන ෙකොට අවශ්ය පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  
එම්.එම්.ඒ. නිෆ්රාන් මහතාෙග් නිවස: නැවත ඉදි 

කිරීම 
தி . எம்.எம்.ஏ.  நிப்ரானின்  : மீளக் கட் தல் 
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2. ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) එම්. එම්. ඒ. නිෆර්ාන් මහතා සහ ඔහුෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකයින් පදිංචිව සිටි දික්වැල්ල, ෙයෝනකපුර, 
ෙවදෙගදර, අංක 264/1 දරන නිවස කඳු ආශිත 
පෙද්ශයක පිහිටා තිබූ බවත්; 

 (ii) 2012.09.22 දින ඇද හැලුණු වර්ෂාව නිසා කැඩී බිඳී 
ගිය එම නිවෙසහි ඉතිරිව තිබූ මුළුතැන්ෙගයද,  
2015.09.02 දින අලුයම 1.45ට පමණ යාබද පස ්
කඳු නාය යාම නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශයට 
පත් වී ඇති බවත්;  

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පෙද්ශෙය් වගකිව යුතු 
නිලධාරින් දැනුවත් කළද ෙම් දක්වා කිසිදු 
පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) කුඩා දරුවන් හා බිරිඳ සමග පවුලක් ෙලස ජීවත්වීමට 
තිබූ එම නිවස සම්පූර්ණෙයන් කැඩී බිඳී යෑෙමන් සහ 
ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ෙනොමැතිකමින් අසරණභාවයට 
පත්ව සිටින නිෆ්රාන් මහතාට එම නිවස ඉදිකර දීම 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தி . எம்.எம்.ஏ. நிப்ரான் மற் ம் அவர  கு ம்ப 
அங்கத்தவர்கள் வசித்த திக்ெவல்ல, ேயானக ர, 
ெவதெகதர, 264/1 ஆம் இலக்க  மைலசார்ந்த 
பிரேதசத்தில் அைமந்தி ந்த  என்பைத ம்; 

 (ii) 2012.09.22ஆம் திகதி ெபய்த மைழயின் 
காரணமாக உைடந்  ேசதமான இந்த ட் ல் 
எஞ்சியி ந்த சைமயலைற ம் 2015.09.02 ஆம் 
திகதி அதிகாைல 1.45 மணியளவில் அ காைம 
யில் இ ந்த மண்ேம  சாி க்குள்ளானைமயால் 

ைமயாக அழிவைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் பிரேதசத்தின் ெபா ப்  
வாய்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் விழிப் ணர் ட்டப் 
பட் ள்ளேபாதி ம் இ வைர எவ்விதமான 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சி  பிள்ைளகள் மற் ம் மைனவி டன் ஒ  
கு ம்பமாக வாழ்வதற்கு இ ந்த ேமற்ப   

ைமயாக உைடந்  ேசதமைடந்ததன் ல ம் 
நிரந்தர வாழ்வாதாரம் இன்ைமயா ம் நிர்க்கதி 
நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ள தி . நிப்ரா க்கு ேமற்ப  

ட்ைட கட் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the house bearing No.264/1 at Vedagedara, 
Yonakapura, Dickwella where Mr. 
M.M.A.Nifran and the members of his 
family resided was located in a hilly area; 

 (ii) the kitchen that remained from the house 
that was destroyed by the rains that fell on 
22.09.2012 too was totally destroyed as a 
result of the earth slip that occurred in the 
adjoining hills around 1.45 a.m. on 
02.09.2015; and 

 (iii) no step has been taken in this regard up to 
now, even though the responsible officials 
of the area have been informed about this? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to construct that house for Mr.Nifran who 
has been rendered helpless due to lack of a 
permanent source of income and as a result of the 
total destruction of the house where he had to live 
as a family with his small children and his wife ? 

(c) If not, why?  
 

ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 
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 (ii) ඔව්. සම්පූර්ණ නිවසම හානි වී ෙනොමැති අතර, 
වර්ග අඩි 167ක මුළුතැන්ෙගය පමණක් හානි වී 
ඇත.  

 (iii) නැත. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පියවර ෙගන ඇත. 

  2012.10.22 දින දිසත්ික් ආපදා කළමනාකරණ 
ඒකකය දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුව ඔවුන් 
පැමිණ උපෙදස ්ලබා දී ඇත.  

  2012.12.03 දින ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානය දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුව 
2012.12.21 දින ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයක් කර 
2013.03.07 දින වාර්තාව නිර්ෙද්ශ සහිතව 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

  ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊට අදාළ ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

  එම නිර්ෙද්ශ අනුව ඒ සඳහා විශාල පැති බැම්මක් 
ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා වී ඇත.  

  ඒ අනුව  ආපදා සහන ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික 
ආපදා සහන ෙසේවා මධ්යසථ්ානය දැනුවත් කිරීම. 

  ෙමොවුන් සඳහා 2015.09.02 දින පැවති 
තත්ත්වෙයන් අනතුරුව සථ්ිර නිවසක් ලබා ෙදන 
ෙතක් විකල්ප කුලී නිවාස 2ක් ලබා දී ඇතත්, 
පතිලාභීන් ෙමම නිවාසවලට යෑම පතික්ෙෂේප කර 
ඇත. 

(ආ) ඔව්.  

 ෙමම නිවාස යළි ඉදි කර දීම පතිඵලදායක ෙනොෙව්. ඒ 
මන්ද යත් එම භූමි පෙද්ශ නැවත වරක් නාය යෑමට 
ලක්වීමට ඉඩ අවසථ්ාව ඇති ෙහයිනි. ෙමොවුන් සඳහා දැනට 
රජය සතුව ඉඩම් ෙනොමැති බැවින් ගම් පුළුල් කිරීම යටෙත් 
රජෙය් ඉ ඩම් කච්ෙච්රි මඟින් ඉඩම් ලබාදීෙමන් පසු ෙහෝ 
එම පතිලාභීන් ෙදෙදනා විසින් විකල්ප ඉඩමක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නම් රජෙය් මුදල් පතිපාදන ෙයොදවා නිවාස 
ද්විත්වයක් සකසා දිය හැකිය.  

 ෙම් සඳහා ගම පුළුල් කිරීම යටෙත් අත් පත් කර ගැනීමට 
නියමිතව තිෙබන ඉඩම් පතිලාභින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයට 
ෙමොවුන්ෙග් නම් ඇතුළත් කර ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිෆ්රාන් මහතා සහ ඔහුෙග් පවුෙල් 

සාමාජිකයන්ෙග් නිවස පමණක් ෙනොව දික්වැල්ල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් අංක 454 දරන ගාම නිලධාරි වසෙම් නාය 
යෑම නිසා හානියට පත් නිවාස හා ෙද්පළ පිහිටි ලිපිනයන් සහ එම 
පදිංචිකරුවන්ෙග් විස්තර අවශ්ය මූල්යාධාර සහ අෙනකුත් සහන 
ලබා දීම සඳහා මා ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු හෆීස ්මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එදා ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛනය 

ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව තමයි ලබා දුන්ෙන්. මම ඒක 
අමාත්යාංශයට ලබා දීලා ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙසොයා බැලීමට 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව උත්තර ලැබුණාට පසුව එය 
යථා කාලෙය්දී ඔබතුමාට ලැෙබන්න සලස්වන්නම්. 

ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ඒ ෙතොරතුරු ටික අඩංගු ෙල්ඛන අවශ්ය කටයුතු සඳහා මා 

සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන 
දැනගන්න කැමැතියි. හදිසි ආපදාවලදී වන්දි ෙගවීෙම්දී පමාදයන් 
තිෙබනවා. 2012 සිද්ධ වුණ ආපදාවලට දැන් තමයි වන්දි 
ෙගවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඊළඟ 

පශ්නයට යමු. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. අදාළයි. ගරු කථානායකතුමනි, මම  ෙබොෙහොම 

සාධාරණ අතුරු පශ්නයක් අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, සාධාරණයි. අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා ඒ කාරණය එතුමාට පසුව පහදා ෙදන්න. අපට තිෙබන 
ෙව්ලාව සීමිතයි. දැන් ෙව්ලාව ෙපර වරු 9.45යි. අපට දහය ෙවන 
ෙකොට සභාෙව් අනික් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න තිෙබනවා. අප 
අනික් මන්තීතුමන්ලාට අසාධාරණයක් ෙන්, ෙම් කරන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, පසුව ඔබතුමා එතුමාෙග් කාරණාව පැහැදිලි  කර 
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

පශ්න අංක 5-240/'15-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අදාළ වන්ෙන් මුදල් 

අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි ලු. ඒ නිසා ඒ අදාළ අමාත්යාංශය නම් 
කරලා නැවත ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අහලා තිෙබන්ෙන් ජාතිය 

සතුව තිෙබන සංචිත පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ සංචිත පිළිබඳ පශ්නය 
මුදෙල් අගයත් සමඟ ෙකළින්ම මුදල් අමාත්යාංශයට අයිති 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා. ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් කීයක් ෙගවනවාද කියන 
එකයි, මුදෙල් අගය ස්ථාවර කිරීම කියන වගකීමයි 
සම්පූර්ණෙයන්ම මුදල් අමාත්යාංශයටයි පැවෙරන්ෙන්. මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිබිය යුතු මහ බැංකුව ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශයට ගනිපු එක අෙප් පශ්නයක් 
ෙනෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  ර ෙට් සමස්ත විෙද්ශ විනිමය 
සංචිත පිළිබඳ ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් පශ්නයක් මම අහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා ෙම් ගැන කියන්න කියලා. ෙමොකද, මුදල් කමය 
හැසිරවීෙම්දී, -. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය අපි අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරමු, ෙන්ද ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. කාටද ෙයොමු කරන්ෙන් කියා 

ඔබතුමා උපෙදසක් ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපට 

ෙවලාව අඩුයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විෙද්ශ විනිමය සංචිතවල පැහැදිලි 

වර්ධනයක් තිෙබනවා කියා ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය 
වැය කථාෙව්දී පැහැදිලිව කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] Are you asking 
about that?  වර්ධනයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අහන්ෙන්, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, අපි ඒක -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙපන්වන්න හදන්ෙන් වර්ධනයක් 

නැහැ කියලා ෙන්. වර්ධනයක් තිෙබනවා. එතුමාෙග් අය වැය 
කථාෙව්දී කිව්වා, "පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ විෙද්ශ සංචිතවල පැහැදිලි 
වර්ධනයක් තිෙබනවා" කියලා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට දැන ගන්න- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

ෙවනුෙවන් ෙම් පශ්නයට ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ අමාත්යාංශයට පශ්නය ෙයොමු 

කරමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අදාළ අමාත්යාංශයට පශන්ය ෙයොමු කරන්න. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක  6 - 57/15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අපට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්නවලට පැය භාගයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මා 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, පශ්නවලට ෙවන් කරපු 
කාලය අපට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ආපදා 
කළමනාකරණය ගැන අහපු- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න. ඒක ෙන් අහන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 නැහැ. 2වැනි පශ්නෙය් අතුරු පශ්න 3, පශ්නය ෙයොමු කළ 

මන්තීතුමා ඇහුෙවත් නැහැ. මට අහන්න දුන්ෙනත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා - [බාධා කිරීමක්] ඒ පශ්නයට අදාළ නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒකට අදාළයි. ගරු කථානායකතුමනි, මා ගංවතුර ගැන 

අහන්න ගිෙය්.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ තීරණය 

පිළිගන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය 

පිළිගන්නවා. නමුත්- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. දැන් ෙවලාව ෙපර වරු 9.48යි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක අපට අසාධාරණයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පශ්නය අහන්න. මම හුඟක් සාධාරණව කටයුතු කරනවා. 

අෙනක් මන්තීවරුන්ටත් සාධාරණ ෙවන්න තමයි ඒ තීරණය 
ගත්ෙත්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තව විනාඩි 10ක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව පශ්න තිෙබනවා. ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. නැත්නම්    

මම - 

 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව : අය විය යුතු 

හා ෙගවිය යුතු මුදල් 
இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் : 

அறவிடேவண் ய மற் ம் ெச த்த ேவண் ய பணம் 
CEYLON PETROLEUM CORPORATION: MONEY DUE AND 

PAYABLE 
57/’15 

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඛනිජ  ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1) : 
(අ) (i) 2015.05.30 දින වනවිට රාජ්ය ආයතනයන්ෙගන් 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට අය විය යුතු 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම මුදල් අය විය යුතු රාජ්ය ආයතන හා අය විය 
යුතු මුදල එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා සංසථ්ාව ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

 (ආ)     (i) 2015.05.30 දින වනවිට සංසථ්ාව විසින් ණය, ෙපොලී 
හා ෙවනත් ෙගවීම් ෙලස ෙගවිය යුතුව තිබූ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල ෙගවිය යුතු ආයතන හා ෙගවිය යුතු 
මුදල් පමාණය එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මුදල් ෙගවීම සඳහා සංසථ්ාවට ෙතල් මිල 
ඉහළ දැමීමට සිදුෙව්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) පසු ගිය වසර 05 තුළ සංසථ්ාව ලැබූ ශුද්ධ පාඩුව 

වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (ii) සංසථ්ාව පාඩු ලැබීමට බලපා ඇති ෙහේතු 

සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද;  
 (iii) එෙසේ නම්, එම ෙහේතු කවෙර්ද; 
 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2015.05.30ஆந் திகதியளவில் அரச நி வனங் 
களி ந்  இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த் 
தாபனத்திற்கு அறவிடப்பட ேவண் யதாக 
இ ந்த பணத்ெதாைக யா ; 

 (ii) அப்பணத்ெதாைக அறவிடப்படேவண் ய அரச 
நி வனங்கள் மற் ம் அறவிடப்பட ேவண் ய 
பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கிணங் 
க ம் தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைகைய அறவிட கூட் த்தாபனம் 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2015.05.30ஆந் திகதியளவில் கூட் த்தாபனத் 
தினால் கடன், வட்  மற் ம் ேவ  
ெகா ப்பன களாக ெச த்தேவண் யி ந்த 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (ii) அப்பணத்ெதாைகையச் ெச த்தேவண் ய 
நி வனங்கள் மற் ம் ெச த்தேவண் ய 
பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கிணங் 
க ம் தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைககைளச் ெச த் வதற்காக 
கூட் த்தாபனத்தினால் எண்ெணய் விைலைய 
அதிகாிக்க ேநாி மா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கடந்த 05 வ டங்களில் கூட் த்தாபனம் 
அைடந்த ேதறிய நட்டம் வ டந்ேதா ம் 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) கூட் த்தாபனம் நட்டமைடவதில் தாக்க 
ேமற்ப த்திய காரணங்கள் சம்பந்தமாக 
விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அக்காரணங்கள் யாைவ; 
 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development:  

(a) Will he state - 
 (i) the sum of money payable to the Ceylon 

Petroleum Corporation by government 
institutions as at 30.05.2015; 
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 (ii) the names of the institutions from which 
such sums are due and the amount due in 
respect of each such institution, separately; 
and 

 (iii) the steps taken by the Corporation for the 
recovery of such sums? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the sum of money payable by the 

Corporation as loans, interest and other 
payments as at 30.05.2015; 

 (ii) the names of the institutions to which such 
sums are due and the sums due to each of 
the institutions, separately; and 

 (iii) whether the Corporation will have to 
increase fuel prices in order to settle these 
sums? 

(c) Will he also inform this House - 
 (i) the net loss incurred by the Corporation in 

each of the past five years, separately; 
 (ii) whether an inquiry has been conducted into 

the causes of losses suffered by the 
Corporation; and 

 (iii) if so, what those causes are? 

(d) If not why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රුපියල් බිලියන 30.399කි. 

 (ii) මුදල් අය විය යුතු රා ජ්ය ආයතන හා අය විය යුතු 
මුදල් 

 (iii)  2015.05.30 වනවිට ඉහතින් සඳහන් පරිදි මුදල් අය 
විය යුතු වුවත්, 2015.12.07 වනවිට ෙමම ආයතන 

වැඩි පමාණයකින් එම මුදල් අය කරෙගන ඇත. 
ආයතන කිහිපයක මුදල් අය කර ගැනීම 
සම්බන්ධව තවදුරටත් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති 
අතර, වාරික ෙලස එම මුදල් ෙගවීමට  එකඟතාව 
පළ කර ඇත. (ඇමුණුම ) 

  ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) රුපියල් බිලියන 477.57කි. 

 (ii) මුදල්  ෙගවිය යුතු ආයතන හා ෙගවිය යුතු මුදල් 

  විනිමය අනුපාතිකය  : 

  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 01 =  රුපියල් 136.50 

 (iii)  ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තීරණයක් ෙගන 
ෙනොමැත. නමුත් ෙපටල් හා ඩීසල් සඳහා පිරිවැය 
මත පදනම්වන විකුණුම් මිල යාන්තණයක් 
කියාවට නැංවීම පිළිබඳ මූලික කටයුතු අවසන් කර 
ඇත. එම පිරිවැය මත පදනම් වන විකුණුම් මිල 
යාන්තණය 2016 පළමු කාර්තුව තුළ කියාත්මක 
කිරීමට  බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

(ඇ) (i)  එක් එක් වර්ෂවල ලැබූ ශුද්ධ ලාභ/පාඩු  

 (ii) ඔව්.  

 (iii) 
* අන්තර්ජාතික ෙතල් ෙවෙළඳ ෙපොළහි මිල 

ෙවනසව්ීම අනුව පිරිවැය පිළිබිඹු වන 
විකුණුම් මිල  යාන්තණයක් ෙනොමැතිවීම. 

*  ඉන්ධන විකුණුම් මිල අඩු කිරීම හා ෙර්ගු 
බදු ඉහළ යෑම. 

*  ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව 
රුපියෙලහි වටිනාකම ෙබොෙහෝ ෙලස 
පහත වැටීම. 

*  1971හි අංක 38 දරන මූල්ය පනෙතහි 
17වන වගන්තිය පරිදි සහනාධාර 
ෙනොලැබීම. 

*  2015.11.20 වන විට ලබා ෙගන ඇති අධික 
බැංකු ණය පමාණය. 

1261 1262 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

ආයතනය 
2015.05.30 වන විට 
අය විය යුතු මුදල 
(රුපියල් මිලියන) 

කැලණිතිස්ස බලාගාරය - වැල්ලම්පිටිය 1,650.52 

සපුගස්කන්ද බලාගාරය - ෙහයියන්තුඩුව 118.54 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 1.89 

ලක්විජය බලාගාරය - ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි 28.20 
උතුරු ජනනි බලාගාරය - චුන්නක්කම් 648.75 
ශී ලංකන් එයාලයින් සමාගම 22,409.92 

මිහින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම 1,472.86 
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 1,181.69 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 474.17 
මග නැගුම මාර්ග සංවර්ධන උපකරණ සමාගම 283.15 
බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 428.57 
රාජ්ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව 7.74 
ශී ලංකා නාවික හමුදාව 429.11 
ශී ලංකා යුද හමුදාව 806.72 

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව 394.64 

ශී ලංකා ෙපොලීසිය 62.78 

ආයතනය 2015.05.30 
වනවිට ෙගවිය යුතු 
මුදල (රුපියල් 
බිලියන) 

ලංකා බැංකුව 195.70 
මහජන බැංකුව 203.61 
ජාතික ඉරාන ෙතල් සංස්ථාව 
(NIOC) 

34.26 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
(ADB) 

0.46 

එක්සිම් බැංකුව (Exim Bank) 0.61 

අෙනකුත් ආයතන 42.94 

වර්ෂය ලාභය/(පාඩුව) රුපියල් බිලියන 

2014                       1.74 
2013                     (7.93) 
2012                   (97.31) 
2011                   (94.51) 
2010                   (26.92) 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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*  මූල්යමය ආෙයෝජනයන් කළ ෙනොහැකිවීම 
මත සපුගසක්න්ද පිරිපහදුව තාක්ෂණිකව 
ඉහළ දැමීමට ෙනොහැකි වීම. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

SriLankan  Airlines  සහ දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට වැඩිම පමාණයක් ෙගවිය යුතුව 
තිෙබනවාය කියන එක පැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම රුපියල් බිලියන 
477ක් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙගවිය  යුතුව තිෙබනවාය 
කියලා ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරහි සඳහන් වුණා. 

ෙම් මුදල්වලින් විශාල පමාණයක් ෙගවා තිෙබනවාය කියලාත් 
ඔබතුමා කියනවා.  දැන් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙගවන්න තිෙබන 
පමාණය ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? රුපියල් බිලියන 477ට 
වඩා අඩුයි කියන්ෙන්, ෙකොපමණ වාෙග් මුදල් පමාණයක් 
ෙගවන්න තිෙබනවාද? රුපියල් බිලියන 200ක්ද, බිලියන 300ක්ද, 
නැත්නම් දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන  100ක්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 250ක් පමණ. නියම අගයක් 

කියන්න බැරි නිසා තමයි මම ෙම් ආකාරයට පිළිතුරු දුන්ෙන්. 
අෙප් ගිණුම්වලට අනුව පසු ගිය මාස හය ඇතුළත විශාල මුදල් 
පමාණයක් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
දිගින් දිගටම ෙම් මුදල් ෙගවීෙම් පමාදය  සිදු වී තිෙබනවා. දැන් 

අතීතෙය්දී එකතු වුණ මුදල් එකතු කර ගන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් සිට ඉදිරියට පමාද වන මුදල් එකතු 
කර ගන්නත් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ආකාර ෙදකක මුදල් එකතු 
කර ගැනීම් සිදු කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවන් ෙම් සඳහා යම්කිසි කාල රාමුවක් එකී සෑම 
ආයතනයකටම දීලා තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙදන මුදලක් 
අර ෙගන කර බා ෙගන ඉන්නවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, එෙහම ෙදන මුදලක් අරෙගන කර බා ෙගන ඉන්න 

කාලයක් ෙනොෙවයි, ෙම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිවරු ඒවා බලා ගන්නවා ෙන්, සාමාන්යෙයන්. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙපෞද්ගලිකවම අවධානය ෙයොමු 

කරලා  ෙම් පිළිබඳව කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. මම 
ෙපෞද්ගලිකවම නිලධාරින්ට නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා, ඒ අදාළ 
ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව වගකීම භාර ගන්න 
කියලා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ අනුව එය සාර්ථකව සිදු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

හැම මාසයකම progress review meeting එකක් තිෙබනවා. ඒ 
රැස්වීෙම්දී ඒ අය විසින් කරන ලද කාර්යය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා 
දීමට සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  
ගරු අමාත්යතුමා සඳහන් කරනවා, දැන ටමත් රාජ්ය 

ආයතනවලින් අය විය යුතු මුදල දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
250කට ආසන්නයි කියලා. යම් ආයතනයක් ඒ මුදල් ෙගවීම පමාද 
කරනවා නම් නිශ්චිත කාලසීමාවකින් පසුව ඒ ආයතනය ෙගවිය 
යුතු මුදලට තවත් යම් අධිභාරයක් එකතු ෙවනවාද? දුරකථන 
සමාගම් ෙවන්න  පුළුවන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවන්න 
පුළුවන් පාරිෙභෝගිකයාට යම් අධිභාරයක් එකතු කරන බව අපි 
දන්නවා. ෙම් ආයතනයත් එෙහම ෙවන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම රජෙය් ගිණුම්කරණ නීති 

ෙරගුලාසිවලට අනුව ගැළෙපන ආකාරෙය් ෙපොලියක් සියලුම 
ආයතනවලට එකතු ෙවනවා. එය ෙපොලී නැතිව ෙනොෙවයි 
ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි අදාළ ඇමතිවරුන් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා; නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අය කර ගැනීම් කඩිනම් 
කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා.  

 
 

බන්ධනාගාරගතව සිටින එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්: 
විසත්ර 

சிைறயி ள்ள எல்ாீாீஈ சந்ேதக நபர்கள் : விபரம் 
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3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(1): 

(අ)  (i) එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් අමානුෂික කියාවන් 
සම්බන්ධෙයන් නීතිෙයන් වැරදිකරුවන් වී සිර 
දඬුවම් විඳින එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විසින් සිදු කරනු ලැබූ 
අමානුෂික අපරාධ සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට 
ෙගන 2015.10.30 දින දක්වා බන්ධනාගාරගතව 
සිටින සැකකරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i)හි සඳහන් සිරකරුවන්ෙග් නම්, 
ඔවුන්ට එෙරහිව ඉදිරිපත් වූ ෙචෝදනා සහ සිර 
දඬුවම් කාලය; 

 (ii)  ඉහත (අ) (i i )හි සඳහන් එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සැකකරුවන්ෙග් නම් සහ අදාළ සැකකරුවන් 
බන්ධනාගාරගත කළ දිනය; 

 (iii)  ඉහත (අ) (i i )හි සඳහන් එල්.ටී.ටී.ඊ.  
සැකකරුවන්ෙගන් ෙම් දක්වා  ෙචෝදනා ෙගොනු 
ෙකොට ෙනොමැති සැකකරුවන් සිටී නම්, ඔවුන්ෙග් 
නම් සහ ඔවුන් අත් අඩංගුවට පත් වූදිනය;  

 (iv)  ඉහත (ආ) (i) හා (ii)හි සඳහන් පිරිස අතර 
බන්ධනාගාරගතව සිටින කාලය තුළදී 
තසත්වාදීෙහෝ ෙවනත් අපරාධවලට සම්බන්ධ වූ 
බවට බුද්ධි ෙතොරතුරු වාර්තා ලැබී ඇති 
සැකකරුවන් සිටී නම්, ඔවුන්ෙග් නම්; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) LTTE அைமப்பின் மனிதாபிமானமற்ற ெசயற் 
பா கள் ெதாடர்பாக சட்டத்தினால் தவறாளி 
களாக்கப்பட்  சிைறத் தண்டைன அ பவித்  
வ கின்ற LTTE அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (i i) LTTE அைமப்பினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெகா ரமான குற்றச்ெசயல்கள் ெதாடர்பாக 
ைக  ெசய்யப்பட்  2015.10.30ஆம் திகதி வைர 
சிைறச்சாைலகளில் ைவக்கப்பட் ள்ள சந்ேதக 
நபர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ைகதிகளின் ெபயர்கள், இவர்க க்ெகதிராக 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் 
மற் ம் சிைறத் தண்டைனக் காலம் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (அ) (ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள LTTE 
சந்ேதக நபர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள் சிைறயி டப் 
பட்ட திகதி யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (அ) (ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள LTTE 
சந்ேதக நபர்களில் இ வைர குற்றச்சாட் க்கள் 
ேகாப்பிடப்படாத சந்ேதக நபர்கள் 
இ ப்பார்களாயின் இவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் இவர்கள் ைக ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv)  ேமற்ப  (ஆ) (i) மற் ம் (ii) இல் குறிப்பிடப் 
பட் ள்்ளவர்களிைடேய சிைறச்சாைலயில் 
அைடக்கப்பட் ள்ள காலப்பகுதியில் பயங்கர 
வாத அல்ல  ேவ  குற்றச் ெசயல்க டன் 

ெதாடர் பட்டதாக லனாய் த் தகவல்கள் 
கிைடத் ள்ள சந்ேதக நபர்கள் இ ப்பார்களா 
யின் இவர்கள  ெபயர்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 தனித்தனியாக அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of LTTE members undergoing 
imprisonment after being convicted of 
crimes against humanity that were 
committed by the LTTE Organization; and 

 (ii)  the number of suspects who were in prisons 
up to 30.10.2015 having been arrested with 
pertinence to inhuman crimes conducted by 
the LTTE Organization? 

(b) Will he table separately - 

 (i) the names of the prisoners mentioned in (a) 
(i) above, charges that were leveled against 
them and the duration of their prison 
sentence; 

 (ii) the names of the LTTE suspects mentioned 
in  (a) (ii) above  and the date on which the 
relevant suspects were imprisoned; 

 (iii) out of the LTTE suspects mentioned in  (a) 
(ii) above, the names of the suspects against 
whom charges have not yet been leveled, 
and the date on which they were arrested, if 
any; 

 (iv) out of the group mentioned in (b) (i) and (ii) 
above, the names of suspects against whom 
intelligence reports have been received to 
the effect that they have engaged in terrorist 
activities or other crimes during the period 
of imprisonment, separately, if any? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, I table* the Answer for Question No. 3.  

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i)  as at November 28, 2015. 
  No. of Prisoner Convicted  - 34 
  Appealed Prisoners                  - 10 
  Total No. of Convicted Prisoners           - 44 

     == 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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 (ii)  as at November 28, 2015 
   No. of Suspects, Suspected for Minor/

Major Offences/Crimes - 136 

(b) (i)   Please refer annex 01*. 

 (ii)  Please refer annex 02*.  

 (iii)  Please refer annex 03*.  

 (iv)  As per the TID report; the above named are 
not in the list.  

(c)          Not applicable.  

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් විදුහල්පතිවරුන්:  

සථ්ාන මාරු 
யாழ். குடாநாட்  அதிபர்கள்: இடமாற்றம் 

 SCHOOL PRINCIPALS IN JAFFNA PENINSULA: TRANSFERS  

188/’15 

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා( ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the  Hon. E. 
Saravanapavan)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය,- (1): 

(අ) වර්ෂ 7කට වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩව එකම පාසලක ෙසේවය 
කළ විදුහල්පතිවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙවනත් පාසල්වලට 
මාරු කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) යාපන අර්ධද්වීපෙය් එකම පාසලක අවුරුදු 7කට 
වැඩි කලක් ෙසේවය කළ සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ට 
සථ්ාන මාරු ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) යාපන අර්ධද්වීපය තුළ සථ්ාන මාරු ලබා ෙනොමැති 
විදුහල්පතිවරුන් සිටීද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට සථ්ාන මාරු ෙනොලැබීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 

(அ) 7 வ டங்க க்கு ேமலாகத் ெதாடர்ச்சியாக ஒேர 
பாடசாைலயில் ேசைவயாற்றிய பல பாடசாைல 
அதிபர்கள் ேவ  பாடசாைலக க்கு இடமாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) யாழ் குடாநாட் ல் ஒேர பாடசாைலயில் 7 
வ டங்க க்கு ேமலாகச் ேசைவயாற்றிய 
பாடசாைல அதிபர்கள் அைனவ க்கும் 
இடமாற்றம் வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) யாழ் குடாநாட் ல் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்  
ராத பாடசாைல அதிபர்கள் உள்ளனரா; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு இடமாற்றம் 
கிைடக்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that many principals who have served 
continuously in the same school for over 7 years 
have been transferred to other schools? 

(b) Will he inform this House- 

 (i)  whether transfers have been given to all 
the principals in the Jaffna Peninsula who 
have served in the same school for over 7 
years; 

 (ii)      whether there are principals in the Jaffna 
Peninsula who have not been transferred; 
and 

 (iii)     if so, the reason for them not to get 
transferred? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත 

කරනවා.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)   ඔව්. 

(ආ)  (i)   ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති ෙශේණිධාරින් ස්ථාන මාරු  කර 
ඇත. 

       (ii)   ඔව්.  

  පළාත් පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්. 

      (iii)   ඔවුන් පළාත් සභා පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් බැවින් 
ඔවුන්ෙග් ස්ථාන මාරු බලධාරියා පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් 
ෙව්.  

  2015 ස්ථාන මාරු ෙනොකරන ලද ජාතික පාසල් විදුහල්පති 
ෙශේණිධාරින් 2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු යටෙත් ස්ථාන 
මාරු කර ඇති බව වැඩි දුරටත් දන්වමි.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම.  

පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මහත්මිය - එතුමිය නැත.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 
චම්පික ෙපේමදාස පජා සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
சம்பிக பிேரமதாச ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

 CHAMPIKA PREMADASA COMMUNITY 
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"චම්පික ෙපේමදාස පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පතසමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற் 
காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට පධාන කටයුතු.  විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016. 

කාරක සභා අවස්ථාව. 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 09] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 09] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress:09th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් 

කාරණය ගැන දැන ගන්න කැමැතියි.  අද උෙද් "සත්හඬ" පවෘත්ති 
පතෙය් නිලධාරින් FCID එකට කැඳවා තිෙබනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතිවුණු විවාදයක් වාර්තා කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
කියලා තමයි ඔවුන්ව කැඳවා තිෙබන්ෙන්.  ජනමාධ්යෙව්දීන්ව ෙම් 
ආකාරයට FCID එකට කැඳවීම පිළිබඳව  අපට යමක් පකාශ 
කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද? ජනමාධ්යෙව්දීන්ව ෙම් 
ආකාරයට අත් අඩංගුවට ගැනීමට පටන් ගත්ෙතොත් ඒක ෙබොෙහොම 
නරක තත්ත්වයක් වනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට ඒ අයෙග් නම් සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 අද උෙද්  "සත්හඬ" පවෘත්ති පතෙය් කටයුතු කරන නිලධාරින්  

FCID එකට කැඳවාෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  ඔබතුමාට නම් දැන 
ගන්න ඕනෑ නම් FCID එකට call  කරලා  අහගන්න.  
ජනමාධ්යෙව්දීන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධවයි  මම 
අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට  මම කියන්ෙන්, 
එෙහම කරන්න එපා කියලායි.  [බාධා කිරීමක්] 

1269 1270 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඉස්සර වාෙග් සුදු වෑන්වලින් අරෙගන 

යන්ෙනත් නැහැ,  රැවුල, ෙකොණ්ඩය කපා දමන්ෙනත් නැහැ, - 
[බාධා කිරීමක්] පිට රට යන්න ෙවන්ෙනත් නැහැ.  එෙහම 
ෙවන්ෙන නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒ ගැන බය ෙවන්න එපා. ෙබොරු 
බියක් ඇති කරන්නත් එපා.   

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙසොයා වාර්තා කරන්න.   

මීළඟට පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016.  
කාරක සභා අවස්ථාව. 

 
193 වන ශීර්ෂය.-  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා  අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 144,220,000 
 

தைலப்  193. - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்  
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 144,220,000 

 
 

HEAD 193.- MINISTER OF  LABOUR AND TRADE UNION 
RELATIONS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 144,220,000 

111 වන ශීර්ෂය.-  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 124,469,798,000 

 

தைலப்  111. -  சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 124,469,798,000 

 
HEAD 111.- MINISTER OF HEALTH, NUTRITION AND 

INDIGENOUS MEDICINE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 124,469,798,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 193,221,328 සහ111, 220 

සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා සහ 
අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා,  ෙමොකක්ද  point of 

Order  එක?  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු  කථානායකතුමනි, අද දින  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සභාගත 

කර තිෙබන න්යාය පුස්තකෙය්  දින නියමයක් නැති ෙයෝජනා 
යටෙත් තිෙබනවා,   "ගරු මුදල් අමාත්ය  රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාට එෙරහි විශව්ාසභංගය" කියලා. ගරු සභානායකතුමා ෙගන් දැන 
ගන්නට කැමතියි, ෙම් සඳහා අපට දිනයක් ලබා ෙදන්ෙන්  කවදාද 
කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තිරණය කරන්නට පුළුවන්. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
Order, please! ඒක අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී  සාකච්ඡා 

කර තීරණයක් ගනිමු. [බාධා කිරීම්] අද දිනට නියමිත පධාන 
කටයුතු ආරම්භ කරන්නට තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අය වැය ෙල්ඛනය තුෙනන් ෙදකක  ඡන්දෙයන් සම්මත වුණා. 

ඒක තමයි  විශ්වාසභංගය පිළිබඳව ෙහොඳම -  [බාධා කිරීම්]  We 
got a two-thirds majority for the Second Reading of the 
Budget. ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය 
නාස්ති කරනවා.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Anyway, we can discuss this matter at the Party 

Leaders’ Meeting. ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  
 
 [පූ.භා. 10.01] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා  අවස්ථාෙව්, අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු  හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 193, 221, 328 සහ 111, 220 දරන වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් දහයකින් කපා 
හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය ආරම්භ කරමින් කථා 
කරන්න ලැබීෙම් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. පසු ගිය මහා 
මැතිවරණෙයන් කළුතර දිස්තික්කෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත්වූ මන්තීවරුන් 10ෙදනා අතරින් එක් මන්තීවරයකු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටිද්දී එම අමාත්යාංශෙය් වැය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය එම දිස්තික්කෙය්ම මන්තීවරයකු හැටියට මට 
ආරම්භ කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] උදවු 
කරන්න කියලාද කියන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රටට ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් 
ෙලෝකෙය් වඩා ඉහළ පිළිගැනීමක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන් දකුණු 
ආසියාෙව්ත්, ආසියානු කලාපෙය්ත් ෙසෞඛ්ය දර්ශක පිළිබඳව කථා 
කරද්දී, අෙප් ආර්ථික මට්ටමට වඩා -අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායමට, 
අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට වඩා- ෙසෞඛ්ය දර්ශකවලින් අපි 
ඉහළිනුයි සිටිෙය්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් 1945දී 
අෙප් දළ උපත් අනුපාතිකය පැවැතුෙණ් 1,000කට 36යි. 2014 වන 
ෙකොට 1,000කට 16.9 දක්වා ෙහොඳ අතට වර්ධනය කරෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් දළ මරණ අනුපාතිකය 1945දී තිබුෙණ්, 
1,000කට 22යි. එය 2014 වන විට 6.2 දක්වා අපි අඩු කරෙගන 
තිෙබනවා. මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ගත්ෙතොත්, 1945දී සජීවි 
උපත් ලක්ෂයකට 1,652ක් වුණා. 2014 වන ෙකොට අපි එම 
සංඛ්යාව 22 දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ළදරු මරණ 
අනුපාතිකය 1946දී 1,000කට 141ක්ව තිබුණා. 2014 වන ෙකොට 
එය 9.02 දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උපෙත්දී ආයු 
අෙප්ක්ෂාව 1945දී තිබුෙණ් අවුරුදු 45.75යි. 2014 වන ෙකොට අපි 
එය අවුරුදු 77 දක්වා වර්ධනය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සාම්පදායික ෙසෞඛ්ය දර්ශකය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, යම් 
ගුණාත්මක බවකින් ඉහළ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් අෙප් රෙට් 
පැවතුණාය කියන්න පුළුවන්කම අපට තිබුණා. මා නැවතත් 
කියනවා, 1945දී අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 142 ෙවලා 
තිබියදී තමයි අප ෙම් දර්ශක අත් පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන් කියා. 
රටක් හැටියට ෙමවැනි ඉහළ ෙසෞඛ්ය දර්ශක අප අත් පත් 
කරගැනීමට බලපෑ ෙහේතු ෙමොනවාද? ඒ අතරින් පධානතම ෙහේතුව 
තමයි, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා තිබුණු ඉහළ රාජ්ය මැදිහත් වීම.  
අන් කවරක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, ඉහළ රාජ්ය මැදිහත් වීම නිසා 
තමයි අපට ෙමවැනි ෙසෞඛ්ය දර්ශක පමාණයක් ලැබුෙණ්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඉහළ රාජ්ය මැදිහත් වීම කිව්වාම පධාන වශෙයන් 
කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. පළමුවන එක, රාජ්ය මැදිහත් වීම වැඩි 
නම් ඉහළ සිට පහළට සැලසුම් සහගත, විධිමත් 
කළමනාකාරිත්වයක් සහිත ෙසෞඛ්ය කමයක් අපට ලැෙබනවා; 
stewardship එකක් ලැෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, රාජ්ය මැදිහත් වීම වැඩි නම් අපට 
පතිපාදන ලැෙබනවා. ෙම් පතිපාදන සහ සාමුහික මැදිහත් වීම 
තුළින් තමයි ඉහළ ෙසෞඛ්ය දර්ශක අත්පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
1972 වසර වන විට අපි අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 5.2ක් ෙවන් කරද්දී ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා, 
සියයට 2.54ක්. එෙහම තිබුණු ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳ විශ්වාසය 
අද ජනතාව තුළින් බිඳ වැෙටමින් යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාට මතක ඇති, 1970 කාලෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයෝත් 
ඇතුළුව, ඇති හැකි කුඩා පිරිසක් ඔවුන්ෙග් සමහර ෙරෝගවලට 
පතිකාර ගැනීම සඳහා කලාතුරකින් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට 
ඇතුළත් වුණා. රත්නම් වාෙග් private nursing homesවලට 
ඇතුළත් වුණා. හැබැයි ඒ කාලෙය් බහුතරයක් සාමාන්ය ජනතාව 
ඇතුළත් වුෙණ් රජෙය් ෙරෝහල්වලටයි.  

1990 විතර වන විට ඇති හැකි අය යම් මට්ටමකට ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් ෙහොයා ෙගන යද්දී සාමාන්ය ජනතාව ෙපළෙඹන්න පටන් 
ගත්තා, රජෙය් ෙරෝහෙල් ඉන්න ෛවද්යවරයාෙගන් හවසට 
ෙබෙහත් ගන්න. තවත් අවුරුදු දහයක් පහෙළොවක් යන ෙකොට ඇති 
හැකි අය සුෙඛෝපෙභෝගී නාගරික ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් ෙහොයා 
ෙගන යන ෙකොට සාමාන්ය ජනතාව නග රෙය් තිෙබන ෙලොකු 
dispensaries ෙහොයා ෙගන යන්න පටන් ගත්තා. දැන් ෙමය 
කමානුකූලව වර්ධනය ෙවලා, ඇති හැකි අය අෙප් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් ඉක්මවා ගිහිල්ලා සිංගප්පූරුෙව් මවුන්ට් 

එළිසෙබත් ෙරෝහලට, ඊටත් වඩා පුළුවන් අය ඇෙමරිකාෙව් 
හූස්ටන් ෙරෝහලට  යන ෙකොට සාමාන්ය ජනතාවට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල සරණ පතන්න. ඒ නිසා 
කමානුකූලව වසර විස්සක්, තිහක්, හතළිහක් ඇතුළත ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවට තිබුණු රාජ්ය මැදිහත් වීම  බලා ෙගන ඉඳිද්දී කඩා ෙගන 
වැටිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් රජෙය් ෙරෝහලකට 
ෙනොමිෙල් පෙව්ශ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අෙප් රෙට් බාහිර 
ෙරෝගී අංශෙයන් - OPD එෙකන්- සියයට පනහක් දැනුත් පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්; dispensariesවලින් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් ෙවන්න පුළුවන්. සියයට 
පනහට පනහ ෙබදිලායි තිෙබන්ෙන්. බාහිර ෙරෝගී අංශෙයන් 
සියයට පනහක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. 
Laboratory service එෙකන් සාමාන්යෙයන් සියයට හතළිහක්, 
පනහක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්.  

ඖෂධ නිකුත් කිරීෙමන් සියයට 50ක් විතර සිදු කරන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෛවද්ය අධ්යාපනය 
සහ පුහුණුවත් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙයොමු කරමින් පවතිනවා. එය 
පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර අය වැෙයන් 
"ෛවද්ය අධ්යාපනය හැර" කියා තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබන එක 
ෙහොඳයි. නමුත් ඒකට ඉඩ කඩ විවෘත කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය මැදිහත්වීම කමානුකූලව 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අහිමි කරමින්, බිඳ දමමින් යන බවයි. ෙමය 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙරෝගී ෙවන බරපතළ කාරණයක්. ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වසර  2000දී තමන්ෙග් වාර්තාවකින් ෙමන්න 
ෙමෙහම කියනවා, I quote:  

“Poorly structured, badly led, inefficiently organized & 
inadequately funded health systems can do more harm than good.”  

අකාර්යක්ෂම, නරකට නායකත්වය ෙදන, ඒ වාෙග්ම විධිමත් 
ෙලස සංවිධානය ෙනොවුණු, අසම්පූර්ණ ෙලස පතිපාදන ෙවන් 
කරන ලද ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් කරන්ෙන් ෙහොඳට වඩා නරකයි. 
අපිට දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පිළිබඳව 
ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැෙටමින් පවතිනවා. අපිට 
එවැනි සිදුවීම් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න, ඔබතුමාටත් එවැනි අත් දැකීම් 
ඇති.  

කවුරු ෙහෝ ෙරෝගිෙයක් ෙරෝහලකට ඇතුළත් කළාට පසුව, 
මන්තීවරුන් විධියටත් ෛවද්යවරුන් විධියටත් අපට call එකක් 
දීලා කියනවා, "අහවල් ෙලඩා අහවල් ඉස්පිරිතාලයට ඇතුළත් 
කළා. බැරිද, ෙපොඩ්ඩක් බලන්න" කියා. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජෙය් ෙරෝහලකට ෙරෝ ගිෙයක් ඇතුළත් 
කළාට පසුව මන්තීවරයා ෙහෝ දන්නා කියන ෛවද්යවරෙයකුෙග් 
මාර්ගෙයන් වැඩි සැලකිල්ලක් ලබා ගැනීමට ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඔවුන්ට සමස්ත ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැටී තිෙබනවා. මම 
දන්නවා, සමහර ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරුන් හමුවීමට ෙපොෙළොන්නරුව, 
අනුරාධපුරය වැනි ඈත පළාත්වලින් එන බව. බදාදා දවසට -
මහජන දිනයට- ඇවිල්ලා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාෙගන්  ඔවුන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, "මෙග් ෙරෝගිෙයක් අහවල් ෙරෝහලට ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. බැරිද, ෙපොඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න" කියායි. ඒ 
විධියට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? සමහර ෙව්ලාවට system එකක් අනුව වැඩ කරන්ෙන් නැති 
නිසායි. අපි ඉතිහාසෙය් දැක්කා, කාමරයක් ෙබදා ගන්න බැරුව 
ෙහදියන් සහ ෛවද්යවරුන් ඉතාම පුංචි පශ්නවලට ආරාවුල් ඇති 
කර ගත් ආකාරය. ෙහදියන්ට උපාධිය ලබා ෙදනෙකොට, සමහර 
ෛවද්යවරුන්ෙග් කණ්ඩායම් විරුද්ධ ෙවනවා. ෛවද්යවරුන්ට 
වැටුප්, දීමනා වැඩි කරනෙකොට, ෙහදියන් සහ අනිකුත් කණ්ඩායම් 
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විරුද්ධ ෙවනවා. දැන් ඔබතුමාම දන්නවා ඇති, කරාපිටිෙය් 
ෙරෝහෙල් ඇති වී තිෙබන පශ්නය ගැන, දියතලාව ෙරෝහෙල් ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්නය ගැන. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව system එකක් 
හැටියට කියාත්මක වනවා නම් ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙකෙනකුෙග් මැදිහත්වීම නිසා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ඉහළ 
යන්න ෙහෝ ෙකෙනකුෙග් දුර්වලකම නිසා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව බිඳ 
වැෙටන්න බැහැ, ඒක systematic නම්. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
රාජ්ය මැදිහත්වීම දුර්වලවීම නිසා කමානුකූලව වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ පද්ධතියක් හැටියට ෙම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දුර්වල වීමයි. 
සමහර තැන්වලින් අපට අහන්න ලැෙබන්ෙන් ඒකයි.  

ෛවද්ය නාමල් ගමෙග් මහතාෙග් දක්ෂතාව නිසා දවසකට 
bypass surgeries වැඩි පමාණයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එය 
ෙනොෙවයි, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් දියුණු කරනවාය කියන්ෙන්. තවත් 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයකුෙග් මැදිහත් වීෙම් දුර්වලකම නිසා ඒ 
 ෙරෝහෙල් කටයුතු බිඳ වැෙටනවා නම් ඒකට වග කියන්න ඕනෑ ඒ 
ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරයා ෙනොෙවයි. මා ඒකයි කිව්ෙව් අපට            
අවශ්ය කරන්ෙන් “stewardship” එකක්ය කියලා. විධිමත් 
කළමනාකරණයක්, සැලසුම් සහගත කමයක් තිබුෙණොත් තමයි 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ඉදිරියට යන්ෙන්.  

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙමෙහම කියනවා.I quote:  

“The context of people’s lives determine their health, and so 
blaming individuals for having poor health or crediting them for 
good health is inappropriate.”   
 
ෙකනකු දත් මැදලා, ෙහොඳට නීෙරෝගීව ඉන්නවා නම් 

ඔහුෙග් නීෙරෝගීභාවය ෙවනුෙවන් කාටවත් පශංසා කරන්නත් 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙකනකුෙග් ෙසෞඛ්යය දුර්වල නම් ඒ 
පුද්ගලයාට ෙචෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ. දුර්වල ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් system එකයි. I quote further:  

“Individuals are unlikely to be able to directly control many of the 
determinants of health.” 

ඒ නිසා පුද්ගලයා ෙනොෙවයි, පුද්ගලයාට වඩා system එකක් 
හැටියට කඩා වැටීම තමයි ෙම්වාට බලපාලා තිෙබන්ෙන්.  

මා කලින් කිව්වා, ළදරු මරණ අනුපාතිකය, මාතෘ මරණ 
අනුපාතිකය, උපෙත්දී අෙප්ක්ෂිත ආයු කාලය ගැන. ඕනෑ නම් 
දැනුත් අපට ෙමවැනි ෙද්වල්වලින් උදන් අනන්න පුළුවන්. 
නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, අපට වඩා ෙව්ගෙයන් ෙලෝකය 
ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. දැන් ෙම්වා පැරණි දර්ශක බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයම හඳුන්වා 
ෙදනවා, ෙසෞඛ්ය දර්ශක 100ක්- "Global Reference List of 
100 Core Health Indicators"-. ෙමයට අනික් දර්ශකත් 
ඇතුළත්. නමුත් ඊට වඩා පුළුල් ෙසෞඛ්ය දර්ශක හඳුන්වා දීලා 
තිෙබනවා. දැන් අපි ෙම් ෙසෞඛ්ය දර්ශකත් එක්ක බලන්න ඕනෑ, 
ෙලෝකෙය් අපි ෙකොතැනද ඉන්ෙන් කියලා. මාතෘ මරණ 
අනුපාතෙයන් අපි ඉදිරිෙයන් ඉන්න පුළුවන්, ළදරු මරණ 
අනුපාතෙයන් අපි ඉදිරිෙයන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සමස්තයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් ෙම් 100 core health indicatorsවලින් අපි 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාෙව් ඇත්ත තත්ත්වය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් 
දර්ශක 100 ඇතුෙළේ සිය දිවි නසා ගැනීම් පමාණය -suicide 
rate එක- ගණනය කරන්න තිෙබනවා. සිය දිවි නසා 
ගැනීම්වලින් ෙලෝකෙය් රටවල් 172කින් අපි දැන් හතරවන 
ස්ථානෙය් සිටිනවා. සිය දිවි නසා ගැනීම්වලින් හතරවන 
ස්ථානයට අපි cup එක ගහලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙසෞඛ්යෙය් 
එක් දර්ශකයක් වනවා.  

 ගැබිනි මවුවරුන් අතර, අවුරුදු 10ට අඩු දරුවන් අතර තිෙබන 
රක්ත හීනතාව වැනි ෙම් දර්ශකත් සැලකිල්ලට ගන්නවා. එෙහම 
සලකා බැලුෙවොත් මෑත කාලෙය් ගැබිනි මවුවරුන්ෙගන් සියයට 
29ක් රක්ත හීනතාෙවන්, යකඩ ඌනතාෙවන් ෙපෙළන බවට 
තිෙබන වාර්තා මා දැක්කා. ෙම් දර්ශක සැලකිල්ලට ගත්ෙතොත් 
අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ව බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම health 
system එකට ෙකොපමණ පතිපාදන පමාණයක් ආණ්ඩුෙවන් 
ෙයොදවනවාද? ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් ජනතාව තමන්ෙග් 
pocket එෙකන් වියදම් කරනවාද? ෙම්වාත් ෙසෞඛ්ය දර්ශක 
හැටියට දැන් ෙලෝකය සලකන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අපි 
අලුත් ෙසෞඛ්ය දර්ශකත් එක්ක ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව ෙහොඳ 
විශ්ෙල්ෂණයක් කරනවා නම්,  -පැරණි දර්ශකත් එක්ක උදන් අන
-අනා ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය ෙහළි ෙවන්ෙන් 
ෙම් අලුත් දර්ශකත් එක්කයි.  

මෑත කාලෙය් රාජ්ය මැදිහත් වීම ගැන මම කථා කළා. රාජ්ය 
මැදිහත් වීෙමන් සාධනය වන පධානම කරුණ තමයි ෙසෞඛ්යය 
සඳහා වැඩිපුර මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරගන්න එක. ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් මුදල් පතිපාදන ෙවන් වන කම තුනක් 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙවන් මුදල් විදයම් කරනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි එක. ෙදවැනි එක තමයි ෙපෞද්ගලිකව ෙයොදලා pool 
එකක් විධියට insurance scheme එකකින් වියදම් කිරීම. තුන්වැනි 
එක තමයි ෙපෞද්ගලිකව තමන් අතින් වියදම් කරගන්න එක. 
සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් රටවල් ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන්ෙන් 
ඔය කම තුෙනනුයි. එක්ෙකෝ ආණ්ඩුෙවන් වියදම් කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් මුදල් පතිපාදනවලින්. එෙහම නැත්නම් 
insurance scheme එකකින්, එෙහමත් නැත්නම් pocket එෙකන් 
වියදම් කරනවා. සාමාන්යෙයන් ඒකපුද්ගල ෙසෞඛ්ය වියදම විධියට 
රජෙයන් ෙවන් කරන මුදල ගත්ෙතොත්, 2012දී ෙලෝකෙය් රටවල 
රජෙයන් වියදම් කරලා තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 615ක්. 
සමහර රටවල් ෙඩොලර් 7,919ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙඩොලර් 8,000කට කිට්ටු ෙවන්න සමහර රටවල 
රජෙයන් ඒකපුද්ගල ෙසෞඛ්ය වියදමක් හැටියට දරලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට ඕස්ෙට්ලියානු රජය ඒක පුද්ගල ෙසෞඛ්ය 
වියදම විධියට ෙඩොලර් 4,085ක් වියදම් කරනවා; කියුබා ව ෙඩොලර් 
526යි. ගරු සභාපතිතුමනි, 2012 වන විට ඒකපුද්ගල ෙසෞඛ්ය 
වියදම විධියට අපි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් 34යි. 
ෙලෝකෙය් රටවල් සාමාන්යෙයන් වියදම් කරන ෙඩොලර් පමාණය 
615ක් ෙවද්දී රටක් හැටියට අපි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් 
34යි. 

රජෙය් සමස්ත වියදමින් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන 
මුදල පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් 
සාමාන්යෙයන් 14.1ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. සමස්තයක් 
හැටියට ෙවනත් රටවල ආණ්ඩු -රජය-  ෙසෞඛ්යයට කරන වියදම 
 සියයට 14.1ක් ෙවනවා. ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන් කරන උපරිම වියදම සියයට 24.7ක් ෙවනවා. 
ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් සමස්ත වියදමින් සියයට 17.8ක් 
ඕස්ෙට්ලියානු ආණ්ඩුව ෙවන් කරලා තිෙබනවා; කියුබාව සියයට 
11.5ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 2012 වන විට අපි ෙසෞඛ්යය 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් සමස්ත වියදමින් සියයට 
5.9යි. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන් කියනවා, 
ෙලෝකෙය් යම් රටක් ඒ රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය වියදම 
ෙවනුෙවන් සියයට 30කට වැඩි පමාණයක් ඔවුන්ෙග් pocket 
එෙකන් දරන්න සිද්ධ වුෙණොත් - out-of-pocket වුෙණොත් - ඒ 
කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකව සියයට 30කට වඩා වියදම් කරන්න 
වුෙණොත්, ඒ රෙට් ෙසෞඛ්යය බරපතළ අර්බුදයකට යනවා කියලා. 
අපි out-of-pocket expenditure එක පතිශතයක් විධියට 
ගත්ෙතොත් සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන් සමස්ත ෙසෞඛ්ය 
වියදමින් 42.3යි. අෙප් රෙට් ජනතාව තම ෙසෞඛ්ය වියදමින් 
සියයට 61ක් දරනවා. ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් ජනතාව 
ෙපෞද්ගලිකව කරන වියදම සියයට 61ක් ෙවනවා. ආණ්ඩුව වියදම් 
කරන්ෙන් සියයට 39යි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න ෙමෙහම 
කියන්න පුළුවන්. 

1275 1276 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ඔය කිව්ෙව්, සංවර්ධිත රටවල් ගැන ෙන්. සංවර්ධිත රටවල් 
තමයි ඔය විධියට වියදම් කරන්ෙන්. අපට එෙහම බැහැ ෙන්" 
කියලා. ඔබතුමන්ලා ෙසොයලා බලන්න, ෙලෝකෙය් රටක් දියුණු 
වන විට, සංවර්ධනය වන විට, සංවර්ධනය දිහාවට ගමන් කරන 
විට ෙසෞඛ්ය වියදම් අඩු කරලා ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්, රජෙයන් 
කරන ෙසෞඛ්ය වියදම් එන්න එන්න වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද? ඕස්ෙට්ලියාෙව් පර්ත්වල ෙහෝ අපිකාෙව් රටක ෙහෝ අෙප් 
ඇඹිලිපිටිෙය් ෙහෝ ෙකොල්ලුපිටිෙය් ෙහෝ සියලුම මනුෂ්යයන්ට 
තිෙබන්ෙන් එකම හෘදය වස්තුවක්. ඒෙක් සියලු ව හයන් -
anatomy එක- වැඩ කරන විධිය ඔක්ෙකොම එකයි. ඒ කවුරුන්ට 
වුණත් හෘදයාබාධයක් හැදුෙණොත් ඒ හෘදයාබාධය හැෙදන 
pathology එක එකම විධියයි. එකම විධිෙය් හෘදය වස්තුවක්, 
එකම විධිෙය් ෙල් ගමනාගමනයක්, එකම ෙලෙඩ් තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් එක රටක් ඒක පුද්ගල ෙසෞඛ්ය වියදම විධියට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 34ක් වියදම් කරලා මනුෂ්යෙයක් ජීවත් කරවනවා, තවත් 
රටක් ඒක පුද්ගල ෙසෞඛ්ය වියදම විධියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
500ක් වියදම් කරලා ඒ ෙද්ම කරනවා. එෙහම ෙවන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන තර්කයක් නැහැ. රටක් සංවර්ධනය පැත්තට යන 
විට අනිවාර්යෙයන් රජෙයන් ෙසෞඛ්ය සඳහා කරන වියදම වැඩි 
ෙවන්නට ඕනෑ.  

දකුණු අපිකාෙව් පුද්ගලෙයක් ෙපෞද්ගලිකව තමුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
සඳහා කරන වියදම සියයට 9.7යි. එංගලන්තෙය් එය සියයට 4.6යි. 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් එය සියයට 16යි. අපි වියදම් කරනවා සියයට 
61ක්. ඒ නිසා තමයි එළියට ගියාට පස්ෙසේ ෙපෙනන්ෙන්, clinic 
එකට ගියාම ගන්න තිෙබන ෙබෙහත් ටික clinic එෙක් නැහැ. 
එළිෙයන් ගන්න ෙවලා තිෙබන බව. උණක් හැදිලා ගියාම ෙල් 
ටික, මුත ටික පරීක්ෂා කර ගන්න එළියට යන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
OPD එකට යනවා ෙවනුවට එළිෙයන් ෙබෙහත් ගන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි ජනතාවෙග් pocket එෙකන් යන වියදම්.  

දැන් ෙම් දර්ශක සියල්ලම තිබියදී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙම් සඳහා සාධනීය ප ෙව්ශයක් අරෙගන තිෙබනවාද? 
ඒකයි සලකන්න ඕනෑ. 2014දී  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිබුණා රුපියල් 
බිලියන 113.7ක්. එය ෙමවර  රුපියල් බිලියන 174 දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙහොඳයි.  අලුත් අය වැය ෙයෝජනා සමඟ එය 
ආසන්න වශෙයන් රුපියල් බිලියන 180 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. වැඩි වූ පමාණය රුපියල් බිලියන 66ක් ෙවනවා. ඒක 
ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් තුළත්, -අධ්යාපන අමාත්යාංශය වාෙග්ම- 
රුපියල් බිලියන 17.8ක් රාජ්ය ආෙයෝජනවලින් දාලා තමයි ෙම් 
ගණන ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 17.8ක 
රාජ්ය ආෙයෝජන ඇතුළත් කරලායි, ෙම් ගණන  ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ෙවන් කළ පමාණය ගත්ෙතොත් රුපියල් 
බිලියන 180යි.  

එය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
2014 වර්ෂෙය් 1.16යි. ෙමවර 1.44 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙහොඳයි. හැබැයි මුළු වියදෙම් පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
තවමත් ඉතාමත් පහළ මට්මටකයි අපි ඉන්ෙන්. 2014 වර්ෂෙය් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට 6.1ක් වුණු පමාණය අද 
6.4ක් දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. නමුත් එය පමාණවත් 
නැහැ. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා දැන් booster dose එකක් ඕනෑ. 
රජෙය් මැදිහත් වීම වැඩි පමාණයකින්, කඩිනමින් සිදු කර ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙම් කඩා වැටීම වළක්වන්න බැහැ.  

ෙම් මුදල් පමාණය අරෙගන බැලුවත් ඒක පුද්ගල ෙසෞඛ්ය 
වියදම -අපි එක් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් දරන ෙසෞඛ්ය වියදම- 
අෙප් රෙට් ෙඩොලර් 60යි. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල 
ෙඩොලර් 615යි. අපි තවම ඉන්ෙන් ෙඩොලර් 60 සීමාෙව්. ෙම් ෙසෞඛ්ය 

ෙසේවාව ඉස්සරහට අරෙගන යන්න  නම් තව දහ ගුණයකින් අපි 
ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසාම ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් දැන් බරපතළ 
පශ්න ගණනාවක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ්ය 
වෘත්තිකයන් ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට බලපාන පශ්න ගණනාවක් අපි 
විටින් විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් ෛවද්යවරු 17,000ක් විතර ඉන්නවා. ඇත්තටම 
ෙම් ෛවද්යවරු ජීවත් ෙවන්න එක වර රැකියා තුනක් විතර 
කරනවා. ආණ්ඩුෙව් ඉස්පිරිතාෙලත් වැඩ කරනවා. ෙපෞද්ගලික 
 dispensaryෙය්ත් වැඩ කරනවා. OT එකත් ගන්නවා. ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් parametersවලට අනුව සාමාන්යෙයන් අෙප් 
රටට ෛවද්යවරු 40,000ක් විතර ඕනෑ. ෙම් 17,000ක් පමණ වන 
ෛවද්යවරු, 35,000කෙග් විතර වැඩ කරනවා. ඇයි, ෙමෙහම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙගොඩක් අය කියනවා, "ෛවද්යවරුන්ෙග් පඩි 
වැඩි කරන්ෙන් ෙමොකටද, හවසටත් ෙපොල් ගෙහේ නැඟලා ෙන් 
එන්ෙන්. Private practice කරනවා ෙන්" කියලා. 

ඔබතුමා කල්පනා කරලා බලන්න. ෛවද්යවරු උෙද් ඉඳන් 
හවස් ෙවන කල් ෙරෝහලක ෙමොනවාද බලන්ෙන්? 
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපට නම් විවිධ වැඩ තිෙබනවා ෙන්. 
ජනහමු තිෙබනවා. රැස්වීම් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබනවා. 
රූපවාහිනී සංවාද තිෙබනවා. Interviews තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
අයට ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? එකම ෙලඩ ටිකක්. උණ, 
ෙහම්බිරිස්සාව, වමෙන්, පාචනය, බෙඩ් අමාරුව, ෙකොන්ෙද් 
කැක්කුම, මස් පිඬු ෙව්දනාව ඔය ෙලඩ ටික උෙද් රජෙය් ෙරෝහෙල් 
බලනවා. හවස ඩිස්ෙපන්සරිෙය් බලනවා. ඇයි ෙම්? ෙම් 
කැමැත්ෙතන් කරන ෙදයක්ද?  

මුළු පවුල් ජීවිතය විනාශ කරෙගන කරන ෙදයක් ෙනොෙවයිද? 
උෙද් පැය හයක් ෙලඩ්ඩු බලලා, හවස පෙහේ ඉඳන් රෑ දහය 
ෙවනකල් ෙලඩ්ඩු බලලා, පුළුවන් නම් උෙද් හෙය් ඉඳන් අට ෙවන 
කල් ෙලඩ්ඩු බලනවා. මිනිෙහකුට ෙමෙහම ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්ද? ඇයි ෙම්? තමුන්නාන්ෙසේලා පමාණවත් වැටුපක් ඒ 
ෛවද්යවරුන්ට ෙදනවා නම් ඔවුන් ෙම් ෙපෞද්ගලික ෙසේවාෙව් 
නිරත ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම කිව්ෙව් ජීවත් ෙවන්න jobs 
තුනක් කරනවා කියලා. ඔවුන්ෙග් වැටුප් මදි.  

ෙලෙඩක් කියලා කියන්ෙන් කායිකව ෙහෝ මානසිකව 
ෙරෝගිෙයක්. කායිකව, මානසිකව ෙරෝගිෙයක් වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
අසරණ පුද්ගලයා ෛවද්යවරෙයකු ඉස්සරහට ආවාට පස්ෙසේ ඒ 
ෛවද්යවරයා නිෙරෝගී මනසකින් ඒ ෙලඩා බලන්න ඕනෑ. ඒ 
ෛවද්යවරයා නිෙරෝගි මානසිකත්වෙයන් ඉන්න ඕනෑ. ෙමෙහම 
පීඩනයකින් ෛවද්යවරු ෙරෝගිෙයක් පරීක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් දන්නවා, අප 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉන්න කාලෙය් සාමාන්යෙයන් එක 
ෙරෝගිෙයකුෙග් history එක ගන්න පැයක් විතර ගන්න බව. 
හැබැයි, දැන් ඉන්න ෙදොස්තරලාට ෙකොපමණ ෙවලාවක් 
තිෙබනවාද? සමහර  විට කාමරයට ඇතුළු ෙවන ෙකොට ෙබෙහත් 
ටික ලියලා ඉවරයි. ඇයි? එතරම් පමාණයක්, එතරම් තදබදයක් 
තිෙබනවා. ෙමෙහම මානසික ව්යාකූලත්වයකින්, stress එකකින් 
ෛවද්යවරු වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් 
මානසික තත්ත්වය ඉහළට ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න 
ඕනෑ.  

පසු ගිය දවස්වල ෛවද්යවරුන්ට තිබුණු දීමනාත් කපා දමා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට රුපියල් 4,000ක දුරකථන දීමනාවක් දුන්නා. 
එය රුපියල් 2,500ට අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද? ඒකත් අඩු 
කර තිෙබනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් ෛවද්ය පීඨවල 
තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරනවා. ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව සහතික ෙවනවා. නමුත්, ෛවද්යවරුන්ෙග් හැකියාවන්, 
ඔවුන්ෙග් දක්ෂතාවන් වසරින් වසර දියුණු කරන්න අපට වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  
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අෙප් මන්තීවරුන්ට විෙද්ශ සංචාර තිෙබනවා; පුහුණුවීම් 
තිෙබනවා. රජෙය් සමහර නිලධාරින්ට විෙද්ශ පුහුණුවීම් 
තිෙබනවා. මම අහන්ෙන්, සාමාන්ය ෛවද්යවරුන්ට ෙකොෙහන්ද 
පුහුණුවීමක්? ඇයි, ඒ අය ෙලෝකෙය් රටවල තිෙබන අලුත් 
තාක්ෂණය, අලුත් ෙබෙහත් ගැන දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? ඒ නිසා 
සමහර ඖෂධ සමාගම්වල නිෙයෝජිතයන්ෙගන් එක එක ෙද්වල් 
අහගන්න ෛවද්යවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ෛවද්යවරුන්ට එෙහම විෙද්ශීය පුහුණුවක් ෙදන්න අපට බැරි 
ඇයි? පුහුණුවක් දීලා අප අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඒ අයෙග් skills 
assess කරමු ෙකෝ. අපි බලමු, fail කරන්න ෙනොෙවයි. නමුත්, 
ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් දියුණු කරන්න වසරක ෙහෝ ෙදකක වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා, ඒ අයෙග් ගුණාත්මකභාවය දියුණු කෙළොත්, 
ඒක තමයි ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට බලපාන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙම් ෙවන ෙකොටත් 
අෙප් රෙට් ෛවද්ය පීඨවලින් පිටෙවන අයෙගන් සියයට 50ක් රට 
අතහැර ගිහින් තිෙබන බව. ෙම් ගැටලු, වැටුප් පශ්නය, ෙම් 
මානසික පී ඩා කියන ෙම් සියලු කරුණු මත තමයි සියයට 50ක් 
විතර රට අතහැර ගිහින් තිෙබන්ෙන්.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, ෙහදියන්ට බලපාන ෙගොඩක් පශ්න 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් 31,000ක් විතර අෙප් රෙට් ෙහද 
ෙසේවාෙව් නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ඉන්න ඕනෑ පමාණය 66,000යි. 
නමුත්, ඉන්ෙන් 31,000යි. ඒ නිසාම ජාතික ෙරෝහෙල් සමහර 
ශල්යාගාර පමාණවත් විධියට වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් 
හදිසි අනතුරු ඒකකවල එක ඇඳක් සඳහා ෙහදියක් ෙවන් කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැති නිසා ජාතික ෙරෝහෙල් neuro-trauma unit 
එෙක් ඇඳන් හැෙටන් විසිහතරයි පාවිචිච් කරන්ෙන්. ඒ 
ෙහදියන්ෙග් පශ්නය නිසායි. ෙවන ෙමොකුත් පශ්නයක් නිසා 
ෙනොෙවයි. දැන් අපට ෙහද විදුහල් 17ක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙහද 
විදුහල්වල උගන්වන ගුරුවරුන්ෙග් තදබල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ 
අය අවුරුදු 8කින් බඳවා  ෙගන නැහැ. 389ක් ඉන්න ඕනෑ තැන 
ඉන්ෙන්, 184යි. නුවර ෙහද විදුහෙල් 60ක් ඉන්න ඕනෑ; ඉන්ෙන්, 
18යි. ගාල්ල ෙහද විදුහෙල් 40ක් ඉන්න ඕනෑ; ඉන්ෙන්, 8යි. මාතර 
ෙහද විදුහෙල් 16ක් ඉන්න ඕනෑ; ඉන්ෙන්, 3යි. ෙකොළඹ ෙහද 
විදුහෙල් 22ක් ඉන්න ඕනෑ; ඉන්ෙන්, 5යි. රත්නපුර ෙහද විදුහෙල් 
18ක් ඉන්න ඕනෑ; ඉන්ෙන්, 8යි. ෙම්, tutorsලා. ෙහද සිසු 
සිසුවියන්ට උගන්වන ගුරුවරුන්ෙග් බලවත් හිඟයක් තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ්ය අමත්යාංශය 2012 අෙගෝස්තු 27වැනි දා 50ෙදෙනකුෙග් 
කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා ගන්න තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
නමුත්, බඳවා ගත්ෙත් 69යි. ඒ නිසා එතැන බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, මම දන්නා 
හැටියට විභාගෙයන් 193ක් සමත්. ෙම් ගණන තමයි බඳවා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් තිෙබන 
පශ්නය තමයි, ඒ ෙහද විදුහල්වල තිෙබන තත්ත්වය. 2007 
අවුරුද්ෙද් මාතර කඹුරුගමුෙව් අර ඉපැරණි ෙරෝහල් 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙහද විදුහලක් පටන් ගත්තා. එතැන දැන් 
බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්, මට ලියුමකුත් එවා තිෙබනවා. 
පැරණි ෙරෝහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක 2007දී පටන් ගත්ෙත්. එක 
ෙගොඩනැඟිල්ලයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙහද සිසුවියන්ට දැන් ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ල පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ෙදපැත්ෙත් ටකරන් 
මඩුවල තමයි ඒ classes කරන්ෙන්. ටකරන් ටික රත් ෙවනවා. ඒ 
ටකරන් මඩුවල දවල්ට ෙහද සිසුවියන් ඉන්නවා; හවස ෙමොනරු 
ලගිනවා. දවල්ට ෙහද සිසුවිෙයෝ ඉන්නවා. හවස ෙමොනරු 
ලගිනවා. ෙම් ෙගො ල්ෙලෝ එකට තමයි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉන්ෙන්. 
ඒ නිසා අසාත්මිකතා ඇති ෙවලා-  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
රෑට? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
රෑට? එකට දාලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද කියලා මම දන්ෙන් 

නැහැ. අසාත්මිකතා ඇති ෙවලා සමහර අය ෙරෝහල්ගත කරලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොට අපි ෙකොෙහොමද 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට දක්ෂ ෙහදියන් බිහි කරන්ෙන්?  

එතැන කණ්ඩායම් ෙදකක් ඉන්නවා කියනවා. විෂයයන් 14ක් 
උගන්වන්න ඉන්ෙන් tutorsලා ෙදන්නයි. කරුණාකරලා ෙම් ෙහද 
විදුහල් පිළිබඳව දැන් නැවත සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්වාට පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් ෙයෝජනාව තමයි, ෙහද 
විදුහල් විශ්වවිද්යාල මට්ටමට උසස් කරලා, ෙහදියන් සඳහා උපාධි 
පාඨමාලා ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒෙකන් තමයි ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
ගුණාත්මකව ඉහළ යන්ෙන්. 

ගරු අමාත්යතුමනි, අෙප් ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලෙයන් සියයට 
51ක් ෙවන් වන්ෙන් කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන්. ෙමොන 
ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අර ෙරෝමයට 
වහලුන් පුරවනවා වාෙග් කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය පුරවනවා. දැන් 
කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය 51,000 පැනලා ඉන්ෙන්. ෙම් ගන්න 
අයට අඩු තරෙම් මාස 6ක පුහුණුවක් ෙදන්න ෙකෝ. මාස හයක 
orientation programme එකක් කරන්න ෙකෝ. නැත්නම් 
නිකරුෙණ් එනවා, ඉහළ ඉන්න ෙකනා බලලා ඉෙගන ගන්නවා. 
නමුත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව  එෙහම කරන්න බැහැ. ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
කියලා කියන්ෙන් teamwork එකක්. එයට consultant, doctor, 
nurse, attendant කියන ෙම් හැම ෙදනාම එකතු වුෙණොත් තමයි 
ජනතාවට විධිමත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව නිකම් අත් හැර දාලා පඩියක් 
ෙගව්වාටම හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව බිඳ 
වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණා කිහිපයක් මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් ඔබතුමාට තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එක කාරණයක් තමයි, තැලසීමියා ෙරෝගීන් පිළිබඳ පශ්නය. 
අෙප් රෙට් තැලසීමියා ෙරෝගීන් 4,000ක් පමණ ඉන්නවා. ෙම් 
ෙරෝගය හැදුණු දරුවන් සඳහා ඇට මිදුළු බද්ධ කිරීෙම් ඒකකයක් 
ඇති කරන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා 
සාකච්ඡා කරනවා. ෙම් ඇට මිදුළු බද්ධ කිරීෙම් කාර්යය අෙප් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් ෙදකක සිද්ධ ෙවනවා. ෙරෝගීන් කීප 
ෙදෙනකුට පතිකාර කරලා ඔවුන් ෙහොඳ පතිඵල ලබා ෙගනත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇට මිදුළු බද්ධ කිරීෙම් ඒකකයක් අෙප් රෙට් 
පධාන ෙරෝහලක් ආශිතව හදන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. 
මම දන්නා හැටියට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
ගණනාවක් පැවැත්වූවා. කුරුණෑගල ෙරෝහෙල් ෙම් ඒකකය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථාපිත කරලා, වැඩ කටයුතු කරන්නත් සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. 
වයඹ පළාෙත් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ඒ ෙවලාෙව් රුපියල් මිලියන 
100ක් ෙම් සඳහා ෙවන් කළාය කියලාත් කිව්වා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තවත් විනාඩි පහක් මම ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් සාකච්ඡා අතරමඟ තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක LRH එකට 

අනුබද්ධව හදනවාය කියලාත් කියනවා. නමුත් කඩිනමින් ෙම්කට 
විසඳුමක් ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, රජෙය් ෙරෝහල්වලට bandages සහ gauze 
සැපයීම පිළිබඳව ඔබතුමා එක්කත් සාකච්ඡාවක් පවත්වලා 
තිෙබනවා. කාලයක් පාකිස්තාන ෙකොම්පැනියක් තමයි bandage 
සැපයුම් කෙළේ. ඒ ෙවනුවට දැන් ෙද්ශීය සමාගම් කීපයක් ඉල්ලුම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් ITI එෙකන් දාපු වාර්තාවක් මට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් සපයන bandage පිළිබඳව ඒ වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙමෙහමයි. - “The specimen tested does not 
satisfy the requirements given in specifications for open-
wound bandages.” ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙව්වි, 
ගරු ඇමතිතුමනි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය කියලා කියන්ෙන්ත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ වංචා, දූෂණ බහුල වුණු ෙහොර ගුහාවක්. ඒ වංචා, 
දූෂණ තවම සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, සමහර ෙටන්ඩර් කැඳවීම්වලදී 
සමහර ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් ඉවත් කරන්ෙන් තාක්ෂණික 
කාරණා මත ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම සමහර ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයින් 
ඉවත් කරන්ෙන් ඉදිරිපත් කරන samplesවල ගුණාත්මකභාවය 
පරීක්ෂා කරලා ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඉවත් කරන්ෙන් සමහර 
නිලධාරින්ෙග් අත්තෙනෝමතික කැමැත්තට අනුවයි. ඔවුන්ට 
සමහර ෙකොම්පැනිවල හිත මිතුරන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන කථා 
කරන ෙකොට මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයත් -SAITM 
එකත්- එක්ක ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
එහි සුදුසුකම් නැති අය ඉන්නවා කියලා මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් 
කිව්වා. ඒක එක පශ්නයක්. ෙම්ක මම විතරක් ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. 2013 ෙපබරවාරි 26වැනි දා  විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය ෙමොහාන් සිල්වා මහතාෙග් 
පධානත්වෙයන් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ 
වාර්තාෙව්ම සඳහන් වනවා, පරීක්ෂා කරපු අයෙගන්  සුදුසුකම් 
නැහැ කියලා හඳුනා  ගත්ත හතර ෙදනකු ෙමහි ඉන්නවා කියලා. It 
states, “Student No. 36 of 2011 September batch - 3rd batch. 
The student has passed only two subjects: Chemistry and 
Mathematics, and has not passed A/L Biology.” ජීව විද්යාව - 
Biology -  pass  නැතිව  රුපියල් ලක්ෂ 120ක් දීලා ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවලා දැන් MBBS උපාධියක් 

ඉල්ලනවා, ෙම් රෙට් ෙරෝගීන්ට පතිකාර කරන්න.  ෙමොකක්ද ෙම්? 
ෙම්කට අවසර දීලා අපි ෙකොහාටද යන්න හදන්ෙන්? නිකම් 
ෙකෙනකු ෙදොස්තර ෙකෙනකු කරලා එළියට දමන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව සම්පූර්ණෙයන් වගකීම භාර 
ගන්න ඕනෑ. ෙමවැනි හතරෙදෙනකු ඉන්නවායි කියලා ෙම් 
වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙප්රාෙදනිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරියක් ගුවන් විදුලි නාලිකාවකදි මට 
අභිෙයෝග කරලා තිබුණා.  නමුත්, ෙමන්න වාර්තාව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Medical Council 
එක, අෙප් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
වග කියන්න ඕනෑ ආයතනයයි. ඔවුන් කියනවා ෙමහි තිෙබන අඩු 
පාඩුකම් ගැන. ඔවුන් කියනවා, ෙම් පුහුණුව ලබා දීලා එළියට යන 
අය ගැන වග කියන්න බැහැ කියලා. අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම් 
පිළිබඳව වහාම ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑයි කියන එකයි. 
SAITM එක නීතිගත කරන්න ෙනොෙවයි, ෙමවැනි අඩු සුදුසුකම් 
සහිත එෙහම නැත්නම් මුදලට ෛවද්ය උපාධි විකුණන ආයතන 
මඟින් ෙසෞඛ්යයටත්, අධ්යාපනයටත් කරන හානිය පිළිබඳව 
සලකා බලා රටක් හැටියට ෙම්වාට එෙරහිව කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය  ෙසේවාව දියුණු කරන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය පතිපාදන වැඩි වැඩිෙයන් ෙවන් 
කරලා අපි ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව යම් පමාණයකට ඉහළට ඔසවා ෙගන 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් මෑත සිදු වුණු රාජ්ය මැදිහත් වීම දුබල 
වීම විසින්ම එය කඩා වට්ටවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ජනතාවට -ෙම් අෙප් මිනිස්සු- යහපත් ෙසෞඛ්යයක් හදන්න නම් 
රජය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතෙය්ත් 
බරපතළ පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරුන්ෙග් වැටුප් පශ්නය තිෙබනවා; වැටුප් විෂමතාව 
තිෙබනවා. දැන් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඉදි කරපු ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාල ෙගඩනැඟිලිවල 
පහසුකම් නැහැ. ඒ ක්ෙෂේතය තුළත් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් අපට ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව මීට වඩා ඉහළට ඔසවා 
තැබීම ෙවනුෙවන් ජනතාවෙග් ජීවිත උසස් කිරීම ෙවනුෙවන් මීට 
වඩා මැදිහත් වීමක් කරන්න ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
ෙවන්න අපි ලැහැස්තියි.  ඒ වාෙග්ම රාජ්ය මැදිහත්වීම  තමයි අංක 
1ට සිදු විය යුත්ෙත්. එෙහම තමයි, ෙලෝකෙය්ත් සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ 
නිසා රාජ්ය මැදිහත්වීමට අත තියන්ෙන් නැතිව අප හැම ෙදනාම 
කථා කරලා, රටක් විධියට රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
ඉහළ නැංවීම ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවමුයි කියන ෙයෝජනාව 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා. ඊට 
පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  

 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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[පූ.භා. 10.35] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින අප රජෙය් පළමුවැනි 

අය වැය ෙල්ඛනය යටෙත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳවයි  කථා කරන්ෙන්. ෙමම  විවාදය විපක්ෂෙයන් අෙප් 
ෛවද්යවරෙයක් වූ ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ආරම්භ කිරීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එතුමා වැදගත් කරුණු ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒවා පිළිබඳවත් අදහස් පකාශ කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්  මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් මා 
කථාව ආරම්භ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් මුළු වැය 
ශීර්ෂෙයන් ෙම් රෙට් රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසෞඛ්යය 
සඳහා ෙවන් ෙවලා තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 148යි. ඒ අනුව එක 
පුද්ගලයකුට ෙඩොලර් 123ක් ෙවන් ෙවලා තිබුණා. 2015 වර්ෂය 
සඳහා ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 206 දක්වා  වැඩි කර තිෙබනවා. 
වැය ශීර්ෂෙයන් රුපියල් බිලියන 174ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙනොෙයකුත් ව්යාපෘති සඳහා තව රුපියල් බිලියන 32ක් ෙවනම 
පතිපාදන ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 206ක්  
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 58ක් 
වැඩියි. [බාධා කිරීමක්] ඉක්මනට කියන්න, මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමතිතුමනි, වත්කම් ක්ෂය වීම පිළිබඳව - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ, නැහැ. වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 58ක් තිෙබනවා. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. ඒ විධියට රුපියල් 
බිලියන 206ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙවන් 
කර තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 148යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
බිලියන 206ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 2ක් පමණ වනවා. කලින් තිබුෙණ් සියයට 1.4යි. දශම 6ක 
වර්ධනයක් තිෙබනවා. ෙම් රජය වැඩිෙයන්ම මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙසෞඛ්යයට සහ අධ්යාපනයටයි. ඒ අනුව අද එක 
පුද්ගලයකුට දරන වියදම ෙඩොලර් 123 සිට 189 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියපු කාරණය මම 
පිළිගන්නවා. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් දරන රාජ්ය වැය  
සියයට 46යි.  සියයට 53ක් වැය දරන ්ෙන් පුද්ගලික අංශෙයන්.           
අද පුද්ගලික අංශය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට දරන වැය වැඩියි. 
ඇත්තටම අෙප් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය ෙවන්ෙන්,  මිනිසුන්ෙග් ආයු 
කාලය  වැඩි කිරීමත්, නීෙරෝගි ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව 
සැලසීමත්. ෙම් කාරණා ෙදක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර තිෙබන්ෙන්ත් 
"ආෙරෝග්යා පරමා ලාභා" කියලා.   

ෙබෝෙවන ෙරෝග පැත්ෙතන් බැලුවාම, 1993 ෙවනෙකොට අපි 
ෙපෝලිෙයෝ වසංගතෙයන් මිදිලා තිෙබනවා. 2012 ෙවනෙකොට අපි 
මැෙල්රියා ෙරෝගෙයන් මිදිලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් රෙට් 
මැෙල්රියාව නැහැ.  බරවා ෙරෝගය ගත්ෙතොත්, දැන් එය ඉතාම අඩු 

මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තව අවුරුදු කිහිපයකින් බරවා 
ෙරෝගෙයනුත් අපට මිෙදන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ලාදුරු ෙරෝගයත් 
තිෙබනවා. නමුත් එහි එතරම් වර්ධනයක් නැහැ. පිස්සු බලු ෙරෝගය 
- rabies -  ගත්තාම එහිත් වැඩිවීමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද ක්ෂය 
ෙරෝගයත් ඉතාම පහළ මට්ටමට වැටිලා තිෙබනවා.  

දැන් අපට තිෙබන නරකම තත්ත්වය තමයි HIV ආසාදනය. 
ෙම් වනෙකොට HIV ආසාදිත ෙරෝගීන් 2241ෙදෙනක් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. හැම අවුරුද්දකම එහි වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි මම කිව්ෙව්, උසස් ෙපළ, විශ්වවිද්යාල, කීඩා සමාජ  සහ 
තරුණ සමාජවල  සිටින තරුණ තරුණියන්ෙග් රුධිර පරීක්ෂණ 
ෙනොමිෙල් කරලා, ෙම් වසංගතෙයන් අෙප් තරුණ පරපුර ෙබ්රා 
ගන්න කියා කරන්න ඕනෑය කියලා. අපි ඒ කියාදාමය 
ෙගනයනවා. ඒ වාෙග්ම ෙඩංගු ෙරෝගය අරෙගන බැලුෙවොත්, 2011 
වන විට ෙඩංගුවලට ෙගොදුරු ෙවලා 398 ෙදෙනක් මැරුණා. ගිය 
අවුරුද්ද වන විට 81 ෙදෙනක් මැරුණා. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් මිය 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් 41 ෙදෙනක්.  ඒ අනුව, ඒ ෙරෝගීන් සියයට 
50කින් අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව,  අෙප් රෙට් ෙබෝවන 
ෙරෝගවල තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, අද  ඒවා පහළ මට්ටමකට යෑෙම් 
ෙහොඳ පවණතාවක් තිෙබනවා.  

පතිශක්තිකරණ සහ එන්නත් ගැන කථා කරනවා නම්, අද 
සියයට සියයකට කිට්ටු වන ෙතක් එෙහම නැත්නම් සියයට 
සියයක් වන ෙතක්ම අද පතිශක්තිකරණ සහ එන්නත්               
කියාවලිය සිද්ධ ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උතුරු පෙද්ශෙය් අවුරුදු 30ක් යුද්ධය 
තිබුණත්, ඒ පෙද්ශෙය්ත් පතිශක්තිකරණ වැඩ පිළිෙවළ ෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා. එදා හිටපු එල්ටීටීඊ නායක ෙව්ලුපිල්ෙල් 
පභාකරන් ෙම්  පතිශක්තිකරණ සහ එන්නත් වැඩ පිළිෙවළ නිසා 
අවුරුද්දට දවස් ෙදකක සටන් විරාමයක් දුන්නා. පතිශක්තිකරණය 
පිළිබඳ ඒ බලපෑම ඔහුටත් තිබුණා. ඒ නිසා නන්දිකඩාල් කළපුව 
හරහා  නිදහස් ෙවලා ආපු ජනතාව අෙත් මරණ සහතිකය තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් දරුවාෙග් එන්නත් කාඩ් පත හැමෙදනා ළඟම 
තිබුණා. ඒ නිසා උතුෙර්ත් සියයට සියයක වර්ධනයක්  එන්නත් 
සහ පතිශක්තිකරණ කියාවලිෙය් වර්ධනයක් තිබුණා.  

මම ෙමවර ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් රැස්වීමට ගිය 
ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ සංවිධාන ඇවිත් මාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා,  
අෙප් එන්නත් හා  පතිශක්තිකරණ වැඩ පිළිෙවළ ගැන. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය, ෙසෞඛ්ය වැඩ පිළිෙවළ තමයි 
දියුණුවන ෙලෝකෙය් රටවල role model එක කියලා ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය අද පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ තරමට  ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ ඇගයීමක් කර 
තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, ඇතුළු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු ෙමහි ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙනොමැති ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරුන් හැමෙදනාටම මම 
පශංසා කරනවා, ෙම් තත්ත්වයට අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
දියුණු කිරීම ගැන. අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් අඩුපාඩු තිෙබනවා. 
නමුත් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය  එක්ක බැලුවාම  අපි ඉන්ෙන් 
ඉතාම ඉහළ මට්ටමක.  

අද ෙබෝ ෙනොෙවන ෙරෝග තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය. ඒ තමයි, අධික රුධිර පීඩනය, ඒ නිසා ඇතිවන හෘදය 
ෙරෝග, දියවැඩියාව, පිළිකා,  ස්වාසනාල  පද්ධතිෙය් දීර්ඝකාලීන 
ෙරෝග -Chronic Respiratory Diseases-  අපස්මාරය, වකුගඩු 
ෙරෝගය, අලුතින් තිෙබන ෙහේතු හඳුනා ෙනොගත් වකුගඩු ෙරෝගය 
සහ මාර්ග අනතුරු. ෙම් ෙරෝගවලින් තමයි  ෙරෝහල්වල ඉන්න 
ෙරෝගීන්ෙගන් සියයට 65ක් මිය යන්ෙන්. ෙම්  ෙරෝග තමයි අපට 
දැන් තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය. ඒ නිසා ෙම් අභිෙයෝගයට 
මුහුණ දීමටයි අපට දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ෙරෝගවලින් මිෙදන්නට ෙලෝක  බැංකුව අපට ෙඩොලර්  
මිලියන 200ක ආධාර ෙදනවා. බිලියන 28ක් අවුරුදු පහකදී  
වියදම් කරලා, ෙම් ෙරෝග  අඩුකර ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න 
අපට ආධාර ලබාගන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝග 
තත්ත්වය වළක්වා ගන්න තමයි අපි ෙම්කට පධාන සාධකයක් වන 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත ෙගනාෙව්. 
ෙම් දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ පනත ෙගනාෙව් අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමාට ඒක ගිය රජෙයන් කරගන්නට බැරි වුණා. 
ඉන් පසුව මම ෙම් රජෙයන් ඒ පනත ෙගනාවා.  එතුමාටත් දුම්වැටි 
විෙරෝධී  ජගත් සම්මානය ලැබුණා. 2015 වසෙර්දී ඒ සම්මානය 
මට පිරිනමන්නට ඒ ෙගොල්ෙලෝ  තීන්දු කළා. ඒ අනුව අපි විශාල 
වැඩ  ෙකොටසක් ඒ මට්ටෙමන් කරලා තිෙබනවා.  

ෙදවන කාරණය තමයි  ඖෂධ පතිපත්තිය. ඇත්තටම ඖෂධ 
පතිපත්තිය ෙගනාෙව්  1973 වර්ෂෙය්දී. 1970 සමගි ෙපරමුණ 
රජෙය් ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභිකයකු වූ  
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා තමයි ඖෂධ පතිපත්තිය 
ෙගනාෙව්. ෙම් පතිපත්තිය හදන්නට එදා එතුමා තමයි පත්කර 
ගත ්ෙත්.  ඒ වාෙග්ම, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය්  නායක ෙදොස්තර 
එස්.ඒ.විකමසිංහ මැතිතුමාත් පත්කර ගත්තා. බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිෙග් ආණ්ඩුව  ඒ ෙදෙදනාට තමයි කිව්ෙව්, ඖෂධ 
පතිපත්තියක් හදන්න ආරම්භ කරන්න  කියලා. ඒ ෙදෙදනා 
එක්කාසු ෙවලා තමයි ඒ 1973 වර්ෂෙය්දී  ඒ  කටයුත්ත ආරම්භ 
කෙළේ.  1973 වර්ෂෙය් - ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගනා අවුරුද්ෙද්-  
එතුමා ඖෂධ ෙව්දය පිළිබද මෙග්  මහාචාර්යවරයා.  මම ඉතාම 
සතුටු ෙවනවා,  මෙග් ගුරුවරයා 1973 වර්ෂෙය්  ෙගනා  ජාතික 
ඖෂධ පතිපත්තිය එක්දහස් නවසිය අසූ ගණන් වන විට ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානයත් පිළිගැනීම ගැන.  එෙසේ තිෙබද් දී,  අෙප් ෙම් 
ජනාධිපතිතුමා  ඒ කටයුත්ත නැවත ආරම්භ කරන තුරු ෙම් 
පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගනයන්නට අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරෙයකුට බැරි වුණා. අවසානෙය්දී ෛදෙවෝපගතව, 
එතුමාෙග්ම ෙගෝලයකු වූ මට ඒ ඖෂධ පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා සම්මත කරන්න හැකි වුණා.  

දැන් සමහරු අහනවා, ''ෙකෝ ඖෂධ පනත?'' කියලා. ෙම් 
කටයුතු ෙකොළය ගලවලා ෙටොෆියක්  කෙට් දමාගන්නවා වාෙග් 
කරන්න බැහැ. මම පන ත ෙගනාෙව් ඒ කටයුතු කරන්න මට බලය 
ගන්නයි. ඊට පස්ෙසේ හදන්න ඕනෑ ඒ කටයුතු කරන්න අධිකාරියක්.  
අධිකාරිය හදද්දී මම කිව්වා, ෙම් අධිකාරියට මම කිසිම පත්වීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් සටන ෙගනාපු ඔබතුමන්ලාම -
මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන්, ෛවද්යවරුන්- එක්කාසු ෙවලා 
ඔබතුමන්ලා කැමැති අය පත් කරෙගන හදාගන්න කියලා. ඒ 
අයටම ඒ බලය දුන්නා. ඒ අනුව ඒ අධිකාරිෙය් සභාපති වුණා, 
මහාචාර්ය ලාල් ජයෙකොඩි මහතා. එතුමා, ඖෂධෙව්දය පිළිබඳ 
මහාචාර්යවරෙයක්. එහි පධාන විධායක නිලධාරියා බවට පත් 
වුණා, දීර්ඝ කාලීනව ඖෂධ පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් සටන් වැදුණු 
මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය මහතා. ෙම් විධියට ඒ අය අධිකාරිය 
හැදුවා. මෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරය තිෙයද්දීත් මම ඒ ෙවනුෙවන් 
මහන්සි වුණා. ජූලි මාසෙය් ෙදවන දා ඖෂධ අධිකාරිය බිහි කරලා 
තමයි මම මැතිවරණයට ගිෙය්. මැතිවරණයට යන ෙකොට මම ඒ 
අයට කිව්වා, දැන් තිෙබන්ෙන් තුන්වන පියවර,  ඒ අනුව දැන් 
ෙරගුලාසි හදන්න කියලා. මම කිව්වා, තිෙබන අකටයුතුකම් 
මර්දනය කරන්න ෙරගුලාසි නැත්නම් -ඒ ආයුධය නැත්නම්- 
ෙබොරුවට පතිපත්ති විතරක් ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ කියලා. 
නමුත් ඔවුන්ට ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තිබුණාද දන්ෙන් නැහැ මා 
ආපසු  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒවිද, නැද්ද කියන එක ගැන. ඒ නිසා ඒ 
වැෙඩ් ටිකක් මන්දගාමීව තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙවනත් 
ෙකෙනකු ආෙවොත් ෙම්ක ෙකෙරයිද, නැද්ද ආදි මත තිෙබන්න 

ඇති. ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් ඒ ෙරගුලාසි හදලා ඉවරයි. ඒවා ෙම් 
සුමානෙය් මට ෙදනවා කිව්වා. අපි ඒ ෙරගුලාසි ගැසට් කළාට 
පස්ෙසේ අවධානය ෙයොමු කරන පළමුවැනි ෙද් තමයි, ඖෂධ මිල. 
ෙම් වන ෙකොට ඖෂධ සමාගම්වල Chamber එක ෙගනැල්ලා මම 
ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ''ෙමන්න ෙම්කයි තිෙබන 
තත්ත්වය, සියයට 2,000ක් බැහැ, සියයට 200ක් බැහැ, සියයට 
300ක් බැහැ, වැඩිම වුෙණොත් සියයට 75යි'' කියලා මම ඒ අයට 
කිව්වා. ඒ අය සියයට 88ක් ඉල්ලුවා. අන්තිමට අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ 
එකඟතාවකට ආවා, සියයට 85කට. සියයට 85යි නම්, සමහර 
ෙබෙහත්වල මිල 20 ගුණයකින් විතර අඩු ෙවනවා.  

සමහර ඖෂධවල මිල තුන්හතර ගුණයකින් අඩු ෙවනවා. ෙම් 
අධිකාරිය හැදීම විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් අරමුණ. ෙම් අධිකාරියත් 
අර පාරිෙභෝගික අධිකාරිය වාෙග් රට පුරා දුව ඇවිදිමින් පන්න 
පන්නා පරීක්ෂා කිරීෙම් අධිකාරියක් බවට පරිවර්තනය කරන්නත් 
ඕනෑ. ඒකට අවශ්ය ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මම දැන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඉඩ පහසුකම්, කාර්යාල පහසුකම්, මිනිසුන් ආදිය ෙසොයන්න 
ඕනෑ. Pharmacistsලා 100ක් විතර ඕනෑ. Pharmacistsලා අඩුයි. 
මම කිව්වා, ෙම් සැෙර් පිටවන pharmacistsලාෙග් batch එෙකන් 
පුළුවන් තරම් -සියයට 80ක්- ෙම් අධිකාරියට ෙදන්න කියලා. ෙම් 
සියලු අඩු පාඩුත් එක්ක තමයි ෙම් අධිකාරිය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා කිව්වා, ෙබෙහත් නැහැ කියලා. ඒක සාමාන්යෙයන් 
ජනපිය කථාවක්. ෙබෙහත් නැතිව තිබුණා. මම අමාත්ය ධුරයට 
එන ෙකොට, එක දවසකට ෙබෙහත් 45ත් - 79ත් අතර පමාණයක 
හිඟයක් තිබුණා. ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවාම මට ෙත්රුණා, ෙබෙහත් 
හිඟ වන්ෙන් ෙබෙහත් නැති හින්දා ෙනොෙවයි කියලා. ආණ්ඩුව 
විතරක් රුපියල් බිලියන 40ක් ෙබෙහත්වලට වියදම් කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක්. රුපියල් බිලියන 40ක 
ෙබෙහත් ෙගනැල්ලාත් තිෙබන හිඟය ෙමොකක්ද කියලා මම ඒ  
නිලධාරින් ෙගන්වලා ඇහුවා. රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, කල් 
ඉකුත් වීම නිසා අවුරුද්ද අන්තිමට රුපියල් මිලියන 300ක 
ෙබෙහත් විනාශ කරලා තිෙබනවා. අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 
300ක ෙබෙහත් විනාශ කරනවා! මම දැනගත්තා, ෙබෙහත් 
හිඟයට ෙහේතුව ෙබෙහත් නැතිකම ෙනොෙවයි, ෙබෙහත් වැඩිපුර 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, අඩුෙවන් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා 
ගණනයක් නැතිකමයි කියලා. අෙප් පධාන ඉස්ෙටෝරුෙවන් 
ෙබෙහත් ෙගන යනවා regional store එකට. Regional store 
එෙකන් ඉස්පිරිතාලයට ෙගන යනවා. ඉස්පිරිතාලෙයන් ෙලඩාට 
යනවා. ෙලඩාට යන තැනදී දන්ෙන් නැහැ, ෙකොපමණ අඩු 
ෙවනවාද කියලා. ඒ පිළිබඳ ගණනයක් නැහැ. පසුව ෛවද්යවරුත් 
එක්ක කථා කරලා මම software එකක් හැදුවා. ඒ software එක 
හදලා ජූලි මාසෙය් 31වන දා වන ෙකොට අපි ඒක කියාත්මක කළා. 
මතක තියාගන්න, ජූලි මාසෙය් 31වන දායින් පසුව ෙම් රෙට් 
ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් තිබුෙණ් නැහැ. වැඩිම වුෙණොත්, 
ඖෂධ ෙදකක විතර අඩුවක් තිෙබ්වි, දවසක් ෙදකක් යනතුරු. ඒ 
අඩුවත් තිෙබන්ෙන්, ඖෂධ ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් SPC 
එෙක්  තිෙබන පැරැණි කමෙය්ත්, ෙටන්ඩර් පරිපාටිවලත් ඇති 
පමාදය නිසායි. අද ඖෂධ හිඟයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද 
පත්තරවල පළ වන්ෙන් නැත්ෙත්, ෙබෙහත් හිඟයක් තිෙබනවා 
කියලා. ඒ වාෙග්ම දැන් පුළුවන් online මඟින් ෙබෙහත් ලබා 
ගන්න.  

ෙවනදා හම්බන්ෙතොට ඉස්පිරිතාෙල් ෙබෙහත් නැත්නම් 
ෙකොළඹින් යවනවා. එහිදී wear and tear, ඉන්ධන, overtime 
subsistence කියන ෙම් ඔක්ෙකෝටම වැය ෙවනවා. ෙබෙහත් 
කරල් ෙදකක් ගන්න යන වියදෙමන් එක ෙබෙහත් කරලක් 
යවනවා. දැන් අද online ගිහිල්ලා ඒ කටයුත්ත කරගන්න අපි 
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අවසර දීලා තිෙබනවා. දැන් හම්බන්ෙතොට DMOට පුළුවන්, 
තංගල්ෙල් ෙබෙහත් තිෙබනවා නම් තංගල්ෙලන් ෙගන යන්න. 
දැන් online ම handing- over and taking-over කරනවා. 
එතෙකොට RDHS එක  අදාළ තැනට ඒ ෙබෙහත් පවාහනය කර 
ෙදනවා. මම ඉදිරිෙය්දී උත්සාහ කරනවා,  courier service එක 
මඟින් ෙබෙහත් පවාහනය කරලා වියදම තවත් අඩු කරගන්න. ෙම් 
අපි ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වූ ෙද්වල්. අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙය් 
තිෙබනවා, සියලු ඖෂධ රජෙයන් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒක තමයි 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය කියන්ෙන්. ෙදවැනි එක තමයි, ෙරෝග පරීක්ෂණ. 
ෙම්කත් අෙප් ෙපොෙරොන්දුවක්. සියලුම ෙරෝග පරීක්ෂණ රජෙයන් 
කරනවා.   

ජාතික ෙරෝහෙල් රාතී කාලෙය්දී සියලුම පරීක්ෂණ 
පැවැත්වුෙව් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල රසායනාගාරවලයි.  
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට වඩා පහසුකම් ජාතික ෙරෝහෙල් 
තිෙබනවා. නමුත් ඔක්ෙකෝම පරීක්ෂණ කරන්න පිටට ෙගන 
යනවා. මම ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවාම, ජාතික ෙරෝහල 
වෙට්ටම තිෙබනවා, ෙල් එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන. මම එෙතක් 
අහලා තිබුෙණ් කිරි එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන ගැන විතරයි. ෙම් 
තත්ත්වය නිසා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන් මම ඇහුවා, 
"ෙමොනවාද, කරන්න ඕනෑ?" කියලා. එතෙකොට කිව්වා,  අපට auto
-analyzer එකක් ෙදනවා නම් අපි ෙම් තත්ත්වය සමනය කරන්නම්  
කියලා. මම වහාම රුපියල් මිලියන 15ක් -රුපියල් ෙකෝටි 
එකහමාරක්- වියදම් කරලා ඒක ෙගනැල්ලා දීලා, මම ම ඒක 
විවෘත කළා. මතක තබා ගන්න, අද ජාතික ෙරෝහෙල්  කිසිම ෙල් 
පරීක්ෂාවක් පිට රසායනාගාරවලින් ෙකෙරන්ෙන් නැති බව. මාෙග් 
නිෙයෝගය පිට හැම වාට්ටුවකම ගහලා තිෙබනවා, කිසිම ෙල් 
පරීක්ෂණයක් ෙරෝහෙලන් පිටතදී කරන්න බැහැ කියලා.  

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  OPD එෙක් 
ගැටලුව තවම තිෙබනවා. OPD එෙකන් එළියට යන ෙකොට කැචර් 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා canvass කරලා එක්ක ෙගන යනවා, ෙමතැන 
තමයි ෙල් පරීක්ෂා කරන්ෙන් කියලා. ඒකත් නවත්වන්න මම කියා 
කරනවා. ෙම් අවුරුද්දට ගරු මුදල් ඇමතිතුමා මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබන මුදලින් Lab එකක් තිෙබන හැම ෙරෝහලකටම auto-
analyzer එකක් අර ෙගන දීලා ෙම් වසංගතය නැති කරලා 
දමන්නට කටයුතු කරනවා. 2016 අවුරුද්ද ඇතුළතදී ෙල් 
පරීක්ෂණ ඇතුළු සියලුම ෙරෝග පරීක්ෂණ රජෙය් ෙරෝහල්වලින්ම 
කරන්නට මම කියා කරනවා.  

ෙරෝහල්වල OPD එක රාතී 10.00 වන තුරු  විවෘත කර 
තබන්න අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා, අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙයන්. අද 
Teaching Hospitals, General Hospitals, Provincial General 
Hospitals, Base Hospitals ඇතුළු පධාන ෙරෝහල් 21ක                   
රාතී 10.00 ෙවනකල් OPD එක විවෘතයි. ඒ වාෙග්ම තවත් 
ෙරෝහල් අටක් රාතී 8.00 දක්වා විවෘතයි. සමහර තැන්වල අපට  
තිෙබන පශ්නයක් තමයි, පවාහන පහසුකම් ෙනොමැති වීම. 
ෙබොරුවට ෙරෝහල් විවෘත කරලා තිෙබනවා,  පවාහන පහසුකම් 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් අපි ඉදිරිෙය්දී  සාකච්ඡා කරනවා.  

ඊළඟට, පධාන ෙරෝහල් 33ක ෙම් අවුරුද්ෙද් රසායනාගාර 
පරීක්ෂණ -lab tests- කරලා තිෙබනවා, ලක්ෂ ෙදසිය 
හතළිස්හයක්. X-rays ලක්ෂ විසිනවයක් අර ෙගන තිෙබනවා. CT 
scans ෙදලක්ෂ දහතුන්දහස් අනූහතරක් කරලා තිෙබනවා. 
ශල්යකර්ම හත්ලක්ෂ හැටනවදහස් හයසිය හතළිස්තුනක් කරලා 
තිෙබනවා. MRI Reports දහතුන්දහස් පන්සිය හැත්තෑපහක් 
නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි "නිදහස් ෙසෞඛ්යය" 
කියන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙමෙහම තිෙබනවා කියලා අපි 
අහලා නැහැ. MRI Reports ෙනොමිෙල් නිකුත් කරන, CT scan 

reports ෙනොමිෙල් නිකුත් කරන, major surgeries, open-heart 
surgeries ෙනොමිෙල් කරන, transplants ෙනොමිෙල් කරන එකම 
රට ශී ලංකාව. බද්ධ කිරීෙම් ශල්යකර්ම නැවතිලා තිබුණා, 
මහාචාර්යවරුන්ෙග් ෙගෝරියක් නිසා. HOsලාෙග් meeting එෙක්දී 
මම ඒ ෛවද්යවරයාට -විෙජ්සූරිය මැතිතුමාට- කථා කරලා කිව්වා, 
මාර්තු මාසෙය් පළමුවන දා, පළමුවන liver transplant 
ශල්යකර්මය මට බලන්න ඕනෑ කියලා. Liver transplant 
ශල්යකර්ම නැවතිලා තිබුණා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙගෝරි 
නිසා. ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. හරියටම මාර්තු මාසෙය් 
ෙදවන දා පළමුවන transplant එක කළා. 

කරාපිටිය ෙරෝහල  බලන්න. - ෙම්වා ෙදොස්තරලාෙග් පශ්න, 
ෙදොස්තරලාෙග් ෙගෝරි.  -  එම ෙරෝහෙල් සිටින ෙදොස්තර නාමල් 
ගමෙග් විශාල ෙසේවයක් කරනවා. එතුමා කවුරු එක්කවත් හිනා 
ෙවන්ෙන්වත් නැහැ; මා එක්කවත් හිනා ෙවන්ෙන් නැහැ. මට 
වැඩකුත් නැහැ. ඒ මනුස්සයාෙග් වැෙඩ් කරනවා නම්, මට ඒවා 
වැඩක් නැහැ. කවුරුවත් ආශය කරන්ෙන් නැහැ; කිසිම 
ෙකෙනක්ව ගණන් ගන්ෙන්ත් නැහැ. මාව ගණන් ගන්ෙන්ත් 
නැහැ. නමුත් මම සලකනවා. ෙමොකද මෙග් වැෙඩ් කරලා ෙදනවා 
ෙන්. මට ඒ ඇති. මාත් එක්ක කථා කරන්න ඕනෑත් නැහැ; හිනා 
ෙවන්න ඕනෑත් නැහැ. නමුත් මම එතුමාට සලකනවා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත්  ෙම් ෛවද්යවරුන්  ෙම් රට දමලා යනවා. ෙම් රට 
අත් හැරලා පිට රට ගිෙයොත්, ෙකෝටි ගණනක් දීලා තමයි ඒ 
මිනිසුන්ෙගන් වැඩ ගන්න සිදු ෙවන්ෙන්. Waiting list එකක් 
නැතුව එතුමා හෘදය සැත්කම් කළා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් 
ෙමොකක්ද, කෙළේ? ෙදවැන්ෙනක්ව එතැනට පත් කළා. Queue 
එකක් නැති තැනට ෙදවැන්ෙනක් පත් කළා.  ෙදෙදෙනක් පත් 
කළාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද, වුෙණ්? දැන් cardiothoracic 
surgeonsලා ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. එතෙකොට list එක වැඩි වුණා. 
ෙමොකද, ෙදවනුව පත් කළ ෙකනාට එතුමා වාෙග් වැඩ ටික කර 
ගන්න බැරි වුණු නිසා. එතෙකොට theatre එක block ෙවනවා.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද, කෙළේ? එතැනටම දැම්මා, thoracic 
surgeon ෙකෙනක්. එතෙකොට ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන්? විෂබීජ 
ආසාදනය - infection - ෙවනවා. එතෙකොට හෘදය සැත්කම් 
කරන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති වුණා. අපි ඒ පශ්න විසඳුවා. 
එතුමාට සම්පූර්ණ වග කීම භාර දීලා thoracic surgeonව transfer 
කරනවා. අලුෙතන් තව theatre එකකුත් හදනවා. ඒ වාෙග් අයව 
අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙමොන දුර්වලකම් 
තිබුණත් ඒ අයව ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. එතුමා කවුරුවත් 
ආශය කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා  theatre එෙක් වැඩ පටන් ගන්ෙන් 
පාන්දර  3.00ට. ඒ කටයුතු කරන්ෙන් ඉතාමත් සුළු මුදලකට. 
රුපියල් 50,000යි මුළු team එකටම ලැෙබන්ෙන්. එතුමාට 
රුපියල් 18,500යි හම්බ ෙවන්ෙන්. අෙනක් ෛවද්යවරුන් 
Channel කළාම surgery එකට විතරක් රුපියල් 75,000ක් 
ගන්නවා. එෙහව් කාලයක අපි ෙම් වාෙග් අය ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. මන්දික විෙජ්රත්න මහතා liver transplant කරන්න පටන් 
ගත්තා; Block කළා. මෙග් භාර්යාව එහි අධ්යක්ෂවරිය වශෙයන් 
කටයුතු කළ කාලෙය්   එතුමාට සම්පූර්ණ පහසුකම් ලබා දුන්නා. 
ඇය එම තනතුරින් ඉවත් වුණාට  පසුව ආෙයත් කට්ටිය වට ෙවලා, 
"නැහැ, ෙමයා ෙකොෙහොමද ඒවා කරන්ෙන්?" කියලා එතුමාට 
විරුද්ධව කටයුතු කර තිබුණා.  සමහර ෛවද්යවරුන්  ෙම් තරුණ 
ෛවද්යවරුන්ට විරුද්ධයි, තමන්ෙග් නම නැති ෙවන නිසා.  

මම ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු භාර ගත්තාට පසුව මන්දික 
විෙජ්රත්න මහත්මයා නැවත liver transplant  පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි තව ටික දවසකින් ලංකාෙව් පළමු වැනි 
වතාවට heart transplant පටන් ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මන්දික විෙජ්රත්නට transplant   කරන්න දුන්ෙන්ම නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කරන්න දුන්ෙන්ම නැහැ.  නමුත් දැන් මම එම ගැටලුව විසඳා 

තිෙබනවා. මම කිව්වා,  පළමු වැනි දා ෙවනෙකොට පළමු වැනි 
transplant එක  සිදු ෙවන්න ඕනෑ,  මා එක්ක  නීති කථා කරන්න 
එපා කියලා.  යන ඕනෑම ෙකෙනකුට යන්න කියනවා. මට ෙම් 
වැඩ ටික ෙකෙරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න බැරි නම් ඕනෑම 
ෙකෙනකුට යන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. එෙහම 
ආචාර්යවරුන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපට ඕනෑ, මිනිසුන්ට ෙසේවය 
කරන්නයි. එෙහම නැතිව  ආචාර්ය, මහාචාර්ය, පට්ටම් ෙහෝ 
විෙශේෂඥ පට්ටම් ෙනොෙවයි.  

ඊළඟට, ඖෂධ නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරනවා නම්,  අවුරුදු 
ෙදකක් ඇතුළත සියලු ඖෂධ ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන්න 
මම කටයුතු කරනවා.  ෙම් ෙවනෙකොට රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන 
සංස්ථාව සමඟ සමාගම් 13ක් ගිවිසුම්  අත්සන් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්යය සභාපතිතුමනි, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 

මැතිතුමා මට කිව්වා, එතුමාට ලබා දී තිෙබන විනාඩි හතක කාලය 
මට ලබා ගන්න කියලා.   

ෙම් ෙවනෙකොට ඖෂධ සහ ඒ උපකරණ නිෂ්පාදන සමාගම් 
13ක් රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබනවා. එෙහම ගිවිසුම්ගත වුණාම, අපි හැමදාම ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් ඖෂධ සහ උපකරණ  ලබා ගන්නවා. එෙහම 
නැත්නම් අවුරුදු පහක් buy-back guarantee  එක ෙදනවා. ඒ 
අනුව ඕනෑම ෙකෙනකුට ලංකාවට ඇවිල්ලා ඖෂධ නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා අවුරුදු පහක් 
යනෙකොට, සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ද අවසන්වීමට කලින් මම ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙසේලයින් හැම ෙරෝහලකටම ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා. සියයට 50ක් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරනවා, ඉතිරි 
සියයට 50 import කරනවා.  තව ටික දවසකින්   කර්මාන්තශාලා 
ෙදකක් ලංකාෙව්  හදනවා.   

එයින් එකක්,  antibiotics සෑදීමට ෙහොරණ ස්ථාපිත කරනවා.  
අෙනක් එක  කටුනායක ස්ථාපිත කරනවා. ෙම් කටයුතු සිදු කිරීම 
සඳහා ස්විට්සර්ලන්තෙයන් ෙහොඳම සමාගම ඇවිත් තිෙබනවා. 
අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ඒ අයට කරන්න දුන්ෙන්ම නැහැ. ඒ අය 
ඇවිත් මා හමු වී මට විස්තරය කිව්වා. ෙබෙහත් ලංකාවට 
ෙගන්වනවා. ෙම්ක මාෆියාවක් බව මා දන්නවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ෙම් තරම් දූෂිත නිලධාරින් සිටින 
අමාත්යාංශයක් නැහැ" කියලා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ෙලෝකෙය් 
පළමු වැනි මාෆියාව ආයුධ බව. ෙදවැන්න, ෙපෙටෝලියම්. තුන් 
වැන්න, ඖෂධ. ෙම්ක ෙලෙහසි නැහැ. මම ඒ ගැන දන්නවා. 

ඉදිරිෙය්දී ෙම් ඔක්ෙකෝම මාර ෙසේනාව වාෙග් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකට 
එකතු ෙවයි.  තවත් කට්ටිය එයි.  ඒකට මුහුණ  ෙදන්න මම  
ලැහැස්තියි.  එතෙකොට ඔබතුමන්ලා  මට උදවු කරන්න. ෙම්ක 
මාෆියාවක්.  මම ඒක දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ස්විට්සර්ලන්තෙය්  එම 
ෙබෙහත්ම ෙකෝටි ගණනකට ලංකාවට ෙගන්වනවා. නමුත් එය 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙහට අනිද්දා 
ෙවනෙකොට  එම ෙබෙහත්  නිෂ්පාදනය කරන  පළමු වැනි 
කර්මාන්තශාලාව ලංකාෙව් විවෘත කරනවා. ඒ වාෙග් 
කර්මාන්තශාලා ෙදකක් දැනට ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. තව 
ෙයෝජනා 35ක් අපි evaluate කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
සමාගම් හයක් SPMC එකත් එක්ක නැතිව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්ම 
නිෂ්පාදන පමණක් කරන්න කටයුතු කරනවා. අපි ඒ සියලු 
ෙදනාටම එන්න කියපු නිසා දැන් වනවිට ආෙයෝජකයන් විශාල 
පමාණයක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ අනුව සමාගම් 56ක් ඖෂධ සහ 
උපකරණ සෑදීම සම්බන්ධව අප සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා 
තිෙබනවා.  

වැටුප් ගැන කථා කරනවා නම්,  ෙම් අවුරුද්ෙද් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නියුතු ෛවද්යවරුන් ඇතුළු හැෙමෝටම  රුපියල් 10,000ක් 
ලැබුණා. ඉතිහාසෙය් රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවදාද? ෛවද්යවරුන් තවත් රුපියල් 
10,000ක් මා සමඟ ගිහිල්ලා වැඩි කර ගත්තා. ඒ අනුව ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව ෛවද්යවරුන්ෙග් වැටුප රුපියල් 
20,000කින් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
වාහන permit  එක ගැන, ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම්  ගැනයි  කථා 
කරන්ෙන්. වාහන permit එක අවුරුදු දහයකට වතාවක් දුන්නාම, 
ඒක අවුරුදු පහකට වතාවක් ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා.  
ඒෙගොල්ලන් මට කියනවා,  සිංගප්පූරුෙව් ෛවද්යවරුන් ලක්ෂ 
10ක වැටුපක් ලබා ගන්නවා කියලා.  

මම කිව්වා,  සිංගප්පූරුෙව් ලක්ෂ 10ක වැටුපක්  ලබා ගන්න,   
ඒ අය ෙකෝටි 10ක් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් කරනවා 
කියලා.  ෙමෙහේ  අධ්යාපනය ලබන්න ශත දහයක්වත් වියදම් 
කරන්ෙන් නැහැ. මම ආනන්ද විද්යාලෙය්, නාලන්ද විද්යාලෙය් 
ඉෙගන ගත්තා. නමුත් මෙග් තාත්තාට ඒ ෙවනුෙවන් ශත පහක් 
වියදම් වුෙණ් නැහැ. මම ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් අවුරුදු 
හතරක් ඉෙගන ගත්තා. මෙග් අම්මයි, තාත්තායි ඒ ෙවනුෙවන් ශත 
පහක් වියදම් කෙළේ නැහැ. මම ෙනොමිලෙය්යි ඉෙගන ගත්ෙත්. 
එතෙකොට ෙකොෙහොමද, සිංගප්පූරුෙව්  ෛවද්යවරෙයක් ලබන 
වැටුප ෙමෙහ ඉල්ලන්ෙන්? සිංගප්පූරුෙව්දී මෙග් අධ්යාපන 
කටයුතු කර ගන්න නම්,  ෙකෝටි දහයක් විතර ඕනෑ. ඒ රෙට් සහ 
අෙප් රෙට් තිෙබන ෙවනස ඒකයි. ෙහදියන්ට රුපියල් 3,000ක් 
වැඩි කළා. කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක් වැඩි කළා. ඒ සියල්ල 
සඳහා වැය වුණු පමාණය රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ෙවනවා. 
ෙම් සියල්ලම ෙම් රජෙයන් දුන්නා. 

අෙනක් කාරණය තමයි ෙපෝෂණය. අපි ෙම් වසෙර්දී 
ෙපෝෂණය සඳහා හැම දිස්තික්කයකටම රුපියල් මිලියන 13 
ගණෙන් දීලා තිෙබනවා. හැම දිස්තික්කයකටම රුපියල් මිලියන 
13 ගණෙන් ෙවන් කරලා හැම පළාත් අධ්යක්ෂවරෙයකුටම යවා 
තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් 17ක් එකතු ෙවලා ජාතික 
ෙපෝෂණ කවුන්සිලයක් හදලා තිෙබනවා. අපි ෙම් NCDs  වැඩ 
පිළිෙවළ මුලින්ම ආරම්භ කරන්ෙන් දරුවන්ෙගනුයි. දරුවන්ෙග් 
මනස නිදහස්. අපි පළමු pilot project  එක රාජකීය විද්යාලෙයන් 
ආරම්භ කළා. රාජකීය විද්යාලය ඉස්සරහා හැම් බර්ගර් විකුණන 
ආයතනයක් තිබුණා.  එහි  හැම් බර්ගර් එකක් විකිණුෙව් රුපියල් 
500කට.  
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අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළාට පසුව ඒ හැම් බර්ගර්  
එකක මිල රුපියල් 200ට අඩු කළා. අද වනවිට රුපියල් 200ටත් 
හැම් බර්ගර් එක විකුණා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන් එම ආයතනය  තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යයිද, නැද්ද 
කියන්න බැහැ. දරුවන්ට හරියාකාරව කියා දුන්ෙනොත්, දරුවන් 
නිසි ආහාර ෙව්ලක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා. අපි අද 
පාසල්වල canteenවලටත් එම පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
මම පසු ගිය දවසක මිලාගිරිෙය්, St. Paul's Girls' School එෙක් 
පැවැති ත්යාග පදාෙනෝත්සවයකට සහභාගි වුණා. එහිදී එම 
විදුහල්පතිනිය කියා සිටියා,  ඒ කියපු වට්ෙටෝරුවට අනුව එම 
විදුහෙල්  canteen  එෙක් ආහාර සකසා දරුවන්ට ලබා ෙදනවා 
කියලා. දරුවන්ට යමක් කියලා ෙදන එක හරි ෙලෙහසියි. ෙලොකු 
මිනිසුන්ට කියනවා වාෙග් ෙනොෙවයි.  ෙමොකද, ඒ අයෙග් මනස 
විවෘතයි; නිදහස්. දැන් මා කිව්වා, ෙම් වැඩසටහනට ෙලෝක 
බැංකුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 200ක් දීලා තිෙබනවාය කියලා. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය, කීඩා අමාත්යාංශය, රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
එකතු ෙවලා සියලුම මුදල් වියදම් කරලා 2016දී සියලුම පාසල්වල 
දරුවන්ට ෙහොඳ ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීලා, ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝගවලින් දරුවන් ෙබ්රා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි කියාත්මක 
කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2015දී අපි ලබා දුන්න පහසුකම් ගැන 
කියන්න ඕනෑ. රුපියල් මිලියන 750ක් වියදම් කරලා මහනුවර, 
කරාපිටිය,  ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහල සහ බදුල්ල යන ෙරෝහල්වලට 
MRI scanner යන්ත ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් පසු ගිය ටිකට 
රුපියල් මිලියන 490ක් වියදම් කරලා  ෙරෝහල්වලට විකිරණ 
උපකරණ ලබා දීලා තිෙබනවා. පියයුරු පිළිකා ෙසොයා ගැනීම 
සඳහා Mammography ඒකක  03ක් මහනුවර, ෙප්රාෙදනිය හා 
බදුල්ල යන ෙරෝහල්වලට දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 295ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ICU theatres හදන්නට 
රුපියල් මිලියන 380ක් වියදම් කර තිෙබනවා. CSSD ශක්තිමත් 
කිරීමට රුපියල් මිලියන 190ක් වියදම් කර තිෙබනවා. CT 
scanners රාගම, කළුෙබෝවිල, රත්නපුරය, ෙප්රාෙදනිය, 
හම්බන්ෙතොට, කුරුණෑගල, LRH හා හලාවත යන ෙරෝහල්වලට 
ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 580ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා JICA ආධාරත් ලැබුණා. වකුගඩු ෙරෝගය 
සඳහා hemodialysis machines මාළිගාවත්ත, ෙපොෙලොන්නරුව, 
මහනුවර, අනුරාධපුරය, කරාපිටිය, කුරුණෑගල හා අම්පාර යන 
ෙරෝහල්වලට ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 120ක් වියදම් කරලා CR system 
14කුයි, endoscopy system 2කුයි ලබා දුන්නා. රුපියල් මිලියන 
218ක් වියදම් කරලා Cath Labs ෙදකකුයි, ECG machines 
ෙදකකුයි දුන්නා. රුපියල් මිලියන 43ක Operation theatres 
උපකරණ ෙබදා හැරියා. Ultrasound scanners 12ක් ලබා දුන්නා. 
ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 36ක් වියදම් කර තිෙබනවා. නිර්වින්දන 
උපකරණ සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
රුපියල් මිලියන 35ක් වියදම් කරලා ICU ventilators ලබා දුන්නා. 
ඒ ඒ උපකරණ අවශ්යයි කියා අඩු පාඩු කියන ෙරෝහල්වලට අපි 
ඒවා ලබා දුන්නා. ඒ ඒ ෙරෝහල්වලට ලබා දීම සඳහා තව ෙබොෙහෝ 
උපකරණ ආනයනය කරන්න ලෑස්ති කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මමත් එකඟ වනවා, ෛවද්ය නලින් 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියපු කාරණයට. ෙම් විධියට නම් කවදාවත් 
ෙලඩුන් බලන්න බැහැ. ෙම්ක ෙබොරුවක්. මා වහාම කරන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය කළමනාකරණය කරන එකයි. 
ඔබතුමාත් එන්න, අපිත් එක්ක වාඩි ෙවලා ඒ කටයුතු කරන්න. 
ෙම්ක ලබා ගත්ෙත් අපි. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා දන්ත 
ෛවද්ය සංගමෙය් මමත්, ෛවද්ය සංගමෙය් ෙදොස්තර රත්නපියත් 
ඒ කමිටුවට පත් කළා, රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය සහ මුදල් 

අමාත්යාංශය එක්ක. එදා ඒෙක් යම් කළමනාකරණයක් වුණා. මාස 
හයයි ගත වුෙණ්. දැන් අද ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඕනෑ ගණනක් ගන්නවා. 
රජෙය් ෛවද්යවරුන්ට බැහැ, ඕනෑ ගණනක් ගන්න. ෙමොකද, 
ෙබොෙහෝ ෙරෝගීන් ඔහු ළඟට ගිහින් ආණ්ඩුෙව් ෙරෝහලට එනවා. 
විශාම ගියාම ඒ ෙලඩුන් පමාණය ඔහු ළඟට එන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම නම් ෙරෝගීන් එන්ෙන් ඔහු රජෙය් ෙරෝහලක ෙසේවය කරන 
නිසායි. රජයට අල්ෙපෙනත්තක් අරෙගන නැහැ, ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය ෙසේවෙයන්. ඔක්ෙකොම buildings හදන්ෙන් ෙකොෙහේද? 
නවෙලෝක, ආසිරි, ලංකා, ඕවර්සීස් වැනි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල 
තමයි buildings හදන්ෙන්. අපට ෙමොනවත් නැහැ. අෙප් buildings 
ආපහු අපිම හදනවා, රුපියල් බිලියන ගණනක් වියදම් කරලා. 
ෙම්ෙක් යම්කිසි ෙවනසක් ඇති වන්නට ඕනෑ. 1980 ගණන්වල 
ඉඳලා පතිපත්තියක් තිබුණා. රංජිත් අතපත්තු මහත්මයා 
ෛවද්යවරෙයක් වශෙයන් ඒක කියාත්මක කරන්න හැදුවා. ඒක 
හරි ගිෙය් නැහැ. එදා හිටපු විෙශේෂ ෛවද්යවරු බලපෑම් කරලා ඒක 
නැවැත්වූවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇවිල්ලා බලන්න, විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව සඳහා 
සතියකට 200ක් විතර මා අත්සන් කරනවා. දැන් ඒ ශිෂ්යත්ව 
ඔක්ෙකොම ෙදන්ෙන් පිට පළාත්වලින් එන ෛවද්යවරුන්ට. ඉස්සර 
විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව වලට ගිෙය් ෙකොළඹ අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
කට්ටියයි, පළාත්වල හිටපු ෙලොකු කට්ටියයි. දැන් ඔක්ෙකොටම 
ෙදනවා. ගිය කට්ටියට ෙදන්ෙන් නැහැ. අනික් ඔක්ෙකොටම 
ශිෂ්යත්ව ෙබදා හරිනවා. අද ෙබොෙහෝ ෛවද්යවරු training සඳහා 
විෙද්ශවලට යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා 
රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් ආදායම රුපියල් මිලියන 
16,600යි. ගිය අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 107යි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 496 දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් ගිය අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ 
ලාභය තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 184යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ 
ලාභය රුපියල් මිලියන 335ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල් ගිය අවුරුද්ෙද් lab test අටලක්ෂ 
අනූනවදහස් ගණනයි කර තිෙබන්ෙන්. ෙමවර නවලක්ෂ 
තිස්හත්දහස් ගණනක් කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන 
ගන්න, දැන් භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදන පදාන එපාය කියා තිෙබනවා. 
ෙනොවැම්බර් 30 දක්වා ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල් ආදායම විතරක් 
රුපියල් මිලියන 1,768ක් ෙවනවා.  

ආයුර්ෙව්දය ගැනත් අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ ගැන 
කථා කරන්න මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න. ආයුර්ෙව්දය අද 
තිෙබන්ෙන් කුණු මුල්ෙල්. මා කිව්වා දැන් ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග්ම ආයුර්ෙව්දයත් ෙදපාර්තෙම්න්තුගත 
කරන්න කියලා. දැන් ඒක හදා ෙගන යනවා, Director-General 
වරෙයක්, Deputy Director-General වරෙයක් පත් කරන්න. 
බටහිර ෛවද්යවරුන්ෙග් ෛවද්ය සභාව වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය සභාවත් - Ayurvedic Medical Council එකත් -  
ෛවද්යවරුන්ෙගන් සමන්විතව නිර්මාණය කළා නම් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, එහි ෙවන ෙවන  අය ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම service minute 
එකක් පවත්වා ෙගන යෑමත් කළ යුතුයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම දැන් ෙකරී 
ෙගන යනවා. 

ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණ සඳහා අපි විශාල මුදලක් ෙවන් කළා. 
ගරු අගමැතිතුමාත් මට කිව්ෙව් විෙශේෂෙයන්ම පර්ෙය්ෂණවලට 
මුදල් ෙදන්න කියලායි. ඉතින්,  පර්ෙය්ෂණවලට මුදල් ෙවන්  
කළා. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
සම්මන්තණයක් කළා. ඔබතුමන්ලා දැන ගන්න, පර්ෙය්ෂණ ගන්ථ 
111ක් නිකුත් කරලා තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතක තියා ගන්න heart blocks නවත්වන්න පුළුවන් කමයක් 
ෙසොයා ගත් එක් අෙයකුට මම සම්මානයක් දුන්නා. අනුරාධපුෙර් 
ඉන්න එම ෛවද්යවරයා heart blocks නැවැත්වීම සඳහා 
සම්පූර්ණෙයන්ම පර්ෙය්ෂණ කරලා, ෙබෙහත් දීලා තිෙබනවා.  
දියවැඩියාව සම්පූර්ණෙයන්ම නිට්ටාවටම සුව කිරීෙම් හැකියාවත් 
ආයුර්ෙව්දයට තිෙබනවා. ඒ අයට අපි සම්මාන දුන්නා. පිළිකාව 
සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. බටහිර  ෛවද්ය විද්යාෙව්දී සුව කිරීමට 
අපහසුම ෙද් තමයි අක්මාෙව් පිළිකාව -liver cancer-. එය සුවපත් 
කරපු ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා යළි 
ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ.  

1772 වසෙර්දී තමයි ලංකාවට පළමුෙවනි ලන්ෙද්සි 
ෛවද්යවරයා ආෙව්. එෙතක් ෙම් රෙට් මුළු ඉතිහාසෙය්ම  අපට 
ෙබෙහත් කෙළේ ෙමම ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමෙයන්. එෙහම නම් 
මිනිසුන් මැෙරන්න ඕනෑෙන්? ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් 
සම්ෙම්ලනය උතුරු ෙකොරියාෙව් තිබුණා. එම සම්ෙම්ලනයට 
ගිහිල්ලා බැලුවාම, උතුරු ෙකොරියාෙව් බටහිර ෛවද්ය විද්යාව 
සියයට 2ක්වත් භාවිත ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහේ තිෙබන  සාම්පදායික 
පාරම්පරික ෛවද්ය කමයන් තුළින් තමයි ඒ රෙට් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය ෙගන යන්ෙන්. ඒ රෙට් දරුවන්, මිනිසුන් දිහා බැලුවාම  
ඔවුන් ඉතාම ෙසෞඛ්ය සම්පන්නයි කියලා ෙපෙනනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.   

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය ෙගොඩ ගන්නට  විශාල මුදලක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. 2015 මැයි දක්වා 
ෙරෝගීන් 10,854කට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය අනුව පතිකාර 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් විකල්ප කමත් අරෙගන සියල්ලම 
එකට එකතු කරන්න ඕනෑ. බටහිර ෛවද්ය විද්යාව, ආයුර්ෙව්දය, 
ෙහෝමිෙයෝපති, චීන කටු චිකිත්සාව, ඒ වාෙග්ම භාවනාව, ෙයෝග 
කම ආදී ෙම් ඔක්ෙකොම එකතු කරන්න ඕනෑ. අද තිෙබනවා 
මනසින් සුව කළ හැකි ෙරෝග ෙබොෙහොමයක්. ෙබොෙහෝ ෙරෝගවලට 
බීජයත් මනසයි. ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්න ඕනෑ.  

මෙග් දරුවාව මම පතිකාර සඳහා ඇෙමරිකාවට ෙගන ගිය 
අවස්ථාෙව්දී ඔහුට පතිකාර කෙළේ ඔහුෙග් ෙව්දනාවටයි.  බටහිර 
ෛවද්ය විද්යාෙව්  පතිකාරයට අමතරව  චීන කටු චිකිත්සාව, 
meditation, ෙයෝගවලින් තමයි පතිකාර කෙළේ. ඇයි, අපට බැරි? 
බටහිර රටවලට පුළුවන්නම් ඇයි අපට ෙමය කරන්න බැරි? අපි 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා කරන්න ඕනෑ ෙලඩා සුව කරන එකයි. 
අෙප් අවශ්යතාව වන්ෙන් ඒකයි.  

වැඩි දුරටත් කථා කරන්න මට ෙම් අවස්ථාෙව් කාල ෙව්ලාව 
ෙනොමැති නිසා මම මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු 
නිලධාරින්ටත්, අෙනක් ආයතනවල නිලධාරින්ටත් සියලු ෙදනාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙමෙතක් කාල ෙව්ලාවක් මට ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්  
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිශ්ශබ්ද ෙවනවා.   
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ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  
சம்பந்தமான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல என  
க த் க்கைளப் பதிவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பாக, எம  
வன்னிப் பிரேதசத்தின் க்கியமான சில பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றி நான் க த் த் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

உளநலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைன எம  மக்களின் 
க்கிய பிரச்சிைனயாக இன் ள்ள . அந்தவைகயில் எம  

பிரேதசங்களில் உளநல ைவத்தியர்களின் ேதைவ மிக ம் 
அதிகமாக இ க்கின்ற . ெபா வாக வட மாகாணத்தில் 
சி வர் உளநல விேசட ைவத்திய நி ணர்களின் - child 
psychiatrists - ேதைவகள் இ க்கின்றன. எம  மண் ஒ  
பாாிய த்தத்ைதச் சந்தித்ததால்தான் அங்கு உளநல ைவத்திய 
நி ணர்களின் ேதைவகள் அதிகெமன்  நான் 
குறிப்பி கின்ேறன். எம  மக்கள் ள்ளிவாய்க்கால்வைர 
அைடத்  ைவக்கப்பட்டவர்கள்! பாாிய ெகாைலகைளக் 
கண்டவர்கள்! ெகால்லப்பட்டவர்களின் உடல்களின் ேமல் 
ஏறி, தங்கள  உயிைரக் காப்பாற்றி ெவளிேய வந்தவர்கள்! 
எனேவ, அவர்களின் உளநலம் பற்றி நான் உங்க க்குச் 
ெசால்லாமேலேய ாிந்தி க்கும். அப்ப யாக வந்தவர்கைள 
கடந்த அரசு ெசட் க்குள காமில் அைடத்  ைவத்தி ந்த . 
அங்கு அவர்கள் வந்த ேகாலமான  அன்   
பார்த்தவர்க க்குத்தான் ாி ம். பாாிய இழப் க்கைளச் 
சந்தித்  வந்தவர்கள் மீண் ெமா  தைட காமில் - 
திறந்தெவளிச் சிைறகளில் - அைடக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் 
தாங்கள் இழந்த கு ம்ப உறவினர்கள் பற்றிய 
தகவல்கைளேயா, வ க்கட்டாயமாக காணாமற்ேபாகச்  
ெசய்யப்பட்டவர்கள் பற்றிய தகவல்கைளேயா, ஏைனய 
இறந்தவர்களின் தகவல்கைளேயா இன் வைர அறிந்  
ெகாள்ள யாமல், உளாீதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

ேம ம், ெப ந்ெதாைகயான ெபண்கள் விதைவகளாக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அ மட் மல்ல, வி தைலப் கள் 
அைமப்பி ந்த அவர்கள  பிள்ைளகள் இறந் ம் 
காணாம ம் ேபாயி க்கிறார்கள். இ  ஒ  ச தாயத்தின் 
பிரச்சிைன! தற்சமயம் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட் க்கும் 
அவர்க க்கு, கடந்த அரசு அதற்கான ைமயான 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்கவில்ைல. பாாிய ஒ  த்தத்தின் 
பின்னர் மீள்கு ேயற்றம் என்ப , ஒ  ச தாயம் தானாக 
உைழத் த் தன  ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய் ம்வைகயில் 
தன்ைனத்தாேன வளர்த் க்ெகாள் ம் வைர ெதாடர 
ேவண் ய ஒ  ெசயற்பாடாகும். ஆனால், அந்தச் ெசயற்பா  
அைரகுைறயாக நிைறேவற்றப்பட்ட . இந்த விடயங்க க்கு 
உதவிக்ெகாண் ந்த  உலக சுகாதார நி வனம், உலக 
உண த் திட்டம் - World Food Programme - ேபான்ற 
சர்வேதச நி வனங்கள் மற் ம் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 
கீழான MSF ேபான்ற நி வனங்க டன் ேவ ம் பல 
நி வனங்கள் வ க்கட்டாயமாக நாட் ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்டன. இதனால் மக்க ைடய னர்வாழ்  
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைளேயா, அவர்கள  உளநலம் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைளேயா எ த் ப் பார்த் , 
அவற்ைறப்பற்றிக் காிசைன ெகாள்வதற்கும் அவர்க க்கு 
மீண் ம் உ ப்ப யான, ைமயான மீள்கு ேயற்றத்ைதச் 
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ெசய் ெகா ப்பதற்கும் உாிய வசதிகள் இல்லாமற்ேபான . 
அப்ேபாதி ந்த அரசு மக்கைளத் தாங்கேள பார்த் க் 
ெகாள்வதாகக் கூறி சர்வேதச நி வனங்கைள 
ெவளிேயற்றிய . அவர்க க்கு கள் வழங்கப்பட்டேத 
ெயாழிய வாழ்வாதார வசதிகேளா, மீள்கு ேயற்றத் க்கான 
வசதிகேளா எ ம் இன் வைர ரணமாகச் ெசய்  
ெகா க்கப்படவில்ைல.  

அ மட் மல்ல, லனாய்வாளர்கள் என்ற ேபார்ைவயில் 
தங்கைள அைடயாளம் காட் க்ெகாள்ளாத சிலர், எம  
மக்கள்மீ  ெதாடர்ந் ம் அ த்தங்கைளப் பிரேயாகித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, இப்ப யான பல்ேவ  
பிரச்சிைனகளால் எம  மக்களின் உளநலம் பாதிக்கப்ப  
கின்ற  என்ப  ெவளிப்பைடயான உண்ைமயாகும். 
அேதேநரம் இன்  தங்கள  தாய் தந்ைதைய இழந்  
வா கின்ற பல பிள்ைளகள் ெதாண்  நி வனங்களின் சி வர் 
பராமாிப்  நிைலயங்களில் பராமாிக்கப்ப கின்றார்கள். 
எனேவ, இன்  எம  பிரேதசத் க்கு உளநல ைவத்திய 
நி ணர்களின் ேசைவ அதிகமாகத் ேதைவப்ப கிற . ஆகேவ, 
அங்கு உளநல ைவத்தியப் பிாி  விாி ப த்தப்பட்  
அவர்கள  ேதைவகள் ர்த்தி ெசய்யப்ப வ  அத்தியாவசிய 
மாகும்.   

அ த்ததாக, நான் எ த் க்ெகாள் ம் விடயம் 
ம ந்தகங்கள்         - pharmacies -           சம்பந்தப்பட்டதாகும்.  
In our country, the total number of registered retail             
pharmacies is about 3,315 and the number of                     
registered       wholesale        pharmacies        is      about      783.  
எம  நாட் ள்ள ம ந்தகங்கள் எம  மக்க க்குப் 
ேபா மானதாயில்ைல. இன்  எம  நாட் ல் 
பத்தாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ம ந்தகங்கள் இயங்குகின்றன. 
ம ந் த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ய ம ந்தகங்கள் 
அத்தியாவசியமாகும். ஒ  ம ந்தகத்ைதச் சட்டப்ப யாக 
நடத் வதற்கு அங்கு ம ந்தாளர் இ க்க ேவண் ம். 
இ ந்தேபாதி ம் எம  நாட் ல் ம ந்தாளர்க க்கு அதிகம் 
பற்றாக்குைற நில கின்ற . அரச ைவத்தியசாைலகளில்கூட 
2,000 ஐ ம்விடக் குைறந்தள  pharmacist - 
ம ந்தாளர்கள்தான் ேசைவயாற் கிறார்கள். அவர்கள் 
ஓய் ெபற்ற ம் தம  certificate கைள ஒன்  - இரண்டல்ல 
பத்  pharmacy க க்கும்கூட விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
அைதத் தவ  என்  நான் கூறவில்ைல. ஆனால், அவற்றின் 
ேதைவையப் பற்றித்தான் கூ கின்ேறன். இன்  எம  
நாட் ன் ெமாத்த ம ந்தகங்களின் ேதைவக்ேகற்ப 
ம ந்தாளர்கள் இல்ைல என்ப தான் ஒ  குைறபாடாக 
இ க்கின்ற . இந்நிைல நிவர்த்தி ெசய்யப்பட நாம் இ  
வழிகளில் சிந்திக்கலாம். ஒன் , ம ந்தாளர்களின் ெதாைகைய 
அதிகாிக்க ேவண் ம். இரண்டாவ , ம ந்தாளர்கைள 
உடன யாகப்  பயிற் வித்தல் ேவண் ம். இ  ெப ம்பா ம் 

யாத காாியம். ஆனால், இதற்கு மாற்  வழியாக உதவி 
ம ந்தாளர் என்ற அ ப்பைடயில் இைளஞர்கைளப் 
பயிற் விக்கலாம். அதாவ , தம  கல்விைய த்த 
இைளஞர் வதிகள் தனியார் pharmacy களில் ேவைல 
ெசய்கின்ற வைகயில் ஓர் ஒ ங்கு ைறயின்கீழ் பயிற்சியளித்  
ம த் வக் க ன்சில் லம் அவர்க க்கு இரண்டாம்நிைலச் 
சான்றிதழ்கைள வழங்கலாம். எனேவ, அைமச்சர் இதில் 
காிசைன ெகாள்ளேவண் ம் என நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

G.C.E. O/Level, A/Level ஆகிய இரண்  பாீட்ைச 
களி ம் சித்தியைடந்தி த்தல் ம ந்தாளர்க க்கான 
தைகைமயாகும். அேதேநரம் குறித்த பயிற்சிக்கு அதிக 

காலம் எ க்கும். இந்நிைலயில் ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
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தமானவர்கள் மட் ேம பல்கைலக்கழகங்க க்குச் 
ெசல்கின்றனர். 84 தமான மீதி இைளஞர் வதிகள் 
அ த்  தாம் என்ன ெசய்வ  என்  ெதாியாமல் நாட் ல் 
ேவைலயற்றி க்கின்றார்கள். இவர்க க்கு உதவி 
ம ந்தாளர்கள் என்ற திய category இன்கீழ் பயிற்சி 
வழங்குவதன் லம்  தகுதிெபற்ற ம ந்தாளர்களின் 
ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்யலாம். இ  அவர்க க்கு 
ேவைல வழங்கும் ஓர் உத்தி மாகும்.    

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, the problem is not that there are no A/

Level-qualified students. All these years, the qualification 
required was, three passes in A/Level Bio-science stream. 
We do not have enough A/Level qualified Bio-science 
students. Now, we have decided to go for three passes in 
A/Level in any stream. We will give them six months' 
training before they start the course and then go ahead. 
Thereby, we will be able to fill those vacancies. There 
was a gap of three years without any training of nurses or 
paramedics. That is the problem. 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
That is the real fact, Sir. Earlier, in the Northern 

Province we did not have nursing officers. Then we had 
to reduce the required qualification to O/Level plus A/L 
Arts stream. Ultimately, I would like to tell you that at 
one examination in the Jaffna Nursing College, the first 
grade was taken by an Arts student and not by a Bio-
science student. This is an important area.  We have to 
recruit students for para-medical subjects with O/Level 
plus minimum of three passes at the A/Level in any 
stream. That is important. If you expect a credit pass in 
Chemistry or a credit pass in Biology, it will not be 
possible to recruit people into this field, because our 
students can enter even the Medical Faculties in the 
universities with three ordinary passes. The guidelines are 
like that. That is how we have to think about recruitments 
in the future. This is important. This is for your 
consideration, Sir.  
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அேதேநரம், ம ந்தாளர்கள் இல்ைலெயன்பதற்காக 
ம ந்தகங்கைள வி வேதா, அவர்க க்ெகதிராகச் சட்ட 
நடவ க்ைக எ ப்பேதா ெபா த்தமாக அைமயா .  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
We have appointed three Psychiatrists; one in Jaffna, 

one in Mannar and one in Vauniya. There are several 
medical officers with experience in mental health. They 
have already been appointed.  
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Thank you, Sir.  

At the same time, please consider recruiting child 
psychiatrists. I do not know whether that type of medical 
officers are available. That is a special category. That 
need is also there.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
There is a problem with regard to the Consultants. 

There are only 1,577 Consultants available but there are 
vacancies for 1,387. The PGIM has very strict procedures. 
I got down the PGIM and told them that if they do not 
produce necessary people - when 132 people sit the exam, 
they pass only about three or four people. I said, "Either 
the MBBS qualification is not correct or your exams are 
not correct. You have to produce more people. Otherwise, 
I will have a PGIM for every Medical Faculty."  Now 
they have decided to expand. The results will come in 
about two or three years' time. That was the whole 
problem.  
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Thank you, Sir.  

எனேவ, இந்த தனியார் ம ந்தகங்க க்காகத் தனியான 
ஒ  பிாி     ஸ்தாபிக்கப்படேவண் ய    ேதைவ    உள்ள .  
My request is to have a separate section for private 
pharmacists. We can train pharmacists and assistant 
pharmacists with low qualifications and engage them in 
the private pharmacies with the recommendation of Sri 
Lanka Medical Council.   

 
இேதேபால, உதவி ம ந்தாளர்கள், ம ந்தாளர்கள்,  

ஆய் கூட உதவியாளர்கள் - laboratory technicians 
ேதைவயாக உள்ளனர். ேம ம், தாதியர் பற்றாக்குைறகள்கூட 
எம  அரச ம த் வமைனகளில் மட் மல்ல, தனியார் 
ம த் வமைனகளி ம் உள்ளன. எனேவ, இப்ப யான 
விடயங்க க்கு நாங்கள் ஒ  தனியான பிாிவில் தகுதி ைடய 
மாணவர்க க்குப் பயிற்சி வழங்கினால், ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
university க்குத் ெதாி ெசய்யப்படாத மாணவர்கள் அந்தப் 

பிாிவில் பயிற்சி ெபற் த் தமக்ெகன ஒ  ெதாழிைலப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். நா ம் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

வடக்கு மாகாணத்தில் ைவத்திய நிர்வாகத் தரத்தி ள் 
ேளா க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றன. இ  எம  
அ த்த பிரச்சிைனயாக உள்ள . அங்கு 24 ைவத்திய 
நிர்வாகத் தரத்தி ள்ள ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற 
ேபா ம் தற்ெபா  5 அதிகாாிகள் மட் ேம நியமிக்கப் 
பட் க்கிறார்கள்.  

In the Northern Province, there are a lot of vacancies 
in the Administrative Grade. That is a great difficulty 
faced by the people in our region. You need to fill all 
those vacancies. Then only we can settle that problem. 
Only five people attached to the Administrative Grade are 
working in the Northern Province. 

ேம ம், வ னியா ெபா  ைவத்தியசாைலயில் ைவத்திய 
நி ணர்கள் ஒவ்ெவா  3 மாதங்கள், 6 மாதங்கள், ஒ  
வ டெமன கு கிய காலங்க க்கு - Registrar களாக - 
பயிற்சிக்காக வந் ெசல்கின்றார்கள். அங்கு நிரந்தர ைவத்திய 
நி ணர்களின் ேதைவகைள அைடயாளம் கண் க்கின்ேறாம். 
எனேவ, அவற்ைற ம் நிரந்தரமான வைகயில் ர்த்தி ெசய்  
த மா  எம  அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அ மட் மல்ல,    

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, earlier the Northern and the Eastern 

Provinces were actually identified as difficult areas. Now, 
I would like to say that there are no difficult areas. There 
are worse areas like Medawachchiya and Padaviya in 
other Provinces. What I say is, that demarcation has to be 
removed now. All doctors who go there, after one year, 
want to get transfers. I said, “No, you have to serve there 
for four years. You cannot ask for transfers until you 
serve at least for two years”. So, hereafter you will have 
permanent doctors there.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Your view is correct. Now, all the roads are carpeted.  

So, we can travel there within a few hours’ time.   

ேம ம், எங்கள  பிரேதச ைவத்தியசாைலகள் சிலவற்றில் 
பிணச்சாைலகள் இல்லாத நிைல ம் சிலவற்றில்  குளி ட்டல் 
வசதிகளற்ற பிணச்சாைலகள் காணப்ப வ ம் பிரச்சிைனயாக 

ள்ள . உதாரணமாக, மாங்குளம் ைவத்தியசாைலயான  
பிணச்சாைலயற்ற நிைலயில்  இயங்கிவ கின்ற . அதாவ , -  
Some mortuaries are functioning without freezers and in 
most of the hospitals there are no mortuaries.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, we are now working very closely with 

your Provincial Minister. I have told him to send me a 
report with all the deficiencies year by year. He has sent 
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me all the details and it is my duty to fulfil them. So, can 
you please discuss all these requirements with him and 
see whether he has included all those things in his report? 
Otherwise, send me what is not included there.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
I will collect those details and submit to you 

straightaway.  

இ தியாக, சுகாதார அைமச்சர் அவர்க ம் இங்ேக 
இ க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

Sir, there are more than 1,000 medical students 
studying at SAITM and there is a court order given to 
provide clinical training for SAITM students at State 
hospitals. That is a court order, but that has not been 
implemented up to now. I think the new Government has 
to take action on that. There are different opinions 
expressed in that regard. Sir, I am also a doctor and I am 
also against opportunities being given to students who 
have passed just one or two subjects.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa mentioned several 

such incidents and they have now been removed by the 
SAITM.  

Now, there is a judgment by the Supreme Court and 
the Supreme Court, I think, has asked the Attorney-
General as to why their judgment had not been 
implemented and called for explanation to be given on the 
15th of this month. Yesterday, my officials were 
summoned by the AG. The AG was cautioned about two 
or three cases raised that day by the Supreme Court for 
not sending observations and for the delays. It is a court 
order. If it is not honoured it is considered contempt of 
court. They have given this ruling about one year back 
and they have asked to settle this matter by providing 
clinical training. I accept the fact that nothing has been 
done by our Ministry. But, anyway, it should be done in 
accordance with the law. So my officials are discussing 
with the Attorney-General and they will submit the report 
to the Supreme Court on the 15th of this month. 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Thank you. I am taking this-[Interruption.] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
What is the judgment? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
This time they have asked, why this was not done and 

why clinical training has not been given and have asked 
us to inform on the 15th as to how we can give clinical 
training. So, I asked my Legal Officer also as to what the 
actual position of the judges was. He said that they want 
clinical training to be given to those students at State 
hospitals. Anyway, my officials are discussing with the 
Attorney-General.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
15 நிமிடங்களா? 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க க்கு 20 நிமிடங்கள்தான் ஒ க்கப்பட்ட .  
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
எனக்கு 25 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்ட . 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
இல்ைல. உங்க க்கு 20 நிமிடங்கள்தான். சாி, ேபசுங்கள்! 

ேபசுங்கள்! 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
There is a small matter to be raised. Our students are 

studying in medical colleges abroad. In foreign countries, 
our students are allowed to get clinical practices at State 
hospitals. They allow our students to practise Community 
Medicine. They give their mortuaries for the study of 
Forensic Medicine in those foreign countries. All those 
countries give all the facilities to our Sri Lankan students. 
So, why are we reluctant to give Government hospitals 
for clinical training to our students? Why are we reluctant 
to allow them to study Community Medicine? 
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Community medicine is a subject that they can study only 
under the MOHs. Then, we have to allow them to get 
some training under them. There would not be any 
disadvantage to others.  

At the same time, they have to do their Forensic 
Medicine studies in the mortuaries of Government 
hospitals, because only Government hospitals can 
perform post-mortems. Private hospitals cannot do post-
mortems. Private hospitals cannot handle subjects like 
Legal Medicine.  

Therefore, my request is, please provide State 
hospitals for all the clinical practices of that private 
medical college. There is only one private medical 
college. You give them the necessary facilities. After that, 
if you want, you can give the same examination papers to 
all the students in the Colombo Medical Faculty and the 
SAITM. If they pass that examination, you can appoint 
them. Then, there would not be any problem.  

I think with regard to this issue, the Sri Lanka Medical 
Council also has to consider certain matters because in 
their Report, they have not given any suggestions to 
address this situation. They have just said that this private 
medical college cannot be accepted. But, they have to 
make some suggestions in their Report with regard to in 
what type of hospitals these particular clinical practices 
should be conducted for the students and so on.  

That is all I have to say on this matter. Thank you very 
much.  
       

 

[පූ.භා. 11.30] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 

ඉදිරිපත් කළ අය වැය සම්බන්ධෙයන් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් 
ෙවලාෙව්දී, පළමුෙවන්ම මාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධව සහ ඉදිරි සැලසුම් සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙදෙවනි වරටත් මට ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන වැඩ කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව 
ලැබුණා. එම නිසා ඒ පසු ගිය අත් දැකීම් අනුගමනය කරමින් ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු හැකි තරම් දුරට රෙට් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන්, රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැය 
ෙයෝජනා මඟින් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන රජෙය් 
ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළ, නැතිනම් රෙට් ආර්ථික හා සමාජීය 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන කාර්මික සාමය ෙම් රට තුළ 

ඇති කිරීෙම් වගකීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශය සහ ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු සියලුම ආයතන 
ෙමෙහයවන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, "තෘප්තිමත් ඵලදායී ශී ලාංකික 
ශම බලකායක්" බිහි කර ගැනීෙම් දැක්ම පදනම් කර ගනිමින් ඒ 
සඳහා අවශ්ය පතිපත්ති සම්පාදනය, කම්කරු නීති සහ අණපනත් 
කියාත්මක කිරීම අප අමාත්යාංශෙය් පධානතම කාර්යයි. අෙප් 
රෙට් අර්ධ රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය 
මිලියන 8ක් පමණ ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ඵලදායීතාව සහ 
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවමින් කාර්මික සාමය ස්ථාපිත කිරීමට 
අවශ්ය සකීය මැදිහත්වීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙයන් බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව රෙට් විශාලතම සහ 
පධානතම ශම බලකාය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් බව අපි 
සිහි තබා ගත යුතුව තිෙබනවා. නිසි කළමනාකරණයක් තුළින් 
ඔවුන්ෙග් ඵලදායී දායකත්වය ලබා ගැනීම රටක තිරසාර 
සාංවර්ධනයට මනා පිටිවහලක් වන බවත් කිව යුතුයි. ෙම් අනුව 
ෙසේවක, ෙසේව්ය සහ රජය යන ෛතපාර්ශ්වයම සාකච්ඡාෙවන් සහ 
සම්මුතිෙයන්, රෙට් තිරසාර සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙමෙහයවීම 
මාෙග් අමාත්යාංශය සතු වගකීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වත්මන් 
ෙගෝලීයකරණය වූ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළ සහ 
විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් සාමාජික රටක් 
ෙලස ෙපොදු සම්මුතීන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. 
දැනට ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් පාර්ශ්ව රටවල කම්කරු 
පමිතීන් ෙකෙසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතීන් 
ගණනාවක් නිර්මාණය ෙකොට තිෙබනවා. එම රටවල් එම 
සම්මුතීන් තම නීතිය තුළ ස්ථිර කිරීමට බැඳී සිටිනවා. ඒ අනුව 
ජාත්යන්තර කම්කරු සම්ෙම්ලනවලට සහභාගි ෙවමින් අවශ්ය 
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීමත්, ජාත්යන්තර කම්කරු පඥප්තීන් අනුව 
කටයුතු කිරීමට අවශ්ය පසු බිම ෙද්ශීයව සැකසීමත් අපෙග් විෂය 
පථය යටෙත් සිද්ධ ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කාර්යයන්, වගකීම් 
ඉටු කිරීම සඳහා අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනිස් බල හා රැකී රක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ජාතික ශම අධ්යයන ආයතනය, ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ 
ෙසෞඛ්ය ආයතනය, කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය සහ 
ශම වාසනා අරමුදල් මණ්ඩලය යන ආයතනයන් සඳහා එම 
කාර්යයන් සහ වගකීම් පැවරී තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි. එයින් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙම් 
රෙට් සමස්ත ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සම්බන්ධව බල 
පැවැත්ෙවන කම්කරු නීති, අණපනත් කියාත්මක කරනු ලබන 
අමාත්යාංශයට අයත් පධානතම ආයතනය වන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් වැඩ කරන ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය 
ෙවනුෙවන් සම්මත කරන ලද අණපනත් 60ක් පමණ කියාත්මක 
කිරීෙම් වගකීම ෙම් අනුව කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
පැවෙරනවා. රට පුරා දීප ව්යාප්තව දිස්තික් කාර්යාල 40ක, කලාප 
කාර්යාල 11ක, උප කාර්යාල 17ක සහ ඉංජිෙන්රු කාර්යාල 10ක 
2,500කට ආසන්න ෙසේවක පිරිසක් ඒ සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා. 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් පධානතම දායක සමාජ සංරක්ෂණ කමයයි. 
ෙසේවකයාෙග් මාසික ඉපයීෙමන් සියයට අටක් සහ සියයට 
ෙදොළහක් අනුපිළිෙවළින් ෙසේවකයා සහ ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් 
ෙමම අරමුදලට ෙගවනු ලබනවා. ෙමහි පධාන අරමුණ වන්ෙන් 
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සමාජ සංරක්ෂණයක් ලබා දීම හා වියපත් ෙසේවකයන් ට ෙහෝ ඔවුන් 
මිය ගිය පසු ඔවුන්ෙග් යැෙපන්නන්ට රැකවරණයක් සැලසීමයි. 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් වත්මන් සාමාජිකත්වය ලක්ෂ 24ක් 
පමණ ෙවනවා. ෙමම අරමුදෙල් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 
1,300ක්. ෙමය දකුණු ආසියාෙව් පවතින විශාලම අරමුදල බව කිව 
යුතුව තිෙබනවා.  

රෙට් සමස්ත ෙසේවා නියුක්තිකයන් සහ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදෙල් සාමාජික සංඛ්යාව අතර විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවක සංඛ්යාව මිලියන 
8.5ක් පමණ වන නමුත් ඇත්ත වශෙයන් ෙම් අරමුදෙල් 
සාමාජිකත්වය දැනට ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් මිලියන 2.4ක පමණ 
ෙසේවක සංඛ්යාවක් පමණයි.  ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ගැන 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙනොදැනුවත්භාවය, ඇතැම් හාම්පුතුන් ෙසේවකයන් 
ෙනොමඟ යවමින් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවීම හිතාමතාම පැහැර 
හැරීම, ෙකොන්තාත්, අනියම් සහ කෑලි ගණනට ෙසේවය කරන 
අයෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවීමට ෙසේවකයන් අකමැති වීම සහ 
හාම්පුතුන්ද ඒ සඳහා සුබවාදීව කටයුතු ෙනොකිරීම වැනි කරුණු ෙම් 
සඳහා ෙහේතු වී තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
ගැන රෙට් සමස්ත ජනතාව මාධ්ය හරහා දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් දැන් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
දිස්තික්ක මට්ටමින් කම්කරු කාර්යාල අධීක්ෂණය කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් පසු ගිය දා කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කළා.  

ෙමම වැඩසටහන මඟිනුත් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
ෙනොෙගවන ආයතන සහ හාම්පුතුන් ගැන විෙශේෂ ෙසොයා බැලීමක් 
අපි සිදු කරනවා. ලබන වසෙර් රෙට් සියලුම දිසත්ික්කවල ෙමම 
අධීක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළ වඩාත් කාර්යක්ෂමවත්, සූක්ෂමවත් 
කියාත්මක කරමින්  අඩුම වශෙයන් තවත් ලක්ෂ දහයක් ෙහෝ ෙම් 
අරමුදලට දායක කර ගැනීමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් සියයට 30ක් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් වසෙර් මැද භාගෙය් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නිවාස 
හා ෙසෞඛ්ය අවශ්යතා සඳහා තමන් උපයා ගත් ෙශේෂෙයන් ෙමම 
සියයට 30 ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් 70,269ක් පමණ ලැබී 
තිෙබනවා. ෙමම පතිලාභය ෙමම අරමුදෙල් සාමාජිකයන්ට විශාල 
සහනදායී වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවනවා. නමුත් ෙමය 
මන්දගාමීව තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්. ෙසේවක හිඟය, ඉඩ 
පහසුකම් මදිකම, පරිගණක ජාලය පමාණවත් ෙනොවීම එයට 
බලපෑවා. නමුත් ෙම් සියලු පශ්නවලට අපි දැන් කඩිනමින් විසඳුම් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
60 ෙදෙනක් ඒ අංශයට අපි දැම්මා.  

ඉඩකඩ මදිකමට පිළියමක් ෙලසට කම්කරු අමාත්යාංශ 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සම්පූර්ණ මහලක් ෙම් සඳහා ලබා දුන්නා. 
පරිගණක ජාලය සකස් කරලා දුන්නා. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමම 
සියයට 30 ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙදවැනි අයදුම්පත පතිලාභ 
අෙප්ක්ෂිත 42,894 ෙදෙනකුට අපි තැපැල් කරලා තිෙබනවා. 
8,000කට ආසන්න පිරිසකට ඒ ෙගවීම් කර තිෙබනවා. අෙප් 
ඉලක්කය ලබන වසෙර් මැයි මාසය වන විට ෙම් සියලු ෙදනාට ෙම් 
පතිලාභය ලබා දීමට කටයුතු කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම  කුරුණෑගල, 
අනුරාධපුරය, ගාල්ල දිස්තික් කාර්යාලවලට ෙමම ෙගවීම් 
විමධ්යගත කර තිෙබනවා. ලබන වසෙර් පළමු කාර්තුෙව්දී 
රත්නපුර, කළුතර, බදුල්ල යන දිස්තික්කවලත් එම විමධ්යගත 
වැඩසටහන කියාත්මක කර, පිට පළාත්වල ෙසේවකයන්ටත් 
තමන්ෙග් ළඟම කම්කරු කාර්යාල තුළින් ෙමම සියයට 30 ලබා 
ගැනීෙම් පහසුකම කඩිනමින් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා.  

ඊළඟට, මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කාර්මික සාමය ඇති 
කිරීම සම්බන්ධව කථා කරන්න. අෙප් රෙට් වර්තමානෙය් 
කියාත්මක වන අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි වී ඇති වෘත්තීය සමිති 

1,933ක් සහ වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලන 27ක් තිෙබනවා. ෙමම 
වෘත්තීය සමිති සමඟ නිරන්තර සාකච්ඡා කරමින් ඔවුන්ෙග් 
වෘත්තීය අයිතිය ෙවනුෙවන් රජයක් විධියට මැදිහත් වීම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් පධාන කටයුත්තක්. රෙට් සංවර්ධනය පශස්ත 
මට්ටමකට පවත්වාෙගන යෑමට නම් වැඩ වර්ජන ආරවුල්වලින් 
ෙතොර සාමකාමී වැඩ බිමක් රට තුළ පවත්වාෙගන යෑම 
අත්යවශ්යයි. කාර්මික සාමය සථ්ාපිත කිරීමටත් ෙමම සබඳතාව 
මනා පිටුවහලක් වන බවත් කිව යුතුයි.  

මම ෙම් කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් මාසික වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කිරීමට 
අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස ෙමවර අය වැෙයන් රජය පකාශ කර 
තිෙබනවා.  

දින 100ෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් ෙම් සම්බන්ධව ඉල්ලීම් 
කළත්, අපට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව ෙමම පඩි වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධව සාධනීය පියවර ෙගන තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
50කට ආසන්න අතෙළොස්සක් වූ අර්ධ රාජ්ය ආයතන කිහිපයක් 
සහ නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපවල ආයතන කිහිපයක් පමණයි. ෙමම 
ආයතනත් රුපියල් 1,500, රුපියල් 1,000, රුපියල් 500 වැනි පඩි 
වැඩිවීම් සිදුකර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම පඩි වැඩිවීම කිසියම් 
ෛනතික රාමුවක් යටෙත් සිදු කිරීමට රජය තීන්දු කළා. ඒ අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් මඟින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට 
රුපියල් 2,500කින් වැටුප් වැඩි කිරීම අපි අනිවාර්යය කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවදාද ඒක කරන්ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඉතා ඉක්මනින්. ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක සභාෙව්දී 

සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර අවසානයි. 
ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු අවසන් කරලා දැන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එහි අනුමැතිය 
ලැබුණු සැනින් අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් 1,500ක් සහ 2016 ජනවාරි මස සිට තවත් රුපියල් 
1,000ක් වශෙයන් අදියර ෙදකකින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප වැඩි ෙවනවා. සාමූහික ගිවිසුම් මඟින් පඩි 
වැඩි,- [බාධා කිරීමක්] රුපියල් 2,500කින්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2015 වර්ෂයට රුපියල් 1,500කුත්, 2016 වර්ෂයට රුපියල් 

1,000කුත් කියලාෙන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට 2015 වර්ෂය අවසන් ෙවලා 
තිෙබන්න පුළුවන්. එතෙකොට  හිඟ වැටුප ෙගවනවාද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒකට ඉතින් පසු කාලයට බලපාන විධියට කියාත්මක කරන්න 

සිද්ධ ෙවනවා. පසු කාලයට බලපාන විධියට කියාත්මක කරන්න 
අපි විධිවිධාන සලස්වනවා. 

1303 1304 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හිඟ වැටුප් ලබා දීෙම් ෙපොෙරොන්දුව මතද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්, ඒක ෙකෙරනවා. ඒ වෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම 

ෙසේවක වැටුප රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩි කිරීමට අපි ෙම් වන විට 
අවශ්ය කැබිනට් අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. ලබන වසෙර් 
ජනවාරි සිට එය කියාත්මක කිරීමට රජය අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ටත් විශාම වැටුපක් ලබා දීම 
ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුපක් ලබා දීම සඳහා පසු ගිය 
කාලෙය් විවිධ උත්සාහ ගනු ලැබුවත්, කියාත්මක කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ විධිවිධානවලට විරුද්ධව එල්ල වූ විෙරෝධතා  
නිසා එම වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක වුණා. ෙසේවක, ෙසේව්ය වෘත්තීය 
සමිති සහ රජය අතර විධිමත් සාකච්ඡාවකින් ෙතොරව එය සිදු කිරීම 
එම අසාර්ථකත්වයට ෙහේතු වූ බවයි මාෙග් විශව්ාසය. නමුත් 
වර්තමානෙය් ෙසේව්ය පක්ෂයත්, වෘත්තීය සමිති සහ රජය ෙම් 
සම්බන්ධව නැවත සාකච්ඡා ආරම්භ කර, විශාම වැටුප් කමයක් 
ඇති කිරීම සම්බන්ධව පියවර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
වෘත්තීය සමිතිවල බලවත් ඉල්ලීමක් ෙම් සම්බන්ධව පවතිනවා. 
පසු ගිය දිනක ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ජාතික 
කම්කරු උපෙද්ශක සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරන කම්කරු 
නායකයන් කැඳවලා පවත්වපු සාකච්ඡාෙව්දී ඒ අයෙග් විශාල 
ඉල්ලුමක් තිබුණා ඒ අයට විශාම වැටුපක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්න කියලා. 

වතු කම්කරු වැටුප් සම්බන්ධව දැනට කියාත්මක වන්ෙන් 
සාමූහික ගිවිසුම් කමයක්. වසර ෙදකකට වතු හාම්පුතුන් සහ වතු 
වෘත්තීය සමිති වතු කම්කරු වැටුප් සම්බන්ධව එකඟතාෙවන් 
අත්සන් කරන ෙමම ගිවිසුෙම් වලංගු කාල සීමාව පසු ගිය මාර්තු 
31වැනි දිනට අවසන් වී තිෙබනවා. ෙම් නිසා ඉතා ඉක්මනින් ෙම් 
සම්බන්ධව එකඟතාවකට ඒමට කටයුතු කරන ෙලස අදාළ 
වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට අපි වරින් වර ඉල්ලීම් කළත්, ඒ 
වාෙග්ම වතු කළමනාකාර පාර්ශ්ව  සහ වෘත්තීය සමිති නායකයන් 
සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළත් ෙමය කියාත්මක කිරීමට බැරි 
වුණා. ඒ නිසා පසු ගිය දිනක මෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් 
ෙදපාර්ශ්වයම කැඳවලා සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි වැටුප් වැඩි 
වීමකට පදනමක් අපි තීන්දු කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,- 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා talked about the Collective 

Agreement. Actually, the Collective Agreement has 
lapsed on the 31st of March. Once in two years it is 

renewed. Hon. Minister, already nine months have 
lapsed, but the Collective Agreement has not been 
renewed. It is renewed once in two years. So, out of 24 
months, nine months have already lapsed. We are now 
left with only 15 months more. 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Hon. Member, as regards the Collective Agreement 

between the trade unions and the management of the 
plantations, it is a matter for them to come to some 
understanding and sign the Collective Agreement. Since 
they did not do that within the stipulated time frame, I 
initiated a discussion and paved the way for them to sign 
the  Agreement. But, they have failed to sign it yet. 
Nevertheless, I have summoned them again. At least, by 
next week, I hope that they will agree to sign the 
Collective Agreement. If there is any lapse of time as a 
result of this Collective Agreement not being signed, I 
hope a solution will have to be evolved after consulting 
the stakeholders. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වර්තමානයට 
ගැළෙපන ආකාරයට කම්කරු සුබසාධනය තව දුරටත් ඉහළ 
දැමීෙම් පරමාර්ථය ෙපරදැරිව කම්කරු නීති සහ අණ පනත් 
ෙබොෙහොමයක්  සංෙශෝධනය  කිරීමට අවශ්ය පියවර ෙම් ෙවන 
ෙකොට ෙගන තිෙබනවා. කම්කරු ජනතාව හා සම්බන්ධිත පනත් 
61ක් පමණ තිෙබනවා. එම පනත්වලින් ඇතැම් පනත් වසර 50ක්, 
60ක් පැරණි පනත්. සමහර ඒවා දැන් අවශ්යම නැහැ.  සමහර ඒවා 
වර්තමානය සමඟ පාෙයෝගික නැහැ. ෙම් සංෙශෝධන 
ෙබොෙහොමයක් ෙසේව්ය පක්ෂයට වඩා ෙසේවක පක්ෂයකට 
වාසිදායක බව කිව යුතුයි. එම නිසා වෘත්තීය සමිති වාෙග්ම ෙසේවා 
නියුක්තිකයනුත් ෙම් සම්බන්ධව අනියත බියක් ඇතිකර ගත යුතු 
නැහැ. නූතන ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි ෙම් සියලු ෙද් 
යාවත්කාලීන වන යුගයක ෙමම අණපනත් සංෙශෝධනය වීම ෙදස 
අසුබවාදී දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් බැලීම පාෙයෝගික නැහැ. 
ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය සද්භාවෙයන් යුතුව ෙම් 
සංෙශෝධන සඳහා අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් පනත් සංෙශෝධනය 
සම්බන්ධව ෙසේව්ය පක්ෂෙය් කැමැත්ත දැනටමත් ලැබී තිෙබනවා; 
ඒ අයෙග් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. නමුත්, සමහර වෘත්තීය 
සමිති ඒ සඳහා යම්කිසි විරුද්ධත්වයක් දක්වලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට භාජන වුණු ෙදයක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වෘත්තීය සමිති ෙමොනවාද? 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා නම් වශෙයන් කියන්න මම 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. වෘත්තීය සමිති කැඳවලා ෙම් 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළ ෙවලාෙව්දී වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් 
විරුද්ධ වුණා. ඒ අයෙග් විෙරෝධයට ෙහේතුවත්, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට 
විකල්ප ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ලබන ෙදසැම්බර් 30වැනි දාට 
ෙපර ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න කියාත් මා කිව්වා. ඉන් පසුව ඒ අය 
මුණගැසිලා, සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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 ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ශම වාසනා අරමුදල වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් කියාත්මක වන අරමුදලක්. 
1998දී ස්ථාපිත කරන ලද ශම වාසනා අරමුදල් මණ්ඩලය 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් සුබසාධනය 
ෙවනුෙවන්ම පිහිටුවා ඇති ආයතනයක්. ෙසනසුරාදා දිනුම් අදිනු 
ලබන ජාතික සම්පත ෙලොතරැයිය මඟින් ලැෙබන පතිපාදන මත 
ෙමම සුබසාධන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා.  

ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී මිය ගිය සහ පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට 
පත්වන ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් දරුවන් 100ෙදෙනකුට සෑම 
වර්ෂයකම ශිෂ්යත්ව ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ට 
රුපියල් 50,000ක ස්ථාවර තැන්පතුවක්, රුපියල් 10,000ක පාසල් 
උපකරණ සහ සපත්තු මිලදී ගැනීමට රුපියල් 2,000ක් අපි 
ලබාෙදනවා. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය අනතුරකට ලක්ව අත් පා අහිමි 
වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට උසස ් පමිතියකින් යුක්ත 
අත් පා ලබාදීමත් අප පසු  ගිය දා ආරම්භ කළා.  

දිවයින පුරා සිටින වතු කම්කරුවන්, කර්මාන්තපුර, ඇඟලුම් 
කර්මාන්ත සහ අෙනකුත් සියලුම කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවය 
කරන ෙසේවකයන්ෙග් දෘශ්ය මට්ටම් පරීක්ෂා කිරීෙම් ෛවද්ය 
කඳවුරු වසර පුරා පැවැත්වීමට අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. පසු 
ගිය වසෙර් එවැනි කණ්ණාඩි 5,000ක් පමණ පමාණයක් සපයා 
තිෙබනවා.  

ෙසේවා නියුක්තිකයන් ෙවනුෙවන් නීති ආධාර ලබාදීම, අඩු 
ආදායම්ලාභී ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් ආර්ථික මට්ටම ඉහළ 
නැංවීම සඳහා ඔවුනට අමතර ආදායමක් ලබාගත හැකි 
ක්ෙෂේතයන්හි පුහුණුව සහ උපකරණ ලබාදීම වැනි සුබසාධන 
කටයුතු රාශියක්ද ෙමම අරමුදල මඟින් සිදු කරනු ලබනවා.  

ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී අනතුරට ලක්වූවන්ට වන්දි ෙගවීම සහ 
ෙසේව්ය පාර්ශ්වෙයන් වන්දි අය කර ගැනීමට අවශ්ය මැදිහත්වීම් 
කටයුතු  කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය මඟින් සිදු 
කරනවා.  දැනට අනතුරුවලට හා ආබාධවලට ලක්වන 
කම්කරුවන්ට ෙගවන වන්දි පමාණය ඉතාම මදි බව ෙපනී ෙගොස් 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් වන්දි මුදල ෙදගුණයක් කරන්නට දැනට 
අප සලකා බලාෙගන යනවා. එෙහම ෙදගුණයක් කරලා ඒ 
වැඩිවන වන්දි මුදල් පමාණය රක්ෂණ කමයකින් ෙගවීමට අවශ්ය 
විධිවිධාන සැලැස්වීම සම්බන්ධව අෙප් අවධානය දැනට ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු අගමැතිතුමාෙග් වසර පහක් තුළ රැකියා දසලක්ෂයක් 
ලබාදීෙම් ඉලක්කගත වැඩසටහනටත් සුවිශාල දායකත්වයක් 
ලබාදිය හැකි පධානතම ආයතනය මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බව විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතුයි. එෙසේම අප 
විසින් දීප ව්යාප්තව ආරම්භ කරමින් යන මහජන රැකියා ෙසේවා 
පියස මධ්යස්ථානද ඒ සඳහා විශාල පිටුවහලක් ෙවනවා. ඉදිරි 
වර්ෂෙය්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වඩා කමානුකූලව, වඩාත් ඵලදායී 
තත්ත්වයකට ෙගන යන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිත සහ 
ෙසෞඛ්ය ආයතනයත්, ජාතික ශම අධ්යාපන ආයතනයත්  තුළින් 
ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් දැනුම හා පුහුණුව වැඩි 
කිරීමටත්, ඒ වා ෙග්ම ඒ අයෙග් ෙසෞඛ්ය හා රැකියා සුරක්ෂිතභාවය 
ආරක්ෂා කිරීමටත් කටයුතු කරෙගන යනවා.  

කම්කරු අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ සියලුම ෙදපාර්තෙම්න්තු හා 
ආයතන, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය හා තවත් 
සමාජ සංරක්ෂණ කම ඇතුළු ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
පරිපාලනමය කටයුතු සඳහා අවශ්ය සියලුම ආයතන එකම වහලක් 
යටතට ෙගන ඒම ෙමෙහවර පියස ඉදිකිරීම මඟින් සිදු ෙවනවා. 

ෙමෙහවර පියස කියන්ෙන් මහල් 32කින් සමන්විත ෙගො ඩනැඟිලි 
සංකීර්ණයක්. ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු දැනට 
ශීඝෙයන් ෙකරීෙගන යනවා. රුපියල් මිලියන 8,837ක් වැය කරලා 
එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමවැනි භාරධූර වගකීම් සහිත ෙමම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
ෙම් දක්වා ෙමෙහය වීෙම්දී අපෙග් අමාත්යාංශෙය් ගරු රාජ්ය 
අමාත්ය රවීන්ද සමරවීර මැතිතුමා, අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයත්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ඇතුළු සියලුම ආයතන පධානීන් හා සියලුම නිලධාරින් 
මා ෙවත ලබා දුන් සහෙයෝගයට මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද 
කරනවා. එෙසේම ඉදිරියටත් එම සහාය මා අඛණ්ඩව අෙප්ක්ෂා 
කරන බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.50] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යාංශය පිළිබඳව විවාද ෙකෙරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් ෙගෞරව පූර්වක 
ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කර සිටිනවා.  

මෑත කාලීනව ගත්තාම ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සෑම 
අංශයකින්ම ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට දියුණු ෙවලා තිෙබන බව  
අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
අවුරුදු 5ක කාලය තුළ ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කළ වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ඖෂධ පනත ඉදිරිපත් කරන්න මූලික ෙවලා කටයුතු කළා 
වාෙග්ම,  ෙම් රෙට් දුම් පානය අඩු කරන්නත් අවශ්ය මූලික 
කමෙව්දයන් රාශියක් සැලසුම් කළ බව අපි සෑම ෙදනාම දන්නවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙශේෂ ස්තුතිය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පුද කර සිටිනවා. එතුමා ෙසෞඛ්ය 
ඇමති ධුරය දරන කාලෙය් ගාල්ල පෙද්ශෙය් අෙප් කරාපිටිය 
ෙරෝහෙල් අවශ්යතා රාශියක් ෙවනුෙවන් අවශ්ය මුදල් පතිපාදන 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අෙප් සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු,  අතරමඟ 
වැඩ නතර ෙවලා තිබුණු  ෙහල්මුට් ෙකෝල් මාතෘ ෙරෝහෙල් 
කටයුතු අවසන් කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 600ක මූල්ය පතිපාදන 
ලබා දීලා ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න එතුමා දායකත්වය ලබා 
දුන්නා. එතුමා වාෙග්ම, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන  ලබා ගැනීමට ජර්මානු රජය 
සමඟ කටයුතු කර අවශ්ය ශක්තිය, සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ 
නිසා ගාල්ල පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ඒ 
පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එතුමන්ලාට පිරිනමන්න සතුටුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරාපිටිය 
ෙරෝහෙල් ෙසේවා සපයන ෛවද්යවරුන්, ෙහද ෙහදියන් ඇතුළු අෙප් 
ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාටම අෙප් ෙගෞරව පූර්වක 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  ෙරෝගීන් විශාල සංඛ්යාවකට ඉතා ඉහළ 
මට්ටෙම් ෙසේවා සපයන ෙසෞඛ්ය ෙක්න්දස්ථානයක් බවට කරාපිටිය 
ෙරෝහල අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. කුමන අඩු පාඩුකම් තිබුණත් 
ඔවුන් ෙරෝගීන් දහස් ගණනකෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීමට සහ 
ෙරෝගීන්ෙග් ජීවිත යහපත් තත්ත්වයට පත් කිරීමට විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ඉතාම කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.  

Hon. Deputy Chairman, even though we praise the 
health facilities that are provided by the Karapitiya 
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Teaching Hospital, the main problem at the Karapitiya 
Teaching Hospital is the overcrowdedness. We have seen 
that most of the wards are overcrowded now. So, the 
management and the staff of the Hospital have taken a 
decision to construct a ten-storeyed building for that 
Hospital.  We hope that the Hon. Minister will provide 
funds for that, which is already approved by the 
Department of National Planning. This is not a problem 
faced by the Karapitiya Teaching Hospital alone.  We 
have seen most of the wards are overcrowded in all the 
other teaching hospitals including the Colombo National 
Hospital and also the Kandy Teaching Hospital.   

So, on a long-term basis, we believe that the Sri 
Lankan health system needs a referral system. We have 
seen most patients do bypass the peripheral units, the base 
hospitals and the other hospitals and they directly come to 
the teaching hospitals and general hospitals seeking 
treatment for minor ailments including cough and cold, 
simple cut injuries, urinary tract infections et cetera.  So, 
on a long-term basis, we need to develop a referral system 
where we need to develop the patients’ database. We 
hope that the officials of the Ministry will take relevant 
measures to standardize the patients’ database so that 
patients could be referred from the peripheral units to the 
general hospitals.   

To do that, we need to have Standard Operating 
Procedures. We know some of the Standard Operating 
Procedures are in place.  But these are not followed at the 
hospital level.  If we can convince the patients that the 
treatments that are available for different disease 
conditions at different hospitals are the same, then, we 
will be able to retain some of the patients at peripheral 
hospital levels instead of them going directly to the main 
treatment centres in the district or the province.   

So, at a time when we talk about the non-
communicable diseases which have reached epidemic 
proportions, we can easily lay down treatment criteria for 
conditions like hypertension, diabetes mellitus, strokes, 
cardiovascular disorders, et cetera.  We know that some 
of these guidelines are already laid down but they are not 
followed and we know in most of the European countries 
like in the United Kingdom, the NICE guidelines are 
available.  The National Institute for Health and Care 
Excellence has laid down criteria for management of 
more than 150 clinical conditions and they have Standard 
Operating Procedures for more than 300 different 
procedures and also for different surgical skills.   

So, we can gather some knowledge from the European 
countries, also from Australia and New Zealand and we 
can standardize treatment at the hospital level.  So, if the 
patients get to know that they receive the same treatment 
in the peripheral hospital, in the general hospital and also 
in the district hospital, irrespective of the health institute 

that they walk into, they would be convinced to go to 
such institutions. I think that is a very important aspect 
that we need to think of.  So, I request the Hon. Minister 
to go ahead and implement such criteria at least for 
treatment of main or selected diseases .   

This is very important, because as much as we talk 
about the non-communicable diseases, Sri Lanka is also 
having one of the fastest aging populations in the world.  
So, the aging population and related issues need to be 
addressed more vigorously. We know the patients suffer 
from muscle and bone related conditions like arthritis and 
also osteoporosis.  Also very importantly, nowadays an 
increasing number of people suffer from mental illnesses.  
These patients with mental health issues go unnoticed.  
Either they do not come to the hospital or they do not 
consider themselves as having such condition.  Even if 
they go to the hospital, they go undiagnosed.  Also 
because of the social stigma attached to such conditions, 
patients do not continue their treatment.  I think we need 
to have more psychiatrists in our hospitals. We are made 
to understand that we have only about 40 Consultant 
Psychiatrists in Sri Lanka now and we need more than 75 
Consultant Psychiatrists as per the current requirement. 
So, we hope that the Ministry will take necessary 
measures to train more Psychiatrists in the Sri Lankan 
health sector so that more patients would be diagnosed 
and they would be convinced to take treatment on a long-
term basis.   

I think, the important factor here is that we need to go 
for the basics to ensure that most of the conditions - the 
non-communicable diseases and the mental health 
conditions and the like - that could be prevented should 
be prevented rather than treating them. So, to do that, I 
think, we will have to start sending information and 
educate individuals, families and the community at large.  
We can start this from the preschool level.  I heard that 
the Hon. Minister was talking about this.  It is better to 
start sending that information to our students at the 
preschool level, primary school level and also secondary 
school level to ensure that students are aware of the non-
communicable diseases and other health hazards that 
occur more frequently amongst our population.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අතරතුරදී තවත් 
කරුණක් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම් දිනවල 
පැතිර යන ෙඩංගු උවදුර අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙන්වාසිකාගාරය වන මාදිෙවල ෙන්වාසිකාගාරෙය් ඉතා තදින් 
පැතිර තිෙබන බව මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව මම දැන ගත්තා. මාදිෙවල 
ෙන්වාසිකාගාරෙය් මන්තීවරුන් විශාල පිරිසකට වාෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් අඹු දරුවන්ට, ආරක්ෂක නිලධාරින් ඇතුළු 35 
ෙදෙනකුට දැනට ෙඩංගු ෙරෝගය වැළඳිලා තිෙබනවා. මාදිෙවල 
නිවාස සංකීර්ණෙය් මතු ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙඩංගු උවදුර ඉතාම 
කාර්යක්ෂමව මර්දනය කරන්න අවශ්ය  කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
කියන ඉල්ලීම මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ගරු කථානායකතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමතියි. ඒ වාෙග්ම මහජන ෙසෞඛ්ය 
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ෛවද්ය නිලධාරි වරෙයක්, - Public Health Inspector ෙකෙනක් - 
ඒ ස්ථානයට ෙයොමු කර, කඩිනමින් ෙඩංගු උවදුර මර්දනය කරලා 
ෙම් ස්ථානය ෙඩංගුවලින් ආරක්ෂිත කලාපයක් බවට පත් කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. 

මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී තවත් කරුණක් පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් කථා කළා. දැන් ෙම් රෙට්  ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපනය කර තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන ඉතාම 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 
පනත හරහා අලුතින් ස්ථාපනය කරන ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය මඟින් සාධාරණ මිලට, පමිතිෙයන් උසස් ඖෂධ ලබා 
ගැනීමට හැකි ෙව්වි කියලා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා.  මම හිතන්ෙන් ෙම් 
වන ෙකොට ඒ කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. නමුත් අවාසනාවකට 
වාෙග් ෙම් කටයුතු ඉතාම මන්දගාමීව සිදු වන බව ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත් පැහැදිලි වුණා. ෙම් ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරියට පත් ෙවලා ඉන්න ආචාර්යවරුන්, 
මහාචාර්යවරුන් ඖෂධ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචිය අලුත්වැඩියා 
කිරීම වැනි කටයුතුවලදී දැනට යම්කිසි මන්දගාමී තත්ත්වයකින් 
කටයුතු කරන බව දැනගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ ලියාපදිංචිය 
කමානුකූලව සහ ෙව්ගෙයන් සිදු ෙනොවුෙණොත්  යම්කිසි 
මට්ටමකින් ෙම් ර ෙට් ඖෂධ හිඟයක් ඇති ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ 
නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරන්න අපි කැමතියි.  

ෛවද්යවරුන්ෙග් සහ ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩෙය් ඉහළ 
මට්ටෙම් කැපවීම නිසා ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය අංශය ඉතාම ඉහළ 
මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබන බව මම ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් 
සඳහන් කරන්න කැමතියි. මාතෘ මරණ සහ ළදරු මරණ වාෙග්ම 
ෙබෝවන ෙරෝග, එන්නත් මඟින් මර්දනය කළ හැකි ෙරෝග - 
Vaccine-Preventable Diseases - සියල්ලම  මර්දනය කරලා, 
ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට පත් කර 
තිෙබන බව අපි සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Okay, Sir.  

ෙම් තත්ත්වය තවත් ඉදිරියට ෙගනි යන්න නම් අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙසෞඛ්ය අංශෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් අපමාණ 
කැප කිරීම් කරපු, විවිධ බාධක සහ  අඩු පහසුකම් මැද්ෙද් විවිධ 
දිස්තික් ෙරෝහල්වල, පර්යන්ත ෙරෝහල්වල, ගාමීය ෙරෝහල්වල 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යන ෙම් කාර්ය මණ්ඩල ෛධර්යවත් කිරීම 
කරන්න අවශ්යයි. ෙම් ෛවද්යවරුන් ෙම් රෙට් නිදහස්  අධ්යාපනය 
ලැබූවන්  බව ඇත්ත. නමුත් ෙම් ෛවද්යවරුන් අද ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයින් සමඟ සැසඳීෙම්දී සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අඩු 
වැටුපක් ගන්න පුද්ගලයින්.  

රෙට් ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් අධ්යාපනයක් ලැබූ පුද්ගලයින් 
හැටියට ඔවුන්ට සතුටු ෙවන්න තිබුණු එකම කාරණය තමයි 
මෑතකදී ඔවුන්ට ලබා දුන්නු වාහන බලපතය. ඒ වාහන බලපතය 
ඔවුන ් තමන්ෙග් වරපසාදයක් හැටියට පාවිච්චි කළා තමයි. ඔවුන්ට 

එය රාජ්ය ෙසේවය තුළ රැඳී ඉන්න වාෙග්ම ෙම් රට තුළ රැඳී ඉන්නත් 
උත්ෙත්ජනයක් ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
ෛවද්යවරුන්ෙග්  වෘත්තිය රැක ගන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
කියලා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා ෛවද්යවරුන්ට ඉතාම තදබල 
පහාරයක් එල්ල කරනවා අපි දැක්කා. කරුණාකර ඔවුන් සමඟ 
සාකච්ඡා කරන්න. ඔවුන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
සම්මුතියකට  එළෙඹන්න. ෙමෙතක් කල් ඔවුන්ට ලැබුණු වරපසාද 
අහිමි කරන්න කටයුතු කරන්න එපා. පුළුවන් නම් තව ෙදයක් 
වැඩිපුර ෙදනවා මිසක්, දීලා තිෙබන ෙද් නැති කරන්න කටයුතු 
කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීම අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කරනවා.  

 ෙහද ෙහදියන් ඇතුළු අනිකුත් ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලවලට 
අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා, උසස් අධ්යාපනය ඇතුළු අධ්යාපන 
කටයුතු සඳහා ලබා ෙදන සහෙයෝගය දිරිමත් කරන්න කියන 
ඉල්ලීමත් මම කරනවා. මට කථා කරන්න ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.02] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දින විවාදයට 

ගනු ලබන  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
අපි දන්නවා, කම්කරු අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් සැලකිය යුතු 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ යුතු අමාත්යාංශයක් බව. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් ධනය නිෂ්පාදනෙය්දී ධනය ඇති කරන්ෙන් වැඩ කරන 
ජනතාව. ඔවුන් වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම්, රෙට් ධනය නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙත් වත්ෙත් දළු හැදුණාට වැඩක් නැහැ, 
කම්කරුෙවක් ඒ දළු කඩන්ෙන් නැත්නම්.  ෙපොල් ගෙහේ ෙගඩි 
හැදුණාට වැඩක් නැහැ, ඒ ෙපොල් ෙගඩි කවුරුත් කඩන්ෙන් 
නැත්නම්. මහ ගලක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ, ඒ ගල කවුරුත් 
කඩන්ෙන් නැත්නම්. ධනය නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් මිනිසුන් වැඩ 
කෙළොත්. ඒ නිසා සමාජයක වගකීම තමයි ෙම් වැඩ කරන 
ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම; රැක බලා ගැනීම. නමුත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය 
දිහා බලපුවාම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මුළුමනින්ම සකස් වී 
තිෙබන්ෙන්, වැඩ කරන ජනතාව ෙමෙතක් යම් අයිතිවාසිකමක් 
දිනා ෙගන තිබුණා නම්, ඒ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරමින් පාග්ධන 
හිමිකාරිත්වයට අෙප් රෙට් ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ ඕනෑ ආකාරෙයන් 
මිලදී ගන්නත්, ඕනෑ ආකාරෙයන් ඉවත් කරන්නත් අවශ්යවන 
පහසුකම් සැලසීමත් අරමුණු කරෙගනයි. ඒ නිසා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, බැලූ බැල්මටම ඉතා 
ෙහොඳින් පැහැදිලියි ෙමෙතක් දිනා ෙගන තිෙබන අයිතිවාසිකම් 
කප්පාදු කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අලුෙතන් අයිතිවාසිකම් දිනා 
ගැනීම සඳහාත් බාධා ඇති කර තිෙබන බව. ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඒ එකින් එක අහන්නම්. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් 301 ෙඡ්දය යටෙත් සඳහන් ෙයෝජනාවට මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා .  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් දැනට තිෙබන 
කම්කරු නීතිය තමයි, ෙසේවකෙයකු මාස 6ක් -දින 180ක් වැඩ 
කෙළොත්- අඛණ්ඩ ෙසේවයක ෙයදුෙණොත් ඔහු සථ්ිර ෙසේවකෙයක් 
බවට පත් කළ යුතුයි යන්න. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක 
අවුරුද්දක් බවට පත් කරනවා. ඇයි ඒ? ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. මාස 6ක අඛණ්ඩ ෙසේවයක ෙයදුණු 

1311 1312 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකනකුට ස්ථිර කිරීම සඳහා අයිතිවාසිකමක් ලැෙබනවා. ඒ 
අයිතිවාසිකම අවුරුද්ද දක්වා වැඩි කරන්ෙන් ඇයි? ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ.  ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගදරින් 
ෙගනැල්ලා එක එක විධියට හදාපු නීති ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් වැඩ 
කරන ජනතාව සටන් කරලා දිනා ගත්ත අයිතීන්; තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්, අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් අරගළ කරලා දිනා ගත්තු අයිතීන්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, 
මාස 6ක අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක නිරතවන ෙකනකුට හිමි, සථ්ිර 
කිරීෙම් පදනම අවුරුද්ද දක්වා වැඩි කරන්ෙන් ඇයි කියලා. ඒ, වැඩ 
කරන ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හිතලා කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි; 
හාම්පුතාලාෙග් පැත්ෙතන් හිතලා කරන ෙදයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුව හැදුෙව් කවුද 
කියන එක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි, වැඩ කාලය පිළිබඳව. අය වැය කථාෙවන් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "... ෙසේවකයින්ට වැඩි විෙව්ක 
කාලයක් සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් සමඟ වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට දින 
05 වැඩ සතියක් නම් කරනවා" කියලා. දින 5යි, වැඩ සතියට. 
ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දින ෙදක වැඩ නැතිව ඉන්න පුළුවන්.  හැබැයි,  
දැන් වැඩ සතිය පැය 45යි. ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය 
අමාත්යතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි,  ෙම් 
දින පෙහේ වැඩ සතිය පැය 40 ද, පැය 45 ද කියලා. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ.  

වැඩ සතිය දින 05කට නම් කරනවා. හැබැයි, දැනට තිෙබන 
වැඩ සතියට පැය 45ක් අඩංගුයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, වැඩ 
සතිය දින 05යි කියලා. එෙහනම් පැය කීය ද? ගරු කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා කියන්න.    

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 

පැය 40යි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පැය 40යි?   

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දිනකට පැය 08යි? 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔව්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් ඒක අඩු, වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අය වැෙය් කියලා නැහැ ෙන්, පැය 09ක් කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අය වැය කථාෙව් කියලා නැහැ, පැය 09ක් කරනවා කියලා. 

හැබැයි, ෙම්වා හරියට අඩංගු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා හරිම අඩංගුව 
කියන්න. වැඩ කරන සතිය දින 05 නම් පැය කීය ද? ඒක කියන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමාෙගන් අහලා ෙනොෙවයිද ෙම්වා ලිව්ෙව්? 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙනොෙවයි 
ද ෙම්වා ලිව්ෙව්? තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, දින 05 
සතියට පැය කීයද කියලා.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, වැඩ කරන කාලය සතියට  දින 05යි.  

දවසක පැය ගණන වැඩි කරනවා කියලා ෙකොෙහේවත් කියලා 
නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙකොෙහවත් කියලා නැහැ. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 

තමුන්නාන්ෙසේ මා ෙම් කියන කාරණාවට එකඟතාවක් ෙදනවා ද? 
ඒ කියන්ෙන්, දැන් වැඩ කරන කාලය සතිෙය් පැය 45යි.  නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, වැඩ කරන කාලය සතියට දින 5යි 
කියලා. එෙහමනම් පැය 40යි ෙන්.  ඒ කියන්ෙන්, මීට පස්ෙසේ වැඩ 
සතිය පැය 40යි. එෙහම ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාතිතුමනි, එතුමාට mike එක ෙදන්න. ෙම් කාරණාව  හැන්සාඩ් 
වාර්තාගත ෙවන්න ඕනෑ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
එතුමා seat එෙක් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්වා හරියට කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා හංගන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, පැය 8ක වැඩ කරන දිනය ජාත්යන්තරය 

පිළිගත්ත එක. 

1313 1314 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පැය 8 වැඩ කරන දිනය ෙවනස් කරනවා කියලා ෙකොෙහවත් 

කියලා නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ කියන එකෙන්. 

"ෙකොෙහවත් කියලා නැහැ" කියන එක ෙනොෙවයි.  
තමුන්නාන්ෙසේලා කියලා නැහැ කියන එක ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්. පැය 8 වැඩ කරන දිනය ඒ විධියටම තිෙබනවා. සතියට 

දින 05යි. පැය 40යි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න, වැඩ කරන සතිය දින 05 නම් මීට 

පස්ෙසේ සතියකට අවශ්ය වන වැඩ කරන කාලය පැය 40යි. ඒක හරි 
ෙන්?  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ඊට එහා වැඩ  කරනවා නම් අතිකාල දීමනා  - OT -   

ෙගවනවා ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒක ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්.  

ඊළඟට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අංක 299 යටෙත් ඇති 
ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

      "...BPOs සහ  KPOs   ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උනන්දු වුවත් 
අපෙග් යල් පැනගිය කම්කරු නීති එයට බාධාවක් වී තිෙබනවා.  ෙමම 
ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කිරීමට කාලය එළඹ තිෙබනවා. 
ඊට අදාළ නීති සම්පාදනය කිරීමට අප රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා"  

ඇමතිතුමා කිව්ෙව්ත් ඒක තමයි. ෙම් කම්කරු නීති සමහර ඒවා 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  ඒක අපි පිළිගන්නවා.  
හැබැයි, ෙම් ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙසේවකයාෙග් පැත්ත ශක්තිමත් 
කරන්නද, හාම්පුතාෙග් පැත්ත ශක්තිමත් කරන්න ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය 
- ILO - එක්ක එකතු ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලා   ව්යාපෘතියක් 
කරෙගන ගියා, ෙම් කම්කරු නීති සංෙශෝධනය කරන්න. ඒ 
කම්කරු නීති සංෙශෝධනය කරන්න යද්දි,  පැය 08ක කාලය ගැන 
සාකච්ඡාවක් තිබුණා, ඒක ඇතුෙළේ.  ඒ වාෙග්ම තමයි කාන්තාවන් 
රාති වැඩ මුරයට ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් තිබුණා, ඒක 
ඇතුෙළේ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  
හාස්යජනකම කරුණ තමයි යම් ආයතනයක වැඩ වර්ජනයක් 
සිද්ධ වනවා නම්, ඒ ආයතන ඇතුෙළේ ජනමත විචාරණයක් 
තියන්න ඕනෑ වීම.  ඒ ආයතනෙය් ෙසේවකයින් බහුතර පමාණයක් 
වැඩ වර්ජනයට කැමැති නම්, එම වැඩ වර්ජනයට ෙපර ජනමත 
විචාරණයක් තියලා, ජනමත විචාරණෙයන් වැඩි කම්කරුවන් 
පමාණයක් වැඩ වර්ජනයට කැමැති නම්,  සති ෙදකකට පසුව වැඩ 
වර්ජනය කරන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩ වර්ජනය 
කියන්ෙන් කාලසටහන්වලටද?   

එෙහම ෙනොෙවයි, කම්කරුවන් වැඩ වැරීෙම් අයිතිය, අවුරුදු 
දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ අරගළ කරලා දිනාගත් අයිතියක්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් නීතිවලට ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කම්කරු නීති සංෙශෝධනයන් පිළිබඳව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. සියල්ල සාකච්ඡා 
කරලා අවසානෙය්දී තමයි වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡාවට 
ආෙව්. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ව එක මම පිළිගන්නවා.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට විනාඩියක් ඉඩ ෙදන්න.  

ෙම් කම්කරු නීති සංෙශෝධනය ඇත්ත වශෙයන්ම මමත් රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න ඉස්සරෙවලා 
කියාත්මක වුණු වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අනුගහය 
දක්වන්ෙන් ILO එක. එනම් ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, මම දන්නවා.  මම කිව්ෙව් ඒක ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
වෘත්තීය සමිතිවල නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් වුණු කමිටුවක් 

විසින් තමයි පධාන වශෙයන්ම ඒක විශ්ෙල්ෂණය කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක නිසා තමයි මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි, වෘත්තීය සමිති කියලා ෙපොදු ෙල්බල් එක දමන්න 
එපා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට තව විනාඩි භාගයක් ෙදන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කරුණාකර ඒ වෘත්තීය සමිති ෙමොනවාද කියලා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. මම එතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ඒක ඇහුවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙගොඩක් වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා, 
ආණ්ඩුවක් ආවාම Working Director post  එකක් ගන්න, 
ආණ්ඩුවක් ආවාම තමන්ෙග් උසස්වීමක් ගන්න, ආණ්ඩුවක් ආවාම 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කියලා ෙබොරු ලැයිස්තු හදාගන්න කටයුතු 
කරන වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ වෘත්තීය සමිති තමයි 
ෙම්ක නිෙයෝජනය කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර කියන්න 
ෙවනත් කවර වෘත්තීය සමිතිද ෙම්ක නිෙයෝජනය කර තිබුෙණ් 
කියලා. මම ඒක දැන ගන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පසු 
ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක වැඩ කළ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ 
වෘත්තීය සමිති එක්ක විතරයි කටයුතු කෙළේ. ඒ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති, ආණ්ඩුවත් 
එක්ක සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති. සමහර අය තනතුරු ගත්තා, 
සමහර අය සභාපතිකම් ගත්තා, සමහර අය Working Director 
posts ගත්තා. එෙහම කට්ටියටද, තමුන්නාන්ෙසේලා වෘත්තීය සමිති 
කියලා කියන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිසිෙසේත්ම කම්කරුවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින වෘත්තීය සමිති 
ෙනොෙවයි. ඒ, ආණ්ඩුවක් ආවාට පස්ෙසේ තමන්ෙග් රැකියාෙව් 
සුරක්ෂිතභාවය, උසස්වීම් ආදී  ෙවන ෙවන ෙද්වල් ෙවනුෙවන් 
සකස් කර ගත් වෘත්තීය සමිති. ඒවාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා, වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කළා 
කියලා. කවර වෘත්තීය සමිතිත් එක්කද සාකච්ඡා කෙළේ කියලා 
ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ෙම් අහන්ෙන් අවසන් 
සාකච්ඡාව ගැන ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී මම ඒක ඇහුවා.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 මූලිකව කළ සාකච්ඡාවට යම් යම් විෙරෝධතා තිබුණා.            

[බාධා කිරීමක්] හැබැයි, ඒෙකන් කියන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක අවසාන 
තීන්දුව කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. එච්චරයි මම 

කියන්ෙන්.  

ඊළඟට, තවත් කාරණයක් මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. දැන් ෙම් මුළු ෙයෝජනාවලියම ෙන් එන්ෙන්. දැන් 
ෙම්ෙකන් ස්ථිර කිරීෙම් කාලය වැඩි කරනවා, වැඩ  කරන කාලය 
වැඩි කරනවා. ඔබතුමා කියනවා, ඒක වැඩි කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. මම හිතනවා, වැඩි කරන්න තමයි යන්ෙන් කියලා.   

ඊළඟට, විශාම වැටුප ගැන කියනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
පැහැදිලිවම කියනවා, ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා සිට රාජ්ය 
ෙසේවයට බැ ෙඳන අයෙග් විශාම වැටුප අෙහෝසි කරනවා; ඒක 
අලුත් කමයකට සකස් කරනවාය කියනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ අලුත් කමය 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් තිෙබන කමය අෙහෝසි කරන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන් ඇයි?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විශාම වැටුප කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් හැම ෙදනාම සමාජය ෙවනුෙවන් සමාජ කාර්යයක් 
කරනවා. ගුරුවරිය ඉස්ෙකෝෙලට ගිහිල්ලා උගන්වනවා, ඇයට 
පඩියක් ලැෙබන එක ඇත්ත. හැබැයි, ඇය කරන්ෙන් සමාජ 
කාර්යයක්. බස් ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්තයා උ ෙද්ට බස් එෙක් 

ෙසනඟ ෙගන යනවා, මාසය අන්තිමට ඔහුට වැටුපක් ලැෙබනවා. 
හැබැයි, ඔහු කරන්ෙන් සමාජ කාර්යයක්. ෙමතැන ඉන්න 
ඔබතුමන්ලා උෙද්ට ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් සමාජ කාර්යයක්. ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට වැටුපක් 
ලැබුණත් ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව හැම ෙදනාම කරන්ෙන් 
සමාජ කාර්යයක්. ඔවුන්ට වැඩ කරන්න බැරි වුණාම  ඔවුන් රැක 
බලා ගැනීම සමාජෙය් වගකීමක් සහ යුතුකමක්. ඒක සමාජ 
වගකීමක්. ඔවුන්ට වැඩ කරන්න බැරි නම්,  තමන්ෙග් ජීවිතය 
පවත්වා ෙගන යාෙම්දී  අපහසුතාවට පත් ෙවනවා නම්, ඔවුන් රැක 
බලා ගැනීම සමාජ වගකීමක්. ඒ සමාජ වගකීම තහවුරු කිරීම 
තමයි විශාම වැටුප. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ජනවාරි 
මාසෙය් 01වැනිදා සිට රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයෙග් විශාම 
වැටුප අෙහෝසි කරනවා කියලා. ෙමවැනි ෙයෝජනා එන්ෙන් ඇයි 
කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම්ක පළමුවැනි වතාව 
ෙනොෙවයි.   

රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව 2003 ජනවාරි 
මාසෙය් 01වනිදා ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවයට බැ  ෙඳන අයෙග් විශාම 
වැ ටුප අෙහෝසි කරනවා කියලා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ 
ෙයෝජනාව ෙගනා ෙවලාෙව් ෙම් ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
අමාත්යවරයා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන කථා කෙළේ ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමා එදා ඒක අනුමත කළාද? 2003 ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා 
සිට රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප අෙහෝසි කරනවා කියලා 
රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව 2003 අය වැය 
 ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පැත්ෙත් 
ඉඳ ෙගන කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඒක කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
කප්පාදු කිරීමක් කිව්වා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා, ඒක 
කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැකීමක් කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
තනතුරු මාරු ෙවන ෙකොට පතිපත්තිත් මාරු ෙවනවාද? පුටු 
මාරුව මතද පතිපත්ති තීරණය වන්ෙන්? ඒක අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
විශාම වැටුපට අත තියන්න හදනවා.   

ෙහද සිසුන් පාඨමාලාවට බඳවා ගන්ෙන්ම රාජ්ය ෙසේවයට 
ඇතුළත් කර ෙගන. දැන් ෙහද විදුහල්වල ෙහද සිසුන් 7,000ක් 
විතර ඉන්නවා. ඒ අයත් විශාම වැටුප අහිමිවීෙම් අනතුරට 
මුහුණපා සිටිනවා. ඒ නිසා පළමුව කළ යුතු වන්ෙන් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් විශාම වැටුප ආරක්ෂා කරන අතර, ඉන් අනතුරුව රාජ්ය 
ෙසේවය ෙනොවන ෙවනත් වෘත්තීන්වල ෙයෙදන පිරිස් ඉන්නවා 
නම්,- ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවල ෙවන්න පුළුවන්, 
ස්වයංරැකියාවල ෙවන්න පුළුවන්- සමාජ වගකීමක් හැටියට 
අවසන් භාගෙය්දී ඒෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතයත් සුරක්ෂිත කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතුව සුරක්ෂිත කර තිෙබන ෙද් කපන එක ෙනොෙවයි.  
අනික් අයෙග් ජීවිතය නැවත සුරක්ෂිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය පිළිබඳවයි තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ.  හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර තිෙබන්ෙන් 
සුරක්ෂිත කර තිෙබන ජීවිතයත් කප්පාදු කරන එක ගැනයි.  

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ 
පකාශනවල දිගටම ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් රුපියල් 10,000 දීමනාව 
මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලායි.  දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, "රුපියල් 10,000 දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක විශාම වැටුප ගණනය කිරීම සඳහා සලකා 
බලනවා" කියලා. දැන්  තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම ෙන් කියන්ෙන්?  
EPF, ETF සඳහාත් ඒ රුපියල් 10,000 දීමනාව සලකා බලනවාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් මම දැන ගන්න කැමැතියි. ඒක 
කියන්න ඕනෑ.  ෙමොකද,  කම්කරු අමාත්යාංශය මඟින් නිෙයෝජ්ය 
කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරුන් ෙවත යවන ලද චකෙල්ඛයක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. "අනුර මුතුකුමාරණ, කම්කරු ෙකොමසාරිස්/කාර්මික 
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සම්බන්ධතා" කියා එහි තිෙබනවා.  එතුමා විසින් ඒ චකෙල්ඛෙය් 
ඉතා පැහැදිලිව දීමනා ටික නම් කර තිෙබනවා.  ඒ අතුරු දීමනා 
කිසිෙසේත්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක කර ගැනීම 
සඳහා සලකා ෙනොබැලිය යුතුයි කියා එහි තීරණය කර තිෙබනවා. 
නමුත්  තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් කියනවා,  "විශාම වැටුපට නම් ෙම් 
රුපියල් 10,000 දීමනාව සැලකිල්ලට ලක් කරනවා" කියලා.  
එෙහම නම්  මාස් පතා වැටුෙපන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
දායකමුදල්  කපනෙකොට, ඒ සඳහා ෙම් රුපියල් 10,000 
සැලකිල්ලට ලක් කරනවාද?  ඒක දැන ගන්න වුවමනායි.  
ෙමොකද, ලබන මාසෙය් සිට වැටුප ලැෙබනවා.  වැටුප 
ලැෙබනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා නිකුත් කර තිෙබන නිෙයෝගය 
කුමක්ද?  

ෙම් ලැෙබන රුපියල් 10,000 දීමනාව ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල සඳහා දායක මුදල් කැපීම සඳහා උපෙයෝගී කර 
ගන්නවාද? ඒ පිළිබඳ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ.  
නැත්නම් ඒ රුපියල් 10,000 සැලකිල්ලට ලක් කරන්ෙන් විශාම 
වැටුපට විතරද?  ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට එය අදාළ 
ෙවන්ෙන් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
එය අදාළ කරගත යුතුයි.  ඒ පිළිබඳ චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරන්න 
කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අර්ධ රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට ෙම් රුපියල් 10,000 ලබා දුන්නාට, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ෙයෝජනාෙවන් රාජ්ය ෙසේවෙය් අයට 
පමණයි බැඳීම ඇති ෙවන්ෙන්. අනික් අයට නැහැ.  ඒ වාෙග්ම 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල  පිළිබඳ  ඇති වී තිෙබන පශ්නය ගැන  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති  තරම් කථා කළා. මා දැක්කා,  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විදුලිබල අමාත්යවරයා FCID එකට ගිහින් 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා විෙශේෂෙයන් වාර්තා 
කර තිබුණ බව. ඒ වාර්තාවට අනුව 2009 සිදුවූ රුපියල් ෙකෝටි 
300ක අර්ථ සාධක බැඳුම්කර ගනුෙදනුව ගැන ඇමති සියඹලාපිටිය 
රහස් ෙපොලීසියට පැමිණිලි කර තිෙබනවා.   විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
රුපියල් ෙකෝටි 300කට සිදු වුණ ෙදයක් නැහැ කියලා එතුමා 
කියනවා.    

ඒ ෙවලාෙව් විදුලිබල ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටිෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේයි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කම්කරු ඇමතිවරයා 
වශෙයන් පත්වී සිටිනවා.  ඒක ෛදවෙය් සරදමක් වෙගයි.   එදා 
රුපියල් ෙකෝටි 300 ගනුෙදනුව සිද්ධ වුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අනුමැතිෙයන්ද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ.  රුපියල් ෙකෝටි 300 
බැඳුම්කරවල ආෙයෝජනය කෙළේ සියලු අර්ථ සාධක අරමුදල් 
එකතුකරලා මහ බැංකුව හරහා ද කියා මම පළමුෙකොටම දැන 
ගන්න කැමැතියි.  එෙහම නැත්නම් විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුෙළේ 
එකතු වුණු මුදල්, විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවනම ආෙයෝජනය කළාද?  
ෙමොකද, ෙම් ආෙයෝජනය සිද්ධ වුෙණ් මහ බැංකුව හරහා නම්,  
ෙම්ක විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අර්ථ සාධක අරමුදල් ද නැත්නම් ෙවන 
ෙවන ආයතනවල අර්ථ සාධක අරමුදල් ද කියා මහ බැංකුෙවන් 
ෙහොයන්න බැහැ.   එතෙකොට ඒෙක්දී  ෙපොදු අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
ආෙයෝජනයක් ෙවන්න ඕනෑ.  හැබැයි, ෙම්ක විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
කියා නිශ්චිතව ෙවන් ෙවනවා නම්, ෙම් ආෙයෝජනය කර 
තිෙබන්ෙන් මහ බැංකුව හරහා ෙනොෙවයි.   

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ෙසේවකයන්ෙගන් එක්රැස් කර 
ගන්නා  අර්ථ සාධක මුදල් ටික ෙවනම බැඳුම්කරවල තැන්පත් කර 
තිෙබනවා. එතෙකොට එක් එක් ආයතනවලට ඒ මුදල් ෙවන 
ෙවනම ආෙයෝජනෙය් ෙයොදවන්න පුළුවන්ද? ඒ ෙවලාෙව් විදුලිබල 
අමාත්යවරයා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ ගත් තීන්දුව ෙමොකක්ද 
කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කම්කරු 
ඇමතිවරයා හැටියට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැන ගන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, ෙම් මුදල රුපියල් බිලියන 3ක් වනවා.  
ඒ කියන්ෙන්  රුපියල් ෙකෝටි 300ක් වනවා.  විදුලිබල මණ්ඩලයට  
රුපියල් ෙකෝටි 300ක් ෙවනම බැඳුම්කර වල තැන්පත් කරන්න 

අයිතියක් තිෙබනවාද?  නමුත් මා දන්ෙන් නැහැ, ගරු සියඹලාපිටිය 
අමාත්යවරයා තමයි එෙහම කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයක් තමයි  කියන්ෙන්. එෙහම 
නම් ඒ මුදල මහ බැංකුවට ගිහින්, මහ බැංකුව හරහා ආෙයෝජනය 
ෙවන්න ඕනෑ.  හැබැයි, විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවනම ආෙයෝජනය 
කර තිෙබනවා. එතෙකොට විදුලිබල ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටිෙය් 
ඔබතුමායි.  මම නැවත නැවත ෙමය කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ 
ටිකක් හරි නැගිටීවි කියලායි.  නමුත් මීට ෙපර කලබල   වුණ තරම් 
තමුන්නාන්ෙසේ කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය  
සභාපතිතුමනි, ඒ කාරණයට එතුමා කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ 
කාරණයත් කලබල ෙවන්න ඕනෑ එකක් ෙන්ද? නමුත් එතුමා 
එතැනම වාඩිෙවලා, කලබල නැතුව ඉන්නවා.  මම අහන්ෙන් ඒ 
ෙමොකද?  විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබඳ තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.    

ඊළඟට,  ජීවන අංකය ගැසට් කිරීම  පිළිබඳ කාරණය ගැනත්   
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැන ගැනීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
දැන් ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ජීවන අංකය රුපියල් 280 මට්ටෙම් පමණ පවතිනවා. හැබැයි,  
ජීවන අංකය 280 මට්ටෙම් පැවතුණාට අවුරුදු ගණනාවකින් 
තවමත් එය ගැසට් කර නැහැ.  ගැසට් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන, 
ජීවන අංකය සඳහා ලබා ෙදන දීමනාව විශාල ෙලස අඩු වී 
ලැෙබමින් තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් ජීවන අංකය ගැසට් කරන්ෙන් 
කවදාද?  ෙමොකද, අලුත් පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය, පවුලකට 
ජීවත්වීමට යන වියදම් පැස යන ඒ දර්ශක ඔක්ෙකෝම ගණනය කර 
තිෙබනවා. හැබැයි, ගණනය කළාට තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් ජීවන 
අංකය ගැසට් කරන්ෙන් නැහැ. ගැසට් කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?   
ජීවන අංකයට ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 180ක් අද ලබා ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවනවා.  ජීවන අංකය ගැසට් කිරීම පමා කර තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒක 
ගැසට් කරන්ෙන් කවදාද? ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.  
ෙමොකද, නීති සම්පාදනය කර දීලා තිෙබනවා;  ජීවන අංකයට 
අනුව ෙගවීමක් ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  නමුත් ජීවන 
අංකය ගැසට් කරන්ෙන් නැතුව, ජීවන අංකය සඳහා ෙගවීම ලබා 
ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ජීවන 
අංකය ගැසට් කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙග් අවධානය   විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව 
මම අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  ෙම් ඔක්ෙකෝම වැඩ 
කරන ජනතාව.  Garment factory එකක ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙවනත් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයක ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, 
වතු ක්ෙෂේතෙය් ෙවන්න පුළුවන්. ඔවුන් වැඩ කරන ජනතාව. ඔවුන් 
විකුණන්ෙන් තමන්ෙග් ශමය. සමහර අය තමන්ෙග් ශමය 
විකුණනවා ෙවන්න පුළුවන් ෙත් දළු කඩන්න. තවත් ෙකෙනක් 
තමන්ෙග් ශමය විකුණනවා ෙවන්න පුළුවන් බදාම අනන්න. තවත් 
ෙකෙනක් තමන්ෙග් ශමය විකුණනවා ෙවන්න පුළුවන් machine 
පාගන්න. ෙම් විකුණන්ෙන් ශමය. හැබැයි, ෙම් ශමය එක් එක් 
විධියට ෙවන ෙවනම ගණනය කරන්ෙන් ඇයි? අදත් වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් දවසක වැටුප රුපියල් 450යි. එය සාධාරණයි ද? 
රුපියල් 450කින් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්ද? අෙනක් 
දීමනා ඔක්ෙකොම-ඒ දීමනා ලබා ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ.- ඒ 
කියන්ෙන් දින 25ක් අඛණ්ඩව වැඩට යන්න ඕනෑ. ඒ ඔක්ෙකොම 
සම්පූර්ණ කෙළොත් රුපියල් 620ක් හම්බ ෙවනවා. අපි අහන්ෙන් 
ෙමොන පවුලකටද රුපියල් 620කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්?  

අපි දන්නවා, එම රුපියල් 620න් කම්කරුෙවෝ වැඩිපුරම  
පිරිසක් ෛදනික වැටුප වශෙයන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
450ක් බව. ෙමොකද, ඔය රුපියල් 620 ලබා ගැනීම සඳහා අෙනක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරුණු සම්පූර්ණ කිරීම පහසු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි? ඔවුන්ෙග් 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
නම්; ඔවුන්ෙග් ජීවන රටාව ඉතාමත් අපහසුතාවකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් දින 25ක් අඛණ්ඩව වැඩට එනවා කියන එක ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක බැලුවාම ආශ්චර්යයක්. ඒ නිසා 
ඉතාමත් බාධාවන්වලට වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාව පත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් 
පහළම ජීවත් ෙවන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාව. අෙප් 
රෙට් නූගත් ෙර්ඛාෙවන් පහළම ජීවත් ෙවන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ 
කරන ජනතාව. අෙප් රෙට් අනාරක්ෂිත ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් පහළම 
ජීවත් ෙවන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාව. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් ෙලඩ ෙරෝග වැළඳීෙමන් අනතුරුදායකම ෙලඩ ෙරෝග 
හැෙදන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාවට. අෙප් රෙට් වැඩිපුරම 
මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් දුවා දරුවන්. අෙප් රෙට් වැඩිපුරම රක්ත 
හීනතාවෙයන් ෙපෙළන්ෙන් වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
ගැබිනි අම්මලා. සාධාරණද ෙම්ක?  

ඔවුන් අෙප් රෙට් ශම බලකාෙය් ෙකොටසක් ෙනොෙවයිද? ඒක 
හරියට සුද්දාෙග් කාෙල් වාෙග් ෙකොම්පැනිවලට විකුණපු මිනිස්සු 
ටිකක්ද? ඒක නූතන වහල් ෙසේවයක්ද? ෙකොම්පැනිවලට උකස් 
තියලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "ඒ මිනිසුන් අයිති 
ෙකොම්පැනියට. ඉස්පිරිතාෙලත් අයිති ෙකොම්පැනියට. පාරත් අයිති 
ෙකොම්පැනියට. ෙරෝහලත් අයිති ෙකොම්පැනියට." කියලා. 
එෙහමනම්, ඡන්ෙද් ගන්ෙන් ෙමොකටද? ඡන්දයත් ෙදන්න කියන්න 
ෙකෝ, ෙකොම්පැනියට. ෙකොම්පැනිෙය් කළමනාකරණයට Manager  
ෙතෝරන්න. ඡන්දය විතරක් ගන්න ෙකොට ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාවට 
අයිති පාර, පාෙද්ශීය සභාවට අයිති ඒ පෙද්ශය, කියලා කියනවා. 
නමුත්, ඒ ඡන්ෙද් ගන්න විට විතරයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
නීතිය හදන විට ෙම් ෙකොම්පැනියට අයිති ෙසේවකයන්ෙග් ඉඩම් 
බලා ගන්න ඕනෑත් ෙකොම්පැනිෙයන්; ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය බලා ගන්න ඕනෑත් ෙකොම්පැනිෙයන්; ඒෙගොල්ෙලොන්ෙග් 
පාර හදලා ෙදන්න ඕනෑත් ෙකොම්පැනිෙයන්. එෙහමනම්, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ආකාරයට ෙම් 
වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාවෙග් ජීවිත විශාල අනාරක්ෂිත 
තත්ත්වකට පත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු නි ෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාව මුහුණ දීලා තිෙබන 
ගැටලු සම්බන්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට වඩා විෙශේෂ 
අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියනවා.  

ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකොටසක්; ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව 
එක් ෙකොටසක්; ෙම් රෙට් ශමය විකුණන ජනතාව එක් ෙකොටසක්. 
ෙම් සමාජ පජාව අන්තර් දරිදතාවෙයන් ෙහබි, සමාජ තත්ත්වෙයන් 
පහළම ජීවත් ෙවනවා. ඒ පජාව ඉදිරියට ෙගන යෑම අෙප් 
වගකීමක් ෙනොෙවයිද? ඒ සම්බන්ධෙයන් නීති සම්පාදනය කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක් ෙනොෙවයිද? ඔවුන් නිකම් එෙහට 
ෙමෙහට විකිෙණන කුණු භාණ්ඩ බවට පත් වුණු මිනිස් 
ෙකොට්ඨාසයක් වශෙයන් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවමින් තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වතුකරෙය් ජීවත් ෙවන ජනතාවෙග් 
පශ්න පිළිබඳව මීට වඩා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙය් 
අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියලා මම කල්පනා කරනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි manpower ෙසේවකයන් පිළිබඳව; මිනිස් බල සැපයුම් 
ආයතන පිළිබඳව. ෙමය දිගින් දිගටම මතු වුණු පශ්නයක්. 

ෙටලිෙකොම් ආයතනය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ආදී රාජ්ය ආයතන 
ගණනාවකටම මිනිස්බල ෙසේවා සපයන ආයතනවලින් 
ෙසේවකයින් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙටලිෙකොම් ආයතනෙයන් එක ෙසේවකෙයකු සඳහා 
විශාල වැටුපක් ෙගවනවා. හැබැයි, ඒෙකන් හරි අඩකට ආසන්න 
පමාණයක් තමයි වැඩ කරන පුද්ගලෙයකුට ලැෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
නූතන වහල් ෙසේවෙය් වහල් ඒජන්සි ආයතනයි.  

ෙමහි විශාල ගැටලු ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මට 
මතකයි ඒ manpower ෙසේවකයන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණයක් 
පැවැත්වුණ බව. එතෙකොට, ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ෙවන්න 
කලින් ඔවුන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා  දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා ඒ 
උද්ෙඝෝෂණය හමුවට ගිහිල්ලා කිව්වා,"අෙප් රෙට් manpower 
ෙසේවාව අෙහෝසි කරනවා" කියලා. එනම්, මිනිස් බල ෙසේවාව 
සපයන ආයතනයන්හී ෙසේවාව අෙහෝසි කරනවා කියලා. හැබැයි, 
තවම අෙහෝසි කරලා නැහැ. තවම රාජ්ය ආයතන ගණනාවකටම 
ෙම් අය ෙසේවකයින් ගන්ෙන් විවිධ agencies හරහා. ඒවා ඇවිල්ලා 
වහල් agencies. මිනිසුන් මිලදී ගන්නවා, මිනිසුන් විකුණනවා. ෙම් 
නූතන වහල් ෙසේවයට තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැතිද? ඒක කරන්න 
ඕනෑද? බැඳීමක් නැහැ. වැඩ කරන ආයතනයත් එක්ක බැඳීමක් 
නැහැ; වැඩ කරන ආයතනයට වගකීමක් නැහැ; වැඩ කරන 
ආයතන කිසිම බැඳීමකට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. වැඩ කරන 
ස්වාමියාෙග් කිසි බලපෑමක් නැහැ. ෙමොකක්ද, ෙම් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙවන ආයතනයකින් මිනිසුන් මිලදී ගන්නවා.  

ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් තිෙබන මිනිස් බල 
සැපයුම් ආයතන, -ඒ ෙසේවාව- අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. ෙමය 
මිනිසුන් මිලදී ෙගන මිනිසුන් විකුණන ෙසේවාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනාධිපතිවරයා පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ෙපොෙරොන්දු වුණා වාෙග්ම ෙම් මිනිස් බල සැපයුම් ෙසේවාව අෙහෝසි 
කරන්න ඕනෑ කියන ෙයෝජනාව අපි නැවත කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම්ක කළ යුතු කාර්යයක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට විෙශේෂෙයන් ෙයොමු කරන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් ස්වයං රැකියාවල නිරත වන පිරිස් පිළිබඳවයි. ඔවුන්ට 
වග කියන තැනක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අය කියනවා දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතියි කියලා. තවත් 
සමහර අය කියනවා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට අයිතියි කියලා. අද 
අෙප් රෙට් ස්වයං රැකියාවල නියුතු වන කණ්ඩායම් විශාල 
ශමයක්, විශාල ෙව   ෙළඳ ෙපොළක්, විශාල සමාජ අවශ්යතාවක් 
සපුරනවා. ඔවුන් තී වීලර් රියැදුරන් ෙවන්න පුළුවන්; බිම් මල් 
වගාකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්; මල් වගාකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය කුඩා කර්මාන්තයක් කරන අය 
ෙවන්නත් පුළුවන්. ඔවුන්ෙග් රැකවරණයට අද වග කියන්ෙන් 
කවුද? ඔවුන් කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ළඟට ගිහින් ළතැෙවනවා. 
එෙහම නැත්නම්, ඒ අය තවතවත් ආයතනවලට යමින් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා වැඩ කරන ජනතාවෙග් වගකීම, කම්කරු අමාත්යාංශයට 
පවරා ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මා දන්ෙන් නැහැ ඒකට සම්පාදනය කරන්න ඕනෑ නීති 
ෙමොනවාද කියලා. හැබැයි ඔවුන්ට රැකවරණයක් නැහැ. ගිහිල්ලා 
ඔවුන්ෙග් කථාවක් කියන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඔවුන්ට 
අසාධාරණයක් වුණාම ඒක විසඳා ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒ 
නිසා අද අෙප් රෙට් ස්වයං රැකියාවල නිරත වන ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් විශාල පංගුවක් සාධාරණය ඉටු ෙනොවන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මම 
ඒ පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
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ඊළඟ කාරණය, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
permit එක අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ පශ්නයයි.  

ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 'වාහන බල පතය' 
කියන්ෙන් ඒ අය දිනාගත් අයිතිවාසිකමක්. ඒවා විශාල පමාණයක් 
ලැබුෙණ්ත් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙතෝරා ගන්නා ලද යම් යම් 
තනතුරු සහ නිලධාරින් සංඛ්යාවකට විතරයි ඒවා ලැබුෙණ්. ඒක 
ඔවුන්ෙග් සාධාරණ අයිතියක්. රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙම් ලැෙබන 
වැටුෙපන්, ෙගයක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවාද? 
රුපියල් 40,000ක 45,000ක මාසික වැටුපක් අරෙගන වාහනයක් 
ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්ද? වාහන බල පතය නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිබු ෙණ්? ඒ වාහන බල පතය වාහනයක් ලබාගැනීම සඳහා ඉතාම 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරනවා, වාහන බල 
පතය අෙහෝසි කරන්න. ඒ ගැන එක එක කථා කියනවා.  

මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද හරි කියලා. අගමැතිවරයා 
කියනවා, අවුරුදු 10න් 10ට ෙදන කථාවක්. අපි බලමු, අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්මත කරගන්නා දවෙසේ ෙමොකක් කරාවිද කියලා. එය 
අවුරුදු 10න් 10ට ෙදන්නම් කියලාත් කියනවා. මුදල් ඇමතිවරයා 
කියනවා, රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ෙදන්නම් කියලා. ෙමොනෙමොනවා 
හරි ඒවා කියකියා ඉන්නවා. කියකියා ඉන්ෙන් නැතිව අද ෙම්කට 
නිශ්චිත උත්තරයක් ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. සමහර අයට 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා, ඒ අය වාහන බල පත අරෙගන විකුණලා 
කියා. ඇත්ත. ඒ ගැන අපිත් දන්නවා. වාහන බල පත අරෙගන 
විකුණා තිෙබනවා; රුපියල් ලක්ෂ 15ට, 18ට විකුණා තිෙබනවා. 
හැබැයි විකුණලා ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ෙමොකද, 'වාහන බල 
පතය' කියන්ෙන්, වාහනයක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට වාහන බල පතය 
දුන්නාට පසුව ඔවුන් තවත් මුදලක් ෙවන් කරන්න ඕනෑ වාහනයක් 
ෙගෙනන්න. ඔවුන්ට ඒ මුදල ෙසොයාගන්න බැරි වුණාම ඔවුන් 
කරන ෙද් තමයි, වාහන බල පතය විකුණා ලැෙබන මුදලට සමාන, 
අඩු වටිනාකමක් සහිත වාහනයක් ගන්න එක. එෙහම නැත්නම් 
සමහර අය වාහන බල පතය විකුණා ෙගයි බිත්ති නංවාගන්නවා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කරන ඔය සියලු පකාශ මුදල් 

ඇමතිවරයාට කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මුදල් අමාත්යාංශයට විතරක් ෙනොෙවයි. 

තමුන්නාන්ෙසේ කම්කරු අමාත්යවරයා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
කැබිනට් එෙක් ඉන්නවා ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කැබිනට් එෙක් සාමුහිකත්වය. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වැඩ කරන අයෙග් අයිතිවාසිකම් ෙන්, මුදල් ඇමතිවරයා 

කප්පාදු කෙළේ.  

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙම් සාකච්ඡා වන්ෙන්, මුදල් අමාත්යාංශය ෙයෝජනා කරපු යම් 

යම් ෙයෝජනා ගැනයි. ෙම්වා ගැන තවම ස්ථිර තීන්දුවක් නැහැ. 
ෙම්වා සාකච්ඡා ෙවනවා. ෙම්වාෙය් නිර්මාතෘවරයා මුදල් 
ඇමතිවරයායි. මට අදාළ වන්ෙන් කම්කරු අමාත්යාංශයට, එෙහම 
නැත්නම් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ ෙසේවකයන් ගැනයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
වාහන බල පතය ඒ ෙගොල්ලන්ට හිමි නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඉස්සර ෙවලා අර විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 

අර්ථ සාධක මුදල ගැන අහන ෙකොටත් ඔය විධියට නැඟිට්ටා නම් 
මම හරිම සතුටුයි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක ෙවනම එකක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආ, ඒක ෙවනම එකක්ද? ඒක අදාළ නැතිද? මා හරි සතුටුයි, 

ඒකටත් ඔය විධියට උත්තර ෙදන්න නැඟිට්ටා නම්.  එෙහම නම් 
කමක් නැහැ. 

  
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ඉඩ ෙදන්න, ඒ ගැන කියන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ආෙය් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් අවශ්ය  නැහැ. මා කථාව අවසන් කරන්නයි ෙම් 

හදන්ෙන්. අපි දහවල් ෙදොළහමාරට ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු, දිවා 
ආහාරය සඳහා නතර කරන්නත් ඕනෑ ෙන්. මා ෙම් කියන්ෙන්, අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෂය පථයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙද්යි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හා, හා, කියන්න ෙකෝ. කියන්න ෙකෝ. ඒ ගැන කියන එක 

ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා නැවත පශ්නය අහන්නම්. විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් රුපියල් ෙකෝටි 300ක් 
අතුරුදහන් වී තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමා තමයි අමාත්යවරයා. 
දැන් ඔබතුමා තමයි කම්කරු අමාත්යවරයා. ඔබතුමායි, අද ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා කරන්න සිටින ෙකනා, එදා ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල ශූන්ය කරපු ෙකනා. මම දැන් දැනගන්න 
කැමැතියි, ඒ පිළිබඳ උත්තරය. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
කරුණාකර මට ඉඩ ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමා, විදුලිබල 

මණ්ඩලෙය් ඔය සඳහන් කරන අර්ථ සාධක ෙකොටස මහ බැංකුෙව් 
තැන්පත් කරන අර්ථ සාධක අරමුදලක් ෙනොෙවයි. ඒක විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් අතර පවතින ෙපෞද්ගලික අර්ථ සාධක 
අරමුදලක්. ඒ අරමුදල පාලනය වන්ෙන්, ඒ සාමාජිකයන්ෙගන් 
සැදුම් ලත් කමිටුවකින්. ඒ ගැන තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්ත් ඒ අයයි. ඒ 
නිසා ඒ ගැන කිසිම බලපෑමක් ඇමතිවරයා වශෙයන් මට කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙම්ක සාමාන්යෙයන් පවතින ෙසේවක අර්ථ සාධක 

අරමුදලක් ෙනොෙවයි? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් ඒකටම ආෙව්ණික වුණු එකක්. එෙහම ෙන්ද, 

ඔබතුමා කියන්ෙන්?  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමාට වග කීමක් නැහැ. 

එෙහම ෙන්ද, කියන්ෙන්? 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කමිටුවකින් තමයි තීරණය කරන්ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කමිටුවකින් තමයි තීරණය කරන්ෙන්. 

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක කලින්ම නැඟිටලා කියන්න  ෙන් තිබුෙණ්. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම පැහැදිලි කෙළේ, ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. 

මම පැහැදිලි කෙළේ, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන, තමුන්නාන්ෙසේ 
වග කියන ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙකොටස් පිළිබඳවයි. විශාම වැටුප 
අෙහෝසි කිරීම තමුන්නාන්ෙසේට අදාළයි; ෙසේවකයන්ෙග් වැඩ කාලය 
දීර්ඝ කිරීම තමුන්නාන්ෙසේට අදාළයි; ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා 
ගත් ෙසේවකයන් ස්ථිර කිරීෙම් කාලය දීර්ඝ කිරීම තමුන්නාන්ෙසේට 
අදාළයි. [බාධා කිරීමක්] ඒවා තමුන්නාන්ෙසේට අදාළයි. [බාධා 
කිරීමක්] කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙපනී සිටින්ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, විශාම වැටුප අෙහෝසි කරලා තිෙබන්ෙන් 

රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග්යි. ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා 
කරන ෙවලාෙව් අපි කථා කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින් ගැනයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය තමයි කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද? 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය තමයි කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශය. තමුන්නාන්ෙසේට මම අමාත්යාංශෙය් විෂය 
පථයත් මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට කම්කරු 
අංශය විතරද, අයිති? වෘත්තීය සමිති කියන ෙකොටස අයිති නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්] ෙම්වා වෘත්තීය සමිතිවල පශ්න ෙන්. ෙම්වා 
වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පශ්න ෙන්; වෘත්තීය 
සමිතිවල ෙයෝජනා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ මැදිහත් ෙවලා විසඳන්න 
ඕනෑ ඒවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශය "කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති" කියලා නම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්? අන්න ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්ක අදාළයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙම් පශ්නය ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරලා, වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
කප්පාදු කිරීම සඳහා සකස් කරලා තිෙබන ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයට සංෙශෝධන සිදු කරාවි කියලා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
මම නතර ෙවනවා, ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.00ට  නැවත  රැසව්ිය. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் . .    
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m and then resumed,    

             
සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 

ෙයෝජනා කරන ෙමන් ගරු මන්තීතුෙමකුෙගන් කරුණාෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 
"ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා  මූලාසනය 

ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப  மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 
Whereupon   Hon. Lucky Jayawardana took the Chair. 

 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරන මන්තීවරෙයකු වන ඔබතුමා  මූලාසනෙය් සිටින ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් හා ෙසෞඛ්ය 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය  අමාත්යාංශෙය්  වැය ශීර්ෂ  සාකච්ඡා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්,  මට ලැබී තිෙබන ඉතා ෙකටි කාලය තුළ 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් අදහස් කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙසෞඛ්ය ෙක්ෂ්තය රටක ඉතා වැදගත් ක්ෙෂේතයක්. පසු ගිය 
කාලවල ෙම් අමාත්යාංශය භාරව දක්ෂ ඇමතිවරු ගණනාවක්ම 
කටයුතු කළ බව මට මතකයි. ෆවුසි ඇමතිතුමා කාලයක් ෙම් 
අමාත්ය ධුරය දැරුවා.  ඒ වාෙග්ම  ගරු  ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා, පී. දයාරත්න මැතිතුමා,  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  
මැතිතුමා, අෙප් වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල  සිරිෙසේන 
මැතිතුමා වාෙග්ම, ඉතාම ෙකටි කාලයක් අෙප් තිස්ස අත්තනායක 
මැතිතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කළා. ඒ ඒ කාලවල 
ෙම් අමාත්යවරුන් හැම ෙදනාම ෙම් අමාත්යාංශ ෙය් තිබුණු 
අඩුපාඩුකම්, ගැටලුවලට යම් යම් විසඳුම් ලබා දුන්නා. අද ෙම් 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන්ෙන් ගරු  රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමායි. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට  ඉතා සමීප සම්බන්ධතාවක් තිෙබන ෙකනකු හැටියට  
මා දකිනවා. ෙමොකද, එතුමා වෘත්තිෙයන් ෛවද්යවරයකු වන 
නිසා. එබැවින් එතුමා ෙමම අමාත්යාංශයට ෙබොෙහෝෙසයින්  ඔබින  
නිසා, එතුමා ෙම් අමාත්ය ධුරයට පත්වීම හැෙමෝෙග්ම සතුටට 
කාරණයක්. ෛවද්යවරෙයක් නිසාම, එතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ධුරය 
දරන ෙම් කාලෙය් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී  තිෙබන ගැටලු, අඩු 
පාඩුකම්වලට සම්පූර්ණ විසඳුම් ලබා ෙදයි කියන  
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙම් රට තුළ තිෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙලඛනෙයන් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් විශාල මුදලක්  
ෙවන් කර තිබීම ඉතා සතුටට කාරණාවක්. අද ෙම් රට තුළ 
ශීඝෙයන් පැතිර යන වකුගඩු  ෙරෝගය  නිවාරණය  සඳහා විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙම් රජෙයන් ෙයොමු වී තිෙබනවා.  ෛවද්යවරුන්ෙග් 
වාර්තා අනුව, ෙම් වන විට  රජරට ජනතාවෙගන් සියයට 15.5ක් 
වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරු වී සිටින බවයි දැනගන්නට තිෙබන්ෙන්. 
අවාසනාවකට වාෙග්  වකුගඩු ෙරෝගය නිට්ටාවටම සුව කිරීම 
සඳහා  බටහිර ෙහෝ ෙද්ශීය  ඖෂධයක් ෙම් වනතුරු ෙසොයා ෙගන 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, රජරට පවතින ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙම් රජය ෙම් අය වැෙයන්  මිලියන 
200ක පමණ මුදලක් වැය කරමින් මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් නවීන 
තාක්ෂණෙයන් යුත් ෙරෝහලක් ඉදි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එෙමන්ම වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය රුධිර කාන්දුකරණ 
මධ්යස්ථාන 1000ක් දිව යිෙන් විවිධ පෙද්ශවල පිහිටුවීමටත් රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. ෙම් සඳහාත් මිලියන 6500ක පමණ 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.    

පසු ගිය කාලෙය් පමිතිෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර භාවිතය නිසා, 
ඒ ෙපොෙහොරවල තිෙබන රසායනික දව්ය මිශ නිසා,  විවිධ ෙරෝග 
ෙම් රට තුළ ඇති වී තිෙබන බව අපි හැෙමෝම දන්නවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ තත්ත්වය ෙම් වකුගඩු   ෙරෝගයට විශාල වශෙයන්  
බලපා ඇති බව ෛවද්ය වාර්තාවලින් අපට දැන ගන්නට 
ලැෙබනවා. අද ෙම් රජය ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කරලා, ඒ 
ෙගොවීන්ට ඉහළ පමිතිෙයන් යුත් ෙපොෙහොර  ලබාගැනීම සඳහා 
මුදල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

ඒක ඉතාම  ෙහොඳ ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය සඳහා අප අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් තමන්ෙග් දවසක වැටුප එකතු කළ බව. ඒ මඟින් අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා, රුපියල් ලක්ෂ 96ක පමණ මුදලක් එකතු 
කර ගන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, වකුගඩු  ෙරෝගීන්ෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අරමුදල ෙවනුෙවන් ඒ මුදල ෙහට උදෑසන 11.00ට පමණ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට භාර ෙදන්න. ෙම් කටයුත්ත අෙනකුත් 
අමාත්යාංශවලටත් ආදර්ශයක් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. දියවැඩියාව, ෙඩංගු, වකුගඩු ෙරෝග, පිළිකා වැනි 
ෙරෝගවලට අදාළ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සහාය දැක්වීම පිණිස 
ජාතික විද්යා පදනමට ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 250ක් 
ලබා දීම, ෙම් රටට නිෙරෝගී ජනතාවක් බිහි කිරීම සඳහා ගත් 
බුද්ධිමත් පියවරක් හැටියට මා දකිනවා.  

අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයත් අමතක 
කර නැහැ. බටහිර ෛවද්ය කමය ෙම් රෙට් පචලිත වීමට ෙපර 
අෙප්ම  ඖෂධ භාවිත කරමින් කියාත්මක වුණු පැරණි ෛවද්ය 
කමයක් අප සතුව තිබුණා. එය අමතක ෙනොකර, ඖෂධ පැළෑටි 
වගා කිරීම සඳහා ෙගොවීන් ෙදසිය ෙදෙනකුට ඉඩම් ලබා දීමටත් 
ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අදත් අෙප් රෙට් 
ගම්මානවල ජීවත්වන ජනතාව තමන්ට ෙරෝගයක් වැළඳුණු විට 
ඉතා විශ්වාසවන්ත පැරණි ෛවද්ය කම සඳහා ෙයොමු ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමස්ත ෙරෝහල් පද්ධතිය 

ගත්තාම මධ්යම රජෙයන් පාලනය වන ෙරෝහල් සහ පළාත් 
සභාවලින් පාලනය වන ෙරෝහල් යනුෙවන් ෙරෝහල් වර්ග ෙදකක් 
තිෙබනවා. සීමිත පධාන ෙරෝහල් සංඛ්යාවක් විතරයි මධ්යම 
රජෙයන් නඩත්තු කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
නමුත් පළාත් සභාවලින් පාලනය වන ෙරෝහල් ඉතා විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමාත් පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරයකු විධියට කටයුතු කරපු නිසා. මහනුවර 
දිස්තික්කය ගත්තාම මහනුවර මහ ෙරෝහලත්, ෙප්රාෙදණිය 
ශික්ෂණ ෙරෝහලත් පමණයි මධ්යම රජෙයන් පාලනය වන්ෙන්. 
අෙනක් සියලුම ෙරෝහල් පාලනය වන්ෙන් පළාත් සභාවලින්. 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, මහනුවර සිට මාතෙල් දක්වා 
දිෙවන ඒ-9 මාර්ගෙය් තිෙබන එකම ෙරෝහල අකුරණ ''සියා'' 
ෙරෝහලයි. එම ෙරෝහල 1985 වර්ෂෙය් හිටපු පාකිස්තාන 
ජනාධිපති, මුහම්මද් සියා උල් හක් මැතිතුමාෙග් නමින් නම් කළා. 
පාකිස්තාන රජෙයන් අපිට ඒ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
කාලෙය් ශල්යාගාරයක් පවා එම රජෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ගිලන් රථයකුත් ඒ කාලෙය් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. 
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් අද වනවිට එම ශල්යාගාරය 
හරියාකාරව කියාත්මක  ෙනොවන තත්ත්වයකයි පවතින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම එම ෙරෝහෙල් විවිධ අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මධ්යම රජය, පළාත් සභා රජය කියලා බලන්ෙන් නැතිව 
අවශ්යතා අනුව ඒ ෙරෝහල්වල තිෙබන අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ 
කිරීමට අෙප් ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

තව එක කරුණක් ගැන සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව මා 
අවසන් කරනවා. අද වනවිට මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධව 
ගැටලු රාශියක් පැන නැඟී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් 
දන්නවා, මුස්ලිම් ෙකෙනකු මිය ගියාට පසුව පැය 24ක කාලය තුළ 
භූමදාන කටයුතු සිදු කරන්නට ඕනෑ බව. නමුත් අද මහනුවර මහ 

ෙරෝහෙල් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු පැවැත්වීෙම්දී සිදුවන 
පමාදයන් නිසා අපට ගැටලු රාශියක් මතු වී තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධව අධිකරණ අමාත්යතුමාත් සමඟ අෙප් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා සාකච්ඡා කර, විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ෙකෙනකු මිය 
ගියාම, ඒ මෘත ශරීරය ඉතාම ඉක්මනින් නිදහස් කිරීම සඳහා යම් 
කිසි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන 
ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මට ලැබුණු ෙම් ෙකටි කාලය තුළ සියලු ෙද් පිළිබඳවම 
කරුණු දැක්වීමට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව මෙග් කනගාටුව පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.10] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පළමුෙවන්ම මා කම්කරු 
හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  කම්කරුවන් කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
හැකියාව, තමන්ෙග් ශමය, තමන්ෙග් දැනුම විකුණා ඒ වැටුෙපන් 
ජීවත් ෙවන අයයි. ඒ අය ෙම් සමාජෙය් පභූවරුන් ෙනොෙවයි. ඒ 
අය ෙම් සමාජෙය් එක එක තලවල ඉන්නවා. නමුත් ඒ අය අන් 
ෙකෙනකුෙග් ෙසේවකයන් හැටියට තමයි වැඩ කරන්ෙන්. අන් 
ෙකෙනකු පධාන වූ ආයතනයක ෙසේවක මට්ටෙම් වැඩ කරන, 
ශමය විකුණන ෙම් ජනයා, සාමාන්යෙයන් සමාජ ගනුෙදනුවලදී 
දුබල පැත්තටයි වැෙටන්ෙන් කියන ෙත්රුම උඩ ඉඳෙගනයි 
කම්කරු නීති හදලා තිෙබන්ෙන්. ජාත්යන්තර කම්කරු පඥප්ති 
හදලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙසේවකයාට රැකවරණය ලබා දීම පිණිසයි. 
එෙසේ සිදු කර තිෙබන්ෙන්, ෙසේවකයාෙග් දුබලතාව ස්වභාවෙයන්ම 
තිෙබන නිසායි. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ ෙසේවකයා ෙනොසිටින්න ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙමොකුත් නැහැ කියන එකත් කියන්න ඕනෑ. ඉංජිෙන්රු 
මහත්වරුන් ඉන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම තවත් 
තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ අය අවශ්යයි. 
නමුත් ෙම් අය ඔක්ෙකෝම සිටියත්, අන්තිමට ඒවා කියාවට 
නැ  ෙඟන කම්කරුවාෙග් දෑතින් තමයි සියලුම ෙද් නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන්. කම්කරු දිනයක් ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසායි. 
කම්කරුවා විවිධ මට්ටම්වලින් හඳුන්වනවා. සුදු කර පටි 
 කම්කරුවා, නිල් කර පටි කම්කරුවා වශෙයන්. නමුත් ඊටත් ඉහළ 
තාක්ෂණෙය් ෙයෙදන  අය කම්කරු නාමෙයන් හැඳින්වූෙය් 
නැතත්, ඒ අයත් ෙම් කියන වර්ගයට ඇතුළත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 15ක කාලයක් 
ලැෙබ්වි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊළඟට, මා මතු 
කරන්ෙන්, කම්කරුවාට එම රැකවරණය ෙකොපමණ ෙහොඳින් ලබා 
ෙදනවාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැනයි. ඒකට අෙප් කම්කරු නීති 
තිෙබනවා; කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා;  කම්කරු 
උසාවි තිෙබනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙසේවකයාට 
එෙරහිව නිතරම නැඟී සිටින අෙනක් පාර්ශ්වය වන හාම්පුතා 
සමාජෙය් බලවත් ෙකෙනකු වීමයි. ඒ නිසා ඔහුෙග් බලපෑම 
සමාජෙය් හැම තැනකම තිෙබනවා. කම්කරුවාෙග් අයිතිවාසිකම් 
උඩ කම්කරු නීතිය කියාත්මක ෙවන්න යනෙකො ට, අර 
හාම්පුතාෙග් බලපෑම් නිසා පමාදයන්, බාධාවන් ඇති ෙවනවා. 
ෙම්ක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. නමුත් ෙම් ගැන හරි 
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[ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා] 
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තක්ෙසේරුවක් සිදු කරලා, එය කමානුකූලව අඩු කර ගැනීම සඳහා 
මාර්ගයක් ෙසොයාෙගන එය කියාත්මක කරවීමට කම්කරු 
අමාත්යාංශය තවම ෙයොමු ෙවලා නැහැ. ෙම් විවෘත ආර්ථිකෙය් 
ව්යසනයත් සමඟ පසු ගිය කාලය මුළුල්ෙල්ම කම්කරුවාෙග් 
අයිතිය පිළිබඳව කටයුතු කරන නිලධාරි තන්තෙය් ස්වභාවයත් 
එන්න එන්නම කමානුකූලව  කම්කරුවාට අහිතකර වී තිෙබනවා. 

ඊළඟට,  රුපියෙල් වටිනාකම අඩු ෙවනවා. එෙසේ අඩු 
ෙවනෙකොට අපනයනකරුවන්ට වැඩිෙයන් මුදල් ලැෙබනවා. ඒ 
අපනයනකරුවන්ට වැඩිෙයන් මුදල් ලැබුණාට, ඒෙකන් කිසියම්ම 
පංගුවක් කම්කරුවන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අෙනක් අතට , මුදෙල් 
වටිනාකම බාල්දු වීම නිසා ආනයනයන්ෙග් මිල වැඩි වනවා. ඒෙක් 
බර කම්කරුවන් දරා ගන්න ඕනෑ. මුදල් බාල්දු වීෙම් ෙදපැත්තක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙදපැත්ෙතන් ෙහොඳ පැත්තත් මිනිසුන්ට නැහැ. ඒෙක් 
නරක පැත්ත ගත්තත් මිනිසුන්ට වගකීම, බර දරා ගන්න සිදුෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙපෞද්ගලික අංශයට රුපියල් 2,500ක් ෙදන එක. 
ෙම්කට ෙකකර ගගා ඉන්ෙන් ෙමොකටද? රුපියල් 2,500 
ෙපොෙරොන්දුව දීලා දැන් අවුරුද්දකට ළං ෙව්ෙගන එනවා. දැන් 
වුවමනා කරන්ෙන්, ෙම් කටයුත්ත කිරීමට අවශ්ය  නීතිය කියාවට 
නඟන්නයි; නීතිය ෙකටුම්පත් කරන්නයි; නීතිය ෙගෙනන්නයි. 
එෙහම නැතුව හාම්පුතාලාෙගන් -  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 

කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තීන්දු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි මා කියන්න හැදුෙව්. තවමත් තීන්දුෙව් ඉන්ෙන්. 

ෙකටුම්පත තවමත් ආෙව් නැහැ. ෙම්කට ගත වුණු කාලය ගැනයි 
මා කියන්ෙන්. ෙමවැනි කාලයක් ගත විය යුතුව තිබුෙණ් නැහැ. 
Tax deductions ඔක්ෙකොම වහාම ලැබුණා. ඒ වාෙග් ෙම්වාත් 
ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්වා ෙදන්න කල් යනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ලංකාෙව් පසු ගිය ඉතිහාසෙය්ම ෙම් වාෙග් නීති ෙකටුම්පත් 

කරලා තිෙබන්ෙන් එක වරයි. ෙම් ෙදවන වාරය.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක වැරැදියි. අෙප් එන්.එම්. ෙප ෙර්රා සෙහෝදරයා හිටපු 

කාලෙය් එවැනි නීතියක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒක ෙදවතාවක් 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ෙමෙහමයි ඒක වුෙණ්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කථා වුණා. විරුද්ධ පක්ෂය කිව්වා ෙන්, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පස්ෙසේ ෙමොනවත් 

ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඉතින් අපට 
බැරි වුණා, ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම නීතියක් - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙබොරු. අමූලික ෙබොරු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කිව්වා. එෙහම කිව්ව නිසා ෙගනාෙව් නැහැ. එෙහම නැත්නම් 

මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙගෙනන්න තිබුණා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගමැතිතුමනි, හිටෙගන ෙබොරු කියන්න එපා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පස්ෙසේ reply කරන්නම් ෙකෝ. ඇත්ත වශෙයන්ම 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කළා, සම්මත කරලා ෙදන්ෙන්  නැහැයි 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කරුණාකර ඔබතුමා මෙග් කාලය ගන්නත් එපා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් සිටියා. සම්මත 

කරලා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Now, you are obstructing me.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay, I will speak later. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
You are obstructing me. Please sit down!  

දැන් මා ෙම් කියා ෙගන ආෙව්, ෙම් රුපියල් 2,500 ෙදන එකට 
ෙමච්චර කල් ෙකකර ගාන්න ෙදයක් නැහැ කියලායි. රුපියල් 
2,500ක්  ෙදන්න කියලා  කිව්වා නම්,  ඊළඟ මාසෙය් ඒක 
ෙකෙරන්න තිබුණා. ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැත්නම් නීතිය 
ෙගෙනන්න තිබුණා. නීතිය ෙගනාෙව් නැත්ෙත් අපි උදවු 
ෙනොකරන නිසා ෙනොෙවයි, නීතිය ෙගනාෙව් නැත්ෙත් 
හාම්පුතාලාට උදවු කරන්න ඕනෑ නිසායි. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
ඒකයි මෙග් ෙචෝදනාව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතෙකොට දැන් ෙගෙනන්ෙන්?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඒ ගැන කථා කරමු.  

දැන් ෙම් රෙට් කම්කරුවන්ෙග් බලපෑම වැඩියි. රුපියල් 2,500 
සම්බන්ධෙයනුත්, අනිත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයනුත් අතිවිශාල 
කම්කරු ෙපළපාළි 19වන දා වන විට තමුන්නාන්ෙසේලාට දකින්න 
පුළුවන්. EPF, ETF පශ්නය සම්බන්ධෙයන් පකාශ නිකුත් කරලා 
තිෙබනවා. පකාශ නිකුත් කිරීම පමාණවත් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඊෙය් වෘත්තීය සමිති ඇවිල්ලා අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර 

සතුටත් පකාශ කර ගියා. ඔබතුමා තවම දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා 
වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට සම්බන්ධකම් තිෙබන වෘත්තීය සමිති එක්ක ෙනොෙවයි ෙන් 

තමුන්නාන්ෙසේ වැඩ කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ වැඩ කරන්ෙන් 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තී සමිතිත් එක්ක. ෙම්ක එදා ඉඳලා 
තිෙබන තත්ත්වයක් ෙන්. විපක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති 
ෙවනම තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති 
ෙවනම තිෙබනවා. දැන් අය වැ ෙය් ෙම් ෙයෝජනාව අස් කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒකට සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒවා සිද්ධ වන තුරු 
ෙම්වා ගැන උද්ෙඝෝෂණය කරන එක නවතින්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, “manpower” කියන 
වසංගතය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් 1977න් පසුව විවෘත 
ආර්ථිකෙය් ව්යසනයත් එක්කයි. ෙම් manpower agencies නැති 
කරන්න ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග්  කාලෙය්දී වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදාෙගන එය ඉදිරියට කියාත්මක කර ෙගන ගියා. 
නමුත් ඒක අවසන් කරන්න බැරිවුණා. ෙම් manpower agencies 
කමය, උපෙකොන්තාත් කමය නිසා විශාල ජන ෙකොටසකට 
කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා අපි 
ඔක්ෙකොම කියනවා. නමුත් ෙම්ෙක් ඇත්ත ෙහේතුව තමයි, ඒ 
ආයතනවල ඉන්න පධාන උදවියම තමයි  manpower agencies 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ඊළඟට ඒ ආයතනවලට manpower 
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නවා. ෙම් manpower ෙසේවකයන් 
කියන්ෙන් එක්තරා වහලුන් පිරිසක්. ෙම් මිනිසුන්ට කිසිම 
අයිතිවාසිකමක් නැහැ, ඔවුන්ෙග් රැකියාෙව් සුරක්ෂිතභාවයක් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පිළිබඳව කියාත්මක ෙවයිද කියා මට 
නම් සැකයක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්ථාවරය 
ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා අෙප් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද,  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොෙරොන්දු අතර රැකියාෙව් සුරක්ෂිතභාවය 
ගැන හුඟාක් කථා කරලා තිබුණු බව මට මතකයි.  

ඊළඟට දින පෙහේ සතිය ගැන කථා කරනවා. ඒක, දවෙසේ වැඩ 
කරන පැය 8, පැය 9 දක්වා වැඩි කිරීෙම් උපකමයක්. ඒකට 
කම්කරුවන් සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ඒකත් ඉවත් කර ගන්න කටයුතු කරන්නය කියලා කියනවා. ඒ 
කරුණු කම්කරුවන්ටයි, හාම්පුතුන්ටයි කථා කර ගන්න ඉතුරු 

කරන්න. ඒ ෙදෙගොල්ලන් සාකච්ඡා කරලා සතියට දින පහක් වැඩ 
කරනවාද, දවසකට පැය 9ක් වැඩ කරනවාද කියලා තීරණයක් 
ගනියි. ඒ  සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ට තීරණයක් ගන්න ඉඩ 
තබන්න. එෙහම නැතිව මුදල් ඇමතිතුමා ෙම්කට අත ගහන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒකයි ෙම්ෙක් මූලික කාරණය. ආණ්ඩුව 
කම්කරුවන්ට විරුද්ධව හාම්පුතාෙග් පැත්ෙත් ඉඳලා ඒ ෙයෝජනාව 
ෙග්න එකටයි අෙප් විරුද්ධතාව.  

ඊළඟට රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුපට තමුන්නාන්ෙසේලා 
කැපිල්ල දාලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙයෝජනාව පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒ සඳහා ෙකොච්චරද විශාල මුදලක් 
යනවාය, වැටුප්වලට රුපියල් බිලියන 600ක් යනවාය, විශාම 
වැටුප්වලට රුපියල් බිලියන 300ක් යනවාය, නමුත් ආණ්ඩුෙව් මුළු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 2,000යි කියලා. කවුද ෙම්කට පළි?  ඒ 
සඳහා වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ රජෙය් ෙසේවකයාද? රුපියල් 
10,000ත් ලැබුණු නිසා රජෙය් ෙසේවකෙයෝ තමයි බලාෙපොෙරොත්තු 
තියාෙගන තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳට ඡන්දය දුන්ෙන්. දැන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒෙක් ෙකොඩිවිනය කණපිට හැරිලා එනවා. ඒ වුණත් 
අපි ඒ අය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියයට 24ක්, සියයට 28ක්ව තිබූ ෙකොම්පැනි ආදායම් බදු සියයට 
16 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. එය අඩු කෙළේ කවුරු 
ෙවනුෙවන්ද? විශාමිකයා තමන්ෙග් දායකත්වය ෙදන්න ඕනෑ, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඉහළ පන්තිෙය් ෙකොම්පැනිකාරයින්ෙග් ඉහළ 
ආදායම්වලින් අය කරන බදු අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන් තමයි 
ආණ්ඩුෙව් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉස්ෙසල්ලාම දායකත්ව pension ෙයෝජනාව කවුද ෙගනාෙව්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවුරු ෙගනාවත් ඒක වැරදියිෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාෙග් නායකයා ෙන්, ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවුද ඒක නැවත ෙවනස් කරලා දායකත්වය නැති විශාමය 

දුන්ෙන්? මහින්ද මහත්මයා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ලස්සනට විශ්ෙල්ෂණය කරනවා, ඇයි දායකත්ව pension එක 

තිෙබන්නට ඕනෑ කියලා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා හා අපි ඇතුළත් වුණු ආණ්ඩුෙව් මහින්ද මහත්මයා. 

මහින්ද මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව විශාම වැටුප් කමය නැවතත් ඇති 
කළා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ජනතාව ෙවනුෙවන් වුණු අකුළාගත් 
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මැදිහත්වීම් ආපහු ඇති කළා. නැති කරන්න කියලා ෙගනා 
ෙයෝජනාව ෙවනම කථාවක්. ඒක නිසා අද ෙම් පශ්නය අවලංගු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. විශාමිකයා දායක ෙවන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් 
විශාමයට. අෙනක් පැත්ෙතන් ආණ්ඩුව කියනවා, "අපට 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2,000යි,  ඒ නිසා ෙම්වාට වියදම් 
කරන්න අමාරුයි" කියලා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ආණ්ඩුව සියයට 24ට, 28ට තිබුණු බද්ද 
සියයට 16 දක්වා අඩු කරලා ආණ්ඩුෙව් ආදායම අඩු කරෙගන 
තිෙබනවා. පැහැදිලි යි ෙන්, ෙමොන කාරණාව උඩද ෙම්වා 
කරන්ෙන් කියලා. කවුද ෙම්වාෙය් බර අදින්ෙන්? අඩු 
ආදායම්ලාභින් බර අදිනවා, ඉහළ ආදායම් තිෙබන උදවියෙග් 
පහසුව හා සහනය ෙවනුෙවන්. 

මීළඟට, අපි වතු කම්කරුවන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඇයි, අර 
"සුපිරි ලාභ" කථාව ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අවුරුද්දකට රුපියල් 
මිලියන 2,000ක් සුපිරි ලාභ ලබනවා. ඒවා, ආෙයෝජනය අනුව 
බැලුවාම සුපිරි ලාභ. ඇත්තටම ලාභ තිෙබන්නට ඕනෑ 
ආෙයෝජනෙය් පමාණයටෙන්. ආෙයෝජනෙය් පමාණයට 
අනුපාතිකව බැලුවාම සුපිරි ලාභ ලබන අයෙගන් බද්දක් ගන්න 
එක හරි. ඒ ලබාගත් බද්ද ඇයි අත් හරින්ෙන්. "සුපිරි ලාභ" 
කියන්ෙන් ලාභ ෙනොෙවයි, අෙප්ක්ෂිත ලාභය ඉක්මවා ලබන ලාභ 
මට්ටමක්. ඒ අය ආණ්ඩුවට බද්දක් ෙගව්ෙවොත් ඒක ෙම් රෙට් 
කන්න ෙබොන්න නැති හිඟාකන මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් අඩු 
ආදායම් ලබන මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, රජෙය් වියදම් ෙවනුෙවන් 
කරන යුතුකමක් ෙනොෙවයිද? බුදු දහම ගැන නිතර කථා කරනවා 
ෙන්. බුදු දහෙම්ත් කියලා නැද්ද, ඒ වාෙග් මිනිස්සුන්ට 
ඉස්ෙසල්ලාම කන්න ෙබොන්න දීලා තමයි බණ කියන්න ඕනෑ 
කියලා. බුද්ධාගම ගැන කථා කරන නිසයි මම ඒක කියන්ෙන්. 

වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000ක් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ඒවා තමයි ෙම්. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට දීමනාවක් වශෙයන් ලබා දුන් රුපියල් 10,000 මූලික 
වැටුපට එකතු කරන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. එෙහම ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්ද ගත්ෙත්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්ද ගත් ඒ රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් රුපියල් 
10,000 දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කිරීම කල් දාලා තිෙබනවා. 
අන්තිමට ඒකත් ෙපොෙරොන්දුවක් විතරයි. ෙමොකද, දින සියෙය් 
ෙපොෙරොන්දු ඔක්ෙකෝම ඉටු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දුවල නැහැ, රුපියල් 10,000 මූලික 

වැටුපට එකතු කරනවා කියලා. දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දුවල 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 10,000ක් ෙදනවා කියලා විතරයි. ඊට පස්ෙසේ 
ඉඳලා තමයි අපි කියන්ෙන්, එම දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු 
කරනවා කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒෙක් නැති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දු 

ඉටු වුෙණ් නැති බවයි මම කියන්ෙන් ඇමතිතුමනි. දින සියෙය් 
ෙපොෙරොන්දු ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙත්වලට සහනාධාර ෙදන 
ෙපොෙරොන්දුව කඩ කිරීෙම්දී, රබර් සහනාධාර ෙපොෙරොන්දුව කඩ 
කිරීෙම්දී, වීවලට වැඩි කරපු මිල නැවත අඩු කිරීෙම්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා කඩවුණු ෙපොෙරොන්දුෙව් නායකයින් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒකම තමයි ෙම් රුපියල් 10,000 දීමනාව,- 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
කවුද ඒක වැඩි කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙවයි, අපිමෙන් 

වැඩි කෙළේ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැඩි කෙළේත් තමුන්නාන්ෙසේලා. වැඩි කරලා මිනිස්සුන්ව 

රවට්ටලා,- [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, වාඩිෙවන්න. වාඩිෙවන්න 
මහත්තෙයෝ. [බාධා කිරීමක්] පඩත්තලෙයක් ෙවන්න හදන්ෙන් 
නැතුව වාඩිෙවන්න. පඩත්තලෙයක් ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වාඩිෙවන්න පඩත්තල කථා කියන්ෙන් නැතුව. [බාධා 

කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීතුමාෙග් බාධා 
කිරීම නවත්වන්න. එක්ෙකෝ එතුමාෙග් කාලය මට ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට කමක් නැහැ එතුමා කථා කළාට. නමුත් මෙග් කාලය 

ගන්න එතුමාට බැහැ. [බාධා කිරීමක්] නිකම් පඩත්තල කථා 
කියන්න නැඟිට්ටාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. තමන්ට කථා 
කරන්නට ෙදයක් තිෙබනවා නම්, ඒකට තමන්ෙග් කාලය ෙගන 
කථා කරන්න. තමන්ට බාධාවක් කරන්න ඕනෑ නම්, ෙමොෙළේ ඇති 
විධියට බාධාවක් කරන්න. එතෙකොට ඒකට ෙමොෙළේ ඇති විධියට 
උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]  නිකම් කෑ ෙකෝ 
ගසමින් දිගටම බාධා කළාම ෙම් ගරු සභාව ෙගන යන්න 
පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් විධියට ෙම් ගරු සභාව ෙගන යන්න පුළුවන්ද?  [බාධා 

කිරීමක්] මට ඇෙහන්ෙන්  නැහැ ෙමොනවත්, මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ ෙමොනවත්. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙමොනවත් මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට mike එක 
දීලා නැහැ. ඔය වාෙග් වාචාල කථාවලින් වැඩක් නැහැ. තමන්ෙග් 
කාලය ෙගන කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න, ඔබතුමන්ලා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාව බැඳලා දාන්න 

බැරිද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාව බැඳලා දාන්න 
බැරිද?  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, වාඩි 

ෙවන්න. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අපි ඉස්ෙසල්ලාම ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. 

ඒක  ඉෙගන ගන්ෙන් නැතිව නිකම් වාචාලෙයක් වාෙග්  අනුන්ට 
බාධා කිරීම තමන්ෙග් job එක කර ගැනීම- [බාධා කිරීම්] අනුන්ට 
බාධා කිරීම තමන්ෙග් job එක කර ගැනීම- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඉස්ෙසල්ලාම ඔබතුමා ඔය වහල් භාවෙයන් මිෙදන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වහල්ලු විධියට හිටිෙය් කම්කරුෙවෝ, අතීතෙය්. ඒ 

කම්කරුෙවෝ වහල් භාවෙයන් නිදහස් කර ගන්න අපි ෙගන ගිය 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ තමයි අද කම්කරුවන්ට ෙම් අයිතිවාසිකම් ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. අපි  ඒ මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කථා කරන විට, අද 
නැවතත් වහල් හිමියන් ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේ බව මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] අද 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කරන- [බාධා කිරීම්] හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔය විධියට හැසිරුෙණොත් මතක තියා ගන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේටත් කථා කරන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ, ෙම් ගරු 
සභාෙව්. අපිත් ඔය වැෙඩ් තමුන්නාන්ෙසේට කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේත් කථා කරන්න නැඟිටින්න. එදාට ඕකම තමයි 
තමුන්නා න්ෙසේට ලැෙබන පිළිතුරත්. මතක තියා ගන්න, මතක 
තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි, නැඟිටලා කථා කරන්නෙකෝ, 
එදාට මම කියන්නම් තමුන්නාන්ෙසේට කරන වැෙඩ්. [බාධා කිරීම්] 
ඒ නිසා- 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 
  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට විනාඩියක් ඉතිරි ෙවන එක ඔබතුමා කියනවාද සාධාරණයි 

කියලා? එක පැත්තකින් අගමැතිතුමා මෙග් කාලය ගත්තා. ඊළඟට  
ෙමතුමා මෙග් කාලය කෑවා. ෙම් වාෙග්- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා විනාඩි 2කින් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් අද ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් හාම්පුතාෙග් ෙකොන්තාත්කාරෙයක්. 

කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කරන කථාවලට බාධා කිරීෙම් ගිවිසුම 
උඩ එතුමාට ගතමනාවක් දීලා ඇති. ඒක ෙවනම කථාවක්. නමුත් 
මම කියාෙගන යන්නට ඕනෑ ඉතිරි- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාටත් 
ෙදන්නම්, කථා කරන්න. ඔබතුමා කථා කරන්න නැඟිටින්න 
දවසක, එදාට මම ෙදන්නම්. ෙහොඳයි, මම ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වතු කම්කරුවන්ට ෙදන 
පර්චස් 7ක පමාණය අපට වහාම ෙදන්න පුළුවන්, ආෙය් ෙගවල් 
හදන ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව. එතෙකොට ඒෙගොල්ල 
පුළුවන් පැලක් හදා ගනීයි. ඒක විකුණන්න බැරි ෙවන විධිෙය් 
ෙකොන්ෙද්සියක් දාන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා "Land Trust" 
කමය කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඒෙක් ඉදි කරන ෙදයක් විකුණන්නට 
පුළුවන්, නමුත් ඉඩම විකුණන්නට බැහැ. එවිට ඒ ඉඩෙම් මිල 
ඉහළ යන්ෙනත් නැහැ. එවිට ඊළඟට ඒ ඉඩම ගන්න ෙකනාට අඩු 
මිලට ඉඩම ගන්නත් පුළුවන්. එම නිසා ෙම් පර්චස් 7ක් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ පමාද ෙනොකර ඉක්මනින්ම කියාත්මක කරන්න 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් නිදහස් ෙවෙළඳ කළාපෙය් 
කළමනාකරණය ෙපෞද්ගලික අංශයට දුන්ෙනොත්, නරියාට 
කුකුළන් භාර දුන්නා හා සමානයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් උදවියට 
භාර දුන්ෙනොත් ෙම් නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය් කළමනාකරණය, 
ෙම් කම්කරුවන් පිළිබඳව යුතුකම් ඉටු කරනවාද කියලා ඒ අය 
බලන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙකොම්පැනියක් හැටියට ඒ අයෙග් වැඩි 
වගකීම හා සම්බන්ධය තිෙබන්ෙන් අෙනක් ෙකොම්පැනි සමඟයි. ඒ 
නිසා මතක තියා ගන්නට ඕනෑ ෙම්ක මහා භයානක ෙයෝජනාවක් 
බව. ෙම්ක නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය් කම්කරුවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම්වලට විරුද්ධව අටවන මර උගුලක් බව අපි 
කියන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. මම අවසන් කරන්නයි යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 3ක් වැඩිෙයන් දුන්නා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, 

විනාඩි 3කට වඩා ෙම් මන්තීතුමා ගත්තා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නයි 
යන්ෙන්.  
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අගමැතිතුමා කියනවා අපිට තිත්ත ෙබ්ත් ෙබොන්න කියලා. ෙම් 
අය වැෙය් තිත්ත ෙබ්ත් තිෙබනවාලු. මහජනයා තිත්ත ෙබෙහත් 
ෙපොවයි ආණ්ඩුවට. ඉන්න, 15ෙවනි දා, 19ෙවනි දා වන විට වැඩ 
කරන ජනතාව මහ පාරට එනවා ඇති, සැක නැතිව. 

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර මම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. පරණ යාළුකමට 
ෙනොෙවයි, ඇත්තටම එතුමා ගන්නා වූ ෙම් උත්සාහයට මා පශංසා 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, උණකටුෙවන් උණ බලනවා වාෙග් 

මහජනයා ඔබතුමාෙග් සාර්ථකත්වය බලන්ෙන් ෙබෙහත්වල මිල 
අනුවයි. ඒක තමයි අවසාන පරීක්ෂණය ෙවන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය නැවතත් ෙයොමු කරවමින් අෙප් 
ඇහැලියෙගොඩ ෙරෝහල, මූලික ෙරෝහලක් කිරීමට අවශ්ය සියලුම 
නිර්ණායක සම්පූර්ණ කර තිෙබන බවත් කියමින්, ඒ ගැනත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින්, කල්කටාෙව් ඉඳලා 
ෙහෝමිෙයෝපති  විභාගය කරලා එන අය පිළිබඳව යම්කිසි 
ආකාරයකින් සැලසුමක්, වැඩ පිළිෙවළක් නැවත ඇති කරන්න 
කියලාත් ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා. මට 
බාධා කරපු ඒ දුෂ්ටයාට මෙග් විෙරෝධය පළ කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය 

අමාත්යතුමිය. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය පිළිබඳ විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව යම් කිසි අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන 
මා මුලින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මට විනාඩි 20ක කාලයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය්දී පථම වතාවට මට කථා 
කරන්නට විනාඩි 20ක කාලයක් හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් මෙග් සතුට, ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

මුලින්ම මම සුබ පතනවා, (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාට. එතුමාට ෙනොෙබෝදා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන් 
සම්මානයක් ලැබුණා, දුම්වැටි නිවාරණය ෙවනුෙවන් කළ ෙසේවාව 
ෙවනුෙවන්. එතුමාට ඇත්තටම ලැබිය යුතු සම්මානයක්. ෙම් රෙට් 
හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරු තිෙදෙනකුට ඒ සම්මානය ලැබුණා. 
පළමුවැනි වතාවට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට ලැබුණා. 

හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට -වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට- ලැබුණා. තුන්වැනි වතාවට ෙමතුමාට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමතුමාට ෙම් දුම්වැටි නිවාරණය තුළින් ෙම් 
රෙට් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පාලනය කරලා, ෙම් රෙට් සියලුම 
පුරවැසියන්ට නිෙරෝගිමත්, ෙසෞඛ්යමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට එතුමාට විශාල කාර්ය භාරයක් තව 
ඉදිරියටත් කරන්න හැකියාව ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියලා 
පාර්ථනා කරනවා.  

අපි දැක්කා, අය වැය තුළින් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝහල් පද්ධතිය දියුණු කරන්න විශාල පතිපාදන 
පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පාලනය 
කිරීමට අවශ්ය පුහුණුව සඳහා, ආඝාත මර්දනය සඳහා මධ්යස්ථාන 
ස්ථාපිත කරන්න, ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්ත ෙවන 
පෙද්ශවල dialysis units දාහක් ස්ථාපිත කරන්න  පතිපාදන 
විශාල පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්න නිසා මා ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග මර්දනය කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ඒකට රජයට විශාල වියදමක් දරන්න සිදු ෙවනවා. ෙම් ෙරෝග 
වළක්වා ගත්ෙතොත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පාලනය සඳහා දරන 
මුදල අඩු කර ගන්න පුළුවන්ය කියන කාරණයත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පාථමික වැළැක්වීම, අවදානම් 
තත්ත්ව ඇති වීම වැළැක්වීම තුළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පාලනය 
කරන්න පුළුවන්. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැඩි වීමට අඩු බර උපත් 
පධාන ෙහේතුවක් හැටියට -පධාන අවදානම් තත්ත්වයක් හැටියට- 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අඩු බර උපතක් තිෙබන දරුවා 
වැඩිහිටිෙයක් ෙවන ෙකොට ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග හැදීෙම් වැඩිපුර 
අවදානමක් තිෙබනවා.  

ගර්භිණී මව්වරුන්ට, කිරි ෙදන මව්වරුන්ට රජෙයන් ෙපෝෂණ 
මල්ලක් ලබා දීම තුළ ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය දියුණු කරලා 
ඒ තුළින් අඩු බර දරු උපත් අවම කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න 
මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ 
පියවරක් හැටියට අපි දකින්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් වැදගත් 
ෙවනවා, ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය පුරුදු පවර්ධනය කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම 
පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම, පාසල් කාලය තුළ ඉඳලාම දිනපතා 
ව්යායාම කිරීමට දරුවා හුරු කිරීම තුළ අපට පුළුවන් ෙවනවා, ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝග වළක්වා ගන්න.  

ජනතාව එක්ක ගැෙටන අය හැටියට අපි දකිනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම සීනි, ලුණු සහ ෙතල් පාවිච්චි කිරීෙම්දී ඒ ගැන 
ඔවුන් තුළ තිෙබන දැනුවත්භාවය අඩුයි කියන කාරණය. වැඩිපුර 
සීනි, වැඩිපුර ලුණු, වැඩිපුර ෙතල් පාවිච්චි කිරීම තුළ ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග හැදීෙම් අවදානම වැඩියි. අපට පුළුවන් නම් මාධ්ය තුළින් 
ජනතාව දැනුවත් කරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පාලනයක් 
කරන්න, ඒ තුළිනුත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වළක්වා ගැනීම සඳහා 
විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් ෙම් ෙරෝගීන් 
සුවපත් කරන්න රජයට වියදම් ෙවන මුදල තව තවදුරටත් කප්පාදු 
කර ගන්න පුළුවන්. 

විෙශේෂෙයන්ම අප දකිනවා,  අද හුඟක් ෙවලාවට අඩු වයස්වල 
ඉන්න අයට ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග -හෘදය ෙරෝග, දියවැඩියාව, 
blood pressure වැනි ෙරෝග-  හැදීෙම් පවණතාවක් තිෙබන බව. 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග හැදීෙම් වයස් සීමාව අඩු ෙවන්න, අඩු 
ෙවන්න ඒක රෙට් ඵලදායීතාවටයි බලපාන්ෙන්.  

වැඩ කරන ජනතාව ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් වුෙණොත් ඒක 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට සෘණාත්මකව බලපානවා. ඒ නිසා 
මුල් අවධිෙය්ම ෙම් අවදානම් තත්ත්ව වැළැක්වීම ඉතාම වැදගත් 
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ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අවදානම් තත්ත්ව හඳුනාෙගන ෙරෝගී 
තත්ත්වයට පත්වීම වැළැක්වීම - primordial and primary 
prevention -  ෙකෙරහි අප වැඩි අවධානය ෙයොමු කරනවා නම් 
ඉතාම අඩු පතිපාදනවලින් ෙම් ෙරෝග වළක්වා ගැනීමට අපට හැකි 
වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ෙදොස්තර 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට සත්ුතිය පුද කරන්නත් මා ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එදා ෙකොරියන් ආධාර ඇතිව මීගමුව  
ෙරෝහෙල් තට්ටු හත අටක ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි වුණා. මීගමුව සහ 
ගම්පහ ෙරෝහල් ෙදෙක්ම ෙගොඩනැඟිලි ඉදිවුණා. මීගමුව ෙරෝහෙල් 
ඒ නව ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරපු දවෙසේ සිට ජල කාන්දුවක් තිබිලා, 
ඒක උච්චතම අවස්ථාවට ඇවිත් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ෙරෝගීන්ට 
අනතුරුදායක ස්ථානයක් බවට පත් වුණා. ඒ ෙවලාෙව්ම අෙප් 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඇවිත්, ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත්ෙවලා 
රුපියල් මිලියන 200ක් ලබාදීලා, වර්ග අඩි 58,000ක අලුත් 
ෙරෝහල් වාට්ටු සංකීර්ණයක් දවස් 50ක් තුළ මීගමුව ෙරෝහලට 
ලබාදීමට කටයුතු කළා. මීගමුව ෙරෝහෙලන් පතිකාර ගන්නා අවට 
ආසනවල ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට මෙග් 
ස්තුතිය, කෘතෙව්දිත්වය පුද කර සිටිනවා. ෙම් අලුත් 
ෙගොඩනැඟිල්ල රුපියල් මිලියන 300කින් නැවත නවීකරණය 
කරන්න හැකියාව තිෙබන බව ඒ පිළිබඳ විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන 
මහාචාර්ය ජයසිංහ මහත්මයා පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ මිලියන 
300ත් ලබාදීලා ඒ අලුත්වැඩියාව කරන්න අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
එකඟතාව ලබාදී තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවනුත් එතුමාට ස්තුතිය පුද 
කරන ගමන්ම මා එතුමාෙගන් තව ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මීගමුව ෙරෝහල කියා කියන්ෙන් ගුවන් ෙතොටු පළට ඉතාම 
ආසන්න, මීගමුව සංචාරක කලාපය තුළ තිෙබන, ඒ වාෙග්ම 
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපය සීමාෙව් තිෙබන වැදගත් ෙරෝහලක්. ෙම් 
ෙරෝහෙල් මෘත ශරීරාගාරෙය් අලුත්වැඩියා කටයුතු ගැනත් මා 
එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. එය ඉතාම අබලන් තත්ත්වෙය් 
තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ රටවල සිට මෘත ශරීර ෙගනැත් post-mortem 
කරන්ෙන් මීගමුව ෙරෝහෙල්යි. ඒ නිසා අංග සම්පූර්ණ මෘත 
ශරීරාගාරයක් සඳහා අවශ්ය පතිපාදන අපට ලබා ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම මා එතුමාෙගන් කරනවා. ෙම් සඳහා එදා ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සහ ගුවන් ෙතොටු 
පෙළන් රුපියල් මිලියන 35ක් ලබාෙගන ඉදි කිරීෙම් කටයුතු 
සැලසුම් කර තිබුණත්, එතුමා හදිසිෙය් අභාවපාප්ත වුණු නිසා  ඒ 
කටයුත්ත කරගන්න බැරි වුණා. එතුමා කළ ඒ කාර්යය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරව පූර්වකව මතක් කරනවා.  

රාගම ෙරෝහල ගැනත් මා යමක් කියන්න ඕනෑ. එය ගම්පහ 
දිස්තික්කයට තිෙබන එකම ශික්ෂණ ෙරෝහලයි. එහි ෛවද්යවරු 
විශාල සංඛ්යාවක් ෙසේවය කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමියනි, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා 

ෙගනා මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම මම වහාම ඔබතුමියටම නිදහස් කර 
ෙදනවා, එතුමාව සිහිපත් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ඒ පෙද්ශයට 

විශාල අවශ්යතාවක්ව තිබුණු ෙදයක් සපුරා දුන්නා. එම 

පෙද්ශවාසීන් ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට මෙග් සත්ුතිය පුද කර 
සිටිනවා. රාගම ශික්ෂණ ෙරෝහල කියා කියන්ෙන් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න තිෙබන එකම ශික්ෂණ 
ෙරෝහලයි. ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, පුත්තලම, 
කුලියාපිටිය වැනි ඈත පෙද්ශවල සිට ෙරෝගීන් එන ෙරෝහලක්, 
එය. නමුත්, ෙම් ෙරෝහෙල් ශල්යාගාර පහසුකම්, ඒ වාෙග්ම වාට්ටු 
සංකීර්ණ ඉතාම අඩු මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් එදා ගිහින් එහි රුධිර 
මධ්යස්ථානය විවෘත කළා. තට්ටු ෙදොළෙහේ ෙගොඩනැඟිල්ලට 
රුපියල් මිලියන 182ක් ඔබතුමා ලබාදී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
ෙරෝහෙල් කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට අෙප් ස්තුතිය 
පුද කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම් තට්ටු ෙදොළෙහේ 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සියලු ඉදිකිරීම් කටයුතු ලබන අවුරුද්ද අවසන් 
වන විට ඉවර කරගන්න අවශ්ය කරන ඉතිරි පතිපාදනත් ලබා 
දුන්ෙනොත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  -ෙම් රෙට් වැඩිම ජනගහනය 
ඉන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්යි.- ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි 
පුත්තලම, කුරුණෑගල යන දිස්තික්කවල ජනතාවටත් ෙම් 
ශික්ෂණ ෙරෝහෙලන් විශාල ෙසේවාවක් ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, ෙම් ශික්ෂණ ෙරෝහෙලන් ෛවද්යවරු 
බිහි ෙවනවා. ෙම් ෛවද්යවරු ගුණාත්මක ෙසේවාව පිළිබඳ දැනුම 
ලබාගන්ෙන් ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් කාලෙය්. දැනට තිෙබන ඉඩ 
මදිකම නිසා එකම theatre එෙක් තැන් තුනක operations 
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන දන්නවා ඇති. 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඉතාමත් බැගෑපත්ව  ඒ 
කාරණයත් මම මතක් කරනවා.    

ගරු ඇමතිතුමනි, පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරියක හැටියට මා 
ඔබතුමාට ෙපොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. අද ෙරෝහල් 
පරිපාලනයට දක්ෂ පරිපාලන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු පත් කරලා 
ඉන්නවා. අෙප් සමහර වැඩසටහන්  පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරු 
පාලනය කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම මාතෘ හා ළමා ෙසෞඛ්ය, ෙඩංගු, මැෙල්රියා හා 
වසංගත ෙරෝග සම්බන්ධ වැඩසටහන්වලට රජය වියදම් කර පුහුණු 
කළ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු ඉන්නවා. ඒ ෛවද්යවරු භාරය 
හිටිෙයොත් තමයි සාර්ථකව වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙටන් ෙපෝලිෙයෝ තුරන් කරන්න, 
මැෙල්රියා මර්දනය කරන්න වාෙග්ම මාතෘ සහ ළමා මරණ 
අනුපාත දර්ශකය ඉතාමත් පහළ මට්ටමට අද ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු ෙම් වැඩසටහන් භාරව කටයුතු 
කළ නිසායි. නමුත්, අද අපි දකිනවා පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් දැනුම 
තිෙබන අය ෙම් වැඩසටහන් භාරව පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ 
තුළින් ෙම් වැඩසටහන් අඩාළ වීමක් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. 

උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත් ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරයට 
දක්ෂ පරිපාලන ෛවද්යවරෙයක් පත් කර තිෙබනවා. ඒතුමා 
මෙගත් ෙහොඳ මිතෙයක්. නමුත්, ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳව පුහුණුව 
ලත් ෙකෙනකු හිටිෙයොත් තමයි ඒ වැඩසටහන සාර්ථකව කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැටලුව ගැනත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ගැටලුව ඔබතුමාට විසඳන්න 
පුළුවන් කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. 

ඊළඟට, මා මතක් කරන්න ඕනෑ ළමා අපෙයෝජන ගැන. 
විෙශේෂෙයන්ම මල් කැකුළු වැනි පුංචි දරුෙවෝ අද අපෙයෝජනයට 
ලක් වීම නිසා විශාල මානසික පීඩනයකට ලක් ෙවලා සිටිනවා. ඒ 
ළමයින් සඳහා බහු පාර්ශ්වීය මැදිහත් වීමක් ඉතාම අවශ්යයයි. ෙම් 
සඳහා විෙශේෂිත මධ්යස්ථාන ඉදිකිරීම වැදගත්. අපි දැක්කා, රාගම 
පුනරුත්ථාපන ෙරෝහල් භූමිෙය් ෙමවැනි ඒකකයක් පිහිටුවා 
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තිෙබන බව. අතවරයට, අපෙයෝජනයට ලක් වූ ඒ පුංචි දරුවන් 
සාමාන්ය දරුෙවෝ හැටියට ෙම් රෙට් සමාජගත කිරීම සඳහා එතැන 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි මධ්යස්ථාන හැම ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් ආශිතව ෙහෝ පළාතකට එක ගණෙන් ෙහෝ ස්ථාපිත 
කරන ෙලස අපි ෙයෝජනා කරනවා. එය ඉතාමත්ම වැදගත්. 
ෙමොකද, ඒ පුංචි දරුෙවෝ පුනරුත්ථාපනය ෙනො කෙළොත් 
වැඩිහිටිෙයෝ බවට පත් වුණාට පසුව ඒ දරුෙවෝ තුළ හැසි රීෙම් 
ගැටලු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා නිකම් තුවාලයක්, ෙරෝගයක් 
වාෙග් අපට මතු පිටින් හඳුනා ගන්න බැහැ. ෙමවැනි දරුෙවෝ 
වැඩිහිටිෙයෝ බවට පත් වුණාම ඔවුනුත් අපෙයෝජකෙයෝ බවට පත් 
ෙවනවා. අද ළමා අපෙයෝජන සිදු කරන අපෙයෝජකෙයෝ දිහා 
බැලුෙවොත්, ඔවුන්ෙග් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් ඔවුනුත් ෙබොෙහෝ 
විට පුංචි කාලෙය් අපෙයෝජනයට ලක් වුණු අයයි. එවැනි 
ඉතිහාසයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි පුංචි දරුවන්ෙග් මනස හරි 
පැත්තට යවන්න ඒ දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් වැඩසටහන් 
හඳුන්වා දීම ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
කඩාකප්පල් ෙනොවී, අනන්යතාව රැෙකන ආකාරෙයන්, ෙම් රටට 
වැඩදායක පුරවැසිෙයෝ හැටියට පත් කරන්න අපි සියලු ෙදනාම 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අවදානම් පවුල් හඳුනා ගැනීම අද වැදගත් 
වනවා. අවදානම් පවුල් හඳුනාෙගන ළමා අපෙයෝජනය වැළැක්වීම 
තමයි ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. ළමා අපෙයෝජන වැළැක්වීෙම් 
කටයුත්ෙත්දී ගෙම් ඉන්න සියලුම නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
ගාමීය කමිටු හදලා අවදානම් පවුල් ටික හඳුනාගත යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත්කෙමන් ෙපළන පවුල්, පාසල් ෙනොයන 
දරුෙවෝ ඉන්න පවුල්, අම්මා විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න පවුල්, 
තාත්තා බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්න පවුල්, මත්දව්ය පාවිච්චි 
කරන පවුල් හඳුනාගත යුතුයි. සමහර විට ඒ පවුල්වල දරුෙවෝ 
අපෙයෝජනයට ලක් ෙවන්න පුළුවන්. එය පවුෙල් ෙකෙනකුෙගන් 
ෙහෝ එෙහම නැත්නම් බාහිර පුද්ගලයන්ෙගන් ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙමවැනි අවදානම් තත්ත්වෙය් පසුවන දරුවන් ෙකෙරහි අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර, ළමා අපෙයෝජනය වැළැක්වීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැදගත්.  

අපට ෙම් සඳහා අලුතින් නිලධාරින් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ගෙම් ඉන්න නිලධාරින්ෙග් සහාය ගන්න පුළුවන්. ගෙම් පවුල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනිය ඉන්නවා. ළමා හිමිකම් පවර්ධන 
නිලධාරිනියක් ඉන්නවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුල් ළමා 
විය සංවර්ධනය භාර නිලධාරිනියක් ඉන්නවා. ගාම නිලධාරි 
ඉන්නවා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ඉන්නවා. ආර්ථික සංවර්ධන 
නිලධාරි ඉන්නවා. ෙම් සියලුම නිලධාරින්ට පුළුවන් දැෙය් දරුෙවෝ 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න. ෙම් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් අපි විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත් බවත් මා මතක් 
කරන්න ඕනැ. 

ඊළඟට, අපි විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම වැදගත් වනවා. 
උපෙත්දීම ආබාධිත දරුෙවෝ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමයි යම්කිසි 
ෙරෝගයක් ඇති වීම තුළින් ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වන දරුෙවෝ 
ඉන්නවා. එෙහම නැත්නම් හදිසි අනතුරකට ලක්වීම තුළින් 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වන දරුෙවෝ ඉන්නවා. අද ගත්ෙතොත් 
ලංකාෙව් හදිසි අනතුරු විශාල වශෙයන් සිදු වනවා.  

ෙරෝහල්ගත වීම අතින් අෙප් රට පස්වැනි තැනට පත් ෙවන්න 
පධාන ෙහේතුව තමයි, හදිසි අනතුරු. ඒ නිසා ආබාධිත තත්ත්වයට 
පත් වන පුද්ගලයින් වාෙග්ම දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම වැදගත් වනවා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය වාෙග්ම සමාජ සවිබල 

ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශය එකතුෙවලා ෙම් සඳහා 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ඉතාමත් අත්යවශ්ය 
ෙදයක් කියා මම හිතනවා.  

අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් 
ඉතාම අඩුෙවන් කියන බවත් ෙම් අවස්ථා ෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග් ආබාධිත දරුවන් සඳහා යම්කිසි ආබාධිත 
දීමනාවක් වාෙග්ම පවාහන දීමනාවක් ලබා ෙදන බව අපි දන්නවා.  
ෙම් වාෙග් දරුවන් ඉන්න අම්මලා තම දරුවන් ෙවනුෙවන් 
තමන්ෙග් මුළු ජීවිත කාලයම කැප කරනවා. ඒ දරුවන් 
ෙවනුෙවන් තම කාලය ගත කරන්න සිදුෙවලා තිෙබන නිසා 
ඔවුන්ට රැකියාවකට යන්න බැහැ. ඒ නිසා ආබාධිත දීමනාව 
වශෙයන් ලැෙබන රුපියල් 3,000 මුදල තව වැඩි කරන්න පුළුවන් 
නම් එය ඒ පවුල්වලට විශාල පිටිවහලක් වන බවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ෙරෝහල්ගත ෙවන්න බලපාන තවත් පධාන ෙහේතුවක් තමයි 
පිළිකා ෙරෝගය. අද පිළිකා ෙරෝගීන් විශාල පමාණයක් හඳුනා 
ගැෙනනවා. පිළිකා ෙරෝගය සඳහා පතිකාර ගන්න අවශ්ය 
පහසුකම් තිෙබන ෙරෝහල් පමාණය අද පමාණවත් නැහැ. ෙමවර 
අය වැෙයන් නල්ලූර්, මහනුවර සහ මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා 
ෙරෝහල් තුනක් අලුතින් ඉදි කරන්න අවශ්ය පතිපාදන ෙවන්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් සතුට පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. පිළිකා ෙරෝගීන් ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වෙය් ඉන්ෙන්. 
ඔවුන් ඉතාමත්ම අපහසුකම් මධ්යෙය් තමයි පතිකාර ලබා ගන්න 
දුර බැහැර පෙද්ශවල ඉඳලා ෙකොළඹට පැමිෙණන්ෙන්. ඒ නිසා 
උතුරු පළාත, දකුණු පළාත වාෙග්ම මධ්යම පළාත ෙක්න්ද 
කරෙගන ෙම් ෙරෝහල් ඉදි කරන්න කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
පෙව්ශයක් හැටියට අපි දකිනවා.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් අද ෙසෞඛ්ය අංශෙය් නිරතව 
සිටින මානව සම්පත සම්බන්ධෙයනුත් විවිධ ගැටලු මතුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙරෝහල්වල සිටින කම්කරුවන් පමාණවත් 
නැති නිසා ෙරෝගීන්ට අවශ්ය කරන සත්කාර ෙසේවා ඉටු කර 
ගැනීෙම්දී ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහල් දියුණු වුණාට, ඒ 
ෙරෝහල් නවීකරණය වුණාට, සමහර ෙරෝහල්වලට අවශ්ය කරන 
යටිතල පහසුකම් තවම ලැබිලා නැහැ. අද වනෙකොට ෙහද හිඟය 
පිළිබඳ පශ්නය විශාල වශෙයන් උගෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය පද්ධතිය දියුණු කරන්න 
විශාල කාර්ය භාරයක්, ෙමෙහවරක් සිදු කරන බව අපි දන්නවා. 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා  ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ධූරෙය් සිටින 
කාලය තුළදී මානව සම්පත දියුණු කරලා, ඒ තුළින් ගුණාත්මක 
ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. අද අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය පද්ධතිය දකුණු ආසියාතික 
රටවල විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම ඇගයීමට පාතෙවලා 
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් ඉතාමත්ම ෙහොඳ පතිකාර ලබා දීෙම් 
ෙසේවාවක් වාෙග්ම ෙරෝග වැළැක්වීෙම් ෙහොඳ පද්ධතියක් 
කියාත්මක ෙවනවා. ෙගරදටම ගිහිල්ලා වයසක ෙදමව්පියන් බලා 
ගන්නා, ෙගදරටම ගිහිල්ලා දරුවන් බලා ගන්නා, ෙගදරටම 
ගිහිල්ලා අවදානම් තත්ත්ව ෙහොයා බලා ඊට අවශ්ය කරන පිළියම් 
ෙයොදන ෙහොඳ  ෙසෞඛ්ය පද්ධතියක් අද අෙප් රට තුළ තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ්ය අංශය ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල දිහා බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, අපි ඉතාමත්ම අඩු මුදලක් වැය කරලා, ෙලොකු 
පතිලාභ ලබන රටක් බව. අද විෙද්ශ රටවලින් පවා අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවන් ගැන ෙහොයා බලන්න ලංකාවට එනවා. එංගලන්තෙය් 
මන්තීවරු කණ්ඩායමක් පසු ගිය දා ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් 
ගැන ෙහොයා බලන්න ආවා. ඒ නිසා අපි ෙම්  ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
තවදුරටත් ශක්තිමත්ව, ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව පවත්වාෙගන 
යාම වැදගත් වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ අතරින් දිස්තික්ක සහ පළාත් අතර තිෙබන විෂමතා ටික අපි 
අවම කරන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ සහ තදාසන්න පෙද්ශ විතරක් 
ෙක්න්ද කරෙගන ෙම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ලබා ෙදන්න බැහැ. ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව මුළු රෙට්ම ඉන්න සියලුම ෙදනාට එක හා සමානව 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්ය 
වන්නා වූ කමෙව්දය සකස් කරන්න අවශ්ය බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

දරුවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වය දැන් අඩුෙවලා තිෙබන 
බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

කඳුරට පෙද්ශවල විෙශේෂෙයන් වතුකරය ආශිතව අඩු බර දරු 
උපත් ෙමන්ම දරුවන් වැඩි සංඛ්යාවක් මන්ද ෙපෝෂණ 
තත්ත්වෙයන් ෙපෙළන බව අපි දැක තිෙබනවා. ඒ දරුවන් 
ෙවනුෙවනුත්  විෙශේෂිත ෙසේවාවක් දියත් කිරීම ඉතා වැදගත් බව මා 
මතක් කරනවා.   

අවසානෙය් තවත් කරුණක් ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි.  
මා මුලින් හිතුවා, අද මා ෙම් ගැන කියන්ෙන් නැහැ කියලා.  නමුත්, 
ළදරු කිරි පිටි මිල පාලනය කිරීම තුළ මව් කිරි දීම අඩාළ ෙවන්න 
පුළුවන් කියන අනතුරු ඇඟවීම මා නැවතත් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මැදිහත් ෙව්වි. විෙශේෂෙයන්ම ළමා ෙරෝග විෙශේෂඥයින්ෙග් 
සංගමය, පජා ෛවද්ය විෙශේෂඥවරුන්ෙග් සංගමය,  මාතෘ හා ළමා 
ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු නිතරම මට කථා කරලා 
කියනවා, "ෙම් පිළිබඳ මැදිහත් වීම කරන්න" කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් දරුවන් නිෙරෝගී ෙවන්න, දරුවන්ෙග් ෙමොළය ෙහොඳට 
වර්ධනය ෙවන්න අත්යවශ්ය ෙවන්ෙන් මව් කිරි  බව මතක් 
කරනවා. 

අවසාන වශෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ 
හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය, ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් 
ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට. ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු 
ඒ සියලු ෙදනා  ශී ලංකාව තුළ ඉතා ගුණාත්මක ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
පවත්වා ගැනීම සඳහා කරන ෙමෙහවර,  කැපවීම අගය කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. Seeniththamby Yoheswaran, please. You 

have 20 minutes.  
 
[பி.ப. 1.50] 

 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சு, சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சு என்பவற்றின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்தில் 
உைரயாற் வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திேல சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 
ம த் வ அைமச்சுக்காக 174.1 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற ; இந்த ஒ க்கீடான  8.97 
சத தமாக இ க்கின்ற . அபிவி த்தியைடந் வ ம் எம  
நாடான   எதிர்காலத்தில் ேம ம் அபிவி த்தியைடவதற்கு 
கல்வி, சுகாதாரம், ேபாசாக்கு, ட்  வசதிகள், அ ப்பைட 

மனித உாிைமகள் ேபான்றவற்றில் அதிக தலீ கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால், இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் இவற் க்குக் குைறவான நிதிேய 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . குறிப்பாக, பா காப் க்கு 306.7 
பில் யன் அதாவ  15.8 தமான நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள .  
இ  உண்ைமயிேலேய ெபா த்தமற்ற . எனேவ, சுகாதாரம், 
கல்வி என்பவற் க்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அதிகமான நிதிைய ஒ க்கியி க்க ேவண் ெமன்  
கூறிக்ெகாள்வேதா , நல்லாட்சி எனக்கூ ம் இந்த அரசாங்கம் 
ஏன் இந்தத் தவைற ேமற்ெகாண்ட ? என்ற ேகள்விைய ம் 
எ ப்ப வி ம் கின்ேறன்.   

உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் யாப்பின்ப  மிக ம் 
க்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட்ட நியதியின் அ ப்பைடயில் 

சுகாதாரமான  ஒவ்ெவா  தனிமனிதன ம் அ ப்பைட 
உாிைமயாகும். அ மட் மன்றி, "சுகாதார வசதிகளின் 
ேதைவப்பா  குறித்த ேநரத்தில் கிைடக்கக்கூ யதாக ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக ம் அத் டன் தரமானதாக ம் 
அைமந்தி க்க ேவண் ம்" என்ப ம் ெதளிவாகக் 
கூறப்பட் க்கின்ற .  இதைன இன்ைறய மனித உாிைமகள் 
தினத்தில் நல்லாட்சி எனக்கூ ம் இவ்வரசாங்கத் க்கு 
நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, சுகாதார அைமச்சு 
இந்த விடயத்திேல கூ ய கவனம் ெச த் ெமன்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், சுகாதார அைமச்சராக 
இ ப்பவர்  ஓர் உற்சாகமான, தன  பணியிைனச் சிறப்பாக 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ வராக இ ப்பதால்,  இதிேல 
காிசைன காட் வார் என ம் நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

இன்  இலங்ைகயில் பிறக்கும் பிள்ைளகளில் 34 
தமானவர்கள் ேபாசாக்கின்ைம டன் காணப்ப வதாகச் 

சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . வ டத்திற்கு 64,000 குழந்ைதகள் 
குைறந்த நிைற டன் பிறக்கின்றன. அதாவ  பிறக்கின்ற 

ன்றைர இலட்சம் குழந்ைதகளில் 64,000 குழந்ைதகள் குைற 
நிைற டன் காணப்ப கின்றனர். அத்ேதா  ெகா ப் , சீனி, 
இ தய ேநாய், சி நீரக ேநாய் ேபான்ற ெதாற்றா 
ேநாய்களா ம் தற்ெகாைலயினா ம் சராசாியாக வ டாந்தம் 
60,000 ேபர் இறக்கின்றார்கள் என்  கூறப்ப கின்ற . கடந்த 
வ டம் இ தய ேநாயால் 2,23,200 ேபர் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இதிேல 7,440 ேபர் 
இறந் ள்ளனர். இ தய ேநாயால் 1980ஆம் ஆண் ல் 2,733 
ேப ம், 1990ஆம் ஆண் ல் 3,862 ேப ம், 2000ஆம் ஆண் ல் 
6,642 ேப ம், 2010ஆம் ஆண் ல் 8,598 ேப ம், 2012ஆம் 
ஆண் ல் 9,037 ேப ம், 2013ஆம் ஆண் ல் 9,445 ேப ம் 
இறந்தி க்கின்றார்கள். எனேவ, இ தய ேநாயால் 
இறப்பவர்களின் தம் அதிகாித்  வ கின்ற . ஆகேவ, 
அதைனக் கட் ப்ப த் வதற்ேகற்ற வழி ைறகைள அைமச்சு 
ைகயாளேவண் ெமன்  இந்த சைபயிேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

2013ஆம் ஆண் ல் சுவாச ேநாயால் 5,754 ேப ம் 
ற் ேநாயால் 4,539 ேப ம் நீாிழி  ேநாயால் 643 ேப ம் 

இறந் ள்ளனர். அந்தவைகயில் தற்ேபா  ெதாற்றா 
ேநாய்களால் மரணிப்பவர்களின் ெதாைக அதிகாித்  
வ கின்ற  என்பதைன மீண் ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 2000-2013ஆம் ஆண் க்கிைடயில் 
2000இற்கு ேமற்பட்ட விவசாயிகள் எ க்காய்ச்சலால் 
இறந்தி க்கின்றார்கள் என் ம் சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . 
தற்ேபா  நீாிழி  ேநாயான  இலங்ைகயி ள்ள மக்களில் 1/4 
பங்கின க்குக் காணப்ப கின்ற . 2050ஆம் ஆண்  இ  
கிட்டத்தட்ட இ  மடங்ைக அைட ெமன எதிர்பார்க்கப் 

1345 1346 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 



2015 ෙදසැම්බර් 10  

ப கின்ற . ஆகேவ, அதி ந்  எம  மக்கைளப் பா காக்க  
ேவண் ய கடைம சுகாதார அைமச்சுக்கு உண்  என்பைத 
இந்த இடத்தில் நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் ச க, சுகாதார விேசட ைவத்தியர்கள் 110 
ேபர் இ க்க ேவண் ம். ஆனால், தற்ேபா  45 ேபர் மாத்திரேம 
இ க்கிறார்கள். எனேவ, மிகுதியானவர்கைள ம் உள்வாங்கி  
இவர்கள் லமாக எம  மக்க க்கான ேசைவைய அதிகாிக்க 
ேவண் ெமன்பதைன ம் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  ைவத்தியர் பற்றாக்குைற என்ப  பரவலாகக் 
காணப்ப கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . இதற்குக் 
காரணம், அவர்க க்ேகற்ற ெபா த்தமான சம்பளத்ைத ம் 
ஏைனய அ ப்பைட வசதிகைள ம் வழங்காைமயாகும். 
இதனால் பலர் அரசாங்க ைவத்திய ேசைவயி ந்  விலகி, 
தனியார் ைவத்திய ேசைவகைள ேமற்ெகாள்ள ஆரம்பித்தி க் 
கிறார்கள். இதி ந்  அவர்கைள மீளப்ெபறேவண் ம். 
அவர்கள் அரசாங்க ைவத்திய ேசைவயில் ெதாடர்ந்  
ேசைவயாற்றக்கூ ய வைகயில் அவர்கள  சம்பளத்ைத 
அதிகாிப்ப டன், அவர்க க்கான இதர வசதிகைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம். 

குறிப்பாக, கடந்த காலங்களில் அரசாங்க ேசைவயி ள்ள 
உயரதிகாாிக க்கும் ைவத்தியர்க க்கும் வழங்கப்பட்  வந்த 
வாிச்ச ைக டன்கூ ய வாகன அ மதிப்பத்திரம்  வழங்கும் 
நைட ைற இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல நி த்தப் 
பட் க்கின்ற . இ  ைவத்தியர்கள் ேம ம் இவ்வாறான 
அரச ைவத்திய ேசைவயி ந்  தங்கைள நீக்கிக்ெகாண்  
தனியார் ைவத்திய ேசைவக க்கும் ெவளிநா க க்கும் 
ெசல்வதற்கு வழிவகுக்குெமன்பதைன இந்தச் சைபயிேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் 
அவர்க க்கு ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட்டவா  வாிச்ச ைக 

டன் கூ ய வாகன அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு வழிேயற்ப த்த ேவண் ெமன்  இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

Hon. Member, this Government has not passed even a 
year yet, but we have increased the salaries of the Medical 
Officers by Rs.20,000 a month. We have also promised to 
give the vehicle permit every ten years. We have already 
given a salary increase of Rs. 20,000.  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Okay. நன்றி!  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள 

ைவத்தியசாைலகளின் நிைலைம பற்றி ம் நான் இங்கு 
கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். மட்டக்களப் ப் 
ேபாதனா ைவத்தியசாைல மத்திய அரசின்கீழ் உள்ள . 
இவ்ைவத்தியசாைலயில் பல குைறபா கள் காணப்ப  
கின்றன. கடந்த காலங்களில் இவ்ைவத்தியசாைலயின் 
பணிப்பாளராக இ ந்த மதிப் மிக்க கானந்தம் அவர்கள் 
மிகக் க ைமயான ைறயில் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
அங்கு காணப்பட்ட பல குைறபா கைளத் தீர்த்தி க்கின்றார். 
அண்ைமயில் அந்த ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்ற எங்க ைடய 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அங்குள்ள பல குைறபா கைளத் 

தீர்த் த் த வதாக உ தியளித்தி க்கின்றார் என்ற ெசய்திைய 
நாங்கள் ேகள்வி ற்ேறாம். தவிர்க்க யாத காரணத்தினால், 
அன்  எங்களால் அந்த இடத் க்குச் ச கம் ெகா க்க 

யவில்ைல. ஆனா ம், எதிர்வ ம் காலங்களில் இந்த 
ைவத்தியசாைலயின் ேதைவகள் ெதாடர்பில் நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா , ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள ம் ஏற் ச்  ெசயற்ப வார் 
என்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

இந்த ைவத்தியசாைலையப் ெபா த்தவைரயிேல, அங்கு 
ேபாதிய கட் ட வசதிகேளா, கட் ல் வசதிகேளா இல்ைல. 
ெப ம்பாலான ேநாயாளிகள் இன் ம் நிலத்திேல  
விடப்பட் க்கிறார்கள். 40 ேப க்கு கட் ல் வசதி இ ந்தால், 
70 ேபர் நிலத்தில் கிடக்கின்றார்கள். இந்த நிைலைய 
மாற்றேவண் ம். ஆகேவ, இவ்ைவத்தியசாைலக்குப் ேபாதிய 
கட் ல் வசதிைய ம் கட் ட வசதிைய ம் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட்பேதா , அங்கு நில கின்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் பற்றாக்குைறைய ம் நீக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத்ேதா , இந்த ைவத்தியசாைலயின் இடவசதி 
ேபா மானதாக இல்ைல. ஆகேவ, ேவ  இடத்தில் 
ேபாதியள  காணிகைளப் ெபற் , உாிய கட் டங்கைள 
அைமத் க்ெகா ப்பதன் லம் இந்த ைவத்தியசாைலயின் 
இதர ேதைவகைள நிைறேவற் வதற்கு ன்வரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைல பற்றிய சில 
விடயங்கைள ம் நான் இங்கு ெசால்லேவண் யவனாக 
இ க்கின்ேறன். தி ேகாணமைல ெபா  ைவத்தியசாைல 
யான , ன்  மாகாண சைபயின்கீழ் இ ந்த . சில ைடய 
ஆதரவினால் தற்ேபா , மத்திய அரசின்கீழ் ெகாண் வரப் 
பட் ள்ள . இந்த நிைலயிேல, அங்கு அவசர சிகிச்ைசப் 
பிாிைவக் கட் வதற்கான ெபா ப்  CECB நி வனத்திடம்  
ெகா க்்கப்பட் ள்ள . ஆனால், இன் வைர அ  
ெதாடங்கப்படாமல் அப்ப ேய இ க்கின்ற . அ  சார்பாக 
விைரவான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு எங்கள  
அைமச்சர்கள் தங்கள  பாிந் ைரகைளச் ெசய்யேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அங்கு கட்டப்பட் க்கின்ற கண் 'வாட்' ப் பகுதி 
நிலத் க்குக் கீழாக மட் ப்ப த்தப்பட்ட வைகயிேல 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற . இதனால், தலாம், இரண்டாம் 
மா கள் கட்  க்கப்படாத - ரணப்ப த்தப்படாத 
நிைலயில் இ க்கின்றன. அங்கு ஒேர வாட் ல் ஆண், ெபண் 
ேநாயாளர்கள் தங்கேவண் ய சூழல் காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, அதைன விைரவாக அைமத் க்ெகா ப்பதற்கு 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் 
நான் இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இரண்  கிழைமக க்கு 

ன்னர், நா ம் எம  பணிப்பாள ம் அங்கு 
ெசன்றி ந்ேதாம். அப்ேபா  அங்கி க்கின்ற ஒ சில 
குைறபா கள் பற்றி அவ்ைவத்தியசாைலயின் பணிப்பாளர் 
எ த் க்கூறினார். நாங்கள் அவற்ைற அ த்த வ டத் க்குள் 
நிவர்த்தி ெசய் த வதாக உ தியளித்ேதாம். 

1347 1348 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நான் அைத வரேவற்கின்ேறன். நாங்க ம் அைத 

நிைன ப த் கின்ேறாம். நீங்கள் அந்த நடவ க்ைககைள 
விைரவாகச்  ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம் மலக்கழி கைளச் ேசகாிக்கும் பகுதி 
பாதிப்பைடயாமல், ஒ ங்கான ைறயில் ெவளிேயற்றப்பட 
ேவண் ம். இதற்கான வசதி, ஒ ங்கைமப்  அங்கு இல்ைல. 
காயங்க க்குக் கட் ய கழி கள், ெதாற்றக்கூ ய 
உபகரணங்கள் ேபான்றவற்ைறச் சாியான ைறயில் 
அழிக்கக்கூ ய 1200 பாைகயில் எாி ம் இயந்திரம் அங்கு 
இல்ைல. ஒ  நாைளக்கு கிட்டத்தட்ட 70 கிேலாகிராம் கழி  
ேச கின்ற . ஆனால், இயந்திரம் இல்லாைமயினால், அைத 
எாிக்க யாத சூழல் நில கின்ற .  

அங்கு ைவத்திய நி ணர்கள் தங்குவதற்கான ேபாதிய 
வி தி வசதிகள் இல்லாத நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
அத் டன், கிட்டத்தட்ட 300 தாதிமார் ேதைவயாக 
இ ந்தேபா ம், தற்ெபா  189ேபர் மாத்திரேம 
இ க்கின்றார்கள்; பற்றாக்குைறயாக ள்ள தாதிமாைரப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அைமச்சர் அவர்கள்  நடவ க்ைக 
எ ப்பார் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

அேதேபான் , X-ray க விகைளப் பராமாிப்பதற்கு உாிய 
உத்திேயாகத்தர்கள்கூட அங்கு இல்ைல. அ மட் மன்றி, 
அங்கு MLT அ வலர்க ம் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . 200க்கு ேமற்பட்ட ைவத்தியர்கள் இ க்க 
ேவண் ய இடத்தில், 89 ேபர் மாத்திரேம இ க்கின்றார்கள். 
தற்ேபா  தங்க க்கு 50 ைவத்தியர்கைளத் த மா  
ேகாாி ள்ளார்கள். அந்தக் ேகாாிக்ைகைய விைரவாக 
நிைறேவற் மா  நான் அைமச்சர் அவர்கைள அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபான்  இரண்  
'அம்பி லன்ஸ்' வண் க ம் இரண்  ம ந்  ஏற்றிச் ெசல் ம் 
ெலாறிக ம் ேதைவயாக இ க்கின்றன. இவற்ைற ம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அம்பாைற மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கி க்கின்ற கல் ைன ஆதார ைவத்தியசாைலயில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால் சில நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைதயிட்  நாங்கள் அவைரப் 
பாராட் கின்ேறாம். அங்கு விசாாித்தேபா  அைமச்சர் 
அவர்கள் அந்த ைவத்தியசாைலக்குத் ேதைவயான வசதிகள் 
பலவற்ைறச் ெசய்தி ப்பதாகச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
கூறினார்கள். ஆனா ம் அங்குள்ள சத்திரசிகிச்ைசக்கூடம், 
ம ந் க் களஞ்சிய அைற ேபான்றன பைழைம வாய்ந்தைவ 
யாக இ க்கின்றன. ஆகேவ, அவற்ைற ம் திய ைறயில் 
தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா  தாதிமார் ேதைவப்ப  
கின்றார்கள்; ைவத்திய உபகரணங்களின் ேதைவ ம் 
இ க்கின்ற . இந்தத் ேதைவகைள ம் இயன்றவைரயில் 
நிைறேவற்றி ைவப்பதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் ன்வர 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

சில ைவத்தியசாைலகள் மாகாண அைமச்சின் 
நிர்வாகத்தின்கீழ் இ ந்தா ம் அவற்ைறப் பற்றி ம் நான் 
சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். ஏெனன்றால் 
இன்  மாகாண அைமச்சும் மத்திய அைமச்சும் ேசர்ந் தான் 
சில நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, now, we do not consider whether it  

comes under the Central Government or the Provincial 
Government.  I meet all the Provincial Ministers every 
three months and I have requested them to send  in all 
their proposals. I am allocating money. We have 
allocated Rs. 500 million to the Negombo Hospital 
though it belongs to the Provincial Council. You spoke 
about the Batticaloa Hospital. I went and opened the 
Cancer Section in the Batticaloa Teaching Hospital. I 
went and laid the foundation stone for the Trauma Unit 
and we have given money for another multi-storey 
complex for other specialties also. So, we are doing our 
best to the North and the East. Today what we spend for 
the Western Province and the Northern Province is the 
same.   

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நன்றி, அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் ெசய்யவில்ைல 

என்  நான் கூறவில்ைல. ெசய்  ெகாண் க்கின்றீர்கள். 
இன் ம் ெசய் ர்கள் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
ஏெனன்றால் உங்கள  வளத்ைத நாங்கள் நன்றாகப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த 
வைகயில் மாகாண சைபயின்கீழ் இயங்குகின்ற 
ைவத்தியசாைலகளின் சில குைறபா கைள ம் நான் 
உங்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

வாைழச்ேசைன ஆதார ைவத்தியசாைல ஏறத்தாழ இரண்  
இலட்சம் மக்க க்குச் ேசைவ வழங்குகின்ற . ஆனால், இங்கு 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற ; கட் டப் 
பற்றாக்குைற இ க்கின்ற ; உபகரணப் பற்றாக்குைற 
இ க்கின்ற . அ மட் மன்றி நான்கு விேசட ைவத்திய 
நி ணர்கள் அங்கு அர்ப்பணிப் டன் ேசைவயாற் கின்ற 
ேபாதி ம் அங்கு அவர்க க்கான தங்குமிட வசதிகள் 
இல்ைல. மற் ம் நி ணர்க க்கான சில க்கிய ம த் வ 
உபகரணங்கள் மற் ம் ஆய் கூட வசதிகள் இல்ைல. ETU 
பிாி  கட் டம் ஒன்றின் ேமல்மா யில் இயங்குவதால் அங்கு 
ேநாயாளர்கைளக் ெகாண் ெசல்வதில் பாாிய சிரமம் 
ஏற்ப கின்ற . ஏெனனில் அங்கு மின் யர்த்தி இல்ைல. 
ஆகேவ, அ  ெபா த்தப்பட ேவண் ம். இந்த ைவத்தியசாைல 

க்கிய சுற் லாப் பிரேதசமான பாசிக்குடாவின் அ கில் 
அைமந் ள்ள . ஆனால், அ  சுற் மதில் இல்லாத நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . அந்தப் பகுதியில் கூ தலாக நீாில் ழ்கி 
மரணிக்கின்ற சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. அங்கு பிேரத 
பாிேசாதைனகைள நடத் வதற்குச் சட்ட ம த் வ 
அதிகாாிகள் இல்ைல. அந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மட்டக்களப்  
ைவத்தியசாைலயி ந் தான் அங்கு ெசல்கின்றார்கள். 
ஆனால், அ  உாிய ேநரத்தில் இடம்ெப வதில்ைல.  

இந்த ைவத்தியசாைல 12 க்கும் ேமற்பட்ட பிாி கைளக் 
ெகாண் க்கின்றேபா ம் 27 தாதியர்கேள கடைம 

ாிகின்றார்கள். அந்த வைகயில் அங்கு தாதியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் மாகாண 
அைமச்சுக்குத் தாதியர்கைளக் ெகா த்  குறித்த ேதைவைய 
நிைற  ெசய்யேவண் ம் என்  அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
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இவ்ைவத்தியசாைலயின் ெவளிேநாயாளர் பிாி  
அைமந் ள்ள கட் டம் 65 வ டங்கள் பைழைம வாய்ந்த .  
இ   இன் ம் சிறி  காலத்தில் இ ந்  வி ந் வி ம். 
ஆகேவ, அங்கு திய கட் டம் ஒன்  தாபிக்கப்ப வதற்குத் 
மாகாண அைமச்சுக்கு நீங்கள் ஆதர  வழங்க ேவண் ெமன்  
தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அங்கு  சத்திரசிகிச்ைசக் 
கூட ம் மற் ம் தாதி உத்திேயாகத்தர், ம த் வ மாதர் 
ேபான்ேறா க்கான வி திக ம் இல்ைல. நான் அந்தப் 
பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்ற வைகயில் இதைனக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக்  ெகாண் வ கின்ேறன்.  

அ த் , க வாஞ்சிக்கு  ைவத்தியசாைல பற்றி ம் சில 
விடயங்கைளக் கூற ேவண் யி க்கின்ற . கிழக்கு மாகாண 
சைபயின் நிர்வாகத்தின் கீழி ந்த தி ேகாணமைல 
ைவத்தியசாைல மத்திய நிர்வாகத்தின்கீழ் 
மாற்றப்பட் ள்ளதால் அங்கு மாகாண ைவத்தியசாைல 
இல்ைல. எனேவ, க வாஞ்சிக்கு  ைவத்தியசாைலைய 
மாகாண ைவத்தியசாைலயின் தரத் க்கு உயர்த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  
க வாஞ்சிக்கு  ைவத்தியசாைலக்கு 'ைலக்கா' திட்டத்தின்கீழ் 
400 மில் யன் பாய் ெசலவில் கட் டங்கள் கட்டப்பட்  
வ கின்றன. இ ந்தேபாதி ம் மிக ம் பைழைமயான 
இவ்ைவத்தியசாைலயில் ஆளணி விாிவாக்கம் 
இடம்ெபறவில்ைல. இ  சம்பந்தமான பல அறிக்ைககள் 
மாகாண அைமச்சின் கவனத் க்கு அ ப்பப்பட் ள்ளன. நான் 
கூ ம் விடயத் க்காக பிரதியைமச்சர் அவர்கள் 
ேகாபமைடயக்கூடா ; மன்னிக்க ேவண் ம். அதாவ , 
அண்ைமயில் அபிவி த்தி ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
நிந்த ர் ைவத்தியசாைலயில்கூட ஆளணி விாிவாக்கம் 
நைடெபற் ள்ள . ஆைகயால் தய ெசய்  இந்த 
ைவத்தியசாைல குறித் ம் கவனம்ெச த்த ேவண் ம். 
[இைடயீ ] அதற்கான ஒ ங்குகள் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. 
[இைடயீ ] நன்றி, அைமச்சர் அவர்கேள!  

ேம ம், மட்டக்களப் ப் ேபாதனா ைவத்தியசாைல 
சம்பந்தமாக ம் சில விபரங்கைளக் குறிப்பிட  வி ம் கின் 
ேறன். அதாவ  அங்கு 2014ஆம் ஆண்  2,82,422 உள்ளக 
ேநாயாளர்க ம் 2008ஆம் ஆண்  1,45,495 
ெவளிேநாயாளர்க ம் சிகிச்ைச ெபற்றி க்கின்றார்கள். 
அேதேநரம் 2015இல் 2,42,346 ேபர் சிகிச்ைச 
ெபற் ள்ளார்கள். ஆகேவ, இந்த எண்ணிக்ைக சுமார் 67 தம் 
அதிகாித் ள்ள . அந்த வைகயில் இந்த ைவத்தியசாைலயின் 
ேதைவ அதிகாித் ள்ள . அங்கு குறித்த 6 வ டங்க க்குள் 
96,851 ெவளிேநாயாளர்கள் அதிகாித்தி க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இந்த விடயத்தி ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  நான் மீண் ம் மீண் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இப்ேபா  இந்த நாட் ேல கூ தலாக திய திய 
ேநாய்கள் உ வாகின்றன. அதன் காரணமாக எல்ேலார  
உட ம் பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைமதான் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, பாடசாைல மட்டத்தி ந்  
இந்தச் சுகாதாரத் திட்டத்ைத கூ தலாக வ ப்ப த் வதற்கு 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இப்ேபா   கூ தலானவர்க க்கு நீாிழி  ேநாய் 
இ க்கிற ;  மாரைடப்  ேநாய் இ க்கின்ற ; சி நீரக ேநாய் 
இ க்கின்ற . இவ்வா  பல ேநாய்கள் எங்கள் மக்கைளச் 
சூழ்ந்  வ வதனால், இவற்ைற நீக்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில், 

பாடசாைல மட்டத்தில்  கல்வித் திட்டத்திேல சுகாதாரத்ைதக் 
கூ தலாகப் குத்தி, எங்கள் மக்களின் உடல் நலத்ைதப் 
பா காக்க தற்ேபாைதய சுகாதார அைமச்சு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 

[අ.භා. 2.10] 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අද දින විවාදයට 
සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ජනවාරි 08වැනිදා දියත් කළ විප්ලවෙයන් අෙප් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කරන්න  අම්පාෙර් ජනතාව ලබා දුන් සහෙයෝගය 
ගැන  එම ජනතාවට ස්තුති කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමා  පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
මාව ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කළා. එතුමා මා ෙකෙරහි 
විශ්වාසය තබා ෙදවන වරටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම 
ගැන ෙම් ෙවලාෙව් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය කියන්ෙන් 
ශී ලංකාෙව් ජනතාවට අත්යවශ්ය ක්ෙෂේතයක්. අෙප් රෙට් 
ජනතාවට නිදහස් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න රජය බැඳී 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල ගැන බැලුෙවොත් රුධිර කාන්දුකරණ මධ්යස්ථාන - 
dialysis centres - 1000ක් පිහිටුවන්න රුපියල් මිලියන 6500ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
විෙශේෂ පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිෙය් ඉදි කරන්න 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වකුගඩු 
ෙරෝගය ඉතාමත් ශීඝෙයන් පැතිර යනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙබොෙහෝ දුරට ෙම් ව්යසනෙයන් පීඩා 
විඳිනවා. ඒ නිසා ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් 
කිරීම ගැන මම කෘතඥ ෙවනවා.  

පසුගිය වකවානුෙව් හුෙදක් තමන්ෙග් ලාභ පෙයෝජන තකා 
බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වලා රෙට් ඉන්න ෙගොවි ජනතාව අසරණ 
කිරීම ගැන, ඇත්තටම කිව්ෙවොත් ජනතාවට වකුගඩු  ෙරෝගය ඇති 
කිරීම ගැන සම්පූර්ණ වගකීම පසුගිය රජය භාර ගන්න ඕනෑ 
කියලා මම කියනවා.  ඒ ෙපොෙහොරත් එක්ක පසට මිශ වුණු 
කැඩ්මියම්, ආසනික් වාෙග් බැර ෙලෝහ තව අවුරුදු 10ක් 
යනතුරුවත් පස්වලින් ඉවත් කරන්න බැහැ කියලා,  මා සමඟ 
කථා කළ විද්යාඥයන් පිරිසක් පැවසුවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන් රජයට විශාල මුදලක් වැය කරන්න ෙවනවා. සමහර 
අවස්ථාවල ෙරෝහෙල් ෙබෙහත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙබෙහත් 
අඛණ්ඩව නිසි ෙලස ලබා ෙදන්නය කියලා මම ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, අමාත්යාංශෙය් බලධාරින්ෙගනුත් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම එක් එක් පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගීන්ට  
දීමනාවක් ලබා ෙදනවා.  අෙප් පෙද්ශෙය් නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභාෙවන් එක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් තව දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ඌව පළාත් සභාෙවන් 
තව දීමනාවක් ලබා ෙදනවා.  එම  නිසා මම අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  කරුණාකරලා ෙමම  දීමනාව 

1351 1352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැම පෙද්ශයකටම එක සමානව ලබා ෙදන්න කියලා. වකුගඩු 
ෙරෝගීන්ෙග් වකුගඩු ආසාදනය වුණාම ඉතාම අඩු මානසික 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙදනකුෙග් වකුගඩු ෙදකම 
අකීය වන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් ගැන 
මැදිහත් ෙවන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම රජෙය්  සහ  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය් අවධානය ෙයොමු 
විය යුතු තවත් ෙරෝගයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි තැලසීමියා 
ෙරෝගය. තැලසීමියා ෙරෝගෙය් ලක්ෂණය නම් රුධිරෙය් 
හිෙමොග්ෙලොබින් අඩුවීමයි. ෙම්ක ජානවලින් හැෙදන  ෙරෝගයක්. 
තැලසීමියා වාහකයන් ෙදෙදෙනක් විවාහ වුෙණොත් තැලසීමියා 
ෙරෝගිෙයක් බිහි ෙවනවා. ඇත්තටම අපි දන්ෙන් නැති වුණාට 
ලංකාෙව් තැලසීමියා වාහකයන් ලක්ෂ 5ක් විතර ඉන්නවා. 
තැලසීමියා ෙරෝගය ෙවනුෙවන් වසරකට රුපියල් මිලියන 1700ක් 
රජෙයන් වියදම් කරනවා. තැලසීමියා ෙරෝගය තිෙබන දරුවන්ට 
හැම මාසයකම රුධිරය පාර විලයනය කරන්න ඕනෑ. රුධිර පාර 
විලයනය කරන්න මාස ෙදකක් විතර වයෙසේ සිට පටන් ගන්නවා. 
එෙහම පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ දරුවන්ට රුධිරය ලබා දීෙම්දී 
එකතු වන යකඩ ඉවත් කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. එතැනදී ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙවනම ඖෂධයක් ෙදන්න ෙවනවා. අවුරුදු ෙදකක 
ළදරුවකුට දුන්ෙනොත් මාසයකට කුප්පි 10ක් 15ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා මාසයකට රුපියල් 7200ක් විතර වියදම් ෙවනවා. වසරක 
වියදම රුපියල් 86,400යි. අවුරුදු 20ක් වයස ළමෙයක් වුෙණොත් 
කුප්පි 100ක් 110ක් විතර ෙදන්න ෙවනවා.  මාසයක වියදම 
රුපියල් 72,000යි. වසරක වියදම රුපියල් 8,64,000යි. ඒ වාෙග්ම 
රුධිර පාර විලයනය නිසා ශරීරයට යකඩ ඇතුළු ෙවනවා.  ඒ යකඩ  
ඉවත් කෙළේ නැත්නම් වකුගඩු, අක්මාව, හෘදය වාෙග් වැදගත් 
ඉන්දීයයන් ඔක්ෙකෝම අකිය ෙවලා අඩු වයසින් මිය යනවා.  
ඇත්තටම තැලසීමියා ෙරෝගය වැළඳුණු දරුවන් අවුරුදු 20, 25 
ෙවද්දී ජීවිතෙයන් සමු ගන්නවා. අද වන ෙකොට අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් තැලසීමියා ෙරෝගීන් 72ක් සිටිනවා. එයින් වැඩිම 
වයෙසේ පසුවන ෙරෝගියා අවුරුදු 23ක දරුෙවක්.  ෙමවර ඒ ළමයා 
සරසවියට සුදුසුකම් ලබා ෙගන තිෙබනවා. එම ෙදමවුපියන්ෙග් 
මානසික තත්ත්වය ගත්ෙතොත්,  ඒ අය ඉතාමත් අසහනයට,  දුකට 
පත්ෙවලා සිටිනවා.   ෙම් තත්ත්වය ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු 
වන්නට ඕනෑ කියලා මා හිතනවා.  

ෙමම ෙරෝගය වැළඳුණු  ළමයකුට අවුරුදු 25ක් වන තුරු 
පතිකාර ලබා දුන්ෙනොත් ඒ ළමයා ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට අපි 
රුපියල් මිලියන 17ක් වියදම් කරනවා.   රුපියල් මිලියන 6.4ක්  
අසුන්රා  කියන ඖෂධය ෙවනුෙවන් විතරක්  වියදම් කරනවා. ඒ 
නිසා  ෙම් තැලසීමියා ෙරෝගය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා, මා අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහනුවර ෙරෝහෙල් මාතෘ හා කාන්තා 
විෙශේෂඥ ෛවද්ය කාලිංග නානායක්කාර මහත්මයා විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන්, තැලසීමියා 
ෙරෝගීන් සුව කිරීම සඳහා ඇට මිදුලු බද්ධ කිරීෙම් - bone marrow 
transplant -  ඒකකයක් මහනුවර පිහිටුවන්න කියලයි.  එතෙකොට  
එම ෙරෝගය වැළඳුණු ෙබොෙහෝ ෙදනකු සනීප කරන්න පුළුවන් 
ෙව්වි.  

ෙම් තැලසීමියා ෙරෝගීන් බිහි වන්ෙන්  ඥාති සම්බන්ධතා 
තිෙබන අය විවාහ වුණාමයි. සමහර පෙද්ශවල ෙමය බහුළව 
තිෙබනවා. කුරුණෑගලත් බහුලව තිෙබනවා. අම්පාර ගත්ෙතොත් 
මහඔය, මඩකලපුව පෙද්ශවල බහුලව තිෙබනවා. ඥාති 
සම්බන්ධතා තිෙබන අය විවාහ වුණාම තමයි  ජාන සම්බන්ධය 
නිසා ෙම් වාෙග් ෙරෝග වැඩිපුර ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මා 
ෙයෝජනා කරනවා, අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ,  අෙපොස උසස් ෙපළ 

දරුවන්ට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් තැලසීමි යා ෙරෝගය තිෙබනවා ද 
කියලා පරීක්ෂා කර බලන්න ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් 
ෙවන්නය කියලා.   

දැනට අපි අම්පාර දිස්තික්කෙය්  මහඔය පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ්ය 
ෛවද්ය කාර්යාලය සමඟ මැදිහත් ෙවලා ඒ  screening test එක 
කරෙගන යනවා. එෙහම වුෙණොත් අපට පුළුවන් ෙම් දරුවන්ට 
විෙශේෂ හැඳුනුම්පතක් - identity card  එකක්- නිකුත් කරන්න. 
එෙහම වුෙණොත් ෙදමවුපියනුත් දන්නවා, දරුවනුත් දන්නවා  
ෙමොවුන්ට තැලසීමියා ෙරෝගය තිෙබනවා කියලා. එවිට  
තැලසීමියා ෙරෝගය තිෙබන  තවත්  ෙකනකු එක්ක විවාහ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාට කියනවා, තැලසීමි යා ෙරෝගීන් ගැන විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා. නැත්නම්, අපි රුපියල් මිලියන 1,700ක්  
පමණ වැය කරලාත්,   අවසානෙය් ඒ දරුවන්  ජීවත් ෙවන්ෙනත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

තවත් ඉල්ලීමක් කරන්න තිෙබනවා. ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
විද්යාව ඉෙගන ගැනීම සඳහා ලංකාෙවන් කල්කටා 
විශ්වවිද්යාලයට යන දරුවන් ඉන්නවා. මට ඔවුන් ගැනත්  
ඉල්ලීමක් කරන්න තිෙබනවා.  නමුත් ඔවුන් ඉෙගන ෙගන  
ලංකාවට ආවාම  ඒ අයට ෙමහි  රැකියා අවස්ථාවන් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ පිළිබඳවත් අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  ඔවුන් ෙකොයි රෙට් 
ඉෙගන ගත්තත් අෙප් රටට ෙසේවයක් කරන්න අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා නම්  ෙහොඳයි.  ඔබතුමා කිව්වා, ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් පවතිනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය 
විද්යාවත් අෙප් ෛවද්ය විද්යාෙව්ම වැදගත් ෙකොටසක් වනවා.  ඒ 
නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.   

අවසාන වශෙයන් මම කියනවා බුදුරජානන්වහන්ෙසේ  
"ආෙරෝග්යපරමා ලාභා - සන්තුට්ඨි පරමං ධනං" කියලා ෙද්ශනා 
කළා. ඒ කියන්ෙන්  නිෙරෝගිකම  උතුම්ම ලාභයයි.  සතුට පරම 
ධනයයි කියලා.  ඒ නිසා මම හිතනවා අපි ෙලඩට ෙබෙහත් 
ෙහොයන්ෙන් නැතිව,  ෙලඩ වළක්වා ගන්නා කම ගැන  අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ සඳහා අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය බලධාරින් සියලු ෙදනාටමත් ශක්තිය 
ෛධර්ය ලැෙබන්න කියලා මා පාර්ථනා කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ගාමිණි ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
15ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කම්කරු අමාත්යාංශය 

පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න අමාත්යතුමා පත්වීම පිළිබඳවත්, රාජ්ය අමාත්යතුමා 
හැටියට අෙප් මිත ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා පත්වීම පිළිබඳවත් 
අපි සතුටු ෙවනවා. කම්කරු අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා 
කරනෙකොට, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් - රාජ්ය අංශෙය් 
ෙනොවන - වැඩ කරන පන්තිය ෙවනුෙවන් තමයි කම්කරු 
අමාත්යාංශය  වැඩිපුරම  කටයුතු කරන්ෙන්. අර්ථ සාධක අරමුදල් 

1353 1354 

[ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය] 
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ලබන, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් සාමාජිකයන් වන 
අය ෙවනුෙවන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙග් අමාත්යාංශය වැඩිපුරම 
කටයුතු කරන්ෙන්.  රාජ්ය  ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් රාජ්ය පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය කටයුතු කරනවා.  නමුත් ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ගත්තාම අපිට ෙපොඩි කනගාටුවක් ඇති වුණා. 
ෙමොකද, ෙම් අය වැෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයාෙග්ත්, වැඩ කරන 
ජනතාවෙග්ත්  ශුභ සාධනයට එතරම් මැදිහත් ෙවලා නැහැ.  ඒ 
අයෙග් අයිතිවාසිකම් කිහිපයක් පිළිබඳවත් සැකයට භාජන ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙසේවකෙයක් ෙසේවයට බැඳුණාම හය මාසයක්, 
නැත්නම් දින 180ක් වැඩ කළාම ඔහුට සථ්ිරවීෙම් අයිතිවාසිකමක් 
ෙම් රෙට්  තිබුණා. එෙහම ස්ථිර ෙනොකෙළොත් ඔහුට කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇවිත් පැමිණිලි කිරීෙම් හැකියාව තිබුණා.  
එෙහම නැත්නම් කම්කරු විනිශ්චය සභාවට පැමිණිලි කරලා ඒ 
අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා.  
නමුත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ කාරණය අවුරුද්දක් දක්වා 
දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ෙමොකද, යම් ෙසේවකෙයක් ස්ථිර වුණාම  
ඔහුට වසරකට දින 45ක නිවාඩුවක් හිමි වනවා; අතිකාල හිමි 
වනවා; අර්ථ සාධක අරමුදලට හිමිකම් ලැෙබනවා. ෙම් සෑම 
කටයුත්තක්ම සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන් ෙසේවකයකු ස්ථිර වුණාට 
පසුවයි. ඉතින් ඕනෑම ෙකෙනක් රජෙය් රැකියාවකට ගියාට පසුව   
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කවදාද මම ස්ථිර ෙසේවකෙයක් බවට 
පත්වන්ෙන් කියලායි.  සියලුම වරපසාද ලැෙබන්ෙන් ඊට පසුවයි.  
ෙම් රජය බලයට පත්ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිෙය් 
වැඩි කණ්ඩායමක් කල්පනා කළා, පැවැතුණු රජයට වඩා ෙහොඳ 
කාලයක් ෙම් රජය තුළින් ඔවුන්ට ලැෙබයි කියලා, කල්පනා කළා. 
නමුත් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා නිසා ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
එකින් එක බිඳ වැටීලා තිෙබනවා.   

අෙනක් කාරණය, අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳවයි. ඊෙය් 
අගමැතිතුමා එතුමාෙග් පකාශෙය්දී සඳහන් කළා, අර්ථ සාධක 
අරමුදල ගන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම නම් ෙහොඳයි.   අර්ථ සාධක 
අරමුදල මහ බැංකුෙව් තිෙබනෙකොට තමයි එයට ෙහොඳම 
ආරක්ෂාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙමොන රජයක් තිබුණත් අර්ථ 
සාධක අරමුදල දකුණු ආසියාෙව් පධානම අරමුදල බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. අද එය රුපියල් ටිලියන 3ක ආසන්නයට ඇවිත් 
තිෙබනවා.  ෙමෙතක් කල් කාන්තාවක් නම්  අවුරුදු 50 ඉක්ම ගිය 
පසුවත්,  පුරුෂ පක්ෂෙය් ෙකෙනක් නම්  අවුරුදු 55 පිරුණු පසුවත්,  
අර්ථ සාධක අරමුදල ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පතයක් දැම්මාට 
පසු කිසි පශ්නයක් නැතිව  එම මුදල් ලැබුණා. මුදල් නැහැ කියලා 
කවදාවත් ඒ මුදල් ෙගවන එක නැවතිලා තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ අයට 
එම මුදල ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක වැඩ කරපු ෙකෙනකුට තමන්ෙග් 
ජීවිතෙය් සන්ධ්යා කාලය ගත කිරීමට ලැෙබන අරමුදලක්.   

අෙනක් එක  ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල. ෙම්වා 
ආරක්ෂා කරන එක රජෙය් වාෙග්ම හැෙමෝෙග්ම යුතුකමක්. 
ෙමොකද,  ෙම් අරමුදෙල්  තිෙබන මුදල් රජෙය් මුදල් ෙනොෙවයි.  
ටී.බී. ඉලංගරත්න  මැතිතුමන්ලා  ෙම් පනත  ෙගෙනනෙකොට ඇති 
කළ වැඩ පිළිෙවළ  නිසා ෙම් අරමුදල ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා.  
කිසිම රජයක් ඒකට ඇඟිලි ගහන්න ගිෙය්  නැහැ. එදා අර්ථ සාධක 
අරමුදලටයි, ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග්  භාර අරමුදලට අමතරව 
තමයි  විශාම වැටුපක් ෙදන්නට උත්සාහ කෙළේ. ෙම් අරමුදල  
පාවිච්චි කරන්න කිසිම අවස්ථාවක උත්සාහ කෙළේ  නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කම්කරු ඇමතිතුමා  හැටියට මීට කලිනුත් 
ෙසේවය කර තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්ත් ඔබතුමා ඉතා ෙහොඳ 
ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. ෙම් ගැන පශ්නයක් වුෙණොත් 
තමුන්නාන්ෙසේ  මැදිහත් ෙව්විය කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  මම කම්කරු ඇමතිතුමා 
හැටියට සිටි කාලෙය් දැකපු ෙදයක් තමයි, ''මෑන් පවර්'' 
ෙකොම්පැනිවල ෙසේවකයින්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් 

සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු පශ්නය. ෙම්  පිළිබඳව   යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට අපි   හුඟක් උත්සාහ ගත්තා.  එහි ඇති 
එක කාරණාවක් ෙහෝ නිරාකරණය  කරන්න මා උත්සාහ කළා. ඒ 
තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන ''මෑන් පවර්''  සමාගම් හඳුනා ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක්  ඇති කරන්න උත්සාහ කිරීම. එෙසේ හඳුනා  ගත්ෙත් 
නැති වුණාම ෙවන්ෙන්ෙමොකද? ''මෑන් පවර්'' සමාගම්වලින් 
ෙසේවකෙයෝ ගත්තාම  ඒ සමාගම්  අර්ථ සාධක අරමුදලත්  එක්ක  
ඒ ෙසේවකයින්ට  ෙගවනවා. නමුත් ඒ මුදල ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදෙල් තැන්පත් කරනවාද කියන එක පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ ෙමොකද, ෙම් රෙට් තිෙබන සියයට හැත්තෑවක් විතර  
වන ''මෑන් පවර්'' සමාගම්  මාස තුනක් එක නමකින් ෙසේවකයින් 
ෙදනවා, ඊළඟ මාස තුන  තව නමකින් ෙදනවා.  

ෙම් අයට අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගව්වාද, නැද්ද කියා කම්කරු  
නිලධාරින්ට ගිහින් පරීක්ෂා කරන්න බැහැ. සික රිටි සමාගම් 
ෙවනුෙවන්  කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් දැන්  
ඇති කර තිෙබනවා. සික රිටි සමාගමක් ඊළඟ වර්ෂෙය්ත් එය 
කරෙගන යනවා නම් ඒ අය කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
සහතිකයක් ෙගන යන්න ඕනෑ,  ඒ අය  ගිය අවුරුද්ෙද් ෙසේවයට 
ගත්ත අයෙග්  අර්ථ සාධක අරමුදල හරියාකාර ෙගවා තිෙබනවාය,   
  එම නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද්ත්   ෙම් අයට ඒක කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
පුළුවන්ය කියා. නමුත් ''මෑන් පවර්'' සමාගම්වලට එෙහම ෙදයක් 
නැහැ. ඒවාටත් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ 
ගැන මම උත්සාහ කළා. මම ඒ ගැන ෙකටුම්පතක් සකස් කර, ඒ  
ගැන අදහස් එවන්නය කියා සියලුම පක්ෂවල ෙල්කම්වරුන්ටත්, 
උපෙද්ශක කාරකා සභාවටත් ෙබදා දුන්නා. සමහර අය කිව්වා,  
ෙම්ක ෙරජිස්ටර් කරන්න  ගියාම ''ෙම්  සමාගම් ස්ථිර කරන්න 
යනවා''ය කියා.  එෙහම නැහැ. ඒ තුළින් ෙම් වැඩ කරන  අයෙග් 
අර්ථසාධක අරමුදල ආරක්ෂා කරන වැඩපිළිෙවලක් ඇති 
කරන්නයි හැදුෙව්.  නැත්නම් අපි කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ,  කවුද 
වැඩ  කෙළේ, ෙකොයි සමාගමද ෙම් සඳහා  කියා කෙළේ, ෙකොයි  
සමාගෙමන්ද ෙම්ක අය කරන්ෙන් කියන එක.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් රජය යටෙත්  ෙපෞද්ගලික අංශය  
ශක්තිමත් කරන්නට යනවා.  ජාත්යන්තර ව්යාපාරිකයන්ට ෙම් 
රටට එන්නට  අවස්ථාව ලැෙබනවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්දී  අප 
ලැබූ  අත් දැකීම හුඟාක් තිෙබනවා. BOI   එෙක් ලියා පදිංචි වුණු 
ජාත්යන්තර සමාගම් ගණනාවක්  කවුරුවත් දන්ෙන් නැතිව වසා 
දමා ගිහින් තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කළ  ෙසේවකයන් හාර 
පන්සියයකට අවුරුදු ගණන් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවා නැහැ.  
ඒවා අය කර ගන්නට කමයක් නැතිව තිෙබනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙය් ලිපිෙගොනු සිය ගණනක් 
තිෙබනවා. ඒ සමාගම්වල  ෙසේවය කළ ලක්ෂ තුන හතරක් පමණ 
ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක මුදල්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
බැර කර නැති නිසා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලටවත්,  කම්කරු 
අමාත්යාංශයටවත් මැදිහත් ෙවලා ඒ මුදල් අය කර ගන්නට බැහැ, 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ඔක්ෙකෝම අතහැර  දමා  ගිහින් තිෙබන නිසා. 
ඒ නිසා යම්කිසි ජාත්යන්තර සමාගමක් ෙම් රටට එනවා නම්,  
BOI එක ෙහෝ කවුරු  ෙහෝ අරමුදලක් ඇති කරන්නට  ඕනෑ; 
නැත්නම් වැඩ පිළිෙවලක් ඇති කරන්නට  ඕනෑ, ෙම් සමාගම් 
අතහැර ගි ෙයොත් ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොෙහොමද 
ලබා ෙදන්ෙන් කියන කාරණය ගැන.   තමුන්නාන්ෙසේ  ලිපිෙගොනු 
බැලුෙවොත් ඒ  වාෙග් සමාගම් විශාල පමාණයක්  තිෙබන බව 
ෙපෙනයි,  මඟදී වසා දමා ගිහින්.  ඒවාෙය් යන්ෙතෝපකරණ 
බැංකුවට බැඳලා  ගිහින්.  නඩුවක් දැම්මත් ෙගවන  පළමුවන මුදල 
යන්ෙන්  බැංකුවට. ඒ අර්ථසාධක අරමුදල ෙකො ෙහොමද අය කර  
ෙදන්ෙන්  කියන එක ගැන  අපට කරන්නට ෙදයක් නැතිව 
ඉන්නවා. එම නිසා ජාත්යන්තර සමාගම්  ෙම් රටට  එනවා නම්, 
ජාත්යන්තර සමාගම්  උනන්දු කරනවා නම්, අෙප් රෙට් 
ෙසේවකයින්ෙග්  ආරක්ෂාවට අපි ෙමොන  විධිෙය්  නීති-රීතිද 
හරිගස්සන්න  ඕනෑ කියා  සිතා බලන්නට  ඕනෑ.  
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එෙහම නැත්නම් විශාල පශ්නයක් ෙවනවා. දැනට ඒක 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් එක තමයි, arbitration. ඒ සඳහා මම කමිටුවක් පත් 
කළා. ෙසේවකයින්ෙග් ආරාවුලක් මතු ෙවලා arbitration එකක් 
දැම්මාම, ඒකට නියමිත කාලයක් නැහැ. SriLankan Airlines 
සමාගමට arbitration එකක් දැම්මා. මම හරියට උත්සාහ කළා, 
නමුත්, මට බැරි වුණා ඒක අවසන් කරන්න. අවුරුදු 15ක් ෙවනවා, 
තවම ඒ සඳහා තීන්දුවක් ලබා දීලා නැහැ. අඩුම ගණෙන් ඒ සඳහා 
කාල සීමාවක් දාන්න ඕනෑ.  

අපි arbitrator ෙකෙනක් පත් කළාම -ලියා පදිංචි වුණු 
ෙකෙනක් පත් කරන්ෙන්- ඔහුට කාලයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ එය 
අවසන් කරන්න. එෙහම නැත්නම් සමාගම් කරන්ෙන්  එම නඩුව 
ඉදිරියට දිග්ගස්සන එකයි. එතෙකොට ඒ ෙසේවකයාෙග් පශ්නය 
ජීවිතාන්තය දක්වාම විභාග ෙවමින් තිෙබනවා මිසක් එය 
අවසන්වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතින්, ෙම් වාෙග් දුර්වල තැන් අපි 
හුඟාක් දැක්කා. ෙමය ෙලෙහසිෙයන් කරන්න බැහැ ගරු 
ඇමතිතුමනි. මමත් ෙබොෙහෝ උත්සාහයන් කළා. නමුත්, ෙම්වා වැඩ 
කරන පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙද්වල්. 

අෙනක් කාරණාව ෙමයයි.  කවුරු හරි  ෙසේවක මහත්මෙයක් 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  LT එෙක් නඩුවක් දැම්මාම, ඒ 
ෙසේවක මහත්තයා එම නඩුව දිනුෙවොත් ඔහුෙග් හිඟ පඩිය බැඳලා 
appeal කරන්න සමාගමට පුළුවන්. එම ඇපෑලත් ඒ ෙසේවක 
මහත්තයා දිනුෙවොත් සුපිම් උසාවියට යන්න පුළුවන්. එෙතකුත් අර 
ෙසේවක මහත්තයා එළිෙය්. නමුත්, ෙමහි නීතිෙය් සංෙශෝධනයන් 
ෙවන්න ඕනෑ.  

LT නඩුව දිනුෙවොත් ෙසේවෙය් පිහිටුවලා තමයි නඩුව ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ කියලා සංෙශෝධනයන් කරන්න මම උත්සාහ 
කළා. නැත්නම් ෙවන්ෙන් සල්ලි තිෙයන සමාගම් අවුරුදු 10ක්, 
15ක්, 20ක් නඩු කියනවා. ඉතින් උසාවි යන්න ඒ ෙසේවකයා ළඟ 
සල්ලි නැහැ. අද නීතිඥ ගාස්තු ඒ තරම්ම වැඩියි. ඒ අනුව, අර 
ෙසේවක මහත්තයාට සහනයක් නැහැ. එෙහමනම්, LT නඩුව 
දිනුෙවොත් ඔහුව ෙසේවෙය් පිහිටුවලා appeal කරන්න පුළුවන්. 
ඇපෑලත් දිනුෙවොත් ඊළඟ පියවරත්  කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අර 
ෙසේවකයා ෙසේවෙය් පිහිටුවලා කරන්න ඕනෑ.  එෙහම නැත්නම් LT 
එෙක් ෙදන තීන්දුව අවසාන තීන්දුව ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි 
වැඩ කරන පන්තිය ගැන බලනවා නම්, අපි ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා නම් නීතිෙය් පිහිටත් අපි 
ඒෙගොල්ලන්ට ලබලා ෙදන්න ඕනෑ.  

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ඇමතිවරයා වශෙයන් මම දැකපු ෙද්වල් අනුව, ඇටර්නි ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එක්ක කථා කරලා සමහර කටයුතු සිදු කරන්න 
මම උත්සාහ කළා. ෙම් කටයුතු සිදු කරන්න ෙබොෙහොම ෙලෙහසි 
නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේ කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට කාලයක් 
කටයුතු කරපු ෙහොඳ පළපුරුදු ඇමතිවරෙයක්. මම දැකපු අඩු 
පාඩුකම් ගැන තමයි ෙම් ආකාරයට මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්ෙන්. ෙම්ක අපි වැඩ කරන පන්තිය ෙවනුෙවන් කළ යුතු 
වැඩ.  

ඊළඟට, තව එක කටයුත්තක් අපි ෙකරුවා. ඒ සඳහා 
ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුව අපට උදවු කළා. ඒ අය තමයි ඒ programme 
එක හරිගස්සලා දුන්ෙන්. අද කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යාලයකට යම් ෙසේවකෙයක් පැමිණිල්ලක් දැම්මාම ඒ 
ෙසේවකයා දන්ෙන් නැහැ ඉන් එහාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. ඒ 
අනුව, ඇෙමරිකානු commerce department එක එක්ක අපි වැඩ 

කටයුතු කරනෙකොට ඒ අය අපට "LISA" කියලා programme 
එකක් හදලා දුන්නා. ඒ අනුව, අපි හැම කාර්යාලයකම; හැම 
නිලධාරිෙයකුටම  iPad  එකක් දුන්නා. ඒ අනුව, එම නිලධාරියා 
පරීක්ෂණයක් සඳහා ගියාම එම පරීක්ෂණෙය් සියලු පියවරයන් 
ෙමම iPad එෙක් සටහන් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට එම අදාළ  
website එකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ල දාපු ෙසේවක මහත්තයාටත්  
ඔහුෙග් පැමිණිල්ෙලහි වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා 
පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අනුව, එම 
දත්තයන් කම්කරු කාර්යාලයට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද, කම්කරු 
කාර්යාලෙය් එම පැමිණිල්ෙලහි වර්තමාන තත්ත්වය සටහන්ව 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

ඇමතිතුමාට වුණත් computer එකක් කාර්යාලෙය් තියා 
ගත්තාම, යම් ෙකෙනක් බදුල්ෙල් එෙහම නැතිනම් මඩකලපුව 
කම්කරු කාර්යාලෙය් ෙහෝ ෙවනත් තැනක ෙහෝ පැමිණිල්ලක් 
කරලා තිෙබනවා නම්, එම පැමිණිල්ලට ෙමොකද වුෙණ්, එහි 
වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා බලා ගැනීෙම් හැකියාව 
ඇමතිතුමාටත් තිෙබනවා.  ඒ පිළිබඳව සමහර නිලධාරින් විරුද්ධ 
වුණා. සමහර නිලධාරින් පක්ෂ වුණා. නමුත්, ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
පන්තිෙය් වුවමනාවන් ඉෂ්ට ෙවන්න ෙමම අලුත් තාක්ෂණය 
පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, විශාල කාර්යාල පද්ධතියක් 
තිෙබනවා. පැමිණිලි රාශියක් එනවා. ඒ පැමිණිල්ල විභාග 
ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක බලන්න ඕනෑ.  

අෙප් කම්කරු නිලධාරි මහත්වරුන් හැම සතිෙය්ම බදාදාට 
විතරයි කාර්යාලෙය් ඉන්ෙන්. ඒ අය අෙනක් දවස්වල field 
එෙක්යි ඉන්ෙන්. තාක්ෂණෙය් උදව්ෙවන් ඕනෑ නම් අපට බලන්න 
පුළුවන්, field එෙක් සිටින නිලධාරි මහත්මයා ෙම් මාසෙය් field 
එෙක් ෙකොෙහේද, ගිහින් තිෙබන්ෙන්; ෙකොයි කාර්යාලයටද, ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්; ෙකොයි සමාගමටද, ගිහින් තිෙබන්ෙන්; එහිදී 
ෙමොනවාද, කර තිෙබන්ෙන්; ෙමොනවාද, ඇවිත් තිෙබන පැමිණිලි 
කියලා. ඒ විධියට මාස තුනක් හතරක් යන ෙකොට අපට බලන්න 
පුළුවන්, filed එෙක් යන නිලධාරි මහත්වරුන් හරියට වැඩ කළාද, 
නැද්ද කියලා. ඒ අයට උසස් වීමක් ෙදන ෙකොට ඒ කාර්ය සටහන් 
අපට සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ කාර්ය සටහන් 
එක්ක අපට කල්පනා කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. අලුත් තාක්ෂණය 
භාවිත ෙකෙරන ඒ කමය ඉතාම ෙහොඳ කමයක්.  උදාහරණයක් 
විධියට, මම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා කම්කරු 
ආරාවුලක් තිෙබනවා කියලා පැමිණිල්ලක් දැම්මා කියා හිතමු. ඊට 
පසුව මම ආෙයත් කාර්යාලයටම යන්න ඕනෑද, ඒ ගැන බලන්න? 
එෙහම ඕනෑ නැහැ. ඒ පැමිණිල්ල දැම්මාට පසුව මට website 
එකට ගිහින් බලාගන්න පුළුවන්, මම අහවල් දවෙසේ -බටහිර 
ෙකොළඹදී, එෙහම නැත්නම් මඩකලපුෙව්දී- දාපු පැමිණිල්ල දැන් 
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, පැමිණිල්ල සම්බන්ධව ෙකොෙහොමද කියා 
කර තිෙබන්ෙන්, පැමිණිල්ල විභාග කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක. අපි ඒ කමය ආරම්භ කළා. නමුත් ඒක කියාත්මක වනවිට 
තමයි ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරිෙය්. ඒ  කමය කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. අපි ඒ හුඟක් නිලධාරින්ට iPad පවා බාර දී තිෙබනවා. හැම 
කාර්යාලයකම iPad එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමාෙග් 
කාමරෙය්ත් එකක් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකු ඇවිල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේට පැමිණිලි කෙළොත්, නිලධාරියාට කථා කරන්න 
ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමාට website එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්, ඒ 
පැමිණිල්ල ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්, ඒකට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් කමය ඇති කරන්න ෙහේතු වුණු 
කාරණාවක් තිෙබනවා. එක වතාවක්, මහනුවරදී මට හම්බ වුණා, 
අවුරුදු 16ක් පරණ පැමිණිල්ලක්. ඒ පැමිණිල්ල ගැන කියා කර 
තිබුෙණ් නැහැ.  

1357 1358 

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉහතින් කී ආකාරෙය් 
නවීකරණයක් කරන්න ඕනෑ. මිලියන ෙදකක් විතර ඉන්නවා, 
විධිමත්ම ෙගවීම් කරන. මිලියන 17ක් විතර ඉන්නවා, අවිධිමත් 
සාමාජිකෙයෝ. ඒ අයෙග් කටයුතු පහසු කිරීම පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒ අය කම්කරු අමාත්යාංශෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඒ අයට සහනයක්. කම්කරු 
අමාත්යාංශෙය් අණ පනත් සියල්ල තිෙබන්ෙන් ෙසේව්ය ෙසේවක 
ෙදපක්ෂයටම සාධාරණයක් වන විධියටයි. ෙමය, win-win policy 
එක කියාත්මක වන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ෙසේවකයා වරදක් 
කරනවා නම් ෙසේවකයාටත්, හාම්පුතා වැරැද්දක් කරනවා නම් 
හාම්පුතාටත් ඒ නීති බලපානවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර සමාගම් ෙමෙහේට එන ෙකොට කියනවා, "අපි 
ෙසේවකයන් 500ෙදනකුට රස්සාව ෙදනවා" කියලා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මට තවත් මිනිත්තුවක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

හැබැයි ඒ අයෙගන් අහන්න ඕනෑ, "තමුන්නාන්ෙසේලා ස්ථිර 
ෙසේවකයන් හැටියට කීෙදනකුට රස්සාව ෙදනවාද?" කියලා. 
එෙහම ෙනොදී, manpower සමාගම්වලින් ගන්නවා නම්, ඒවා 
රැකියා දීමක් වන්ෙන් නැහැ. සථ්ිර ෙසේවකයන් ෙලස සිටින අයත් 
දැන් කල්පනා කරනවා, ස්ථිර ෙසේවය අත හැරලා manpower 
සමාගමකට බැෙඳන්න.  

ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි ෙතල් සංස්ථාව 
ෙපෞද්ගලීකරණය. ෙතල් සංස්ථාව ෙපෞද්ගලීකරණය කළා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී. මමත් ඒ කාලෙය් 
සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි.  "Lube Oil" එක ෙසේවකයන් 
400කුත් එක්ක තමයි ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ. අද එහි ස්ථිර 
ෙසේවකයන් හැටියට ඉන්ෙන් අටෙදනකු පමණයි. අෙනක් 
සියලුෙදනා manpower සමාගම්වල ෙසේවකෙයෝ. ඒ අයෙග් 
රැකියාවල ස්ථිරසාර තත්ත්වයක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය ඉතාම ෙහොඳ 
අමාත්යාංශයක්; වැඩ කරන පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙලොකු උදව්වක් 
කරන්න පුළුවන් අමාත්යාංශයක්. හැබැයි ෙම් යල් පැන ගිය සමහර 
ෙද්වල් සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙල්සි පහසු කටයුත්තක් 
ෙනොෙවයි. මමත් ඇමතිවරයා හැටියට සිටින විට හුඟක් ෙද්වල් 
පාඩම් කරලා කරන්න උත්සාහ කළා. ඒවා අතරින්, සමහර ඒවා 
කළා; තවත් හුඟක් ෙද්වල් කරන්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
පළපුරුදු ඇමතිවරයකු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පිළිබඳව කියා 
කරන්න කියා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.38] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා අමාත්යාංශය ගැනත්, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය ගැනත්, වෘත්තීය සමිති ෙම් දවස්වල කථා 

කරන පශ්න සම්බන්ධෙයනුත් ෙකටි අදහස් දැක්වීමක් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පථමෙයන්, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කියපු 
යම් ෙදයක් පිළිබඳ නිවැරැදි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. එතුමා කිව්වා, ඔවුන්ෙග් පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලටත්, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදලටත් කිසිම විධියක ඇඟිලි ගැසීමක් කෙළේ නැහැ කියලා.  

මම ඒ සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ, 
හිටපු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
සම්බන්ධෙයන්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආදී ස්ථානවල සිදු වුණු 
සුදු කරපටි වංචා ගැන අපි ෙබොෙහෝ විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ගැන ෙනොෙවයි මම දැන් කථා කරන්ෙන්. එතුමා කිව්වා, අමතරව 
තමයි ඒ විශාම වැටුප ෙදන්න ගිෙය් කියලා. ෙරොෙෂේන් චානක 
කියන තරුණයාෙග් ජීවිතය නැති වුණු ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා ඒ 
ෙයෝජනාව අකුළා ගත්තා. ඔබතුමා දැන් ෙමතැනදී කිව්වා, EPF 
එකට, ETF එකට අමතරව තමයි pension එකක් ෙදන්න ගිෙය් 
කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා එෙහම කිව්ෙව් ඇයි කියලා. 
ඇත්ත තත්ත්වය, ඔබතුමන්ලා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
තිෙබන dormant accounts, මම හිතන විධියට ඒ accounts 
තිෙබනවා, මිලියන 13කට වඩා. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා, වැඩ 
කරන ජනතාව මිලියන ෙදකහමාරකෙග් විතර accounts තමයි 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන් කියලා. එතෙකොට 
වැඩිපුර තිෙබන්ෙන් ෙම් dormant accounts.  සියලුම dormant 
accountsවල තිෙබන මුදල් රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට transfer 
කරන්න තමයි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුෙණ්. ඒ සියලු 
විස්තර අෙප් ළඟ තිෙබනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් තිෙබන, ඉල්ලුම් කරපු 
නැති පරණ ගිණුම්වල තිෙබන මුදල් නිකම්ම යන්ෙන් රජෙය් 
account එකට. ඒක ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා ආරම්භ කරපු එකක් 
ෙනොෙවයි. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරම්භ කරපු දවෙසේ 
ඉඳලාම dormant account එක යන්ෙන් රජෙය් අරමුදලකට. එහිදී 
අපි ෙයෝජනා කළා, "dormant account එෙක් තිෙබන සල්ලිත් 
විශාම වැටුප් අරමුදලට එකතු කරන්න"  කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හිටපු අමාත්යතුමනි, මාෙග් ෙවලාෙව්දී මට කථා කරන්න 

ෙදන්න. ඔබතුමා කථා කරන ෙවලාෙව් මම disturb කෙළේ නැහැ 
ෙන්.  

ෙම්වා රජෙය් මුදල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා වැඩ කරන 
ෙසේවකයින්ෙග් මුදල්. "ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇඟිලි ගැසීමක් කෙළේ 
නැහැ" කියපු නිසා තමයි මම ෙම් එය නිවැරදි කරන්ෙන්.  

අෙනක් එක, ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික 
ලාභෙයන් සියයට 10ක් රජය ලබා ගන්න තමයි ෙයෝජනා කරලා 
තිබුෙණ්. රජය ලබා ගන්න, ලාභෙයන් සියයට 10ක්. එෙහම නම්, 
ඒ ෙමොකක්ද? ඒ, ෙසේවකයින්ෙග් සල්ලි රජය ගන්නවා  
ෙනොෙවයිද?  

ඊළඟට, එතුමා කිව්වා, ෙම් විශාම වැටුප ෙදන්න හැදුෙව් 
අර්ථසාධකයට අමතරවයි කියලා.  රජය ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් වැටුෙපන් අවමය සියයට 2ක් -at least 2 per 
cent of the salary by employer-. එතෙකොට ඒක සියයට 20ක් 
ෙවන්න පුළුවන්, සියයට 50ක් ෙවන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ, 
ෙසේවකයාෙග් වැටුෙපන් අවමය සියයට 2ක්, gratuity එෙකන් 
අවමය සියයට 10ක්. හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට අමතක වුණාද? 
ඊට අමතරව අවසානෙය්දී අර්ථසාධකය ලබා ගන්නා විට ඒ 
සම්පූර්ණ මුදෙලනුත් අවමය සියයට 2ක් රජය ලබා ගන්න තමයි 
ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ්.  ඒ නිවැරදි කිරීම කළ යුතුයි කියලා මම 
විශ්වාස කරපු නිසා තමයි ෙම් ෙද් කිව්ෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට විශාම 
වැටුප ගැන හැෙමෝෙග්ම මතය එකයි. වැඩ කරන සියලු ෙදනාට 
විශාම වැටුපක් ෙගවිය යුතුයි කියන මතෙය් අපි කවුරුත් ඉන්නවා, 
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව. නමුත් යථාර්ථය ෙමොකක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? යථාර්ථය තමයි, ෙම් රෙට් 
වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ෙගන් සියයට 25කට ෙහෝ 30කට වැඩි 
පමාණයකට විශාම වැටුපක්, එෙහමත් නැත්නම් අර්ථසාධකයක් 
ෙනොලැබීම. දැන් බලන්න, රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා, ලක්ෂ 
11ක් විතර. ඔවුන්ට ඍජුවම විශාම වැටුපක් ලැෙබනවා. රජෙය් 
ආයතනවල තව ලක්ෂ ෙදකක් විතර ඉන්නවා. ඔවුන්ටත් විශාම 
වැටුපක් ලැෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉන්නවා, ලක්ෂ 38ක් 
විතර. වැඩ කරන ජනතාව ඉන්නවා, ලක්ෂ 88ක්. එතෙකොට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ලක්ෂ 38කට පමණයි විශාම වැටුපක් ෙහෝ 
අර්ථ සාධකයක් ලැෙබන්ෙන්.  

ශම බලකාෙයන් සියයට 44ක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉන්නවා. 
එතෙකොට ශම බලකාෙයන් සියයට 44කට විතරයි, විශාම වැටුපක් 
ෙහෝ යම් කිසි ෙදයක් ලැෙබන්ෙන්. ශම බලකාෙයන් සියයට 
56කට කිසිම ෙදයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපිට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සියලු 
ෙදනාටම විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. දැන් ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? රස්සාවක් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
තරුණෙයකුෙගන් හරි තරුණියකෙගන් ඇහුෙවොත් ඔවුන් 
කියන්ෙන්, "මට රජෙය් රැකියාවක් ෙදන්න" කියලා ෙන්.  අෙප් 
public day එකට සියයක්, ෙදසියයක්, තුන්සියයක් විතර එනවා. 
එෙසේ ආවාම ඔවුන් කියන්ෙන්, “අෙන් මන්තීතුමනි, රජෙය් 
රැකියාවක් ෙසොයා ෙදන්න” කියා. එතෙකොට “ඒ ෙමොනවාටද?” 
කියා මම ඇසුවාම ඔවුන් කියන්ෙන්,  “එතෙකොට අපට විශාම 
වැටුපක් හම්බෙවනවා ෙන්” කියා. එතෙකොට ෙම් විශාම වැටුප 
තමයි, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ආකර්ෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල එෙහම ෙදයක් නැහැ. විශාම 
වැටුප කියන ෙදය රජෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයන්ට විතරක්ම 
ලැබිය යුතු නැහැ. විශාම වැටුප ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයටත් ලැබිය 
යුතුයි; ස්වයං රැකියා කරන අයටත් ලැබිය යුතුයි; ඒ වාෙග්ම ෙපොඩි 
කර්මාන්ත කරන අයටත් ලැබිය යුතුයි. අපිට අෙප් රට තුළ අවුරුදු 
පනස් ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙදය කර ගන්න බැරි වුණා. 1958 
වර්ෂෙය්දී ඉලංගරත්න මහත්මයා අර්ථ සාධක අරමුදල ෙගනාවා. 
ඒ ෙවනුෙවන් අපි එතුමාට ගරු කරනවා. මම හිතන්ෙන්, 1952දී 
තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු එච්.ඊ.පී. ද ෙමල් කියන ගරු 
මන්තීතුමා ෙම් කමය ඉස්ෙසල්ලාම ෙයෝජනා කෙළේ. ෙමොකද, ඒ 
කාලෙය් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරපු කාටවත් කිසිම 
ආකාරයක රැකවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, මට විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනියෙග් කාලයත් මට ලබා 

දුන්නා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමිය කථා කරන්ෙන් නැත්නම්, ඔබතුමාට ඒ කාලය ලබා 

ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
මම කථා කරමින් සිටිෙය්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා කරන 

අයටත් විශාම වැටුපක් ලැබිය යුතුයි කියන කාරණය සම්බන්ධවයි. 
ඒ නිසා අපිට අවශ්ය ෙවන්ෙන්, ෙමය සංෙශෝධනය කරන්නයි. අපි 
ෙමතැනදී වැරදි ෙදයක් කරන්න ෙනොෙවයි, උත්සාහ කරන්ෙන්. 
අපි හදන්ෙන්, ෙහොඳ ෙදයක් කරන්නයි. ඒ නිසා තමයි, සමාජ 
ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා ෙදයක් හඳුන්වා දුන්ෙන්. ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් ෙගොඩනඟන ගමන්, ෙසේවකයාට ෙද්ශපාලන, 
සමාජ, ආර්ථික යුක්තියක් හා සාධාරණත්වයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙම් තරම් කාලයක් ෙසේවකයා annex එෙක් තිබුෙණ්; appendix 
එෙක් තිබුෙණ්. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කම්කරු 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී, කම්කරු පඥප්තියක් ගැන 
කථා කළා. නමුත් ඒකට වුණු ෙදයක් නැහැ. ගරු ගාමිණී 
ෙලොකුෙග් මැතිතුමනි, ඒ අනුව ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී ඒවා සිදු 
වුෙණ් නැහැ කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් දවස්වල ෙසේවා ෙවළඳාම සම්බන්ධෙයන් වන CEPA 
එකක් ගැන කථා කරනවා. අනික් වැදගත්ම කාරණය වන්ෙන් 
එයයි. ෙමතැනදී මම ඉතාම වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් මත. 
ජාත්යන්තර ෙසේවා ෙවළඳාෙම් මූලික ගිවිසුම, - General 
Agreement on Trade in Services -  GATS කියා හඳුන්වනවා. 
එහි කම හතරක් තිෙබනවා. පළමු වැනි කමයට අපි කියනවා,  
"cross-boarder supply" කියා. එෙහමත් නැත්නම් ෙද්ශ 
සීමාන්තර සැපයුම් කියා එය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙම් ෙමොනවාද? 
විද ත් සන්නිෙව්දන, බැංකුවලින් කරන ෙසේවාව, internet එක 
හරහා කරන ෙසේවාව හා ගෘහ නිර්මාණ ෙසේවාව යනාදී වශෙයන් 
ඒවා හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

ෙදවැනි එක තමයි, "consumption abroad" කියන එක. එයින් 
කියැෙවන්ෙන්, විෙද්ශයකට ෙගොස් ෙසේවා පරිෙභෝජනය කිරීමයි. ඒ 
කියන්ෙන් පාරිෙභෝජකයා තවත් රටකට යනවා කියන එකයි. අපි 
සංචාරය කරන්න යනවා; ෙබෙහත් ගන්න ෙරෝහල්වලට යනවා. 
ඒකත් ෙසේවාවක්. අපි ගිහින් ඒ ෙසේවාව ලබා ගන්නවා.  
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තුන්වැනි කමයට අපි කියනවා, වාණිජමය ෙපනී සිටීම කියා. 
ෙමතැනදී යම් සමාගමක් රටක සීමාෙවන් පිටතට ගිහිල්ලා ෙවනත් 
රටක වාණිජමය වශෙයන් ෙපනී සිටිනවා. ඒවා තමයි, ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන වශෙයන් අපි දකින්ෙන්. "Commercial presence" 
කියා එය හඳුන්වනවා. ඒ ගැන තමයි, අෙප් ෙදපැත්ෙත්ම අය 
කාලයක් තිස්ෙසේ කථා කරන්ෙන්. ඒවා වැඩි කර ගන්න ඕනෑය 
කියා  තමයි, අපි වාද විවාද කර ගන්ෙන්.  

හතර වැනි එක තමයි, පශ්නයකට තිෙබන්ෙන්. එය 
හඳුන්වන්ෙන්, "presence or movements of natural persons" 
කියායි. ෙම් ෙමොකක්ද? පුද්ගලයන්ම ෙපනී සිටීම, එෙහම නැත්නම් 
තථ්ය පුද්ගල ෙපනී සිටීමයි. ඒ කියන්ෙන් එක රටක ෙසේවා 
සපයන්නන් විෙද්ශ රටක සීමාවකට ඇතුළු ෙවලා ෙසේවය සපයන 
අවස්ථාවයි. ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, ගුරුවරෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙවන්න පුළුවන් ඒ අය තව 
රටකට ගිහිල්ලා ඒ රෙට් ෛනතික ෙලස ඔහුෙග් expert service 
එක, වෘත්තිය දැනුම පාවිච්චි කරලා වෘත්තිය ලබා දීම තමයි ෙමහිදී 
සිදු ෙවන්ෙන්. ඔතැනදී තමයි, අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් සහ වෘත්තිය 
සංගම්වල අය කියන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුව ෙමෙහම ෙදයක් කරන්න 
යනවාය කියා. මම අෙප් අගමැතිතුමා ඊෙය් දිනෙය්දී කියපු කථාව 
නැවතත් ස්ථිර කරමින් කියනවා, අර හතර වැනි කරුණ ගැන. ඒ 
කියන්ෙන් පුද්ගලයන්ම ෙපනී සිටීම නැත්නම් තථ්ය පුද්ගල ෙපනී 
සිටීම. ඒ අනුව එක රටක ෙසේවා සපයන්නන් විෙද්ශ රටක 
සීමාවකට ඇතුළු ෙවලා ෙසේවය සපයන අවස්ථාවක් ගැන කිසිම 
විධියකින් ෙම් ගිවිසුෙම් අඩංගු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා.  

මම නැවතත් කියනවා, "කිසිම ෛවද්යවරෙයකු, කිසිම 
ඉංජිෙන්රුවරෙයකු, කිසිම ගුරුවරෙයකු, කිසිම architect 
ෙකෙනකු යනාදී වශෙයන් කියපු ෙම් කිසිම ෙකෙනකුට 
ඉන්දියාෙව් සිට ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය 
හැදෑරීමට අපි විවෘතව අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ " කියන එක. 
ෙම් සාකච්ඡාවලට ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය සම්බන්ධ වුණා. ෙම් 
සාකච්ඡාවලට ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් සංගමය සම්බන්ධ වුණා. ෙම් 
සාකච්ඡාවට "COYLE" යනුෙවන් හඳුන්වන ලංකාෙව් ව්යවසායක 
සභාෙව් අය සම්බන්ධ වුණා. ෙම් සාකච්ඡාවට Ceylon Biscuits 
Limited වාෙග් පිට රට තිෙබන ව්යාපාරවල උදවිය සම්බන්ධ 
වුණා. DSI Samson Group එක සම්බන්ධ වුණා. ජනතාව මුළා 
කිරීම පිළිබඳව අපි ඇත්ත වශෙයන්ම කනගාටු වනවා. ගරු 
පාෙදනිය ෛවද්යාචාර්යතුමා මෙග් මිතෙයක්. මා එතුමාට 
කියනවා, "ඔබතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඇවිල්ලා අපිත් 
එක්ක කථා කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න" කියලා. ෙම් සියලු 
ෙදනාටම අපි ගරු කරනවා. නමුත් නැති ෙද්වල් ගැන කියලා 
ජනතාව භය කරන්න එපා, බිල්ලන් මවන්න එපා. අපි කිසිම 
විධියකට ෙම් කියන ආකාරෙය් ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න 
යන්ෙන් නැහැයි කියන එක මා ඉතාමත් ඕනෑකමින් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

අවසාන වශෙයන්, අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ගැන වචන 
කිහිපයක් කියන්න ඕනෑ.  ළඟදීම පරිපූරක ෛවද්ය නිලධාරියකුත් 
සමඟ සම්පූර්ණ පහසුකම් ඇති ගිලන් රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ 
කරනවා. එය ඉන්දියාෙව් පරිත්යාගයක්. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාෙග් සහ අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලය එකතු ෙවලා ඒ 
වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ ෙදයක් 
ළඟදීම අහන්නට ලැෙබයි කියා බලෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ ගැන 
අපි ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මානසික ෙරෝග ගැන කථා කළා. අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ මා ෙපෞද්ගලිකව මානසික ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ 
ජාතික සභාවට -National Council for Mental Health එකට-  

සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. අෙප් මානසික ෙරෝගින්ට නැවතී 
පතිකාර ගැනීෙම් ෙසේවාවක් ෙබොරැල්ෙල්ත්, ෙගොරකාෙන්ත් 
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා.  

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මානසික ෙරෝගින්ව සමාජෙයන් පැත්තකට 
තල්ලු කරනවා. ඔවුන්ට "පිස්ෙසක්", "පිස්ෙසක්" කියලා කියනවා. 
මානසික ෙරෝගීන් පිළිබඳව සමා ජෙය් තිෙබන attitude එක 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ මනුෂ්යයින්ට හිනා ෙවනවා. අපි ඒ 
මනුෂ්යයින්ට ඇද කරනවා. සමහර  විට TV වල පවා, 
teledramasවල පවා විකාශනය වන්ෙන් ඔවුන්ට සමච්චල් වන 
විධියට අෙප් සමාජය ඔවුන්ට සලකන ආකාරයයි. එෙහම කරන්න 
එපා. Diabetes හැදිලා නම් කියනවා, සල්ලි තිෙබන මිනිසුන්ට 
හැෙදන ෙලඩක්ය කියලා. ඒ ෙරෝගියා නවෙලෝක ෙරෝහෙල් 
නැවැත්වූවාම බලන්න යනවා. අංෙගොඩ මානසික ෙරෝහෙලන් 
එළියට එන පුද්ගලයන් භාර ගන්නවත් කවුරුත් නැහැ. 
ෙරෝහෙලන් එළියට එන පුද්ගලයන්ෙගන් සියයට 50කට විතර 
ෙගදර යන්න විධියක් නැහැ. අපි කාටත් මානසික ආතතිය හැෙදන 
බව මතක තබා ගන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු 
ෙදනාෙගන් සියයට 25කට පමණ කවදා ෙහෝ යම්කිසි විධියක 
මානසික ආතතියක් හැෙදනවා. මානසික ෙරෝගය සමච්චලයට 
ලක් කරන්න එපා, "පිස්සා", "පිස්සා" කියන වචනය අෙප් 
ව්යවහාරෙයන් අයින් කරන්න, සාමාන්ය පුරවැසියන් විධියට 
ඔවුන්ටත් සලකන්න පුරුදු ෙවන්න කියා ඉල්ලමින්, අෙප් ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත්, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා ඇමතිතුමාටත්, අෙප් ෙල්කම්තුමන්ලා ෙදෙදනා ඇතුළු 
නිලධාරින් සියලුෙදනාටමත් අෙප් ස්තුතිය පිරිනමනින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  

ඊළඟට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා මා ෙවනුෙවන් කථා කරනවා 

ඇති.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 2.52] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ මා 

මුලින්ම ෙසෞඛ්යය අමාත්යාංශය පිළිබඳව මෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න අදහස් කරනවා. අපි දන්නවා, අෙප් රට ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේත ෙය් ජයගහණ රාශියක් අත් කර ෙගන තිෙබන රටක් 
විධියට පශංසනීය ජයගහණ උරුම කර ෙගන තිෙබන බව. ඒ, 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය නිසායි. නිදහසින් පස්ෙසේ පැවති හැම 
රජයක්ම නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය පවත්වා ගන්නත්, ආරක්ෂා 
කරන්නත් කැප වුණා; කටයුතු කළා. අද වන විට ෙම් නිදහස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට අයත් වනවා, සුළු ෙසේවකයාෙග් සිට ඉහළ 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයා දක්වා භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකම්. අද 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා වන නිසායි මා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතෙය් ෙමෙතක් ලැබූ විශාම වැටුප් අයිතිය සහ 
අනිකුත් වරපසාද 2016 වර්ෂෙය් අලුතින් බැ ෙඳන ෙසේවකයකුට 
ලැෙබනවාද? විශාම වැටුප් අයිතිවාසිකම අහිමි වනවා නම්, 
අනිකුත් වරපසාද අහිමි වනවා නම්, අහිමි කරනවා නම් ඒ නිදහස ්
ෙසෞඛ්ය  ෙසේවය පවත්වා ෙගන යෑමක්ද කියන පශ්නය තමයි අපට 
අහන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, -
[බාධා කිරීමක්] දැනට පවතින විශාම වැටුප් කමය අෙහෝසි 
කරනවා කියලා අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ, නැහැ. ෙකොෙහේද කියලා තිෙබන්ෙන් අෙහෝසි කරනවා 

කියලා? ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා මට ෙපන්වන්න. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අය වැය කථාෙව් තිෙබනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය නාස්ති 

කරගන්න එපා. ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අය වැෙය් තිෙබන්ෙන් දායකත්ව විශාම වැටුපක් ලබා ෙදනවා 

කියලායි. ඒක ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව් ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා 
මහතායි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙමෙතක් පැවති විශාම වැටුප අහිමි කරනවා කියලා අය 

වැෙයන් කියලා තිෙබනවා. ෙවන ෙදයක් අටවන්න පුළුවනි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයා ෙමෙතක් කල් බුක්ති විඳපු 
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් තමයි ෙම් අහිමි කරන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය්ත් එෙහමයි. එෙහම නම් ඒ කප්පාදු කරන්ෙන් නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා රජය විසින් විකෘති කළ 
විශාම වැටුපක් ෙනොෙවයි, තමුන් ෙමෙතක් කාලයක් බුක්ති විඳපු 
වරපසාද සහ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ෙම් 
කටයුත්තට මැදිහත් ෙවනවාය කියා ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන්ට සහ 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් සියලුම ෙසේවකයින්ට තීරණයක් ගන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙසේනක 
බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කළා. අපි 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. නමුත් අපි දන්නවා, ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය 
කියාත්මක ෙවනවා නම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඖෂධ මිල අඩු ෙවන්න 
ඕනෑ බව. ඊට අමතරව ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක ෙවනවා නම් 

ෙද්ශීය වශෙයන් ඖෂධ නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
මාස කිහිපය තුළ එවැනි කිසි ෙදයක් සිදු වුණාද කියන පශ්නය 
තමයි අපි අහන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන අලුත් සමාගම් ඇති කරන්න මාස 

6ක්වත් ගතෙවනවා කියලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා නිකම් ඇවිල්ලා එකපාරට නැගිටලා හිෙතන 
හිෙතන ඒවා කථා කරනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ඕනෑකමින් 
කියනවා සෑම ඖෂධයකම මිල සියයට 10 සිට සියයට 15 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙඩොලරෙය් වටිනාකම වැඩි වීමත් 
එක්ක ඖෂධවල මිල,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට, ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. මම නවක මන්තීවරෙයක් 
විධියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
රෙට් ජනතාවට තිෙබන පශ්නයක් තමයි ඖෂධ මිල වැඩිවීම. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඖෂධ මිල දවසින් දවස 
වැඩි ෙවනවා කියලා මම කියනවා. ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
කියනවා, "එෙහම නැහැ, මිල හරියට අඩු ෙවලා" කියලා. නමුත් 
මම කියන්ෙන් ෙබෙහත්වල මිල වැඩි ෙවලා කියලායි. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ඔබතුමා ෛවද්යවරෙයක්ද? 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මම ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙබෙහත් මිලදී ගන්නා 

තැනැත්ෙතක් වශෙයන් මම දන්නවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තත්ත්වය. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ඔබතුමා ඔසුසලට යන්නෙකෝ. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 ඉතාම වග කීමකින් යුතුව තමයි මම ෙම් අදහස ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා කියන පතිපත්තිය 
කියාත්මක ෙවලා නැහැයි කියන කාරණය තමයි මම ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියන්ෙන්. ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීමත් එක්ක සියලුම 
ඖෂධ වර්ගවල මිල වැඩිවීම ස්වභාවිකවම සිද්ධ ෙවනවා. ඒකට 
ඇමතිතුමාට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක, ෙම් ෙගොඩනඟා තිෙබන 
ආර්ථික පතිපත්තියත් එක්ක ඇති ෙවලා තිෙබන ගැටලුවක් බව 
ෙපෙනනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අලුත් ඖෂධ 
පනතින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙරගුලාසි විමසිල්ලට ලක් කළාම 
අපි දන්නවා, ෙබෙහත් දව්යයක් වැරැද්දුෙවොත් -වැරදි ඖෂධයක් 
ලබා දුන්ෙනොත් - රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් සහ පධාන ජාතික 
පුවත් පතක මුල් පිටුෙව් දැන්වීමක් පළ කරලා සමාව ගන්න ඕනෑ 
කියලා. මම නීතිඥවරෙයක් විධියට අවුරුදු 20ක්, 25ක් වැඩ 

1365 1366 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 
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කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, පධාන ජාතික පුවත් පතක් මඟින් 
වැරැද්දට සමාව ඉල්ලන ෙමවැනි ෙරගුලාසියක් පිළිබඳව. 
වැරදිකාරෙයෝ වන මත් කුඩු විකුණන අය ඉන්නවා. ෙවනත් නීති 
විෙරෝධී කියාමාර්ග සිද්ධ ෙවනවා. එවැනි අයට ෙමවැනි දඬුවමක් 
නැහැ. ෙම් සිදු කරන්ෙන් ගාමීය මට්ටමින් පවත්වාෙගන යන 
ඖෂධශාලා වසා දැමීමයි. ඒ ඔස්ෙසේ සුපිරි සාප්පුවල තිෙබන ඖෂධ 
විකුණන මධ්යස්ථාන ටික රැකගන්න වැඩ පිළිෙවළට නතු කරන 
එක තමයි කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙද්ශීය ෙවදකම පිළිබඳව කථා කරලා තිෙබනවා ඉතාම අඩුයි 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අදහසක් 
ඇත්ෙත් නැහැ. මම කියවලා බැලුවා, සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්, 
කටුවැල් බටු වගා කිරීම සඳහා දිරි ගැන්වීමක් කරන්න ගරු 
ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කරලා තිබීමයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ෙව දකම පිළිබඳව රජය විධියට මී ට වඩා මැදිහත් විය යුතුයි කියන 
අදහස මම ඉතා ඕනෑකමින් සඳහන් කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ශිෂ්යයන් වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයට එෙරහිව විශාල අරගලයක්, උද්ෙඝෝෂණයක් කළ 
මැතිතුෙමක්. හැබැයි, මට පශ්නයක් තිෙබනවා. අපවත් වී වදාළ 
මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් අපවත්වීම 
සම්බන්ධව මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා, -ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් පිළිගත් විද්වෙතක්; මහචාර්යවරෙයක්- පශ්න කරනවා; 
උන්වහන්ෙසේට ලබා දුන් පතිකාර පිළිබඳව පශ්න කරනවා. එෙහම 
නම් ෙම් පවත්වාෙගන යන ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් පිළිබඳව වඩා 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අවශ්යයි ෙන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙමොන ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල ගැනද? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහල පිළිබඳව. මහාචාර්ය කාෙලෝ 

ෙෆොන්ෙසේකා- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
උන්වහන්ෙසේට පතිකාර කෙළේ Central Hospital එෙකන්. මම 

දිනපතා ගියා හාමුදුරුවන්ව බලන්න Central Hospital එකට. 
මහාචාර්ය කාෙලෝ  ෙෆොන්ෙසේකා දන්ෙනත් නැහැ. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මහාචාර්ය කාෙලෝ  ෙෆොන්ෙසේකා ඉදිරිපත් කරන කාරණය ගැන 

මම ෙම් කියන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 

ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. 
මම අලුත් මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාට ෙම්කට රිදවා ගන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඔබතුමාට ෙම්ෙක් රිෙදන්න ෙදයක් නැහැ. මම ඔබතුමා 
විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි, මහජන මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 
මෙග් අදහසුයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියනවා, අෙප් රෙට් සුවිශාල තරුණ පිරිසක් මත් කුඩු 
භාවිතයට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබන බව. මහර මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට දිනකට, -බහස්පතින්දා දවස්වල- අවුරුදු 20 - 25 
තරුණයන් 100ක් පමණ මාංචු දාලා අරෙගන එනවා. දැන් තිෙබන 
පශ්නය ෙම්කයි. මත් කුඩු භාවිතයට ඇබ්බැහි වුණා කියලා අපි 
ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදනවා. හැබැයි, ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම 
සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් මීට වඩා මැදිහත්වීමකින් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් සිද්ධ කළ යුතුයි කියන කාරණයයි අපි 
කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත් කුඩු භාවිතයට 
ඇබ්බැහි වූ තරුණයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් 
පිහිටුවන්න කියන ෙයෝජනාව අපි ෙසෞඛ්ය බලධාරින් ෙවත ෙයොමු 
කරනවා. ඒ ෙමොකද, අපි කරන්ෙන් දඬුවම් පැමිණවීම විතරයි. ඒ 
එන ෙබොෙහෝ අහිංසක තරුණයින්ට ෙම් ෙගොෙහොරුෙවන් ඈත් 
ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම් වැරදි ඇබ්බැහිවීෙමන් ඈත් 
ෙවන්න ඔවුන්ට අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විධියට මීට වඩා වැඩි මැදිහත්වීමක් සිද්ධ 
කළ යුතුයි කියන කාරණය අපි කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් අවධානය ෙයොමු විය යුතු තව බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, දරු ඵල අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින විවාහක ෙහෝ 
අලුත විවාහ වුණු ෙබොෙහෝ අයට දරු ඵල අහිමි ෙවලා තිබීම. ෙමය 
ඉතාම ෙව්දනාකාරී පශ්නයක්. මම කිසිෙවකුට අපහාස කරන්නට 
කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමය අපි සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නට 
ඕනෑ සමාජ පශන්යක්; ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය්, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නට ඕනෑ පශ්නයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳව 
අද අපි කථා කරනවා. ෙම් සියලු කාරණා සමඟ අද ජාන විකෘති 
කළ ආහාර, කෘෂි රසායනික දව්ය භාවිත කළ ආහාර විශාල 
වශෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, 
අද අෙප් රෙට්  ක්ෂුද ජීවීන් විනාශ කිරීම සඳහා විවිධ රසායනික 
කම භාවිත කරන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් 
දන්නවා ඉස්සර මැස්ෙසෝ වැහුෙවොත් "කන්න එපා, කුණු මාළු" 
කියලා කිව්වා. අද මැස්ෙසෝ ඉන්න මාළු කන්න කියලායි 
කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මාළුවලට 
ෙෆෝමලින්, -මිනී එම්බාම් කරන්න පාවිච්චි කරන දව්ය- දානවා. අද 
වැටෙකොළු, පෙතෝල වාෙග් එළවලුවලටත් කෘෂි නාශක ඉහිනවා. 
ඒ, අෙප් රෙට් භාවිත වන සම්පදායික ආහාර. අද මඤ්ෙඤොක්කා 
ගලවන විට පස බුරුල් ෙවන්න  රසායනික දව්ය භාවිත කරනවා.  

ඊළඟට, ජාන විකෘති කළ ආහාර මහා විශාල පමාණයක් අද 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි පාෙර් යන ෙකොට 
දකිනවා, "ඇට නැති මිදි" කියලා මිදි වර්ගයක් විකුණන්නට 
තිෙබනවා. ඇට නැත්නම් ෙලඩක්. ඇට නැත්නම් ඒක පකෘතියක් 
ෙනොෙවයි; විකෘතියක්. ෙගඩියක ස්වභාවිකව ඇට තිෙබන්න ඕනෑ. 
ජාන විකෘති කරන ලද ආහාර පිළිබඳව අද රෙට් බරපතළ 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්දී 
ෙම් කරුණු පිළිබඳව වඩා මැදිහත්වීමක් කෙළොත් තමයි නීෙරෝගි 
සම්පන්න ජනතාවක් අපට නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්; යහපත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  EPF, ETF අරමුදල් 
ඒකාබද්ධ කරලා, එය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනය කරන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන අදහස අෙප් ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එය ඉතාම  සතුටට 
කාරණයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම 1956 ස්ථාපිත කරන ලද, ෙම් රෙට් කම්කරු 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙසේවකයන්ෙග් අරමුදලක් තමයි ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදලත්, ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදලත්. 
ෙම්වා ෙසේවකයන්ෙග් මුදල්. මහා බැංකුෙවන් සියයට 12කට 
ආසන්න ෙපොලියක් ලැෙබනවා, ඒ මුදලට. ඒ වුණාට ෙවෙළඳ 
ෙපොළ වටිනාකම් ෙවනස් ෙවන ෙලෝකයක ෙම් රෙට් තිෙබන 
අතිමහත් ෙම් මුදල් සම්භාරය -ෙසේවකෙයෝ ඉතිරි කරපු මුදල- 
ෙපෞද්ගලික අංශ යට ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ආෙයෝජන 
ෙවෙළඳ ෙපොළක -ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ- ආෙයෝජනය 
කරන්න යනවා නම්, ඒ තුළින් කම්කරු ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා; නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් කම්කරුවන් 
භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකම්, වරපසාද අහිමි වීමට ලක් ෙවනවා.  

දින පෙහේ වැඩ කිරීම පිළිබඳව අද විවිධ මත ෙභ්ද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  1978දී ''ඉන්ධන පිරිමැසීෙම් දින පෙහේ සතිය" කියලා 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පනෙත් 
පතිපාදනත් ඉවත් කරනවාද? ඒ නිසා බැලූ බැල්මට අපට මතු 
පිටින් ෙපෙනන්න තිෙබන කාරණයත්, එතැනින් එහාට ෙම් රෙට් 
කම්කරුවන් භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකම් අහිමි කරන්න දරන 
උත්සාහයකුත් ෙමතැන පවතිනවා නම් ඒක කම්කරු ක්ෙෂේතයට 
බරපතළ පශ්නයක් ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් ජනතාව භුක්ති විඳපු විෙශේෂ කම්කරු අයිතිවාසිකමක් 
තමයි රාජ්ය ආයතනවල ෙසේවය කිරීම. ෙම් රාජ්ය ආයතනවල 
ෙසේවය කිරීෙම් වරපසාදය අහිමි කිරීම බරපතළ තත්ත්වයක්. ලාභ 
ෙනොලබන කියන පදනමින් රජෙය් ආයතන විකුණන්න ෙහෝ ලාභ 
ලබන රජෙය් ආයතන විකුණන්න ෙහෝ ෙයෝජනා කරනවා නම් 
ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩු කාලෙය් දිගින් දිගටම අපි දැක්කා, රාජ්ය ආයතන වසා 
දමමින් ෙසේවකෙයෝ එළියට දැම්ම හැටි. ෙසේවකෙයෝ රස්සාවලින් 
එළියට දැම්මා. ඒ ෙසේවකයන්ෙගන් විශාල පිරිසක් වහ බීලා 
මරණයට පත් වුණා. ඒ රැකියාව අහිමි වීම නිසා අසරණ වුණු 
ජීවිත. කවුද ඒ වග කීම භාර ගන්ෙන්? කම්කරු ක්ෙෂේතෙය්  අෙප් 
රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට සිදු කරලා තිෙබන හානිය ඉතා 
බරපතළයි කියන එක මා මතක් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම රජය විධියට- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්ත්, කම්කරු ක්ෙෂේතෙය්ත් සිටින  

මිනිස්සු ෙමෙතක් කලක් භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකම් කප්පාදු 
ෙනොකර කටයුතු කරන්න  කියන ඉල්ලීම කරමින්, ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon.  Ishak Rahuman.  You 

have seven minutes.   

[பி.ப. 3.07] 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, உங்கள் அைனவ க்கும் 
இனிய ஸலாம். "அஸ்ஸலா  அைலக்கும்", "ஆ ேபாவன்", 
வணக்கம்!  

வர  ெசல த் திட்டத்தின் இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண் , என  க த் க்கைளக் கூ வ 
தற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு தற்கண் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆேராக்கியமான 
ேதசெமான்ைற உ வாக்கும் வைகயில், இலங்ைகயில் 
சி வர்கள் மற் ம் தாய்மாாிடம் காணப்ப ம் ேபாசாக் 
கின்ைமைய இல்லாெதாழிப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் 
கர்ப்பிணித் தாய்மா க்குப் ேபாசைணப் ெபாதிகைள வழங்கி 
வ கின்ற . நாம் எ த்தறிவில் சர்வேதச மட்டத்ைத 
அைடந் ள்ேளாம். எனி ம், சுகாதாரத்தில், சர்வேதச 
மட்டத் டன் ஒப்பி ைகயில் நாம் குைறந்த மட்டத்திேலேய 
காணப்ப கின்ேறாம்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
"ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம்". மாறிவ ம் 
சனத்ெதாைகக் கட்டைமப் க்கு ஏற்றவைகயில், வேயாதிபர் 
க க்குச் சிறந்த சுகாதார வசதிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்குச் சுகாதார ேசைவயான  ைமயாக 
அபிவி த்தியைடய ேவண் ம். அதிகாித் வ ம் சி நீரக 
ேநாய், ாிதமாக அதிகாித் வ ம் ற் ேநாய், ெப கிவ ம் 
ெடங்குக் காய்ச்சல் ேபான்றவற்ைறக் கட் ப்ப த் வதற்கு 
உாிய நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம். இவற்ைறக் 
கட் ப்ப த் வதற்கும் இக்ெகா ய ேநாய்களின் ன்பத்தி 

ந்  மக்கைளக் காப்பாற் வதற்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் அ ம்பா பட்  
வ கின்றார்கள். இதற்காக நான் ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் நன்றிகூறக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன். இதற்காக சி நீரக ேநாய் காணப்ப ம் 
பிரேதசங்களில் 1,000 சி நீரகச் சிகிச்ைச நிைலயங்கைள 
உடன யாக அைமப்பதற்காக 6,500 மில் யன் பாைய 
ஒ க்கீ  ெசய்த ெகளரவ நிதியைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றி 
கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். சி நீரக ேநாய்க்கான விேசட 
ைவத்தியசாைலெயான்ைற ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தின் 
மின்ேனாியாவில் அைமப்பதற்கு 2,000 மில் யன் பாைய 
ஒ க்கீ  ெசய்தைம வரேவற்கத்த விடயமாகும். நல் ர், 
கண் , மாத்தைற ஆகிய பிரேதசங்களில் ன்  ற் ேநாய் 
ைவத்தியசாைலகைள நிர்மாணிப்பதற்கு 3,000 மில் யன் 

பாைய ஒ க்கீ  ெசய்தைமக்காக ம் நான் நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சி வர் 
மற் ம் வேயாதிபர்கைளத் தாக்குகின்ற ெதாற்றாத ேநாய் 
கைளக் கட் ப்ப த் வதற்காக, விேசட ைறகளில் 
ைவத்தியர்கைளப் பயிற் விக்க ம் வேயாதிபர்கைளப் 
பராமாிக்கும் தாதிமார் மற் ம் ைண ம த் வ அ வலர் 
க க்கான பயிற்சிக்கும் 250 மில் யன் பாைய ஒ க்கீ  
ெசய்தைமக்கு நான் ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க க்கு 
நன்றிகூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

நா  வதி ள்ள பல்ேவ  தள, பிரேதச 
ைவத்தியசாைலகளில் கட் ல் வசதி, பாிேசாதைன 

1369 1370 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 
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உபகரணங்கள் மற் ம் ஏைனய வசதிகள் குைறவாகக் 
காணப்ப கின்ற . அத் டன் இவ்வாறான ைவத்தியசாைல 
களில் ைறயான வதிவிட வசதிகள் இல்லாததால், அங்கு 
ைவத்தியர்கைளத் ெதாடர்ந்  ைவத்தி ப்ப  சிரமமான 
காாியமாக உள்ள . இவ்ைவத்தியசாைலக க்கு உாிய 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்கும்ேபா  நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் ம் மாவட்டத்தி ள்ள தள, பிரேதச ைவத்தியசாைலகள் 
அைனத் ம் அபிவி த்தியைட ெமன நம் கின்ேறன். 

சுேதச ம த் வத் ைறயான , இந்நாட்  மக்களின் 
பரம்பைரச் ெசாத்தாகும். அரசர்கள் காலம்ெதாட்  இன்  
வைர இ  அழியாமல் பா காக்கப்பட் ள்ள . ஆங்கில 
ம த் வச் ேசைவ டன் ேபாட் ேபா ம் வைகயில், இன்  
இலங்ைகயான , ஆ ர்ேவத  சுற் லாத் ைறக்குச் சர்வேதச 
ாீதியில் கழ்ெபற்ற இடமாகக் காணப்ப கின்ற . 
அ கிவ கின்ற ைகச் ெச கைளப் பயிாி வதைன 
ஊக்குவிக்கும் வைகயில், 2,000 விவசாயிக க்கு அரச 
காணிகைள வழங்குவதற்கு ன்ெமாழிந் ள்ளைமையயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
ேபாதனா ைவத்தியசாைல ஒன் ம் தள ைவத்தியசாைலகள் 
இரண் ம் மாவட்ட ைவத்தியசாைலகள் ஐந் ம் கிராமிய 
ைவத்தியசாைலகள் இ பத் நான்கும் காணப்ப கின்றன. 
இவ்ைவத்தியசாைலகளின்  ெவளிேநாயாளர் பிாிவில் 
ஒவ்ெவா  நா ம் கிட்டத்தட்ட 6,000க்கும் ேமற்பட்டவர் 
க க்குச் சிகிச்ைச அளிக்கப்ப கின்ற . இவ்ைவத்திய 
சாைலகளில் சிறந்த ேசைவயிைன வழங்குவதற்கு 539 
ைவத்தியர்க ம், 1,064 தாதிய ம், 1,431 சிற் ழியர்க ம் 
ேதைவப்ப கின்றனர். ஆனால், தற்ேபா  253 
ைவத்தியர்க ம், 623 தாதிய ம், 804 சிற் ழியர்க ேம 
அங்கு ேசைவ ாிகின்றனர். ஆகேவ, ேபாதியளவான 
ஆளணியினைர நியமிக்க நடவ க்ைக எ ப்ப டன், 
ேநாயாளர்களின் நலன்கைளப் ேப ம்வைகயில் அ ராத ர 
மாவட்டத்தில், 'B' தரத்தில் இ க்கின்ற தம் த்ேதகம தள 
ைவத்தியசாைலைய 'A' தரத் க்கும், ெகக்கிராைவ மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலைய ம் கஹட்டகஸ்திகி ய மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலைய ம் தள ைவத்தியசாைலகளாக ம் தரம் 
உயர்த்தி, அவற் க்கு உாிய வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். ேம ம், சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாி கள் 19 
இ ந்  21ஆக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

சி நீரக ேநாயாளர்கள் 2000ஆம் ஆண் க்கு ன்  
ஒ வ ம் இ க்கவில்ைல. தற்ேபா , 2015 ன் மாதம் வைர 
12,256  சி நீரக ேநாயாளர்கள் கண் பி க்கப்பட் ள்ளனர். 
இவர்களில், இரத்தம் சுத்திகாிக்கும் ேநாயாளர்கள் 278 ேபர் 
தற்ேபா   சிகிச்ைச ெப கின்றனர். தற்ெபா  அ ராத ரம் 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயி ள்ள ற் ேநாய்ப் பிாிவான , 3 
மாகாணங்களி ள்ள 6 மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த  48 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களில் வா ம் மக்க க்குச் ேசைவ 
வழங்குகின்ற . 2014ஆம் ஆண்  1,116 ேநாயாளர்கள் 
கண் பி க்கப்பட் ள்ளனர். 2008 - 2014ஆம் ஆண் வைர 
17,456 ேநாயாளர்கள் சிகிச்ைச ெபற் ள்ளனர். இ ந்த 
ேபாதி ம், அைனவ க்கும் உாிய ைறயில் ரண சிகிச்ைச 
அளிக்க யாத இக்கட்டான நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இந்த அெசளகாிய நிைலையத் தவிர்ப்பதற்கு ற்  
ேநாயாளர்கள் தாித்தி ப்பதற்கான ெவளிேநாயாளர் 

பிாிெவான் ம் ற் ேநாய் சத்திரசிகிச்ைசப் பிாிெவான் ம் 
'வாட்' ஒன் ம் ற் ேநாையக் கண் பி ப்பதற்கான 
பாிேசாதைனக்கூடெமான் ம் அங்கு அவசியெமன்பைத 
வ த் கின்ேறன்.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් අෙප් පක්ෂෙය් නායිකාව වන ගරු 
චන්දානි බණ්ඩාර මැතිනියටත්, පී. හැරිසන් ඇමතිතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම  දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාටත්, අෙප් චන්දිම ගමෙග් 
මන්තීතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සිටින අෙප් අෙනකුත් ගරු  
මන්තීතුමන්ලාටත් ෙම් කටයුතුවලට සහෙයෝගය ෙදන්න එන්න 
කියා මා ආරාධනා කරනවා. අපට ලංකාෙව් තිෙබන පශ්න 
සියල්ලම විසඳන්න බැහැ. මට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙදන මාසයක 
වැටුපත්, ඉන්ධන දීමනාවත් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මෙග් 
ආදරණීය ජනතාවට ෙදන්න මම තීරණය කරලා ඉවරයි. දැනට 
මෙග් ආදරණීය ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒවා පාවිච්චි කරනවා.  

අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දක්ෂ ඇමති ෙකෙනක්. ඒවාෙග්ම 
දක්ෂ නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනකුත් ඉන්නවා. එතුමන්ලා එක්ක 
ෙහොඳ නිලධාරි මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. දවසක් මම එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට ගියා. එතැන ඉන්න DG උෙද් 7.45ට වැඩට ඇවිත් 
හිටියා. ඒක ඉතා සතුටුදායක තත්ත්වයක්. ඇමතිතුමාෙග් 
දක්ෂතාව නිසා එතුමා යටෙත් වැඩ කරන නිලධාරිනුත් ෙවලාවට 
වැඩ කරන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අප ට ෙම් හම්බ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙලොකු සම්පතක්.  

ලංකාෙව් ෙමෙතක් ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. ඒක තමයි 
ෙබෙහත් පශ්නය. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව ආවාට පසුව කිසිම 
hospital එකක ෙබෙහත් හිඟයක් ඇති ෙනොවන විධියට අෙප් 
ඇමතිතුමා දැන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා. කලින් 
තිබුණු විධියට ෙකොළඹ ඉඳලා අනුරාධපුරයට ෙබෙහත් අරෙගන 
යන්න සිදු ෙවලා තිබුණා.  අනුරාධපුරෙය් ඉඳලා යාපනයට 
ෙබෙහත් අරෙගන යන්න සිදු ෙවලා තිබුණා. දැන් එතුමා ඒ 
ෙවනුෙවන්  අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
computerized system එකක් හදලා තිෙබනවා.  පවාහන වියදම් 
අඩු කරලා,  ළඟම ති ෙබන ස්ථානවලින් ඒවා  ෙබදා හරින්න 
කමයක් හදලා තිෙබනවා.   ඒ තුළින් අෙප් රජය  මුදල් ඉතිරි 
කරෙගන ඒවා ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා.  

යහ පාලන රජෙය් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අතිගරු 
අගමැතිතුමාත් තීරණය කළා,  දක්ෂයන්ට ෙහොඳ තැනක් ෙදන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒ නිසා තමයි මන්තීවරුන් 225ෙදනා අතරින්  
ෙසෞඛ්යය  ඇමතිවරයා විධියට  ෙහොඳම සුදුස්සා වන අෙප්  ෙම් 
ඇමතිතුමාව ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එතුමාත් එක්ක 
එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ දක්ෂ  ෙකෙනකු 
වන ෆයිසාල් කාසිම් මැතිතුමාව නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
පත් කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ නිලධාරි මණ්ඩලයකුත් 
එතුමා සමඟ ඉන්නවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සිටින  මෙග් 
ආදරණීය විපක්ෂ මන්තීතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.   
ලංකාෙව් සියලුම අඩු පාඩු අපට හදන්න බැහැ.  නමුත් අපි 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්  සියලුම ඉස්පිරිතාලවල දැනට තිෙබන 
අඩු පාඩු හදලා,  අනුරාධපුර නගරය අංග සම්පූර්ණ නගරයක් 
කරමු.  අනුරාධපුරෙය් ෙහොඳ සුන්දර පරිසරයක් ඇති කරමු.  

ඔබතුමන්ලා ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න. අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ අෙප් ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණට තමයි 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඡන්දය දීලා දිනවූෙය්. නමුත් 
එකම ඉස්පිරිතාලයක්වත් අපට හදා ගන්න බැරි වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක් දීලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
Kidney diseases සඳහා පතිකාර කරන එක hospital  

එකක්වත්  හදාගන්න බැරි වුණා.  කනගා ටුදායක තත්ත්වය 
ෙමන්න ෙම්කයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙකොෙහොමත් මුදල් ෙවන් කරනවා. 

අෙප් ජනාධිපතිතුමා තමයි අවුරුදු පහක් ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙවලා  
හිටිෙය්. 

  
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒත් සල්ලි ෙවන් ෙකරුෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
සල්ලි ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ ෙන්.  සල්ලි ෙවන් කරලා  

තිබුණා නම් හදනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්,  අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ඒ සඳහා 
ෙවන් කළා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු ඩිලාන් ෙප ෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුද වැඩ කෙළේ, කවුද වැඩ 

ෙනොකෙළේ කියන ඒ විවාදය මැද්ෙද් මටත් කථා කරන්න 

අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය්ත්, ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා 
නියුක්තියන්ෙග් භාර අරමුදල මහ බැංකුෙව් පරිපාලනෙයන් 
බැහැරට ෙගන ඒෙම් ෙයෝජනාව අත්හිටුවීම ගැන මා මුලින්ම 
සතුටු ෙවනවා.  ඒ ඇති කරන්න යන අලුත් විශාම වැටුප් කමය 
ෙමොකක් වුණත්, එය මහ බැංකුෙව් භාරකාරත්වෙයන් එළියට  
ෙනොෙගන ඉන්නට තීන්දු කිරීම පිළිබඳව කම්කරු හා වෘත්තීය 
සමිති සබඳතා ඇමතිතුමාට මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.    

ෙමොකද, ෙහේතුව? ඒ අරමුදල් ෙදක මහ බැංකුෙව් 
භාරකාරත්වෙයන් එළියට ගැනීම සුදුසු කාරණයක් ෙනොවන 
නිසායි. ඒ වාෙග්ම මම කම්කරු ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
අද ෙම් විවාදය පුරාම කථා කෙළේ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප වැඩි කිරිම සම්බන්ධෙයනුත්, ඒ අයට සිදු 
වන අසාධාරණකම් පිළිබඳවත් කටයුතු කරන්න කියලායි. ගරු 
කම්කරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්මුතිවාදී රජය තරම් ෙම් කාරණය 
කරන්න පුළුවන් ෙවනත් රජයක් නැහැ. අපි දන්නවා, 
සාමාන්යෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධිත ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වෘත්තීය සමිති නැති බව. ෙබොෙහෝ විට  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙනොවන ෙවනත් පක්ෂවලට අනුබද්ධිත ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා.  සාමාන්යෙයන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හාම්පුතාලත් එක්ක තමයි ෙබොෙහෝම 
කිට්ටුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි, ෙබොෙහෝ විට කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කම්කරුවන්ෙග් වෘත්තීය සමිතිත් 
එක්කයි. ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු වුණු ආණ්ඩුවකින් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් කම්කරුවන්ෙග් අවම වැටුප රුපියල් 10,000ක් කරන්න 
ඉතාම පහසු තත්ත්වයක් තිෙබනවා. හාම්පුතාලාත් එක්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට තිෙබන සම්බන්ධකමත්, කම්කරු වෘත්තීය 
සමිතිත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන සම්බන්ධකමත් 
යන ඒ ෙදකම එකතු කරෙගන  ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සිටින 
ෙසේවකයන් කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලන අවම වැටුප රුපියල් 
10,000ක  සීමාවට ෙගන එන්න කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්. 
ඒක සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව ලබන  ෙලොකු ජයගහණයක් වනවා. 

ගරු සි.බී. රත්නායක මන්තීතුමා ෙමහි සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ්, අරවින්ද් කුමාර් යන මන්තීතුමන්ලාත් 
ෙමහි සිටිනවා. වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය ගත්ෙතොත්, 
සෑම මැතිවරණ කාලයකම සෑම පක්ෂයක්ම ඒ අයෙග් ඡන්ද 
ගැනීම සඳහා ෙමච්චර, ෙමච්චර වැටුපක් ෙදනවා කියලා  
කියනවා. අවසාන වරට පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් 
තරග කරපු හැම ෙකෙනක්ම වතුකරෙය් ජනතාවට කිව්ෙව්, "අපි 
වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 1,000ක් 
කරනවා" කියලායි. හැබැයි, අද වන ෙකොටත් ඒක පාෙයෝගිකව 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා  විවිධ විවිධ ෙහේතූන් 
දක්වන්න පුළුවන්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙත් මිල අඩු වීම 
යනාදී වශෙයන් යම් යම් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඡන්ද කාලෙය් ෙම් සෑම ෙකෙනක්ම වතුකරෙය් කම්කරු 
ජනතාවට කිව්ෙව්, ඒ අයෙග් අවම වැටුප රුපියල් 1,000ක් 
කරනවා කියලායි.  ඒ නිසා වතුකරෙය් companiesවලට ඒ මුදල 
සම්පූර්ණෙයන්ම දරන්න බැරි නම්, ඒ අයෙග් ෛදනික වැටුප 
රුපියල් 1,000ක් කරන ෙකොට ඒ වැඩි කරන මුදලින් යම් 
පමාණයක් සඳහා රජය ෙහෝ දායක ෙවලා ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ කම්කරුවන් සියලු 
ෙදනාම ජීවත් ෙවන්ෙන් ඉතාම අසීරු පරිසරයක.  

අෙප් ගම්වල තිෙබන නිවාස ෙකොපමණ ෙපොඩි වුණත් ඒවාට 
කියන්ෙන්, නිවාස කියලා. හැබැයි, ඒ අය ජීවත්වන ස්ථානවලට 
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තවම කියන්ෙන්, ලයින් කාමර කියලා. අඩු ගණෙන් නිවාසයක් 
කියලාවත් කියන්ෙන් නැහැ.  ලයින් කාමර කියලා තමයි තවමත් 
කියන්ෙන්. ඒ අයව ලයින් කාමරෙයන් එළියට ගන්න විවිධ 
රජයන් විවිධ උත්සාහයන් ගත්තා. සමහර ඒවා සාර්ථක වුණා. වතු 
පජා යටිතල පහසුකම් ඇමති හැටියට සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා 
කටයුතු කළ කාලෙය් වතුකරෙය් පාසල්වල තිබුණු ගුරු හිඟය 
පියවන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.  

අවශ්යව තිබුණු  සුදුසුකම් පමාණය යම් මට්ටමකට අඩු කරලා 
ඒ පශ්නයට අපි මැදිහත් වුණා. සමහර කාරණාවලට අපි මැදිහත් 
වුණත්, වතුකරෙය් ඉන්න කම්කරුවන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය තවම 
අෙනක් ක්ෙෂේත එක්ක සංසන්දනාත්මකව බලන ෙකොට 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම පහත් අඩියකයි. ඒ නිසා, "වතුකරෙය් 
කම්කරුවාෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 1,000යි" කියන කාරණය 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවකට පමණක් සීමා ෙනොෙකොට, ෙම් 
සම්මුතිවාදී රජෙයන්වත් ඒ අයට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා, 
ඒ අයව ලයින් කාමරෙයන් එළියට අරෙගන, ඒ අයටම හිමි 
නිවාසයක ජීවත් ෙවන්න ඉඩ සැලසුවා නම් ෙහොඳයි. එෙහම 
නැතිව අපි ෙදෙගොල්ලන්ම අත ඔසවලා ඒ අයට ෙම් රෙට් ඡන්ද 
අයිතිය, පුරවැසිකම දීම පමණක්ම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
අයටත් අෙනක් අය වාෙග්ම සමානව ජීවත් වීෙම් අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, අපි කවුරුත් අමතක කර තිෙබන ෙකොටසක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි ස්වයං රැකියාවල නියුතු අය. ගරු ආචාර්ය 
හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුපක් ෙදන්න 
අපි ෙගනාපු ෙයෝජනාව ගැන කථා කළා.  එතුමා කිව්වා,  සන්ධාන 
රජය ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න හදපු ආකාරය වැරැදියි කියලා. 

ඒ ෙයෝජනාව වැරැදි නම් ඒ ෙයෝජනාව පැත්තකට දාලා, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයට දැන් තිෙබන්නා වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් තිෙබන 
අයිතිවාසිකම්වලට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට ඔවුන්ටත් විශාම 
වැටුපක් ලබා ෙදන ගමන්, සන්ධාන රජය කාලෙය් ෙයෝජනා කරපු 
සව්යං රැකියාවල නියුතු අයට වාෙග්ම විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න 
ශමිකයන්ටත් විශාම වැටුපක් ලබා ෙදනවාද කියන කාරණා ෙදක 
ගැනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා ඇමතිතුමා විෙද්ශ රැකියාවලට සෘජුව සම්බන්ධ 
ෙනොවුණත්, කම්කරු අමාත්යාංශෙය් සමහර නිලධාරින් තවමත් 
අෙප් රට විරුවන් ෙසේවය කරන ෙලෝකෙය් රටවල් දහයක පමණ 
කම්කරු අංශ බාරව ෙසේවය කරනවා. ඒ නිසා එතුමාත් ෙම් 
කටයුත්තට සම්බන්ධ වනවා. අද වනෙකොට ගණනය ෙවලා නැති 
ස්වයං රැකියා ක්ෙෂේතෙය් නියුතු ෙවලා ඉන්න අය වාෙග්ම විෙද්ශ 
රැකියාවල නියුතුෙවලා ඉන්න අයත් - ඒ සියලුම ෙදනා - 
කම්කරුවන්. විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
ඒ අයටත් විශාම වැටුප් කමයක් අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක 
කරන්න පටන් ගන්න කියායි මම කියන්ෙන්. 

විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් මම හිටපු කාලෙය් ඒ අයට 
විශාම වැටුපක් ෙගන එන්න අවශ්ය කරන ෙයෝජනාවලියකට මුල 
පිරුවා. කම්කරු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ගණනාවක් ෙම් 
වනෙකොටත් තානාපති කාර්යාලවල කම්කරු අංශ බාරව කටයුතු 
කරනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ එම කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන්. කම්කරුවන් ගැන කථා කරනෙකොට රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙසේවය කරන කම්කරුවන්, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සිටින කම්කරුවන්  පිළිබඳව වාෙග්ම ස්වයං රැකියා සහ 
විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු කම්කරුවන් පිළිබඳවත් අපි කථා 
කරන්නට ඕනෑ. මම එෙහම කියන්ෙන් ඒ අය ගැන කථා 
කරන්නට ෙකෙනකු නැති නිසයි. ඒ නිසා ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළව 

කටයුතු කරන අයට යම් විශාම වැටුප් කමයක් නිර්මාණය කර 
දීමට ෙම් සම්මුතිවාදී රජෙයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාව මම කරන්න කැමැතියි. අද ෙම් වැඩසටහන් ගැන කථා 
කරනෙකොට සමහර ෙවලාවට අපට අමතක ෙවනවා, කම්කරුවන් 
ෙනොවන, එෙහත් කම්කරුවන්ෙග් තත්ත්වයට පත් වන අවිධිමත් 
ආර්ථිකය තුළ ඉන්න කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සහ ෙපොල් වගා 
හිමියන්. අය වැය ෙයෝජනාවල තිබුණු සමහර අවාසිසහගත තැන් 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් සමනය කර ගන්න අද අපට හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්යවරුන්ට සහ රජෙය් නිලධාරින්ට තිබුණු 
වාහන permit එෙක් පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
හැබැයි, තවමත් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීෙම් පශ්නයට වාෙග්ම 
ෙපොල් වගාකරුවන්ෙග් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා 
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න කියලා අපි කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙම් පශ්නය ඔබතුමාෙග් ක්ෙෂේතයට සෘජුවම අදාළ කාරණයක් 
ෙනොවුණත් ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කයට සම්බන්ධ වන කාරණයක්. 
ෙපොල් වගා ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ මන්තීතුමන්ලා ගණනාවක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අඩු ගණෙන් වී ෙගොවියාට ෙදන වවුචර් 
කමයටවත් ෙම් ක්ෙෂේත ෙදෙක් නිරතෙවලා සිටින අයට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුමයි. එෙහම නැති 
වුෙණොත් ඒ අය කම්කරුවන්ටත් වඩා අන්ත තත්ත්වයකට ඇද 
වැෙටනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙයන් වැඩිපුර පතිශතයක් ජීවත් 
ෙවන්ෙන් අවිධිමත් ආර්ථිකය තුළයි. ඒ අයව බලා කියා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ අය බලා කියා ගැනීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
අය සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කරන්නට කම්කරු හා වෘත්තීය 
සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ කියන ඉල්ලීම 
මම කරනවා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් කාරණය සම්බන්ධව ගරු 

අගාමාත්යතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ අපි සාකච්ඡා කළා. 
එතැනදී ඒ අයෙගන් ෙහොඳ පතිචාරයක් ලැබුණා. ඒ අයට ෙමෙතක් 
කාලයක් ලබා දුන්නු ෙපොෙහොර සහනාධාරය යලිත් ලබා ෙද්වි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට වැඳලා ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඒකට ෙහේතුව තමයි ඒ අයෙග් ජීවිකාවත් එක්ක අපි ෙබොෙහොම 
කිට්ටුෙවන් කටයුතු  කිරීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමාට තව කාරණයක් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. අද අෙප් රටින් විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න 
ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවක අංශය බාරව සිටින තානාපති කාර්යාලවල 
කටයුතු කරන්ෙන් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තානාපති කාර්යාලෙය් නම "ශී ලංකා 
තානාපති කාර්යාලය" වුණාට ඒ තානාපති කාර්යාලය ෙකොටස් 
තුනකින් කියාත්මක වන බව ෙබොෙහෝ විට එම තානාපති 
කාර්යාලවලට ගියාම අපි දැකලා තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ෙවනම කියාත්මක ෙවනවා. කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අය ෙවනම කියාත්මක ෙවනවා. විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශෙය් අය ෙවනම කියාත්මක ෙවනවා.                            
ශී ලාංකිකයින් ඒ තානාපති කාර්යාලවලට යන්ෙන්                               
ශී ලාංකිකෙයකු හැටියට යම් පිහිටක් පතාෙගනයි. හැබැයි, 
එතැනට ගියාම තමන්ෙග් පශ්නයට වඩා ෙපෙනන්ෙන් තානාපති 
කාර්යාලෙය් සිටින අමාත්යාංශ තුෙන් තුන්ෙගොල්ලන් අතර තිෙබන 
කඹ ඇදිල්ලයි. 

ෙමය සමතයට පත් කරන්න මමත්, ගරු ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමාත්, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත් යම් උත්සාහයන් 
ගත්තා. ඒවා සාර්ථක වූ අවස්ථා තිබුණා. ඒ, එක අවස්ථාවක් තමයි, 
අර කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් ෙසේවකයින්, අෙප් ශමිකයින්, අෙප් රට 
විරුවන් වැඩ කරන්නා වූ ඒ තානාපති කාර්යාලවල තිබුණු  
account එක අමාත්යාංශ ෙදකට දීපු එක.  විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන 
හා සුභසාධන අමාත්යාංශයට දුන්නා, ඒ ශමිකයන්ෙග් account   
එක. අනික, දුන්නා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට. ඒ හරහා අර 
ශමිකයන් ෙවනුෙවන් වැය කරන්න තිෙබන සල්ලි ඒ සුභසාධන 
කටයුතුවලට  වැය කිරීෙම් හැකියාව  ලැබුණා.  

දැන් ඒ කටයුත්ත නවත්වා නැවතත් පරණ තැනටම යන්න 
උත්සාහයක් තිෙබනවායි කියලා ආරංචියක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් ඒ තානාපති 
කාර්යාලවල.  ඔබතුමා කම්කරු ඇමතිතුමා හැටියට එෙසේ කරන්න 
ෙදන්න එපා. ෙමොකද, ඒ ශමිකයන් වැඩ කරන රටවල, ඒ රට 
විරුවන් වැඩ කරන රටවල ෙබොෙහෝ තානාපති කාර්යාලය 
පරිපාලනය ෙවන්ෙන්, ඒ ෙබොෙහෝ තානාපති කාර්යාලවලට එන ඒ 
අෙප් ආදරණීය රට විරුවන්ෙග් සුභසාධන කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් ඒ 
කම්කරු අංශවලට එන ආදායම හරහායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා විනාඩි තුනකින් 

අවසන් කරන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සුභසාධන නිලධාරින් ඒ 
තානාපති කාර්යාලවලට පත් කෙළේ, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කම්කරු ඇමතිතුමා කාලෙය්යි. එතෙකොට විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශයක් ෙවනම තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා සුභසාධන 
මධ්යස්ථාන, සුභසාධන අංශ, කම්කරු අංශ අෙප් තානාපති 
කාර්යාලවල ෙවනම ඇති කිරීෙම් ෙගෞරවය එතුමාට හිමි ෙවන්නට 
ඕනෑ. හැබැයි, එය ඇති කළායින් පසුවත් නිලධාරින් අතර තිෙබන  
කඹ ඇදීම හරහා  ඒ රට විරුවන්ට, ඒ ශමිකයින්ට ලැෙබන්න ඕනෑ 
සහනය ඒ විධියටම ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් එය ඇති කිරීෙමන් 
ඵලක්  වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් මැදිහත් 
වීම කරන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් තමයි ෙබොෙහෝ තානාපති කාර්යාලවල, 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් එක්ක ඒ කම්කරු අංශය 
භාරව කටයුතු කරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ අත් දැකීම තිෙබන, ෙබොෙහොම 
ෙහොඳට වැඩ කරන නිලධාරින් ඒ අය. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ නිලධාරින් එක්ක, ෙහොඳට වැඩ කරමින් පවතින 
තත්ත්වය තුළයි.   

ඊළඟට, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ගැනත් වචනයක් කියන්නට 
ඕනෑ. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
වුණාට එතුමාත් කම්කරු නායකෙයක්. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක 
එකට එකතු කරන්න ඇත්ෙත් එතුමා කම්කරු නායකෙයක් නිසා 
ෙවන්න ඇති.  මට මතකයි,  මා පුංචි කාලෙය්,  ඉස්ෙකෝෙල් යන 
කාලෙය්, ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අරගළය ෙවලාෙව් බදුල්ල හිරෙගදර 
පිටුපස තිබුණු වයි.එම්.එම්.ඒ. ශාලාෙව් තිබුණු සාකච්ඡාවට -එදා 
එතුමා හිටිෙය් ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අරගළයට උත්තර ෙදන 
පැත්ෙත්.-  එතුමාත්, ෙදොස්තර රත්නපිය මැතිතුමාත් තමයි පධාන 
කථිකයින් හැටියට ආෙව්.  මමත් ගිහිල්ලා ඉස්ෙකෝෙල් ළමයකු 
හැටියට කථාව අහෙගන හිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා  ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට එතුමාෙගන්  මට ඉල්ලන්න විශාල ඉල්ලීම්  නැහැ. 
ෙමොකද, හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා වන ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, ඊට ෙපර ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් ෙසෞඛ්ය 
අතින් අෙප් දිස්තික්කයට නම් ෙහොඳ කල දසාවක් ලැබුවා.  අෙප් 
බදුල්ල මහ ඉස්පිරිතාලය ඔය තත්ත්වයට පත් වුෙණ්, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් අෙනක් ඉස්පිරිතාල ටික ඔය තත්ත්වයට පත් වුෙණ්,  
අෙනක් පළාත්වල තිෙබන ඉස්පිරිතාලවලට බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
ආදරණීය ජනතාවෙග් තිෙබන ඒ ෙකෞශල්යයන්, කුසලතාවන් 
විදහා දක්වන්න රැකියා ටික ලබා ගන්න හම්බ වුෙණත් ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට පිං සිද්ධ ෙවන්නයි. ඒ නිසා ෙගොඩක් 
ඉල්ලීම් කරන්න නැහැ. 

ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් එක 
කාරණයක් විතරයි. ඒක මා කියන්නම්. ෙම්ක බදුල්ල මහ 
ඉස්පිරිතාලය ඉදිරිපිට හැමදාම තිෙබන පශ්නයක්.   ඒ ස්ථානෙය්  
ඇති වන හදිසි අනතුරු -accidents-  නිසා වසරකට අඩු ගාෙන් 
හතර පස් ෙදනකු මිය යනවා. ඒ වාෙග්ම තුවාල වීම් ගණනාවක් 
ෙවනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්කට අපි විසඳුම් ෙසව්වා. මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඒ ඉස්පිරිතාලෙය් ඉන්න නිලධාරින්   එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි 
ෙම් අවුරුද්ද ඉවර ෙවන්න ඉස්සරෙවලා ඒ ස්ථානෙය් පදිකයන් 
විසින් පාලනය කරනු ලබන ස්වයංකීය traffic system එකක් ඇති 
කරලා ඒ පශ්නයට යම් ආකාරයක පිළියමක් ෙහොයන්න කටයුතු 
කරනවා.  

බදුල්ල මහ ඉස්පිරිතාලය ඇතුළු බදුල්ල දිස්තික්කෙය්ම 
තිෙබන ෙරෝහල් පද්ධතිය අද මනාව පාලනය ෙවනවා.  ගරු 
වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
වශෙයන්  ඉන්න කාලෙය් එතුමාට හැකියාව ලැබුණා වතුකරෙය් 
තිෙබන සමහර ෙරෝහල්වලටත් පහසුකම් ලබා දීෙම් කටයුත්තට 
මුල පුරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිකමට පරිබාහිරව ෙම් රෙට් ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙවන් ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන පධාන කාරණයකට 
නායකත්වය දීලා ඉන්න ආදරණීය ඇමතිවරෙයක්. ෙම් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුෙව් අය වැය පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා.  හැබැයි, අය වැය 
ෙයෝජනාවලට එහා යන බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙම් රෙට් ජනතාව 
තුළ තිෙබනවා. ඒ තමයි ඔබතුමායි, මමයි කාලයක් තිස්ෙසේ සටන් 
කරන ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙගන එන්නා වූ අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම සහ අලුත් මැතිවරණ කමයක් 
නිර්මාණය කරනවා කියන කාරණය.  ෙම් කාරණා ෙදෙක්දි ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ විශාල 
වගකීමක් පැවෙරනවා.  ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ ෙම් 
පශ්නෙය්දී මට වාෙග්ම කළු ලපයක්  නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට 
ශක්තිය, ෛධර්යය පාර්ථනා කරනවා. 
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ෙම් පශ්නය තවත් කල් දමන්න එපා. ෙම් අය වැයට එහා යන 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙම් රෙට් ජනතාව ඉල්ලනවා. ෙම් අය වැයට 
එහායින් වන අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙම් රෙට් ජනතාව  
ඉල්ලනවා. විවිධ අවස්ථාවල විවිධ අය කකුෙලන් ඇදලා ඒක 
ආපස්සට දැම්මා. ඒ නිසා ඒ කාරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 
ඔබතුමාට ශක්තිය ෛධර්යය පාර්ථනා කරනවා, ඒ අය වැයට 
එහායින් යන්නා වූ ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ 
තැනට ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව අරෙගන යන්නට. ෙම්ක තමයි 
අන්තිම බස් එක.   

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, යූඑන්පී එකයි එකතු වීම 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ පශ්න තිෙබනවා. එහා පැත්ෙත් ඉන්න මෙග් 
මිතෙයෝ අද දවල් කෑම ගනිද්දීත් මට විවිධ පාච්චල් දැම්මා. හැබැයි, 
ඒ අයටත් ෙත්ෙර්වි, ෙම්ක තමයි අන්තිම බස් එක කියලා, ෙම් රෙට් 
පධාන පශ්නයට -ෙම් රෙට්  අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි- 
විසඳුම් ෙසොයන. නැවත පභාකරන් ෙකෙනක් බිහි ෙනොවන්න, 
නැවත ආයුධ අර ෙගන ෙම් රෙට් ෆැක්ටරි ගිනි තබන, ආයුධ අර 
ෙගන කෘෂි ෙසේවා මධ්යස්ථාන ගිනි තබන, බස් ගිනි තබන 
කණ්ඩායම් බිහි ෙනොවන්න පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු ෙවලා 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන්න ඕනෑමයි. අපි කියන ෙකොට 
ඒෙගොල්ෙලෝ බැහැයි කියන, ඒෙගොල්ෙලෝ කියන ෙකොට අපි  
බැහැයි කියන කමයට නැවතීෙම් ලකුණක් තියන්න ඕනෑමයි. ඒ 
දවස්වල සාලින්දලා අපි තුවක්කු අර ෙගන කඳවුරු ෙලස සටන් 
කෙළත් ඒ සඳහාමයි. ඒ අන්තිම බස් එක තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගනිමු. ෙම් ෙවලාෙව් එකිෙනකා 
අතර  ෙද්ශපාලන පක්ෂ පිළිබඳ පශ්න තිෙයන්න පුළුවන්. ඒ 
පශ්නවලට පස්ෙසේ පිළිතුරු ෙසොයමු. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ කාරණයට 
නායකත්වය ෙදන ගරු ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ඇමතිතුමාට අපි සුභ පාර්ථනා කරනවා. ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමාටත් 
අෙප් දිස්තික්කෙය්ම ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමාටත්-
එතුමා  මෙග් පැරණිම මිතෙයක්. අෙප් දිස්තික්කය තුළ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පතාක ෙයෝධෙයක්.-   සුභ පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වා ෙග්ම සී.බි. රත්නායකලා, දුමින්දලා අපි සුනාමි කාලෙය් ගියාම 
අපිව ෙහොඳට රැක බලා ගත් අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ෆයිසල් 
කාසිම් මැතිතුමාටත් සුභ පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
ෙමොනවා හරි පශ්න තිෙබනවා නම් 19වැනිදාට ෙපර ඒ පශ්නවලට 
විසඳුම් ෙසොයා ෙගන අය වැයට එහා යන බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබන 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ පශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව තුළින් කටයුතු කරමුය කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට ගැෙනන්ෙන් 

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය්ත්, කම්කරු 
හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය්ත්, ලංකාව 
පුරාම කාෙග්ත් කථා බහට ලක් වුණු, ෙපොෙළොන්නරුව, 
අනුරාධපුර, තිකුණාමලය, කුරුණෑගල වැනි දිස්තික්කවල 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට බලපාන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ජනාධිපති ධුරයට පත් වන ෙමොෙහොත වන 
ෙතක්ම ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. මම 
හිතන විධියට ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා, ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට ස්තුති කළා වාෙග්ම, අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට මමත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා ෙපොෙළොන්නරුව  ෙරෝහලට නව අංෙගෝපාංග 
රාශියක් එකතු කරලා එම ෙරෝහල වැඩි දියුණු කරලා යම් අලුත් 
තත්ත්වයක් ඇති කළා. මම දන්නා තරමින්, ෙමෙතක් කල් ෙම් 
රෙට්  කිසිම රාජ්ය නායකෙයක් වකුගඩු ෙරෝගය ගැන අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ නැහැ.   

මම ෙද්ශපාලනය කරන්න පටන් ෙගන දැනට අවුරුදු 25ක් 
ෙවනවා. ෙම් කාලය තුළ වකුගඩු ෙරෝගය ගැන කිසිම රාජ්ය 
නායකෙයක් අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. හැබැයි, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණාට පස්ෙසේ 
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය ගැන අවධානය ෙයොමු 
කළා. එතුමා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ඇති කරලා ඒ 
තුළින් කරුණු  ෙසොයා ෙගන අද ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
ෙහොඳ වකුගඩු ෙරෝහලක් ඉදි කරන්නට  කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මම දන්නා හැටියට දැනට වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු 
කරන මධ්යස්ථාන 200කට අඩු සංඛ්යාවක් තමයි ලංකාෙව් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙල් පිරිසිදු කරන මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව 1,000 
දක්වා වැඩි කිරීමට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒක ෙහොඳ කටයුත්තක්.   

තවත් කාරණයක් ගැන ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මුලින්ම වකුගඩු ෙරෝගය 
හැදුණාට පසුව සාමාන්යෙයන් ඒ අය කාලයක් ෙබෙහත් ෙබොනවා.  
ෙම් අය එෙහම කාලයක් ෙබෙහත් බිව්වත් ෙබෙහත්වලින්  වකුගඩු 
ෙරෝගී තත්ත්වය නිට්ඨාවට සුව කරන්න අමාරු ෙවනවා. 
අවුරුද්දක් ෙදකක් යන විට ඒ අයෙග් ෙල් පිරිසිදු කරන්න වුවමනා 
ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් අයෙග් ශරීරෙය් නහරයක් උපෙයෝගි කර 
ගනිමින් ෙපොඩි යන්තයක් අතට සවි කරනවා. නමුත් අද ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ කාරණය මම ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. සමාන්යෙයන් අද 
රජෙය් ෙරෝහලකට ෙරෝගිෙයක් ෙම් කුඩා යන්තය සවි කර ගැනීම 
සඳහා  ගියාම, ඒ රජෙය් ෙරෝහෙලන්  ඒ සඳහා මාස ෙදක, තුනක්  
ඉදිරිෙයන් ඇති  date එකක් ෙදනවා. එය මම සත්ය වශෙයන්ම 
දන්නා කාරණයක්. අඩු වශෙයන් මාස ෙදකකට ඉදිරිෙයන් තිෙබන 
දිනයක් ලබා ෙදනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙම් ලබා 
ෙදන දිනෙයදීත් සමහර අවස්ථාවල ෙම් කාර්ය ෙනොෙකරී කල් 
යනවා.  

දැන් මාසයකට ඉහතදී මම ෙහොඳට දන්නා ෙරෝගියකුට ෙම් 
යන්තය සවි කර ගැනීමට අවශ්ය වුණා. ෙම් කාරණය සඳහා ෙම් 
පුද්ගලයා මහනුවරට ගියා. මහනුවර තිෙබන සුව ෙසවණ 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය මධ්යස්ථානයට ගිහින් දින ෙදකක් ඇතුළත 
රුපියල් 33,000ක මුදලක් ෙගවා එම යන්තය අතට සවි කර 
ගැනීමට ෙම් අසරණ පුද්ගලයාට සිද්ධ වුණා. ෙම් වාෙග් මුදලක් 
වැය කිරීම අවුරුදු ගණනාවක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන්  පීඩාවට 
පත්වුණ සාමාන්ය අහිංසක දුප්පත් ෙගොවි පවුල්වල අයට දරාගන්න 
අමාරුයි. ෙම් ෙවලාෙව්දී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් 
කුටිය තුළ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් අදාළ බලධාරින් සියලු ෙදනා 
සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාත් සබා ගැෙබ් සිටිනවා. මම ඒ නිලධාරින්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් කාරණයට එතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා. ෙමොකද, මම ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
මැදිරිගිරිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන නිසා ඒ තත්ත්වය 
පාෙයෝගිකව දකිනවා. මෙග් ආසනෙය් එක ගමක් තිෙබනවා, එහි 
එක පාරක වකුගඩු ෙරෝගීන් 16 ෙදෙනක් ඉන්නවා. එක පාරක 
වකුගඩු ෙරෝගීන් දහසය ෙදෙනක්. අපි දැන් ගම්වල මළ ෙගවල්වල 
යනෙකොට ඒ යන්ෙන් එක්ෙකෝ පිළිකා ෙරෝගෙයන් මියගිය 
පුද්ගලෙයකුෙග් මළ ෙගදරක නැත්නම් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා 
මියගිය පුද්ගලෙයකුෙග් මළ ෙගදරකයි. ෙම් ෙරෝග ෙදක තමයි අද 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.   

අෙප්, අනුරාධපුර සෙහෝදර ගරු මන්තීතුමා, එතුමාට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලැෙබන  වැටුප ඇතුළු සියලු දීමනා වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සඳහා ලබා ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඒ එතුමාට පුළුවන් 
ආකාරයට  ෙම් සඳහා දායකවීමයි. එය ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ 
නිසා ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයන් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අද අපි අෙප් පෙද්ශෙය් ඉඳලා නගරයට එන අවස්ථාවල bus 
halt එක දිහා බලනෙකොට අපි දකිනවා,  අවුරුදු 35ට වැඩි අයෙග් 
අෙත් ෙපොඩි exercise ෙපොතක් තිෙබනවා. ෙම් ඇයි? ඔවුන් 
අඟහරුවාදා, බදාදා, බහස්පතින්දා යන දිනවල උෙද්ම clinic එකට 
එනවා.  ඒ සමහර අය පාන්දර 3ට එනවා, සමහර අය පාන්දර 4ට 
එනවා, සමහර අය ෙපොෙළොන්නරුව ෙරෝහලට කලින් දවෙසේ රෑ 
ඇවිත් ඉන්නවා. ෙම් අවුරුදු 35ට වැඩි හැම ෙකෙනකුටම 
ෙබොෙහොම දුක්ඛදායක තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් exercise 
ෙපොතත් අරෙගන එන්ෙන් clinic එකටයි. එක්ෙකෝ වකුගඩු 
ෙරෝගය නැත්නම් පිළිකා ෙරෝගයට ඔවුන් ෙගොදුරු වී සිටිනවා. ෙම් 
තත්ත්වය අනුරාධපුරෙයත් තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම් කාරණය 
පිළිබඳවත් ෙසෞඛ්ය බලධාරින්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.   

අනික් කාරණය ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පෙද්ශවල සිටින හුඟක් 
අය ෙපොතක් පතක් කියවා ගන්න දන්ෙන් නැති අයයි. අපි ඒ 
පජාවට අපහාස කරනවා ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, අෙප් ෙසෞඛ්ය 
අධ්යාපනය කියන වැඩසටහන දැන් ෙකෙරන්ෙන් නැති බව. රෙට්  
ඇතිවී තිෙබන ෙම් තත්ත්වයට ෙහේතුව ගැන ෙසොයාගත් කරුණක්, 

ෙහොයා ගත් ෙදයක් තිෙබනවා. මූලික වශෙයන් ෙපොෙහොර, 
කෘමිනාශක සහ පානීය ජලය  ෙම් තත්ත්වය ඇතිවීමට ෙහේතුවන 
බව අපි විශ්වාස කරනවා.  හැබැයි, ෙම් කාරණා මූලික වශෙයන් 
ෙම් තත්ත්වයන්ට ෙහේතුපාදක ෙවනවා කියලා සාමාන්ය මිනිසුන් 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක්  ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් 
ෙහෝ කියාත්මක ෙවනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට සමහර තැන්වල, 
ෙරෝහල්වල ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් පතිකා පදර්ශනය කර 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා බලන්ෙන් නැහැ. සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට 
ඒවාෙය් තිෙබන වචන ෙතරුම් ගන්න අමාරුයි. සාමාන්ය ගැමි 
ව්යවහාරය ඇති සාමාන්ය ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්නට අමාරු වචන 
ඒ පතිකාවල තිෙබනවා. එෙහම ෙනොෙවයි.  

ගම්වල ඉන්න  අහිංසක සාමාන්ය මිනිසුන්ටත්  අවෙබෝධ කර 
ගන්නට පුළුවන් ආකාරයට පතිකාවක් මුදණය කර අපිට ෙබදා 
ෙදන්නට පුළුවන්. අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්තික්කවලට ඒ 
වාෙග්  පතිකා  තැපෑෙලන් යවන්න.  එත ෙකොට  ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙසෞඛ්ය අධ්යාපනයක් ලැෙබනවා. අපි ෙම් ෙරෝග සම්බන්ධව 
ෙසොයා ගත් කරුණු  දැන ගන්නට ලැෙබනවා.   ඉස්සර  ෙසෞඛ්ය 
අධ්යාපන වැඩසටහන් කියාත්මක වුණ බව මට මතකයි. ෙසෞඛ්ය 
අධ්යාපන වැඩසටහන්වලදී පාචනය වැනි ෙබෝෙවන ෙරෝග 
එනෙකොට ඒ කාලෙය්  PHI  මහත්වරු ඇවිත්,  MOH  මහත්වරු 
ඇවිත් ගම්වල ඉන්න කණ්ඩායම් එකතු කරෙගන, පජාව එකතු 
කර ෙගන දැනුවත් කිරීම් කළා.   ෙසෞඛ්ය අධ්යාපන වැඩසටහනක් 
අපි  මුලින්ම ආරම්භ කරන්නට  ඕනෑ. 

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වකුගඩු  ෙරෝගය  අඩු කර 
ගැනීම  සඳහා  පිරිසිදු පානීය ජලය  ඕනෑ.  පානිය ජලය ලබා දීමට 
විශාල  මුදලක්  අවශ්ය ෙවනවා.  ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්ත ික්කෙය්    
මැදිරිගිරිෙය් විශාල පානීය ජල ෙයෝජනා කමයක්  ආරම්භ  කර 
තිෙබනවා. දැන් අවුරුදු  පහක් ෙවනවා. ඒ සඳහා අතිවිශාල මුදලක්   
වැය ෙවනවා. එක තැනකින් වතුර පිරිසිදු කර  පමිතියට  පානීය  
ජලය  හැෙමෝටම ෙබදා ෙදන්න  ඕනෑ.  ෙම්ක  කියාත්මක කරන්න 
ෙබොෙහොම අමාරුයි.  ෙලෝක බැංකු  ආධාර   යටෙත් ෙම් ව්යාපෘති  
කියාත්මක ෙවනවා.  මීට ෙපර හිටපු පාලකයන්ෙග්  අවධානය  
ෙම් සඳහා ෙයොමු වුෙණ් නැහැ; ෙවන මනස්ගාත ෙද්වලටයි 
අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. පානීය ජලය ඉල්ලන මිනිසුන්ට  ජලය 
ෙනොෙවයි; වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ෙබෙහත් ෙනොෙවයි ලැබුෙණ්.  
ෙවනත් ෙද්වල් කෙළේ. ඒවා ගැන අවධානය  ෙයොමු වුෙණ් නැහැ.  
දැන් අපි ඒ  ෙද්වල් ඉෂ්ට කරනතුරු  ෙසෞඛ්ය අධ්යාපනය ගැන  
දැනුමක් අවෙබෝධයක්වත් ජනතාවට ෙදන්නට ඕනෑ. ජලය 
පෙව්සම් කර ගන්නා හැටි, ෙම් ෙරෝගෙයන් පෙව්ශම් ෙවන හැටි  
ගැන අවෙබෝධයක් ෙදන්නට ඕනෑ. අපි ෙගොවිතැන් කරන 
පෙද්ශවලයි ඉන්ෙන්.   

කෘමිනාශක ගැන කථා කරනෙකොට,  සමහර  එළවලු  වර්ග 
තිෙබනවා. ෙම් වළවලු වර්ගවලට- බටුවවලට; ෙගෝවාවලට, 
බන්ඩක්කාවලට- හැමදාම කෘමිනාශක ෙයොදනවා. සමහර 
ෙවලාවට කෘමිනාශක ෙයොදා, එදාම ෙවළඳෙපොළට දමනවා. ෙම්වා 
ෙවළඳ ෙපොෙළන් එළියට යනවා. ජනතාව මිලදී ගන්නවා.  
කවුරුවත් ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන අවෙබෝධයක් ෙදන 
වැඩසටහනක් තිෙබන්නට  ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය  අධ්යාපනය ගැන කිසිම 
වැඩසටහනක් නැහැ.    

රූපවාහිනී වැඩසටහන් මඟින් අපිට ජනතාව දැනුවත් කරන්න  
පුළුවන්. රූපවාහිනී වැඩසටහනක්  බලනෙකොට අපි  පුංචි ෙදයක් 
දැක්කා. ෙවෙළන්ෙදෝ ෙවළඳාෙම් යනවා. එක  තරුණ 
ෙවෙළන්ෙදක් අම්මා  ෙකෙනකුට අඹ ෙගඩියක් ෙගනැවිත් 
ෙදනවා. අඹ ෙගඩිය ෙහොඳට පාටෙවලා ඉදිලා තිෙබනවා. 
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එතෙකොට ඒ අම්මා අහනවා, "ෙම්කට ෙබෙහත්  දාලාද ?"කියා.  
ඒෙවෙළන්දා කියනවා? "ඔව්" කියා. ඒ අම්මා කියනවා," 
එෙහමනම් ඕෙක් වස තිෙබනවා. ඕවාට ෙබෙහත් දාලා නම් එපා 
පුෙත් ඒවා විකුණන්න"කියා  ඒ අම්මා කියනවා. ෙම් ෙව ෙළන්ඳන් 
ෙම් දවස්වල  ෙම්වා ෙවළඳාම් කරන බව  අපි  නම් දන්නවා.  අපිට 
ෙම් විධියට රූපවාහිනි වැඩසටහන් මඟින් ජනතාව දැනුවත් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ අම්මා ෙවෙළන්දාට කිව්ව කාරණය අෙප් 
හිතටත් කා වදිනවා.   

අපි ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරන්නට ඕනෑ. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන්, අමාත්යාංශ නිලධාරී මහත්වරුන්ෙගන්  
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙමෙහම ඉදිරියට  ගිෙයොත් 
අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල යන දිස්තික්කවල  
පජාව තව කාලයක් යනවිට නැතිෙවලා යාවි. ඒ වාෙග් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා ඇති වී 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් ගැන  විෙශේෂෙයන් 
ෙයොමු කරනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,   මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් පෙද්ශෙය් ෙරෝහල්වල, සමහර මධ්යම 
ෙබෙහත්ශාලාවල ෛවද්යවරුන්ෙග් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  
ෛවද්යවරු නැතුවා ෙනොෙවයි. සමහර තැන්වල සමහර 
ෛවද්යවරු වුවමනාවට වැඩිෙයන් ඉන්නවා. ෙම්  තත්ත්වය  
අවුරුදු ගණනාවක් පුරුදු ෙවලා. සමහර පෙද්ශවල මධ්යම 
ෙබෙහත් ශාලාවලට සතියකට එක දවසක් ෛවද්ය වරෙයක් යවා 
ගන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. උතුරු මැද පළාෙත් ෙපො ෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය් මධ්යම  ෙබෙහත් ශාලාවල ඒ  පශ්නය තිෙබනවා.  ඒ 
ගැනත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු කරවන්නට 
කැමතියි. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් 

කරන්න.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරුඪ ගරු  මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාල යක්  

ෙදන්න කියා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  

අද කම්කරු අමාත්යංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප්  
දිස්තික්කෙය් කම්කරු කාර්යාලවල වැඩකටයුතු හරියාකාරව සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් 
අසාධාරණයට ලක්වන අසරණ කම්කරුෙවෝ ඉන්නවා; සමහර 
ඇඟලුම් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ඉන්නවා. ඒ අය පැමිණිල්ලක් කළාම 
අෙප් දිස්තික්කෙය් කම්කරු කාර්යාලවලින් ඒ පැමිණිල්ලට නිසි 
විභාගයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතැනදී ඒ අය හාම්පුතාෙග් පැත්ත 
තමයි ගන්ෙන්. එතෙකොට ෙසේවකයා අසරණ ෙවනවා. අපි ෙම් 
වාෙග් සිද්ධීන් ෙබොෙහොමයක් දැක තිෙබනවා. ඒ සමහර අය   
අල්ලස්වලට  යටත් වුණ  අවස්ථා  තිෙබනවා. අෙප් දිස් තික්කවල 
එෙහම කාරණා සිදු වුණා. එෙහම ෙවනෙකොට අපි කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්, කම්කරු කාර්යාල මඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ෙදය ෙසේවක පක්ෂයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් ගැනත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam. 

You have got 25 minutes.  
 
[பி.ப. 3.49] 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சு 
சம்பந்தமான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  சுகாதாரத் ைற மிக ம் 

க்கியம் வாய்ந்ததாக ம் பல சவால்கள் நிைறந்ததாக ம் 
காணப்ப கின்ற . இந்நிைலயில், இத் ைற சார்ந்த ைவத்திய 
கலாநிதி ஒ வர் இந்தத் ைறக்கு அைமச்சராகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட் ப்ப  மிக ம் ெபா த்தமானதாகும். 
அத்ேதா , அவ டன் ேசர்ந்  ெசயற்படக்கூ ய ஒ வர் பிரதி 
அைமச்சராகத் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கிறார். இ  எங்க க்கு 
மகிழ்ச்சிையத் த கின்ற . இவர்க ைடய காத்திரமான 
ெசயற்பா க க்கு எங்க ைடய வாழ்த் க்கைள ம் 
நன்றிகைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள் கின்ேறாம். அத்ேதா , 
குறித்த அைமச்சு, மற் ம் திைணக்களம் சார்ந்த ஏைனய 
அதிகாாிக க்கும் எங்க ைடய மனப் ர்வமான நன்றிைய ம் 
வாழ்த் க்கைள ம் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறாம்.  

இந்த அைமச்சு ெதாடர்ந் ம் தரமான, இலவச ம த் வ 
வசதியிைன வழங்க யற்சிகைள  ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . 
இன்  எம  நாட் ேல சி நீரக ேநாய்  சிறியவர்கள், 
ெபாியவர்கள் என்ற பாகுபா ல்லாமல் பரவலாகக் 
காணப்ப கின்ற பாாிய ேநாயாகக் காணப்ப வ டன், இ  
எங்க க்கு ஒ  சவாலாக ம் இ க்கின்ற . இந்ேநாையக் 
கட் ப்ப த்த அரசாங்கம் 1000 சி நீரக சிகிச்ைச 
நிைலயங்கைள அைமக்க 6,500 மில் யன்கைள ஒ க்கியி க் 
கின்ற . அ மட் மல்லாமல், மின்ேனாியாவில் சி நீரக 
ேநாய்க்கான விேசட ைவத்தியசாைலெயான்றிைன அைமப்ப 
தற்காக பாய் 2,000 மில் யைன ம் ஒ க்கியி ப்ப  
வரேவற்கத்தக்கதாகும். இந்ேநாைய இந்த நாட் ந்  
ஒழிக்கேவண் ெமன்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் எ த்த 

யற்சிக க்கு எங்க ைடய நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்வ டன்,  இதில் அரசாங்கம் ெவற்றிகா ெமன் ம் 
நாங்கள் க கின்ேறாம்.  

ேம ம், எயிட்ஸ், ற் ேநாய் என்பன ம் இன்  எங்கள் 
மத்தியில் ஒ  சவாலாகப் ேபசப்ப கின்ற ேநாய்களாகும். 
அத்ேதா , ெதாற்றிவ கின்ற ெடங்கு, மேலாியா ேபான்ற 
ேநாய்க ம் இ க்கின்றன. இந்ேநாய்கள் வந்ததன் பிற்பா  
கட் ப்ப த்த எ க்கின்ற யற்சிகைளவிட, வ ன் 
அவற்ைறத் த ப்பேத சிறந்த ஓர் உபாயெமன நான் 
க கின்ேறன். அற்கான யற்சிகைள அரசாங்க ம் 
சுகாதாரத் ைற ம் எ த் வ கின்ற . ஆனா ம், 
ெதாடர்ந் ம் அதிேல சில ந கள் காணப்ப வதாக நாம் 
உணர்கின்ேறாம். எனேவ, அந்த ந கைள வ ப்ப த்தி, 
மிக ம் திடகாத்திரத் டன் ெசயற்ப த்தேவண் ய ெபா ப்  
சுகாதார அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற  என்பைத இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ேல 60 சத தத்திற்கு ேமற்பட்ட மக்கள் 
கிராமப் றங்களில் வாழ்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  நாட் ல் 
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ைவத்திய வசதிகள் அதிகாித்தி ந்தா ம்கூட, கிராமப் றங் 
களி ள்ள மக்கள் இந்த வசதிகைளப் ரணமாக அ பவிக்க 

யாத நிைலைம இ ப்பதைன யா ம் ம க்க யா . 
எனேவ, இந்த மக்க க்கும் இந்த ைவத்திய வசதிகள் 
ெசன்றைடவதற்குாிய   யற்சிக ம் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். அதற்கான ன்ெமாழி கள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல ன்ைவக்கப்பட் ப்ப ம், அதற்கான 

யற்சிகைளச் சுகாதார அைமச்சு எ ப்ப ம் கவனத்திற் 
குாிய .   

அ த்ததாக, இம் ைற அறி கப்ப த்தப்பட் க்கின்ற 
நடமா ம் ைவத்திய ேசைவ  எண்ணக்க  கிராமப் ற 
மக்க க்கு மிக ம் பயன்தரக்கூ யெதான்றாக இ க்குெமன்  
நான் நிைனக்கிேறன். ஏெனன்றால், இப்ப யான ேசைவயின் 

லம் கிராம மக்கைள மிக ம் அண்மித் ச் ெசன் , 
அவர்க க்கு ேவண் ய ைவத்திய வசதிகைளச் ெசய் ம்ேபா  
அவர்கள் இதனால் கூ தலான பயைனப் ெப வார்கள். 
ஏெனன்றால், இன்  எங்க ைடய கிராமப் றங்களில் 
ேபாக்குவரத்  வசதிகள் சீாின்ைமயால், அந்த மக்கள் நகர்ப் ற 
ைவத்தியசாைலக க்கு வந்  ைவத்திய வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைலைம ெதாடர்கின்ற . எனேவ, 
இந்த நடமா ம் ைவத்திய ேசைவகள் இதற்கு ஒ  பாிகாரமாக 
அைம ம். அைத அைமச்சர் அவர்கள் ேம ம் வ ப்ப த்தித் 
திறம்படச் ெசய்யக்கூ ய யற்சிைய எ ப்பாெரன்  நான் 

ரணமாக நம் கின்ேறன்.   

அ த் , இந்த அரசாங்கம் சி வர் பராமாிப்  விடயத்தில் 
கூ ய கவனெம த்தி ப்ப  மிக ம் மகிழ்ச்சிக்குாிய . 
இதற்காக 7000 மில் யன் பாய் ெசலவினத்தில் சி பராய 
அபிவி த்தி ெதாடர்பான க த்திட்டெமான்  ைகச்சாத்திடப் 
பட் ள்ளதாகத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . இ  காலத்தி ைடய 
கட்டாய ேதைவெயன்  உணர்கின்ேறன். கு ம்ப வ ைம 
காரணமாக மந்த ேபாஷைண, ெதாழில் நிமித்தம் தாய் 
தந்ைதயர் ெவளிநா  ெசல் தல், சி வர் பாராமாிப்  
விடயத்தில் ேபாதிய அறிவின்ைம, நம்பத்தகுந்த சி வர் 
பராமாிப்  நிைலயங்கள் இல்லாதி ப்ப  ேபான்றன பல 
ச கச் சீரழி கைள ஏற்ப த் கின்றன. நா க்குநாள் 
இச்சீர்ேக கள் அதிகாித் ம் வ கின்றன. சி வர் 

ஷ்பிரேயாகம், பா யல் வல் ற  என்பன எம  நாட் ேல 
மிகக் கூ தலாகக் காணப்ப கின்ற ஒ  விடயமாக 
இ க்கின்ற .  

கடந்த த்த காலத்திேல வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளி ம் 
ஏைனய மாவட்டங்களி ம் மன ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட 
பலர் இ க்கின்றார்கள். அவர்களில் பலர் ணிந் ெசன்  
அவர்க க்கி க்கின்ற ேநாயிைனக் கூறிச் சிகிச்ைச 
ெப கின்ற நிைலைமயி ந்  தவிர்த் க் ெகாள்கின்றார்கள். 
எனேவ, இந்த நடமா ம் ேசைவயிேல இப்ப யான ைற 
சார்ந்த ைவத்தியர்கைள ம் அ ப்பி, இந்த 
மனேநாயாளர்களின் நிைலகைளக் கண்டறிந்  அவர்க க்கு 
ேவண் ய ஆேலாசைனகைள வழங்கி அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  
சிகிச்ைசக்குட்ப த் கின்ற ைறைமக ம் உள்ளடக்கப் 
ப வ  அவசியமாகும். அைதவிட, ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
மனேநாய்ச் சிகிச்ைசக்ெகனச் சில விேசட பிாி கைள 
அைமத் , அதன் லம் சிறப்பான ேசைவகைளச் ெசய்வ  
ெபா த்தமாக இ க்குெமன்  நான் க கின்ேறன்.   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் பல கிராமப் ற 
ைவத்தியசாைலகள் இ க்கின்றன. ஆனால், அவற்றின் லம் 

இன்  மக்கள் ரணமான ைவத்திய ேசைவகைளப் 
ெபற யாத நிைலைம இ க்கின்ற . அதற்குக் காரணம் 
ைவத்தியர்கள் ஒ ங்காக நியமிக்கப்ப வதில்ைல.  
நியமிக்கப்பட் ள்ள  ைவத்தியர்க ம் ஒ ங்காகச் ெசன்  
அங்கு கடைமயில் ஈ ப வதில்ைல. இப்ப ப் பல 
குைறபா கள் அங்ேக காணப்ப கின்றன. எனேவ, இந்தக் 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ய  அைமச்ச ைடய 
ெபா ப்ெபன்  நான் க கின்ேறன்.  க்கியமாகத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாய், மணற்ேசைன, 
ேசைன ர், பாட்டாளி ரம், குச்செவளி ேபான்ற கிராமப் ற 
ைவத்தியசாைலகள் கவனத்திெல த் க் ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இங்ேக ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அத்ேதா  
தம்பலகாமம் ைவத்தியசாைலயில் பல வசதிகளி ந் ம் அந்தப் 
பிரேதச மக்கள் அந்த ைவத்தியசாைல லம் ேபாதியள  
ைவத்திய ேசைவகைளப் ெபற யாத நிைலைமயிேல 
இ க்கின்றார்கள்.   

தி ேகாணமைல மாவட்டப் ெபா  ைவத்தியசாைல 
வடக்ேக ெதன்னமரவ  ெதாடக்கம் ெதற்ேக ெவ கல், 
ேமற்ேக கந்தளாய் வைர உள்ள ஒ  பரந் பட்ட பிரேதசத்ைத 
உள்ளடக்கிச் ேசைவயாற் ம் ஒ  ைவத்தியசாைல. எனேவ, 
அந்த ைவத்தியசாைல ஓரள  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க் 
கின்ற . ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதற்கான 

யற்சிகள் அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 
அதற்காக நாங்கள் நன்றி கூறேவண் ம். அந்த 
ைவத்தியசாைலைய ேம ம் ேமம்ப த்த ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . அதற்கான ஒ  அட்டவைணைய நான் 
ேநரத்ைதக் க த்திற்ெகாண்  ஹன்சாட் பதி க்காகச் 
சைபயிேல *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், எனக்கு ன்  
ேபசிய சக உ ப்பினர் ெகளரவ ேயாேகஸ்வரன் அவர்கள் 
தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைல பற்றி எ த் க்கூறிய 
காரணத்தினால் நான் ெதாடாந் ம் அ  ெதாடர்பான 
விடயங்கைள ேமலதிகமாகக் கூற வி ம்பவில்ைல.  

அத்ேதா , தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேம ம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய சில ைவத்தியசாைல 
களி ைடய ெபயர்கைள ம் இங்ேக சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ர் ஆதார ைவத்தியசாைல, கிண்ணியா 
ஆதார ைவத்தியசாைல, ேச வர ஆதார ைவத்தியசாைல 
ேபான்றன ம் ஈச்சிலம்பற் , நிலாெவளி, திாியாய், 

ல்ேமாட்ைட, ேகாமரங்கடவல ேபான்ற ைவத்தியசாைல 
க ம் க்கிய கவனத்திெல க்கப்பட்  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப மாயின் அந்தப் பகுதிகைளச் ேசர்ந்த மக்கள் 
சுகாதார ேசைவையப் ரணமாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ ய 
வசதிேயற்ப ம். 

அம்பாைற மாவட்டத்திேல தி க்ேகாவில் கிராமம் ஒ  
பாரம்பாிய கிராமமாகும். அங்கி ந்  கிட்டத்தட்ட 28 ைமல் 

ரம்வைர எந்தெவா  ைவத்தியசாைல ம் இல்லாதி ந் ம் 
அந்த ைவத்தியசாைல நீண்ட காலமாக கிராம 
ைவத்தியசாைலத் தரத்திேலேய இ ந்  வ கின்ற . 
ஐம்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் அந்தப் பிரேதசத்திேல 
வசிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, மிக விைரவிேல தள 
ைவத்தியசாைலயாக அைதத் தய யர்த்தி அந்தப் பகுதி 
மக்க க்கு வசதிகைளச் ெசய்  ெகா க்கேவண் ெமன் ம் 
நாங்கள் விநயமாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம்.  

அத்ேதா , சுேதச ைவத்தியத் ைற இன்  மக்கள் 
மத்தியிேல நம்பிக்ைகையப் ெபற்  வளர்ந் வ கின்ற ஒ  
ைவத்தியத் ைறயாக இ க்கின்ற . இத் ைறயிேல ேபாதிய 
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அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட் வ வ  
மகிழ்ச்சிக்குாிய . ஆங்கில ைவத்தியர்கைள ெவளிநா  
க க்கு அ ப்பி பயிற்சிகைளப் ெபற ைவப்ப ேபால சுேதச 
ைவத்தியத் ைறயி ம் ஒ  திட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வ  ெபா த்தமாக இ க்கும். ஏெனன்றால், சுேதச 
ைவத்தியத் ைறையப்  ெபா த்தவைரயிேல, ஆங்கிய 
ைவத்தியத் ைற டன் ேபாட் யிட்  அதற்கு நிகராகத் 
தங்களால் ைவத்தியம் ெசய்ய யாத ஒ  நிைலைம 
இ ப்பதாகச் சுேதச ைவத்தியர்கள் அங்கலாய்க்கின்றனர். 
ஏெனனில், அவர்க க்கு ெவளிநாட் ப் பயிற்சி 
கிைடப்பதில்ைல என்ற மன ேவதைன ம் அவர்க க்குண் . 
எனேவ, அந்தக் குைறபாட்ைட ம் நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். 
அந்த வைகயில், சுேதச ைவத்தியத் ைற சார்ந்த 
ைவத்தியர்கைள வளர்த்ெத ப்பதற்காக அவர்க க்குக் 
கூ தலான ெவளிநாட் ப் லைமப்பாிசில்கைள வழங்கி, 
அவர்கைளப் பயிற்சிக்காக அ ப்பி, தரமான ைவத்தியர்களாக 
எங்க ைடய மக்க க்கு ேசைவ ெசய்ய ைவப்ப  
ெபா த்தமாக இ க்கும்.  

இத் ைறயில் ஆளணி, வளப் பற்றாக்குைற ம் கூ தலாக 
இ க்கின்ற . அக்குைறபாட்ைட ம் அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்திெல க்க ேவண் ம். அத்ேதா , இந்த 
ைவத்தியத் ைறயிேல ேபாதிய வாகன வசதி இல்லாம 

ப்ப ம் ஒ  குைறயாக இ க்கின்ற . அந்தக் 
குைறபாட் ைன ம் சுகாதார அைமச்சு கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம்.  

ேம ம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ஒ  தாதியர் 
பயிற்சிப் பாடசாைல அைமய ேவண் ய  மிக க்கியமாகும். 
எமக்கு அண்மித்த மாவட்டமான மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
ஒ  தாதியர் பயிற்சிப் பாடசாைல இ க்கின்ற ; 
அ ராத ரத்திேல இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ஒ  தாதியர் பயிற்சி 
நிைலயம் இல்லாதி ப்ப  நீண்டகாலக் குைறபாடாகும். அங்கு 
ேபாதிய வசதி வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன. எனேவ, அங்கு 
அந்தப் பயிற்சி நிைலயத்ைத அைமத்  தாதியர்க க்குப் 
பயிற்சிகைள வழங்கி அத்தாதியர்க ைடய ேசைவைய 
ைவத்தியத் ைறயிேல ேம ம் வளப்ப த்த ேவண் ய 
ெபா ப்  சுகாதார அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . அைத ம் 
ெசய்  தர ேவண் ெமன்  ேவண் , நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 4.02] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. අද අමාත්යාංශ 

ෙදකක් ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප් ඒ ඇමතිතුමන්ලා 
ෙදෙදනාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ටත් පළමුෙවන් මෙග් ස්තුතිය 
පකාශ කරනවා. අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා යහ පාලනය 
යටෙත් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය සඳහා වැඩි මුදල්  පමාණයක් ලබා ෙගන 
ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ලබා ෙදන වැඩසටහන්වල ෙයදී සිටිනවා. 
එතුමාත් එතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් වැඩසටහන් 
ෙවනුෙවන් ගන්නා උනන්දුව අපි දන්නවා. එදා ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
වියදම අඩු වුණා. අද එය වැඩි කරන්නයි ඉන්ෙන්.  

ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා දැන් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පඩි වැඩි කරන්න වුවමනා නීතිය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. කාෙග් 
ෙහෝ දැනුවත් වීමට වුවමනා නම්, අෙප් මන්තීතුෙමකුට බලන්න 
ඕනෑ නම්, අෙප් මාධ්යයට බලන්න ඕනෑ නම් මට පුළුවන් ඒ 
විස්තර පුස්තකාලෙය් තියන්න. ජනවාරි මාසෙය්දී අපි ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරනවා. ඒක ටිකක් පමාද වුණා. ඒ ගැන අපි 
සමාව ඉල්ලනවා. අපට තවත් ෙදයක් කරන්න තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙව්තන වැඩි කිරීමට අපි ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. අන්න ඒකත් අපි කරෙගන යනවා. ඇමතිතුමා ඒ කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  ඇත්ත වශෙයන් අද රබර් කර්මාන්තය, ෙත් 
කර්මාන්තය කඩා වැටීම නිසා අපට ඒ සඳහාත් විසඳුමක් 
ෙසොයන්න තිෙබනවා. අපි ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අපි මුදල් ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අතුරු අය 
වැෙයන් සහ ෙම් අය වැෙයන් පහත සඳහන් සහන ලබා දීලා 
තිෙබන එක ගැන. විශාමිකයන් සඳහා අෙපේල් මාසෙය් සිට 
රුපියල් 1,000ක් වැඩි කළා. සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කළා. ගෑස් 
සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300කින් අඩු කළා. කිරි පිටි 
පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 61කින් අඩු කළා. පාන් පිටි කිෙලෝවක් 
රුපියල් 12.50කින් අඩු කළා. සීනි කිෙලෝවක් රුපියල් 10කින් අඩු 
කළා. මුං ඇට කිෙලෝවක් රුපියල් 40කින් අඩු කළා. හාල්මැස්සන් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 15කින් අඩු කළා. සස්ටජන් රුපියල් 100කින් 
අඩු කළා. ටින් මාළු මිල රුපියල් 60කින් අඩු කළා. උම්බලකඩ 
කිෙලෝවක් රුපියල් 200කින් අඩු කළා. මිරිස ්කිෙලෝවක් රුපියල් 
25කින් අඩු කළා. භූමි ෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් අඩු 
කළා. ගෑස්, කිරි පිටි, පාන් පිටි, සීනි, මුං ඇට, හාල් මැස්සන්, 
සස්ටජන්, ටින්මාළු, උම්බලකඩ, මිරිස්, භූමි ෙතල් කියන 
සියල්ෙල්ම මිල අඩු කළා.  

මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව දීමනාව රුපියල් 1,000කින් ඉහළ දැම්මා. 
රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා වූ ෙගොවි ණෙයන් සියයට 50ක් කපා 
හැරියා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පත් සඳහා සියයට 15ක ෙපොලියක් 
දුන්නා. ගැබිනි මව්වරුන්ට රුපියල් 20,000ක දීමනාව දුන්නා. 
විවාහ ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 5,000 සිට 1,000 දක්වා අඩු 
කළා. වී කිෙලෝවට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දුන්නා. අර්තාපල් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක සහතික මිලක් දුන්නා. ෙත්, රබර්වලට 
සහනාධාර දුන්නා, ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් සහ රබර් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 350ක් වන ෙලසට. රාජ්ය බැංකුවලට උකස් 
කළ රුපියල් ලක්ෂ 2කට අඩු වටිනාකමින් යුතු ස්වර්ණාභරණ 
ෙවනුෙවන් ෙපොලිය කපා හැරියා. උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් 
නිදහස් ආදායම රුපියල් 750,000 දක්වා වැඩි කළා. ජංගම 
දුරකථන reload බද්ද අෙහෝසි කළා. එන්ජින් ධාරිතාව 1,000කට 
අඩු ෙමෝටර් රථ සඳහා බද්ද සියයට 15කට අඩු කළා.  

ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය රුපියල් ෙකෝටි 9,100 සිට රුපියල් 
ෙකෝටි 256 දක්වා කපා හැරියා. ආබාධිත රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 5ක උපරිමයකට යටත්ව "විරුදිරිය" නමින් විෙශේෂ 
බැංකු ණය කමයක් ඇති කළා. ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක ජීවිත රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දුන්නා. Credit Card 
ණය ෙපොලිය සියයට 8ක් දක්වා අඩු කළා. ඉන්ධන මිල අඩු කළා. 
ඒ ගැන මා ආපසු කියන්න වුවමනා නැහැ.  

දැන් ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙද්ශීය 
කිරි පිටි ගෑම් 400ක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 295ක් දක්වා අඩු 
කළා. ළදරු කිරි පිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 100කින් අඩු කළා. 
ටින් මාළු ගෑම් 425ක ටින් එකක මිල රුපියල් 125ක් දක්වා අඩු 
කළා.  හාල් මැසස්න් කිෙලෝවක උපරිම මිල රුපියල් 410ක් කළා. 
පරිප්පු කිෙලෝවකට රුපියල් 169ක උපරිම සිල්ලර මිලක් කළා. 
කට්ට කරවල කිෙලෝවකට  රුපියල් 425ක උපරිම සිල්ලර මිලක් 
නියම කළා. කිෙලෝ ෙදොළහමාරක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක 
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රුපියල් 150කින් අඩු කළා. භූමිෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 
10කින් අඩු කළා. උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කර, 
උපරිම ආදායම් සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 24 දක්වා ඉහළ දැම්මා. 
Credit Cards මඟින් ෙද්ශීය මිලදී ගැනීෙම්දී මුද්දර ගාසත්ුව ඉවත් 
කළා. විෙද්ශ මුදල් මිලට ගැනීෙම් ගාස්තුව සියයට ෙදකහමාරකින් 
වැඩි කළා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  සියල්ලම එක වර්ෂයකදී අපි ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් සහන ජනතාවට ලැබුණා.  ජනතාව ඒ සහන 
වින්දා. දැන් ෙම්වාට විරුද්ධවද වර්ජනය කරන්ෙන්? මම 
අහන්ෙන්, ෙම් වර්ජනය කරන්ෙන් ෙතල් මිල අඩු කළාටද? එය   
ඒකටද? නැත්නම් විශාමිකයාෙග් දීමනාව වැඩි කළාටද? සමෘද්ධි 
දීමනාව වැඩි කළාටද? ගෑස්, කිරි පිටි, පාන් පිටි, සීනි, මුං ඇට, හාල් 
මැස්සන්, සසට්ජන්, ටින් මාළු, උම්බලකඩ, මිරිස් භූමිෙතල් මිල 
අඩු කළාටද? මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර වැඩි කළාට ද? ෙම්  වෘත්තීය 
සමිති නායකයන් ෙමොකක් ෙවනුෙවන්ද ෙම් කෑ ගහන්ෙන්? 
ෙම්වාෙය් මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලාද? අඩු කරපු ඒවා වැඩි 
කරන්නද කියන්ෙන්? වැඩි කරපු ඒවා අඩු කරන්නද? ඒකද 
කියන්ෙන්?   තව ෙමොනවාටද  ෙමතැන කෑ ගහන්ෙන්? ෙමොනවාද 
ඉල්ලන්ෙන්? ඒකයි මම අහන්ෙන්. ෙම් සහන  පතික්ෙෂේප කරනවා 
නම් කියන්න,"අපට ෙම් අය වැය එපා. ෙම් එකක්වත් එපා. 
කරුණාකරලා පරණ තත්ත්වයට යන්න" කියලා. එතෙකොට මම 
කියනවා, "ඒක කරන්න බැහැ, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති කරලා අපට වරමක් දීලා තිෙබනවා ෙම්වා කරන්න" 
කියලා.  

ඇයි, පාෙදනිය අපි එක්ක එකතු වුෙණ් නැත්ෙත් රුපියල් 
10,000 වැඩි කරන්න? ඇයි  බැංකු සංගමෙය් අය CBEU එක 
කැඩුෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක කෙඩ් යන්න? ඇයි බිලියන 23ක 
ෙගව්ෙව් නැති EPF ඉල්ලා වහාම ෙගවන්න කියලා වර්ජනය 
ෙනොකරන්ෙන්? ඒක හරි සාධාරණයි.  ඇයි කම්කරු ඇමතිතුමාට 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඉතිරි අර්ථ සාධක අරමුදල් ටික 
එකතු කරන්න? අඩුම ගණෙන් ඒ කාරණා ෙවනුෙවන් වර්ජනයක් 
කරන්න. ඕනෑ නම් දවසක වර්ජනයක් කරන්න,"අෙප් මුදල් 
ෙගවලා නැහැ. අෙප් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවලා නැහැ" කියලා. 
දැන් අපි දීපු සහනවලට විරුද්ධවද යන්ෙන්?  

දැන් කියනවා, රුපියල් 10,000 ගැන. හරි, දැන් අපි 10,000ක 
දීමනාවක් දුන්නා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
වැටුපට එකතු කරන්ෙන් කියලා. ඔබත් අපට කමයක් කියන්න. 
ෙමොකද, රුපියල් 10,000ක් එක හා සමානව හැම ෙකනාෙග්ම 
වැටුප්වලට එකතු කළා නම්,  ඔය කථා කරන අයෙගන් භාගයක් 
වර්ජනයකට යයි. එතෙකොට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ලිපිකරුවන්ටයි, අපටයි ෙකොෙහොමද එක හා සමාන වැටුප් 
ලැෙබන්ෙන් කියලා අහයි. ඒෙගොල්ලන්ට එක එක වැටුප් තල  
තිෙබනවා.  ඒ නිසා සුදුසු කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා 
කරන්න. අපිත් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. අපට ඒ ගැන 
පශ්නයක් නැහැ. අපට ඕනෑ ජනතාවෙග් අතට මුදල් ෙදන්න.  

එෙහම නම් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් වාහන පශ්නයද? 
 ෙකොෙහොමත් අපි කිව්වා, අවුරුදු 10කට සැරයක් බලපතයක් -
ලයිසන් එකක්-ෙදනවා කියලා. ෙමොකක්ද දැන් කථා කරන්ෙන්? 
අද උෙද් අෙප් ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් බැංකු ශාඛාෙව් නිලධාරින් 
ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කළා. මමයි, පක්ෂෙය් සභාපතිතුමායි, 
මහෙල්කම්තුමායි ඔක්ෙකොම හිටියා. ඒෙගොල්ලන්ට සාධාරණ 
බයක් තිෙබනවා කිව්වා leasing තහනම් කෙළොත් බැංකුවල 
ආදායම අඩු ෙවයි කියලා. අපි කිව්වා, එෙහම එකක් කරන්ෙන් 

නැහැ. බැංකුවල ආදායම අඩු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
Leasingවලින් එෙහම හානියක් සිදු ෙවනවා නම් ඒක අපි හදලා 
ෙදන්නම් කියලා. මම ඊට පසුව මුදල් ඇමතිතුමාට කථා කළා. 
එතුමා කිව්වා,"අපි කථා කරලා බලමු" කියලා. ඉතින්, අපි ලෑස්තියි 
කථා කරන්න. වර්ජන වැඩක් නැහැ.   

ජාතික ෙසේවක සංගමය වාෙග් ඇවිත් කථා කරන්න 
පුළුවන්ෙන්? ඒක යූඑන්පී එකට එන එකක් ෙනොෙවයි. ඇවිල්ලා 
කියන්න,"ෙම් ඡන්දයට අපිත් වැඩ කළා.  යහ පාලනයක් ඇති 
කරන්න ගිහිල්ලා අපිත් ගුටි කෑවා. ඒ නිසා අෙප් අයිතිය අපට ලබා 
ෙදන්න'' කියලා. ජාතික ෙසේවක සංගමයට පුළුවන් ඒක කරන්න. 
යූඑන්පීය විතරක් ෙනොෙවයි තවත් වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ඒත් පාෙදනියට ඇවිල්ලා ඒක කියන්න පුළුවන්ද? 
ෙරොෙෂේන් චානකලාට ෙවඩි තියපු කාලෙය් ෙකොෙහේද ඔය බැංකු 
කණ්ඩායම හිටිෙය්. රතුපස්වල මිනිස්සු මරපු කාලෙය් ෙකොෙහේද 
හිටිෙය්?  මාධ්යෙව්දීන්ට ගහපු ෙවලාෙව් ෙකොෙහේද හිටිෙය්? 
ෙමොකක්ද, පශ්නය? ෙමොකක්ද, කැක්කුම? ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපති නිසාද අකමැති? ඒක ෙකළින්ම කියන්න ෙකෝ. ෙවන 
එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.  

ඊළඟට, රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න ෙනොෙවයි, අපි දැන් 
බලන්ෙන් ඊළඟ අවුරුදු පෙහේදී අවම ජීවන වැටුපක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියන එකයි. යුෙරෝපෙය් රටවල් විතරයි දැන් ජීවන 
වැටුප ගැන කථා කරන්ෙන්. අවම වැටුප මදි, ජීවත් ෙවන්න. අපිත් 
බලන්ෙන් ඒකයි. ළමයින්ට tuition ෙදන්න තිෙබනවා; ෙබෙහත් 
ගන්න පිටස්තර ස්ථානවලට යන්න තිෙබනවා; ෙවනත් පශ්න 
තිෙබනවා; සමහර විට පාසෙලන් පිට වුණාට පස්ෙසේ දරුවාව 
course එකකට යවන්න ෙවනවා, දරුවාෙග් අධ්යාපනය හදලා 
ෙදන්න. ෙම් ඔක්ෙකෝම ජීවත් ෙවන්න වුවමනා ඒවා. එංගලන්තය, 
ජර්මනිය වාෙග් රටවල දැන් තිෙබන්ෙන් අවම ජීවන වැටුප - 
living wage - කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ඉල්ලන්න.  
එෙහම නැහැ. CEPA එපාලු. CEPA ෙදන්ෙනත් නැතිව 
ෙකොෙහොමද, එපා කියන්ෙන්? නැති ෙදයක් අෙහෝසි කරන්න 
බැහැ.  මම නම් දන්ෙන් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය 
අනුව නම් එෙහම කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා 
ෙකොෙහන් ෙහොයා ගත්තාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. CEPA 
අත්සන් කරන්න හරි ගියා නම් කමක් නැහැ. කියන්න, අපට ඕනෑ 
අවම ජීවන වැටුපක්, රුපියල් 2,500 මදි කියලා. නැහැ. ඒවා 
නැහැ. ඉතින් ෙමොකක්ද, ඕනෑ?  

දැන් අපි රට සංවර්ධනය කරනවා. සංවර්ධනය පතික්ෙෂේප 
කරනවාද? ඉඩම්, නිවාස සඳහා සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන 
එකට විරුද්ධද? නිවාස ලක්ෂ පහක් හදන එකට විරුද්ධද? රැකියා 
ලක්ෂ දහයක් ලබා ෙදන එකට විරුද්ධද? Megapolis හදන එකට 
විරුද්ධද? ෙම්වාටද, විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? ෙම්ක හරි පුදුම ෙදයක්. 

මට මතකයි, මම උතුරු මැද පළාතට  ගිය අවස්ථාවල වන්නිය 
පැත්ෙත් හුඟාක්  රජෙය් ෛවද්යවරු මට කිව්වා, වකුගඩු ෙරෝගය 
හැෙදන්න එක ෙහේතුවක් තමයි ෙම් ලබා ෙදන ෙපොෙහොර භාවිතය 
කියලා. ඒ නිසා එහි යම් කිසි පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා 
කිව්වා. එෙහම පාලනයක් ඇති කෙළොත් තමයි ෙම් වකුගඩු 
ෙරෝගය හැෙදන එක අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා 
කිව්වා. දැන් පාෙදනිය කියන හැටියට ඒ ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම 
ෙබොරු කාරෙයෝ ෙන්.  පාෙදනිය කියනවා, ෙපොෙහොර ටික ආපසු ඒ 
විධියටම ෙදන්න කියලා. රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින් මට කියපු 
විධියට ෙපොෙහොර නිසා වකුගඩු ෙරෝගය හැෙදනවා. මම දන්ෙන් 
නැහැ. මම ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්. මට කියපු ඒවා මම 
පිළිගත්තා. ඒත් දැන් පාෙදනිය කියනවා, "නැහැ, නැහැ. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඔය විධියටම ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න. කවුරු 

1389 1390 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 10  

මැරුණත් මට කමක් නැහැ" කියලා. ඒකද, කරන්න කියන්ෙන්?  
තමන්ෙග් වෘත්තිය සමිතිය කැඩුව, ලංකා බැංකු ෙසේවක සංගමෙය් 
ෙලොක්ෙකෝ තමයි කියන්ෙන්.  තමන්ෙග් අයට ෙදෝහි වුණා නම්, 
ජනතාවට ෙදෝහි ෙවන එක ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒකයි 
මම කියන්ෙන්. ෙම්ක ෙමොකක්ද? ෙම්ක වෘත්තීය සමිති 
අරගලයක්ද, ෙද්ශපාලන අරගලයක්ද? වෘත්තීය සමිති අරගල ගැන 
ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ. අපි ඒවා ෙම්ස  වෙට් කථා කරමු. මට 
ඊෙය්ත් හම්බවුණා. සමහර සංවිධාන, සංගම් කියනවා, "ෙම්කට 
එන්න; ෙම්කට එන්න, ෙම්ක ලබා ෙදන්නම්; අරක ලබා ෙදන්නම්" 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් යන්ෙන් නැහැ. සමහර අය කියනවා, "අපි ඒ 
කාලෙය් එන්න කියන ෙකොට උන් ආෙව් නැහැ. දැන් ෙමොනවාටද 
ඒ ෙගොල්ලන් එක්ක අපි යන්ෙන්" කියලා.  අපි ඇත්ත කථා කරමු. 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න යනවා ලු.  2016 අවසන් වන විට තව 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරනවා ලු.  ෛවද්ය භාෂාෙව් එෙහම හීන දකින 
අයටත් කියන වචනයක් තිෙබනවා. අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාත් ෛවද්යවරෙයක් නිසා ඒ ගැන අහගන්න පුළුවන්.  

දැන් ෙමොකක්ද, ෙමතැන කරන්න හදන්ෙන්?  අද ජනතාව  
ෙවනුෙවන් අඬන්ෙන් කවුද? අධ්යාපන කප්පාදුවට අත ඉස්සුෙව් ඒ 
අය,  ෙසෞඛ්ය කප්පාදුවට අත ඉස්සුෙව් ඒ අය, මර්දනයට අත 
ඉස්සුෙව් ඒ අය. අද  ඒ අයට ජනතා සහෙයෝගය නැති නිසා ෙම්වා 
ෙපන්වන්ෙන් රූපවාහිනී මාධ්යවලින්.   පනහක් අර ෙගන ගිහින් 
කැමරාවට දමන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්.  ඉතින් newsවල 
ෙම්වා ෙපන්වනවා. ඒක පුදුමයක් ෙනොෙවයි. ෙදරණ නාළිකාෙව්ත් 
ෙපන්වූවා. ඒ අය ඔක්ෙකෝම පරණ යාළුෙවෝ. එකට හිටපු අය. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එක වල්ෙල් ෙපොල්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ඉදිරි දවස් කිහිපෙය්දී අපිට ෙම් ගරු සභාෙව්දී නම් කරන්න සිදු 

ෙවයි, කවුද ජනතාවට හිරිහැර කරන්ෙන්; කවුද නැත්ෙත් කියලා.  
ඒ අය හිතනවා,  "අපි වර්ජනයක් ඇති කරලා බලමු,  ඒ සඳහා 
පවාහනය සම්බන්ධ කර ගනිමු" කියලා. "බස් රිය, දුම්රිය ගමන් 
කරන එක නවත්වමු; බැංකුවල ගනුෙදනු නවත්වමු; ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව නවත්වමු,  ෙම්ෙකන්  ආණ්ඩුවට ගහන්න පුළුවන්" කියලා  
හිතනවා.  නමුත් වැෙදන්ෙන් ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි, ජනතාවටයි. 
ඒකයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

පළමු වැනි වතාවට ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක එකට එකතු 
ෙවලා රෙට් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන අවස්ථාවක්. ෙද්ශපාලනය 
අනුව අපටත් පුළුවන්කම තිබුණා ෙම් ෙසල්ලම කරන්න. නමුත් 
ඒෙකන් රටට යම් කිසි පතිඵලයක් ෙනොලැබුණු නිසා අපි අද 
බලන්ෙන්, එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නයි. ඒකට විරුද්ධ නිසා 
ජනතාවට හිරිහැර කරන්න එපා. ෙමොකද, ජනතාවත් නිකම් 
බලාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම්, යම් 
කිසි පක්ෂයකට බැඳිලා ඊළඟ මහා මැතිවරණයට තරග කරන්න. 
එපමණයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ. තමන්ෙග් පශ්න තිෙබනවා නම් කථා කරන්න. නමුත් 
ජනතාවට විතරයි ෙම් ආණ්ඩුව මාරු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්. ඒක පිළිගන්න. තමන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් අනාථ 
වුණාය කියලා ජනතාව අනාථ කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. 
ෙමතැන තිෙබන පධානම කාරණය වන්ෙන්, වෘත්තිය සමිති 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන එකයි. අපි ඒ ෙවනුෙවන් 
කැප වී සිටිනවා. තවත් සහන ෙදනවා. තවත් වැඩ කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් යන ගමන ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ කියන 
එකත් පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan.  You 

have 20 minutes.  

 
[4.19 p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, last week I stated in the 

House, I quote column 1720 of Hansard dated 01st 
December, 2015: 

“The current national policies are inadequate to carry out much-
needed transition in the North-East and to implement the important 
programmes included in this Budget. National programmes and 
policies are designed on the basis of national parameters. The 
people of the North-East are in a conflict-emerging society. It has 
its own legacies, problems and needs.  When you design the 
national policies, I could see no change in the frame of mind of the 
politicians of the South when it comes to accommodating the 
grievances of the Tamil people. In fact, there is hardly any change 
in the policy framework or conducive driving concepts in this 
Budget that reflect the challenges that must be addressed in the 
North-East.” 

My good Friend, the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, 
Minister of Health, who is always a positive thinker, is 
here. I always like his positive attitude. Hon. Minister, in 
1983, when the Jaffna Teaching Hospital was a General 
Hospital, the approved cadre was 406 nurses.  Then, it 
became a Teaching Hospital in 1985.  But to date the 
cadre has not been revised. I got the details from the 
Director of that Hospital.  The hospital management has 
mentioned that they are in need of 1,567 nurses, medical 
officers and other technical staff.  I can give you all the 
details.  I have got the papers in hand and I can provide it 
to you.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
What is the number of nursing officers that is required 

at the Jaffna Hospital?   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
According to the proposed cadre the number of 

nursing officers that is required is 1,567.   
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
How many nurses are there?   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
They said, after 1983, the cadre which was 406, has 

not been  increased.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Why not? There are 64 consultants; 220 medical 

officers; 392 nurses; 24 MLTs; 28 pharmacists and 14 
radiographers.  

 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
No. I am talking about the nurses only. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
There are 392 nurses. - [Interruption.]   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
But, we need more than one thousand nurses.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
It is like that everywhere. There are 400 nurses 

waiting for transfers from the Colombo National Hospital. 
But we cannot do anything because there are no nurses. 
For three years, nurses were not recruited because of the 
qualification problem.  When I was appointed I recruited 
students to the nursing schools.  But they will pass out 
only at the end of 2017. There is a big dearth of nurses 
and MLTs because of the qualification problem.  So, how 
can I produce them in months? - [Interruption.] Why not? 
We have recruited 1,800 students for nursing. - 
[Interruption.] We have recruited for training.  But we 
have to train them for two years.  How can we just supply 
nurses like that?  If you ask for buildings I can give it to 
you, but not the nurses and doctors. They should be 
trained. What can I do when the nurses and the 
paramedical officers were not recruited because of the 
qualification problem?  So, now I have opened up the 
entrance exam for applicants who got through A/L in any 
subject. Earlier it was restricted only to the Science 
subjects.  So, for that you have to go to the Treasury; you 
have to go to the Department of Management Services 
and you have to go to the Public Service Commission to 
get to approvals. For the last three years there was no 
training.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Minister, I am trying to point out what happened 

in the past. You have been here only for three months.  
So, you are going to improve it.  - [Interruption.]   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
So, you can see this problem is everywhere, not only 

in Jaffna.  

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

யாழ். மாவட்டத்தில் சுமார் 6 இலட்சம் மக்கள் 
உள்ளேபா ம் அவர்க க்கு ஏற்ப ம் ேநாய்க க்குச் 
சிகிச்ைசயளிப்பதற்கு ம த் வர்கள் பற்றாக்குைற நில கிற .  
யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைல தவிர்ந்த யாழ். 
மாவட்டத்தி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலகள், பிரேதச 
ைவத்தியசாைலகள், ஆரம்பப்பிாி  ம த் வ நிைலயங்கள் 
என்பனவற் க்கு 220 ம த் வர்கள் ேதைவயாக 
உள்ளேபா ம் தற்ேபா  152 ம த் வர்கேள உள்ளனர்; 68 
ம த் வர்க க்குப் பற்றாக்குைற நில கிற . அவ்வாேற 246 
தாதியர்கள் ேதைவயாக உள்ளேபா ம் 175 ேபேர தற்ேபா  
உள்ளனர்; 71 தாதியர்க க்குப் பற்றாக்குைற நில கிற .  
சிகிச்ைசக க்குக் ைகெகா ப்பதற்கு ம த் வ ஆய் கூடத் 
ெதாழில் ட்ப உதவியாளர்களாக 12 ேபர் ேதைவப்ப  
கின்றனர். ஆனால், தற்ேபா  5 ேபேர உள்ளனர்; 7 ேப க்குப் 
பற்றாக்குைற நில கிற . அதனால், ஆய் கைள உாிய 

ைறப்ப  உாிய ேநரத்தில் ெசய்  ெகாள்ள யாமல் ண் 
தாமதங்கள் ஏற்ப கின்றன. ெபா ச் சுகாதாரப் 
பாிேசாதகர்கள் 69 ேபர் ேதைவயாக உள்ளனர். ஆனால், 
தற்ேபா  47 ேபேர உள்ளனர்; 22 ேப க்குப் பற்றாக்குைற 
உள்ள . அவ்வாேற கு ம்ப நலத் தாதியர்கள் 252 ேபர் 
ேதைவப்ப கின்றனர். தற்ேபா  185 ேபேர உள்ளதால் 67 
ேப க்குப் பற்றாக்குைற நில கிற . எனேவ, ேதைவயான 
ஆளணிைய அரசு உடன யாக நியமிக்க ேவண் ம். 
இதன் லேம ேநாயாள க்குத் தி ப்திகரமான ேசைவைய 
வழங்க ம்.  யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள 10 ைவத்தியசாைல 
க க்கு ைவத்திய அதிகாாிகள் இல்லாததால் RMO 
தர ைடயவர்கேள நியமிக்கப்பட் ள்ளனர். இந்த நிைல 
2013ஆம் ஆண் க்குாிய ஆளணி மதிப்பீட் ன்ப யான . 
தற்ேபாைதய நிைலக்ேகற்ப இந்த எண்ணிக்ைக மாற்றம் 
ெசய்யப்படேவண் ள்ளதனால் அந்த ஆளணி ெவற்றிடத்ைத 
மீள்வைரயைற ெசய்ய ேவண் ம். 

தற்ேபா  நகாில் குப்ைப அகற் வதில் சிக்கல் உள்ள . 
அதன் காரணமாக ம் இந்த மாதங்களில் ெடங்கு ேநாய்த் 
ெதாற்றின் தாக்கம் மீகத்தீவிரமாக உள்ள . எனேவ, 
உள் ராட்சித் திைணக்களங்கள் ேபாதிய ஆளணியினைர 
நியமிக்க ேவண் ம். எனி ம் திைணக்களங்கள் கழிவகற் ம் 
பணிகைளத் தீவிரமாக்குவதற்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றன. இ ந் ம், ெடங்குப் பிரச்சிைன 
தீராத பிரச்சிைனயாகேவ உள்ள . அதனால், யாழ்ப்பாண 
மக்கள் இறப் க்கைள ம் சந்தித் க்ெகாண் தான் 
இ க்கின்றனர். வ டாந்தம் இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்கிற . 
இந்த வ ட ம் ஜனவாியில் ஒ வ ம் கடந்த மாதம் ஒ வ ம் 
இந்த மாதம் ஒ வ மாக ன் ேபர் ெடங்கினால் 
சாவைடந் ள்ளனர். இந்த வ டம் இ வைர 1,429 ேபர் 
ெடங்கினால் பீ க்கப்பட் ள்ளதாகச் சுகாதாரத் திைணக்களம் 
ெதாிவித் ள்ள . எனேவ, இதற்கு உாிய நடவ க்ைகைய 
அைமச்சு மட்டத்தில்  ன்ென க்க ேவண் ம். காய்ச்சலால் 
பீ க்கப்பட்  வ பவர்கள் ெடங்குத் ெதாற் க்கு 
ஆளாகி ள்ளனரா என்பைதக் கண்டறிவேதா அல்ல  இறந்த 
பின்னர் ெடங்கினால்தான் உயிாிழந்தாரா என்பதைனக் 
கண்டறிவேதா யாழ்ப்பாணத்தில் உடன ச் 
சாத்தியமில்லாததாக உள்ள . இரத்த மாதிாிகைள எல்லாம் 
ெகா ம் க்கு அ ப்பிேய அ பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ள்ள . ஆகேவ, வடக்கில் எல்லாம் ெசய்வதாகக் 
கூ ம் அரசு, சுகாதார விடயத்தி ம் கவனத்ைதச் 
ெச த்தேவண் ம்.  

1393 1394 



2015 ෙදසැම්බර් 10  

அங்கு வயிற்ேறாட்டம், ெந ப் க்காய்ச்சல், ெடங்கு 
ேபான்ற ேநாய்கள் கடந்த ஐந்  வ டங்களாக மிக 
அதிகளவில் உள்ளேதா  அந்த எண்ணிக்ைக வ டாந்தம் 
அதிகாித் ம் வ கிற . அவற்ைறப் பற்றி உட க்குடன் 
ஆய் ெசய்  பாிேசாதிக்க உாிய ஆய் கூட வசதி ேவண் ம். 
தண்ணீர், உண  என்பனவற்றின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்  
வ பவர்களின் சிகிச்ைசைய உ திப்ப த்த, அைவ 
நஞ்சைடந் ள்ளனவா என்பன பற்றிய ஆய்ைவ ேமற்ெகாள்ள 
ெபா ச் சுகாதார ஆய் கூடம் ஒன்  ேதைவ. வடக்கு 
மாகாணத் க்ெகனப் ெபா வானதாக ஓர் ஆய் கூடத்ைத 
ேய ம் அைமத்ேத ஆகேவண் ய கட்டாயேதைவ 
ஏற்பட் ள்ள . தற்ேபா  அந்தப் பாிேசாதைனையச் 
ெசய்வதற்காக ெகா ம் க்கு அல்ல  ேவ  மாகாணங்க க்கு 
அ ப்ப ேவண் ள்ளதனால் தாமத ம் ஏற்ப கிற . எனேவ 
எவ்விதத்திேல ம் அந்த ஆய் கூடம் வடக்கில் உடன யாக 
நி வப்பட ேவண் ம். அத் டன் தீவகம் வ ம் 
பா காப்பான மற் ம் ேதைவயான அள  கு தண்ணீர் 
கிைடப்பைத உ தி ெசய்யேவண் ம். 

யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைல உட்பட வடக்கில் உள்ள 
ைவத்தியசாைலகளில் சில வைகயான ம த் வப் 
பாிேசாதைனகைளச் ெசய்ய யாத ர்ப்பாக்கிய நிைல 
காணப்ப கிற . சில வைகயான பாிேசாதைனகைள 
மாத்திரேம யாழ். ேபாதனா ைவததியசாைலயில் 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ யதாக உள்ள . அதனால் ேநாயாளர்கள் 
தனியாாிடம் ெசன்  பாிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் 
பல்லாயிரக்கணக்கான பாய் பணத்ைதச் ெசலவிட 
ேவண் ள்ள . அதனால் ஏைழக ம் ந த்தர 
வர்க்கத்தின ம் க ைமயாகப் பாதிக்கப்ப கின்றனர். எனேவ, 
இரத்தப் பாிேசாதைன உள்ளிட்ட அைனத்  வைகயான 
பாிேசாதைனகைள ம் ெசய்வதற்கு ைவத்தியசாைலகளில் 
வசதிகள் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  யாழ்ப்பாணத்தில் 
சுகாதாரத் க்ெகன உள்ள பிராந்தியப் பயிற்சி நிைலயத்தின் 
வசதிகள் ேபாதாம ள்ளன. அவற்ைற அதிகாிக்க ேவண் ம்.  

ெகா காமம், கரெவட் , அளெவட் , அச்சுேவ , 
காைரநகர் மற் ம் இளவாைல பிரேதச ைவத்தியசாைல 
க க்கு மிக ம் பைழைமயான 'அம் லன்ஸ்' வண் கேள 
உள்ளன. எனேவ, அங்கு திய 'அம் லன்ஸ்' வண் கள் 
வழங்கப்படேவண் ம். 

ெதல் ப்பைள ஆதார ைவத்தியசாைல நா க்குநாள் 
வளர்ச்சியைடந்  மக்க க்குப் பல்ேவ பட்ட ேசைவகைள 
வழங்கிவ கின்றேபாதி ம் ைவத்தியர்கள், தாதியர்கள், 
ம ந்தாளர்கள், ம த் வ ஆய் கூட ெதாழில் ட்பவியலா 
ளர்கள், சிற் ழியர்கள் என பல்ேவ பட்ட ஆளணிப் 
பற்றாக்குைறைய எதிர்ேநாக்குகின்ற . அதாவ , வட 
மகாணத்திேல ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் பிாி , உளநலச் 
சிகிச்ைசப்பிாி  என்  இ ெப ம் அலகுகைளக்ெகாண்  
இயங்குகின்ற இவ்ைவத்தியசாைல, ஆளணிப் பற்றாக் 
குைறயால் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்கின்ற . 
யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் இல்லாத இ ெப ம் 
அலகுகளான உளவளச் சிகிச்ைசப் பிாி ம் ற் ேநாய் 
சிகிச்ைசப் பிாி ம் ெதல் ப்பைள ஆதார ைவத்தியசாைலயில் 
காணப்ப கின்றன. ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் பிாி க்கான 
வி திகள் ஆரம்பத்தில் யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் 
இ ந்தா ம் தற்ேபா  அைவ அைனத் ம் ெதல் ப்பைள 
ஆதார ைவத்தியசாைலக்கு மாற்றப்பட் விட்டன. அத் டன், 
யாழ். பல்கைலக்கழகத்தின் உளநலச் சிகிச்ைச மற் ம் 

ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் பிாி க க்கான விாி ைரகள் 

அைனத் ம் தற்ேபா  ெதல் ப்பைள ஆதார ைவத்தியசாைல 
யிேலேய நைடெப கின்றன. அந்த வைகயில் ெதல் ப்பைள 
யி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலயின் ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் 
பிாி க்ெகன விேசடமாக வ டாந்தம் 100 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கேவண் ள்ள .  

ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் பிாிவி ள்ள ற் ேநாயாளர் 
க க்கு இரத்தம் அதிகளவில் ேதைவப்ப கின்ற . ஆனால், 
அங்கு இரத்த வங்கியில் ஒ  ைவத்திய உத்திேயாகத்தர் 
மட் ேம கடைமயாற் கின்றார். அேதேநரம் இரத்த 
வங்கிக்ெகனப் ெபா ச் சுகாதாரப் பாிேசாதகர் எவ ம் 
இல்ைல. அேதேநரம் ேநாயாளர் நலன் ாிச் சங்கத்தின் 

யற்சியால் உ வாக்கப்பட்ட மிக ம் சிறிய ஓர் 
அைறயிேலேய இந்த இரத்த வங்கி ெசயற்ப கின்ற . அங்கு 
ேநாயாளர் நலன் ாிச் சங்கம் அதன் யற்சியால் இைளஞர் 
அைமப் க்கள், ெபா  அைமப் க்கள் ஆகியவற் டன் 
ெதாடர் கைள ஏற்ப த்தி நடமா ம் இரத்த வங்கி 

காம்கைள ஒ ங்கைமக்கின்றேபாதி ம், இரத்த வங்கிக் 
கு வினர் நடமா ம் கா க்குச் ெசல் ம் சந்தர்ப்பங்களில் 
இரத்த வங்கிச் ெசயற்பா கள் ஸ்தம்பிதமைடகின்ற 
அவலநிைல காணப்ப கின்ற .  

இங்கு ெவளிேநாயாளர் சிகிச்ைசப் பிாிவில் ேநாயாளர் 
களின் எண்ணிக்ைக நா க்குநாள் அதிகாித்த வண்ண 

ள்ளன. இ  ஒ  மீள்கு ேயற்றப் பிரேதசம் என்பதால் அங்கு 
மீள்கு ேய கின்ற மக்களின் ெதாைக அதிகாிக்கின்றேபா , 
அந்த ைவத்தியசாைலயில் ேநாயாளர் எண்ணிக்ைக ம் 
அதிகாிக்கின்ற . ஆனால், அந்த மக்கள் ெதாைக 
அதிகாிப் க்ேகற்ப ெவளிேநாயாளர் பிாிவில் சிகிச்ைச 
யளிக்கும் ைவத்தியர்கள், தாதியர் மற் ம் ம ந்தாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக ேபாதாம ள்ள . அேதேநரம், ெதல் ப்பைள - 
அச்சுேவ  தி திறக்கப்பட்டால் வ . கிழக்கு  மற் ம் 
வடமராட்சிப் பகுதிையச் ேசர்ந்த மக்கள் நிச்சயம் 
ெதல் ப்பைள ைவத்தியசாைலைய நா வர். 

அங்கு ற் ேநாய் சிகிச்ைசப்பிாி  மஹரகம ற் ேநாய் 
ைவத்தியசாைலக்கு இைணயாக ந ன ைறயில் உ வாக்கப் 
பட்  வ கின்ற . அ த்த வ டம் தல் வட மாகாணத்ைதச் 
ேசர்ந்த மக்கள் ற் ேநாய் ேமலதிக சிகிச்ைசக்காக மஹரகம 

ற் ேநாய் ைவத்தியசாைலக்குச்  ெசல்லேவண் ய ேதைவ 
ஏற்படா . அேதேநரம் வட மாகாணத் க்கு ெவளியி ள்ள 
அ ராத ரம், த்தளம், சிலாபம் ேபான்ற பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த மக்க ம் நிச்சயம் அங்கு வந்  ற் ேநாய்ச் சிகிச்ைச 
ெப கின்ற ஏ நிைல உ வாகும். இவ்வாறாகப் பல்பாிமாண 
வளர்ச்சிைய ேநாக்கி நைட ேபா கின்ற ெதல் ப்பைள 
ஆதார ைவத்தியசாைலயில் சகல தரப்  ஆளணிக க்கும் 
பற்றாக்குைற நில கின்ற .  

தற்ேபா  கூட் றவி டாக அமய அ ப்பைடயில் 
பணி ாிந்த 33 சுகாதாரத் ெதாண்டர்க ம் அவர்கள  
ேசைவக்காலம் நீ க்கப்படாைமயால் ெதாடர் ேபாராட்டங் 
கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்கள். இ  ெதாடர்பில் 
அதிகாாிகள் எந்தவிதமான ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைக ம் 
ேமற்ெகாள்ளாைம ேவதைனயளிக்கின்ற . ெதல் ப்பைள 
ஆதார ைவத்தியசாைலக்ெகன அண்ைமயில் நியமனம் 
வழங்கப்பட்ட 30 சுகாதாரத் ெதாண்டர்கைள ைவத்தியசாைல 
ஆளணிக்குள் உள்வாங்கி, சுகாதார ைவத்திய அதிகாாிகள் 
பணிமைனயின்  கடைமக்காக வி வித் ள்ளார்கள். அதனால், 
அங்கு ெபயரளவில்தான் 160 சிற் ழியர்கள் நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள்; கடைமயி ள்ேளார் ெவ மேன 130 
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ேபர் மட் ேம. ஏைனய 30 ேப ம் சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி 
பணிமைனகளில் கடைமயாற் பவர்கள். அேதேநரம் 
ைவத்தியசாைலயின் ைமயான ெசயற்பாட் க்கு 300 க்குக் 
குைறயாத ஆளணியினர் ேதைவப்ப கின்றனர். அதி ம் ஆண் 
சிற் ழியர்கள் 12 ேபர்தான் கடைமயாற் கின்றார்கள். இந்த 
நிைலயில், ெபண் சிற் ழியர்கைளக் ெகாண்  மிக ம் 
க ைமயான சுகாதாரப் பணிகைள ன்ென ப்ப  என்ப  
மிக ம் சிரமமான ஒ  விடயமாகும்.   

அங்கு அமய அ ப்பைடயில் கடைமயாற்றி 
பணிப் றக்கணிப்பில் ஈ பட் க்ெகாண் க்கும் 33 சுகாதாரத் 
ெதாண்டர்களில் 20 ேபர் ஆண் சிற் ழியர்கள். இவர்கள் பல 
வ டங்களாக சகல வி திகளி ம் ெதாண்டர்களாகக் 
கடைமயாற்றி நிைறய அ பவம் ெபற்றவர்கள். திதாக 
சுகாதாரத் ெதாண்டர்கைள உள்ளீர்ப்பைதவிட, அங்கு 
கடைமயாற்றிய அ பவம்மிக்க இவர்கைள நிரந்தரமாக் 
கினால் ைவத்தியசாைலப் பணிகைள ஓரளவாவ  
இலகுப த்த ம். இவர்களின் ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக 
நான் சுகாதார அைமச்சின் ெசயலாள டன் ேநர யாகத் 
ெதாடர் ெகாண்  உைரயா யதனால், அவாின் சம்மதத்தின் 
ேபாில் அவர்க க்கு ன்  மாத காலம் தற்கா க ேசைவ 
நீ ப்  வழங்கப்பட்ட . 

இந்த அமய அ ப்பைடயில் பணியாற் ம் சுகாதாரத் 
ெதாண்டர்களில் பலர் 10 வ டங்க க்கு ேமலாகத் 
ெதாண்டர்களாகேவ உள்ளனர். இவர்கள் ஆரம்பத்தில் 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பணிமைனயில் ேசைவ 
அ ப்பைடயில் எவ்வித ஊதிய மின்றி 5 வ டங்களாகத் 
ெதாண்டர்களாகக் கடைமயாற்றி, பின்னர் ெதல் ப்பைள 
ஆதார ைவத்தியசாைலயில் கூட் ற  ஊடாக மிக ம் 
குைறந்த ேவதனத் டன் கடைமயாற் கின்றார்கள். 
இவர்களின் கு ம்பங்கள் அைனத் ம் மிக ம் வறிய 
நிைலயிேலேய உள்ளன. அவர்களின் கு ம்பத்தினர் 
இவர்களின் ேவதைனத்ைதேய நம்பி வாழ்கின்றனர்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக்குக் கிைடத்த மிகப்ெபாிய 
வரப்பிரசாதம் இந்த ெதல் ப்பைள ஆதார 
ைவத்தியசாைலயாகும். இதைனச் சாிவரச் ெசயற்ப த்த 
ேவண் ய  அரசின  ெபா ப்பாகும். இந்த 
ைவத்தியசாைலைய ன்ேனற் வைத ஒ  சவாலாக ஏற் , 
மாகாண சைப சிறப்பான ேசைவகைள மக்க க்கு வழங்க 

ன்வரேவண் ம். தவறின், ெதல் ப்பைள ஆதார 
ைவத்தியசாைலயின் ற் ேநாய் சிகிச்ைசப் பிாி  இயங்காத 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் வி ம். இந்த ைவத்தியசாைலைய 
மாவட்ட ைவத்தியசாைலயாகேவா அல்ல  மாகாண ெபா  
ைவத்தியசாைலயாகேவா - District Hospital or Provincial General 
Hospital தர யர்த்த ேவண் ெமன்  வ . வடக்கு பிரேதச 
சைபயி ம் வ . ெதற்கு பிரேதச சைபயி ம் ெகாண் வரப் 
பட்ட தீர்மானம் ஏகமனதாக நிைறேவற்றப்பட் , மத்திய, 
மாகாண அைமச்சுக க்கு அதன் பிரதிகள் அ ப்பிைவக்கப் 
பட்டன. ஆயி ம், இ வைர அ  சம்பந்தமாக மத்திய, 
மாகாண அைமச்சுகளி ந்  எந்தவிதமான ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைகக ம்  ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Who sent that proposal to upgrade it to a District 

Hospital? 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
It was sent by the welfare society six months ago.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Just because somebody has asked to upgrade it, you 

cannot do it. First, we have to supervise the place. Then 
we have to negotiate with the Management Services 
Department and the Public Service Commission about 
appointing people. You cannot do it in a month or two.  

The other thing is, you mentioned that there are 
vacancies. I do not know who has given you particulars 
of vacancies in the Teaching Hospital.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
This is not about the Teaching Hospital. I am talking 

about rural-  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
What I have mentioned is the available staff, not the 

cadre, in the Teaching Hospital.  I do not know who has 
given you this information.  I checked with my officials. 
This is the staff available at present as per the records, it 
is not the cadre.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
It is the proposed cadre given by the Director of the 

Hospital. The letter is here.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
No, it cannot be.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
It is the proposed one.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
It is the same Director who had supplied this 

information to the Ministry.  

About the blood banks, I myself opened two new 
blood banks, one in Mullaitivu and another in 
Kilinochchi. Now, there are blood banks in the Jaffna 
Teaching Hospital, Mullaitivu and Kilinochchi - all brand 
new blood banks.     
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
This blood bank I am talking of - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Earlier you said that there is no blood bank available 

in some area. So, you can get the services from the other 
places.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
I was talking about the Tellippallai Hospital because 

that is where the proposed Cancer Hospital will be set up.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
The National Hospital provides blood services to all 

the other surrounding hospitals. You do not have blood 
banks everywhere. Other than the National Hospital, there 
is a blood bank at the Colombo South Teaching Hospital, 
Kalubowila.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
They have started one and there is only one doctor 

there.  That is why they say another doctor is required. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
And the other thing is, you talked about making 

people permanent. I made permanent all the qualified 
people in the Teaching Hospital Tellippallai is under your 
own Provincial Health Minister, from your own Party. He 
can make them permanent. I have no powers.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
We have requested.  I have been there. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
They do not do that, but I have done it. In the 

Teaching Hospital, over 100 staff I made permanent with 
one instruction. Why do you not ask him to follow me 
and make them permanent? 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
As the Minister, ask him about the difficulties and 

help overcome the problems. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
No, no. He has no difficulty. He can do that. He can 

recruit people. It is easier for him than for us. You can do 
anything with your Provincial Public Service 
Commission. For us it is more difficult. All Provincial 
Councils appoint their own people. I have no powers, 
actually. But I will give all the money to the Provincial 
Council. Whatever money he wants, I will provide. I have 
told this to Dr. P. Sathyalingam.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
The other issue, Hon. Minister, is the status of that 

Hospital. It is still a Base Hospital, but the facilities are 
there. It has to be upgraded either to a District Hospital or 
a Provincial General Hospital. Then the facilities can be 
increased.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
All doctor vacancies will be filled from the post-intern 

list. I have given appointments to all interns. Very soon 
we will be appointing the post-interns. From the post-
intern list, I will fill all the vacancies.  

About nurses, we have appointed 75 nurses. We have 
a very few nurses. From the referred batch, we have 
allocated 75 for the North and the East. Only 100 nurses 
have passed out from the referred batch. There will not be 
any nurses passing out till 2017. All volunteer people in 
the Jaffna Hospital were made permanent.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
But there is a problem. I have been intervening in the 

matter.      
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to conclude now.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Please give me one minute. There is another thing that 

I want to ask, regarding the Ashraff Memorial Hospital in 
the East. This Hospital also should be upgraded to a 
District Hospital, or a Provincial General Hospital.     
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Ask your Regional Director of Health Services in 

charge of the district to recommend. They know the 
procedure. Just because some organization asks, we 
cannot upgrade hospitals. Even if they ask, we send the 
request back to them to get a report.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට 

විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 

ආරම්භ වූදා සිට එදා - ෙමදාතුර අය වැයක් විසින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
සඳහා ෙවන් කළ විශාලතම මුදල ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන්කර 
තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 170කට ආසන්න මුදලක්, ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 17,000කට ආසන්න මුදලක් ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දිවයින 
පුරා ෙරෝහල් ඇතුළු සායන මධ්යස්ථාන 1,076ක් තිෙබනවා. ඒ තුළ 
ෛවද්යවරුන් 15,150කට වැඩි පමාණයක්, ෙහදියන් 31,000කට 
වැඩි පමාණයක් සහ විෙශේෂෙයන්ම සියලුම ෙසේවකයන් 
114,000කට වැඩි පමාණයක් ෙසේවය කරනවා. අවසාන වශෙයන් 
ලැබී තිෙබන දත්ත අනුව ෙදෙකෝටි හත්ලක්ෂයක් වන අෙප් රෙට් 
සමස්ත ජනතාවෙගන් 53,35,000ක් පමණ ෙරෝගීන් පමාණයක් 
2013 වසෙර්දී එම ෙරෝහල් 1,076න් පතිකාර ලබාෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා දිහා බැලුවාම 
එහි ෙයෝජනා 9ක් තුළින් පිළිකා ෙරෝහල් තුනක් ඉදි කිරීම සඳහා 
ෙකළින්ම රුපියල් ෙකෝටි 2,100කට වැඩි පමාණයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. පිළිකා ෙරෝහල් තුෙනන් එකක් දකුණු 
පළාෙත් මාතරත්, තව එකක් උතුරු පළාෙත් නල්ලූර් පෙද්ශෙය්ත්, 
ඒ වාෙග්ම රට මැද මහනුවරත් ඉදි කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක අපි අගය කළ යුතුයි. 

ෙමවර ෛවද්ය සැපයීම් සඳහා - ෙබෙහත් ෙගන්වීම සඳහා - 
රුපියල් ෙකෝටි 4,500කට වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් ෙසොයාෙගන අෙප් රට තුළ 
ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
තිබීම අපි අගය කරන්න ඕනෑ. අපට ෙසේලයින් ටිකවත් නිෂ්පාදනය 
කරන්න බැරිවීම ගැන මම අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. දැන් අෙප් රටට අවශ්ය ෙසේලයින් 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ගරු ඇමතිතුමා 
ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව එතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මම කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, කුරුණෑගල ෙරෝහල සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක්, ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි 100ක් 

ෙවන්කර තිෙබන බව. කුරුණෑගල ෙරෝහෙල් හදවත් සැත්කම් 
ඒකකෙය් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා. කුරුණෑගල ෙරෝහල ඒ 
පළාෙත් විශාලතම ශික්ෂණ ෙරෝහල වන නිසා මම ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා සමඟ ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා ඒ සඳහා අපි කළ 
යුත්ෙත් කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව එතුමාව දැනුවත් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කළ යුතුයි කියන 
කාරණය එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්  ඖෂධ ලබා ගන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තු ෛවද්ය මධ්යස්ථානය ගැනත් කිව යුතුව තිෙබනවා. 
එම ස්ථානය තවම වායු සමීකරණය කරලා නැහැ. ලංකාෙව් 
ඖෂධ ශාලා සියල්ලම වායු සමීකරණය කළ යුතුයි කියන මතය 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ෛවද්ය මධ්යස්ථානය 
වායු සමීකරණය කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතැන ඖෂධෙව්දිෙයක් 
නැහැ. ඖෂධ නිකුත් කිරීම සඳහා ඖෂධෙව්දිෙයක් සිටිය යුතුයි. 
ඖෂධෙව්දිෙයක් නැහැ, ඖෂධ සංෙයෝජකෙයක් නැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථානය වායු සමීකරණය කරලා 
ඖෂධෙව්දිෙයක් ෙහෝ ඖෂධ සංෙයෝජකෙයක් ඒ ස්ථානයට ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙම් කාරණය මම හැම අවුරුද්ෙද්ම කියනවා. ෙම්ක ඔබතුමාෙග් 
කාල සීමාෙව්දී ඉෂ්ට ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම මම හැමදාම කියනවා, රජෙය් ඖෂධ පවාහනය 
කිරීම ඉතාමත්ම අවිධිමත් විධියට ෙවනවා කියන එක. ෙමොකද, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඖෂධ පවාහනය කිරීම සඳහා යම් යම් නීති 
පනවා තිෙබනවා. ඒ සඳහා වායු සමීකරණ හා ශිතකරණ සහිත 
වාහන අවශ්යයි. නමුත් රජෙය් ඖෂධ පවාහනය කරන වාහන 
තවම එවැනි තත්ත්වය ඇවිල්ලා නැහැ. අපි දකිනවා, සමහර 
ෙරෝහල්වල ආලින්දෙය් පවා ෙබෙහත් තැන්පත් කරලා තිෙබන 
බව. එය ඉතාමත්ම අසතුටුදායක තත්ත්වයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
නිසා ඔබතුමාෙග් කාලය තුළ ෙරෝහල්වල ඖෂධ ගබඩා කිරීම 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න. එෙහම නැත්නම් 
ඖෂධවල පමිතිය පිළිබඳව පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙරෝහල්වල 
ඖෂධ ගබඩා කිරීම නිසි අයුරින් සිදු ෙවලා නැති නිසා තමයි ඖෂධ 
වැඩි වැඩිෙයන් පාවිච්චි කිරීමට අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඖෂධ 
වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්ත් ඒ ෙහේතුව නිසයි. 
ඖෂධ ගබඩා කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකසන්න කියා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගාමීය ෙරෝහල්වල ෙසේවය 
කරන ෛවද්යවරුන් සඳහා ෙන්වාසික පහසුකම් සපයා දීෙම්දී 
ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා, ෙපෞද්ගලික අංශය 
දිරිමත් කිරීමට ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමාට ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සහ නිදහස ්අධ්යාපනය 
ෙම් රටට ආවාට පසුව, ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් විශාල ෙසේවයක් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙමවරත් ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට එතුමාෙග් කාලය තුළ ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
ඉහළ නැංවීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට පුළුවන් 
ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  
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ෙමොකද, අෙප් රෙට් ඖෂධ පාවිච්චිය ඉතාමත් අවිධිමත් විධියට 
ෙවන්ෙන්. මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. කුරුණෑගල නගරෙය් 
 ඖෂධශාලාවලින් දවසකට රුපියල් මිලියන 30ත්, 40ත් අතර 
පමාණයක ඖෂධ විකිෙණනවා. ෙකොපමණ පමාණයක් අනවශ්ය 
විධියට ඖෂධ විකිෙණනවාද කියන එක පිළිබඳව මම හැම 
ෙවලාෙව්ම කථා කරනවා. එම නිසා අනවශ්ය විධියට ඖෂධ 
ගැනීම පිළිබඳව යම්කිසි නියාමනයක් කළ යුතුයි. අපි ෙකොපමණ 
පියවර අරගත්තත් ඒ පිළිබඳව යම්කිසි නියාමනයක් කළ යුතුම 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අපි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් ෙගනාවා. 
ඒ ඖෂධ පතිපත්තිය තවම හරියට කියාත්මක ෙවලා නැහැ. මම 
හිතනවා එය 2016 වසෙර්දී හරියට කියාත්මක ෙවයි කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ඖෂධ නාමෙයන් ෙබෙහත් වට්ෙටෝරු ලියැෙවයි. 
සමහර ෙබෙහත් ෙගන්වන ආයතන සඳහා ඖෂධ නාමෙයන් 
ෙබෙහත් වට්ෙටෝරු ලිවීම පිළිබඳව ෛවද්යවරුන් දැනුවත් කිරීම 
සඳහා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි.  

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා අෙප් රෙට් අනවශ්ය විධියට 
ෙබෙහත් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ යම්කිසි නියාමනයක් ඇති කරන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතන නියාමනය කිරීම 
සඳහාත් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුමයි. 

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය කාලෙය් මිය ගිය පුද්ගලයකුෙග් සිරුර 
ලබා ගැනීමට තිබුණු අපහසුතාවක් පිළිබඳව ශී ජයවර්ධනපුර 
ෙරෝහෙලන් ඉතාමත්ම අසතුටුදායක තත්ත්වයක් වාර්තා වුණා. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයන් තුළ, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ෙද්වල් ෙනොවන්නට  
ඉදිරි වසර 5 තුළ අෙප් ඖෂධ පතිපත්තිය හරියට කියාත්මක කළ 
යුතු ෙවනවා. මාස 60කදී අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය 
තුළින් අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඉදිරියට අරෙගන ගිහින්-ඉදිරි වසර 5 
තුළ- ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන පශ්න ඉතාම සාර්ථක 
අන්දමින් විසඳීමට ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වායි මම 
පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.48] 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, කාලය ලබාදීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම මම 
ෙපෞද්ගලිකව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, මෙග් දිවංගත පියා ෙදොස්තර 
ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් අතිජාත මිතෙයක් හැටියටත්, 
මෙග් පවුෙල් ඥාතිෙයක් හැටියටත්,  කියාශීලී වැඩ කරන්නට 
පුළුවන්, දැක්මක් තිෙබන ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා වාෙග් 
අමාත්යවරෙයක් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට පත්වීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කියන්ෙන් හැම ෙවලාෙව්ම පතිපත්ති තුළ ජීවත් වුණු පක්ෂයක්. 
පතිපත්තීන් එක්ක වැඩ කළ පක්ෂයක් හැටියට පංච මහා 
කියාවලියත් සමඟ අපි අෙප් පතිපත්ති තුළ කිව්වා, ජංගම ෙරෝහල් 
ඇති කරනවා කියලා. ඒ අනුව ජංගම ආෙරෝග්යශාලා සංකල්පය 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා  අෙප් ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියන 200ක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරන්නට තීරණය කරලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම Stroke Units ඇති කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5,000ක් 

ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Research 
Institutes සඳහාත්, -ෙම් රටට අවශ්ය කරන, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය දියුණු තියුණු කරන්නට අවශ්ය කරන පසු බිම සකස් 
කිරීම සඳහාත්- ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටින්නට 
කැමැතියි.  

අෙප් රෙට් දැවැන්ත පිරිසක් අද ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග -Non-communicable disease- 
නිසායි. එම නිසා ෙමවර අය වැෙයන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් 2013 වර්ෂෙය්දී, හෘදය ෙරෝගවලින් 9,445ෙදෙනකුත්, 
දියවැඩියාව ෙරෝගය නිසා  643 ෙදෙනකුත් මිය ෙගොස් තිෙබනවා. 
අද ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව පීඩාවට ලක් ෙවන්ෙන් ෙමවැනි 
ෙරෝග නිසායි. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්නට 
ෙමවර අය වැෙයන් අපි තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා.  

පිළිකා ෙරෝගය සඳහා ෙරෝහල් 3ක් ඉදි කරන්නට අපි ෙමවර 
අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරන්නට ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පිළිකා ෙරෝහල් 
සඳහා ෙමවැනි විශාල මුදලක් ෙවන් කරන්නට පධාන ෙහේතුව 
ෙමයයි. 2010 වසෙර්දී මහරගම පිළිකා ෙරෝහලට -Cancer 
Hospital එකට- 42,474ක් admit කරලා තිෙබනවා.  

එෙහම නම් ෙම් රටට අවශ්ය කරන ෙසෞඛ්ය දැක්මක් එක්ක 
අපි ගමන් කරනවා කියන එක මා මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය තවත් කාරණයකට ෙයොමු කරවනවා. 
දැන් ෙම් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග තිෙබනවා. කටුනායක-ෙකොළඹ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ-ගාල්ල අධිෙව්ගී 
මාර්ගය තිෙබනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, මම හිතන හැටියට 
ambulancesවලට ඒ මාර්ගවල යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගාස්තු 
ෙගවලායි. ඒ නිසා ෙරෝහල්වලට යන ambulances උෙද් හවා 
සාමාන්ය මාර්ගෙය් ගමන් කරන ආකාරය මම දැක ති ෙබනවා. ඒ 
නිසා යම් මුදලක් අමාත්යාංශය හරහා ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකට 
ෙහෝ ෙවන් කර දීලා, ambulances මඟින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 
ෙරෝගීන්ව ෙරෝහල් කරා ෙගන යා හැකි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කිරීම යුගෙය් අවශ්යතාවක් කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් GMOA එක 
අද "Gotabaya-Mahinda Officers' Association" එක බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පාෙදණිය මහත්මයලා ෙම් රට ඒ වාෙග්ම 
ෛවද්යවරු ඇතුළු අප සියලු ෙදනාම ෙනොමඟ යැවීමට උත්සාහ 
කරනවා කියාත් අපට ෙපනී යනවා. ෙම් රෙට් සිටින 
ෛවද්යවරුන්, ෙහද නිලධාරින් වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ නිලධාරින් ෙම් රෙට් සිටිනා අහිංසක ෙරෝගීන් සුවපත් 
කිරීම සඳහා දැවැන්ත ෙවෙහසක් ගන්නවා. නමුත් ෙමෙතක් කල් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ෙපෝෂණය වුණු ෙම් පාෙදණියලා 
වැනි පිරිස් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් කකුෙලන් ඇදලා ෙම් ආණ්ඩුව 
පහළට දැමීමට, ෙම් අහිංසක ෙරෝගීන්ව අපහසුතාවට ලක් කිරීමට 
දරන ඒ උත්සාහය අපි ෙහළා දකිනවා. අපි ඒකට කවදාවත් ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක ජනතා නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවදාවත් ෙම් රෙට් 
ෙදොස්තරවරුන්, ඉංජිෙන්රුවරුන්, එෙහම නැත්නම් lawyersලා 
පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඉන්දියාෙවන් ෙනොෙවයි, කිසිම රටකින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිසිම ෙකෙනකු ෙම් රටට ෙගෙනන්න උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අපි ෙම් බුද්ධිගලනය නවත්වන්න 
උත්සාහ ගන්නා ෙමොෙහොතකදී, අපි  ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට උත්සාහ ගන්නා ෙමොෙහොතකදී, ඒකාධිපති වියරුෙවන් 
වියරු වැටී සිටි නායකයන්ෙග් සුව පහසුෙව් ජීවත් වුණු සමහර 
නිලධාරින් ෙම් රට නැවත වතාවක් අගාධයට ඇද ෙගන යන්නට 
උත්සාහ ගන්නවා කියන එකත් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කර සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාවත් එක්ක 
අපි ඇති කර ගන්නා වූ ගිවිසුම, technology and economic 
agreement එකක් විතරයි. ෙමොකද, අපි ෙම් රට දියුණු කරන්නට 
ඕනෑ; ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒකට අවශ්ය කරන 
වපසරිය සහ වටාපිටාව සැකසීම ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අප සියලු ෙදනාෙග්ත් වගකීමක්ය කියන 
එකත් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා. එෙහම නම් 
අෙප් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන යෑමට අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාට ෛධර්යය, ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබෙහවින්ම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුද කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්, 
නුවරඑළිය - මසේකළිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් දික්ඔය මූලික 
ෙරෝහල සම්බන්ධව තමයි මට විෙශේෂෙයන් කථා කරන්න අවශ්ය 
ෙවලා තිබුෙණ්. අෙප් වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් ෙරෝහෙල් වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කරලා, දැන් වැඩ අවසන් ෙවලා අවුරුද්දක් විතර 
ෙවනවා. නමුත් ෙමය ජනතා අයිතියට පවරා ෙදන්න බැරි වීම ගැන 
මා අපහසුතාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. එක් අවස්ථාවකදී ගරු 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කළා. එතුමා කිව්වා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් ගැන කටයුතු 
කරනවාය කියලා. ඉන්දියානු රජෙය් ආධාර යටෙත් දැන් ෙම් 
ෙරෝහෙල් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා තිෙබනවා. පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට විශාල ෙමෙහවරක් වන ෙමම ෙරෝහල ඉතාම ඉක්මනින් 
ජනතා අයිතියට පවරා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් ෙරෝහල පාලනය වුෙණ් මධ්යම පළාත් සභාෙවන්. පසු ගිය 
සභා රැස්වීෙම්දී පළාත් සභාව තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, දික්ඔය 
මූලික ෙරෝහලත්, ඒ වාෙග්ම මාතෙල් මූලික ෙරෝහලත් -ෙම් 
ෙරෝහල් ෙදකම- මධ්යම ආණ්ඩුවට භාර ෙදන්න. මධ්යම පළාත් 
සභාවට ෙමම ෙරෝහල් පාලනය කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙමම ෙරෝහල් මහ ආණ්ඩුවට භාර ෙදන්න අපි සතුටුයි. ඒ 
නිසා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් ෙමම ෙරෝහල් පවරා ෙගන, මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්, නුවරඑළිය - 

මස්ෙකළිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්  දික්ඔය බල පෙද්ශෙය් 
ජනතාවටත් විශාල ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න ඉතාම ඉක්මනින් විවෘත 
කර ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉන්දියානු රජෙය් ආධාර 
යටෙත් තමයි ෙම් ෙරෝහල ඉදි කරලා දුන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, "මහත්මා ගාන්ධි 
ෙරෝහල" නමින් ෙම් ෙරෝහල නම් කරන්න කියලා. එය ෙහොඳ 
අදහසක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ ඉල්ලීමත් ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නුවරඑළිය නගරෙය් ඉදි වන ෙරෝහල 
විෙශේෂෙයන්ම ඇඳන් 425කින් යුත් විශාල ෙරෝහලක්. අවිධිමත් 
ෙලස කටයුතු කිරීම නිසා කලින් ඉදි කරපු ෙරෝහල ගිලා බැසස්ා. 
දැන් ඒවා ඔක්ෙකොම අයිනකට දමා වර්තමානෙය් විෙශේෂ 
අධීක්ෂණය යටෙත් මහල් 6කින් යුත් විශාල ෙරෝහලක් ඉදි කර 
ෙගන යනවා. එහි වැඩ කටයුතුත් දැන් අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. 
ඒ ෙරෝහලත් ඉතා ඉක්මනින් ජනතා අයිතියට පවරා ෙදන්න කියා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. මධ්යම පළාෙත් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් -
පල්ෙල්කැෙල් ෙරෝහල, ෙදොළුෙව් ෙරෝහල- ඉතා ෙහොඳ 
තත්ත්වයකින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ගිහින් පුන්ඬලුඔය 
නගරෙය් අලුතින් ෙරෝහලක් විවෘත කළා. ඒ පළාෙත් තිෙබන 
ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් පවතිනවා. ඒ 
ෙරෝහල්වලට තවත් පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. අපි හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම ගිහින්, ආයුර්ෙව්ද සංරක්ෂණ 
සභාවල ෛවද්යවරුන් සහභාගි කර ෙගන සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. ඒ 
බල පෙද්ශවල "ෙවද ෙගදර" ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරලා ඒ 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අය 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, "අපි ඇගැයීමකට ලක් 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙගොඩක් මහන්සි වනවා, උත්සාහ ගන්නවා. 
අෙප් නිෂ්පාදන ගන්න ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කර ෙදන්ෙන් 
නැහැ.ආයුර්ෙව්ද නිෂ්පාදන දැන් අභාවයට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන ෙසොයන්න, බලන්න ෙකෙනක් නැහැ. ෙම් ගැන ගරු 
අමාත්යතුමාට දන්වා ඒ සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න"යි කියලා.  

ආයුර්ෙව්ද නිෂ්පාදනවලට දිරිදීම් ලබා ෙදනවා කියා 
තිෙබනවා. ඉඩම් ඕනෑ නම් අක්කර භාගය ෙහෝ අක්කරය බැගින් 
ඒ බල පෙද්ශවලට ලබා දීලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරහා ආධාර 
උපකාර ලබා දීලා,  අෙප් පෙද්ශෙය් වගා කරන්න පුළුවන් 
ආයුර්ෙව්ද  ෙබෙහත් වර්ග, පැළෑටි වගා කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඒ 
නිෂ්පාදන ලබා දීමට කටයුතු කරලා ආයුර්ෙව්දය නඟා සිටුවන්න 
කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම සංචාරකයිනුත් ආයුර්ෙව්ද කමෙව්දයන් ලබා ගන්න 
කැමැත්ත දක්වනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම ෙම් ෙවන ෙකොට සමස්ත ලංකා ආයුර්ෙව්ද 
සංගමෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන නිසා ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්යවරු විශාල පිරිසක් එක්ක මම කටයුතු කරනවා. ඒ 
ෛවද්යවරුන්ට තිෙබන එකම අපහසුතාව ෙම්කයි.  ඒ 
අපහසුතාවන්ට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා 
ෙදන්න. එතෙකොට ෙම් ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතය දියුණු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම තමයි 
තිෙබන්ෙන්. "කාලයක් යම් කිසි සංවිධානයක් ෙගොඩ නඟනවා. 
ඒකට යම් කිසි ෙකොටසක් එකතු ෙවනවා. ඒක කඩාකප්පල් 
කරනවා. එතැනින් ඉස්සරහට යන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා 
ෙදන්ෙන් නැහැ" කියන එකයි එතුමන්ලා පකාශ කරන්ෙන්. 

අපි ඉදිරිෙය්දී ගරු ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා 

1405 1406 

[ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 10  

 මුල් කරෙගන ආයුර්ෙව්ද සංරක්ෂණ සභා හරහා ගෙම් "ෙවද 
ෙගදර" වැඩි දියුණු කරෙගන පළාෙත් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය වෘත්තිය 
නඟා සිටුවන්න ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙග් අදහස්වලට ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, අමාත්ය මණ්ඩලෙය්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
කියලා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා  සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A.H.M. Fowzie. You 

have five minutes. 

 
[5.00 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Presiding Member, let me open my speech 

offering my heartiest congratulations to the Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine who was awarded the most 
prestigious “World No Tobacco Day - 2015 Award” by 
the World Health Organization in Geneva, Switzerland. 
He had been honoured as his illustrious predecessor His 
Excellency President Maithripala Sirisena for the services 
he had rendered for the development of the health 
services when he was the Minister of Health. And, what a 
coincidence that this award was presented to Dr. Rajitha 
Senaratne by President Maithripala Sirisena himself at a 
glittering ceremony held on the 7th of December, 2015. 

Health of a nation, no doubt everyone would accept, 
depends on the improvement of the health services. In this 
regard, I am happy to note that the Finance Minister has 
given sufficient attention to improve the health service of 
the country, inasmuch attention he has paid to education.  
Everyone would welcome the provision of 1,000 kidney 
dialysis machines at the cost of Rs. 6,500 million. It is a 
welcome move to construct a hospital specialized in 
kidney disease management in Minneriya for which a 
sum of Rs. 2,000 million has been allocated in this 
Budget. The increase of kidney patients throughout the 
Island is alarming. Patients awaiting dialysis in a queue 
invariably die off. Today, a single dialysis treatment costs 
more than Rs. 10,000 in a private hospital. Patients 
getting dialysis done in Government hospitals have to do 
it every other week. While appreciating establishment of 
1,000 units, I would suggest that you increase it by 
another 1,000 units, if possible.  

Another area of concern is the high rate of increase of 
cancer disease. The Minister has earmarked Nallur, 
Kandy and Matara for the construction of three new 
cancer hospitals. Eastern Province has been overlooked 
and I would suggest that a cancer hospital be established 

in Batticaloa too. The Government is committed to 
provide free health services to the citizens through 
hospitals, since we consider ours a welfare State. But it is 
sad to say that the Government hospitals insist on the 
poor patients to buy some of the medicine that they 
prescribe. Now, this situation has to be changed and 
action should be taken to provide medicines to the poor 
free of charge by the Government hospitals. 

It was during my time as Minister of Health that the 
General Hospital was upgraded to a National Hospital. 
But, today, the National Hospital is woefully 
overcrowded. This is the case even at the paying wards. I 
believe that the Colombo South Hospital should be 
geared to take in more patients. A new six-storey building 
has been completed at this Hospital some time ago, but 
surprisingly, the wards are still not functioning. I would 
urge the Minister to pay immediate attention to this 
problem and put the wards into operation thereby 
providing relief for thousands of patients who flock this 
Hospital daily. This would, to a great extent, ease the 
congestion at the National Hospital. Two floors of the 
said building can be transformed into paying wards. This 
would facilitate the people who could afford to pay, 
thereby reducing the congestion prevailing at the paying 
wards in the National Hospital.   

Another hospital that should receive the attention of 
the Minister is the Colombo-Central Hospital at 
Maligawatta, Colombo built by the late President 
Ranasinghe Premadasa to cater to a large number of poor 
patients in Maligawatta, Dematagoda, Aluthkade, 
Grandpass, Maradana and other surrounding areas. When 
we were young, we had two fully fledged nursing homes, 
Kaleels Nursing Home at Maradana and Sulaiman's 
Nursing Home at Grandpass. They were providing very 
good health services to the poor and the middle class 
charging a minimum payment. But, today, there are 
highly advanced hospitals all over Colombo. These 
private hospitals charge exorbitant amounts which the 
ordinary citizens could not simply able to bear. For a stay 
of three to four days, they charge more than Rs. 150,000 
from a patient. The Minister must step in to introduce 
proper regulations in order to reduce these exorbitant 
amounts charged by the private hospitals.  
      

In the field of Indigenous Medicine, Ayurveda, 
Siddha and Unani are the traditional healings. Over the 
years, there have been representations made even through 
Parliament to develop particularly the Unani system of 
medicine. I remember the four Motions moved in this 
House by the Hon. Sir Razik Fareed, the Hon. M.E.H. 
Mohamed Ali of Mutur, the Hon. (Dr.) M.A.M. Jalaldeen 
and the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. They had occasion to 
point out that valuable books on Unani, which imparted 
proper knowledge to the students on this important 
system of medicine, were missing from the Ayurvedic 
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College.  I request the Hon. Minister to go into this matter 
and ensure that the books and other literature are imported 
so that the Unani system can flourish in this country. 

Another useful medicinal system, namely, the 
Homeopathy system should also be developed. 
Homeopathy treatment is received even by leaders of the 
world including Queen Elizabeth and her Royal family. 

Mr. Presiding Member, in concluding, I would wish to 
pay a tribute to the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne for his 
dedication, perseverance and hard work in order to make 
"Health the Wealth of the Nation". Also, I wish to thank 
his staff, from the Director-General to the Secretary, 
everybody, who are doing a good job of work. I 
appreciate them and wish them all good luck! 

Thank you.    
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vadevel Suresh. You 

have nine minutes.  

 
[பி.ப. 5.06] 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் நைடெப கின்ற சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சு, ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல 
விவாதத்திேல மைலயக மக்கள் சார்பாகக் கலந் ெகாள்வைத 
யிட்  நான் ெப மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த நாட்  

ைடய ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் ெசயற்ப  
கின்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய இன்ேனாரன்ன ெதாழில் 
பிரச்சிைனகள், சுகாதாரப் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படா  
ேதங்கிக் கிடக்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்திேல, ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய தைலைம 
யிேல நைடெப கின்ற இந்தச் சுதந்திரமான ஆட்சிைய ம் 
அவ ைடய அரசாங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ம் வரேவற்கின்ற அேதேநரத்தில், 
என  உடன்பிறப்  மக்களாகிய மைலயக மக்கள் ப கின்ற 

ன்பங்கைள ம் அவர்க ைடய இன்ேனா ரன்ன 
பிரச்சிைனகைள ம் இந்தச் சைபயிேல எ த் க் கூ வ  
என  தைலயாய கடைமெயன நிைனக்கின்ேறன்.  

ඇත්තටම අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව 
වාසනාවන්ත ජනතාවක්. 2016 අය වැයට අදාළව ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය සහ කම්කරු හා වෘත්තීය 
සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
වතුකර  ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරන්නට ලැබීම 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර අරෙගන වැඩ කටයුතු කරනවා. රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙසෞඛ්ය අංශෙයන් පළපුරුදු 

ඇමතිවරෙයක්. ඉදිරිෙය්දී  කන්ද උඩරට වතුකර ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය අංශෙය් තිෙබන අඩු පාඩු,  පශ්න ටික හැකි ඉක්මනින් 
එතුමා විසඳයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

කම්කරුවන් නිෙයෝජනය කරන ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමා පළපුරුදු ඇමතිවර ෙයක්. එතුමා ගැනත් අපට ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කිරීම 
කරයි කියලා. ඒ ඔක්ෙකෝටමත් වඩා ෙම් රෙට් වතුකර ජනතාවට  
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.   

දැන් මම කථා කරන්න යන්ෙන් පසු ගිය දවස්වල බදුල්ල සහ 
නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් වතු කම්කරුවන්ට ඇති වුණු පශ්නයක් 
පිළිබඳව. කම්කරු ෙකොමසාරිස්තුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. Assistant Labour 
Commissionersලා වතු හාම්පුතුන්ට කෙඩ් යන හැටියක් මට 
ෙපෙනනවා. ඒක නවත්වන්න ඕනෑ. වතුකර ජනතාව එයාලාෙග් 
EPF, ETF, නැත්නම් ෙවනත් industrial disputesවලට DL 
Office එකට complain කරනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡාවට ඒ ජනතාව 
එන්ෙන් කිෙලෝ මීටර් 25ක්, 30ක් දුර ඉඳලා. එෙහම දුර ඉඳලා 
බදුල්ල නගරයට ආවාම, එදාට වතු මැෙන්ජර් මහත්තයා -ඒ වතු 
අධිකාරි තුමා- ඒ පශ්න සාකච්ඡා කරන්න එන්ෙන් නැහැ. ඒ 
Labour Officer ඇවිල්ලා කියනවා, "අද මැෙන්ජර් මහත්තයා 
ආෙව් නැහැ, සාකච්ඡා නැහැ" කියලා. ෙම් අය ඒ සාකච්ඡාවට 
යන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ මැෙන්ජර් මහත්තයා එන්ෙන් නැති නිසා 
එදාට ඒ මිනිසුන්ට වැඩත් නැහැ; පඩිත් නැහැ. නිලධාරින් එන්ෙන් 
නැහැ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ආපහු දවසක එන්න ඕනෑ.  

ෙම් වාෙග්, there are so many cases. Some workers 
have died without getting EPF and ETF.  So, I request the 
Labour Commissioner - I know the Hon. senior Minister.  
Definitely, there is no objection from his side - to take 
necessary action in this regard. 

බදුල්ෙල් කම්කරු නිලධාරින් Superintendentsලා එක්ක 
එකතු ෙවලා පාටි දානවා. ෙම් අහිංසක කම්කරු ජනතාවෙග් පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. වතු leadersලා එනවා, 
යනවා; එනවා, යනවා. අන්තිෙම්දී කියනවා, ෙම් කථා translate 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙදමළ කථා කරන්න පුළුවන් නිලධාරි 
ෙකෙනකු ඇයි ඒ තැන්වලට පත් කෙළේ නැත්ෙත්? නුවරඑළිය, 
බදුල්ල වාෙග් පෙද්ශවල ඉන්න වතුකර ජනතාව ඉෙගන ගත්තු 
ජනතාවක් ෙනොෙවයි. එතැනට Translator ෙකෙනක් පත් කරන 
එක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වග කීමක් හා යුතුකමක්. ආණ්ඩුෙව් වග 
කීම, යුතුකම හරියට කරනවා.  

රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් වතුකර 
ජනතාවට අබ ඇටයක තරම්වත් අපරාධයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන විශ්වාසයක් අපට තිෙබනවා. මම නිතරම ෙම් සභාෙව් 
කියන ෙදයක් තමයි, "ෙදයිෙයෝ වරම ෙදනවා. සමහර පූසාරිලා 
ෙදන්ෙන් නැහැ" කියන එක. ඒ  නිසා ෙම් පූසාරිලාට කියන්ෙන් 
ෙදමළ කථා කරන්න පුළුවන් officersලා පත් කරන්න.  Labour 
Commissioner පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන්වලා කථා කරන්න. අපි 
අහිංසක වතුකර ජනතාවෙග් ඡන්ද අරෙගනයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඒ වතු ජනතාව ට වැඩ නවත්වලා  
industrial disputes වලට ෙපොලීසියට යන්න ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
නීතියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කම්කරු නීතිය අනුව, we have to 
discuss industrial disputes with the ACL. The young 
planters make complaints at the police station. So, the 
poor workers are brought into the police station and 
punished. They lose their work. We have to stop this 
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system.  There are a lot of issues in the ACL offices of 
Badulla and Haputale and I do not want to mention 
everything here. Labour Commissioner, please attend to 
them and sort them out.  I know that the Hon. senior 
Minister will give his full support. So, I want you to get 
involved in this matter and sort it out. Otherwise it will 
become a big issue. 

ETF, EPF ගන්ෙන් නැතිව ෙකොපමණ කම්කරුවන් මිය 
ගියාද? දැනට කම්කරුවන් ෙකොපමණ පමාණයකෙග් වැඩ 
නවත්වා තිෙබනවාද? ACL Office එකට අවුරුදු පහක්, හයක් 
යන්න ඕනෑ. කම්කරුෙවකුට එෙහම යන්න පුළුවන්ද? ඒ ආපු 
ගමන් එම වත්ෙත් අධිකාරිතුමා දුරකථනෙයන් කියන පණිවිඩය 
තමයි ACL Office එෙක් Officersලා ඒ කම්කරුවන්ට ෙදන්ෙන්. 
Please, change this pattern. Please, change this old 
system.  Why can you not introduce a modern system? 
So, I am requesting you to get involved in this matter. I 
am not blaming all the Officers. I do not want to point out 
anyone, but this is actually happening. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. අපි ෙමහි කථා 
කරනවා; අගමැතිතුමා තීන්දු-තීරණ ගන්නවා; අය වැෙයන් මුදල් 
ෙවන් කරනවා. So, why can you not do some awareness 
programme? Awareness programmes කීයක් කරලා 
තිෙබනවාද? ඇයි ෙම් දැනුවත් කිරීම් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? බදුල්ල, 
නුවරඑළිය වාෙග් ACL Officeවලට Tamil Officersලා transfer 
කරලා දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව 
ඔබතුමන්ලා involve ෙවන්න. 

වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප පිළිබඳව බලන්න. අෙප් 
අගමැතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් කම්කරු 
ඇමතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැකි ඉක්මනින් වතු 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පශ්නය පිළිබඳව සලකා බලන බව එතුමා 
දන්වා තිෙබනවා.  

ෙම්ක අලුත් ආණ්ඩුවක්. නමුත් Collective Agreement  එක 
ඉවර වුෙණ් මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා. සාමාන්ය වතු 
කම්කරුවන්ෙග්, ෙත් දළු කඩන අම්මලාෙග් වැටුප සම්බන්ධෙයන්  
මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා වනෙකොට  Collective Agreement  
අවසන් නම්, අද - ෙදසැම්බර් මාසෙය් 10වැනිදා -  වන තුරු   මාස 
නවයක් ඔබතුමන්ලාෙග් Labour Law  එෙක් ඉඩ නැද්ද? වතු 
හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගයක් ගත්තා. ඒ  
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ගත් action එක ෙමොකක්ද? මාස 
නවයක් ගත වුණා, ඒ වතුවල අහිංසක ජනතාවෙග් වැටුප් ගැන 
තීන්දු කරන්න. මාස නවයක් ගිහින් කියනවා, ''වතු පාඩුවට 
දුවනවා'' කියලා. මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා Collective Agreement 
ඉවර ෙවන ෙකොටම අත්සන් කරලා තියන්න තිබුණා. ඒ කාලෙය් 
වතු ලාභයට දිව්ෙව්. ෙත් මිල අඩු ෙවලා පාඩු ලබන කල්  හිටිෙය් 
ඇයි? So, you have to take some action in respect of the 
Plantation Trade Unions or the RPCs. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමන්ලා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ.  

நீங்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு அநீதி 
விைளவித்தால், அதற்குாிய பாவத்ைத ன்  பரம்பைரயாக 
அ பவிக்கேவண் ய சூழ்நிைல ஏற்ப ம். அவர், அரசியல் 
வாதியாக இ ந்தா ம் சாி, அதிகாாியாக இ ந்தா ம் சாி. 
நீங்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளச் சீண் ப் பார்த்தீர்க 
ேளயானால், அவர்க ைடய உாிைமகைள வழங்காமல் 
ேவண் ெமன்ேற இ த்த த்தீர்கேளயானால், அந்தப் பாவம் 

உங்க ைடய ன்  பரம்பைரையப் பாதிக்கும் என்பைத 
நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙසෞඛ්ය 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා  හැටියට මා  කටයුතු කළ  කාලෙය් වතු 
 ෙරෝහල් 61ක් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තා. දැන් ඒ ෙරෝහල් 61න් 
18ක් වසා දමා තිෙබනවා.  There are no doctors and no 
medicine.  ඒක තමයි මම ඉස්සරෙවලා කිව්ෙව්, ''ෙදවිෙයෝ වරම 
ෙදනවා, පූසාරිලා ෙදන්ෙන් නැහැ'' කියලා. Doctorsලා නැතිව 
Kandegedara Rural Hospital එක වහලා, Ohiya Hospital එක 
වහලා. ඌව පළාෙත් Hospital එකට doctor ෙකෙනක් උෙද් 
අටට එනවා, සවස හතරට යනවා. කම්කරුවන් ෙබෙහත් ගන්න 
යනවා හවස පහට. ජනතාවට වැඩ කරන්න ඕනෑ නම්, please 
change this system.  ජනතාවට අවශ්ය ෙව්ලාවට ෙරෝහල විවෘත 
කරලා තියන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධව administrative problems  
තිෙබනවා නම් මාරු කරන්න. වතු කම්කරුවන් ෙබෙහත් ගන්න 
යන්ෙන් සවස පහට. සවස පහට යන විට doctorsලා ෙරෝහල 
වහලා ගිහිල්ලා. මම ෙදොසත්ර මහත්වරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ගෙම් වතුවල ජීවත්වන අහිංසක ජනතාවෙගන්; 
ෙරෝගීන්ෙගන් පළිගන්න එපා කියලා. ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්න; අගමැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න;  
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. අහිංසක ෙරෝගීන්, 
බබා ලැෙබන්න ඉන්න අම්මලා ෙරෝහලට යන ෙකොට ෙදොස්තරලා 
එක එක ෙද්ශපාලන මට්ටමින් strike කරලා අෙප් ජනතාවට, 
අෙප් අහිංසක ජනතාවට ෙදන ෙම් පාපකර්මය ඒ අයෙග් පරම්පරා 
තුනකට විඳින්න ෙවනවා කියන එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මා 
කියන්න කැමැතියි. ඕනෑම පශ්නයක් සාකච්ඡා කර විසඳා ගන්න 
පුළුවන්.  

රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් ආණ්ඩුව සියලු ෙදනාටම 
සාකච්ඡා කරන්න ෙමය විවෘත කර තිෙබනවා. භය ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ. සුදු වෑන් එන්ෙන් නැහැ. භය නැතිව සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා වැඩ වර්ජනයකට ගිහින් ෙම් අහිංසක ජනතාව 
අමාරුෙව් දමන්න එපා කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. මා නැවත 
නැවතත් කියන්නට කැමැතියි, වතුකරෙය් ජනතාව තුළ ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ගැන ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිෙබන බව. කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් කම්කරු ඇමතිතුමා දැනටමත් ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා  
තිෙබනවා. ෙම් දවස් ගණන ඇතුළත -ෙම් Budget Debate එක 
ඉවර ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා- වතුකරෙය් ජනතාවට විෙශේෂ 
පණිවුඩයක් ලැෙබයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 වතුකරෙය් ජනතාව පාවිච්චි කරන පාන් පිටි ෙවනුෙවන් ඒ 
කට්ටියට සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා මම මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. වතුකරෙය් ජනතාව පාන් පිටි 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂ සහනාධාරයක් ෙදන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට මා කියනවා,  Plantation sector එෙක් 
health affairs ගැන බලන්න විෙශේෂ committee එකක් පත් 
කරන්න කියලා. විෙශේෂ committee එකක් පත් කරලා report 
එකක් ගත්තා නම් ෙම් සම්බන්ධව එතුමාට දැන ගන්න පුළුවන් 
බව මා කියන්න කැමැතියි. 

ேம ம், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் மைலயக 
மக்க க்கு ேகா ைம மாவிைன மானிய விைலயில் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்பைத ம் ேகட் க்ெகாண் , ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப  
கின்ேறன்.  
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சின ம் 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின ம் 
கு நிைல விவாதம் இடம்ெப ம் இன்ைறய நாளில், 
என் ைடய க த் க்கைள ம் இந்த உச்ச சைபயில் 
ெதாிவிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நான் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார ன்ேனற்றத்தில் 
பாாிய பங்களிப்ைப வழங்குகின்றவர்க ம் இந்தத் 
ேதசத் க்குத் ேதயிைலத் ேதசெமனப் ெபயர் வாங்கித் 
தந்தவர்க மான ேதயிைலத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல, அத்ெதாழிலாளர்களின் ெதாழில் 
உாிைம சார்ந்த விடயங்கள் குறித் ப் ேபசுவதற்கு இங்ேக 
ஒ க்கப்பட் க்கும் ஐந்  நிமிடங்கள் எந்தவிதத்தி ம் 
எனக்குப் ேபா மானதாக அைமயா . இ ப்பி ம் சில 

க்கிய விடயங்கைள இங்கு ன்ைவக்கலாம் என 
நிைனக்கின்ேறன்.  

அவர்கள  200 வ டகால ெதாழில் வாழ்க்ைக 
வரலாற்றிேல, ெவ ம் 20 வ டங்கள் மாத்திரேம அவர்கள் 
அரச கூட் த்தாபனத் க்குக்கீழாக ேவைலெசய்தி க் 
கின்றார்கள். ஏைனய காலங்களில் எல்லாம் - 1972ஆம்  
ஆண்  இலங்ைக கு யரசாவதற்கு ன்பதாக - பிாித்தானியக் 
கம்பனிக க்குக் கீழாக ேவைல ெசய்தார்கள். 1972ஆம் 
ஆண் க்குப் பிறகு, பிராந்தியக் கம்பனிக க்குக் கீழாக 
ேவைலெசய்ய ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலைமயில் 
இ க்கிறார்கள். ெதாழில் சட்டங்க ம் ெதாழில் திைணக் 
களங்க ம் நிர்வகிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த 
நாட் ேல, பிராந்தியக் கம்பனிகளிடம் கூட்  ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயிேல ைகயளிக்கப்பட் க்கின்ற இவர்களின் 
வாழ்க்ைக, மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் உள்ள . இரண்  
வ டங்க க்கு ஒ ைற ப்பிக்கப்ப கின்ற கூட்  
ஒப்பந்தத்தின் லம் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற சம்பளத் 
ெதாைகதான் அவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற 
நிைலயில், கடந்த மார்ச் மாதம் வைடந்த கூட்  ஒப்பந்தம் 
இன்ன ம் ப்பிக்கப்படவில்ைல. கூட்  ஒப்பந்தம் 
ெசய்கின்ற தரப்பினரான தலாளிமார் சம்ேமளத்தினா ம் 
ெதாழிற்சங்கக் கூட்டைமப் களினா ம் அ  இ த்த க்கப் 
ப கின்ற நிைலேய காணப்ப கின்ற .  

எனக்கு ன்  இந்தச் சைபயிேல உைரயாற்றிய ெகளரவ 
அைமச்சர் லான் ெபேரரா அவர்கள், ஆயிரம் பாய் சம்பள 
உயர் க் ேகாாிக்ைக என்ப  ஓர் அரசியல் ேகாாிக்ைகயாக 
மாத்திரமல்லாமல், அந்த மக்க க்குக் கிைடக்கேவண் ய ஒ  
ெதாைகயாக அ  மாற்றப்படேவண் ெமனக் ேகாாிக்ைக 
வி த்தார். நான் அவ க்கு நன்றி ெசால்லக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன். அவர், தன  உைரயிேல இன் ெமா  
விடயத்ைத ம் மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பிட்டார். அதாவ , 
"இந்த மக்கைளத் தனியார் கம்பனிகள் வசம் மாத்திரம் 
ஒப்பைடத் விடா , அந்த உாிய ெதாைகையப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு அரசும் பங்களிப் ச் ெசய்யேவண் ம்" என்  
குறிப்பிட்டார். அ மாத்திரமல்ல, இந்த ஆயிரம் பாய் சம்பள 
உயர்ைவ நிர்ணயித்தவர்கள், அைத அரசியல் ெதாைகயாகத் 
தீர்மானித் விட் , அ குறித்த ேபச்சுவார்த்ைதையக் 
கம்பனிக டன் மந்திரமாக நடத்திக்ெகாண் க் 
கின்றனர். அ மாத்திரமல்லா , இன்  நைடெபற் க் 

ெகாண் க்கின்ற ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  க த் க் 
கூ வதற்குக்கூட, வ ைகதராதவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

என் டன் வெர யா மாவட்டத்தில் ேபாட் யிட்  
ெவற்றிெபற்ற ெகளரவ உ ப்பின ம் நண்ப மான ேக.ேக. 
பியதாஸ அவர்கள் வெர யா மாவட்டத்தின் சுகாதார 
விடயங்கள் மற் ம் பல்ேவ  விடயங்கள் குறித் ம் 
இச்சைபயிேல க த் ைரத்தார். நான் அவற்ைற 
ஆேமாதிக்கின்ேறன். அேதேபான்  ப ைள மாவட்டத்தி 

ந்  இப்பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கின்ற ெகளரவ 
உ ப்பினர் வ ேவல் சுேரஷ் அவர்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் சார்பில் அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக, அதி ம் குறிப்பாக 
ெதாழில் சார்ந்த பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக இந்தச் சைபயிேல 
தன  க த் க்கைள ன்ைவத்தார். அவ்வாேற, வெர யா 
மாவட்டத்தில் ெவற்றிைலச் சின்னத்திேல ேபாட் யிட் , 
ெவற்றிெபற்ற இரண்  ெதாழிற்சங்க உ ப்பினர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல இ க்கின்றார்கள்.  

சைபக்கு ெவளிேய வந் , சம்பளத்ைதப் ெபற் த் 
த ேவாெமன்  பத்திாிைகக க்கு கூ கின்றவர்கள் இங்கு 
நடந் ெகாண் க்கும் ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்திேல கலந்  
ெகாண்  மக்களின் பிரச்சிைனகைள ன்ைவப்பதற்குத் 
தயங்குகின்றார்கள். ன்  மாதங்களாகி ம் இந்த எட்டாவ  
பாரா மன்றத்திேல இன்ன ம் வாய்திறக்கா  ெமளனிகளாக 
அவர்கள் இ ப்ப  ேவதைனக்குாிய .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெதாழில் சார்ந்த பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமான திய சட்டத் 
தி த்தங்கைளக் ெகாண் வ வதற்கு ஏற்பா கைளச் 
ெசய்தி ப்பதாக சற்  ன்னர் இங்கு உைரயாற்றிய ெகளரவ 
பிரதமர் அவர்கள் இந்தச் சைபக்கு அறிவித்தார். குறிப்பாக 
அவர  உைரயிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  சம்பள 
விடயம் ெதாடர்பாக ம் கவனம் ெச த்தி ள்ளதாகத் 
ெதாிவித்தார். எனேவ, ெவகுவிைரவில் ெகளரவ பிரதமர், 
மற் ம் ெதாழில் அைமச்சர் ஆகிேயாாின் தைலயீட் டன் 
இந்த சம்பளப் பிரச்சிைன தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ெமன 
நான் இந்த உச்ச சைபயிேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இதற்கப்பால், எனக்கு வழங்கப்பட் க்கும் ேநரத்திேல 
சுகாதார அைமச்சு சம்பந்தமான சில க்கியமான 
விடயங்கைளச் ெசால்லலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். நான் 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபான் , எவ்வா  1972ஆம் 
ஆண்  ேதாட்டங்கள் சு காிக்கப்பட்டேதா  ேதாட்டத் ைற 
சார்ந்த கல்வித் ைற ம் அரச ெபா ப்பில் ெகாண்  
வரப்பட்  இன்  அைனத் த் ேதாட்டப் பாடசாைலக ம் 
அரச பாடசாைலகளாக மாற்றப்பட் க்கிறேதா, அேதேபால 
ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகள் அைனத் ம் அரச ைவத்திய 
சாைலகளாக மாற்றப்பட் க்க ேவண் ம். ஆனால், 
இன் ம்கூட ேதாட்டத் ைற ைவத்தியசாைலகள் ேதாட்ட 

காைமத் வத்தினால் காைம ெசய்யப்ப கின்ற  
ைவத்தியசாைலகளாக இ ப்ப  ரதி ஷ்டவசமான . ஒ  
ச கக் கு மத்ைத, அவர்களின் சுகாதார நிைலைமகைள 
தனியார் வசம் ஒப்பைடத்தி ப்ப  எந்த வைகயில் 
நியாயமான ? ேதசிய நீேராட்டத்தி ள் - ேதசிய சுகாதார 
ேசைவக்குள் இந்த மக்கள் உள்வாங்கப்படாதவர்களாக 
ெதாடர்ச்சியாக இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ  
ேநாயாளிக்கு 'அம்பி லன்ஸ்' ேதைவயா, இல்ைலயா 
என்பைதத் தீர்மானிப்பவர் ேதாட்டத்தின் காைமயாளராக 
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இ க்கின்றார். ேதாட்டத்தில் ைவத்தியராக இ க்கின்ற EMA - 
Estate Medical Assistant - என்ற ேதாட்டத் ைற சார்ந்த 
ைவத்திய க்கு சம்பளம் வழங்குவ ம் இந்தத் தனியார் 
கம்பனிகள்தான். இவர்கள்  எந்தள க்கு ேதசிய நலேனா ம் 
ெதாழிலாளர்கள்மீ  அக்கைறேயா ம் ெசயற்ப கின்றார்கள்? 
என்ற ேகள்வி எங்க க்குள் எ கின்ற . இ ந்தேபாதி ம், 
ஒ  விடயத்ைத நான் இங்கு நிைன கூர வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் வ ேவல் சுேரஷ் அவர்கள் இதற்கு 
ன்னர் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் அங்கம் வகித்த காலத்தில் 

சுகாதார பிரதி அைமச்சராக இ ந்தார். அந்தக் காலத்திேல 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் இ க்கின்ற ைவத்தியசாைலகைள அரச 
ைவத்தியசாைலகளாக மாற் வதற்கு அவர் எ த்த யற்சியி 

டாக ஏறக்குைறய 30 ைவத்தியசாைலகள் அரச ைவத்திய 
சாைலகளாக  மாற்றம் ெபற்றன. சுகாதார அைமச்சுக்குக் கீழாக 
urban and estate sector எனப்ப ம் ம த் வப் 
பகுதிெயான் ம் இ க்கின்ற . அந்தப் பகுதியின்கீழ் 
ெசயற்ப ம் வைகயில், ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகள் அரச 
ைவத்தியசாைலகளாக திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிேல 
மாற்றப்பட ேவண் ம். வர  ெசல த் திட்ட மதிப்பீட்  
அறிக்ைகயின் 42ஆவ  பகுதியிேல சுகாதார அைமச்சுக்கான 
ஒ க்கீ களின்கீழ் ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் அபிவி த் 
திக்ெகன 300 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் ப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இந்த மதிப் 
பீட் த் ெதாைக உாிய நிகழ்ச்சிநிர ன்கீழ் ெகாண் வரப் 
பட் , ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகள் அரச உைடைமகளாக்கப் 
பட்  அரச ைவத்திய ைறைமயின்கீழ் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம்.   

அேதேநரம், இ வைர கால ம் ேதாட்ட மக்க க்குச் 
ேசைவயாற்றி வந்த EMA - ேதாட்டத் ைற சார்ந்த 
ைவத்தியர்களின் எதிர்கால வாழ்  எந்த விதத்தி ம் பாதிக்காத 
வைகயிேல திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ெசயற்பட ேவண் ம். 
MBBS தரத்திலான ைவத்தியர்கைள ேதாட்ட ைவத்தியசாைல 
க க்கு நியமித்  ம ந் கைள ம் அரச ைவத்தியத் ைற 
யி டாக வழங்க ேவண் ம். அந்த வைகயில், சுகாதார 
நிைலைமகளில் மிக ம் ேமாசமாக பின்தள்ளப்பட் க்கின்ற 
ேதாட்டத் ைற மக்கைள ம் ேதசிய ைவத்தியத் ைற 

ைறைமக்குள் ெகாண் வரேவண் ெமன ேவண் ேகாள் 
வி த்  வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.24] 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යාංශය යටෙත් අද දින මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කරන ෙකොට අද ශී ලංකාව 
තුළ නිදහස් ෙසෞඛ්යය උපරිම ආකාරයට ජනතාවට භුක්ති විඳින්න 
ලැබිලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. අපි ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කරන 
විට ෙරෝගියා පරීක්ෂා කිරීම, ෙරෝග නිධානය පිළිබඳ පරීක්ෂණ,  

බාහිර ෙරෝගී අංශය, ෙරෝගීන්ට ෙන්වාසිකව ගත කිරීමට අවස්ථාව 
සැපයීම, ෙරෝගියාට ආහාර ලබාදීෙම් සිට ශල්යකර්මවලට බඳුන් 
කිරීම සහ  ෙරෝගීන් මාරු කිරීම දක්වා වු ෙම් සියලු අවස්ථාවන් 
ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අද අෙප් රට තුළ 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ලාංකීය ජනතාව විධියට අපට අෙප් ෙසෞඛ්ය ය 
ෙවනුෙවන් රජෙයන් විශාල සහනාධාර රැසක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව පවීණත්වයක් තිෙබන 
අමාත්යවරෙයක් බව කියන්න ඕනෑ.   

ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙරෝග නිවාරණය සහ 
පතිකාර - preventive and curative healthcare - යනුෙවන් 
ෙදෙකොටසක් හැටියට තමයි කථා කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මමත් මෙග් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය විධියට වසර 10කුත්,  
ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරිවරියක් විධියට වසර 6කුත් ෙසේවය කරන 
ෙකොට ෙරෝග නිවාරණ අංශය සම්බන්ධව මම දැකපු ෙදයක් තමයි, 
අද අෙප් ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය දර්ශක මට්ටම ඉහළට ෙගන යන්න 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් විධියට පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන්, 
මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, ෙසෞඛ්ය අධ්යාපන නිලධාරින්, 
ක්ෙෂේතවල කියා කරන මැෙල්රියා මර්දන ඒකකෙය් නිලධාරින් 
සහ ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරින් විශාල ෙසේවයක් ක රන බව. ඒ 
තුළින් ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නවා, අද අෙප් මාතෘ මරණ සංඛ්යාව 
සහ ළදරු මරණ සංඛ්යාව අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
පතිශක්තිකරණ කියාවලියත් ෙහොඳ මට්ටමක තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙරෝග නිවාරණ අංශෙය්දී ෙලොකු කාර්ය 
භාරයක් කරන ඒ ෙසේවකයන් ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ කියලායි මම හිතන්ෙන්.  

මම දන්න කරුණක් තමයි, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනියන් සහ මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහා 
කාර්යාල දීමනා හැටියට ලබා ෙදන මුදල කිසිෙසේත්ම පමාණවත් 
ෙනොවන බව. ෙමොකද, ක්ෙෂේත නිලධාරින් විධියට ෙගයින් ෙගට 
ගිහිල්ලා ෙම් වාෙග් පහසුකම් ෙදන තත්ත්වයක් ෙලෝකෙය් ෙවන 
කිසිම රටක රාජකාරි කරන නිලධාරින් අතරින් අපි දැකලා නැහැ. 
අවංක ෙසේවයක් කරන නිලධාරින් විධියට ඔවුන්ට කාර්යාල දීමනා 
ෙලස ලබා ෙදන මුදල ගැන අපට සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳව අෙප් ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරමින් ෙම් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් කාර්යාල දීමනා මුදල 
වැඩි කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

 ෙරෝග නිවාරණය ගැන කථා කරන විට ෙඩංගු උවදුර ගැනත් 
කථා කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුනුත් ෙඩංගු උවදුර 
නිසා ෙබොෙහොම අපහසුතාවට පත් වුණා. මාදිෙවල මන්තී නිවාස 
සංකීර්ණෙය් ෙරෝගීන් 35ෙදෙනක් පමණ වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් 
හිඟකමක් තිෙබන බව.  ක්ෙෂේත නිලධාරින් පමාණවත් සංඛ්යාවක් 
නැති නිසා අද විශාල ගැටලුවක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. මාදිෙවල 
පෙද්ශයට මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරෙයකුෙග් අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ලිපියකුත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ, 
"පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂතුමා, මාළිගාවත්ත මහෙල්කම් 
කාර්යාලය, ෙකොළඹ 10" යන ලිපිනයට. මාදිෙවල නිවාස 
සංකීර්ණය සහ පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය අධීක්ෂණය සඳහා 
මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරෙයකු පිටෙකෝට්ෙට් ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
නිලධාරි කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරන්න කියා ඉල්ලා තමයි ෙම් 
ලිපිය ෙයොමු කර  තිෙබන්ෙන්. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම 
ලිපිය මම සභාගත* කරනවා.  

1415 1416 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් වන විට 
මන්තීවරුන්ෙගන් සෑෙහන පිරිසකටත්, ඒ වා ෙග්ම ඒ දරු 
පවුල්වලටත් ෙම් ෙඩංගු උවදුරට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරයකුෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත් ෙම් නිවාස සංකීර්ණය තිබිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාව මුහුණ ෙදන 
ෙලොකුම අභිෙයෝගයක් තමයි ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට අෙප් 
ජනතාව ෙගොදුරු වීම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
අද අපට තිෙබන පධානම පශ්නය තමයි, ආහාර පුරුදු හා 

ව්යායාම අඩුකම නිසා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සෑදීෙම් පවණතාව වැඩි 
වී තිබීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න 
ෙම් ගැටලුව ගැනත් මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. අප වාෙග්ම, 
ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම් වන විට මුහුණ ෙදන පශ්නයක් 
තමයි ෙම් හදිසි අනතුරු. මාර්ග අනතුරු සංඛ්යාවත් එක්ක ෙරෝගීන් 
වැඩි ෙවලා, මරණ සංඛ්යාව වැඩි ෙවනවා. ෙම් සඳහා මූලික 
පතිකාර ඒකක, ඒ වාෙග්ම හදිසි පතිකාර ඒකක පර්යන්ත 
ෙරෝහෙල් සිට වැඩි කෙළොත් මා හිතන විධියට අපට ෙම් මරණ 
සංඛ්යාව අඩු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි. එම කාරණය පිළිබඳව මම 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.   

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවෙහස ෙවලා 
වැඩ කරන අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න සහාය ෙදන ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට, පවුල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන්ට, මහජන ෙසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරුන්ට, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු, අනිකුත් ෛවද්යවරු 
ඇතුළු ෙරෝහල්වල කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම නිලධාරින්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර ගරු එඩ්ව ඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 අප රෙට් ජනතාවට ඉතා වැදගත් වන අමාත්යාංශ ෙදකක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැන අදහස් පකාශ 
කරන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ෙගොඩක් සතුටු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව මට ලබා 
දුන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළමුෙවන්ම පුද කර 
සිටිනවා. 

මුලින්ම මා ෙමම අමාත්යාංශ භාරව සිටින ඇමතිතුමන්ලා 
පිළිබඳව වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන ඇමතිතුමාත්, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් පිළිබඳව අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. 
ෛවද්ය වෘත්තිෙය් නියැෙලන, ෛවද්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව මනා 
දැනුමක් තිෙබන අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කිරීම තුළ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
විශාල දියුණුවක් නුදුෙර්දී ඇති ෙවයි කියා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කම්කරු පශ්න පිළිබඳව ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක ඉන්න හිටපු අමාත්යවරෙයක් වූ ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ෙම් රජෙය් කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා 
ඇමතිවරයා විධියට එම අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් රෙට් කම්කරු 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල දියුණුවක් ඇති කරයි කියන දැඩි විශ්වාසයත් 
අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එහි රාජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරන අෙප් හිත මිත රවීන්ද සමරවීර මැතිතුමාත් දීර්ඝ 
කාලයක් ෙද්ශපාලනෙය් නියැෙලමින්, සමාජෙය් පශ්න පිළිබඳව 
ෙහොඳ අවෙබෝධයකික් කටයුතු කළ ෙකෙනක් නිසා ඒ  අත් දැකීම් 
තුළිනුත් විශාල ෙසේවාවක් සැලෙසයි කියා අපට විශ්වාස කරන්න 
පුළුවන්. 

අෙප් ෆයිසාල් කාසිම් මැතිතුමා ෙමම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමති වීම පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත දියුණු 
කරන්න එතුමාට ෙලොකු වුවමනාවක් හා උනන්දුවක් තිෙබනවා. ඒ 
වුවමනාව හා උනන්දුව තුළ අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තුවන ෙසේවා 
සලසන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩලයත් ෙලොකු කැපවීමකින් හා උනන්දුවකින් කටයුතු 
කරන බව අපි දකිනවා.  

ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් කියාත්මක කරන අවස්ථාෙව් ෙම් 
රජය 2016 අය වැය තුළින් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා දැකීමත් අපට ෙලොකු සතුටක්. මම හිතන 
හැටියට ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 21,500ක් 
2016 වසර ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමොන ආර්ථික 
අපහසුකම් තිබුණත් රජය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා ෙම් සා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත් 
අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ,  
දීර්ඝ කාලයක් එනම් ෙම් රෙට් පැවැති සෑම රජයක්ම ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. නමුත්, මහනුවර පළාෙත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම කඳුකරෙය් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු 
කරන්න තවත් අවස්ථා තිෙබනවා කියන එක අපි දකිනවා. 
මහනුවර මහ ෙරෝහල ගැන කථා කෙළොත්, මහනුවර මහ ෙරෝහල 
ලංකාෙව් ෙදවන ෙරෝහල හැටියටයි ගණන් ගැෙනන්ෙන්. නමුත්, 
ඒ ෙරෝහල තවමත් අංග සම්පූර්ණ ෙරෝහලක් බවට පත් වී 
ෙනොමැති බවක් අප දකිනවා. ඒ ෙරෝහෙල් අඩු පාඩු විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව විවිධ රජයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  
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1948 නිදහස ලැබීෙමන් පසුව ෙම් රට පාලනය කරපු සෑම 
රජයක්ම ඒ සඳහා උදවු උපකාර කළත්, තවමත් වැඩ ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරලා, ඒ ෙරෝහෙල් තිෙබන අඩු පාඩු සකස් කිරීම වැදගත් කියන 
එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙරෝහෙලන් පතිකාර ලබන්නට 
පිට පළාත්වලින් විශාල පිරිසක් එනවා. වයඹ පළාෙතන්,  උතුරු 
මැද පළාෙත් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන්, ඒ වාෙග්ම 
සබරගමු පළාෙත්, කෑගල්ල වාෙග් දිස්තික්කවලින් මහනුවර 
ෙරෝහලට ෙරෝගීන් විශාල වශෙයන් එනවා. උෙද්ට පතිකාර ගන්න 
ෙම් ෙරෝගීන් පැමිෙණන්ෙන් ඊට කලින් දින රාතී කාලෙය්යි. 
නමුත්, රාතී කාලෙය් එන ඒ අයට ෙරෝහල් භූමිෙය් ගිමන්හලක් 
නැතිකම තුළ bus standsවල තමයි ඒ අය රාතීය ගත කරන්ෙන්. 
ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කර, ඒ ෙරෝහල් භූමිෙය් 
ගිමන්හලක් ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලා මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා රජයට අපහසුවක් තිෙබනවා නම්, දානපතියන්ෙග් 
සහාය අරෙගන අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ ඒ 
කටයුත්ත කිරීම ඉතාම වැඩදායකයි කියන එක මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ෙප්රාෙදණිය ශික්ෂණ ෙරෝහල ගැන කථා කෙළොත්, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාට උපහාරයක් විධියට එදා ජපන් රෙටන් ඒක 
අපට ලැබුණා. ඒ ෙරෝහල එදා පටන් ගන්න ෙකොට තිබුණු 
තත්ත්වය අද නැහැ. අද නඩත්තු කටයුතු දුර්වල මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලය ආශිතව තිෙබන ඒ ශික්ෂණ ෙරෝහල විශ්වවිද්යාලෙය් 
සිසුන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතුවලට විශාල දායකත්වයක් සපයනවා. 
එම නිසා ඒ ෙරෝහල මනා තත්ත්වයකින් පවත්ෙගන යෑම ඉතා 
වැදගත් කියා මා සඳහන් කරනවා. ගම්ෙපොළ ශික්ෂණ ෙරෝහල 
වාෙග්ම අෙනකුත් පළාත් ෙරෝහල් වැඩිදියුණු කරන්නත් 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් රෙට් 
වැඩ වර්ජන වැඩි වශෙයන් සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් සිදු වූ වැඩ වර්ජන තුළින් අෙප් රෙට් අහිංසක ෙරෝගීන් 
විශාල වශෙයන් දුක් වින්ද බව අපි දැක්කා. සමහර අය මරණයට 
පත් වුණා. ඒ වාෙග් අවස්ථා උදා වීම තුළ ෙම්ක ෙලොකු හිංසනයක් 
කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ වර්ජන 
ඇති වීම ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෛවද්යවරු වර්ජනය 
කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් රටවල් ෙදක තුනක පමණක් බවයි අපි 
දකින්ෙන්. ඒෙකන් එකක් අෙප් රට බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෙම් වැඩ වර්ජන වළක්වා 
ගැනීම ඉතාම වැදගත් වනවා. 

ෛවද්යවරෙයක් බිහි කරන්න රෙට් මහ ජනයා විශාල 
වශෙයන් දායක වනවා. ෛවද්යවරෙයක් බිහි කරන්න, පුහුණු 
කරන්න රුපියල් මිලියන 12ක් විතර රෙට් සල්ලි වියදම් කරනවා. 
නමුත්, ඇතිවන ෙපොඩි පශ්නවලදී පවා ඒ අය වර්ජනයට ෙයොමු 
වන අවස්ථා අපි දැක්කා. පසු ගිය කාලෙය්ත්  තීරු බදු රහිත වාහන 
බලපත සම්බන්ධ කාරණයකදී ෛවද්ය සංගමය ඒකට මූලික 
ෙවලා වර්ජනයක් ඇති වන තත්ත්වයට  කටයුතු කළ බව අපි 
දැක්කා.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෛවද්යවරුන් ගැන කථා කෙළොත් 
උගත්, බුද්ධිමත් ෛවද්යවරුන් පිරිසක් තමයි අද ෙම් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්ෙන්.  

ෛවද්යවරුන් ෙම් විධියට වර්ජන ක ෙළොත් ඊට පහළින් ඉන්න 
අය ෙකොයි ආකාරයට කටයුතු සිදු කරාවිද කියන කාරණය අපට 
සැක සහිතයි. ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් අපි දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමවැනි වර්ජන ඇති වීම රටක 
දියුණුවට විශාල බාධාවක්. ෙමවැනි වර්ජන දිග්ගස්සා ගන්ෙන් 

නැතිව අපි විසඳා ගන්න ඕනෑ. යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් 
සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න අද අපට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. වර්ජන කරලා ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න 
උත්සාහ කරනවා නම් එය නිෂ්ඵල කියාවක් කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කාරණා පිළිබඳව 
දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් 
ඇති කිරීම වැදගත් වනවා. 

අද විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ ෙදකම ෙම් කටයුත්තට 
සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. රෙට් සිදු වන වර්ජනවලට කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශයත් වග කියන්න ඕනෑ. 
වර්ජනයක් ඇති වුණාම එය දිග්ගස්සන්ෙන් නැතිව ෙකටිෙයන් 
විසඳා ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. 
එය ෙම් රෙට් දියුණුවට ෙලොකු රුකුලක් ෙවනවාය කියන 
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ ආකාරයට 
කටුතු කර, අපි වර්ජන නැති කර ගන්න කටයුතු කරමුයි කියන 
කාරණයයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවාව 
ගැනත් මම යමක් කියන්න කැමතියි. අද ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
ෙසේවාව අයාෙල් යන තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා.  

අද ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවාව තුළ යම් යම් අයුතු කියා 
සිදු ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවාව තුළ විශාල වශෙයන් 
අය කිරීම් කරන එක ගැන අද කථා කළා. ඒ නිසා ෙරෝගීන් ඉතාම 
අපහසු තත්ත්වයට පත් ෙවනවා; පවුල් අනාථ ෙවනවා. අපි ඒ 
ගැන කනගාටුවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය්දී ෙරෝගීන්ට 
සිදු වුණු අඩන්ෙත්ට්ටම් පිළිබඳව  ෙතොරතුරු අපි පත්තරවලින් 
දැක්කා. ඒ කාරණා පිළිබඳවත් අවධානය  ෙයොමු කරලා, නීති 
රාමුවක් තුළ ඒවා කියාත්මක කිරීමට අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් ෙවයි කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. එය ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කරන 
ෙසේවාවක් බව අප මතක් කරන්න ඕනෑ. අපට එය පහසුෙවන් 
කරන්නට පුළුවන්.  

අද ෙරෝගීන්ට ෛවද්ය පරීක්ෂණ සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ෙගවන්න සිදු වනවා. ඒක ෙලොකු 
පාඩුවක්. ඒ නිසා ෙරෝගීන්ට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයන් ඇති 
වනවා. ඒ නිසා රජෙය් ෙරෝහල්වලිනුත් ෙගවීමක් තුළ ෙම් 
ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. රජෙය් ෙරෝහල්වලිනුත් මුදල් ෙගවලා ෛවද්ය පරීක්ෂණ 
කර ගන්න පහසුවක් ඇති වනවා නම් එය ඉතා වැදගත් බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. කාලය සීමිත බැවින්, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි  දහයක් ගත වුණා.  
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
තව ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වැඩිපුර විනාඩි හතරකුත් ගත වුණා.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙහොඳයි. මම දැන් කථාව අවසන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් තිෙබන ෙමම අමාත්යාංශ තුළින් ෙම් 
රටට විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කරන්න හැකි ෙවයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත්, ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාටත්, නි ෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ටත්, රාජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, නිලධාරි මණ්ඩලයටත් ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා 
අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[பி. ப. 5.40] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு ேநரம் தந்தைமக்கு 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
தற்ேபா  கூ தல் கவனம் ெச த்த ேவண் ய ைறகளில் 
சுகாதாரத் ைற ம் ஒன்றாகும். ேதகாேராக்கிய ள்ள ச கத் 
தினால்தான் நாட் ன் எதிர்காலத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம் 
என்ற ேகாட்பாட் க்கிணங்க, தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
சுகாதாரத் ைற பற்றி அதிக கவனம் ெச த்த ேவண் ள்ள .  

சுகாதாரப் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம் சுகாதார ேசைவப் 
பணிப்பாளர் நாயக ம் அண்ைமயில் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத் க்கு விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள சுகாதாரம் பற்றிய 
குைறபா கைள ஆராய்ந் ள்ளனர்.  உண்ைமயிேல இ  
வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம். இ ந்தா ம், இதில் ஒ  சிறிய 
குைறபா  இ க்கின்ற . அதாவ , சுகாதார அைமச்சின் 
குறித்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந் ெகாள் மா  தி ேகாண 
மைல மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு அைமச்சின் 
உத்திேயாக ர்வ அறிவித்தல் எ ம் கிைடக்கவில்ைல. 
உண்ைமயில் இ  கவைலயளிக்கின்ற விடயமாகும். 
இ ந்தேபாதி ம் எதிர்காலத்தில் இ ேபான்ற குைறகள் 
வராமல் கவனம் ெச த் மா  சுகாதாரத் ைற அதிகாாி 
கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கு இரண்  ெபா  ைவத்தியசாைலக ம் ன்  தள 
ைவத்தியசாைலக ம் இ க்கின்றன. ல்ேமாட்ைட ைவத்திய 
சாைல கடந்த ஆண் தான் தள ைவத்தியசாைலயாகத் 
தர யர்த்தப்பட்ட . இ  'சி' தரத்தில் இ ந்தேபாதி ம் இங்கு 
ைவத்தியர், தாதியர் மற் ம் ஏைனய ஆளணிகளில் 
பற்றாக்குைற அதிகம் காணப்ப கின்ற . இந்தக் குைறபா  
கைளக் கட்டம் கட்டமாகவாவ  நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
இந்த ைவத்தியசாைலயில் 'வாட் 'க்கள் மற் ம் பிேரத 
அைறகள் என்பவற்றின் ேதைவ அதிகம் காணப்ப கின்ற . 
அேதேநரம் அதன் பற்சிகிச்ைசப் பிாி  மிக ம் குைறந்த 
உபகரணங்க டன்தான் இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . 
ஆைகயால் இந்த விடயங்களிேல கூ தல் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். அேதேபான்  அங்கு physiotherapist 
ஒ வ க்கான ேதைவ ள்ள . ஆைகயால் அண்ைமயில் 
ெவளியான திய ஆளணியி ந்   ஒ வைர இங்கு நியமிக்க 
நடவ க்ைக எ க்குமா  நான் இந்த இடத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

குச்செவளி ைவத்தியசாைலயில் இர  ேநரத்தில் 
ைவத்தியர் எவ ம் இ ப்ப  கிைடயா . இதனால் அங்கு 
இர  ேநரத்திேல அவரச சிகிச்ைசகூட இடம்ெபற யாத 
ஒ  சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . ஆைகயால் மிக ம் 
கஷ்டத்தின் மத்தியில் மக்கள் அங்கு ைவத்திய ேசைவையப் 
ெபற ேவண் ள்ள .   

கிண்ணியா தள ைவத்தியசாைலக்கு ைவத்தியர், தாதியர் 
உட்பட ஆளணியினர் ேதைவயாக ள்ளனர். அண்ைமயில் 
இங்கு விஜயம்ெசய்த பிரதியைமச்சர் கு வினர் குறித்த 
ேதைவயில் சிலவற்ைற நிைற ெசய்  த வதாகக் 
கூறியி ந்தனர். எனி ம் இ வைர எந்த நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, இந்த விடயத்தில் கூ தல் 
கவனம் ெச த் மா  நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சுகாதார அைமச்சினால் 
இவ்ைவத்தியசாைலயின் அபிவி த்திக்குச் சுமார் 30 
மில் யன் பாைய ஒ க்கிய  மிக ம் சந்ேதாஷமான 
விடயம். இ ந்தேபாதி ம், குறித்த பணிகள் இன்ன ம் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. இப்ெபா  வ ட இ திப்பகுதி 
என்பதால், ெசல  ெசய்யப்பட ேவண் ய காலப்பகுதி 

வைடந்  அந்நிதி தி ம்பிப் ேபாய்வி ேமா என்  
கிண்ணியாப் பிரேதச மக்கள் கவைலயைடந் ள்ளார்கள். 
எனேவ, இந்த விடயத்தில் உடன் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
கிண்ணியா தள ைவத்தியசாைல ெவளிேநாயாளர் பிாிைவ 

இர  எட்  மணிவைர திறந்  ைவப்பதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் இந்த நைட ைற பின்பற்றப் 
ப வ  கிைடயா . எனேவ அங்கு OPD பிாி  இர  எட்  
மணிவைர இயங்க உடன் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

கிண்ணியா, கச்சக்ெகா த்தீ  ைவத்தியசாைல கிண்ணியா 
பிரேதச மக்களின் க்கிய ேதைவயாகும். ஆனால், தற்ேபா  
அங்கு OPD மட் ேம இயங்குகின்ற . ஆகேவ, இதைன 
ஆரம்ப ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த்த ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா  அங்கு ேநாயாளர்கள் 
தங்கிச் சிகிச்ைச ெப கின்ற 'வாட்' வசதிகைள ம் ஏற்ப த்தித் 
தரேவண் ம். ர் தள ைவத்தியசாைலயி ம் இேதேபான்  
பல்ேவ  குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. அதாவ  
ைவத்தியர், தாதியர் மற் ம் உபகரணப் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . விேசட ைவத்திய நி ணர்க க்கான 
வி திப் பற்றாக்குைற காரணமாக அங்கு அவர்கள் பல 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ேம ம், இங்கு நான் பல விடயங்கைளக் கூறவி ந்த 

ேபா ம், இப்ெபா  ேநரம் ேபாதாத காரணத்தால் 

1421 1422 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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அவற்ைறக் கூற யா ள்ள . எனேவ, இங்கு நான் 
சமர்ப்பிக்கும் சில சங்கங்களின் ேகாாிக்ைககள் அடங்கிய 
*ஆவணங்கைள ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் உள்ளடக்குமா  
ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்ைப வழங்கிய உங்க க்கு மீண் ம் 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez. You 

have four minutes.  

අපට තිෙබන ෙව්ලාව සීමිතයි. ඒ නිසා  ගරු මන්තීතුමන්ලා 
නියමිත ෙවලාෙව්දි කථාව අවසන් කරන්න. තව ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා තිෙදනකු  කථා කරන්න ඉන්නවා. 

 
[අ.භා. 5.45] 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන අවස්ථාෙව්දි 
ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය නිෙයෝජනය කරමින් මට ද අදහස් 
පකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලස්වා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද දින ෙපරවරුෙව් ෙමම විවාදය අතෙර් ගරු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා විසින් ෙම් සභාෙව් පවත්වන ලද කථාව මා 
සම්පූර්ණෙයන්ම සාවධානව අසා සිටියා. එතුමාෙග් කථාෙව්දි 
ෙද්ශීය ෛවද්ය ෙසේවාව තව දුරටත් දියුණු කිරීම සම්බන්ධ ෙයන් 
අදහස් පකාශ කළා. ඒ පිළිබඳව යම් අදහස ්කිහිපයක් සහ ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීමට මා අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

The Hon. Minister, (Dr.) Rajitha Senaratne, referred to 
the Ayurveda Medical Service Minute towards the end of his 
speech this morning, while elaborating the measures that he 
is initiating to improve the indigenous medical system in this 
country. The Ayurveda Act, No. 31 of 1961 as well as the 
Ayurveda Medical Service Minute should be amended to 
meet the present trends.  

I request that a National Policy for Indigenous Medical 
System be introduced. I understand that even the qualified 
ayurvedic medical practitioners' bills are not considered for 
“Agrahara” insurance scheme and institutions such as the Sri 
Lanka Ports Authority do not accept these medical 
practitioners’ bills for payment. The Registrar of Department 
of Motor Vehicles also do not accept ayurvedic medical 
practitioners' certification. All these should be rectified. 

Late Hon. (Dr.) Badi-ud-din Mahmud during his tenure 
as the Minister of Education granted university status to the 
College of Indigenous Medicine which was established in 
1929, bringing it under the University of Colombo for the 
first time in the Sri Lankan history. We remember this act 
with gratitude. 

The term “Ayurveda” includes Ayurveda, Unani and 
Siddha medicine too for practical purposes. There are quite a 
number of Unani medical practitioners pass out from the 
Institute of Indigenous Medicine in the University of 
Colombo. Unani medicines were imported only once from 
Hamdard (Waqf) Laboratory, New Delhi by the Ayurvedic 
Drugs Corporation in 2013. We have to continue to import 
effective Unani medicines since raw materials are not 
available in this country to manufacture quality Unani drugs. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
Okay. ෙද්ශීය ෛවද්ය ෙසේවාෙව් ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු 

කිරීමටත්, ෙද්ශීය ෙවදකම කර්මාන්තයක් ෙලස දියුණු කිරීමටත් 
අදාළ ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයට අයත් සියලු අංශ සඳහා ෙනොෙයකුත් 
රටවල් සමඟ අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ෙද්ශීය ෙවදකම 
ශීඝව දියුණු කිරීමට උපකාරී ෙව්.  

ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය හා සම්බන්ධිත රටක් ෙලස  අප රට 
ජාත්යන්තර තලය දක්වා නැඹුරු වීමටත්, අපට විෙද්ශ විනිමය  
ලබා ගැනීමටත් හැකි වී තිෙබනවා. 

යුෙරෝපීය රටවල් ඇතුළු අරාබි හා අපිකානු රටවල පවා විෙද්ශ 
සංචාරකයින් බටහිර ෛවද්ය කමය ෙවනුවට ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය 
කමය ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් තිෙබන තත්ත්වයක, සංචාරක 
කලාපවල තිෙබන එවැනි ෙපෞද්ගලික මධ්යස්ථාන රජය මඟින් 
නිරීක්ෂණය කළ යුතු වනවා.  

ආයුර්ෙව්ද මධ්යස්ථාන දැන් පවතින තත්ත්වයට වඩා 
වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්යයි. එවිට තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
හයියක් ලැෙබන විෙද්ශ විනිමය උපයන ආයතනයක් ෙලස එම 
මධ්යස්ථානය පරිවර්තනය වන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි.  දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතෙය් දැනට පවතින ගැටලු, අඩුපාඩු සහ එම 
අංශය නඟා සිටුවීෙම් හැකියාව ෙසොයා බැලීම සඳහා පළපුරුදු 
ෙජ්යෂ්ඨ ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් 
කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නැයි මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා.  ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor. You have 
only five minutes.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 5.51] 
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 

வழங்கப்பட் ள்ள இக்கு கிய ேநரத்திேல, கிழக்கு மாகாண 
சுகாதார அைமச்சராக ஏறக்குைறய இரண்டைர வ டங்கள் 
பதவி வகித்தவன் என்ற அ ப்பைடயில் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டம் ெதாடர்பாக, அதி ம் குறிப்பாக சுகாதார அைமச்சின் 
நிதி ஒ க்கீ  பற்றி என் ைடய ெபா வான சில 
க த் க்கைள நான் ன்ைவக்க வி ம்  கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விையப்ேபான்  
சுகாதாரத் ைறக்கும்  மிகத் தாராளமாகப் பணம் ஒ க்கப் 
பட் ள்ளதான , நிச்சயமாக ெபா மக்களின் உடல்நலம் 
மற் ம் ஆேராக்கியம்குறித்  இந்த அரசு மிக அக்கைறேயா  
இ க்கின்ற  என்பைதச் சுட் க்காட் கின்ற . வளர்ச்சி 
யைடந்த நா கேள  பிரமிக்கத்தக்க அள  இலங்ைகயில் கல்வி 
மற் ம் சுகாதார ேசைவகள் மிக நீண்ட காலமாக இலவசமாக 
வழங்கப்ப வ  பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். அ ேபால், 
இம் ைற ம் சுகாதார ேசைவைய  நிைலநி த் வதற்காகத் 
தாராளமாகப் பணம் ஒ க்கப்பட் ள்ள .   

இவ்வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி களின்ப  நாட் ல் 
ஆயிரம் dialysis units அைமக்கப்படவி க்கின்ற ெசய்தி 
யான , நிச்சயமாக ஒ றம் மக்களின்  சுகாதாரம் சார்ந்த, 
ஆேராக்கியம் சார்ந்த விடயங்களில் அரசாங்கம் 
அக்கைறயாக ள்ள  என்பைதச் சுட் க்காட் னா ம் 
ம றம் அ  ேவதைனயளிக்கின்ற ஒ  விடயமாக ள்ள . 
Dialysis unit என்ப  ைமயாகச் ெசய ழந்த சி நீரக 
ேநாயாளர்க க்குச் சிகிச்ைச அளிக்கின்ற ஒ  க வியாகும். 
அப்ப யாயின், நம  நா  சி நீரக ேநாயாளர்கைள 
ஆரம்பகட்டத்தில் குணப்ப த்த யாத நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ள  என்ப  ெவளிப்பைடயாக ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .       

 "Prevention is better than cure" என்பதற்ேகற்ப, MOH 
Office ஊடான ெசயற்பா கள் மற் ம் ேசைவகைள 
விஸ்தாிக்கேவண் ம் என்ப  என் ைடய அபிப்பிராயமாகும். 
சி நீரக ேநாையத் த க்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள் மிக 
அவசரமாக ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம். உண , கு நீர் 
பழக்கவழக்கங்கள் விடயத்தி ம் காத்திரமான ேவைலத் 
திட்டங்கள் சுகாதார அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். சுத்தமான கு நீர் இன்ைமதான் சி நீரக ேநாய்க்கு 
பிரதான காரணெமன்  ெசால்லப்ப கின்ற . அத்ேதா , 
உண ப் பழக்கங்க ம் காரணெமன்  ெசால்லப்ப கின்ற . 
ஆனால், இ தான் பிரதான காரணெமன்  கண் பி க்க 

யாத, அ குறித்  வைரயைற ெசய்ய யாத நிைலைம 
ெதாடர்ந் ம் காணப்ப கின்ற .  

இன்  உண ச்சாைலகளில் எல்லாம் சுைவ ட் கள் மிகத் 
தாராளமாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்றன. சுைவ ட் கள் 
என்பைவ இரசாயனப் பதார்த்தங்கைளக்  ெகாண்டைவயாக 
இ க்கின்றன. MOH Office ஊடாக அைவ ஆராயப்பட் , 
ஆபத்தான பதார்த்தங்களாக இ ந்தால் அப்பதார்த்தங்க க்கு 
மிகக் கண் ப்பான கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட ேவண் ம். 
அ ேபால ெப ம்பாலான ைவத்தியசாைலகளில் ம ந் கைள 
வழங்குவதற்கு envelope இல்லாத நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . ம ந் கைள - குளிைசகைள  எவ்வா  பாவிக்க 

ேவண் ம் என்ற குறிப்ேபா கூ ய envelope இல்லாத 
நிைலைம இலங்ைகயின் அதிகமான ைவத்திய சாைலகளில் 
காணப்ப கின்ற . இ குறித்  மாகாண சுகாதார 
அைமச்சர்க க்கான சம்ேமளனத்திேல பல தடைவ 
ெசால் ம் அதற்கான தீர் காணப்படாத  ரதி ஷ்ட 
வசமான ம் ேவதைனயான மாகும். இவ்வள  பாாிய பண 
ஒ க்கீ கைளச் ெசய்  ேசைவயாற் கின்ற சுகாதார 
அைமச்சி டாக இந்த விடயம் உடன யாகத் தீர்த்  
ைவக்கப்பட ேவண் ம்.  

Sir, there are some important matters I want to raise. 
In order to ensure availability of medical officers in 
hospitals, especially in the PMCUs, a one-man station, 
we must develop a system. That is very important. In the 
Eastern Province, we have experienced that. We have a 
PMCU, a one-man station, which sometimes operates 
partly or is closed completely because of the non-
availability of a Medical Officer. No Medical Officer 
comes forward to work in such units. Sometimes, we 
receive complaints from the public that there are no 
Medical Officers in the hospital and even if they come, 
they are available only for one or two hours.  

So, my earnest request is to consider developing a 
system to ensure availability of medical officers in such 
hospitals.   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, you make the complaint in writing and 

send it to us. Otherwise, we have no way to take action 
on that matter.  

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Okay. But, it is a common issue.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up your speech now.   
මීළඟට, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ආෙරෝග්යා පරමා ලාභා" 

කියන බුදු වදන අප හැෙමෝම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම "රෙජක් වුණත් 
ෙලෙඩක් නම් ඒත් පලක් නැහැ" කියන පැරණි කියමනකුත් 
තිෙබනවා. යහපාලන රජයට ඔක්සිජන් දුන්නු අෙප් ෙදොස්තර 
මහත්මයාට සම්මුති ආණ්ඩුෙව් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය ලබා දීම පිළිබඳව මා හදවතින්ම සතුටු 
ෙවනවා.  

2016 වසරට අද සම්මත  කර ගන්නා  අෙප් අමාත්යාංශයට 
අදාළ වැය ශීර්ෂ ෙම් රෙට් බහුතර අහිංසක, අසරණ ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ කටයුතු ඉහළ නංවන්නට දායක ෙව්වි කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා. මට ලැබිලා තිෙබන කාලය ඉතාමත් සීමිතයි. 

1425 1426 
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ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කරන්න තිබුණත්, ෙම් විනාඩි 7ක කාලයක් තුළ 
කුමක්ද කරන්ෙන් කියන ගැටලුව තුළ මම ෙබොෙහොම අසරණ 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා ලක්ෂ ෙදකක් වූ 
නාත්තන්ඩිය, ෙවන්නප්පුව ආසන ෙදෙක් ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑයි කියලා මට හිතුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 1882දී ඒ පෙද්ශෙය් හිටපු ෙසොයිසා කියලා 
දානපති මහත්මෙයක් භූමිය පරිත්යාග කරපු මාරවිල මූලික 
ෙරෝහල වර්තමානෙය් නාත්තත්ඩිය, ෙවන්නප්පුව කියන ආසන 
ෙදෙකහිම ලක්ෂ ෙදකකට අධික ජනතාවට ෙසේවය සපයන්නට 
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 වර්තමානෙය් ෙම් ෙරෝහල පිළිබඳව තිෙබන පධානතම ගැටලුව 
තමයි, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේත යට සහ ෛවද්ය පහසුකම් සපයන්නට 
ඉඩම් පමාණයක් ෙනොමැතිකම. ෙම් වන විට මම ගරු ඇමතිතුමා 
එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකවත් කථා කර තිෙබනවා. 
ෙසොයිසා කියන මහත්මයාෙග් පරම්පරාෙවන් එන වර්තමාන 
දානපතිෙයක් ෙම් ඉඩෙම් අක්කර 2ක විතර පමාණයක් වර්තමාන 
වටිනාකමට පරිත්යාග කරන්න කැමැත්ත පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව පකාශ කරන්න කාලය ෙනොමැති නිසා එයට අදාළ විස්තර 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.  

2016 අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුළත ඉඩම් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව 
යම්කිසි ගැටලු, පශ්න තිෙබනවා නම්, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ෙහෝ 
ඒ සඳහා අවශ්ය යම්කිසි අනුමැතියක් අර ෙගන ඉඩම් පමාණය 
ලැබුණු අවස්ථාෙව්,  එය ලබා  ෙගන අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට 
බලපාන ෙම්  පශ්නය විසඳා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  නිදන්ගත ෙරෝග, 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳව පශ්න රාශියක් ෙම් රට තුළ 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීෙම්දී ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අපි අද දවෙසේ  කථා කරන්න ඕනෑ. මම විශ්වාස 
කරනවා, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් 
නිදන්ගත ෙරෝග පිළිබඳව ෛවද්ය පතිකාර ලබා ගැනීමට ෙද්ශීය 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතය තුළ සිටින ෛවද්යතුමන්ලාෙග් සහ 
පවීණයන්ෙග් දැනුම, ශක්තිය සහ ඔවුන්ෙග් කැපකිරීම දායක කර 
ගන්නා පමාණය මීට වඩා තවත් වැඩි කර ගන්න උත්සාහ කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ, ලංකාවම, ෙලෝකයම 
එෙහම නැත්නම් මුළුමහත් පෘතුවියම නිෙරෝගීව තබන්නට අවශ්ය 
කරන ෛවද්ය මධ්යස්ථාන රැක ගැනීමට ෙම් වැය ශීර්ෂ හරහා 
ෙවන් වන මුදලින් 2016 වර්ෂෙය් ෙම් සම්මුතිවාදී  ආණ්ඩුව තුළින් 
ෙම් අමාත්යවරයා  යමක් කරයි කියා විශ්වාස කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තීය සමිති නායකෙයක් 

හැටියට, සිවිල් සමාජ ව්යාපාරයක නායකෙයක් හැටියට කම්කරු 
හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් 
කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සමාජ 
සාධාරණත්වය උෙදසා යුක්තිය, ධර්මය, නීතිය රජ කරන 
සමාජයක් බිහි කරලා, ඇති නැති පරතරය නැති කරන්න, පන්ති 
විරහිත සමාජයක් බිහි කරන්න ෙම් රෙට් අභිමානවත් ෙගොවිජන 
නායකෙයක් ජනාධිපති ධුරයට පත් කරලා, එතැනින් එහාට ෙම් 

ෙලෝකය ජය ගන්න පුළුවන් අගාමාත්යවරෙයක් ෙම් රටට බිහි 
කරන්න ජනවාරි 08වැනි දා ජයගහණය කළ ෙපොදුජන අරගළය 
තුළින් අපට වරම ලැබුණා.  

ෙම් රෙට්  කම්කරු අමාත්යවරෙයක් ෙවලා ඉන්න ෙකොට ලබා  
දුන්, ජනාධිපතිවරයා ෙවලාවත් අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ඉටු ෙනොකළ, 
කම්කරු පඥප්තිය පිළිබඳ ෙපොෙරොන්දුව අෙප් යහපාලන රජෙය් 
පස් වසර තුළ ඒකාන්තෙයන්ම ඉටු කරවා ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
දර්ශකවල පධානතම සංඛ්යාෙල්ඛනය තමයි පාග්ධනය පිළිබඳ 
සංඛ්යාෙල්ඛනය. එයින් දැවැන්තම පාග්ධනය තමයි මානව 
සම්පත. ඒ මානව සම්පත ආරක්ෂා කරන්න තමයි  පරිණතම 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක් වන, කාර්යක්ෂම නායකෙයක් වන 
කලින් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටත් නායකත්වය ලබා දුන් අෙප් ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්  ඒ වගකීම 
භාර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  1994  එතුමන්ලාෙග් රජෙයන් 
- එතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙයන් - ෙම් රෙට් සමසත් වැඩ කරන 
පන්තිය ෙවනුෙවන් දුන්න ෙපොෙරොන්දුව 2016 - 2017 වන විට ඉටු 
කරාවිය කියලා. ඒ වාෙග්ම දින පෙහේ සතිය වාෙග්ම අපි 
ෙපොෙරොන්දු වුණ පරිදි රුපියල් 10,000න් අවම වශෙයන් රුපියල් 
5,000ක්වත් මූලික වැටුපට එකතු කරන්න කියා කරන්නය කියා 
මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් සහ ෙම් රජෙයන් ෙම් රෙට් මුළුමහත් 
වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒ මුදල 
විශාම වැටුපට එකතු කිරීමට සලකා බලන්නම් කියලායි ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. නමුත් මතක තියා ගන්න මෙග් 
මවත් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරකට වැඩි වැටුපක් ගත්ත රජෙය් 
ෙසේවිකාවක්. නමුත් අද රුපියල් 50,000කට අඩු විශාම වැටුපකට 
තමයි ඇය හිමිකම් කියන්ෙන්. එෙහම නම් සාමාන්ය 
කම්කරුවකුට ලැෙබන විශාම වැටුෙපන් තමන්ෙග් දුවා දරුවන්ට 
උගන්වලා ඉදිරියට ජීවත් වීම විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවය හරියට කළමනාකරණය කරලා,  විධිමත් විධියට 
ඉදිරියට අ රෙගන යනවා නම් ''ඕටී'  පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම ආයතන පධානියාෙග් අෙත් 
තමයි ඒ තීන්දු තීරණ තිෙබන්ෙන්.  කාර්යක්ෂම රාජ්ය ෙසේවය 
තුළින් ඉදිරියට යනවා නම්  '"ඕටී'' පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 
රුපියල් 5,000ක අවම වැටුප මූලික වැටුපට එකතු කරන්න 
වාෙග්ම, එෙහම නැත්නම් අනාගතෙය්දී විශාම වැටුපට 
අනිවාර්යෙයන්ම එකතු කරලා ෙදන්නකියලා ෙම් රෙට් වැඩ 
කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඉල්ලීමක් - ආයාචනය - කරනවා. 

දැන් ලංකාෙව් දැවැන්තම මාෆියාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
"මෑන්පවර් මාෆියාව". ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවෙය්දී රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමන්ලා, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමන්ලා, සුජීව ෙසේනසිංහලා පාරට බැහැලා "මෑන්පවර්" 
ෙසේවකයන් එක්ක අත් වැල් බැඳ ගත්තා, "අෙප් රජයක් තුළ ෙම් 
ශමය සූරා කන මාෆියාව අෙහෝසි කරනවා"ය කියලා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න ෙබොෙහෝ නායකයන්ෙග්, මැතිඇමතිවරුන්ෙග් 
 දරුවන්ෙග් වාෙග්ම, මන්තීවරුන්ෙග් නමට තමයි "මෑන්පවර්" 
සමාගම් තිෙබන්ෙන්. ශමය සූරා කන ඒ වහල් ෙවෙළඳාමට  අපි 
තිත තියන්න ඕනෑ. ෙම් වනෙකොට SLT සමාගෙම් අවුරුදු හත 
සම්පුර්ණ කරපු "මෑන්පවර්" ෙසේවකයන්  1,228 ෙදෙනකු 
ඉන්නවා. ෛමතී පාලන න්යාය පතෙය් තිබුණ විධියටම, ජනවාරි 
මාසෙය් 29වැනි දා අතුරු අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණ විධියටම, 
මැයි මාසෙය් 01වැනි දා මැයි දිනෙය්දී අෙප්  ජනාධිපතිතුමා දුන් 
පතිඥාව විධියටම, අවුරුදු හතට වැඩි සියලුම "මෑන්පවර්" 
ෙසේවකයන් ඒ ඒ ආයතනවලට අන්තර්ගහණය කරන්න කියලා 
මම ෙම් රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමා, "මෑන්පවර්" කමය ගැන අපි දැන් සාකච්ඡා 

වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා.  "මෑන්පවර්" කමය තහනම් කරන්නත්, 
ඒ වාෙග්ම "මෑන්පවර්" කමයට බඳවාගත් සියලුම ෙසේවකයන් 
ස්ථිර කරන්නත් ඉතාම ඉක්මනින් රජයට ෙයෝජනාවක් කරන්න  
මම අදහස් කරනවා. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම පින්. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
රජෙය් අනුමැතිය ඇතිව කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් 

ඉදිරිපත් කරලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳ පියවර ගන්නවා. 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ඇත්තටම ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරත් සමඟම ඔබතුමාට 

ලබා දී තිබූ කාලය අවසන් වුණා. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කාලය ලබා ෙදන්න. 

මෙග් පියාට අදාළ විෂයය ගැනවත් කථා කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  
ඒ නිසා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පැත්තට මම ඉක්මනින් යන්නම්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් තමයි ගන්ෙන්. 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 වකුගඩු ෙරෝගීන් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන අවුරුදු හයක් සටන් 

කළ පුද්ගලයකු වශෙයන් මා දන්නවා, වකුගඩු ෙරෝගය සහ ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝග  නිවාරණය සඳහා දැවැන්ත කියාමාර්ගයකට 
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව.  ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
අදාළ නව නිර්මාණ ෙලෝකය ජයගහණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඒ අයට අවශ්ය  නවීන පරීක්ෂණාගාර බිහිකර නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයක් ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත් දායක ෙවන්න 
කියලා මම කියනවා. "ෛමතී පාලනයක්" න්යාය පතය 
යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා, 2003 අංක 33 දරන ආබාධිත සහිත 
තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත 
කියාත්මක කර ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කරන්න කියලා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් සහ ෙම් රජෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය, ෛවකල්පික ෛවද්ය කමය යනාදී 
සියල්ල ඒක රාශි කරලා බටහිර ෛවද්ය විද්යාවත් සමඟ අත්වැල් 
බැඳෙගන, එකම ෙරෝහලක් තුළ ෙම් ෙදඅංශයටම කටයුතු කළ 

හැකි ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට අමාත්යවරයාට 
හැකිෙව්වා කියා මම පාර්ථනා කරනවා. ෙම් රටට ෙක්රලය වාෙග්  
රටවලින් දැනුම ලබාෙගන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය කමය ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන්නටත්, ඒ තුළින් 
අෙප් රට නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් 
කරන්නටත් අමාත්යවරයාට හැකිෙව්වායි කියා මම පාර්ථනා 
කරනවා.   

ඒ එක්කම, ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලය closed department  
එකක් යටතට පත් කරලා, පහළ සිට ඉහළ ෙසේවකයන්ට අවශ්ය 
පුහුණුව ලබා දීලා, ඒ කටයුතු විධිමත් කරලා, කාර්යක්ෂම ෙසෞඛ්ය 
කාර්ය මණ්ඩලයක් බිහි කරන්නටත් හැකියාව ලබා ෙදන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම, අෙනකුත් අතුරු ෙසේවා කාණ්ඩ 8, 9ටම අයිති 
නැති, රටටම ජීවය ලබා ෙදන පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන්  
අසාධාරණකම්වලට ලක් වී  සිටිනවා. ෙලෝකයම ජයගත් සංෙක්ත 
ඇති ඒ පවුල් ෙසෞඛ්ය නිලධාරිනියන් ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉටු 
කර ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.   

FUTA එක සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා 
ඉල්ලනෙකොට, FUTA එකත් එක්ක පාරට බහින්න ඇමති 
ෙකෙනකුෙග් පුෙතක් හැටියට මමත් ගියා. නමුත් එදා GMOA 
එක ආෙව් නැහැ. වාහන පර්මිට් එක ෙලොකු වුණාට, 2006/06 
චකෙල්ඛය අනුව ෛවද්යවරුන්ෙග් වැටුප් විෂමතාවත් දැවැන්ත  
විධියට තිෙබනවාය කියා මම කියනවා. අන්න ඒවා ගැන කථා 
කරන්න. එදාට අපි මන්තීකම් දමලා හරි ඒ ෙවනුෙවන් පාරට 
බහින්න සූදානම්. මා ඕ ෙසේතුං කියපු විධියට කන්දක් තිෙබනවා 
නම්, කන්ද කඩලා බිම දමලා හරි අෙප් ගමන අපි ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ. ඒ ගමන ඉදිරියට යන්න යහ පාලන රජයට ශක්තිය ෛධර්ය 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

 
[අ.භා. 6.08] 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතුෙව් ෙබොෙහොම සැරට 

කථා කරන්ෙන් තාත්තා විතරයි කියලා. බලනෙකොට පුතා ඊට 
ෙදෙවනි නැහැ. තරුණ මන්තීවරයකු වන අපි එතුමාට ශුභ 
පතනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, අද දවෙසේ ෙම් සභා ගර්භය තුළ කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය,ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශ ෙදක පිළිබඳව 
කරුණු රාශියක් සාකච්ඡා වුණා. මම හිතන විධියට අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ ගැන කියන්න ෙවලාවක් ඉතුරු 
ෙවලා නැහැ. ''සියලුම කුණු ෙබංගාල ෙබොක්කට'' කිව්වා වාෙග් 
අන්තිමට  මටත්, ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් අෙප් පිළිතුරු 
කථා කරන්න විනාඩි පහ බැගින් ෙවලාව ඉතුරුෙවලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා කම්කරු අමාත්යාංශය ෙම් රෙට් 
ඉතාම  වැදගත් අමාත්යාංශයක් බව. නිදහෙසන් පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් 
අමාත්යාංශ  5ක් 6ක්  පැවැතුණු ෙවලාෙව්ත් කම්කරු අමාත්යාංශය 
තිබුණා. නමුත් සමහර මන්තීවරු ඒ අයෙග් කථාවලදී අෙප් විෂය 
පථයට අයත් වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. ඒ ගැන මම 
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කනගාටු ෙවනවා. මට පුදුම හිතුණා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමා වාහන පර්මිට්  එක ගැන 
අෙපන් ඇහුවා. ඒ පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී ෙදතුන් 
වතාවක් පකාශ කළා.   

එදා  අය වැෙය් ෙදවනවර ඡන්දය පැවැති ෙවලාවට කලිනුත් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි පකාශයක් කළා. ඒ කාරණය 
අෙප් අමාත්යාශයට අයිති ෙදයක්  ෙනොවයි.  මම හිතන හැටියට ගරු 
අගමැතිතුමාත් ඒ ගැන ෙපෙර්දාත් කථා කළා; ඊෙයත් කථා කළා; 
අදත් කථා කළා. ඒ අනුව පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉතින් වර්ජනය කරන්න ඕනෑ නම්, 
ඒක කර ගන්න පුළුවන්. දැන් වැඩත් අඩු ඇති කියලා මම හිතනවා. 
ඒ නිසා ඒ ටික කර ගත්තාෙව්. [බාධා කිරීමක්] මට ඒවා ගැන 
කියන්න ෙවලාවක් නැහැ. මට විනාඩි පහයි කථා කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ස්ථිරවම ඒක ෙදනවා. ඒක ෙදන 
බවත් අපි කියා තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්. මට කියන්න 
වුවමනා වුෙණ්, ඒ කාරණය අෙප් අමාත්යාංශයට අදාළ නැහැ 
කියන එකයි.  

 දින පහක් වැඩ කරපුවාම වැඩ කරන පැය ගණන පිළිබඳව 
එතුමා නැවත වතාවක් අෙපන් ඇහුවා. ඒ ගැන කම්කරු 
පඥප්තිවල,  නීතිරීතිවල තිෙබනවා. දවසකට පැය අෙට් ෙසේවාව 
අපට  වැඩි කරන්නට බැහැ. දින පහක් වුණාම ඒ පැය හතළිෙහේ 
සීමාව තිෙබනවා. ඒක වැඩි කර ගන්න අවශ්ය නම්  ඒකට කම 
තිෙබනවා. අවශ්ය නම්  overtime එෙහම  කර  වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කර ගන්න  පුළුවන්.  

ඊළඟට, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා ෙසේවා 
නියුක්තියන්ෙග් භාර අරමුදල - EPF , ETF - එකතු කිරීෙම් 
කතන්දරය පිළිබඳවත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් ගැන  අපි කිහිප 
වතාවක්  ෙම් ගරු සභාව තුළ පකාශයන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධව ගරු අගමැතිතුමා අෙප් ගරු ඇමතිතුමාවත්, මාවත්, 
අෙප් නිලධාරින්වත් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා, වෘත්තිය සමිති 
නායකයනුත්  එතැනට කැඳවා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා.   

එම සාකච්ඡාවට ආපු නිලධාරින්ෙග් ලැයිස්තුව ඒ ගරු 
මන්තිතුමා  අෙපන් ඉල්ලුවා.  අපට ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. අපි 
ඕනෑ නම් ඒ ලැයිස්තුවත් ලබා ෙදන්නම්. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී වෘත්තීය 
සමිති නායකයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් ෙයෝජනාවට ඒ අය 
විරුද්ධ නැහැ.  නමුත්  ඒ අය  ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ගැන සහතිකයන් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ කියලා. මහ 
බැංකුෙවන් ෙම් සල්ලි  එළියට ගන්න  එපා කියලා. ෙම් වාෙග් 
කථිකාවක් තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය  ෙයෝජනා ගැනයි  අපි කථා කරන්ෙන්.  ෙම්ක 
අෙප් අවසාන තීන්දුව නම් ෙදවැනි  වතාෙව් අය වැය කියවපු 
ෙවලාෙව් අපි ඡන්දය ලබා  ෙගන ෙම්ක අවසාන කර ගන්නවාෙන්. 
මාසයක් නිකම් අපි  ෙමතැන ෙපටල් පුච්චන්ෙන් ෙමොකටද? මතක 
තියා ගන්න, ෙම් ගැන සාකච්ඡාවට ලක් වුණා.  ඒ වෘත්තිය සමිති 
නායකයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? පළමුවන වතාවට ආණ්ඩුවක්  
හැටියට වෘත්තිය සමිති නායකයන් කැඳවලා, ඒ අයට අදහස්  
දක්වන්නට   ෙම් ආණ්ඩුව අවස්ථාව ලබා දුන්නාය කියලා  ඒ අය 
අගමැතිතුමාට සත්ුතිවන්ත වුණා.   

ශී  ලංකා  නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ  වෘත්තීය  සමිති    
නායකයාත් ෙම්ක කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "අෙප් රජය  කාලෙය් 
අෙපන්වත් ඇ හුෙව් නැහැ. නමුත්  දැන්  ඔබතුමා අපට ආරාධනා  
කිරීම ගැන සතුතිවන්ත ෙවනවා"යි කියලා. අදහස් තිෙබනවා නම්, 
ෙම් ගැන සැකයක් තිෙබනවා නම්, කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. 

ෙම්ක අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, කාරක සභා 
අවස්ථාව ට  දාලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මුතියත් අරෙගන  කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්  කරලායි    අනුමත  කර ගන්ෙන්.   

පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණ විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙළවල් 
කරෙගන යන්ෙන්  නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය්   EPF  එකට ෙමොකද 
වුෙණ් කියන එක  ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම දන්නවා.   ඒ  අහිංසක 
කම්කරුෙවෝ විතරයි  දන්ෙන් නැත්ෙත්.   ඒ ගැන අහනෙකොට,  
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, ෙම්වා කරන ෙකොට හැම 
එක්ෙකනාෙගන්ම අහලාද කෙළේ කියා. ඒ මුදල් ෙකොෙහේද 
ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්? ෙමොනවාද ඒවාට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  EPF එකට  ෙවච්ච ෙද් දන්නවාද?  නැහැ. එමනිසා 
මතක තියා ගන්න ෙවන ආණ්ඩු කරපු ෙද්වල්  කර අපි අමාරුෙව් 
වැෙටන්න ෙනොෙවයි. අපි අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  
අලුෙතන් ෙම් කමය ගැන සිතනවා.  

අපි ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට දන්නවා,  රක්ෂාවල් ෙසොයා 
ෙගන සිය ෙදෙනක් ආෙවොත්, එයින්  සියයට  90 ක් ඉල්ලන්ෙන්  
රජෙය් රැකියා. ඒ ෙමොකද? විශාම වැටුප නිසා. ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාත්,  මමත් "සුභාරති" වැඩසටහනට ගිය ෙවලාෙව්ත්   
ෙම්ක අෙපන් ඇහුවා. අපි ඒක කිව්වා. විශාම වැටුප පිළිබදව 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. වෘත්තීය සමිති 
නායකෙයෝත් අපිට කිව්වා.  ඒ ගැන අපි  කථිකාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.   ඒ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් වුණාම,   ඒ තීන්දුව 
ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

අෙනක් කාරණය  රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන රුපියල් 
10,000 දීමනාව ගැන.   අෙප් තරුණ  ගරු මන්තිතුමා කිව්වා, අඩු 
ගණෙන්  රුපියල් 5000ක්වත්  මූලික  වැටුපට එකතු කරන්න 
කියලා.  අපිත් කැමැතියි. රුපියල් පන්දාහක් ෙනොෙවයි,  රුපියල් 
දහ දාහම  වුණත් මූලික වැටුපට  එකතු කරන්න අපි  කැමැතියි.  
නමුත් මතක තියා ගන්න,  අපි ෙම්   ආණ්ඩුව භාර අරෙගන තවම 
ෙපොඩි කාලයයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් මැතිවරණ 
පකාශනෙය් අපි ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන්ෙන් පැය විසිහතෙරන්,  
දවස් ගණෙනන්  ෙම්  ඔක්ෙකොම   කරනවා කියලා ෙනොෙවයි.    
ෙමය  ආරම්භයක් විතරයි. ෙමොකද,  විශාල බරක් අද ෙම් ආණ්ඩුව  
කර පිට තිෙබනවා. පසුගිය කා ලෙය්  ලබා ගත් ෙකෝටි ගණන් ණය   
අපි ෙගවන්නට  තිෙබනවා.   ඒවා කරන ගමන්  තමයි ෙම් සහනත් 
ෙදන අතරම අධ්යාපනයට,  ෙසෞඛ්යයට විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරමින්   ෙම් වැඩකටයුතු  කර ෙගන යන්ෙන්.   ෙම් සියලු ෙදයම 
අපට එක වතාෙවම  කරන්නට බැරි ෙවයි.  එම නිසා ඉදිරිෙය් දී  
අපි ඒ ගැන කටයුතු කරන්නපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියන 
එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, manpower ෙසේවකයන් ගැන 
ගරු ඇමතිතුමා දැනුත් කිව්වා. ෙම්  අංශය අදාළ  වන්ෙන් අපට 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙසේවකයන් ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ඉන්නවා; 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා.  අදාළ අමාත්යවරුන් ෙම් 
වනෙකොටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා,  
පතිපත්තියක්  හැටියට ඉදිරිෙය්දී  manpower  ෙසේවාව  නතර 
කරන්නට කටයුතු කරනවා කියලා. මම හිතන විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ලැබුණා.  

ඊළඟට, ෙම් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය.  
ෙම්ක දැන් පමාද ෙවලා තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. වතු සමාගම් 
සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවතුණා. අපි දන්නවා, Collective 
Agreement එක අවුරුද්දකට වතාවක් අලුත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා. මාර්තු මාසෙය්  ෙම්ක කරන්න තිබුණු බව ඇත්ත. 
පමාදයක් තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා.  නමුත් පසු ගිය කාලෙය්දී   
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සමහර වෘත්තීය සමිති ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණ වැඩ සටහනකට 
ඇතුළත් කර ගැනීම නිසා අද තිෙබන තත්ත්වය පැන නඟින්නට 
ෙමය  පධානම ෙහේතුවක්  ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 1,000ක් 
ෙදනවා කියලා පසිද්ධිෙය් කිව්වා. ෙම්ක කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එම නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම 
පවත්වලා තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමාත්, මමත් ඊළඟ සතිෙය්දී ෙම් 
ගැන අවසාන තීන්දුවක් ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙමය මාස ගණනාවක්ම කල් පැනපු පශ්නයක්.  ඒ නිසා 
ෙම් ගැන වහාම තීන්දුවක් ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි ඊළඟ සතිෙය්දී 
ෙම් පිළිබඳව අවසාන තීන්දුවක් ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
එම පශ්නයත් එතැනදී විසෙඳයි.  

ඒ පශ්නය විසඳුනාම, ඊළඟට  ඒෙගොල්ලන් පශ්න කරාවි, "ෙම් 
පමාද වුණු මාස 08ක, 09ක කාලයට ෙමොකද කරන්ෙන්? අපට හිඟ 
වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඉතින් ඔය වාෙග් පශ්න 
ගණනාවක් ෙමයින් මතු ෙවනවා. අපට තීන්දු තීරණ ගන්න 
ෙබොෙහොම ෙලෙහසියි. නමුත්  ඒවා කියාත්මක  කරන්නයි ටිකක් 
අමාරු.  එම නිසා අපි ඉදිරිෙය්දී සියලුම අදාළ පුද්ගලයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ලබන සතිෙය්දී ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ගන්නවා 
කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් හිටපු  අමාත්යතුමා වන  ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා 
ෙහොඳ කාෙලෝචිත ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. සමහර ඒවා 
අපි දැනටත් කියාත්මක කර ෙගන යනවා. එතුමා කම්කරු නඩු - 
LT නඩු- සම්බන්ධව විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. කම්කරුවන් 
සම්බන්ධ  නඩු විභාගවලදී තීන්දුවක් ලබා ෙදන්න කාලයක් ගත 
ෙවනවා.  එම  නිසා  අදාළ කම්කරුවා ෙසේවෙය් ෙයොදවා,  ෙසේවා 
ෙයෝජකයා විසින් නඩුව සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි  කියා මාර්ගවලට 
යන විධියට කටයුතු  සකස් කරන්න කියලා එතුමා ෙයෝජනා කළා. 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු කරන්නම්. ඒ 
සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 

මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම කිව්වා, ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා 
සමාගම් අලුෙතන් බිහි වුණාම ෙම් සමාගම්වල කම්කරුවන්ට 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවයි කියලා. මම හිතන විධියට අපි ඒ ගැන  
අනිසි බියක් ඇති කර ගන්නට ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, රට ඉදිරියට 
යන්න නම්, ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට  එන්නට ඕනෑ  බව අපි 
දන්නවා.  ඒෙකන්  අෙප් අහිංසක කම්කරුවන්ට යම්  පශ්නයක් 
ඇති ෙවනවා නම්, ඒ ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ෙම් සමාගම් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් දී, ෙකොන්තාත් අලුත් කිරීෙම්දී යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  අෙප් නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
කටයුතු  ඒ වනෙකොට ඉෂ්ට කරාවි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා.   

තවත් කරුණු රාශියක් ගැන කියන්නට තිෙබනවා. විදුලිබල 
මණ්ඩලය ගැනත් පශ්නයක්  මතු කළා.  මම හිතන්ෙන් එය අපට 
අදාළ ෙවන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන පිළිතුරක් උෙද් වරුෙව් 
ලබා දුන්නා.  අෙප් බදුල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා, එතුමාත් කම්කරු නායකෙයක්. අෙප් 
සමහර ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධාරින් සම්බන්ධව එතුමා 
ෙචෝදනාවක් කළා. මම හිතන හැටියට සමහර තැන් වල ෙපොඩි 
ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් ඇති. මා එම මන්තීතුමාෙගන්  ඉල්ලීමක් 
කරනවා,  ෙම් වැෙඩ්ට අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව ෙවනකන් 
ඉන්න එපා කියලායි. එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා නම්  
කරුණාකරලා අපට දැනුම් ෙදන්න. මම ඉන්ෙනත් බදුල්ෙල්. 
අහවල් නිලධාරින්ෙගන් අහවල් වැරැද්ද සිදු ෙවනවා කියලා 
කරුණාකරලා අපට දැනුම් ෙදන්න. එතෙකොට ඒ නිලධාරින් ගැන 
ෙසොයා බලා වහාම ඒ ගැන කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්.  ෙම් 

අහිංසක වතු කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් අපි ෙයෝජනාවක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා අෙප් නිලධාරි 
මණ්ඩලයක් ගිහිල්ලා ෙම් අයට තිෙබන පශ්න සම්බන්ධව  
සාකච්ඡා කරන්න ජංගම ෙසේවයක් පවත්වන්න අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.     

උදාහරණයක් විධියට නුවර එළියට අෙප් නිලධාරින් යනවා 
නම්,  වතු සමාගම්වල උදවියත් නුවර එළියට ෙගන්වනවා. ෙම් 
සියලු ෙදනාම ෙගන්වලා ඒ අයෙග් පශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරනවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන්ෙන්  ෙබොෙහොම සුළු පශ්න. 
එක්ෙකෝ නෙම් ෙවනසක් ඇති. ඔන්න ඔය වාෙග් ෙද්වල් නිසා 
ඒෙගොල්ලන්ට අසාධාරණයක් සිදු වනවා ඇති කියලා  අපි 
පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අපි ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි රජයක් විධියට 2016 වසෙර් 
ජනවාරි ඉඳලා ෙම් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මම වැඩි ෙවලාවක් ගත්ෙතොත් අෙප් අෙනක් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් එයින්  අසාධාරණයක් සිදු ෙවයි. තව කියන්න නම් 
ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන සියලුම 
නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙලොකු විෂය පථයක් තිෙබනවා. අපි ෙලොකු 
වැඩ ෙකොටසක් කරනවා.  ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්නට අපට  ලබා 
ෙදන සහෙයෝගය  පිළිබඳව  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා  
රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුද කරනවා. 2016 වර්ෂෙය්දී ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් 
රෙට් වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් මීටත් වඩා විශාල ෙසේවයක් 
කරන්නට ශක්තිය, ෛධර්ය, වාසනාව  සියලුම ෙදනාටම ලැෙබ්වා 
කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ස්තුතියි.   

 
[6.21p.m.] 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, today, I am happy to speak 
in the Committee Stage Discussion on the Votes of the 
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine. 

First of all, I would like to thank His Excellency 
President Maithripala Sirisena, Prime Minister, the Hon. 
Ranil Wickremasinghe and my Leader, the Hon. Rauff 
Hakeem for appointing me as the Deputy Minister in this 
Ministry. And I also would like to thank my Minister, the 
Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne, the Secretary to the 
Ministry, Dr. Maheepala Herath, the Director-General, 
the DDGs and the staff of my Ministry for giving me the 
support to carry out my work in the Ministry.  In fact I 
am happy to say that  their coordination and support help 
me to speed up my work.  

The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, the 
Parliamentarian from Batticaloa, pointed out this morning 
that we have not done work in the Tamil dominated 
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areas. I have here with me the Progress and Performance 
Report of 2014 -2015.  This has listed out the work that 
we have done. According to this Report, 99 per cent of 
the work done by the Provincial Council has been done in 
the Tamil dominated areas, except Kattankudy. I table* 
the relevant pages of the Progress and Performance 
Report for the Hon. Member’s reference. 

I also have another issue. මා ෙම් ඇමතිකම භාර ගත්තාට 
පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් සමහර මන්තීතුමන්ලා මෙගන් 
ඇහුවා, "ඔබතුමා ෙමොන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාද?" 
කියලා. "ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්යි" කියලා මම කියපු ගමන්, 
එතුමන්ලා ඇහුවා, "අය්ෙයෝ, රාජිත ඇමතිතුමාත් එක්කද? 
ෙකොෙහොමද එයාත් එක්ක වැඩ කරන්ෙන්?" කියලා.    

මම ඊෙය් එක්ෙකෙනකුට උත්තරයක් දුන්නා. මම අමාත්යාංශය 
භාරගත්තාට පස්ෙසේ මමත් මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්තුමාත් ගිහින් 
මෙග් ඇමතිතුමා හමු වුණා. ඒ ගිය ෙවලාෙව් අපි බලාෙපොෙරොත්තුව 
සිටිෙය්, අපි හිතුෙව් මට නැෙඟනහිර පළාත බලාගන්න කියලා 
ඇමතිතුමා කියාවි කියලායි. නමුත් එතුමා මට කිව්වා, ඔබතුමා මුළු 
රෙට්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය බලාගන්න කියලා. කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, අපි එකතු ෙවලා අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට වැඩ කරමු කියලා එතුමා අපට කිව්වා. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට සත්ුති 
කරනවා.  

මට ෙපෙනන විධියට, අෙප් ඇමතිතුමා TV එෙක් ටිකක් සද්දය 
දාලා කථා කළාම අෙප් මන්තීතුමන්ලා ටිකක් බය ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අපත් එක්ක ෙබොෙහොම 
හිතවත්කමින් වැඩ කරනවා. ෙගොඩක් පශ්නවලදී මම එතුමා එක්ක 
කථා කර තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට මම යම් යම් වැඩ කරලා 
ඇවිත් ඇමතිතුමාට කියනවා, ඇමතිතුමා, "මම ෙමෙහම කළා." 
කියලා. එතෙකොට ඇමතිතුමා මට කියනවා, "කිසි පශ්නයක් නැහැ. 
ඔෙහොම කරෙගන යන්න." කියලා. මෙග් නැෙඟනහිර පළාෙත් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාව පුරා තිෙබන ඉස්පිරිතාලවල පශ්න 
ගැනත් බලන්න අපට ශක්තියක් ලබා දී තිෙබනවා, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා. ඒ නිසා ඉදිරි අවුරුදු 5ක කාලය ඇතුළදී අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පශ්න ටික පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න මම 
උත්සාහ කරනවා කියලා කියන්න කැමැතියි.  

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පශ්න නැතිව ෙනොෙවයි. සෑෙහන්න 
පශ්න තිෙබනවා. සමහර පශන් ෙගන බලන ෙකොට, ඒවා 
buildings වාෙග්  infrastructure problems.  තව ෙගොඩක් පශ්න 
තිෙබනවා. අප සමඟ ෙබොෙහෝ ෙසයින් කථා වුෙණ් "ෙදොස්තර 
හිඟය" පිළිබඳ පශ්නයයි. තිකුණාමලය පෙද්ශයට ගිය ෙවලාෙව් 
අපි ගියා, ෙතොප්පූර් ඉස්පිරිතාලයට. එෙහේ හිටපු තරුණ ෙදොස්තර 
මහත්තයා, තමන් එක්ක වැඩ කරන්න කවුරුවත් නැතිව තනිවම 
මාස ගණන් වැඩ කර තිෙබනවා. අපි ගියාට පස්ෙසේ ඔහු අෙපන් 
ඉල්ලීමක් ෙකරුවා, "සර් මටත් ෙගදර යන්න ඕනෑ. මටත් 
ෙපොඩ්ඩක් ෙවලාව අරෙගන ෙදන්න. ෙමෙහේට කවුරු හරි ෙදන්න" 
කියලා. ඊට අල්ලපු ෙදමළ ගම්මානයට ගියාට පසේසේ, එෙහේ සිංහල 
lady doctor ෙකෙනක් ඉන්නවා අපි දැක්කා. එතුමියත් කිව්ෙව් අර 
වෙග්ම පශ්නයක් ගැනයි. එතුමියත් තනියම ඒ ඉස්පිරිතාලය 
කරෙගන යන කථාවක් කිව්වා. "අපට පුළුවන් තරම් උදවු 
කරන්න." කියලා එතුමිය කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර පෙද්ශවල ෙම්ෙක් 
අෙනක් පැත්තත් සිද්ධ ෙවනවා. මම මෙග් DG එක්ක ගියා 
පාලමුෙනයි hospital එකට. අපි යන ෙකොට ෙවලාව 4.00යි. 
ෙසොයා බලන ෙකොට, ෙදොස්තරවරුන් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා; ඒත් 
කවුරුවත් ඒ ඉස්පිරිතාලෙය් සිටිෙය් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්න 
ගියාට පස්ෙසේ ඉඳලා DMO මාත් එක්ක ෙපොඩ්ඩක් තරහා ෙවලා 
ඉන්නවා. එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. අපි කිව්ෙව්, 
"ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව් පඩි ගන්න මිනිස්සු. ඔබතුමන්ලා 
ෙවලාවට වැඩ කරන්න" කියලායි. එතැන හිටපු ෙලඩුන් බලන්න 
කවුරුත් සිටිෙය් නැහැ. ෙදොස්තරවරුන් නැති නිසා ඒ 
ඉස්පිරිතාලවලට ෙලඩ්ඩු යන්ෙන්ත් නැහැ. ඉතින්, අපි ඉස්පිරිතාල 
හදලා වැඩකුත් නැහැ. තමතමන්ෙග් රාජකාරිය තමතමන් හරියට 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එන අවුරුද්ෙද් -2016දී- 
ෙදොස්තරවරුන් 1,200ක් pass out ෙවන්න ඉන්නවා. ලංකාව පුරා 
ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අඩු පාඩු තිෙබන හැම තැනකටම 
ෙදොස්තරවරුන් ෙදන්න අපි ලෑස්ති කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්මයි, 
nursesලාෙග් හිඟයත්. Nurses හිඟය හැම තැනම වෙග් තිෙබනවා. 
Nurses හිඟය විසඳන්න, ඉදිරි අවුරුදුවලදී pass out වන 
nursesලාෙග් batchesවලින් ඉස්පිරිතාලවලට ලබා ෙදන්න අපි 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගොඩක් අය 
අෙපන් උපකරණ ඉල්ලා තිෙබනවා. අවුරුද්ෙද් අන්තිම නිසා අපට 
ඒවා ලබා දීෙම් කටයුත්ත කරගන්න ටිකක් අපහසු වුණා. නමුත් 
ඉදිරිෙය්දී ඒ උපකරණ ෙදන්න අපි කැමැති ෙවලා ඉන්නවා. මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට.  

ෙමවර Budget එෙකන් අ ෙප් අමාත්යාංශයට ෙගොඩක් සල්ලි 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න 
doctorsලාට, nursesලාට quarters සෑදීම සඳහා මුල් තැන ෙදන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය පහසුකම් 
නැති නිසා ඒ පෙද්ශවල ඉන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් අපි දැක්කා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு  ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
අපි කුච්චෙව්ලි ෙරෝහලට ගිය ෙවලාෙව් දැක්කා, 

තිකුණාමලෙය් ඉඳලා ෛවද්යවරියක් ඇවිල්ලා තනිවම වැඩ කර 
ෙගන යනවා. අෙප් DG මහීපාල මහත්මයාත් ඒ ගැන අවධානය 
ෙයොමු කළා. එතුමියට ඉන්න තැනක් ලැහැස්ති කරලා දීලා තමයි 
එදා අපි ආෙව්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද ඉස්පිරිතාලවල 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ, අෙප් Finance Ministerට. එතුමා ෙමවර අය වැෙයන් අෙප් 
අමාත්යාංශයට Rs. 180 billion ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ද ඇතුළත අපි ෙකොෙහොම හරි ඒ මුදල පාවිච්චි කරලා, ෙම් 
රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවනවා කියලා මම කියනවා.  

அ மட் மல்ல, எம  தி ேகாணமைல மாவட்ட 
உ ப்பினர் அவர்கள் நாங்கள் தி ேகாணமைலக்குப் 
ேபானேபா  அங்குள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகைள அைழக்க 
வில்ைல என்  குைற கூறியி ந்தார். நாங்கள் எங்க ைடய 
ேநரத்ைத மீதப்ப த் வதற்காக எந்த அரசியல்வாதிக க்கும் 
அைழப் வி க்கவில்ைல. இ ந் ம், நாங்கள் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்குச் ெசல்வதாகக் ேகள்விப்பட்ட சில 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அரசியல்வாதிகள் அங்கு எங்க டன் இைணந்  
ெகாண்டார்கள். இதன் காரணமாக இர  9.00 - 10.00 
மணிவைர ைவத்தியசாைலக க்குச் ெசல்லேவண் ய நிைல 
எங்க க்கு ஏற்பட்ட .  

ேம ம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலக்குாிய வி தி கட் வதற்காக பாய் 30 
மில் யைன ம், ர் ைவத்தியசாைலக்குாிய OPD 
கட் வதற்காக பாய் 30 மில் யைன ம் நாங்கள் இந்த 
வ டம் 4ஆம் மாதம் ஒ க்கியி ந் ம்கூட அதிகாாிகளின் 
கவனயீனம் காரணமாக இந்த ேவைலகள் நைடெபறாததனால், 
இம் ைற அந்தப் பணத்ைதப்  பாவிக்க யாத நிைல 
ஏற்பட்ட . ஆகேவ, நாங்கள் எதிர்வ ம் 2016ஆம் ஆண்  
வர  ெசல த் திட்ட ஒ க்கீட் ேல இைவகைளச் 
ெசய் ெகா ப்ேபாெமன்ற உ திெமாழி டன், ேம ம் 
ேபசேவண் ய நிைறய விடயங்கள் இ ந் ம்கூட 
ேநரம்ேபாதாத காரணத்தினால் என  மிகுதிப் ேபச்ைச  
ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க்ெகாள்வதற்காகச் சபாபீடத்தில் 
*சமர்ப்பித் ,  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
*Rest of the speech tabled: 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சி டாக ெகௗரவ 
அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள  வழிகாட்ட ன்கீழ் 
ெசயலாளர், பணிப்பாளர் நாயகம் மற் ம் அைனத்  சிேரஷ்ட 
உத்திேயாகத்தர்க ம், சகல அைமச்சு ஊழியர்க ம் தம  
ெபா ப்பிைனச் ெசவ்வேன நிைறேவற் வைதயிட்  இச்சைபயில் 
அவர்க க்குப் பாராட் கைளத்  ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

எம  அபிவி த்தித் திட்டங்களின் ரணமான அ ல்ப த்த ன் 
ேபா  ன்ேனற்றகரமாகச் ெசயற்பட மாகாண அைமச்சர்கேளா ம் 
திைணக்களங்கேளா ம் மிக ெந க்கமாகச் ெசயற்ப வ  
அவசியமாகும். 2016ஆம் ஆண்  எம  அைமச்சினால் ன்ென க்கப் 
ப ம் ேவைலத்திட்டங்கைள மிகச் சிறப்பாக ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அைனத்  தரப்பின ம் ரண ஒத் ைழப்  நல்க ேவண் ெமன்  
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  நாட் ன் 
பிரைஜக க்கு இலவச சுகாதார ேசைவயிைன வழங்குவதற்கு நாம் 
அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ேறாம். இந்தவைகயில், எம  உபாயம் 
பன் கப்ப த்தப்பட் ப்ப டன்,  மனிதவள அபிவி த்தி, ெமன் 
மற் ம் வன் உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி மற் ம் ஆராய்ச்சி 
அபிவி த்திக்கு தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத் 
தக்க சிறப்பம்சமாகும். அத் டன், இந்நாட் ல் காணப்ப ம் 
அைடயாளம் காணப்படாத, நாட்பட்ட சி நீரக ேநாய் காணப்ப ம் 
பிரேதசங்களில் 1000 சி நீரக சிகிச்ைச நிைலயங்கைளத் தாபிப்பதற்கு 
நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். அதிகாித்  
வ ம் சி நீரக ேநாயாள க்கு இ  ெப ம் வரப்பிரசாதமாகும். 

நா  வதி ம் காணப்ப கின்ற பல ஆதார ைவத்தியசாைலகள் 
மற் ம் பிரேதச ைவத்தியசாைலகளில் கட் ல் வசதிகள், பாிேசாதைன 
உபகரணங்கள் மற் ம் ஏைனய வசதிகள் குைறவாகக் 
காணப்ப கின்றன. இவ்வாறான ைவத்தியசாைலகளில் ைறயான 
வதிவிட வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால் ைவத்தியர்கைளத் ெதாடர்ந்  
ைவத்தி த்தல் சிரமமாகும். எனேவ, கிராமிய பிரேதசங்களில் உள்ள 
ைவத்தியர்கள் மற் ம் ஏைனய ம த் வ அ வலர்களின் வதிவிடத் 
ேதைவயிைனப் ர்த்தி ெசய் ம்வைகயில் எதிர்வ ம் இரண்  
வ டங்களில் இதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளப் 
ேபாதியள  நிதி ஒ க்கி ள்ளைமக்காக நிதியைமச்சர் அவர்க க்கு 
நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள் கின்ேறன். 

அத் டன்,  இரண்  வ டங்க க்குள் ன்றாம் நிைல நலன் ாி 
ைவத்தியசாைலக டன் இைணந்ததாக சகல வசதிக டன் கூ ய 10 
மாவட்ட பக்கவாத நிைலயங்கைள நிர்மாணிக்க ள்ள ம் குறிப்பிடத் 
தக்க விடயமாகும். ேம ம், சுேதச ம த் வத் ைறயில் பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் காணப்பட்டேபாதி ம்,  ைகப் ெபா ட்கள் 
அ கிவ கின்றைம பிரதான பிரச்சிைனயாக ள்ள . இதைனத் 
தீர்க்கு கமாக விவசாயிக க்கு அரசு காணிகைள வழங்கவி ப்ப   
மிக ம் சிறப்பம்சமாக ள்ள . 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நாட் ன் 
சுகாதார வசதிகைள விாிவாக்கும்  ேநாக்குடன் அவசர ேதைவகளின் 
ேபா  கு கிய ேநரத்தில் சுகாதார வசதிகைளப்  ெபற் க் 
ெகாள்வதைன ேமம்ப த் ம் நடமா ம் ைவத்தியசாைல எண்ணக்க  
உ வாக்கப்பட்  அதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

ள்ேளாம் என்பைத இச்சைபயில் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
அத் டன், எம  நாட் ன் சுகாதாரத் ைற ேமம்பாட் க்காக மத்திய 
அரசுடன் மாகாண அரசு இைணந்  ெசயற்ப ம்ேபா  மிகச் 
சிறப்பான ேசைவைய மக்க க்கு வழங்க ெமன்ற 
நம்பிக்ைக டன் மீண் ம் சகல சுகாதாரத் ைற ஊழியர்க க்கும் 
விேசடமாக, அைமச்சு உத்திேயாகத்தர்க க்கு என  நன்றிகைளத்  
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ச க, ெபா ளாதார, உளவியல் மற் ம் ஆன்மீக வி த்திக் 
கானேதார் ஆேராக்கியமான ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வேத சுகாதார 
அைமச்சின் பரந்த ேநாக்கமாகும். அதன்ப  ஊக்குவிப் , த ப்  
மற் ம் ன்காப்  நடவ க்ைககள் லம் அைனத்  மக்கைள ம் 
ெசன்றைட ம் வைகயிலான தரமான சுகாதார ேசைவகைள 
இலவசமாக வழங்க எம  அைமச்சு அர்ப்பணிப் டன் பணியாற்றி 
வ கின்ற . 

கடந்த 10 ஆண் க க்கு ன்னர், அதாவ  2005ஆம் ஆண் ல் 
61,937ஆக இ ந்த ேநாயாளர் கட் ல்களின் எண்ணிக்ைக இன்  
77,000ஆக அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . ேமற்கத்ேதய ைவத்தியர்களின்  
எண்ணிக்ைக 9,000இ ந்  18,000 வைர 100% ஆல் 
அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . தாதிமார்களின் எண்ணிக்ைக ம் 20,000 
இ ந்  32,000ஆக சுமார் 60% ஆல் அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . இன்  
சுமார் 22,000 ஆ ர்ேவத மற் ம் னானி ைவத்தியர்க ம் பணியாற்றி 
வ கின்றனர். 

இந்த அபிவி த்திக்குச் சமமாக சுகாதார ேமம்பாட் க்கான நிதி 
ஒ க்கீ ம் 2005இல் 45 பில் யன் பாயி ந்  இன்  174 
பில் யன் பாய் வைர 287% ஆல் அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . இதன் 
காரணமாக இன்  பல பல்ேதசிய ம த் வக் கம்பனிக ட ம் 
பலம்மிக்க தனியார் ைவத்தியசாைலக ட ம் ேபாட்  ேபாட் க் 
ெகாண்  மக்க க்கு சிறந்த ேசைவ வழங்குவதில் அரச ைவத்திய 
ேசைவ தன்ைம வகிக்கின்ற  என்பதைன யா ம் ம க்க யா . 

வ டாந்தம், 54 மில் யன் ேநாயாளர்கள் ெவளிேநாயாளர் 
பிாிவி ம் 06 மில் யன் ேநாயாளர்கள் வதிவிட அ ப்பைடயி ம் 
அரச ைவத்தியசாைலகளில் சிகிச்ைச ெப வ  எம  ேசைவ மீதான 
மக்கள் நம்பிக்ைகைய ம் எம  ம த் வ ேசைவயின் தரத்ைத ம் 
சான்  பகர்கின்ற . குக்கிராமங்கள் ெதாடக்கம் நகர ைமயங்களில் 
வா ம் அைனத்  மக்களின ம் ஆேராக்கியம் ெதாடர்பாக நாம் பல 
மட்டங்களில் கவனம் ெச த்தி வ கின்ேறாம். எம  சுகாதார 
வசதிகளின் ேமம்பா  காரணமாக நாம் இன்  உலக சுகாதார 
அைமப்பின் சுகாதாரக் குறிகாட் களின்ப  அபிவி த்தியைடந்த 
ஐேராப்பிய ச கத்ைத ஒத்த சிறந்த சுகாதார நிைலைய 
அைமத் ள்ேளாம். அதாவ , 10 வ டங்க க்கு ன்னர் சராசாி 68 
வ டங்களாக இ ந்த ஆ ள் எதிர்பார்ப்  தம் இன்  75 
வ டங்கைளத் தாண் ள்ள . அேதேபால, 1991ஆம் ஆண்  
உயி டனான 1000 பிறப் க்களில் 5 வயதி ம் குைறந்த சி வர் 
இறப்   22.2ஆக இ ந்  தற்ேபா  10 ஆகக் குைறவைடந்  
ள்ள டன், சிசு மரண த ம் தனி இலக்கத் க்குக் 
குைறவைடந் ள்ள . இன்  இலங்ைகயில் பிறக்கும் அைனத் க் 
குழந்ைதக க்கும் த ப் சி வழங்கப்ப வ டன்,  தாய் - ேசய் 
சுகாதாரம் ெதாடர்பாக நாம் சிறந்த அ கு ைறகைள ம் ைகயாண்  
வ கின்ேறாம். 
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ெதாற் ேநாய்கள் ெதாடர்பாக இலங்ைக மற்ைறய நா க க்கு 
ன் தாரணமாக அவற்ைறச் சிறந்த ைறயில் கட் ப்ப த்தி 
காைமத் வம் ெசய்  சாதைன பைடத் ள்ள . மேலாியா, 

யாைனக்கால் ேநாய் என்பன ம் மிக அண்ைமயில் மத்திய கிழக்கு 
உட்பட 26 நா களில் சுமார் 2,000 ேபைரத் தாக்கி 554 உயிர்கைளப் 
ப ெகாண்ட MERS-CoV ெதாற் ேநாய் த ப்பி ம் சுகாதார அைமச்சு 

ச்சுடன் ெசயற்பட்  ெவற்றிகண்ட . 

ஒவ்ெவா  வ ட ம், குறிப்பாக கடந்த வ டங்களில் ஏப்பிரல் - 
ன் மற் ம் நவம்பர் - ஜனவாி ஆகிய காலப்பகுதிகளில் காலநிைலத் 

தன்ைமக்ேகற்ப சில பிரேதசங்களில் இன் ெவன்ஸா ெதாற்  
இ மல், த மல் என்பன ெதா தல் காரணமாகப் பரவி வ கின்றன. 
ெஹபைட ஸ் B மற் ம் C ெதாற்  காரணமாக வ டாந்தம் சுமார் 
2000 ேபர் பாதிக்கப்ப வ டன், HIV ெதாற்  அபாய ம் நாம் 
எதிர்ெகாள் ம் மற் ெமா  சவாலாகும். 

அ ேபால், ெதாற்றா ேநாய்களின் அச்சு த்த ம் 
பார ரமானதாகக் காணப்ப கின்ற . 2012ஆம் ஆண் ல் 
இடம்ெபற்ற எல்லா மரணங்களி ம் 75% மானைவ இ தயம் 
ெதாடர்பான ேநாய்கள், ற் ேநாய், நீாிழி  மற் ம் நாட்பட்ட சுவாச 
ேநாய்கள் ேபான்ற ெதாற்றா ேநாய்களால் -NCDs- ஏற்பட்டைவயாகும். 
உளநலப் பிரச்சிைனகள் மற் ம் தற்ெகாைலகளின் தங்கள் 
பார ரமாகக் கவனம் ெச த்த ேவண் யைவகளாகக் காணப்ப  
வ டன், தற்ெகாைல மரணங்கள் அதிகமாக நிக ம் தல் ஐந்  
நா க ள் ஒன்றாக இலங்ைக ேம ம் கணிக்கப்படாதி க்க 
ேவண் மாயின், ெதாற் ேநாய்க டன் ெதாற்றா ேநாய்கள் 
ெதாடர்பாக ம் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ள்ள . வ டாந்தம் 
இ தயேநாய் காரணமாக சுமார் 9,000 ேப ம் சுவாச ேநாய் காரணமாக 
6,000 ேப ம் ற் ேநாய் காரணமாக சுமார் 4,500 ேப ம் நீாிழி  
காரணமாக சுமார் 650 ேப ம் மரணமைடகின்றனர். ேம ம், 
ஆயிரக்கணக்கான ேநாயாளிகள் பாதிப்பைடந் ள்ளனர். 

இளம் சந்ததியினாின் உடல் மற் ம் ல ணர்  ெதாடர்பான 
ஊ பா கைள ஏற்ப த் ம் பாாிய ஒ  சவாலாக ேபாசாக்கின்ைம 
காணப்ப கின்ற . சுமார் 20% - 25% குழந்ைதகள் ேபாசாக்கின்ைம 
யால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இ  ெவ மேன வ ைம டன் 
ெதாடர்பான ஒ  பிரச்சிைனயல்ல; மாறாக, உண க் கலாசாரம் மற் ம் 
பழக்கவழக்கங்க டன் ெதாடர்பான ஒ  பிரச்சிைனயாகும். எனேவ,  
ேபாசாக்கின்ைமக்குத் தீர் காண்பதில் பல் ைற சார்ந்த அ கு 

ைறகைள நாம் ைகயாண்  வ கிேறாம். 

ன்னாள் சுகாதார அைமச்ச ம் தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி மான 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் இந்த வ டம் ஜனவாி மாதம் 
ஜனாதிபதியாகப் பதவிப்பிரமாணம் ெசய்ததி ந்  நாட் ன் 
சுகாதாரத் ைற அபிவி த்தியில் கூ ய அக்கைற டன் ெசயற்பட்  
வ கின்றார். ேதசிய ம ந் ச் சட்டம் மற் ம் ைகத்த க்கு எதிரான 
விளம்பரம் ேபான்ற விடயங்கள் இலங்ைக ம த் வத் ைறயில் 
அைடயப்ெபற்ற சாதைனகளாகும். 

ேம ம், ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின் வழிகாட்டல்க டன் நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் ன்ைவத்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் இலங்ைகயின் 
சுகாதார அபிவி த்திக்கான பல திட்டங்கள் ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
“193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 144,220,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  
රු. 27,180,000 

 
“193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 27,180,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 76,740,000 
 

“193 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 76,740,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම,  

රු. 6,650,000 
 

“193 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 6,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
193 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
221 වන ශීර්ෂය.- කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 725,500,000 
 

“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 725,500,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම,  

රු. 4,962,000,000 
 

“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 4,962,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 671,460,000 
 

“221 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 671,460,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

1439 1440 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම,  
රු. 98,720,000 

 
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 98,720,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
328 වන ශීර්ෂය.- මිනිසබ්ල හා රැකීරක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 330,950,000 
 

“328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 330,950,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම,  

රු. 32,200,000 
 

“328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
සඳහා රු. 32,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
328 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග 
කරන ලදී.  

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 144,220,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 27,180,000 

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 27,180,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 76,740,000 

 
“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 76,740,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,650,000 

 

“தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 6,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  193, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
தைலப்  221.-  ெதாழில்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 725,500,000 
 

“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 725,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,962,000,000 

 
“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,962,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 671,460,000 
 

“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 671,460,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 98,720,000 
 

“தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 98,720,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                
தைலப்  221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  328.-  மனிதவ  மற் ம் ெதாழில் ைற திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 330,950,000 
 
“தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 330,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 32,200,000 

 
“தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 32,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  328, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

          
Question, "That the sum of Rs. 144,220,000 for Head 193,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 193, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 27,180,000  
 
Question, "That the sum of Rs. 27,180,000, for Head 193, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 193, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 76,740,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 76,740,000, for Head 193,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 193, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 6,650,000  
 
Question, "That the sum of Rs. 6,650,000, for Head 193, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 193, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 221. -  DEPARTMENT OF LABOUR 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 725,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 725,500,000, for Head 221,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,962,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs 4,962,000,000, for Head 221, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 671,460,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 671,460,000, for Head 221,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

] 
Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. -Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 98,720,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 98,720,000, Head 221, Programme 

02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 328. -  DEPARTMENT OF MANPOWER AND 
EMPLOYMENT 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 330,950,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 330,950,000, for Head 328,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 32,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs 32,200,000, for Head 328, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 124,469,798,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  

රු. 7,144,600,000 
 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 7,144,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 12,385,700,000 

 

“111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 12,385,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  
රු. 27,554,800,000 

 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 27,554,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
220 වන ශීර්ෂය.-  ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 108,150,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 108,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  

රු. 9,800,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 9,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,114,350,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,114,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  

රු. 1,290,800,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,290,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 “தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 124,469,798,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 7,144,600,000 

 
“தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  7,144,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 12,385,700,000 
  

“தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 12,385,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 27,554,800,000 
 

“தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 27,554,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  220.-  ஆ ர்ேவத திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 108,150,000 
 

“தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 108,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 9,800,000 
 

“தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 9,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,114,350,000 
 

“தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,114,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1445 1446 



2015 ෙදසැම්බර් 10  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,290,800,000 

 
“தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 1,290,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 124,469,798,000, for Head 111,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 7,144,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 7,144,600,000, for Head 111, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 111, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.12,385,700,000 
 

Question, "That the sum of  Rs.12,385,700,000, for Head 111,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 27,554,800,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 27,554,800,000, for Head 111,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 220.- DEPARTMENT OF AYURVEDA 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 108,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 108,150,000, for Head 220, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 9,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 9,800,000, for Head 220, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 220, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs.  1,114,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,114,350,000, for Head 220, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,290,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,290,800,000, for Head 220, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 11වන සිකුරාදා. 

 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 

பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2015 சம்பர் 11, ெவள்ளிக்கிழைம.  

 
It being  6.30  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  left 

the Chair to report the Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 11th December, 
2015. 
 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු නිහාල් 

ගලප්පත්ති මහතා.  
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් එය 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවනවා. 

 

"1996 කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අනුදැනුම මත ලංකා කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ලය මඟින් අක්කර දහයක් පමණ විශාල වූ භූමිය තුළ 
(ෙබලිඅත්ත, සිටිනාමළුව, ෙදව්විමනවත්ත) කාර්මික ජනපදය ආරම්භ 
කරන ලදී. ෙමම ඉඩම අයත් වන්ෙන් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිසමටයි. 
ෙමහි බිම් ෙකොටස් කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා දීෙම් දී ඔවුන්ෙග් ව්යාපෘති 
ෙයෝජනාවලට සාෙප්ක්ෂව සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් ෙතෝරා බදු බදනම 
මත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබයි. නමුත් එම කියා පටිපාටිය 
උල්ලංඝනය කරමින් බිම් ෙකොටස්වලට කිසිදු අය කිරීමක් ෙනොකිරීම තුළ 
බිම් ෙකොටස් ලබා දුන් කර්මාන්තකරුවන් හා එෙසේ ෙනොවන අය හිතුමෙත් 
ෙමය පරිහරණය කිරීම හා ෙවනත් අයට බදු දීම තුළ බරපතළ අවුල් 
ජාලාවක් හට ෙගන ඇත. ඒ නිසා ෙමම අක්කර 10ක බිම් පෙද්ශය යළි 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිසම ෙවත පවරා ෙගන එය කාර්මික සංවර්ධන 
මණඩලයට විධිමත්ව භාර දී ඔවුන්ෙග් අනුදැනුම මත සැලසුම් සහගත 
ෙලස සකිය කාර්මික ජනපදයක් ෙමහි කඩිනමින් ආරම්භ කරන ෙලසට 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් සිටිනාමළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි අක්කර 
දහයක ෙම් භූමිය, ෙදව්විමනවත්ත කාර්මික ජනපදය වශෙයන් 
තමයි අපි හඳුන්වනු ලබන්ෙන්. ෙම් බිම් ෙකොටස අයිති වන්ෙන්, 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට.  

1996 වසෙර් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා හරහා ෙමම ඉඩම කාර්මික 
ජනපදයක් ආරම්භ කිරීෙම් පදනම මත කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඉඩම පවරා දුන්ෙන් නැහැ; 
භාර දුන්නා. එතැන තමයි මුලින්ම වැරැද්ද සිදු වුෙණ්. කර්මාන්ත 
සංවර්ධන මණ්ඩලය, නව කර්මාන්ත ආරම්භ කරන 
කර්මාන්තකරුවන්ට ෙම් බිම ලබා දීෙම්දී ඒ සඳහා ඉතාම විධිමත් 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කළා. ඔවුන් කර්මාන්තයක් ආරම්භ 
කිරීෙම්දී, කර්මාන්තය ගැන ව්යාපෘති වාර්තාවක් කැඳවා,  සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකට භාජන කර, ඒ අයෙග් සුදුසුකම් විධිමත්ව පරීක්ෂා 
කර සුදුසු අය ෙතෝරා ෙගන, එම බිම් ෙකොටස ් වසර 30ක බදු 
පදනම මත ඒ අයට භාර දීම කරනු ලබනවා, කර්මාන්ත ආරම්භ 
කරලා පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය තමයි, ඒ අයෙග් පටිපාටිය වුෙණ්. ෙම් 
විධියට එම බිම් ෙකොටස් ඒ කර්මාන්තෙය් සව්භාවය අනුව 
කර්මාන්තකරුවන් හත් ෙදෙනකුට වසර 30ක බදු පදනම මත ලබා 
දුන්නා. ඒ අය ෙම් වනවිට,  ලබා ගත් බිම් ෙකොටස්වල කර්මාන්ත 
ආරම්භ කරලා යම්තාක් දුරකට සාර්ථකව පවත්වා ෙගන යනවා. 
මම ඒ ආයතන හත ගැන කියන්නම්. ෙබලිඅත්ත නගරය තුළ 
"ෙටන්ඩ් ෙසටර්ස් පයිවට් ලිමිටඩ්" -සීෙක්පී- නමින් පිහිටුවා 
තිෙබන ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක තවත් ශාඛාවක් ෙම් 
ෙදව්විමනවත්ත කාර්මික භූමිය තුළ පිහිටුවා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙපොල් ෙතල් ෙමෝලක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොහු ෙමෝලක් තිෙබනවා. ඒ අදාළ ව්යාපාරිකයා විසින් 

විෙශේෂිත ලණු වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කරලා විෙද්ශගත කරනවා. 
මමත් ගිහින් ඔහු හමු ෙවලා ඔහු සමඟ කථා බහ කර තිෙබනවා. 
ඔහු එම කර්මාන්තය යම් සාර්ථකත්වයකින් පවත්වා ෙගන යනවා. 
ඒ වාෙග්ම "කිෂාන් ෙමෝටර්ස්" නමින් ගරාජයක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒකත් යම් පමණකින් සාර්ථකත්වයක් ලබා ඉදිරියට 
යනවා. ඒ වාෙග්ම "දුල්කි ෙයෝගට්" යනුෙවන් කුඩා කම්හලක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒකත් යම් පමාණයකින් ඉදිරියට 
කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම "විකමසූරිය ෙබ්කරිය" නමින් 
ෙබ්කරියක් පවත්වා ෙගන යනවා. එහි පාන්, බනිස් ඇතුඵ පිටි 
ආශිත කෑම දව්ය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම තුනපහ 
ෙකොටන ෙමෝලක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි, දැනට එම 
බිෙම් පවත්වා ෙගන කර්මාන්ත ෙවන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, කාර්මික සංවර්ධනය මණ්ඩලය ෙවත ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙමම අක්කර දහෙය් භූමිය 
විධිමත්ව පවරා ෙනොදීම නිසා ඔවුන්ට තමන් මැදිහත් වී ලබා දුන් 
ෙම් කර්මාන්ත බිම්වලින් නිසි ආකාරෙයන් බදු අය කර ගැනීමට 
බාධාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් බදු අය කිරීම තවම 
විධිමත්ව කර නැහැ. එක්ෙකෝ ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව වගකීම භාර ෙගන ඒ කටයුත්ත කරලා, ඒ මුදල් 
භාණ්ඩාගාරයට යවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලයට ඒ අයිතිය ලබා දීලා එෙහම කරන්න ඕනෑ.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් කර්මාන්ත හතරකින් පර්චසයකට 
රුපියල් 500 ගණෙන් බදු මුදල් අය කරලා එය කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලය මහා භාණ්ඩාගාරයට යවා තිෙබනවා. කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙම් කර්මාන්ත බිම් ලබා ගත් 
කර්මාන්තකරුවන් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ, ඔවුන් කර්මාන්ත 
ආරම්භ කරලා පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නම් පමණක් ඔවුන්ට එම 
කටයුත්තට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියන පදනම මතයි. බිම් 
ෙකොටස් ලබා ගත් නමුත් එම පුද්ගලයන් වසරක් ඇතුළත ඒ 
කර්මාන්ත ආරම්භ ෙනොකරන්ෙන් නම් නැවත වතාවක් කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලයට පවරා ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය මතයි. මුලදී 
ෙම් කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමත් එක්කම ඒ කටයුත්ත යම් 
පමාණයකින් පවත්වා ෙගන ගියා. ෙමොකද, තිස් අවුරුදු බදු පදනම 
මත තමයි, ෙම් ඉඩම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු කාලයකදී, 
 ෙම් වගකීම ඒ කර්මාන්තකරුවන් විසින් පැහැර හැරීමට පටන් 
ගත්තා. ඊට ෙහේතුව වූෙය්, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට නිශ්චිත 
වගකීමක් LRC එෙකන් පවරා ෙනොතිබීම. ඒ නිසා ඒ අයත් යම් 
ගැටලුවකට පත් ෙවලා සිටියා. 

ඒ නිසා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කළා, ඒ අක්කර 10 තමන් ෙවත 
නිශ්චිතවම පවරා ෙදන්න කියලා. 2008 අවුරුද්ෙද් සන්ධාන 
රජෙයන් කැබිනට් තීරණයක් ගනු ලැබුවා, ෙම් අක්කර 10 
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට -IDB එකට- පවරා දීමට. නමුත් 
ඉතාමත් විහිළුසහගතයි, ඒ කැබිනට් තීරණය කියාත්මක කරන්න 
තරම් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව -LRC එක- 
නිහතමානි වුෙණ් නැහැ; කැමැති වුෙණ් නැහැ. එය මඟ හැරලා 
සිටියා. ඒ නිසා IDB එක තවත් අර්බුදයකට පත් වුණා. ෙමහි 
සරුසාර ෙපොල් ඉඩමක් තිෙබන්ෙන්. ඉඩෙම් පමාණය අක්කර 
10යි, සාමාන්යෙයන් ෙපොල් ගස් 300ක් විතර තිෙබනවා. ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව කිසිම ආකාරයකින්වත් මැදිහත් 
වීමක් ෙනොකරපු නිසා ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත තමන්ට රිසි 
ෙසේ, තමන්ට ඕනෑ විධියට  ඒ ෙපොල් ගස් 300හි අස්වැන්න, ඒෙක් 
තිබුණු සම්පත් සන්ධාන ෙද්ශපාලන හිතවතුන් මුළුමනින්ම විනාශ 
කරන්න පටන් ගත්තා, තම තමන්ට වුවමනා විධියට ෙපෞද්ගලික 
පරිහරණයට ගත්තා. ඒ නිසා මහා භාණ්ඩාගාරයටත්, කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලයටත් ලැෙබන්න තිබුණු විශාල මුදලක් අහිමි 
වුණා. ඒ අපරාධයට වග කියන්න ඕනෑ, ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාවයි.  

1449 1450 
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ෙමොනම ආකාරයකින්වත් එහි කර්මාන්තයක් පවත්වාෙගන යෑෙම් 
හැකියාවක් නැහැ, එෙහම ආදායමකුත් ඔහුට නැහැ. IDB එෙක් 
අනුමැතියක් ඇතුව ෙනොෙවයි ඒක දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. දැන් ෙවලාව 6.45යි. 

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්නත් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමා කථා 
කරන්නත් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම ඉක්මනට අවසන් කරන්නම්.  

ෙම් බිම් ෙකොටස නිදහස් කර IDB එකට ලබා ෙදන ෙලස 
යළිත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. විජයබා ජාතික පාසෙල් 
විදුහල්පතිවරයා ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, බෙලන් අල්ලා 
ෙගන ඉන්න  බිම් ෙකොටසත් IDB එෙකන් අරෙගන netball court 
එකක් හදන්න විදුහලට ෙදන්න කියලා. ඒ ඉඩම දැන් එක්තරා 
පුද්ගලෙයක් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. එම අක්කර 10 තුළ 
කර්මාන්ත ෙනොකරන ඉඩම් කට්ටිවල වටිනාකම ඉතාමත්ම 
ඉහළයි. පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 3ක් ෙවනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක ආදායමක් එයින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
LRC එක ෙම්ක මුළුමනින්ම මඟ හැරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ෙලොකු මුදලක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
ඉල්ලනවා, කඩිනමින්  කියාත්මක වී ෙම් ඉඩම් ෙකොටස ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිසෙමන් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට 
පවරා දීලා, ඒ අයට වගකීම පවරලා ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට  
විධිමත් ආකාරෙයන් කර්මාන්ත සංවර්ධනය කරෙගන යන්න 
අවකාශ සලසන්න කියා. මම විෂය භාර අමාත්යවරයාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  මම විනාඩි ෙදකක්, තුනක් අරෙගන  හැකි 
ඉක්මනින් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 

01. අනවසරෙයන් සහ බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන ඇති 
ඉඩම නැවත ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. 

02. ගිවිසුම් කඩකර ඇති නිසා කර්මාන්ත ෙනොකරන අයෙග් 
ඉඩම් යළි පවරා ගැනීම කළ යුතුයි. 

03. සුදුසු ආෙයෝජකයන්ට ෙමම ඉඩම් ලබා දී කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් සුදුසු ආයතනයකට ෙමම 
ව්යාපෘති භාරදිය යුතුයි. 

04. ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත LRC එෙකන් හිමිකම් පත් 
ලබා දුන් කිසිදු කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට අදහසක්, 
සුදුසුකමක් ෙනොමැති අයෙගන් එම ඉඩම් ආපසු පවරාගත 
යුතුයි, හිමිකම් පත් අෙහෝසි කළ යුතුයි. 

05. ෙම් සියල්ල කළ ෙනොහැකි නම් පෙද්ශෙය් ඉඩම් ෙනොමැති 
අයට නිවාස ඉදි කිරීම සදහා එම ඉඩම් ලබාදිය යුතුයි. 

ඒ වාෙග්ම පශන් කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කරනවා. 

01. දැනට ෙමහි ආරම්භ කර ඇති කර්මාන්ත පමාණය හා 
රැකියා නියුක්තිය ෙකොපමණද? 

02. දැනට අකියව ඇති කර්මාන්ත පමාණය ෙකොපමණද? 

03. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශයක් ෙනොමැතිව 
බිම් ෙකොටස ් අල්ලාෙගන ඇති අය සහ ඔවුන්ෙග් නම් 
ෙමොනවාද? 

04. ෙමම බිෙම් ඇති රජයට අයත් ෙගොඩනැඟිලි පමාණය හා 
එය අල්ලා ෙගන දැනට පරිහරණය කරන්ෙන් කවුද? 

05. දැනට කිසිදු අෙයකුට බදු පදනම මත පවරා නැති හිස ්බිම් 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද? 

06. දැනට ෙමම බිෙම් පවත්වාෙගන යන කර්මාන්තවලින් 
LRC එක මාසප්තා ෙහෝ වාර්ෂිකව බදු අය කරනවාද? 
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එපමණක් ෙනොෙවයි. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් ආණ්ඩුව සමෙය් ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණු පාලන කාලෙය් දකුණු පළාත් සභා මන්තී ෙකෙනක් 
සිටියා, එම්.ෙක්. රංජිත් මහත්මයා -චණ්ඩි මල්ලි- කියලා. 
ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන දන්නවා ඇති. රාජපක්ෂ මහත්මයාලාෙග් 
අනුදැනුම මත, ඒ බලෙය් ආනුභාවෙයන් ඒ දවස්වල ෙම් චණ්ඩි 
මල්ලි පිරිස සමඟ පැමිණ  ඒ බිෙම් තිබුණු වටිනා දැවැන්ත ෙකොස් 
ගස් 15ක් බිම ෙහළුවා. ඒවා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වටිනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී පුරවැසියකු මට දුරකථනෙයන් කථා කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිව්ව නිසා මා ඒ පිළිබඳව ෙපොලීසිය දැනුවත් 
කළා. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලීසිෙය් OIC මහත්මයා විධියට සිටිෙය්ත් ඒ 
අයෙග් හිතවෙතක්. අයි.පී. තිලකරත්න. නමුත් මෙග් බලපෑම 
නිසාම ඔහුට ඒ රාජකාරිය කරන්න සිද්ධ වුණා. එහි පතිඵලයක් 
ෙලස  ඒ ෙකොටන් ටික රැෙගන ගිහින් ෙපොලීසිෙය් ෙගොඩ ගහලා, 
ඒවා රාජ්ය දැව සංස්ථාවට භාර ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
ඒ නිසා, සිද්ධ ෙවන්න තිබුණු අපරාධයක්,  විනාශයක් වළක්වා 
ගන්න පුළුවන්කම මට ලැබුණා.  

තවත්  කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් අක්කරයක 
විතර භූමි පමාණයක පිහිටුවන ලද යන්ෙතෝපකරණ ආයතනයක් 
එහි තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපති සිරිල් මුණසිංහ මහත්මයා කට්ටියක් එක්ක ගිහිල්ලා, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලපෑම් කරලා, මැර බලය ෙයොදා ඒ භූමිය 
ඇතුඵ ෙගොඩනැඟිල්ල අත් පත් කර ගන්න උත්සාහ කළා. එවැනි  
ෙනොසංඩාල වැඩ   කරන්න තමයි ඒ අය උත්සාහ කෙළේ.   

පසු ගිය කාලය තුළ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය රුපියල් 
මිලියන 30ක් වියදම් කරලා ඒ බිෙම්  යටිතල පහසුකම් හැදුවා. 
මාර්ග, විදුලිය, ජල පහසුකම්, කම්බි වැට, මුර කුටි, බල්බ සහිත 
විදුලි කණු ආදී සියල්ලම ෙම් ෙමොෙහොත වන විට විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් භූමිය අයාෙල ගිහින් තිෙබනවා. ඒකට වග 
කියන්න ෙකෙනක් නැහැ, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න ෙකෙනක් 
නැහැ. ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව තවමත් ඒෙක් 
නිශ්චිත වග කීමක් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට පවරා නැහැ. 
වසර 2012වන ෙතක් ඒ අක්කර 10 තුළ තිෙබන ෙපොල් ගස් 300හි 
ඵලදාව ලබා ෙගන, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මාස 3කට 
වතාවක් ඒ මුදල් මහා භාණ්ඩාරගාරයට යැව්වා, ඒ අයෙග් වගකීම 
ඉෂ්ට කළා. එහිදී පවා LRC එක මැදිහත් ෙවලා බලපෑම් කළා, 
"ඔය අයට කිසිම අයිතියක් නැහැ, ෙම්ෙක් ඉඩම් ෙපොල් ටික 
කඩන්න; භාණ්ඩාරයට සල්ලි යවන්න. ඒ නිසා ඕනෑ ෙකනකුට 
කඩා ගන්න ඉඩ දීලා ඔයාලාෙග් පාඩුෙව් ඉන්න"යි කියා. ඉන් 
පස්ෙසේ කිසිම සුදුසුකමක් නැති පුද්ගලයන්ට  ෙම් ඉඩම රිසි ෙසේ 
අල්ලා ගන්න අවකාශ සැලසුවා. ඒකට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා, 
ඍජුව මැදිහත් වුණා, 2004දී ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් හිටපු විධායක අධ්යක්ෂවරයා.  

තමන්ෙග් මිනිස්සුන්ට හිතුමෙත් - රිසි ෙසේ - ඕනෑ විධියට රාජ්ය 
ෙද්පළ මං ෙකොල්ල කන්න ඉඩ හැරියා. ෙම් නිසා ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට කිසිම සුදුසුකමක් ෙහෝ කිසිදු 
පදනමක් නැති, අදහසක් නැති, මූල්යමය හැකියාවක් නැති, 
ෙද්ශපාලන හයිය පමණක් ඇති කර්මාන්තකරුවන් ෙනොවන සිය 
හිතවතුන්ට කිසිදු මිලක් අය කර ගන්ෙන් නැතුව හා බදු පදනමක් 
නැතුව, හිතුමෙත් සහ අනියම් ෙලස බිම් කැබලි ෙබදා දුන්නා, 
අල්ලා ගත්තා. යම් පිරිසකට ඉඩම් අල්ලා ගන්න අවසර දුන්නා 
වාෙග්ම යම් පමාණයකට හිමිකම් පත් ලබා දුන්නා. ෙම් නිසා 
ගැටලුවක් මතු වුණා. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් ෙම් 
සම්බන්ධව විමසුෙව් නැහැ; ඇහුෙව් නැහැ. ඒ අය යම් 
පමාණයකින් ෙමයට මැදිහත් ෙවලා ඒක ආරක්ෂා කර ගන්න 
උනන්දු වුණා. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් මුර කුටිය සහිත 
ඉඩම් කැබැල්ල සහ කාර්යාලය පවත්වාෙගන ගිය ෙගොඩනැඟිල්ල 
පවා නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කුඩා කාලෙය් වඩාෙගන 
හැදුවාය කියන පුද්ගලෙයකුට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයාට 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා ෙම් පශ්නවලට ඇෙදන පැෙදන ෙනොවන නිශ්චිත 
උත්තරයක් ලබා දීලා ජාතික සම්පත ඉතාමත්ම ඉක්මනින් LRC 
එෙකන් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට පවරා ගන්න කියා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමන්ලා මැදිහත් වී ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක 
කර ගන්න සත්භාවෙයන් කියා කරන ෙලසත්,  නීති විෙරෝධි ෙලස 
කටයුතු කළ සෑම අෙයකු හටම නීතිය කියාත්මක කරන ෙලසත් 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා විසින් 2015.12.10ෙවනි දින, එනම් 
අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මම පිළිතුරු දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ෙමම කරුණ ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු වීම සම්බන්ධෙයන් මාෙග් අමාත්යාංශෙය්  
 ෙගෞරවය ඔබතුමා ෙවත පුද කරමි. 1995 වසෙර්දී ශී ලංකා 
කාර්මික මණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ කළ ෙබලිඅත්ත, 
ෙදව්විමනවත්ත කාර්මික ජනපදය අක්කර 10ක විශාලත්වයකින් 
යුක්ත ෙව්. එම කර්මාන්ත භූමිෙය් බිම් ෙකොටස් 18ක් සඳහා 
කර්මාන්තකරුවන් 14 ෙදෙනකු සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් 

ෙතෝරා ගන්නා ලදී. ෙම් වන විට එම කර්මාන්තකරුවන්ෙගන් 11 
ෙදෙනකු සිය කර්මාන්ත පවත්වාෙගන යන අතර, ඉන් 
කර්මාන්තකරුවන් 04 ෙදෙනකු සඳහා අදාළ බදු ගිවිසුම් ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දී ඇති අතර, ඉතිරි 
කර්මාන්තකරුවන් ෙවනුෙවන්ද අදාළ බදු ගිවිසුම් එම ෙකොමිසම 
මඟින් ඍජුවම ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු ෙම් දිනවල සිදු කරමින් 
පවතී. 

ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව ෙමම කර්මාන්තපුරෙය් කටයුතු 
වඩාත් සකීයව පවත්වාෙගන යාමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු 
ලබන බව වැඩිදුරටත් දන්වමි.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඇත්තටම මම 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්යාවරයා 
වශෙයන් පත් ෙවලා මාස 3ක පමණ කාලයක් තමයි ගත 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කාලය දිහා බැලුවාම 
දීර්ඝ කාලයක -ඉතිහාසයක- වපසරියක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ෙවනුෙවන් අවශ්යම කටයුතු කරන්නට 
සූදානම් වන බවට මම සහතික ෙවනවා.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම් ෙයෝජනාව භාර 

දුන්නාට පසුව ෙවන්න ඇති ඒ කටයුතු පටන් ගන්න ඇත්ෙත්. 
ෙමොකද, ෙමෙතක් කල් LRC එක කිසිදු ආකාරයක කියා 
මාර්ගයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඉතාමත් 
ඉක්මනින් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.49ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 11 වන සිකුරාදා 
පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.49க்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 நவம்பர் 
28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  11, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

Adjourned accordingly at 6.49 p.m. until  9.30 a.m.  on Friday, 
11th December, 2015,  pursuant to the Resolution of Parliament of  
28th November, 2015.  

1453 1454 

[ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  

 
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය: 
 ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා  

 
ෙද්ශපාලනය තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම: 
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 
දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
LEAVE OF ABSENCE: 
 Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 

 
INCREASE OF WOMEN PARTICIPATION IN POLITICS: 
 Statement by Hon. Prime Minister 

 
PENAL CODE (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 

 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 

BILL: 
 Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

வராதி க்க அ மதி : 
 மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
 

அரசிய ல் ெபண்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாித்தல் : 
 மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின  கூற்  
 

தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 

குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : 

 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 

 කාසිමි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)-[ගරු අලී සාහීර් මවුලානා 
ෙසය්යිඩ් මහතා]-පළමුවන වර කියවන ලදී 

 ෙසය්යිද් ෙෂේහ් ෙකෝයා තංගල් මවුලානා පදනම (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්)-[ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා]-
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 සත්ෙමත්සිත්හවුල සමිතිය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)-[ගරු ජයන්ත 
සමරවීර මහතා]-පළමුවන වර කියවන ලදී 

 ජයන්තිපුර සුභසාධක සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)-[ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මහත්මිය]-පළමුවන වර කියවන ලදී 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [දහහත්වන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂය 182 (විෙද්ශ රැකියා); ශීර්ෂය 112 (විෙද්ශ කටයුතු)] - 

කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 காசிமி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு அ  

ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட்] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ெசய்ய  ேசஹு ேகாயா தங்கள் ெமளலானா மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் 
ெமளலானா ெசயிட்] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 சத்ெமத்சித்ஹ ல சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
ஜயந்த சமர ர] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 ஜயந்தி ர நலன் ாிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
(தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதிேனழாம் நாள்] : 
 [தைலப்  182 (ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ); தைலப் 112 

(ெவளிநாட்ட வல்கள்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

PRIVATE MEMBERS’BILLS: 
 Casimi Foundation (Incorporation) - [Hon. Ali Zahir 

Moulana Seyed] - Read the First time 

 Seyyed Sheikh Koya Thangal Mowlana Foundation 
(Incorporation) - [Hon. Ali Zahir Moulana Seyed] - 
Read the First time 

 Sathmethsithaula Society (Incorporation) - [Hon.  
Jayantha Samaraweera] - Read the First time 

 The Jayanthipura Subasadaka Sangamaya (Incorporation) 
- [Hon (Mrs.) Sriyani Wijewickrama]- Read the 
First time 

 

APPROPRIATION BILL, 2016 - [Seventeenth Allotted 
Day]: 

 Considered in Committee - [Head 182 (Foreign       
Employment); Head 112 (Foreign Affairs)] 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
——————— 

 

 

2015 ෙදසැම්බර් 11 වන සිකුරාදා 
2015  சம்பர்  11, ெவள்ளிக்கிழைம  

Friday, 11th December, 2015    
————————————                                                     

 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
 பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. DEPUTY  SPEAKER [THE HON. THILANGA  
SUMATHIPALA] in the Chair.  

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 
(1)  ෙපොතුහැර, අහුෙගොඩ, නාගහලන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ඩී.එම්. ඥානවතී ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 
(2)  ෙපොල්ගහෙවල, උඩෙපොල, ෙබෝල්පිටිය යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. සිරියාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාද්දුව, මැලෑගම, 

හබරලගහලන්ද, අංක 16 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. 
විමලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
Mr. Deputy Speaker, I present a petition from Mr. L.S. 

Gunarathna of No. 102/1, Maryland, Wathuragama.   
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

මාතර දිසත්ික්කෙය් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම: 
විසත්ර 

மாத்தைற மாவட்டத்தில் வயற் காணிகள் மீட்  : 
விபரம் 

RECLAMATION OF PADDY LANDS IN MATARA DISTRICT: 
DETAILS  

            64/'15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ ෙගොවිජන ෙසේවා 
බලපෙද්ශ මට්ටමින් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් 2014 හා 2015 වර්ෂයන්හිදී 
ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙගොවිජන ෙසේවා බල 
පෙද්ශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පැමිණිලිවල වගඋත්තරකරුවන්ෙග් නම්, 
ලිපින, දුරකථන අංක හා තරාතිරම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඔවුනට එෙරහිව කියා මාර්ග ෙගන තිෙබ් නම්, එම 
කියා මාර්ග එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නීත්යනුකූලව අවසර ලබා ෙගන කුඹුරු ඉඩම් 
ෙගොඩ කළ පුද්ගලයන් මාතර දිසත්ික්කය තුළ 
සිටින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපින හා දුරකථන අංක 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමට ඔවුන්ට අවසර දුන් ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (iv) එක් එක් පුද්ගලයාට අවසර ලබා දුන් නිලධාරින් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවුරුන්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම සම්බන්ධව නඩු පැවරූ (ආ) 

(iv) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ට අධිකරණය මඟින් 
ලබා දුන් තීන්දු එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත තීන්දුව අනුව කටයුතු කළ පුද්ගලයින්; 

 (iii) එම තීන්දුව අනුව ෙමෙතක් කටයුතු ෙනොකළ 
පුද්ගලයින්;  

 (iv) තීන්දුවට අභියාචනා කළ පුද්ගලයින්; 

 කවුරුන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கமநல ேசைவ 
ஆ ைகப் பிரேதச மட்டத்தில் வயற் காணி 
கைள மீட்டல் ெதாடர்பாக 2014 மற் ம் 

1455 1456 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015ஆம் ஆண் களில் கிைடத்த ைறப்பா  
களின் எண்ணிக்ைக கமநல ேசைவ ஆ ைகப் 
பிரேதசங்களின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ைறப்பா களின் பிரதிவாதிகளின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக் 
கங்கள் மற் ம் அந்தஸ்  ஆகியைவ யாைவ; 

 (iii) இவர்க க்ெகதிராக நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் ப்பின் இந்நடவ க்ைககள் ஒவ்ெவா  
ஆளின் ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சட்ட ர்வமாக அ மதிையப் ெபற்  வயல் 
காணிகைள மீட்டவர்கள் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் உள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
ெதாைலேபசி இலக்கம்  ஆகியைவ யாைவ; 

 (iii) காணி மீட் க்கு இவர்க க்கு அ மதி 
வழங்கப்பட்ட காரணங்கள் யாைவ;  

 (iv) இவர்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும் அ மதி வழங்கிய 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெவவ்ேவறாக யாவர்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா ? 

(இ) (i) காணி மீட்டல் ெதாடர்பாக வழக்குத் 
ெதாடரப்பட்ட (ஆ) (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட 
நபர்க க்கு நீதிமன்றத்தினால் ஒவ்ெவா  
வ க்கும் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்  ெவவ்ேவறாக 
யாைவ; 

 (ii) குறிப்பிட்ட தீர்ப்பின்ப  ெசயற்பட்ட ஆட்கள் 
யாவர்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட தீர்ப்பின்ப  இ வைர ெசயற்படாத 
ஆட்கள் யாவர்; 

 (iv) தீர்ப் க்ெகதிராக ேமன் ைறயீ  ெசய்த ஆட்கள் 
யாவர்; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

 asked the Minister of Megapolis and Western 
Development : 

 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately the number of complaints 
received  in the years 2014 and 2015 in 
agrarian services area level with regard to 
the reclamation of paddy lands in the 
District of Matara; 

 (ii) the names, addresses, telephone numbers 
and positions of the respondents of those 
complaints; and 

 (iii) if action has been taken against them, the 
courses of action that has been taken against 
each of the aforesaid persons separately? 

(b) Will he table - 

 (i) whether there are persons in the District of 
Matara who filled lands after obtaining 
legal permission; 

 (ii)  if so, their names, addresses and telephone 
numbers; 

 (iii) the reason as to why the permission was 
given; and 

 (iv) the names of the officers who gave 
permission to each of the aforesaid  persons 
separately? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) separately the decisions given by the 
judiciary to each of the aforesaid  persons 
mentioned in (b) (iv) who were  prosecuted 
for land filling; 

 (ii) the persons who adhered to the above 
decision; 

 (iii) the persons who did not follow the said 
decision up to now; and 

 (iv) the persons appealed against the decision? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

(අ) (i) පැමිණිලි 6යි. 

 (ii)  

 (iii) කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
බැවින්, ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාවට ලැෙබන සියලු පැමිණිලි 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) මීට අදාළ ෙතොරතුරු ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත යුතුය. 

1457 1458 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

අංකය නම ලිපිනය 

 01  සඳහන් කර 
ෙනොමැත. 

සඳහන් කර ෙනොමැත. (පස්ෙගොඩ 
පධාන ෙගොවි සංවිධානය මඟින් 
කර ඇති පැමිණිල්ලකි.) 

02 විකමතන්තිෙග් 
ෙරොෂාන්ත 

අලුත්ෙගදර, ගුණෙසේකර මාවත, 
මාලිම්බඩ. 

03 සිරිපාල රූපසිංහ පන්සල පාර, ෙදනියාය. 

04 අජිත් සමරසිංහ රිවර් බෑන්ක් ෙහෝටලය, 
ෙව්රගම්පිට ෙතොටුපළ. 

05 එල්.ජී. සුවනි 
සඳමාලි 

අංක 01, පරණ ෙගදර වත්ත, 
ෙබොරුල, වැලිගම. 

06 පී.ඩී. නිලන්ති බටකැටිය පාර, වල්ලිවල, 
වැලිගම. 
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 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නය 

වශෙයන් මම විෂය භාර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් කාරණය 
ගැන දැන ගන්නට කැමැතියි.  

ෙගොඩකර ගන්නා ඉඩම් සඳහා ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව  බලපත හදා 
ගන්නවා. ඒ බලපතයක් හදාෙගන ඔෙබ් අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා 
විවිධ සංවර්ධන කියාදාමයන්හි ෙයෙදන බව පකාශ කරනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ඒ කියාවලිය තුළ විනිවිදභාවය ඉක්මවා ගිය 
සිදුවීම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂණ පටන් අරෙගන 
තිෙබනවාද, නැත්නම් පරීක්ෂණ පටන් ගන්න පමාද කරන්ෙන් 
ඇයි? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
එෙහම සිද්ධි තිෙබනවා නම් වාර්තා කරන්න. අපි වහාම 

පරීක්ෂණ කරනවා. ඕනෑම කුඹුරු ඉඩමක් ෙගොඩ කිරීම පිළිබඳ 
බලපත ලබා ෙදන්ෙන් ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
හැබැයි ඕනෑම කුඹුරු ඉඩමක් ෙගොඩ කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් 
ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාෙවන් නිර්ෙද්ශයක් 
ඉල්ලුවාම ඒ නිර්ෙද්ශය ලබා දීෙම් කාර්යය කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙශේෂෙයන්ම මාතර දිස්තික්කයට අදාළව ෙම් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු වුෙණ් මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශ දහසෙය්ම ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීම 
බරපතළ තර්ජනයක් ෙවලා තිෙබන නිසායි. එක් පැත්තකින් එය 
ජල වහන රටාවට තර්ජනයක්. ෙදවැන්න කෘෂි කර්මාන්තයට 
තර්ජනයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන දැන 
ගන්න කැමැතියි. ඒ නිර්ෙද්ශය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළත්  -
ඔෙබ් අමාත්යාංශෙය් ලබාෙදන නිර්ෙද්ශෙය්ත්- ඇතැම් අවස්ථාවල 
කාර්යාලෙය් ඇතුෙළේ ඉඳන් තමයි ඒ නිර්ෙද්ශය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් ස්ථානීය පරීක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් දැඩි කියා මාර්ගයක් 
ගත යුතුයි කියන එක තමයි ෙගොවි සංවිධානවල අදහස. ඒකට 
අමාත්යාංශය එකඟද, ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් 
වැඩ පිළිෙවළ? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
හරියට ෙගොඩ කරලා නැති තැන් තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඒ 

පිළිබඳව අපට වාර්තා කරන්න. ඒ පිළිබඳව අවශ්ය කියා මාර්ග අප 
අනිවාර්යෙයන්ම ගන්නවා. ඉදිරිෙය්දී අයථා ආකාරෙයන් ෙමවැනි 

ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන්න තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් අප දැනුවත් 
කරන්න. ඒ සියල්ල නතර කරන්න අප කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ම ෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මා අහපු අතුරු පශ්න 
ෙදෙක්දීම කිව්ෙව් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න කියායි. නමුත්, 
ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. මාතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, ගාම 
නිලධාරි වසම් 650ක් තිෙබනවා; කුඩා ගම්මාන 1,658ක් 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල සම්බන්ධෙයන් එකින් එක කාරණා ගැන 
මහජන නි ෙයෝජිතෙයකුට දැනුවත් කරනවාට වඩා ෙගොවි සංවිධාන 
සහ ෙගොවීන් තමයි දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ෙගොවි සංවිධානවලට 
ෙම් ගැන යම් සවිඤ්ඤාණකත්වයක් තිබුණත්, ඇතැම් ෙගොවීන්ට 
ෙම් සම්බන්ධව -තවත් ෙකෙනකුෙග් ෙගොඩ කිරීමක් සම්බන්ධව- 
පැමිණිලි කරන්න යන්න තිෙබන කමෙව්ද එක්ක පාෙයෝගික 
දුෂ්කරතා තිෙබනවා.  

එෙහම පැමිණිලි කරනතුරු සිටින්ෙන් නැතිව, පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදකතුන තුළ මාතර දිස්තික්කෙය් ෙම් පශ්නයට පස්තුත වුණු 
කාරණා සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන්නට විමර්ශන කණ්ඩායමක් 
ඇති කිරීෙම් හැකියාව ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශයට 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ හැකියාව අපට තිෙබනවා. අප නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් -සෘජු 

පාලනය සහ සෘජු බලය ලබා ෙදන්ෙන්- වගුරු බිම් සහ ෙතත් බිම් 
සඳහා පමණයි.  ඔබතුමා අසා තිෙබන්ෙන් කුඹුරු ගැනයි. කුඹුරු 
ගැන අවසාන තීරණ ගන්ෙන් ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමන්ලාත් අනුමැතිය දිය යුතුයි. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අප නිර්ෙද්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, "ෙම් ඉඩම 

ෙගොඩ කරන්න ෙමන්න ෙම් ආකාරෙයන් ජල බස්නා පද්ධති 
සකස් කළ යුතුයි, ෙම් වාෙග් ෙපොකුණු තිබිය යුතුයි" කියා අප ඒ 
නිර්ෙද්ශය ලබා ෙදනවා. ඕනෑම කුඹුරු ඉඩමක් ෙගොඩකරන්න 
පුළුවන්, අෙප් ඒ  නිර්ෙද්ශය ලබා ෙදනවා. නමුත්, ෙගොඩ කිරීෙම් 
අවසාන බලය තිෙබන්ෙන් ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා 

අවසර ඉල්ලනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමා එයට එකඟයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න 

තුනට පිළිතුරු ලැබුණා ෙන්ද? ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් 
අතුරු පශ්න තුනට පිළිතුරු ලැබුණා ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 පැහැදිලි කිරීමක් සඳහායි ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

අවසර ඉල්ලන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමා එයට එකඟයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොකක්ද පැහැදිලි කර ගැනීමට තිෙබන්ෙන්? දැන් අතුරු 

පශ්න තුනක් ඇසූ නිසා පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්නයි හැදුෙව්. ඒකයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සම්පදාය, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඇමතිවරයා ඉඩ 
ෙදනවා, යම්කිසි හදිසි පශ්නයක් මතු කරන්න. එය ජාතික 
අවශ්යතාවක් මතයි සිදු කරන්ෙන්. මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන්- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මාෙග් කාලය අඩු කරන්න එපා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විශාල වශෙයන් කුඹුරු 

ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමක් කරනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා Outer Circular Road එක ගැනයි, 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉඳලා එන අතුරු මාර්ග ගැනයි ඔබතුමා ෙසොයා 
බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා පිළිතුර ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ ගැන දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
බන්ධනාගාරගත සිරකරුවන්: විසත්ර 

சிைறச்சாைலகளி ள்ள ைகதிகள் : விபரம் 
 INCARCERATED PRISONERS: DETAILS  
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2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
 (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
 (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015.10.30 දින වන විට බන්ධනාගාරගතව සිටින 
සිරකරුවන් සංඛ්යාව ඔවුන් රඳවා සිටින 
බන්ධනාගාරය අනුව; 

(ii) මුළු සිරකරුවන් සංඛ්යාව සිර දඬුවම් විඳින වරෙද් සව්භාවය 
අනුව;  

(iii) පළමුවරට, ෙදවැනිවරට, ෙතවැනිවරට ෙහෝ ඊට වැඩි වාර 
ගණනක් දඬුවම් ලබා සිරගතව සිටින  සංඛ්යාව ඒ ඒ වාර 
ගණන අනුව; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එක් සිරකරුෙවක් සඳහා මාසිකව රජය දරන මුදල 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමම සිරකරුවන් අතර සිටින,  

 (i) සත්ීන් හා පුරුෂයින් සංඛ්යාව; 

 (ii) වයස අවුරුදු 17 ට අඩු දරුවන් සහ දැරියන් 
සංඛ්යාව; 

 (iii) වයස අවුරුදු 17 සහ 29 අතර සිටින තරුණ 
තරුණියන් සංඛ්යාව;  

 (iv) වයස අවුරුදු 75ට වැඩි පුද්ගලයින් සංඛ්යාව; 

  බන්ධනාගාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) මවුවරු සිරගත වීම නිසාම බන්ධනාගාර තුළ 
ජීවත්වන දරුවන් සිටින්ෙන් නම්, එම සංඛ්යාව;  

 (ii) ආගම් අනුව සිරගතව සිටින පුජකවරු සංඛ්යාව; 

  බන්ධනාගාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 

கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2015.10.30 ஆந் திகதியளவில் சிைறச்சாைல 
களில் இ ந்த ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக 
அவர்கள் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள சிைறச் 
சாைலகள் வாாியாக ம்; 

 (ii) சிைறச்சாைலகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
சிைறத் தண்டைன அ பவிக்கும் தவறின் 
தன்ைமக்கைமய ம்; 

 (iii) தலாவ  தடைவயாக, இரண்டாவ  தடைவ 
யாக, ன்றாவ  தடைவயாக அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ட தடைவகள் தண்டைன ெபற்  சிைற 
யில் அைடக்கப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
அந்தந்த தடைவக க்கு அைமய ம்; 

  ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

 

(ஆ) ஒ  சிைறக் ைகதிக்காக மாதாந்தம் அரசு ஏற்கும் 
ெசல  எவ்வள  என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இந்த சிைறக் ைகதிக க்கிைடேய உள்ள, 

 (i) ஆண்கள் மற் ம் ெபண்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) 17 வய க்கு குைறந்த சி வர்கள் மற் ம் 
சி மிகளின் எண்ணிக்ைக; 
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 (iii) 17 வய க்கும் 29 வய க்கும் இைடக்கப்பட்ட 
இைளஞர்கள் மற் ம் வதிகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (iv) 75 வய க்கு ேமற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (v) சிைறச்சாைலக க்கு அைமய ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) (i) தாய்மார்கள் சிைறயிடப்ப வதன் காரணத்தி 
னால் சிைறச்சாைலகளில் வா ம் பிள்ைளகள் 
இ ப்பின் அந்த எண்ணிக்ைக ம் ; 

 (ii) சிைறயி டப்பட் ள்ள மதகு மார்களின் 
எண்ணிக்ைக மதங்க க்கைமய ம்; 

  சிைறச்சாைலக க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House separately- 

 (i) the number of prisoners incarcerated in each 
prison as at 30.10.2015;   

 (ii) the total number of prisoners based on the 
offense for which they have been convicted; 
and 

 (iii) the number of prisoners in imprisonment as 
per the number of times after having been 
convicted viz. first, second, third or more 
instance;  

(b) Will he also inform this House the total amount of 
money spent on one prisoner per month by the 
Government? 

(c) Will he table - 

 (i) the number of male prisoners and female 
prisoners; 

 (ii) the number of boys and girls under the age 
of 17 years; 

 (iii) the number of young persons between the 
ages of 17 and 29 years; and 

 (iv) the number of persons over the age of 75 
years;  

  incarcerated in each prison separately out of 
the aforementioned prisoners? 

(d) Will he also table separately - 

 (i) the number of children living in each prison 
as a result of their mothers being 
incarcerated; and 

 (ii) the number of incarcerated clergymen 
belonging to each religion? 

(e) If not, why? 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
(a)  (i)  Total No. of Prisoners  is 7,975 . The list is 

attached in Annex   01. 
  I table* Annex 01.   
      (ii)   

  (iii)  
Number of Prisoners in the 1st instance  -   4679 
Number of Prisoners in the 2nd instance -    2224 
Number of Prisoners in the 3rd instance -    1072 

 (b)  

(c)        (i)  Female - 211               Male - 7,864 
  (ii)   No.   
 (iii)  2,057.  The details are attached in Annex   

02. I table* Annex 02.   
 (iv)  10.  The details are attached in Annex  03. I 

table*  Annex 03.   
(d) (i)  58. 
 

  (ii)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e) Not applicable.  
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  Expenses per day Expenses per month 

Food Rs. 173.00 Rs. 5,190.00 

Beverage and others Rs. 607.00 Rs. 18,210.00 

   
Cate-
gory 

                Type of offense 

Murder Theft Rape Child 
Abuse 

Drugs Oth-
ers 

 No. of 
Prisoners 

1,211  1,236  543 174 2,995 1,816 

Institutions Buddhist Christian Hindu 

Welikada            04            -            - 

Mahara            04            -            - 

Anuradhapura             -            01            - 

Tangalla            02            -            - 

Pallekele            01            -            - 

Kuruwita            02            - 01 

Batticaloa             -            -            - 

Monaragala            01            -            - 

Galle            01            -            - 
      Total            15            01         01 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරට 

අනුව ජාතියක් විධියට අපි සියලුෙදනාට සතුටු වන්න පුළුවන් එක 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අෙප් ජනගහනෙයන් පතිශතයක් 
විධියට ගත්ෙතොත් සිරකරුවන් සංඛ්යාව සියයට 0.009ක් වාෙග් 
ඉතාම ස්වල්ප සංඛ්යාවක් සිටීම.  

ෙලෝකෙය් දියුණුම රට කියන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  
සිරකරුවන් මිලියන ෙදකක් ඉන්නවා.  අෙප් රටට අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාෙව් සිරකරුවන් ලක්ෂ පහකට වැඩිය ඉන්නවා. ෙමොන 
ෙමොන අඩු පාඩු රට ඇතුෙළේ තිබුණත් ජනගහනයත් එක්ක 
සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම අෙප් රෙට් සිරකරුවන්ෙග් පතිශතය ෙම් 
තරම් පහළ මට්ටමක පැවතීම අප සියලු ෙදනාටම දීර්ඝ කාලීනව 
සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කාරණයක්.  

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
වාර්ෂිකව සිරකරුවන් බන්ධනාගාරගත වීම - incarceration - දළ 
වශෙයන් ෙකොපමණද?  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Annual intake? 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
Yes, annual intake.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I am sorry. I have not got those particulars here. I will 

table those the next time. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
Thank you.  

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමතැන බරපතළ 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අම්මලා සිරගත වීම නිසා 
දරුවන් 58 ෙදෙනක් බන්ධනාගාර තුළ ජීවත් ෙවනවා. ෙම්ක අද 
ඊෙය් - ගිය සතිෙය්, ගිය අවුරුද්ෙද්, ෙම් අවුරුද්ෙද් - වුණු පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමය දීර්ඝ කාලීනව තිෙබන බරපතළ සමාජයීය 
ගැටලුවක්. ඒ නිසාම තමයි මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න තීරණය කෙළේ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

ෙම් කුඩා දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් 
මතුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ඇන 
හිටලා. අවුරුදු 17ත්, අවුරුදු 29ත් අතර වයෙසේ පසුවන තරුණ 
දරුවන්  2,057 ෙදෙනකු බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්නවා. පසු 
ගිය කාලෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අධ්යාපන ඇමති ෙවලා 
සිටියදී ෙහෝමාගම සුනීත විද්යාලය කියලා පාසලක් පිහිෙටව්වා. ඒ 
පාසෙල් දරුවන් තුන් ෙදෙනක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත් 
වුණා. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශයත් එකතු ෙවලා තමයි ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ. ෙම්ක විශාල සමාජ ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන නිසා ෙම් 
දරුවන් සම්බන්ධෙයන් අලුත් විධියකට බලා, -දරුවන් 58ක් 

අම්මලා නිසා බන්ධනාගාර තුළ ජීවත් වීම ඉතාම අමානුෂික 
කථාන්දරයක්.  සමස්ත සභාව විධියටම ෙම් පශ්නෙය් මානුෂික 
පැත්ත ගැන බලා- ෙම්කට අවශ්ය මැදිහත් වීම කරන්න ඕනෑය 
කියන එකයි මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලාට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවාද කියන 
එකයි මෙග් පශ්නය. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you very much, Hon. Member. It is a very good 

Question. We will consider the matter of these 58 
children, who have been in prison due to the 
imprisonment of their mothers, and get back to you.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් සාමාන්යෙයන් රට 
ඇතුළත ගත්ෙතොත් ජනමාධ්ය භාවිතෙය්දී ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම 
ෙදයකදී බරපතළ ෙචෝදනා එල්ල වන පාර්ශ්ව තුනක් තමයි 
ෙද්ශපාලකයින්, ෙපොලීසිය සහ බන්ධනාගාර නිලධාරින් 
කියන්ෙන්. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. සමාජෙය් තිෙබන ජනපිය 
මතය වන්ෙන් ෙම් තුන්පාර්ශ්වය දූෂිතයි කියන එකයි. ජනපිය 
මතය ඒකයි. දිගින් දිගටම මාධ්ය වාර්තාවල අපි ෙම්ක දකිනවා. 
කාටූන් එකක් ඇන්දා වුණත් ෙද්ශපාලකයා, බන්ධනාගාර 
නිලධාරියා, ෙපොලිස් නිලධාරියා අඳින්ෙන් අමු දූෂිතයකු ෙහෝ 
මැරයකු විධියටයි. හැබැයි, බන්ධනාගාරය ඇතුළට ගිහිල්ලා 
බැලුවාම, පන්දහස් ගණනක් නිලධාරින් ඉන්න බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  පුහුණු මධ්යස්ථානය - Training Centre එක 
-  පර්චස් 40ක තරම් පමාණයකයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ගැන 
දන්නවා නිවස අසලම තිෙබන නිසා.  ෙම්ක අවුරුදු තිහ හතළිහක් 
පුරාම විහිදිලා යන පශ්නයක්.  පුහුණුවීම සඳහා නිශ්චිත තැනක්, 
ගැළෙපන තැනක්, පරිසරයක් සහිත තැනක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්.  අපි පුංචි කාලෙය් ආනන්ද ඉස්ෙකෝෙලට ගිය 
කාලෙය් අපි කීඩාංගනයට ගිෙය්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, he is proposing a Training Centre for 

the prison guards, jailors and others.  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
There are training centres. But, I think, very soon -  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
To have a Training and a Research Centre over there. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, under the leadership of the Hon. Prime 

Minister, at the moment we are really considering moving 
out the Prison from Welikada and going in for a new 
prison. The new prison will probably contain all these 
facilities you are asking for.  
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
But, you have allocated just a sum of Rs. 3.2 billion as 

Capital Expenditure for the next year.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, if further money is needed, I think the 

Hon. Minister of Finance will consider it.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Hon. Minister, if you want further money, we will 

ensure that it is given.  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you, Hon. Minister.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි,  තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය අවසන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර තුළ - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අපට කාලය පැය භාගයක් ෙන් තිෙබන්ෙන්. කථා 

කරන්න. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම්ක පක්ෂ ෙද්ශපාලන කාරණාවක් ෙනොෙවයි, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. උදාහරණයක් විධියට මනුෂ්ය 
ඝාතනයකට බන්ධනාගාරය තුළ සිර දඬුවම් විඳින පුද්ගලයකුෙග් 
පවුෙල් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැටීම ගනිමු. ඒ වාෙග්ම මිය ගිය 
පුද්ගලයාෙග් පවුෙල් මුළු ආර්ථිකය බිඳ වැෙටනවා. හැබැයි, 
සංඛ්යාත්මකව ගත්ෙතොත් ෙමතැන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙම් 
අය ජාතික නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා - 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you can have a dialogue with regard to 

this suggestion.  Thank you very much.  

We have to move onto the next Question.  

පශ්න අංක 3 - 189/'15 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down.    

 

දළ නිල සංචිත : ආනයන ශක්යතාව  
ெமாத்த உத்திேயாக ர்வ ஒ க்கங்கள்: இறக்குமதிச் 

சாத்தியவளம் 
GROSS OFFICIAL RESERVES: IMPORT POTENTIAL 
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5. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

 මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා ශී ලංකාව සතු දළ 
නිල සංචිතයන්හි ආනයන ශක්යතාව (මාසවලින්) 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙවළඳ භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් ගණනය කරන ලද 
දළ නිල සංචිතයන්හි ආනයන ශක්යතාව, ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා සම්බන්ධෙයන් ගැළපූ විට, එක් 
එක් වර්ෂය අනුව ෙවනස ්වන අකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා මුළු විෙද්ශීය 
වත්කම්වල ආනයන ශක්යතාෙවහි අගය වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) 2015 වර්ෂෙය් මුල් මාස 9 තුළ දළ නිල සංචිතවල 
ආනයන ශක්යතාව ෙකෙසේවීද;  

 (v) එම තත්ත්වය ෙකෙරහි බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද?  
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2000ஆம் ஆண் ந்  2014ஆம் ஆண்  வைர 
இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான ெமாத்த உத்திேயாக 

ர்வ ஒ க்கங்களின் இறக்குமதிச் சாத்தியவளம் 
(மாதங்களில்) ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) வியாபாரப் பண்டங்கள் ெதாடர்பில் கணிப் 
பிடப்பட்ட ெமாத்த உத்திேயாக ர்வ ஒ க்கங் 
களின் இறக்குமதிச் சாத்தியவளம், வியாபாரப் 
பண்டங்கள் மற் ம் பணிகள் ெதாடர்பில் 
சீராக்கல் ெசய் மிடத் , ஒவ்ெவா  வ டத் க் 
கைமய மா ப ம் விதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2000ஆம் ஆண் ந்  2014 ஆம் ஆண்  
வைர ெமாத்த ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்களின் 
இறக்குமதிச் சாத்தியவளத்தின் ெப மதி 
ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2015 ஆம் ஆண் ன் தல் 9 மாதங்களி ள் 
ெமாத்த உத்திேயாக ர்வ ஒ க்கங்களின் 
இறக்குமதிச் சாத்தியவளம் எவ்வா  இ ந்த 
ெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) ேமற்ப  நிைலைமயில் தாக்கத்ைத எற்ப த்திய 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the import potential (in terms of months) of 

the Gross Official Reserves of Sri Lanka 
from 2000 to 2014 , separately for each 
year; 

 (ii) the variation for each year when estimated 
import potential of the Gross Official 
Reserves with respect to commodities is 
adjusted to commodities and services; 

 (iii) the value of the import potential of Total 
Foreign Assets from 2000 to 2014, 
separately for each year; 

 (iv) the status of the import potential of the 
Gross Official Reserves within the first nine 
months of 2015; and 

 (v) the factors that caused the said situation? 

(b) If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, the Answer is as follows: 
 

(a) (i)   Import potential of the Gross Official 
Reserves (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sir, I would like to mention that the Reserves are 

increasing. 

 (ii)  Import potential of the Gross Official 
Reserves in terms of coverage of goods and 
services (2000 -2014)  

Sir, the months of imports of goods for 2015, as of 
today, are 5.8 and the months of imports of goods and 
services for 2015, as of today, are 5.1.  

 (iii)   Import potential of the total foreign assets 
(2000 - 2014) 

The months of import of goods for 2015, as of 05th 
December, are 6.3 and the months of import of goods and 
services for this year remain at 5.8. 
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[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

Year Months of im-
ports of goods 

Months of imports of 
goods and services 

2000            1.7                      1.5 
2001 2.7                      2.3 

2002 3.3                      2.9 
2003 4.2                      3.6 

2004 3.3                      2.9 

2005 3.7                      3.3 

2006 3.3                      2.9 

2007 3.7                      3.3 

2008 2.2                      1.8 

2009 6.3                      5.5 

2010 6.4                      5.7 

2011 4.0                      3.6 

2012 4.4                      3.9 

2013 5.0                      4.2 

2014 5.1                      4.3 

Year Months of imports of goods 

2000                     1.7 
2001                     2.7 

2002                     3.3 

2003                     4.2 

2004                     3.3 

2005                     3.7 

2006                     3.3 

2007                     3.7 

2008                     2.2 

2009                     6.3 

2010                     6.4 

2011                     4.0 

2012                     4.4 

2013                     5.0 

2014                     5.1 

Year Months of imports 
of goods 

Months of imports of 
goods and services 

2000 3.5                      3.1 

2001 4.5                      3.8 

2002 4.9                      4.2 

2003 5.8                      5.0 

2004 5.2                      4.5 

2005 5.7                      5.0 

2006 4.7                      4.1 

2007 5.3                      4.7 

2008 3.1                      2.8 

2009 8.3                      7.2 
2010 7.7                      6.8 

2011 4.7                      4.3 

2012 5.4                      4.7 

2013 5.7                      4.8 

2014 6.1                      5.1 
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 (iv)    Gross official reserves amounted to US 
Dollars 6.8 billion by end September 2015. 
In terms of the number of months of 
imports, this level of reserves was 
equivalent to  4.2 months of imports, well  
above the internationally accepted 
benchmark of 3 months of imports. 

  At this moment, our gross official reserves 
stands at US Dollars 7.6 billion.   

 (v)    In the first nine months of the year, foreign 
exchange outflows which were primarily 
driven by the settlement of  the matured 
International Sovereign Bond, IMF-SBA 
repayments, foreign currency debt service 
payments and the supply of liquidity to the 
domestic foreign exchange market had an 
impact on the level of gross official  
reserves. Meanwhile, with the proceeds of 
the ninth International Sovereign Bond 
issuance of US Dollars 1.5 billion in late 
October, 2015, gross official reserves are   
estimated to have improved further. 

         It was as low as US Dollars  6.8 billion  by 
end September because your Government 
borrowed recklessly at an absolutely high 
rate without any rhyme or reason. As a 
result, a bullet payment had to be made on  
the 10th of October and the outflow of  US  
Dollars 500 had an impact on the  amount.  
But we were able to mop up and mobilize 
further funding and we have been able to 
move up to US Dollars 7.6 billion as I told 
you  a little while ago.  

(b)   Does not arise.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. මෙග් 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල විෙද්ශ සංචිත සම්බන්ධෙයන් දළ 
විෙද්ශ වත්කම්වල ආනයන  ශක්යතාව පිළිබඳ- ඔබතුමා  දැක් වූ 
කාරණයට අතිෙර්කව -  අලුත් දර්ශකයක් සකස් කරනවා. 
අපනයන ඉපැයුම් -x, ෙකටි කාලීන විෙද්ශ ණය නැවත නිකුත් 
ෙනොකිරීම - STD, විවිධ ආෙයෝජන  වගකීම් - OP,  ණය 
පාග්ධනය රෙටන්  පිටට ගලායෑම -M2 කියන  සාධක පදනම් 
කරෙගන පාෙවන විනිමය අනුපාත කමය යටෙත්, සියයට 5 x + 
සියයට 30 STD + සියයට 10  OPL + සියයට 5 M2  කියන සූතය 
අනුව, සැලකුවාම ජාත්යන්තර ෙගෝලීය අවදානම් තත්ත්වය තුළදී  
විෙද්ශ ආනයන වත්කම්වල ආනයන  ශක්යතාව පමණක්  
පමාණවත් ෙනොවන බවත්, ෙම් සූතය අනුව  -පාෙවන විනිමය 
අනුපාත කමය - ගණනය කරලා අෙප් රටට යම් කිසි අවදානමක් 
තිෙබනවාද කියලා මැන බලන දර්ශකය සකස් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් දර්ශකෙය් අගය 100යි - 150යි අතර පිහිටන්න 

ඕනෑ. ඒ අනුව පසු ගිය වර්ෂය තුළදී අවදානම් සහිත වාර්තාවක් 
ඔබතුමාට ලැබිලා තිෙබනවාද, එෙහම ලැබිලා නැද්ද කියලා 
කරුණාකරලා ඔබතුමාට  කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

අහන පශ්නයට මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, කිසිෙසේත්ම ෙමෙතක් 
කාලයක් එෙහම කිසිම වාර්තාවක් අපට ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ; 
අපි පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ කියලායි. ෙම් අවස්ථාෙව් රුපියෙල් අගය 
අඩු වන්ෙන් ලංකාෙව් තිෙබන දුර්වලතාවක් නිසා ෙනොෙවයි. චීනය 
සහ ඉන්දියාව අතර තිෙබන ෙදෝලනය නිසා අපිත් ෙපොඩි රටක් 
ෙලස ඒ සමඟම ගෑවීෙගන යනවා. ඉතින්, අපි ෙමයට විරුද්ධව 
සටන් කරන්ෙන් නැතිව, තාවකාලික financial turbulences 
පාවිච්චි කරලා ෙම් රටට පුළුවන් තරම්  මුදල් ෙගන්වා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. මට සතුටින් කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, අපි ෙම් රටට මුදල් එන මාර්ග  විවෘත කළාට පසුව,  
යූ.එස්. ෙඩොලර්  මිලියන 750ක් විතර දැනට ලැබිලා තිෙබනවා 
කියායි. එයින් අපට තිෙබන අවදානම අඩු කරමින් ෙලෝකෙය් 
සිදුෙවන ෙද් බලාෙගන ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, 2003 වර්ෂෙය්දී සංචිත පමාණ 
අනුපාතය 150 සීමාව ඉක්මවලා 177  දක්වා වැඩි වුණා.  දළ නිල 
සංචිතය - Gross Official Reserves - ඉහළට දමලා අෙප් සංචිත 
අවශ්යතාව පහළට දමලා හදන සූතය අනුව 2003දී  ඒ අනුපාතට 
177ට වැඩි වුණා. 2009දී  164 - 176යි අතර තිබුණා.  

2011 - 2012දී එම සංචිත පමාණ අනුපාතය 126 - 134 අතර 
තිබුණා. 2008 වර්ෂෙය්දී අවදානමක් ආවා. ඒ අනුව,  සංචිත 
අනුපාතය 63.9ට අඩු ෙවලා තිබුණා. මම දැන් ඔබතුමාෙගන් අහන 
පශ්නය ෙමයයි.   ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල හඳුන්වා දීලා තිබුණු 
අවදානම් සූතය අනුව අපට 2008දී අවදානමක් තිබිලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 2003දීත් අවදානමක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා  ඒ ගණනය කිරීම් කරන නිලධාරින්ට දන්වලා, ෙම් 
සූතයට අනුව එවැනි අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් තිෙබනවාද 
කියලා, මම ෙම් පශ්නෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ආනයන 
ශක්යතාෙවන් පිටට ගිහින් ෙසොයා බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ඒ සම්බන්ධෙයන් සැබෑ වැටහීමක් 

ෙනොමැති නිසා, ඒ සම්බන්ධව දන්නා අයට ඉදිරිපත් කරලා 
ඔබතුමාට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් වාර්තා කරන්නම්. නමුත් මම 
එක කාරණයක් කියන්න  ඕනෑ. අවදානම් තත්ත්වය තිබුණාට 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් ඉදිරි දැක්මත් සමඟ මාස හතරකට ෙපර 
ෙමය සිදු වන බව දැනෙගන, පුළුවන් තරම් ෙම් රටට ෙඩොලර් 
ෙගන්වා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්, ෙලෝකෙය් ෙඩොලර් එක 
ශක්තිමත් ෙව්ෙගන යනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී අපි ෙම් අරෙගන 
තිෙබන කියා මාර්ග තුළින් මම හිතන විධියට සතුටුදායක 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි පුළුවන් තරම් රුපියල 
තවත් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් කරෙගන 
යනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කියලා තිබුණා, 
ෙම් තිෙබන reservesවලින් බිලියන 1.5ක් එතුමා ඉන්දියාවට කථා 
කරලා ෙකටි කාලයකට ලබාෙගන කෘතිමව දක්වා තිෙබන ෙදයක් 
කියලා. එහි යම්කිසි සත්යතාවක් තිෙබනවාද? ඉන්දියාෙවන් ෙකටි 
කාලීන සංචිත සඳහා බිලියන 1.5ක් ඔබතුමා ලබාෙගන 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් 

හිටියා වාෙග් ෙද්ශපාලන ෙහංචයිෙයක් ෙනොෙවයි. අෙප් මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමා වෘත්තීමය පදනමක් තුළින්- [බාධා කිරීමක්] 
අහෙගන ඉන්න ඉතින්. ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවාෙන්. කිසිෙසේත් 
එවැනි පකාශයක් කර නැහැ. ඉන්දියානු අගමැතිතුමා ආ විගස 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් ඉල්ලීම පරිදි ඒ අය 
පරිත්යාගශීලිව අපට එය ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ජපානයත් ඒ 
විධියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, මැෙල්සියාවත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ජපානෙයන් 1.5 billion - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙකටි කාලීන වශෙයන්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකටි කාලීන ෙනොෙවයි. Swap එකක් කියන්ෙන් ඒකයි. ඒවා 

මිතශීලි රටවල්. ඔබතුමන්ලා ෙලෝකයත් එක්ක හැප්පුණාට අපි 
මිතශීලිව කටයුතු කරනවා. ෙලෝකෙය්ම පශ්න ඇති වන ෙකොට ෙම් 
මිතෙයෝ එනවා, අපට උදවු කරන්න. Labour GSP එක ඒකට 
උත්තරයක්; American GSP එක ඒකට උත්තරයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නයට පිළිතුර පැහැදිලියි.  ඊළඟට, 6වන 

පශ්නය අහන්න තිෙබනවා.   
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා අහන්ෙන්, සංචිත වටිනාකම ගැනයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා ෙම් කථා කරන්ෙන් External  Official Reserves as of 

this moment. අප කථා කරන්ෙන් අවුරුද්දකට ඉස්සර  ෙවලා - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
External Reservesවලට ඇතුළු ෙවලා තිෙබන, බිලියන 1.5-  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා Templeton Fund එෙකන් ගත්තාම ඇතුළත් 

වුණා ෙන්ද? ඉතින් ඉන්දියාව වාෙග් රටකින් ආවාට පසුවත්  
අෙපන් ෙම් වාෙග් අහන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමා ෙනොදන්නවා වාෙග් 
පශ්න අහනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපි ෙලෝකෙය් සාමාන්ය මූල්ය 
වාර්තා වන ආකාරයට තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා අහන්ෙන්, ඒ බිලියන 1.5 ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවාද, 

නැද්ද කියලායි. එච්චරයි අහන්ෙන්.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Reserve එකක් ආෙවොත් ඒ 1.5 ඉෙබ්ම තිෙබනවා. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි, තවත් කාරණාවක් ගැන කියන්න මම ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගි කරගන්නවා. ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පකාශ කළා GMOA එක සම්බන්ධව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, උත්තරය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය අෙප් reservesවලට 

බලපානවා. මා උත්තරයටයි එන්න හදන්ෙන්. ෙම් වාෙග් ෙබොරු 
පකාශ කරමින් උත්සාහ කරන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්] 
ෙදොස්තරවරුන් දහ පහෙළොස් ෙදෙනක් -  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න මම කියන්නම්. මම උත්තරයට එන්නම්. ඔබතුමා අහපු 

පශ්නය මට උත්තරය ෙදන්න උදවු ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
වාෙග් ෙබොරු පකාශ කරලා, අප ඇති කරන්න යන reserves 
ටිකක් අඩු කරන්න හදනවා. ෙම් වාෙග් පකාශ හමුෙව් අෙප් රට 
කිසිෙසේත් දණ ගසන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. “Daily 
Mirror” පතෙය් IMF එක කියපු නැති ඒවා දාලා ෙවනත් පශ්න 
ඇති කරන්න හදනවා.  අෙප් AIIB එක, ADB එක, JBIC එක 
ඔක්ෙකෝම උදවු කරනවා. ෙකොතරම් අමාරු වුණත්, රුපියෙල් 
අගය ස්ථාවරව පවත්වා ෙගන යන්න අපි කටයුතු කරනවා. බය 
ෙවන්න එපා.  
 

ඔලුවිල් වරාය : ලාභය ෙහෝ අලාභය 

ஒ வில் ைற கம் : இலாப நட்டம் 
OLUVIL HARBOUR: PROFIT OR LOSS 

68/’15 
6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

1473 1474 



2015  ෙදසැම්බර්  11 

(අ) (i) ඔලුවිල් වරාය ඉදිකිරීමට වැය කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම මුදල් සපයා ගත් මූලාශ කවෙර්ද; 

 (iii) එම මූලාශයන්ෙගන් ලබා ගත් ණය හා ආධාර 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) උක්ත ණය හා ආධාර සඳහා වාරික හා ෙපොළිය 
ෙලස වාර්ෂිකව ෙගවිය යුතු මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඔලුවිල් වරාය 2013.09.01 දින ජනතා අයිතියට 
පත් කළ පසු පළමු වසර තුළ වරාෙය් ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම් ශීර්ෂ කවෙර්ද; එම එක් එක් ශීර්ෂය 
අනුව, ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔලුවිල් වරාය ජනතා අයිතියට පත් කර පළමු වසර 
තුළ වරාෙය් කටයුතු සඳහා වැය කළ වියදම 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම වියදම් ශීර්ෂ කවෙර්ද; එම එක් එක් ශීර්ෂෙය් 
වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත දත්තයන්ට අනුව 2013.09.01 දින සිට ෙම් 
දක්වා ඔළුවිල් වරාය ලබා ඇති ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) ලාභය ෙහෝ අලාභය කළමනාකරණය කිරීමට 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
 ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) ஒ வில் ைற கத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கு 
ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

  (ii) இப்பணத்ெதாைக ெபறப்பட்ட லங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  லங்களி ந்  ெபறப்பட்ட கடன் 
மற் ம் உதவித்ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) குறிப்பிட்ட கடன் மற் ம் உதவிக க்கான 
தவைணப்பணம் மற் ம் வட் யாக வ டாந்தம் 
ெச த்தேவண் ய பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ;  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ)   (i) ஒ வில் ைற கம் 2013.09.01 ஆம் திகதி 
மக்க ைடைமயாக்கப்பட்ட பின்னர் தல் 
வ டத்தில் ைற கத்தின் வ மானம் 
எவ்வள ; 

 (ii) இதன் வ மானத் தைலப் க்கள் யாைவ; இந்த 
ஒவ்ெவா  தைலப்பின் ப யான வ மானம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) ஒ வில் ைற கம் மக்க ைடைமயாக்கப் 
பட்ட பின்னர் தல் வ டத்தில் ைற கத் 

க்கு ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக  
எவ்வள ; 

 (iv) இதன்  ெசல த் தைலப் க்கள் யாைவ; இந்த 
ஒவ்ெவா  தைலப்பின ம் ெப மதி   ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  தர களின் ப  2013.09.01 ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ஒ வில் ைற கம் 
ெபற் ள்ள இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள ; 

 (ii) இலாபத்ைத அல்ல  நட்டத்ைத காைம 
ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள  நடவ க் 
ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 

 asked the Minister of Ports and Shipping : 

(a) Will he state- 

 (i) the amount of money spent to construct the 
Oluvil harbour; 

 (ii) the sources from which the funds were 
raised for that; 

 (iii) separately, the amount of loans and aid 
obtained from those sources; and 

 (iv) the amount of money that should be paid 
annually as the installment and the interest 
for the aforesaid loans and aid?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) the revenue earned by the Oluvil harbor in 
the first year after it was commissioned to 
people’s ownership on 01.09.2013; 

 (ii) what those revenue heads are;  and the 
revenue earned under each of the aforesaid 
revenue heads, separately; 

 (iii) the amount of money spent for the activities 
of the harbor during the first year the Oluvil 
harbor was commissioned to the people’s 
ownership; and 

 (iv) what those expenditure heads are and the 
value of each of the aforesaid expenditure 
head separately? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) according to the above facts the profit or 
loss  of the Oluvil harbor from 01.09.2013 
up to now; and 

 (ii) the steps that have been taken to manage 
the profit or loss? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ටිකක් දිගු පිළිතුරක් 

තිෙබන නිසා මා එම  පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔලුවිල් වරාය ඉදිකිරීමට වැය කළ මුදල යූෙරෝ 
42,206,379.10කි. 

 (ii) ව්යාපෘතිය සඳහා මූල්යාධාර ෙඩන්මාර්ක් මිශ ණය යටෙත් 
ෙඩන්මාර්ක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයහි එකඟතාව 
අනුව ෙඩන්මාර්ක්, ෙනෝර්ඩියා බැංකුව මඟින් ලබා ෙගන 
ඇත. 

 (iii) ලබා ගත් ණය මුදල  -  යූෙරෝ 42,206,379.10 

  පූර්ව පධාන ෙගවීම (Up front grant) - යූෙරෝ        
86,100.00 

 (iv) ලබා ගත් ණය මුදල සඳහා ෙපොලියක් ෙනොෙගවන අතර, 
ණය මුදල සඳහා ෙගවන වාරික මුදල ෙගවනු ලබන්ෙන් 
මහා භාණ්ඩාගාරෙයනි. 

(ආ) (i) පළමු වසර තුළ එනම් 2013.09.01 සිට 2014.08.31 දින 
දක්වා ඔලුවිල් වරාෙය් ආදායම රුපියල් මිලියන 6.44කි. 

 (ii) 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා ආදායම් පභවයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් සාරාංශ කර ෙනොමැත. එම වර්ෂයන් සඳහා 
පිළිෙවළින් රු.1,458,444.25 හා රු.7,484,643.59 ආදායම් 
වශෙයන් උපයාෙගන ඇත. 

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා ආදායම් ශීර්ෂ හා එම එක් එක් ශීර්ෂය 
අනුව ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත දැක්ෙව්. 

  

 (iii)  ඔලුවිල් වරාය ජනතා අයිතියට පත් කර පළමු වසර තුළ, 

එනම් 2013.09.01 සිට 2014.08.31 දින දක්වා වැය කළ 

වියදම රුපියල් මිලියන 69.46කි. 

 (iv) වැටුප් ෙව්තන රු.මිලියන  53.73 

  අතිකාල රු.මිලියන        5.69 

  ඉන්ධන/විදුලිය   රු.මිලියන         4.05 

  නඩත්තු වියදම් රු.මිලියන     2.28 

  ෙවනත් වියදම් රු.මිලියන      3.71 

ෙවනත් වියදම් යටෙත් පහත දැක්ෙවන වියදම් අඩංගු කර ඇත. 
   

 1. ගමන් වියදම් දීමනා  රු.මිලියන    0.057 
 2. ජල ගාස්තු  රු.මිලියන 2.325 
 3. වාහන කුලී ගාස්තු  රු.මිලියන 0.007 
 4. දුරකථන ගාස්තු  රු.මිලියන 0.116 
 5. තැපැල් ගාස්තු   රු.මිලියන 0.004 
 6. කාර්යාල අවශ්යතා සඳහා  
 දරන ලද වියදම්  රු.මිලියන 0.005 
 7. ලිපි දව්ය වියදම් රු.මිලියන 0.002 
 8. මුදණ වියදම් රු.මිලියන 0.039 
 9. කාර්යාල සහ ෙවනත්  
 සුභසාධක වියදම් රු.මිලියන 0.012 
10. ක්ෂය රු.මිලියන 1.145 
 එකතුව රු.මිලියන 3.710 
 

(ඇ) (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 (ii)  

1. වාණිජ වරාය ෙමෙහයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම. 

 අ. ඊට අදාළ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම හා 
ෙමෙහයුම් උපකරණ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

 ආ. ෙදොඹකර පහසුකම් ලබා දීම. නිදසුන් වශෙයන් ෙම් වන 
විටත් 'හයිරු ආයතනය' විසින් නිෂ්පාදිත ෙබෝට්ටු විෙද්ශ 
සඳහා දියත් කිරීෙම් දී එම ආයතනය විසින් ෙදොඹකර 
පහසුකම් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වැය කරනු 
ලබයි. එබැවින් එම පහසුකම් අප ආයතනය මඟින් ලබා 
දීමට කටයුතු කිරීම ආදායම් විවර වීමකි. 

2. විවිධ ආෙයෝජන සඳහා ඉඩ පස්ථාව ලබා දීම. (සිෙමන්ති, තාර, යකඩ, 
ෙපොෙහොර) සඳහා වරාය භූමිය පමාණවත් පරිදි තිබීම. 

3. ඔලුවිල් වරාය සීමාව සිට මුහුදු සැතපුම් 05ක පමණ දුරකින් නැව් 
මාර්ග පිහිටා ඇත. 

 i. Slipway එකක් සක් කිරීම, නැව් අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා 
අවස්ථාව සැලසීම. 

 ii. ජලය හා ෙතල් නැව් සඳහා ෙපොම්ප කිරීෙම් හැකියාව. 

4. විෙද්ශ සංචාරකයින් ෙවනුෙවන් ෙයොට් යාතා (රුවල් නැව්) 
ආරුගම්ෙබ් සිට පාසිකුඩා දක්වා දියත් කිරීමට ඇති හැකියාව. 

5. පදීපාගාරය ආදායම් ඉපැෙයන ෙලස සකස් කිරීම. 

6. වරාය පරිශයට පිටතින් ඇති ඉඩම් කට්ටි කුලී පදනම මත විවිධ 
ආයතනවලට සහ පුද්ගලයින්ට ලබා දීමට ඇති හැකියාව. (ඒ සඳහා 
පචාරණ කටයුතු සැලසීම) 

7. i. ධීවර වරාෙය් ෙබෝට්ටු අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා Slipway 
එකක් සකස් කිරීම හා ෙටොන් 30ක් එසවිය හැකි ෙදොඹකර 
පහසුකම් ලබා දීම. 

 ii. අයිස් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම හා විෙද්ශ සඳහා මත්ස්ය 
අපනයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග්  පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.   

1477 1478 

 
අනු 
අංකය 

 
 

විස්තරය 

ආදායම 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 
මාසය දක්වා 
(රුපියල්) 

  1 මත්ස්ය බරට අය කිරීම    974,092 

  2 ෙදොරටු අවසර පත 1,697,059 

  3 ෙබෝට්ටු නැංගුරම් ගාස්තු 1,143,750 

  4 මත්ස්ය ෙවන්ෙද්සි ශාලාව      31,900 

  5 ෙබෝට්ටු සඳහා ජලය සැපයීම 1,187,770 
  6 නාන කාමර භාවිතය    284,988 

  7 ඉන්ධන පිරවුම්හල සඳහා ජලය විකුණුම් ගාස්තු    101,500 

  8 ෙබෝට්ටු සඳහා විදුලිය විකුණුම් ගාස්තු      63,952 

  9 අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය විදුලිය විකුණුම් ගාස්තු    339,785 

10 විවිධ      97,495 

 විස්තරය 2013 2014 2015 
(ඔක්ෙතෝබර් 
31 දක්වා) 

  රු.මිලියන රු.මිලියන රු.මිලියන 

සමස්ත 
ආදායම 

  1.46   7.48   5.93 

සමස්ත වියදම 31.60 64.95 53.33 

ලාභය/
(අලාභය) 

(30.14) (57.47) (47.40) 
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ගරු ඇමතිතුමනි, (ඇ) (i) පිළිතුර අනුව ඉතා පැහැදිලියි, 
ඔලුවිල් වරාෙය් ආදායම සමඟ බලන විට වියදම ඇතැම් 
අවස්ථාවලදී පස් ගුණයක්, දහ ගුණයක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒ අනුව ඔලුවිල් වරාෙය් ආදායම සහ වියදම ගැන 
බලනෙකොට කියන්න ෙවන්ෙන්, එය සුදු අලිෙයක් ෙනොෙවයි, 
සුදාෙග්ත් සුදු අලිෙයක්ය කියලායි. ඔලුවිල් වරාෙය් සිදුවී තිෙබන 
ෙම් දැවැන්ත පාඩුව -කනගාටුදායක ෙඛ්දවාචකය- සම්බන්ධව 
අමාත්යාංශය විධියට ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය කාලෙය් වියදම් අඩු කර 

තිෙබනවා. සමසත්යක් වශෙයන් ගත්තාම, පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිය රැකියාවලින් පුරවන තැනක් බවට පත් වී තිබුණා. ඒ 
අනුව අතිකාල දීමනා හා අෙනකුත් වියදම් එක්ක ෙමය දරා ගන්න 
බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඔලුවිල් 
වරාෙය් ව්යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා දැනට අප සමඟ 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. එෙහම ව්යාපෘති කිහිපයක් ආෙවොත් 
තමයි, ඔලුවිල් වරාය අපට ලාභ ලබන තැනක් බවට පත් කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙමතැන තිෙබන කනගාටුදායක 
කාරණය වන්ෙන්, ෙම් සියලු වරායවලට අවශ්ය මුදල් ෙකොළඹ 
වරාෙයන් ලබා දීමට සිදු වීමයි.  ෙම් අවුරුද්ෙද් තමයි, ගාලු වරාය 
ලාභ ලැබීමට පටන්ෙගන තිෙබන්ෙන්. අෙනකුත් වරායන් 
සියල්ලම පාඩු ලබන තත්ත්වයක පවතිනවා. අද වනවිට ඒවා ලාභ 
ලබන තත්ත්වයකට පත් කිරීම අමාරු කාර්යයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඉතිරි ව්යාපෘති ටික ආෙවොත්, අපට ඒකත් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු විධියට ව්යාපෘති ආෙවොත් 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කර ගන්න  පුළුවන්. නමුත් එෙහම 
ව්යාපෘති ආෙව් නැත්නම් දිගින් දිගටම ෙකොළඹ වරාෙය් ලාභය 
ෙමතැනට ෙයොදවනවාය කියන්ෙන්, ෙකොළඹ වරාය ඇතුළු 
අනිකුත් සියලු වරායන් අගාධයක් කරා ගමන් කිරීම ෙනොෙවයිද?  

 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අපි ෙවන් ෙවන්ව තමයි, ආදායම සහ වියදම ෙපන්වන්ෙන්. 

අපි 2015 වර්ෂෙය් සිට එම කියාදාමය පටන් ෙගන තිෙබනවා. අද 
ෙවන  ෙකොට සමහර වරායවල වියදම අඩු කරලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් අනවශ්ය  පුද්ගලයන් ඒ තැන්වලට ෙයදවීම නිසා 
ඒවාෙය් වියදම් වැඩි ෙවලා තිබුණු බව අපි හැම ෙදනාම දන්නවා. 
දැන් වනවිට ඒවා නවත්වා තිෙබනවා. Contract පදනමින් බඳවා 
ෙගන, වැ ඩ ෙනොකර වැටුප් ලබමින් සිටි අයව දැනට නවත්වා 
තිෙබනවා. ෙම් කමය යටෙත් දැන් හුඟාක් දුරට එවැනි වියදම් අඩු 
කර ෙගන තිෙබනවා. දැනට ආෙයෝජකයන් ෙදෙදෙනකු පැමිණ 
අප සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු 
මාසය පමණ වන විට අපට ව්යාපෘති කිහිපයක් confirm කර 
ගන්න පුළුවන් වනවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා ෙකොළඹ වරාෙය් ලාභය ගැන කථා කරනවා. හැබැයි 
ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තෙය් මිලියන 70කට වඩා 
වටිනාකමින් යුත් ෙදොඹකර ෙගන්වීෙම් මහා පරිමාණෙය් 
ජාවාරමක් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සූදානම් කළා. මිලියන 
70කට වැඩි වටිනාකමින් යුත් ෙදොඹකර ෙගන්වා ෙගන ඒ ජාවාරම 
තවදුරටත් ඒ විධියට ෙගන යන්න ඉඩ ෙදනවාද, එෙහම නැත්නම් 
ඔබතුමා අලුත් කමෙව්දයකට යනවාද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අෙප් ආණ්ඩුව පත් වුණු ගමන් අපි ෙම් ෙදොඹකර ගැන ෙසොයා 

බැලුවා.  ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොර ඒක පුද්ගල ෙයෝජනාවක් 
හැටියට - unsolicited tenders - කැබිනට් මණ්ඩලයත් අනුමත 
කරලා ෙඩොලර් මිලියන හැත්තෑ ගණනක වියදමක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා, ඒක 
නවත්වන්න. අපි ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙහෝ ජනවාරි මාසෙය් 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. [බාධා 
කිරීමක්] පිළිතුර අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  ෙමතුමා අහපු 
පශ්නයට මා උත්තරය ෙදනවා. පධානම ෙද් තමයි, ෙඩොලර් 
මිලියන 55කට ආසන්න පමාණයකට ෙම් ෙදොඹකර සියල්ලම 
ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වන එක. ඒ නිසා අපට ෙඩොලර් මිලියන 
10ක විතර ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  

 
ෙදල්ෙතොට මුසල්ිම් මහ විදුහල :  

ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම 
ெதல்ெதாட்ட, ஸ் ம் மகா வித்தியாலயம்:  

இரண் மா க் கட் ட நி மாணம் 
DELTOTA MUSLIM VIDYALAYA:  

CONSTRUCTION OF A TWO-STOREYED BUILDING 
204/’15 

4. ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 
සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ் - 
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):    

(අ) (i) මධ්යම පළාෙත්, මහනුවර, ෙදල්ෙතොට, මුසල්ිම් 
මහ විදුහලට (නෙවෝද්යා පාසල) නව ෙදමහල් 
 ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීෙම් අවශ්යතාව 
සැලකිල්ලට ෙගන ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් 
නිෙයෝගය පරිදි මධ්යම පළාත් අධ්යාපන හා 
පධාන අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් 2012.10.24 දිනැති 
අංක CPC/CMC/3/1/1 දරන ලිපිය මඟින් 
මහනුවර කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙගන් 
වාර්තාවක් කැඳවූ බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව, 2012.11.12 දින කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ සථ්ානීය පරීක්ෂණයක් කර එහි ඉෙගනුම 
ලබන ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව සහ පන්ති සංඛ්යාව 
අනුව, ඉඩකඩ පමාණවත් ෙනොවන බැවින් නව 
ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දීම සුදුසු යැයි 
නිර්ෙද්ශ කරන ලද බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) ෙමම විදුහල සඳහා නව ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மத்திய மாகாணத்தின் கண் , ெதல்ெதாட்ட, 
ஸ் ம் மகா வித்தியாலயத்திற்கு (நேவாத்யா 

பாடசாைல) திய இரண்  மா க் கட்டட 
ெமான்ைற நிர்மாணிக்க ேவண் யதன் 
அவசியத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண்  சனாதிபதி 
ெசயலாளாின் பணிப் ைரயின் பிரகாரம் மத்திய 
மாகாண கல்வி மற் ம் தலைமச்சாின் 
ெசயலாளர  CPC/CMC/3/1/1 இலக்க ம் 
2012.10.24 திகதி ம் ெகாண்ட க தம் லமாக 
கண்  வலயக் கல்விப் பணிப்பாளாிடமி ந்  
அறிக்ைகெயான்  ேகாரப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கிணங்க 2012.11.12 ஆந் திகதி வலயக் 
கல்விப் பணிப்பாளர் களப் பாிேசாதைனைய 
ேமற்ெகாண்  அங்கு கல்வி கற்கின்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வகுப் க் 
களின் எண்ணிக்ைகக்கிணங்க இடவசதி 
ேபாதாெதன்பதால் திய இரண்  மா க் கட்டட 
ெமான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்ப  ெபா த்தமான 
ெதன பாிந் ைரத் ள்ளாெரன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த வித்தியாலயத்திற்காக திய இரண்  மா க் 
கட்டடெமான்ைற நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Education : 

(a) Is he aware that - 

 (i)  a report was called from the Zonal Director 
of Education of the Kandy Zone by the 
letter of the Secretary to the Provincial 
Ministry of Education and Secretary to the 
Chief Minister of the Central Province 
dated 24.10.2012 bearing reference CPC/
CMC/3/1/1 as per the directive of the 
Secretary to the President taking into 
account of the need to construct a new two-
storeyed building for the Deltota Muslim 
Vidyalaya (Navodya school) in Kandy in 
the Central Province; and  

 (ii) accordingly, the Zonal Director of 
Education made a site inspection on 
12.11.2012 and recommended that it is 
suitable to grant a new two-storeyed 
building as space available was not 
sufficient in view of the number of students 
studying there and the number of classes 
conducted? 

(b) Will he inform this House whether he will take 
steps to have a new two-storeyed building 
constructed for this school? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam ) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පිළිතුර සභාගත කරන්නද? 

මන්තීතුමාට අවශ්ය නම් මම පිළිතුර කියවන්නම්. එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. (මධ්යම පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් 
2015.12.04 දිනැති ලිපිය මඟින් දන්වා ඇති පිළිතුර 
අනුව) - ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.  ඇමුණුම 1 
සභාගත* කරමි. 

(ආ) ඔව්. 

 2016 වර්ෂෙය් මධ්යම පළාත් සභාව ෙවත ෙවන්වන 
පතිපාදනවලින් ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව පළාත් 
අධ්යාපන ෙල්කම් වාර්තා කර ඇත. (2016 වසෙර් අය වැය 
ෙල්ඛනය සම්මත වූ පසු) ඇමුණුම 1 හි ඇතුළත් ෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

 
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය : ගරු 

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
வராதி க்க அ மதி : மாண் மிகு 

எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
LEAVE OF ABSENCE: HON. M.K.A.D.S. 

GUNAWARDANA 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
I move,  

“That Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, Member of Parliament, be 
granted leave under Article 66(f) of the Constitution to be absent 
from the Sittings of Parliament for a period of three months from 
11th December, 2015. 

 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු  ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානයක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

ෙදසැම්බර් 01වැනි අඟහරුවාදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
23(2) යටෙත් පශ්නයක් අහලා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් විශාම 
ගිය ෙසොල්දාදුවන්ට ඇති වී තිෙබන අසාධාරණයක් පිළිබඳව 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. සභානායකතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, ඒකට 
ඒ සතිෙය්දීම පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා කියලා. දැන් දින ගණනාවක් 
- සති ෙදකකට ආසන්න කාලයක් - ගත ෙවලා තිෙබනවා. තවමත් 
එවැනි පිළිතුරක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 23 (2) පශ්නය අපි දහවල් 
12ට ෙපර යවන්ෙන් ඒ පශ්නය අහන අවස්ථාෙව්දීම පිළිතුරක් ලබා 
ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්. එදිනම පිළිතුරක් ලබා දීමට හැකියාවක් 
නැති සමහර පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ෙකටි කාලයක් තුළ 
ඒකට පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. නමුත් ෙදසැම්බර් 
පළමුවැනිදා ඉදිරිපත් කරන ලද ඒ 23 (2) යටෙත් පශ්නයට 
ෙදසැම්බර් 11වන දින වන තුරුත් - තවමත්, ඒ කියන්ෙන් දින 
10කට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. -  පිළිතුරක් ලබා 
දීලා නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව සැලකිය යුතු පමාණයකින් ඒ කටයුතු 
අවතක්ෙසේරු කරන, ෙනොසලකා හරින මෙනෝභාවයකට ඇවිල්ලා 
තිෙබන බව තමයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය පැහැදිලියි, ගරු මන්තීතුමා. සභානායකතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් නැහැ. එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් සභානායකතුමාෙග් අවධානයට ඒක ෙයොමු කරලා 

ඉක්මනින්ම පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. අද එතුමා පැමිණ නැහැ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය අඟහරුවාදා 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් පැවැත් වූ 
විවාදෙය්දී මට විනාඩි 5ක් ෙවන් කරලා තිබුණා කථා කරන්න. 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින විට කිව්වා, මට ෙවන් කර තිෙබන 
කාලය අවසන් කියලා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිල CD එක 
අරෙගන බැලුවාම මට කථා කරන්න දීලා තිබුෙණ් විනාඩි 3කුත් 
තත්ත්පර 50ක් පමණයි. මෙග් කාලය උදුරා ෙගන තිෙබනවා. ඒක 
අසාධාරණයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ඒ බව ලිඛිතව දැනුවත් කරන්න. අපි ෙසොයා 

බලන්නම්.  

මීළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන. 

 
ෙද්ශපාලනය තුළ  කාන්තා නිෙයෝජනය 

වැඩි කිරීම: ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
அரசிய ல் ெபண்களின் 

பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாித்தல்: 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின  கூற்  

INCREASE OF WOMEN PARTICIPATION IN 
POLITICS: STATEMENT BY THE HON. PRIME 

MINISTER 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලාංෙක්ය ෙද්ශපාලනෙය් 

කාන්තාවන් සඳහා වැඩි ඉඩ කඩක් ලබා දීෙම් මුල්ම පියවර 
ගැනීමට අප දැන් මුල පුරා ඇති බව මම ෙම් සභාවට සතුටින් 
දැනුම් ෙදන්නට කැමැතියි. ඊට අදාළ තීරණය පසු ගිය කැබිනට් 
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී, - ඒ කියන්ෙන් බදාදා-  අප සම්මත කර 
ගත්තා. 

විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු රටවල කාන්තාවන් ෙද්ශපාලනයට 
එක් වී තිෙබන්ෙන් පවුල් පසු බිම මතයි. ස්වාමියාෙගන් පසුව 
බිරිඳ, පියාෙගන් පසුව දියණිය, ෙසොෙහොයුරාෙගන් පසුව 
ෙසොෙහොයුරිය ආදී වශෙයන්. ඊට පිටින් ෙද්ශපාලනයට එක්වීෙම් 
අවස්ථා අෙප් රටවල ඇත්ෙත් ඉතා අඩුෙවන්. ෙම් සඳහා විවිධ 
සමාජ, ආර්ථික හා ෙද්ශපාලනික ෙහේතු ඇති බව අප දන්නවා. 

ෙම් සීමාවන් තුළ වුවද, ආසියාතික කාන්තාවන් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට ෙගොස ් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පථම 
අගමැතිනිය බිහි කරන්නට අෙප් රටට හැකි වුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, විධායක ජනාධිපතිනියක්ද අෙප් රෙටන් බිහි වුණා. 
අසල්වැසි ඉන්දියාෙවන්ද අගමැතිනියක් බිහි වුණා ; 
ජනාධිපතිනියක් බිහි වුණා. බංග්ලාෙද්ශෙය් අගමැතිවරියන් 
ෙදෙදෙනක් බිහි වුණා. 

ඒ ආකාරෙයන් ලැබුණු සීමිත අවස්ථාවන්ෙගන් පෙයෝජන 
ගන්නට අෙප් රෙට්ත්, අසල්වැසි රටවලත් කාන්තාවන් සමත් වී 
තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් පවත්නා සමාජ පරිසරය අනුවත්, 
මැතිවරණ කමය අනුවත්, කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 
ඉදිරියට යන්නට ඇති හැකියාව ඉතා අඩුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් 
තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් ගැඹුරින්ම ෙසොයා 
බැලූ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙරෝසි ෙසේනානායක හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කළා. විවිධ කාන්තා සංවිධාන සහ කාන්තා 
කියාකාරිනියන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ෙද්ශපාලනෙය් කාන්තා 
නිෙයෝජනය ඉහළ නැංවීෙම් කමෙව්දයන් ගැන එතුමිය ෙසොයා 
බැලුවා.  

1483 1484 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තු සර්ව පාක්ෂික මන්තීවරියන්ෙග් සංසදෙය්දී 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්තීනි සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
මැතිනියත් එතුමියට විශාල සහායක් ලබා දුන්නා. ෙසේනානායක 
මහත්මිය 2013 අෙගෝස්තු 7වැනි දා ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාවක් 
ෙලස පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනතට සංෙශෝධනයක් 
ෙගන ආවා. කාන්තා නිෙයෝජනය ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ ඒ 
සංෙශෝධනය එවක පාර්ලිෙම්න්තුව සලකා බැලුෙව් නැහැ.  

ජනවාරි 8වැනි දා විප්ලවය සඳහා ෙපොදු අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහතා සමඟ ෙපළ ගැසුණු විවිධ සංවිධාන සහ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟත් අප ෙම් තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කළා. 
ෙද්ශපාලනෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන බව අප 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ජනතාව ඉදිරිෙය් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒක 
අපි විතරක් ෙනොෙවයි, පක්ෂ සංවිධාන සියල්ලම දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දුවක්. ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහතා ජයගහණය කිරීෙමන් අනතුරුව පිහිටුවන ලද දින 100 
ආණ්ඩු කාලය තුළදීත් අප කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 
නිසි තැන ලබා දීම පිළිබඳව දිගින් දිගට කරුණු විමසා බැලුවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ සියල්ල ඒකට එකඟ වුණා. ඒ කමෙව්දය ගැන 
විවිධ අදහස් තිබුණා. ඒ අනුව අෙගෝස්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ සඳහා අප ඉදිරිපත් කළ "මාස හැටකින් අලුත් රටක් 
හදන පංචවිධ කියාවලිය" පතිපත්ති පකාශෙය් අපි ෙමෙසේ පකාශ 
කළා:  

"පළාත් පාලන මට්ටෙමන් ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සියයට 25ක් 
කාන්තාවන් සඳහා ෙවන් කිරීෙමන්ද, මැතිවරණය සඳහා මැතිවරණ 
ලැයිස්තුවලින් අවම වශෙයන් සියයට 25ක් කාන්තාවන්ට ලබාෙදන ෙලස 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ දිරිගැන්වීෙමන්ද, කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජනය ලැෙබන බවට තහවුරු කිරීම සඳහාත් කටයුතු කරන්ෙනමු"  

පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී තවත් පක්ෂ ගණනාවක් 
ඔවුන්ෙග් මැතිවරණ පකාශවල ෙම් පිළිබඳව සඳහන් කළා.  

සම්මුතිවාදී යහ පාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙමන් පසු අපි ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුන් සමඟත්, ෙම් පිළිබඳව 
උනන්දුවක් දැක්වූ අෙනකුත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් සමඟත් -
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
සමඟත්- සාකච්ඡා කළා. එතැනදී අප හමුෙව් තිබුණු පධාන 
ගැටලුව වූෙය් කිසිෙවකුටත් අවැඩක් ෙනොෙවන පරිදි කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කරන කමෙව්දය හඳුනා ගැනීමයි. ෙම්කයි මූලික 
පශ්නය වුෙණ්.  

කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීෙම්දී ෙමෙතක් ෙද්ශපාලනෙය් 
නියුතුව සිටි පිරිමි අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් අවස්ථා අහිමි ෙවතැයි කියා 
සමහරු කල්පනා කළා. කාන්තාවන්ට ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ 
තරග කිරීම අසීරු නිසා කාන්තාවන්ෙග් අවස්ථා සීමා ෙවතැයි 
තවත් සමහරු කල්පනා කළා. ඒ නිසා කිසිදු පාර්ශ්වයක අවස්ථා 
අහිමි ෙනොවන පරිදි නව කමෙව්දයක් සකස් කර ගැනීම අප 
ඉදිරිෙය් තිබූ අභිෙයෝගය වුණා. 

ඒ අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට දැන් අපට හැකි වී තිෙබනවා. 
පළාත් පාලන මට්ටෙමන් සියයට 25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් 
සඳහා වන ෙයෝජනාව අප පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී  සම්මත 
කර ගත්තා. හැම පළාත් පාලන සභාවකටම කාන්තා නම් 
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ජාතික ලැයිස්තුව ෙසේම 
පාෙද්ශීය සභාව, නැත්නම් නගර සභාව තුළ එක එක පක්ෂ හා 
ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලට ලැබුණු ඡන්ද අනුපාතය අනුව ඒ 
ලැයිස්තුෙව් කාන්තා නිෙයෝජනෙයන් ෙකොටසක් අප ෙබදනවා. 
දැනට තිෙබන සංඛ්යාව තුෙනන් එකක පමාණයකින් වැඩි කළාම 
සභාෙව් කාන්තා පතිශතය 25ක්  බවට පත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් මූලික 
පියවරක්.  ෙම් ආකාරෙයන් කාන්තා නිෙයෝජනය පළාත් පාලන 
මට්ටෙමන් ඉහළ නැංවීම ඔස්ෙසේ අනාගතයට ශක්තිමත් පදනමක් 
සැකෙසනවා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරන 
අවස්ථාෙව්දී අපට ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

ඒ පදනම මතින් කාන්තාවන්ෙග් ෙද්ශපාලන නිෙයෝජනය තව 
තවත් ඉහළ නැංවීමට අවකාශ සැලෙසනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
අප පක්ෂ නායකයින් සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඉන් අනතුරුව 
ලබන ජනවාරි මාසෙය් ඒ ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. මට අද ලැබුණු වාර්තාව අනුව ෙම් පිළිබඳ ගැසට් 
නිෙව්දනය අද දවල් නිකුත් කරනවා. ෙම් පිළිබඳව අවශ්ය වන 
ෙකටුම්පත්වල පිටපත් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා 
එහි පළමුවන වර කියවීම ෙදසැම්බර් 19වැනි දා ෙවද්දි දැනුම් 
ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගැනීමට සහාය 
ලබා දී කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් නිසි තැන ලබාදීෙම් 
සැලැස්මට දායක වන ෙලස මා ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කර ගැනීෙම් ෙයෝජනාව 
යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය්දී, පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, වනිතා කටයුතු ඇමතිතුමියෙගනුත්, මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගනුත් ලැබුණු සහෙයෝගය අප ඉතාම අගය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ ෙවනුෙවන් ෙවෙහස වුණු ෙරෝසි 
ෙසේනානායක මහත්මියටත්, සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය 
ඇමතිතුමියටත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදයටත්, 
කාන්තා සංවිධාන කියාකාරිනියන්ටත් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද 
කර සිටිනවා. ෙමය මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම කළ වැඩ 
කටයුත්තක් හැටියට සලකන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, GMOA සංවිධානය ගැන 
මා කළ පකාශයක් සම්බන්ධ එක කරුණක් කියන්නට මා 
කැමැතියි.  විෙශේෂෙයන්ම මා කථා කෙළේ GMOA සංවිධානෙය් 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ගැනයි. පළමුෙවන්ම අද සංවිධාන 
ගණනාවක් මා, ජනාධිපතිතුමා සහ ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා මුණ 
ගැෙහන්න කියා ඉල්ලා සිටියා. අපට සෑම ෙකෙනක්ම මුණ 
ගැෙහන්නට බැරි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම GMOA  සංවිධානය 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා සමඟ කළ සාකච්ඡාෙව්දී 
පිළිෙගන තිෙබන්ෙන්. මා මුණ ගැෙහන සංවිධාන නැවත වතාවක් 
ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැෙහන්නට යන්ෙන් නැහැ. එයින් අෙප් 
කාලය මිඩංගු කර ගැනීමකුයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. මා ඒ අයට ෙව්ලාව 
ලබා ෙනොදුන්නා කියන එක ඇත්ත. මන්තීවරුන්ටත් කාලය ෙවන් 
කරන්නට තිෙබනවා. එතුමන්ලාට ජනාධිපතිතුමා ගැන 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා නම් නැවත මා හමුවීමට එන්ෙන් ඇයි කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ. එයින් කියන්ෙන් ඒ අයට ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
සහ ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසයක් නැහැ කියන එකයි. ඒ 
ෙගොල්ලන් මට කිව්වාම, "මා එකඟයි" කිව්වා. ඔය කාරණයම 
කියන්න මට අලුතින් කාලය ගත කරන්න අවශ්ය නැහැ.  

අද ෙගන යන වැඩසටහන් ගැනයි මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ 
කෙළේ. GMOA සංවිධානය  ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහත් නිලධාරින් එය ෙද්ශපාලනය සඳහා ෙයොදවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ඇසුව නිසා මා එක කාරණයක් කියන්නම්.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙවන්න 
ඉස්සරෙවලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් විධියටත්, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියටත් සිටියා. එතුමා එදා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යකමින් ඉවත් ෙවලා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කියා පකාශ 
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කළාට පස්ෙසේ එතුමාට සහෙයෝගය ෙදන එක නවත්වන්න විශාල 
නායකත්වයක් ගත්ෙත් පාෙදනිය මැතිතුමා. අපි මැතිවරණ 
ව්යාපාරය කළ නිසා ඒ අය අපව මුණ ගැසුණා. එෙහත් 
ෛවද්යවරුන් බහුතරයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
සහෙයෝගය දුන්නා. මට ෙම් ෙද් කිව්ෙව් ෛවද්යවරුන්මයි. 
ෛවද්යවරුන් සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව කියනවා නම් එෙහම 
ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා මා කියූ ෙදය ඉල්ලා අස්කර 
ගන්නවා. ෛවද්යවරුන් සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව කියන්න ඕනෑ, 
''එතුමා ෙමෙහම කෙළේ නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා දලයි 
ලාමා වාෙග්, ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැතිව ඈත් ෙවලා 
හිටියා'' කියලා. එෙහමනම් මම ඒක පිළිගන්න ලැහැස්තියි.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කිව්ෙව් CEPA ගිවිසුම ගැනයි. අපි ඡන්දයට 
ගිෙය් -ජනාධිපතිවරණයට ගිෙය්-  CEPA ගිවිසුම වැනි අලුත් 
ගිවිසුමක් ඇති කරනවා කියලායි. ඒ ගිවිසුම ගැන සාකච්ඡා කළා 
විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී අපි වරමක් 
ඉල්ලුවා ඉන්දියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව, යුෙරෝපීය සංගමය, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට යන්න. 
එෙහම කරන්ෙන් ෙම් ෙකොන්ෙද්සි නැතිවයි කියා මා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. අපි වරමක් අරෙගන කියා කරද්දී, ෙම් ගැන සැක 
හිතලා සමහර සමිති ඉදිරිපත් ෙවලා මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා 
මුණ ගැසුණා. ඒ සාකච්ඡාව අවසානෙය්දී තමයි ෙහේරත් මැතිතුමා 
ආෙව්. ෙහේරත් මැතිතුමා ඇවිල්ලා එළියට ගිහින් කිව්වා, "සීපා 
ගිවිසුම ෙවන නමකින් ෙගෙනනවා" කියලා. ඒක අසත්ය 
පකාශයක්. එතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැත්නම්, ඒක ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා නම්, මට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. මට හැප්ෙපන්න ඕනෑ 
නැහැ. එතුමා කියන්ෙන්, අලුත් කථාවක්.  

ඒත් "ෙහේරත් ෛවද්යාචාර්යතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
කෙඩ් ගියා" කියලා මම කියා තිෙබනවා නම්, ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ඒක ඉල්ලා අස් කරෙගන මම කියනවා, "එතුමා රාජපක්ෂ 
සුපර්මාර්කට් එකට ගියා" කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳව දැනුම් දීම. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා ෙදවැනුව කියපු 

කරුණ පිළිබඳව ෙනොෙවයි, පළමුව කියපු කරුණ පිළිබඳව 
නිරාකරණය කර ගැනීමක් අවශ්යයි. ඒ කියන ්ෙන්, ජනතා 
නිෙයෝජිත ආයතන තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම පිළිබඳව. 
ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් 
විශාල සාකච්ඡාවක් සිදු වුණා. එය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දරන 
පයත්නයට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි, ගරු අගමැතිතුමනි, 
කරුණු කීපයක් නිරාකරණය කරගත යුතුව තිෙබනවා.  

පළමුවැනි එක තමයි, සියයට 25 නිෙයෝජනය පත්වන 
මන්තීවරු සංඛ්යාෙවන් සියයට 25ක්ද, අෙප්ක්ෂකයින් 
සංඛ්යාෙවන් සියයට 25ක්ද, කියන එක දැන ගන්න අවශ්යයි. 
ෙදවැනි කරුණ හැටියට මම දැන ගන්න කැමැතියි, දැනට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය හා ෙම් සියයට 25 
නිෙයෝජනය ෙකොෙහොමද ගළපන්ෙන් කියලා. අප අනිවාර්යෙයන් 
මාර්තු මාසයවන ෙකොට පළාත් පාලන මැතිවරණයට යා යුතුව 
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පළාත් පාලන 
ආයතන මැතිවරණ තවදුරටත් කල් තැබීම සුදුසු නැහැ. ෙමොකද, 
නිලධාරියකු අෙත් එම පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්ය භාරය 
තිෙබනවා ෙවනුවට, ෙහොඳ ෙහෝ නරක ජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් 
කර ගන්නා ලද නිෙයෝජිතයන් අතට පළාත් පාලන ආයතනවල 
කියාකාරීත්වය යා යුතුව තිෙබනවා. නමුත්, දැනටමත් පළාත් 
පාලන ආයතන සඳහා නිෙයෝජිතයන් පත් ෙනොකරෙගන සැලකිය 
යුතු කාලයක් ගතවී තිෙබනවා. ඒ නිසා මාර්තුවලින් පසුවත් පළාත් 
පාලන ආයතන මැතිවරණ කල් දමනවා නම්, ඒක සාධාරණ 
නැහැ.  

නියමිත කාලයට වඩා දැන් දීර්ඝ කාලයක් ගතවී තිෙබන නිසා, 
මාර්තු මාසෙය්දීවත් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත් විය යුතුව 
තිෙබනවා. ඊට ෙපර පවතින මැතිවරණ කමයට සංෙශෝධනයක් 
ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා. සමහර විට කාන්තා නිෙයෝජනය  
ඇතුළු කරන්න ඡන්ද කමෙය්ම ෙවනසක් ඇති කරන්න සිදු  ෙව්වි. 
ඒ සඳහා අගමැතිතුමාෙග් පාර්ශ්වෙයන් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් 
අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග සහ ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන 
කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කරුණක් කියන්න ඕනෑ. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණ 

කමය ෙවනස් කිරීම ගැන අගාමාත්යතුමා පළ කළ අදහස් පිළිබඳව 
කරුණු කීපයක් කිව යුතුයි. 

විෙශේෂෙයන් කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමය පිළිබඳ මෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
පැවැති ෙකොමිසෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ අපි ඉදිරිපත් කර තිබුණා. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නීත්යනුකූල භාවය ලබා ගැනීමට නම් 
කාන්තාවක් අනිවාර්යෙයන් අවම වශෙයන් නිලයක් දැරිය යුතුයි 
කියා නීතියක් ඇති කළ යුතුයි කියලා අපි නිර්ෙද්ශයක් කර 
තිෙබනවා. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීමට අගාමාත්යතුමා අපිත් 
එක්ක කළ සාකච්ඡාව අපි අගය කරනවා. අපි කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීමට අවශ්ය කරුණු ඉතා පැහැදිලිව  ඉදිරිපත් 
කළා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කරන පශ්නය ඉතාම වැදගත්. 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඇහුෙව්, අපිත් අහන්ෙන්, තරග 
කරන අෙප්ක්ෂකයන්ෙගන් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 25ක්ද 
කියලායි. දැනුත්  සියයට 15 දක්වා කාන්තාවන් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. නීතිෙය් ඒ සඳහා ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ පමාණය සියයට 
25 දක්වා වැඩි කරනවාද නැත්නම් පත් වන මන්තීවරුන්ෙගන් 
සියයට 25ක් වැඩි කරනවාද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා වනෙකොට ෙම් රෙට් 300ක ට 
අධික පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණය පවත්වන බවට ෙදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලද ෙපො ෙරොන්දුව මැතිවරණය පවත්වලා ඉෂ්ට කරනවාද කියන 
කාරණයත් මම අගමැතිතුමාෙගන් ඉතා පැහැදිලිව අහන්න 
කැමතියි. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මම ෙම් 

කාරණය කියන්න ඕනෑ. මන්තී සංඛ්යාව සියයට 25යි. ෙම් 
කමෙව්දය අනුව වුවමනා නම් සමහර විට මුළු සභාෙව්ම කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට සියයක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි උපරිමය. 
එෙහත් පිරිමි උපරිමය ෙවන්න පුළුවන් සියයට 75ක් විතරයි. හැම 
ෙවලාෙව්ම සියයට 25ක් කාන්තාවන්. අපි ඔක්ෙකොම දැන් ඒ ගැන 
කථා කරලා තිෙබනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ඡන්ද කමය. ඡන්ද කමය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
පැවැත්වුණා. ඡන්ද කමයක් ඉදිරිපත් කළා. එෙහත් ආසන ෙවන් 
කිරීම ගැන අපි සෑහීමකට පත් වුෙණ් නැහැ. අපි ඒ ඡන්ද කමයට 
අත ගහන්න ගිෙය් නැහැ. ඡන්ද කමයට අපි අත ගහන්න ගිෙයොත් 
අපට විශාල පශ්නයක් එනවා. දැනට තිෙබන  කමය ෙහෝ අද 
ෙවනත් කමයක් සාකච්ඡා වුෙණොත් ඒ කමය යටෙත් ෙහෝ -  කුමන 
කමයකින් ෙහෝ - ලැෙබන ඡන්ද සංඛ්යාව තුෙනන් එකකට 
ෙබදලා, ඒ  තුෙනන් එෙක් පමාණය වැඩි කරනවා. ඒ නිසා අෙප් 
තිෙබන මන්තී සංඛ්යාව වැඩි ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මන්තීවරු 
ෙකොෙහොමද ෙතෝරන්ෙන් කියන කාරණයට අපි ගත්ෙත් ජාතික 
ලැයිස්තු කමයයි.  

ෙකොට්ඨාස කමය, මිශ ක මය, ලැයිස්තු කමය කියන ෙම් ෙකොයි 
කමයකින් තීරණය කළත් අපි අන්තිමට බලන්ෙන් ඒ පළාත් 
පාලන ආයතනයට පත් කර ගැනීම සඳහා එම ෙකොට්ඨාසය තුළින් 
පක්ෂයට ලැබුණු ඡන්ද පමාණයයි. ඒ ඡන්ද පමාණය අනුව 
අනුපාතයක් ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට 29ක් 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ සමහර විට 20ක් විතර වැඩි ෙවයි. අනික් 
තැන්වල 3ක් නැත්නම් 5ක් තමයි කාන්තා නිෙයෝජනය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අනුව තමයි  අපි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  අද 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන නිසා එතැනදී ඉතුරු 
අයෙග් කමෙව්දය පිළිබඳව තීරණය කරන්න ෙව්වි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම තවත් කාරණයක් 
කියන්න කැමැතියි. අපි ඔක්ෙකොම කැපෙවලා ඉන්ෙන් විගහට ෙම් 
මැතිවරණය පවත්වන්නයි. මාර්තු 30වැනිදාට කලින් නම් 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් සිංහල අවුරුද්දට 
ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑය කියලායි.   ෙමොකක් 
ෙහෝ පමාදයක් ඇති වුෙණොත් තව සතියක් කල් ගන්න  පුළුවන්.  
නමුත් සිංහල අවුරුද්දට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න 
ඕනෑය කියලා තමයි අපි තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අද ඒ මතය සමහර විට ෙවනස් ෙව්වි. අද අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න කැඳවලා තිෙබනවා. අපි සිංහල අවුරුද්දට ෙපර 
මැතිවරණය පවත්වන්න තමයි හිතාෙගන ඉන්ෙන්. එතෙකොට තව 
සතියක් විතර ලැෙබනවා, වුවමනා නම් මැතිවරණයට ලෑස්ති 
ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන්න. ඡන්ද කමය ගැන අද තමයි තීරණය 
කරන්ෙන්. ෙකොයි කමය යටෙත් වුණත් ෙම් සියයට 25 කාන්තා 
නිෙයෝජනය ඊට අමතරව ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක බලපාන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකපාක්ෂිකව සම්මත කළ 

මැතිවරණ කමයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඡන්දය දුන්නා, අපිත් 
ඡන්දය දුන්නා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකමතිකවයි සම්මත කෙළේ.  
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඇයි? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොට්ඨාස ෙබදුෙව් ඒ විධියටයි.  

ඒක හරි පුදුම කමයක්.  ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒකයි.   අපි 
කිව්ෙව් නැහැ- [බාධා කිරීම්] දැන් අහන්ෙන් ඒක කරන්න 
පුළුවන්ද කියලයි. [බාධා කිරීම්]  දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී මෙගන් 
අහන්න එපා.   දැන් අපට අර සම්ෙම්ලනයට යන්න තිෙබනවා, ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධ කාරණයට විතරක් මෙග් කථාව සීමා කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   අර සම්මත කරපු ඡන්ද 

කමය  සම්මත කරන ෙවලාෙව් අතාවුල්ලා අමාත්යතුමාට ඒ ඡන්ද 
කමෙය් තිෙබන ෙදෝෂ ගණනාවක් අප විසින් ෙපන්වා ෙදනු 
ලැබුවා. එතුමා ඒ ෙවලාෙවදි කිව්ෙව්, "අද අපි ෙම්ක සම්මත කළත් 
ඉතා ඉක්මනින්ම  ඒ සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා." කියලායි.   හැන්සාඩ් වාර්තා අරෙගන බලන්න පුළුවන්, 
හිටපු අමාත්ය අතාවුල්ලා මැතිතුමා ඒ සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර සම්මත කරන බව පකාශ කළ බව.  නමුත් තවමත් 
එවැනි සංෙශෝධනයක් සම්මත වී නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමනි, පළාත් පාලන ඡන්ද කමය සඳහා හදලා 
තිෙබන නව ඡන්ද කමය තිෙබන්ෙන් ෙකොට්ඨාස  පදනම්වයි. 
එතෙකොට  අපට ෙකොට්ඨාසයට කාන්තාවක් දමන්න පුළුවන්. 
හැබැයි,   ජනතාව  ඇය ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. ජනතාව ෙතෝරන්ෙන් 
නැතිව මන්තීවරු සියයට 25 හදන්න  බැහැ. සමානුපාතික ඡන්ද 
කමයක් තිෙබනවා නම්, අපට සියයට 25 හදන්න පුළුවන්, ජාතික 
ලැයිස්තුවක් ෙහෝ ලැයිස්තුවක් නම් කරලා.  නමුත් ෙමහිදි 
කාන්තාවක් ෙකොට්ඨාසයට තරග වදින ෙකොට  තව තැනකින් 
තරග වදිනවා පුරුෂ පාර්ශ්වෙය් අෙයක්. එතෙකොට ෙදෙදනා අතර 
තරගෙය්දි කාන්තාව පරාජය වුෙණොත් ඇය පළාත් පාලන 
ආයතනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහනම් කරන්න 
ෙවන්ෙන් කාන්තා ෙකොට්ඨාස කියලා ෙකොට්ඨාස නම් කරන 
එකයි. එතෙකොට ඒ ෙකොට්ඨාසෙයන් තරග වදින්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් කාන්තාවන්ට විතරයි. එතෙකොට විතරයි කාන්තාවක් 
ෙත්ෙරන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් ෙගොඩ නඟා තිෙබන ඡන්ද කමයට ෙම් 
සියයට 25 මන්තී ධුර නිෙයෝජනය ගැළපීම තුළින් ඉතා දුෂ්කර 
තත්ත්වයක් මතු වන බවයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා කිව්ෙව් පළාත් පාලන ආයතනෙය් 

ලැයිස්තුෙවන් කාන්තාවන් ගන්නවා, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මන්තී සංඛ්යාව-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා කිව්ෙව් ෙම්කයි.  ජාතික 

ලැයිස්තුව වාෙග් ලැයිස්තු ෙදකක් තිෙය්වි.  එකක් තිෙය්වි ඔය- 
[බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් දැන් තිෙබන ඡන්ද කමයට ෙනොෙවයි. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් ෙයෝජනා කරපු කමෙව්දය අනුව ෙහෝ පරණ ෙක්වල 

කමය අනුව නම් කරන මන්තීවරු- [බාධා කිරීමක්] නැත්නම් ෙම් 
කමය අනුව- [බාධා කිරීමක්] ඒත් අර කාන්තා ලැයිස්තුව 
ෙකොෙහොමත් ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කාන්තා ලැයිස්තුව ෙනොෙවයි. අපි ෙකොෙහොමද ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එකයි. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමා කිව්වා, "ෙම් කමය කියාත්මක කරන්න නම් පවතින 
නීතිය අනුව සංෙශෝධන 55ක් වුවමනායි." කියලා .  දැන් අපි 
ෙනොනගතයකට හිර ෙවලා වාෙගයි.  

ඡන්ද කමය ගැන අද තීරණයක් ගනීවිය කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙකොට්ඨාස ෙබදනවා නම් 
ෙකොට්ඨාස අනුව අෙප්ක්ෂකයන් ෙතෝරන්න අඩු ගණෙන් තව 
මාසයක් ඕනෑ කියලා පක්ෂ ගණනාවක් මට කිව්වා. ලැයිස්තුව 
අනුව ෙතෝරන එක ඊට වඩා ෙලෙහසියි. ඒකයි මම කිව්ෙව්. 
ෙකොෙහොම වුණත් ලබන සිංහල අවුරුද්දට ඉස්සරෙවලා අපට ෙම් 
ඡන්දය පවත්වන්න වුවමනායි. නැත්නම් අපට තිෙබන්ෙන් ෙම්වා 
පාලනයට කවුරු හරි දමන්නයි. ඊළඟට මම එකක් ෙයෝජනා කළා. 
අෙප් ඇමතිතුමා එකඟ වුණා. අපි ජනවාරි මාසෙය්යි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. සභාපති නැත්නම් නගරාධිපති ඇත්ත වශෙයන්ම 
පධාන විධායකයා ෙනොෙවයි. ඒක නිලධාරිෙයක් කරන්න ඕනෑ. 
අපට තිෙබන්ෙන් ඕනෑ නම් සභාවට විධායක ෙකොමිටියක් පත් කර 
ගන්නයි. ඒකට පක්ෂ එකඟ නම් -[බාධා කිරීමක්] They say that 
they are the Chief Executives. So, we must make it clear by 
saying that it is not so.  

එෙහම නම් ඒ පශ්න ටික හරි. අද  ෙම් ගරු සභාව තුළ 
ෙනොෙවයි,  පැලවත්තට ගිය ගමන්  ඡන්ද කමය ගැන තීරණය 
කරන්න අපට පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. 
මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා- 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පැලවත්ත ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුවයි. 

තමුන්නාන්ෙසේයි විපක්ෂෙය් අපියි ඔක්ෙකොම සාකච්ඡා කරනවා. 
ඔබතුමා එවපු නිෙයෝජිතයා සමඟ අපි ඊෙය්ත් සාකච්ඡා කළා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී තීරණයක් ගනිමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. පැලවත්තට අයිතියක් නැහැ. පැලවත්ෙත් 

නිකම් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් විතරයි. පචාරයට කරන කථාවක්. 
පැලවත්තට අයිතියක් නැහැ.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, ෙකොෙහොම හරි පළාත් පාලන අමාත්යාංශය දැන් 

පැලවත්තට කැඳවලා තිෙබනවා. මම එච්චරයි බැලුෙව්. අපි 

එතැනට ගිහින් කථා කරමු. ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා, එතැන කථා කරනවා, 
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
හැටියට ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා කරනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ. 
අපි එක තැනකදී තීරණයක්  ෙගන ඉවර කරමු.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම. 
 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL  

“to amend the Penal Code (Chapter 19).” 
 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක  මහතා විසිනි. 

2015 ෙදසැම්බර් 19 වන ෙසනසුරාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நீதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2015 சம்பர் 19, சனிக்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைள 
யிடப்பட்ட .  

 
Presented by the Hon.Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Minister of Justice; to be read a Second time upon Saturday, 19th 
December, 2015 and to be printed. 

 
 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 

(தி த்தம்) சட்ட லம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL  

“to amend the Code of Criminal Procedure Act, No.15 of 1979.” 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා  ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක  මහතා විසිනි. 

2015 ෙදසැම්බර් 19 වන ෙසනසුරාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
 

நீதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2015 சம்பர் 19, சனிக்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைள 
யிடப்பட்ட .  

 

 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Justice; to be read a Second time upon Saturday,19th 
December, 2015 and to be printed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 
කාසිමි පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
காசிமி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

CASIMI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Casimi 
Foundation.” 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
ෙසය්යිද් ෙෂේහ ්ෙකෝයා තංගල් මවුලානා පදනම 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ெசய்ய  ேசஹு ேகாயா தங்கள் ெமௗலானா மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SEYYED SHEIKH KOYA THANGAL MOWLANA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Seyyed 
Sheikh Koya Thangal Mowlana Foundation.” 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල්  ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 
 
 
 
 
 

සත්ෙමත්සිත්හවුල සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

சத்ெமத்சித்ஹ ல சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SATHMETHSITHHAULA SOCIETY (INCORPORATION) BILL 
 
 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"සත්ෙමත්සිත්හවුල සමිතිය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

1493 1494 



2015  ෙදසැම්බර්  11 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  த்தசாசன 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 
 Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddhasasana for report. 

 
ජයන්තිපුර සුභසාධක සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஜயந்தி ர நலன் ாிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
THE JAYANTHIPURA SUBASADAKA SANGAMAYA 

(INCORPORATION) BILL 
 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ජයන්තිපුර සුභසාධක සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு  அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

මීළඟට පධාන කටයුතු.  විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016. 
කාරක සභා අවස්ථාව. 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 10] 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 10] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 
 

Considered further in Committee - [Progress:10th December] 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
182 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ රැකියා  අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 40,100,000 

 
 

தைலப்  182 - ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 40,100,000 

 

 

HEAD 182.- MINISTER OF  FOREIGN EMPLOYMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 40,100,000 

 
112 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 108,400,000 

 

தைலப்  112. -  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 108,400,000 

 

HEAD 112.- MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 108,400,000 

 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 182 සහ 112 - සලකා බැලීම, 

පූර්ව භාග 10.30 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා සහ අපර භාග 1.30 
සිට 6.30 දක්වා. 

 
[ . ப. 10.32] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
அமர்வில் விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச் 
சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 182, 112 ஆகிய இலக்க ைடய 
ெசலவினத் தைலப் க்களின்கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித் 
திட்டத் க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் 
ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் 
ெவட்டப்படேவண் ம் என நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

1495 1496 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.33] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විවාදයට 

ගනු ලබන අමාත්යාංශ අතරින් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව  කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. වර්තමාන ෙලෝකෙය් යම් රටක ස්වාධීනත්වය, 
ස්ෛවරීභාවය, ජාත්යන්තර සබඳතාවන්  සහ ඒ සමඟ බැඳී පවතින 
ෙද් ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන්  ඒ රෙට් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිෙබනවා. ෙමොකද, අද 
ෙලෝකය   තාක්ෂණෙයන් ඉතා ෙව්ගෙයන් එකට කිට්ටු ෙවමින් 
පවතිනවා; ෙවළඳ ෙපොෙළන් එකට කිට්ටු ෙවමින් පවතිනවා; 
ගමනාගමනෙයන් එකට බැඳී පවතිනවා; සංස්කෘතිෙයන්, 
ෙද්ශපාලනෙයන් වඩාත් ෙව්ගෙයන් එකට ඒක රාශි ෙවමින් 
පවතිනවා. එවැනි ෙලෝකයක් තුළ යම් රාජ්යයකට ඒ 
සියල්ලන්ෙගන් විතැන්ව හුදකලාව ජීවත්ෙවන්න පුළුවන් කියා 
කල්පනා කරනවා නම්, ඒක මෙනෝවිකාර සිහිනයක් විතරයි. ඒ 
නිසා වර්තමාන සෑම රාජ්යයකටම ෙලෝකය සමඟ විවිධ සබඳතා 
පවතිනවා. ඒවා ෙවළඳ සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්; තාක්ෂණ 
සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්; අධ්යාපනෙය් සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්; 
සංස්කෘතිකමය සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්; යුදමය, ෙද්ශපාලන 
සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්. ෙමවැනි සබඳතාවලින්  මිදිලා එක් 
රාජ්යයකට  තනිව -හුදකලාව- ගුහාගත ෙවලා ජීවත් ෙවන්න 
කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමවැනි සංකීර්ණතාවලින් 
පිරුණු ෙලෝකයක රටක විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට පැවරී 
තිෙබන කාර්යභාරය ඉතා විශාලයි කියා අපි කල්පනා කරනවා.  

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පසු ගිය කාල වකවානුෙව් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව, ඇත්තටම  ඇමතිවරයා කවුද, වැඩ කෙළේ 
කවුද, නිලධාරින් ෙකොෙහොමද, නිලධාරින් පත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියන ඒ ඉතිහාසය මා මතක් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ 
ඉතිහාසය පිළිබඳ සාකච්ඡා කර, ඇති තරම් කරුණු මතු කර 
තිෙබන නිසායි. නමුත් දැන් වැදගත් වන කාර්යභාරය අපි 
ෙත්රුම්ගත යුතුව තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ට ඒ පිළිබඳ මට වඩා වැඩි අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. ෙලෝකය අපට ෙපෙනන තරම් සාමකාමීද? ෙලෝකය 
අපට ෙපෙනන තරම් සහජීවනෙයන් කටයුතු කරනවාද? නැහැ. 
ෙම් සාමකාමී කඩතුරාෙවන් යට, ෙම් සහජීවනෙය් කඩතුරාෙවන් 
යට එක් එක් අය එකිෙනකාට එෙරහිව අවි අෙමෝරාෙගන 
එකිෙනකා ෙදස වපර ඇසින්, එකිෙනකා ෙදස ෙකෝධෙයන්, 
එකිෙනකා යටකර ගැනීෙම් වුවමනාවන් සහිතව කටයුතු කරන 
ෙලෝකයක් තිෙබන්ෙන්. එහි එක පැත්තකින් ආර්ථික වුවමනාවන් 
තිෙබනවා. තමන් අත් පත් කර ගන්නා ලද ෙව ෙළඳ ෙපොළ, තමන් 
ශක්තිමත් කර ගන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? 

ඒ අත්පත් කරගත් ෙවෙළඳ ෙපොළ තවදුරටත් වර්ධනය කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කරුණ සඳහා ෙලෝකෙය් ෙබදීම් 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන සම්පත් තමන්ට අත්පත් කරගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, තමන්ට හිමි සම්පත්වලට අමතරව,  ෙලෝකය පුරා 
විහිදී තිෙබන සම්පත් තමන්ට අත්පත් කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ෙලෝකෙය් රාජ්යයයන් තුළ සාකච්ඡාවක් පවතිනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කඳවුරු ශක්තිමත් කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, තමන්ට යටත් වූ, තමන්ෙග් අණසක කියාත්මක 

කරන රාජ්යයක් ෙගොඩනඟා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙලෝකය 
පුරා රාජ්යයන්ෙග් මැදිහත්වීමක් තිෙබනවා. ඒ  තත්ත්වය  විෙටක 
යුද ෙලසද, තව විෙටක ආකමණිකයන් ෙලසද, තව  විෙටක 
කුමන්තණ ෙලසද, තව විෙටක මහජන නැඟිටීම් ෙලසද අපි ඕනෑ 
තරම් දැකලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා කිසි ෙදයක් ෙලෝකෙය් ඉදිරි 
ගමනට ෙහෝ ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධියට ෙහෝ ෙලෝකෙය් මානව 
හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ෙහෝ ෙලෝකෙය් සහජීවනයට ෙහෝ 
ෙලෝකෙය් සාමයට ෙහෝ හිතකර ෙවලා නැහැ. ඒ හැම 
කියාදාමයක් තුළින්ම ෙලෝකෙය් මහා ෙල් වැගිරීම් ඇති කරලා 
තිෙබනවා; ෙලෝකය මහා සාගත නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා; 
ෙලෝකෙය් මහා යුද්ධ නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා; ෙලෝකෙය් 
පුරා සරණාගතයන් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරයකට 
ෙලෝකය මහා විනාශයකට පත් කරලා තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙම් කඳවුරු ආර්ථික වුවමනා මත, යුදමය 
වුවමනා  මත, ෙද්ශපාලන වුවමනා මත ෙගොඩනැඟී තිෙබනවා.  ඒ 
කඳවුරු ඇතුෙළේ හිර වුණු රාජ්යයක් හැටියට තමයි අප සිටින්ෙන්. 
අපි යුදමය ෙලස ශක්තිමත් රාජ්යයක් ෙනොෙවයි. අපි ආර්ථික ෙලස 
ශක්තිමත් රාජ්යයක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකය හමුෙව් අෙප් හිමිතැන 
අත්පත් කර ගැනීෙම්දී, අපට වඩා යුදමය, ආර්ථිකමය, 
ෙද්ශපාලනමය බලය  තිෙබන කඳවුරු හමුෙව් අපි යම් පමාණයක 
අඟුටුමිට්ටන් බව අප පිළිගත යුතුව තිෙබනවා.   

බලවත් රාජ්යයකට තමන්ෙග් අධිපතිවාදී විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
තිෙබන්න  පුළුවන්.  බලවත් රාජ්යයකට තවත් රාජ්යයක් යටපත් 
කර ගැනීෙම් විෙද්ශ පතිපත්තියක් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු 
සභාපතිතුමනි, අප වැනි රාජ්යයකට වළක්වන්නට බැරි විධියකටම 
මැදිහත් විෙද්ශ පතිපත්තියක අවශ්යතාව තිෙබනවා.  මැදිහත් 
විෙදස් පතිපත්තියක් අනුගමනය ෙනොකිරීෙම් පතිවිපාක  අෙප් 
රාජ්ය ඕනෑවටත් වඩා අත්විඳපු රාජ්යයක්. 

 අපි දන්නවා, 1978දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට පත් 
වුණ බව. මා නැවත  ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්ෙන් අන් කවරක් 
සඳහාවත් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනයක් 
වර්තමානෙය්ත් පවතින නිසායි. ඒ ෙමොෙහොෙත්දී ෙලෝකෙය් බල 
තුලනයක් පැවැතුණා. එක පැත්තකින් ෙසෝවියට් ෙද්ශය පමුඛ කර 
ගත්ත සමාජවාදී කඳවුරක් තිබුණා.  තව පැත්තකින් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙක්න්ද කර ගත්ත ධනවාදී කඳවුරක් තිබුණා. 
ෙලෝකෙය් ෙම් කඳවුරු ෙදක අතර සීතල යුද්ධයක් පැවැතුණා. ඒ 
ගැන අපි ඕනෑ තරම් අහලා තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ අත්පත් කර 
ගැනීම පිළිබඳව, තාක්ෂණය හඹා යෑම පිළිබඳව, මහා             
විද්යා ගෙව්ෂණ  පිළිබඳව ෙම් කඳවුරු ෙදක අතර තරගයක් 
තිබුණා. ඒ නිසා තමයි, ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය "නාසා" 
ආයතනය හදන විට ෙසෝවියට් ෙද්ශය "මීර්" ආයතනය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන්. අභ්යවකාශ තරණෙය්දී පවා ඔවුන් අතර තරගයක් 
තිබුණා. ඒ තරගය ෙලෝකයට සාමකාමී තත්ත්වයක් ෙගනැත් දීලා 
තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, එහිදී වැදගත් කාරණය ෙමයයි. අප 
ආසන්නෙය් පිහිටි ඉන්දියාව ෙසෝවියට් ෙද්ශයත් සමඟ සමීප 
ෙද්ශපාලන සබඳතා පවත්වාෙගන ගියා. ඒ ෙමොෙහොෙත් 
විෙශේෂෙයන් ගාන්ධි පාලනෙය් -ඉන්දියානු පාලනෙය්- වැඩිම 
සමීපතම ගනුෙදනු තිබුෙණ් ෙසෝවියට් කඳවුරත් සමඟ. ඒ නිසා  
කර්මාන්තශාලා ලබා දීෙම්දී,   තාක්ෂණය ලබාදීෙම්දී ෙසෝවියට් 
කඳවුර විශාල උදවු උපකාර ඉන්දියානු රාජ්යයට කරලා තිබුණා.  

ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය පමුඛ ධනවාදී කඳවුරට 
ඉන්දියාව පිළිබඳව සැලැස්මක් තිබුණා. ඔවුන් එක විටක එය 
"බහ්මපුත සැලැස්ම" කියලා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ සැලැසම් 
අනුව ඉන්දියාව තුළ අර්බුදයක් නිර්මාණය කරන්න, ඉන්දියාව 
තුළ විවිධ ගැටුම් නිර්මාණය කරන්න අසල්වැසි රාජ්යයන් 
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උපෙයෝගි කරෙගන තිබුණා. ඒ නිසා තමයි පාකිස්තානු රාජ්යයට 
කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් විශාල 
ෙඩොලර් පදාන ලබා ෙදමින් තිබුෙණ්. ඒ අනුව තමයි, තමිල්නාඩුව 
ඇතුෙළේ යම් ෙබදුම්වාදී ව්යාපාර ෙපෝෂණය කරමින් තිබුෙණ්. 
එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි 1978දී බලයට පත් වුණු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය, විෙශේෂෙයන්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 
එක්සත් ජනපදයට ගැති, යටත් වූ විෙදස් පතිපත්තියකට අෙප් රට 
අවතීර්ණ කෙළේ. 

මා දන්නා විධියට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට Royal 
College එෙක් ඉෙගන ගන්නා කාලෙය් සුරතලයට කිව්ෙව් "ඩිකී" 
කියලා. නමුත් 1978න් පසුව එතුමාට කියන්න පටන් ගත්තා 
"යැංකි ඩිකී" කියලා. ඒ එක්සත් ජනපදයට හිතකර විෙදස් 
පතිපත්තිය  ඉන්දියාවට කිසිෙසේත් ඉවසුම් ෙනොෙදන්නක් වුණා. 
එය ඉන්දියාෙව් ආරක්ෂාවට, ඉන්දියාෙව් පැවැත්මට බරපතළ 
තර්ජනයක් බවට පත් ෙවන බව හඟවා තිබුණා. අවසානෙය් ඒ 
රජය තිකුණාමලය පෙද්ශෙයන් අක්කර 400ක භූමි පමාණයක් 
ඇෙමරිකානු හඬ  - Voice of America - කියන ගුවන් විදුලි 
නාලිකාව  ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරමින් තිබුණා. එය  
ඉන්දියාව හිතකර තත්ත්වයක් හැටියට කිසි ෙසේත් සැලකුෙව් නැහැ. 
ඒ නිසා ලංකාෙව් ෙම් විෙදස් පතිපත්තිය රටට ආසන්නෙය් තිෙබන 
ඉන්දියාවට තර්ජනයක් ෙලස ඉන්දියාව දකින්නට පටන් ගත්තා. ඒ 
නිසා තමයි ඉන්දියාව අෙප් රට තුළ ෙබදුම්වාදී ව්යාපාර  ෙගොඩ 
නැඟුෙව්.  ගල්කටස් එකක් අරෙගන, එෙහම නැත්නම් ෙවඩි 
ෙබෙහත් ෙකොටන තුවක්කුවක් අරෙගන  ඒ කුඩාවට තිබුණු 
ෙබදුම්වාදී ව්යාපාර ශක්තිමත්ම ෙබදුම්වාදී ව්යාපාර බවට පත් 
ෙවන්නට ෙහේතු සාධක වුෙණ් ඉන්දියානු මැදිහත්වීමයි.  

මා දන්නවා, ෙබොෙහෝ පිරිසකට අවි ආයුධ පුහුණුව දුන්ෙන් 
තමිල්නාඩුෙවන් බව. මම දන්නවා ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා මා සමඟ එකඟ ෙවන බව. තව 
ෙබොෙහෝ පිරිසකට මුදල් උපකාර දුන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්.  ලංකාෙව් 
ෙම් විෙදස් පතිපත්තිය තමයි පබල ෙබදුම්වාදී ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක් අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නඟන්නට ෙහේතු සාධක වුෙණ්. 
ඉන්දියාවට අවශ්ය වුණා, අෙප් රට තුළ අස්ථාවරත්වයක් ෙගොඩ 
නඟන්නට. එහි ෙකළවර බවට පත් වුෙණ් අෙප් ගුවන් සීමාව 
ආකමණය කිරීමයි. පරිප්පු හළලා අෙප් ගුවන් සීමාව ආකමණය 
කිරීම දක්වා ඒ කියාවලිය ගමන් කරමින් තිබුණා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 1998දී ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුමට අවුරුදු 10ක් 
පිරීම පිළිබඳ සම්මන්තණයක් බැංගෙලෝර්වල පැවැත්වුණා. ඒ 
සම්මන්තණෙය්දී එවකට ලංකාෙව් හිටපු තානාපති ඩික්සිත් 
මහත්මයා කරපු පකාශයක් තිෙබනවා. ඔහු කියනවා, "සමහර අය 
අෙපන් අහනවා, ශී ලංකාව ආකමණය කරපු එක වැරැදියි ෙන්ද 
කියලා. සමහර අය අෙපන් අහනවා, ෙබදුම්වාදි ව්යාපාරවලට උදවු 
කරපු එක වැරැදියි ෙන්ද කියලා. නමුත් අපි කල්පනා කරනවා, 
අෙප් රාජ්යෙය් පැවැත්ම පිළිබඳව අප ගත යුතු කියා මාර්ග ගැනීමට 
සිදුවූ බව" කියලා. එෙහම නම්, ඔහු 1998දී බැංගෙලෝර්වලදී 
පිළිගන්නවා, ඔවුන් කරන ලද ඒ කියා මාර්ගෙය් පතිඵලය, ඒ කියා 
මාර්ගෙය් දිශාව බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ් අන් කවරක් ෙහෝ 
ෙනොව, තමන්ෙග් රාජ්යෙය් සුරක්ෂිතභාවයයි කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි 1987දී ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීම දක්වා තල්ලු වුෙණ්. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුෙම් තිබුෙණ් 
ෙදමළ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව නම්, ඇයි ඉන්දු-ලංකා 
ගිවිසුමට වගන්තියක් ඇතුළත් වන්ෙන්, ''ඉන්දියානු අවසරයකින් 
ෙතොරව තිකුණාමලය වරාය කිසිවකුට උපෙයෝගි කරගන්න බැහැ'' 
යනුෙවන්? එය ෙදමළ ජනතාවෙග් වුවමනාවක් ෙනොෙවයි. එය 
උතුෙර් සන්නද්ධ ව්යාපාරවල වුවමනාවක් ෙනොෙවයි. එය 
ඉන්දියානු වුවමනාවක්. ඒ නිසා 1978දී ආරම්භ කරන ලද එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් විෙදස් පතිපත්තිය අෙප් රෙට් අවුරුදු 30ක මහා 
යුද්ධයක්, මහා ෙල් ගංගාවක්, ෙල්වලින් ෙතත් වූ මහ ෙපොෙළොවක් 
නිර්මාණය කිරීම දක්වා ගමන් කරමින් තිබුණා. ඒ හරහා අපට 
ඕනෑවටත් වඩා අත්දැකීම් එකතු කර තිෙබනවා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් විෙදස් පතිපත්තිය,  අප හුදකලා වූ රාජ්යයක්, අප 
අපකීර්තියට පත් වූ රාජ්යයක්, ෙලෝකය හමුෙව් තනි ෙවමින්, ගුලි 
ෙවමින් කටයුතු කරන රාජ්යයක් බවට පරිවර්තනය කරමින් 
තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් යම් වැරැද්දක් 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් 
හාල් නැති වන විට වන්න පුළුවන්. ධීවර කර්මාන්තෙය් පශ්නයක් 
අපට ෙත්රුම් යන්ෙන්, අපට ලාභයට මාළු නැති වන විට වන්න 
පුළුවන්.  ඒ විධියට විෙදස් කටයුතු අමාත්යාංශය තමුන්ෙග් මැදිහත් 
විෙදස් පතිපත්තිය අවුල් කරගැනීම තුළ, රටත්, ජනතාවත්, 
අෙන්කවිධ දුෂ්කරතාවන්ට සහ විශාල ගැටලු සමුදායකට මුහුණ 
දීෙම් අනතුර තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙදස් කටයුතු අමාත්යාංශයට 
පැවරී තිෙබන්ෙන්, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය, අෙප් රෙට් 
ස්වාධීනත්වය, අෙප් රෙට් ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීමයි. 
අෙප් රට ආරක්ෂා කරගැනීෙම් වගකීම දරන විශාල කඳවුරක් බවට 
විෙදස් කටයුතු අමාත්යාංශය පත් වන එක වළක්වන්න බැහැ. 
නමුත් වර්තමානෙය් සිදු ෙවමින් තිෙබන සමහර සිදුවීම් ෙදස 
බැලුවාම, අපි අතීතෙයන් අවශ්ය පරිදි පාඩම් ඉෙගනෙගන 
ෙනොමැති බව තමයි ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටියා නම් මා එතුමාෙගන්  විෙශේෂෙයන් දැනගන්න 
කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සලයට ශී ලංකා රාජ්ය සහ ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය 
ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් ෙකොට, ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී 
ඒකමතිකව සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාව. ඒ ෙයෝජනාව මාධ්යවල 
පළ ෙවලා තිබුණා.  විෙටක එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා කියා තිබුණා. නමුත් දැන් අපි දැනගන්න ඕනෑ ඒ 
ෙයෝජනාෙව් අඩංගුව ෙනොව, ෙයෝජනාෙව් කියාකාරිත්වය ගැනයි.  

ෙයෝජනාව තුළ වාක්ය තිෙබන්න පුළුවන්; විවිධ අදහස් 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි කියාකාරිත්වය තමයි අතිශය වැදගත්. 
නමුත්, ඒ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් සම්මත වූ 
ෙයෝජනාවලින් පසුව ආණ්ඩුෙව් කියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
සමාෙලෝචනයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තවමත් ඉදි රිපත් කර 
නැහැ. ඒ නිසා අපට දැනගන්න ඕනෑ, ඒ ෙයෝජනාව සම්මත වුණාට 
පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද 
කියා. අපට සමහර ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා, ඊට අවශ්ය අණ 
පනත් ෙම් වන විටත් සකස් ෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යවා තිෙබන බව. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක නිවැරැදිද කියලා. නමුත් 
ඒ තමයි අපට ලැෙබන ෙතොරතුරු. ෙම් අවශ්ය වන පතිසංස්කරණ 
සඳහා අවශ්ය වන අණ පනත්  ෙකටුම්පත් කරලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබනවාය කියනවා. ඊට අදාළ සමහර 
ඒකක  ගැන ෙතොරතුරු තිෙබනවා.         

සමහර අමාත්යවරු සහ යම් යම් නිලධාරි කණ්ඩායම් 
ඒකාබද්ධව, ඒකක ෙගොඩ නඟා ෙගන තිෙබන බවට ෙතොරතුරු 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ ඒකක පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා තිෙබනවා 
කියලා ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. හැබැයි විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු විවාදය අපි 
පවත්වන්න ඕනෑ අඳුෙර් ෙනොෙවයි; ඇස ්බැඳලා ෙනොෙවයි; ඇස් 
වහලා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා වඩාත් ෙයෝග්ය වන්ෙන්, ෙම් කියාදාමය 
පිළිබඳව වඩාත් විවෘත අදහසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීම සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා කටයුතු කිරීමයි. එතෙකොට තමයි ෙම් විවාදය වඩාත් 

1499 1500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාර්ථක වන්ෙන්. ෙමය විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයාෙග් පශ්නයක් 
ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයාෙග් පශ්නයක් ෙහෝ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පශ්නයක් ෙහෝ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
පශ්නයක් ෙහෝ ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමය ෙම් රෙට්ත්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්ත් 
පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් තැන් තැන්වල,  කාමර 
අස්ෙසේ ෙදොර කවුළු වසා ෙගන කරන සාකච්ඡාවලින් ඔබ්බට 
ගිහිල්ලා, විවෘතව සාකච්ඡා කරලා, පියවෙරන් පියවර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් 
විමසීම කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මීට ෙපර ෙබොෙහෝ විෙද්ශ පතිපත්ති තීරණය වුෙණ්, ෙබොෙහෝ 
විෙද්ශ පතිපත්තිවලට අදාළ කියා මාර්ග තීරණය වුෙණ්, එක් එක් 
කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා කරන ගුහාගත සාකච්ඡාවලින්. ගුහාගත 
සාකච්ඡාවලින් එළියට ඇවිල්ලා, ජනතා නිෙයෝජිතයන් සහ 
මහජනයා සම්බන්ධ කර ගන්නා කියාවලියකට අවතීර්ණ වන්න 
ඕනෑ. ඒ අනුව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් 
සම්මත වූ ෙයෝජනාවල ඉදිරි කියාදාමය පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවෙබෝධයක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. අපි 
එෙසේ ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙමය අෙප් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි, රට සහ ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුවක් වන 
නිසායි. නමුත් ෙයෝජනාව සම්මත වී සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වූ 
තිබුණත්, තවමත් නිසි පරිදි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කර නැහැ.  

ගරු අගාමාත්යතුමා සැලකිය යුතු පමාණයකට ඔවුන්ෙග් 
එදිෙනදා කියා මාර්ග පිළිබඳව විෙශේෂ පකාශ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවා, මම දැක්කා. පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පස් 
වනදා ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන පකාශයක් කළා. අද, ඡන්ද කමය 
පිළිබඳව පකාශයක් කළා. ඊට ෙපරත් සමාජෙය් ආන්ෙදෝලනයට 
තුඩු දුන් යම් යම් කරුණු පිළිබඳව විටින් විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කළා. ඒක ෙහොඳ සම්පදායයක්. රෙට් විවිධාකාරෙයන් සිදු 
ෙවමින් තිෙබන සාකච්ඡා පිළිබඳව අගාමාත්යවරයා  නිල වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් ෙයෝජනා සම්මත වීෙමන් 
පසුව ඒ පිළිබඳ විශාල ආන්ෙදෝලනයක්, විශාල සාකච්ඡාවක් 
සමාජෙය් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණු තත්ත්වයක් හමුෙව් 
අගාමාත්යවරයා ෙහෝ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග පිළිබඳව එකින් එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ නිසා මා 
විෙශේෂෙයන්ම අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් ෙයෝජනා සම්මත 
වීෙමන් පසුව ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග සහ ඒ කියා මාර්ගවල 
අරමුණු පිළිබඳව වඩාත් ෙහොඳින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරාවි කියලා.  ඒ සම්මත වූ ෙයෝජනාෙව් නිරාකරණය කර ගත 
යුතු කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එම ෙයෝජනාෙව් හයවැනි 
වගන්තිෙය් සඳහන් වී තිෙබන ෙදය මා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න 
කැමැතියි. "නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා කිරීම සහ ශී ලංකාෙව් 
සියලු පජාවන්ට අයත් ජනතාව තුළ අධිකරණ කියාවලිය පිළිබඳ 
විශ්වාසය ෙගොඩනැංවීම සඳහා 'වගවීම' අත්යවශ්ය බවට ශී ලංකා 
රජය විසින් හඳුනා ෙගන තිබීම පිළිගැනීමට ලක් කිරීම සහ මානව 
හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් හා ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය 
උල්ලංඝනය කිරීම් සිදුකරන ලදැයි පැවෙසන අවස්ථා පිළිබඳව 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා අදාළ පරිදි විෙශේෂ කවුන්සලයක් සහිත 
අධිකරණ යාන්තණයක් ස්ථාපනය කිරීමට ශී ලංකා රජය කර ඇති 
ෙයෝජනාව ඇගයීමට ලක් කරමු...." යනුෙවන් එහි සඳහන් වී 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් අධිකරණ යාන්තණය පිළිබඳව ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ඒකට පූර්විකාවන් ගණනාවක් ෙදනවා. "...'වගවීම' 

අත්යවශ්ය බවට  ශී ලංකා රජය විසින් හඳුනා ෙගන තිබීම...." 
යනුෙවන් එහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක ෙමොකක් පිළිබඳව වන 
වගවීමක්ද? ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ. ඊළඟට, 
කියනවා,"...පිළිගැනීමට ලක් කිරීම සහ මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීම් හා ජාත්යන්තර මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය 
කිරීම් සිදු කරන ලදැයි පැවෙසන අවස්ථා පිළිබඳව විමර්ශනය 
කිරීම සඳහා අදාළ පරිදි විෙශේෂ කවුන්සලයක් සහිත අධිකරණ 
යාන්තණයක් ස්ථාපනය කිරීමට ශී ලංකා රජය කර ඇති 
ෙයෝජනාව ඇගයීමට ලක් කරමු...." කියා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  
ඔබතුමා  විනාඩි 20ක කාලයක් පමණයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරෙයකුෙගන් කාලය ලබා 

ගන්නම්. පශ්නයක් නැහැ. ෙමන්න ෙම් අධිකරණ කියාවලිය 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. අධිකරණයට 
පැවෙරන කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද; ඒ අධිකරණය කවර සීමාවන් 
තුළ පිහිටුවනවාද කියන එක ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න 
ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම අධිකරණ කියාවලිෙය් 
විශ්වසනීයත්වය හදන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, එම ෙඡ්දෙය් 
තවදුරටත් කියා තිෙබනවා," ...එෙමන්ම විශ්වාසනීය අධිකරණ 
කියාවලියක් සඳහා අවංක හා අපක්ෂපාතී පුද්ගලයන් විසින් 
ෙමෙහයවන ස්වාධීන අධිකරණ හා අභිෙචෝදක ආයතන පවතින 
බවට සහතිකවීම අවශ්ය බවත් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය හා ෙවනත් 
විෙද්ශීය විනිසුරුවන්ෙගන්, විත්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින 
නීතීඥයන්, අභිෙචෝදකයන් හා විමර්ශකයන්ෙගන් සමන්විත 
විෙශේෂ උපෙද්ශක කාර්යාලයක සහභාගිත්වය ඇතුළු ශී ලංකා 
අධිකරණ යාන්තණයක බලය යටෙත් අවශ්ය බව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් වැදගත් වන බවට සහතික කිරීමට 
කැමැත්ෙතමු." කියලා. දැන් විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවනවා. 
එෙසේ පිහිටුවන ඒ විෙශේෂ අධිකරණයට විෙදස් විනිසුරුවන් 
සහභාගි වන බව ඔවුන් පකාශ කරනවා. එතෙකොට අපි දැන 
ගන්නට ඕනෑ, විෙද්ශීය විනිසුරුවන් සහභාගි  වන්ෙන් ෙමොකක් 
ෙවනුෙවන්ද කියලා. අභිෙචෝදකයන් සහභාගි වන බව පකාශ කර 
තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් කරන ලද 
පාර්ලිෙම්න්තුව කරා ව්යවස්ථාදායක බලයත්, ජනතාව විසින් 
ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද ජනාධිපති කරා විධායක බලයත්, 
ජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
පවරන ලද බලයක් ක රා අධිකරණ බලයත් කියාත්මක ෙවනවා.  
ඒ නිසා ජනතාවෙග් පරමාධිපත්යෙය් ආකාර තුන, ජනතාවෙග් 
ව්යවස්ථාදායක බලය පාර්ලිෙම්න්තුව හරහාත්; ජනතාවෙග් 
විධායක බලය විධායක ජනාධිපතිවරයා හරහාත්; ජනතාවෙග් 
අධිකරණ බලය අධිකරණය හරහාත් කියාත්මක ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ෙම් වගන්තිෙයන් කියැෙවන පරිදි විෙදස් 
විනිසුරුවන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අතර සිදු ෙවමින් තිෙබනවා නම්, එය 
මුළුමනින්ම අෙප් රෙට් අධිකරණ බලය උල්ලංඝනය කිරීමක්. එය 
නිශ්චිත වශෙයන්ම අප රෙට් ජනතා පරමාධිපත්යයත් එක්ක ගැට 
ගැසී තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ෙගෙනන ෙයෝජනාවක් 
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අනිවාර්යෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3ක කැමැත්ත මත සම්මත 
කර ගැනීම විතරක් ෙනොෙවයි, ජනමත විචාරණයකට ලක් කිරීමත් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. වළක්වන්න බැරි විධියටම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් වැදගත් ව්යවස්ථා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න කැමැතියි, 
ඒ ෙයෝජනාවට අනුරූප වන පරිදි අධිකරණය පිහිටුවන්ෙන් නම් ඒ 
පිළිබඳ සකස් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත ෙමොකක්ද, ඒ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් වගන්ති කවෙර්ද, එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යවන්ෙන් 
කවදාද, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ජනමත විචාරණයක් සඳහා 
ෙයොමු කරන්ෙන් නම් ජනමත විචාරණයකට යන්න සූදානම්ද 
කියලා. ඒ ෙයෝජනාව කඩදාසිෙයන් ඔබ්බට ගිහින් මහ ෙපොෙළොෙව් 
කියාත්මක වන, මහ ෙපොෙළොෙව් ඇෙදන  ෙයෝජනාවක් බවට පත් 
වන ෙකොට, ඒ කියාවලිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඊට ෙපර දැන ගන්න ඕනෑ කරුණුත් තිෙබනවා.  

දැන් අධිකරණයක් ගැන කථා කරනවා. අධිකරණෙය් 
අහන්ෙන් ෙමොන ෙචෝදනාවද? ෙමොකක්ද තිෙබන ෙචෝදනාව? කාට 
එල්ල ෙවලා තිෙබන ෙචෝදනාවද? කවුද ෙචෝදනාව ෙගොනු කර 
තිෙබන්ෙන්? ෙකොතැනින්ද පැමිණිල්ල ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
පැමිණිල්ල විභාගයට ලක් කර තිෙබනවාද? ෙකොතැනක ෙහෝ 
තැනක ෙපොලීසිය විසින් "බී" වාර්තාවක් ෙගොනු කර තිෙබනවාද? 
අධිකරණ කියාවලියට ෙපර විමර්ශන කියාවලියක් තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් අෙප් අධිකරණ කියා පිළිෙවළ ගැන ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා. පළමුෙවන්ම ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරනවා. 
ෙපොලීසිය විසින් විමර්ශනයක් කරනවා. එම විමර්ශනය මත "බී" 
වාර්තාවක් හදනවා. "බී" වාර්තාව මෙහස්තාත් අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරනවා. මෙහස්තාත් අධිකරණය එම වාර්තාව 
සැලකිල්ලට ලක් කරලා,  පැමිණිල්ල ඉදිරියට ෙගන යෑම පිළිබඳව 
උපෙදස් ලබා ෙදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය සිද්ධ වුණා. 
ෙපොලීසිය විසින් විමර්ශනයක් කළා. පළමුවන අවස්ථාෙව්දී 
ෙපොලීසිය විසින් කරන ලද විමර්ශනය වැරැදියි කියලා අලුතින් 
විමර්ශනයක් කළා. තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය පිළිබඳව අලුතින් 
විමර්ශනයක් කරලා ෙකොළඹ මෙහස්තාත්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් 
කළා. ෙකොළඹ මෙහස්තාත්වරයා විසින් නිෙයෝගයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා, ඉදිරි කියා මාර්ග ෙමන්න ෙම් අනුව කරන්නය කියලා. 
ඕනෑම පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට යන්න ෙපර 
විමර්ශනයක් තිෙබනවා. අධිකරණයට යෑමට ෙපර විමර්ශනයක් 
ඕනෑ.  තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ෙගොස ්
තිෙබනවා. ඊට ෙපර විමර්ශනයක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි පරණ 
විමර්ශනෙය් තිෙබන වැරැදි පිළිබඳවත් දැන් අහනවා. ඒ විමර්ශනය 
වැරැදිලාද? ඒ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයා කවුද?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විමර්ශනය පිළිබඳව විමර්ශනයක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, විමර්ශනය පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්නත් 

අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අතර තුර එම 
අධිකරණෙය්  විනිසුරුතුමාව මාරු කරලාත් තිෙබනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. මා ෙම් කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
අධිකරණ කියාවලියක් ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙයෝජනා කරනවා. හැබැයි අධිකරණ කියාවලියක් ෙගොඩනැඟීමට 
ෙපර එතැන විමර්ශනයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. දැන් 

තමුන්නන්ස්ලාෙග් විමර්ශන ඒකකය ෙමොකක්ද? විමර්ශන 
ඒකකය ෙම් ෙපොලීසියමද? ෙකොයි පැමිණිලි සඳහාද? ෙකොෙහේද 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? පැමිණිලි ෙගොනුවක් 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් දරුස්මාන් වාර්තාවද? එෙහමත් 
නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විටින් විට ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙයෝජනාවන්ද? ඒවා බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට එක එක විධියට 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අෙප් කියාවලිෙය් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද ?  විමර්ශනය කරන්න අපට ෙපොලිස් ඒකකයක් 
තිෙබනවා; ඒවා විභාගයට ලක් කරන්න අධිකරණ කියාවලියක් 
තිෙබනවා. ෙම් කියාවලියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  ෙයෝජනාව 
ඇතුළත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් විමර්ශන කියාවලිය වුෙණ් 
ෙපොලීසිෙයන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා අධිකරණ කියාවලිෙය් කියලා 
තිෙබනවා,  ෙම් අධිකරණය පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් අධිකරණෙය් 
විශ්වාසය ෙගොඩනඟන්න බැහැ, ෙම් අධිකරණය පිළිබඳ විශ්වාසය 
බිඳ වැටිලා තිෙබනවා කියලා. ඒක අපිත් පිළිගන්නවා. ෙම් 
අධිකරණය කවුද විශ්වාස කරන්ෙන්? ෙම් අධිකරණය විශ්වාස 
කරන්න ඕනෑ ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක කිසිෙසේත් විශ්වාස 
කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය 
තමන්ෙග් ගරුත්වය, තමන්ෙග් විශ්වාසය, ජනතාව ෙකෙරහි 
තිෙබන බැඳීම මුළුමනින් විනාශ කරෙගන තිෙබනවා. ඒක 
පිළිබඳව අපි ෙනොෙවයි අධිකරණය වග කියන්න ඕනෑ. ඒකට වග 
කියන්න ඕනෑ විනිසුරුවන්; අපි ෙනොෙවයි. ෙම් අධිකරණය 
පිළිබඳව තිෙබන ගරුත්වය, විශ්වාසය පළුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
හරි. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙනරපා හැරි ආකාරය නිසා, 
තමන්ට ඕනෑ විධිෙය් තීන්දු ලබා දුන් ආකාරය නිසා අධිකරණය 
පිළිබඳ ජාතික සහ ජාත්යන්තර වශෙයන් අවිශ්වාසයක් 
ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා.  

ජාත්යන්තර වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත් ඒ 
අවිශ්වාසය තිෙබනවා. ෙම් අධිකරණෙය් වර්තමානෙය් සිදු ෙවමින් 
පවතින කියාදාමයන් පිළිබඳව පවා අපටත් විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා. ඒක හරි. ෙම් අධිකරණ කියාවලිය විශ්වාස නැති නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරනවා, විෙදස්ගත විනිසුරුවන්ෙගන් 
සමන්විත අධිකරණයක් හදනවා කියලා. ඒක වැරදියි. අපි කරන්න 
ඕනෑ  ෙමොකක්ද? අෙප් ව්යවස්ථාවට අනුරූපීව පවතින අධිකරණ 
කියාවලිය ස්වාධීන කිරීම සඳහා කරන පයත්නය තමයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. එෙසේ නැතුව නඩුෙවන් නඩුවට, සිද්ධිෙයන් සිද්ධියට 
ෙවනස් අධිකරණ පිහිටුවන්න, ෙවනත් විනිසුරුවන් කැඳවන්න අපි 
උත්සාහ කරනවා නම් එයින් රටක ස්වාධීනත්වය, ස්ෛවරීභාවය 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙවනවා.  

අපි කැමති වුණත්, අකමැති වුණත් අධිකරණ කියාවලිය 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
විමර්ශන කියාවලිය ෙමොකක්ද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. 
ෙමොෙකන්ද, ෙමොන ෙචෝදනාවද විභාගයට ලක් කරන්ෙන්? ෙමොන 
ෙචෝදනාවද එතැන සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන්? LLRC 
වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් වී තිෙබන කරුණුද? දරුස්මාන් වාර්තාෙව් 
ඉදිරිපත් වී තිෙබන කරුණුද? එෙහම නැත්නම් යාපනය පැත්ෙත් 
ෙපොලීසියකට ඉදිරිපත් වී තිෙබන වාර්තාවන්ද? ඒ ෙමොකක් හරි 
ඕනෑ. අධිකරණයක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කඩිමුඩියක් 
දක්වනවා. හැබැයි, විමර්ශන කියාවලිය ෙමොකක්ද කියලා ෙම් රටට 
පැහැදිලි කරලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම්දී  
විමර්ශන කියාවලිය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරනු ඇතැයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟට මා ෙමම කාරණයත් මතු කරන්න 
කැමැතියි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලය තමන්ට 
පැවරී තිෙබන සීමා මායිම් ෙත්රුම්ගත යුතුයි කියා අපි කල්පනා 
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කරනවා. එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙටන් සහභාගි වන නිෙයෝජිතයා 
ඒ සීමා මායිම් හඳුන්වා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඔවුන්ට පැනනැඟී 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් යුද්ධෙය්දී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් 
පිළිබඳ පශ්නය නම්, ඒක තමයි පස්තුත පශ්නය.  

ලංකාෙව් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳ පශ්නයක් 
මතු ෙවලා තිෙබනවා, ඒක ජාත්යන්තරය කරා ගමන් කරමින් 
තිෙබනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලයට 
මැදිහත් වීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ සඳහා ඔවුන් කියා මාර්ග 
අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. එතෙකොට පස්තුත පශ්නය හරි 
පැහැදිලියි. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම්  තමයි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලය පස්තුත පශ්නය ෙවන්ෙන්. 
ඒක තමයි සාකච්ඡාවට බඳුන් වන පශ්නය; ඒක තමයි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළ යුතු පශ්නය; ඒක තමයි තීන්දු ගත යුතු පශ්නය. 
හැබැයි, ඊට අමතරව මම ෙම් ෙයෝජනාෙව් 16වැනි වගන්තිය 
ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. 

"අවශ්ය ව්යවස්ථාමය පියවර ගැනීම මඟින් ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් සඳහා යාමට ආණ්ඩුෙව් ඇති කැපවීම් පිළිගන්නා අතර, 
පතිසන්ධානය හා ජනගහනෙය් සියලු ෙකොටස් විසින් මානව 
හිමිකම් පූර්ණ වශෙයන් බුක්ති විඳින බවට තහවුරු කිරීම සඳහා 
අත්යවශ්ය වූවක් වන ෙද්ශපාලන බලය ෙබදා හැරීම ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුව දරන වෑයමට දිරි ගන්වමින්, ශී ලංකා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
අනුකූලව සියලු පළාත් සභාවලට ඵලදායී ෙලස කටයුතු කළ හැකි 
බව තහවුරු කිරීම සඳහා ශී ලංකා රජය දිරිමත් කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි." දැන් ෙම්ක ඔවුන්ෙග් සීමාවද? අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කවරාකාර විය යුතුද? දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එහා යන බලයක් ෙබදන්න 
ඕනෑද? දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ෙමහා 
යන බලයක් ෙබදන්න ඕනෑද? අලුත් ව්යවස්ථාවක් ඕනෑද? ඒක 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතියක්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට යටත් ෙම් රෙට් ජනතාව. හැබැයි, ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව ෙකොෙහොමද එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් අදහස් එන්ෙන්? ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙහොඳද, නරකද කියන එක ෙවනම ෙදයක්.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳද? 
ෙෆඩරල් කමය ෙහොඳද? Confederation ෙහොඳද? මීට වඩා බලය 
ෙබදීමකට යන්න ඕනෑද? එෙහම නැත්නම් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් අෙහෝසි කරලා, තවත් මධ්යගත රාජ්ය 
ශක්තිමත් කරලා, ආයතනයන් ෙවත බලය ෙක්න්දගත ෙවනවා 
ෙවනුවට, ජනතාවට අතට බලය යන ව්යවස්ථාවක් ඕනෑද? ඒක 
තීරණය කරන්න ඕනෑ අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව, අෙප් රෙට් ජනතාවයි. 
හැබැයි, මානව හිමිකම් කවුන්සලය තමන්ෙග් සීමාව ඉක්මවා 
ගිහිල්ලා නැද්ද? ඔවුන් ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරන්ෙන්? ඔවුන් ෙකොෙහොමද බලය 
ෙබදීම ගැන කථා කරන්ෙන්? ඔවුන් ෙකොෙහොමද දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කථා කරන්ෙන්?  

ඕනෑම රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කර ගැනීම ඒ රෙට් 
ජනතාවෙග් අයිතියක්. ශී ලංකාව කුඩා රටක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒක අෙප් අයිතියක්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් කවර 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇතුළත් විය යුතුද? ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් කවර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කළ යුතුද? ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අඩංගු විය යුතු කරුණු ෙමොනවාද කියලා 
අපි කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක අෙප් කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. 

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කර 
ගැනීම ඇෙමරිකානු ජනතාවෙග් කාර්ය භාරයක්. එෙහම නම්, 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදා ගැනීම අෙප් කාර්ය භාරයක්. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලය 
මානව හිමිකම් පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයක් ෙකොෙහොමද 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්ෙන්? ඔවුන් 
කියන්ෙන් යුද්ධෙය් අවසාන කාලවකවානුෙව්දී ඇති වුණ සිදුවීම් 
පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න කියලායි. ඒක තමයි ඔවුන්ෙග් 
ෙයෝජනාව. 

 ''2009 මැයි මාෙසේ 19වැනිදාට ෙපර ගත ෙවච්ච ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත මානව හිමිකම්  උල්ලංඝනය කිරීම් විශාල ෙලස 
සිදු වී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් ෙකොට මානුෂීය අයිතීන් 
තහවුරු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න. මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න'' කියනවා. ඒක හරි. පසත්ුත සාකච්ඡාෙව්දී ඒ කථාව හරි. 
හැබැයි, ඒකට ෙකොෙහොමද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව 
එන්ෙන්? ඒකට  විෙදස් කටයුතු අමාත්යාංශය ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයත් එක්ක ඒකාබද්ධව ඇයි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ''අපි 
ව්යවස්ථාවක් ෙවනස් කරනවා; අපි දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනස් කරනවා; අපි බලය ෙබදනවා'' 
කියලා.  

ඊට කලින් ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එෙහම ෙයෝජනාවක් ඇවිල්ලා නැහැ. එෙහම 
සාකච්ඡාවක් ඇවිල්ලා නැහැ. ජනතාව තුළ එෙහම සාකච්ඡාවක් 
ඇති කරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනත් ෙකොෙහේ හරි 
ගිහිල්ලා කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා මුළුමනින්ම රටක 
ස්ෛවරීභාවය ඒ වගන්තිය හරහා උල්ලංඝනය කරමින් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ඔබතුමා කිව්ව පකාශය ෙකොෙහන්ද උපු ටා ගත්ෙත්? ෙමොකකද 

තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙදක ඒකාබද්ධව කරපු ෙයෝජනාෙව් 16වැනි වගන්තිය 

කියවන්න. ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද දන්ෙනත් නැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
16වැනි වගන්තිෙය්යි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාත් ඒක දැන් වෙග් 

දැක්ෙක්? ඒ කියන්ෙන් ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා කරලාත් 
නැද්ද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතුෙව් ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සාකච්ඡා කරන්න ඇති කියලා. දැන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
ඇමතිතුමා මෙගන් අහනවා, ඒක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මම හිතුෙව් ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා නැති වුණාට, 
අඩුම තරෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්වත් කථා කරලා ඇති කියලා. 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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දැන් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙම්ක කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්වත් සාකච්ඡා කරලා ෙනොමැති බවයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ෙමොන තරම් විධියට ආණ්ඩුව මුග්ධ 
ආකාරෙයන්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, වැරදියට ෙත්රුම් ගන්න එපා. වැරදි කථා 

කියන්න එපා. ෙමොකද, මම ෙවන notes වගයක් ලිය ලියා ඉන්න 
ෙකොට ඔබතුමා ෙම් කාරණා එකින් එක කථා කරෙගන ගියා. මම 
ඒකයි ඇහුෙව්. ඒක නිසා වැරදි විධියට ෙම්ක අර්ථ නිරූපණය 
කරන්න එපා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ඉතින් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් මෙගන් එෙහම අහන 

ෙකොට මට හිෙතන ෙද්වල් තමයි. එෙහම ෙනොෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙමතැන වැඩක් කර කර ඉන්න ෙකොට ඔබතුමාෙග් කථාව 

අහෙගන ඉඳලා තමයි මම ඇහුෙව් ෙමොකකින්ද ඒක උපුටා ගත්ෙත් 
කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි, ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. එෙහම ෙවනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් එෙහම ෙවන්ෙන් නැද්ද? ෙබොෙහෝම සතුටුයි. ෙගොඩාක් 

ඒවාට වගකියපු කට්ටිය. මම ෙම් කියන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත වූවාට පසුව එහි කියාකාරීත්වය පිළිබඳව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තවමත් දැනුවත් කරලා නැහැ කියලායි. මා 
නැවතත් කියන්ෙන් අගමැතිවරයා විවිධ පශ්න විටින් විට 
ෙගනැල්ලා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් මතය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් 
කළාට, ෙමහි කියාවලිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
හැබැයි, ඒ අතර අපි පිළිගන්නවා, අෙප් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනයා අතර ජාතික සමගිය තහවුරු කරන්න ඕනෑ කියලා. ජාතික 
සමගිය වැකිවලින් තහවුරු කරන්න බැහැ. වාක්යවලින්, 
වචනවලින් ජාතික සමගිය තහවුරු කරන්න බැහැ. ජාතික සමගිය 
තහවුරු කළ හැකි වන්ෙන් සම අයිතිය පිළිගැනීෙමන් සහ සම 
අවස්ථා ලබාදීෙමන් පමණයි. ඒ සඳහා කියාකාරීත්වයක් අපිට 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි උතුෙර් ජනතාව මුණ ගැෙහන්නට යනවාට වඩා 
වැඩිෙයන් ඩයස්ෙපෝරාව මුණ ගැෙහන්නට යනවා නම්, අපිට ඒ 
පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් කනගාටුවක්. ඇත්ත පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
උතුෙර්යි.  

ඒ ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන ගැටලු තිෙබනවා. ඒ ගැටලු 
පිළිබඳව තමයි වඩාත් වැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන්. 
කාලය අවසන් නිසා මා අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙමයයි ගරු 
සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විෙදස් කටයුතු අමාත්යාංශය 
දැන් පධාන වශෙයන්ම ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කරුණත් 
එක්කයි. ඒ නිසා ඒ කරුණ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට මා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුෙව් 
කියාකාරිත්වය සම්බන්ධවත්. ආණ්ඩුව විෙදස් රාජ්යයන් එක්ක 
කරන කියාකාරිත්වයක් පිළිබඳව ෙකොතැනක ෙහෝ වාර්තා 
තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තා තිෙබන තැන විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ජී.එල්. පීරිස් අමාත්යවරයා සහ ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා අතර 
ඇති වූ සාකච්ඡා, ජනාධිපතිවරයා සහ ඉන්දියානු අගාමාත්යවරයා 
අතර ඇති වූ සාකච්ඡා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්දියාවට 
ගිහින් කරපු සාකච්ඡා පිළිබඳ වාර්තා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මට ලැබී 
තිෙබන සමහර ෙතොරතුරුවලට අනුව රජෙය් වැදගත් සාකච්ඡාවන් 
ඉන්දියාව සමඟ සිදු ෙවලා තිෙබනවා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පෙසකලා. ඒෙක් records ඉන්දියාව සතුව තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවල 
තිෙබනවා, සාකච්ඡා කෙළේ ෙමොනවාද, ගත්ත කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියලා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් මා දැන ගන්න 
කැමැතියි, ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයන් ලංකාණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරමින් ඉන්දියාව සමඟ කරන ලද සියලු සාකච්ඡා පිළිබඳ වාර්තා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවාද කියලා. එදා නැත්නම් 
අද තිෙබනවාද?  

මා දැක්කා, සමහර මාධ්ය  එවැනි පවෘත්ති වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා. මාධ්ය වාර්තා පමණයි මා උපුටා දක්වන්ෙන්. 
අගාමාත්යවරයාෙග් ඉන්දියානු සංචාරෙය්දී විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් දායකත්වය ලබා ගත්ෙත් නැහැ කියලා වාර්තා පළ 
වුණා. ඒ නිසා  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් අතර ඒ 
පිළිබඳව යම් සාකච්ඡාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තා 
පවත්වා ගැනීම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරයක් විධියට තමයි පැවරී 
තිෙබන්ෙන් . අගාමාත්යවරෙයක් ඉන්දියානු රාජ්ය සමඟ 
සාකච්ඡාවක් කරනවා නම් ඒ තිෙබන වාර්තා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය සතුව තබා ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් දැන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය පෙසකලා ෙවනත් කියාදාමයක් යනවාද 
කියන සැකයක් මතු ෙවමින් තිෙබනවා. සමහර ඒවා ෙවෙළඳ 
සබඳතා ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා පැවරී තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
අමාත්යාංශයකට ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙවෙළඳ සබඳතාවක් 
වුණත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ අවධානයට ලක් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

අමාත්යාංශ එන එන ජනාධිපතිවරයාට, එන එන 
අගමැතිවරයාට ඕනෑ විධියට ෙබදන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි 
දන්නවා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය චිරාත් කාලයක් තිස්ෙසේ 
එකට තිබුණු බව. ඒක ෙමොන ජනාධිපතිවරයා ආවත්, ෙමොන 
අගමැතිවරයා ආවත් ඒ අමාත්යාංශයට අදාළ ආයතන එකට ගැට 
ගැහිලා තිබුණා.  

අපි දැකලා තිෙබනවා, පරිසර අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත් 
කෑලිවලට කැෙඩනවා. අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත් 
කෑලිවලට කැෙඩනවා. හැබැයි එක පැත්තකින් අපි සතුටු ෙවනවා,  
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට අදාළ ඒ සියලු ආයතන එක තැනක 
තිබීම ගැන. එෙහම ඉතිහාසයක් අපට තිබුණා. ආයතන එකට 
තිබිලා කාර්ය භාරයන් එළියට ගන්නවාද කියන සැකයත් දැන් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ආයතන එකට තිබුණාට වැඩක් 
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නැහැ. එහි කාර්ය භාරයනුත් එකට ෙමෙහයවන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ෙමොකද විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට පැවරී 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රටත්, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සුරක්ෂිතභාවයත් 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ පශ්නයට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට තිෙබන සියලු කාර්ය භාරයන් එක තැනක සිට 
ෙමෙහයවීෙම් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කරමින් 
මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මී ළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 

අනතුරුව  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

 
[පූ.භා. 11.07] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 

වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී  අෙප් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මූලික කරුණු දැක්වීම් 
කිහිපයක් කරන්න මා කැමැතියි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් ඒ කරුණු දැක්වීම්වලදී එතුමා පශ්න කිහිපයක් 
ෙයොමු කළා.  විපක්ෂෙය් අෙනක් මන්තීවරුනුත් ෙයොමු කරන 
කාරණාත් සමඟ ඒ පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න 
නියමිතයි. ඒ නිසා මම ඒ පිළිතුරු දීමට අදාළ කාරණා ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඒ ෙගනාපු තර්කය බිඳින්න ෙකටිෙයන් වචන කිහිපයක් 
කියන්න ඕනෑ. 

එකක් තමයි ගරු මන්තීතුමනි, අපි කිසිම ෙකෙනක් එක්ක 
කිසිම ෙදයකට එකඟ ෙවලා නැහැ, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිෙයන් ෙතොරව කරන්න. එෙහම නම්  විනාඩි 20ක් තිස්ෙසේ 
ගරු මන්තීතුමා ඒ ෙගොඩ නඟන්න හදපු තර්කය එතැනින්ම 
බි ෙඳනවා. ෙමොකද රජයට, අගමැතිතුමාට, ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට තනි බලයක් ෙකොයි ෙවලාවකවත් ෙම් 
එකඟ ෙවච්ච කිසිම ෙදයකින් ලබා දීලා නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ෙනොමැතිව කරන්න. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාට, අෙනක් මන්තීතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද කියන එක අනුව 
තමයි අෙප් ඒ කියාවලිෙය් ඉදිරියට අරෙගන යන්ෙන්.  

ෙම් කියාවලිෙය් වගවීම ගැන විතරයි එතුමා කථා කෙළේ. 
නමුත්, සත්ය ෙකොමිසම - Truth and Reconciliation 
Commission එක - තමයි මූලික වන්ෙන්. සත්යය දැන ගැනීම 
සඳහා සියලු ආගම්වල නායක ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේලා -
කෙතෝලික පියතුමන්ලා, හින්දු ආගෙම්, ඉස්ලාම් ආගෙම් 
නායකයන්- එකතු ෙවලා කාරුණික සභාවක් - Compassionate 
Council එකක් - හදනවා. ෙම් කාරුණික සභාෙව් තමයි ෙම් සියලු 
ෙද් ඉස්සර ෙවලා සාකච්ඡා වන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවන ෙකොට ඒ 
ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීම, සත්යය ෙසවීම, සමාව 
දීම වැනි ෙබොෙහෝ වැඩකටයුතු අප කාරුණික සභාෙව්දී කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙදවැනි කාරණය වගවීම පිළිබඳ කියාවලියයි. අධිකරණ 
කියාවලිය පිළිබඳව දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් ගරු ඇමතිතුමා අද 
හැන්දෑෙව් කරාවි. තුන්වැනි කාරණය තමයි යම්කිසි ෙහේතුවකින් 
වන්දියක් ෙගවන්න ෙවනවා නම් ඒ වන්දි ෙගවීම. හතරවැනි 
කාරණාව තමයි වැදගත්ම වන්ෙන්. නැවත ෙමවන් සිද්ධීන් 
ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා අප කළ යුතු ෙද් කුමක්ද කියන එකයි 
හතරවැනි කාරණය. ඒ නිසා තමයි අප අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථා 
සභාවක් හැටියට ෙවනස් කරන්න තීරණය කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් කරන කාර්ය භාරය අප අගය කරනවා. ඒ විෙව්චන 
ධනාත්මක විෙව්චන හැටියට අප දකිනවා. අප ඒවා භාර ගන්නවා. 
අප  සියලු වැඩකටයුතු කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ඇතිවයි කියා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මම ඉතාම 
වගකීෙමන් පකාශ කරන්න කැමැතියි. එතුමා තව ෙපොඩි 
කාරණයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක තමයි, ෙම් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හුදකලා කරලා ෙවනත් කට්ටිය ජාත්යන්තර සබඳතා 
පවත්වනවාද කියන කාරණය. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. පුවත් 
පතක තිබුණු පළියට ඒවා එෙහම වන්ෙන් නැහැ. එතුමා අහපු සෘජු 
පශ්නයට මම උත්තරයක් ෙදන්නම්.  අගමැතිතුමා ඉන්දියාෙව් කළ 
සංචාරයට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පුද්ගලෙයෝ ෙගනිච්ෙච් 
නැහැයි කියා කිව්වා. ඒක සම්පූර්ණෙයන් පට්ටපල් ෙබොරුවක්. 
අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජිතෙයෝ ඒවාට සම්බන්ධ වුණා. ඒ සියලු 
වාර්තා අප ළඟ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අෙප් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව කාරණා කීපයක් කියන්න මා කැමැතියි. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් අංශ - Divisions - 14ක් තිෙබනවා. Consular 
Affairs, පැසිෆික් අංශය, අපිකානු අංශය යනාදී වශෙයන් අංශ 
තිෙබනවා. දූත මණ්ඩල 68ක් තිෙබනවා. ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
ආයතනය මූලිකව ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන සියලුම 
ආයතන සඳහා අපට අද ෙම් වැය ශීර්ෂ අවස්ථාෙව්දී මුදල් ෙවන් 
කරනවා. අෙප් ජනතාව ලක්ස්ෙපේ පැකට් එක ට ෙගවන බද්ද, 
mobile phone  එකට ෙගවන බද්ද, ඩීසල් ටිකට ෙගවන බද්ද 
කියන සියලු බදු එකතු කරලා අෙප් අමාත්යාංශයටත් යම්කිසි 
මුදලක් ෙදන්න තමයි අද ෙම් විවාදය කරන්ෙන්. ඒ, රුපියල් 
මිලියන 9,469ක මුදලක්. ඒ මුදල ෙවන් කරන්ෙන් 2016 වසර 
ෙවනුෙවන්. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් මුදලින් 
ෙද්ශීයව  -අෙප් අමාත්යාංශය හරහා - වියදම්  වන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 1,375ක් පමණයි. ඉතිරි මිලියන 8,094 අප වියදම් 
කරන්ෙන් අර මම කියපු තානාපති, මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාල 
ඇතුළු දූත මණ්ඩල සඳහායි. ඒ සියලු ෙද් කරන්ෙන් ලංකාෙව් 
පතිරූපය ෙගොඩනඟන්නයි. අනික් රටවල් සමඟ එකෙටක -කරට 
කර- ඉන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙගෞරවනීය රටක් බවට ලංකාව පත් 
කර ගන්නයි.  

ෙකොයි වාෙග් පතිපත්තියක්ද තිබිය යුත්ෙත් කියා ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා. ඔව්, අෙප් පතිපත්තිය ඉතා සරලව, 
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සෘජුව කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි, “Friendship towards all and 
enmity towards none”.  ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම ෙකෙනක් සමඟ 
සතුරු ෙනොවී, සියලු රටවල් සමඟ මිතත්වයක් ෙගොඩනැඟීමයි අෙප් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය. මා හිතන විධියට ඒක  සරලයි; ෙහොඳයි. ඒ 
විධියට තමයි අෙප් රට ඉස්සරහට අරෙගන යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂෙයන් මුදල් ෙවන් කළාට, පසු ගිය වකවානුෙව් ඊට 
අමතරවත්  මුදල් වියදම් කර තිෙබන බව අප දන්නවා. මහ 
බැංකුෙවන් මුදල් වියදම් කළා, ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් මුදල් 
වියදම් කළා. ෙම්වා  ගැන ෙසොයා බලන ෙකොට අප ට ෙපනුණා, 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයට ලැබුණු මුදල්වලට 
අමතරවත් ෙඩොලර් මිලියන ගණනක් වියදම් කර තිබුණු බව. 
නමුත්, ඒ ෙකොපමණ මුදල් වියදම් කළත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් පතිරූපයට ෙමොකක්ද වුෙණ්?                     
ශී ලංකාෙව් පතිරූපය එන්න එන්නම බිඳ වැටුණා. ශී ලංකාව 
ෙකොන් වුණා; හුදකලා වුණා. ෙලෝකෙය් ගණන් ගන්ෙන් නැති 
රටක් බවට ශී ලංකාව පත් ෙව්ෙගන ගියා.  

අද අෙප් වැය ශිර්ෂය ගැන කථා කරන නිසා  මා උදාහරණයක්  
කියන්න කැමැතියි. ෙවොෂිංටන් තානාපති කාර්යාලෙයන් පමණක් 
ෙකොයි ආකාරෙය් වියදම් සිද්ධ වුණාද කියා, මා අහඹු ෙලස 
ලබාගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන කිහිපයකින් මම කියන්නම්.  2011 
පමණක් ගත්ෙතොත් Squire Patton Boggs කියන ආයතනයට   
ලක්ෂ ෙදකහමාරයි, එක්ලක්ෂ පන්දහසයි, එක්ලක්ෂ පන්දහසයි, 
එක්ලක්ෂ පන්දහසයි, එක්ලක්ෂ පන්දහසයි, අසූහත්දහසයි, 
අනූදහස් පන්සියයි, එක්ලක්ෂ පන්දහසයි. ෙඩොලර්වලින් ෙගවන 
ලද මුදල් ෙම්වා. ෙමන්න ෙමවැනි ෙලොකු ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට ගන්න Emmanuel N. Emprass ආයතනයට ෙගවූ 
මුදල්. ෙම්  2012, 2013 කාලය.  ෙමොනවාද ෙම් මුදල්? ෙඩොලර් 
ලක්ෂයයි, ෙඩොලර් පනස්දහසයි, ෙඩොලර් හැත්තෑෙදදහසයි, ෙඩොලර් 
තිස්පන්දහසයි. ෙමොනවාටද වියදම් කර තිෙබන්ෙන්? ෙමහි 
තිෙබන්ෙන් legal fees කියලා. ඊළඟට, 2014 වර්ෂයට The 
Majority Group කියලා තවත් ෙකොම්පැනියකට ෙගවූ මුදල් 
තිෙබනවා. කීයද මුදල? ෙඩොලර් තුන්ලක්ෂ පනස්හතරදහසයි. 
ෙමොකක්ද ෙමතැන කියන්ෙන්? Lobbyingවලට consultancy 
වලට, legal feesවලට තමයි ෙමවැනි විධියට මුදල් වියදම් කර 
තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා වැය ශීර්ෂය ඉදිරිපත් 
කරලා කියනවා, ''ෙමන්න ෙම් වාෙග් ගණනක් අපි වියදම් 
කරනවා,  විෙද්ශ අමාත්යාංශයට'' කියලා. නමුත් ඉන් එහාට ගිහින් 
විශාල ෙලස තවත් මුදල් වියදම් කිරීමක් තමයි සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

අපට දැන් ඒ අය අවශ්ය නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති නිසා ලංකාව ෙලෝකෙය් 
ෙගෞරවයට පාතවන බව දැන් මා අලුතින් කියන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ 
නිසා, ෙම් ෙඩොලර් ලක්ෂ ගණන් consultantsලාට, lobbying 
firmsවලට ෙගවනවාට වඩා, අෙප් අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් බදු 
වශෙයන් අරෙගන වියදම් කරන මුදල් පමාණය අෙප් විෙද්ශ 
අමාත්යාංශයට ෙහොඳටම පමාණවත්. ඒවායින් අපට පුළුවන්, අෙප් 
ලංකාෙව් පතිරූපය ෙගොඩනඟන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් 
බලන්ෙන් නැතිව, 2015 වර්ෂෙය්දී අෙප් රට ෙකොයි ආකාරයට 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් සමඟ මිතත්වය ෙගොඩනඟා ෙගන 
තිෙබනවාද කියා දැන් බලන්න? ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණු 
පිළිගැනීම ගැන විතරක් කල්පනා කරන්න. පුවත් පත්වල ගිය ලිපි, 
ටී.වී. එෙක් තිබුණු වැඩසටහන් බැලුවා නම්, ශී ලංකාෙව් 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද පිළිගත්ෙත් කියා දැන ගන්න 

පුළුවන්.  ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙමෙනහි කරන්න. එදා තිබුණු 
තත්ත්වයයි, අද තිෙබන තත්ත්වයයි අතර ෙකොයි තරම් ෙලොකු 
ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියා එවිට ඔබතුමන්ලාටම 
වැටෙහේවි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පතිපත්තිය රජය මඟින් ඉදිරිපත් 
කළාම, ඒ පතිපත්තිය  අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්, දූත මණ්ඩලවල සිටින තානාපතිවරු, මහ 
ෙකොමසාරිස්වරුන් වෘත්තීය නිලධාරින් විසිනුයි කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ඔවුන් දවසට ඉතාම උනන්දුෙවන් පැය දහය, ෙදොළහ 
වැඩ කර, ඒ පතිපත්ති කියාත්මක කිරීමට ෙබොෙහෝ වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා. යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා, communication error එකක් 
නිසා,  -ෙල්කම්තුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙමය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. - ෙමය සවස් වරුෙව් තිෙබන විවාදයක් හැටියටයි 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය දැනුවත් කර තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ඔවුන් පැමිෙණනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, කියන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒක හරි පැහැදිලියි. විපක්ෂ 

නායක කාර්යාලෙයන්, අපි ලබා දීලා තිෙබනවා, අමාත්යාංශ විවාද 
පටන් ගන්නා  ෙව්ලාවල්. ඒක නිශ්චිත ෙලස දක්වා  අපි ලබා දී 
තිෙබනවා. අද දිනය ගත්තාම ඉතා පැහැදිලි ෙලස  විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශෙය්ත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ 
එකවර පැය හතහමාරක්  විවාදයට ලක් කරන බව දක්වා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, අපි ෙමය ෙද්ශපාලන 

ෙකෝණයකින් ෙතොරව බැලුෙවොත්, ෙමතැන ''182- විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශය'' යනුෙවන් සඳහන් කර තිෙබනවා. එතැන              '' 
ෙප. ව. 10.00 - ප. ව. 12.30'' යනුෙවන් සටහන් කර තිෙබනවා. 
එතැන යටින් ඉරක් ගහලා තිෙබනවා ''112 - විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය, ප.ව. 1.30-ප.ව.6.30'' කියලාත් සටහන් කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙදකටම ඉදිරිෙයන්, ''7 1/2'' ෙලසට  සටහන් ෙවනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක හරි. නමුත්- 

1511 1512 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙබදන එෙක් ඉර ෙකළවරටම යනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඉර ෙකළවරටම යන එක තමයි පශ්නය. ෙමතැන ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා 7වැනිදා අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් වැඩසටහන 

බලන්න ෙකෝ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට ෙත්ෙරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
7වැනිදා දිනය හරි පැහැදිලියි. ෙපර වරු 10.00 සිට පස් වරු 

12.30 දක්වා පැය 2½යි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශයට. 
පස් වරු 1.00 සිට පස් වරු 6.30 දක්වා පැය 5½යි, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයට සහ 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශට. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, අර ඉර ගැහුෙව් නැත්නම් ෙම්ක ඊට වඩා 

ෙබොෙහොම පැහැදිලියි ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. ෙම්ක- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ ෙවන්න. ශීර්ෂ අංක 182යි, 

112යි ෙවන් කරලා ඉරක් ගහලා තිෙබනවා ෙන්. ඒක අවශ්ය නැහැ 
ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, ඒක අවශ්ය නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙක් අවශ්යතාව ෙම්කයි. ඒෙකන් තමයි කියන්ෙන්, විෙද්ශ 

රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ක අලුත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, විෙද්ශ- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

විපක්ෂ නායක කාර්යාලෙයන් ෙම් ෙපොත ගහලා ෙබදන්න ගත්ත 
දවෙසේ ඉඳලා තිබුණු ආකෘතිය ෙම්ක තමයි. ඔබතුමා බලන්න. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ඉර හරියට ෙහොයා ගන්න බැරිව 
ෙමොනවා ෙවයිද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම්ක විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට විතරක් බැර කරන්න 

එපා. මීට පස්ෙසේ ෙමවැනි ෙද්වල් ෙනොෙවන්න  අපි සාකච්ඡා 
කරලා- [බාධා කිරීමක්] දැන් හරි. ෙපොඩි technical question 
එකක්. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා, අෙප් නිලධාරින් ෙමතැන හිටියත්, නැතත් මම 
ඔබතුමාෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනවා. ඊටත් වඩා මම කිව්වා, 
"ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු සපයන්නත් සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා." 
කියලා. පිළිතුරු ෙදන්න නිලධාරින්ම ඉන්න ඕනෑ නැහැ. කිසිම 
ෙකෙනක් නැතුව වුණත් අපිට ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න පුළුවන් 
කියලා, මම ඔබතුමාට ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියන්න කැමැතියි. 
කිසිම නිලධාරියකු ෙමතැන නැති වුණත් ෙම් වැෙඩ් මම කරෙගන 
යනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්,- 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, මට තව ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. 

නිලධාරින් ෙමතැන හිටිෙය් නැති වුණාට ඔවුන්ට අෙප් ස්තුතිය  
පිරි- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම කියපු අය හිටියා. කවුරුත් ඕනෑ නැහැ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 

ඕනෑ නැහැ කියලා ක්ව්ව අය හිටියා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ. එෙහම ෙනෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒකත් පිළිගත්තා 

ෙන්. අපි ඒක පිළිගත්තා. කවුරුත් ඕනෑ නැහැ, ෙනොෙවයි. අපි 
පිළිගත්තා. ඒක තාක්ෂණික පශ්නයක්; technical question 
එකක්.  
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ගරු මන්තීතුමා, මම කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. මම කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද කියන එක ඔබතුමා අහෙගන හිටිෙය් නැහැ. මම 
කිව්ෙව්, "ෙමතැන හිටිෙය් නැති වුණත් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ඒ 
සියලුමෙදනාට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඔවුන් දිනපතා පැය 10, 
12 වැඩ කරනවා. ඔවුන්ට ඉතාමත් ඕනෑකමක්, උනන්දුවක් 
තිෙබනවා." කියලායි. ඒකයි මම කිව්ෙව්.  

ෙඩොලර් මිලියන ගණන් වියදම් කරන්ෙන් නැතුව, කිසිම 
consultant ෙකෙනක්ට ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙම් මාස කීපෙය් එක 
අංශයකින් පමණක් ලබා ගත්ත ජයගහණ මම කියන්නම්. දැන් 
බලන්න ෙම් ඇගයීම් වාර්තාව. ඒෙක් තිෙබනවා, "එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් අංශය ෙපන්වා තිෙබන සාර්ථකත්වයත් 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් සිට ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය, ජර්මනිය, ජපානය, 
ඉන්දියාව වැනි රටවල් සමඟ අඛණ්ඩ හා සමීප සම්බන්ධතාවක් 
පවත්වා ගැනීමට ශී ලංකාව සමත් වී තිෙබන බව. ශී ලංකාව විසින් 
මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට, සංහිඳියාව ඇති කිරීමට 
නීතිෙය් ආධිපත්ය යළි ස්ථාපනය කිරීමට, මාධ්ය නිදහස හා 
භාෂණෙය් නිදහස ඇති කිරීමට ෙගන තිෙබන පතිපත්තිමය 
ෙවනස්කම් ෙමම රටවල ඇගයීමට ලක්ව ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සිවිල් සංවිධානවල ඒකාබද්ධතාවෙයන් අදාළ රාජ්ය අමාත්යාංශ 
සහ ආයතන විසින් ෙගන තිෙබන පියවර පිළිබඳ විෙශේෂෙයන් 
රටවල් දැනුවත් කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්." ශී ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙමෙලස දිගටම කියා ෙගන යනවා. මා ඒ වාර්තාව 
හැන්සාඩ්ගත කරන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තව එක කරුණක් පමණක්  
කියවන්නම්. එහි තිෙබනවා, "ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 1වැනිදා 
ජිනීවාහිදී පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලය නිෙයෝජනය කළ සියලුම රටවල් විසින් ශී ලංකාව 
පශංසාවට ලක් කරන ලදී. ෙමහිදී කැපී ෙපෙනන්ෙන් ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් මීට ෙපර එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව 
හිමිකම් කවුන්සලය සාමාජික රටවල් ෙදකට ෙබදුණත් 
ඇෙමරිකාව ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් ෙගනා ෙයෝජනාවට                    
ශී ලංකාව විසින් සමඅනුගහය ලබා දීමට තීරණය කිරීම ෙහේතුෙවන් 
ෙමවර සැසිෙය්දී ශී ලංකාව සමඟ ෙමම රටවල් ඒකමතිකව 
කටයුතු කිරීම. ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය සහ ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය තුළ මාස 8ක් තරම් කුඩා කාලයකදී සිදු වූ පතිපත්තිමය 
ෙවනස්කම් තුළින් ෙමම සහාය ලබා ගැනීමට හැකිවී තිබීම කැපී 
ෙපෙන්. මීට ෙපර ශී ලංකාවට එෙරහිව කටයුතු කළ රටවල සහාය 
පවා ෙමවර දිනා ගැනීමට ශී ලංකාව සමත් විය." කියලා. ෙම් 
ඇගයීම් වාර්තාෙවන් අප දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් අලුත් ශී ලංකාව 
තමයි දැන් ෙලෝකයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන්ෙන්. මම කැමැතියි 
අගමැතිතුමා ෙම් රෙට් මධ්ය කාලීන පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දී කියවපු වාක්ය කීපයක් උපුටා දක්වන්න. එතුමා 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: "ජනවාරි 08ෙවනි දා අප බලයට 
පත්ෙවද්දී, ඉතා දරුණු ජාත්යන්තර උගුලකට අප හසු වී තිබුණා.".  

එතුමා තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"පසු ගිය පාලනෙය් අදූරදර්ශී කියා පිළිෙවත නිසා ඔවුන් 
විසින්ම කපා ගත් වළක මුළු රටම වැටී තිබුණා. නමුත් පසු ගිය 
කාලය තුළ අප ගත් ෙවෙහසකාරී සහ අවංක ව්යායාමෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අද ඒ වෙළන් ෙගොඩ එන්නට අපිට හැකි වී 
තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන් අපට යළිත් 
විවෘත වී තිෙබනවා. ජාත්යන්තරෙය් අෙප් පදනම දැන් 
ශක්තිමත්; තිරසාරයි. ඒ පදනම මත බලවත් ශී ලාංකීය 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැඟීම අෙප් ඉලක්කයයි" 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාවට මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවතත් දැන් විවෘත ෙවලා තිෙබනවාය කියා අපි 
කථා කරනවා. විවෘත වුණු ෙවෙළඳ ෙපොළ අපි පෙයෝජනයට 
ගන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද, අපි  ෙම් රට නැවතත් ෙලෝකයත් 
එක්ක එකතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නැංවීමට රැකියා දස ලක්ෂයක් ලබා දීම සඳහා ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය සහ ආර්ථික පතිපත්තිය එකතු කරන්ෙන් ෙකොයි  
ආකාරයටද කියන අභිෙයෝගවලට තමයි අපට දැන් මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් අලුත්  විෙද්ශ පතිපත්තිය 
"ආර්ථික රාජ්යතාන්තය" - economic diplomacy  - කියලා අපි 
හඳුන්වනවා. ෙම් හරහා අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ශී ලංකාෙව් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම තුළින් සාමාන්ය පවුල්වල 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පියවර ගැනීමයි.  

Mr. Deputy Chairman, as the first step in economic 
diplomacy, we are empowering our Missions with the 
requisite knowledge on Sri Lanka and at the same time, 
seeking their information with respect to the countries 
where the Missions are situated.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තව උදාහරණ කීපයක් 
කියන්නම්. GSP Plus  සහනය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා අපි 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශයත් 
සමඟ ඉතාම කිට්ටුෙවන් වැඩ කරනවා. හුෙදකලා ෙවන උදවිය 
වැඩ කරනවා කියලා   කවුරු  කිව්වත්  එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව විවාද කරන අද ද වෙසේ ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී GSP Plus සහනය ලබා ගැනීම සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ෙග් නායකත්වෙයන් යුතු 
කණ්ඩායමක් බසල්ස් නුවර සාකච්ඡා පවත්වමින් ඉන්නවා. අෙප් 
ජයගහණයක් හැටියට ෙම්  GSP Plus  සහනය නැවත ලබාෙගන 
2016 අවුරුද්ෙද් ජනතාවට ඒ සහනය ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ෙව්ලාව තිෙබනවා නම් 
තවත් කාරණා කිහිපයක් ගැන මම කියන්නම්.  

අගමැතිතුමාෙග් සාර්ථක ජපාන සංචාරයත් සමඟ ජපානය 
පමුඛ රටවල සහභාගීත්වෙයන් ආෙයෝජන සමුළුවක් පවත්වන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙඩොලර් බිලියන හතර හමාරක 
පදානයක් - ණයක් ෙනොෙවයි.- ලැබුණාය කියලා 2003 අවුරුද්ෙද් 
කථා කළා. ඊට වඩා එහාට ගිය ආර්ථික සම්බන්ධතාවක් ෙගොඩ 
නඟන්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න ලැබුෙණ් ෙබොෙහොම ටික කාලයයි. ඒ ෙවලාෙව්ත් ෙපොඩි 
කලබලයකට කාලය ගත වුණා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් අපට   ලබා ෙදන රුපියල් මිලියන 9,500 
ශී ලංකාවාසී සියලු ෙදනාෙග් මුදල්. ඒ මුදල් වගකීෙමන් 
පරිහරණය කරලා, විෙද්ශ පතිපත්තිය අතින් අෙප් රට නැවත 
ෙලෝකෙය් ෙගෞරවයට පාත වන රටක්  බවට පරිවර්තනය 
කරන්නට අවශ්ය සියලු කාරණා ඉෂ්ට කරන්න විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාශය ෙවනුෙවන් අපි කැපෙවලා ඉන්නවාය කියන 
කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Geetha 

Samanmalee Kumarasinghe. You have 10 minutes.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 11.27] 
 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සියලුම මැති ඇමතිවරුනි, 

විෙද්ශීය ෙසේවෙය් නියුතු අෙප්ම සෙහෝදර පිරිස පිළිබඳව කථා 
කරන්නටයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සූදානම් වන්ෙන්. 1977 අවුරුද්ෙද් 
තමයි මුලින්ම කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය සඳහා ෙම් රටින් බැහැරව 
ගිෙය්. එදා සිට අද දක්වා දිෙනන් දින ෙමෙසේ පිටත්ව යන ෙම් ගෘහ 
ෙසේවිකාවන්ෙග් -අෙප්ම සෙහෝදරියන්ෙග්- ජීවිත ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව අපට කිසිෙසේත් සතුටු විය ෙනොහැකි බව අද සිදු වන ෙම් 
කාරණා ෙදස බැලුවාම සියලු ෙදනාට වැටෙහනවා ඇති.  

අපි දන්නා තරමට පසු ගිය මාස 05ක කාලය තුළදී 
අරාබිකරෙය්දී මිය ගිය 151ෙදනකුෙග් මෘත ශරීර ලංකාවට 
ෙගනාවා. ෙමෙසේ වීමට ෙහේතුව වී තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් නීතිය 
පිළිබඳව, ඒ යන රට පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිදු වැටහීමක් ෙනොමැති 
වීමයි. නමුත්, ඔවුන් තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල්, ඉඩ කඩම්, 
ස්වර්ණාභරණ ෙම් සියල්ල උගසට තබා අකැමැත්ෙතන් වුවත්, 
කඳුළු පුෙරෝෙගන වුවත් පිට රටකට යන්ෙන් දිළිඳුකමින් ෙපෙළන 
තමන්ෙග් පවුල ෙගොඩ ගන්නයි; තමන්ෙග් ජීවිතය සකස් කර 
ගන්නයි; අනාගතය දියුණු කර ගන්න සිහින මවමිනුයි. අන්න 
එෙහම යන ෙසොෙහොයුරියන්ටයි අද ෙමවැනි අඩන්ෙත්ට්ටම් 
විඳින්නට සිදු වී ඇත්ෙත්.  

අපි රිසානා නමැති කාන්තාවට සිදු වුණු අසාධාරණය පිළිබඳව 
කථා කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි සියලු ෙදනා ඒ පිළිබඳව එකා ෙමන් 
නැඟී සිටියා. අද වන විට තවත් කාන්තාවක් අනාචාරෙය් හැසිරුණා  
කියන වරදට අමානුෂික ෙලස ගල් ගසා මරා දැමීමට තීරණය වී 
තිෙබනවා. අපි දැනුත් ඒ ගැන කථා කරනවා. පක්ෂයක් විපක්ෂයක් 
ෙනොකතා අපි සියලු ෙදනා ඒ පිළිබඳව කථා කරනවා. නමුත්, තව 
ටික දවසකින් ඔබ සැමට ෙම් සියල්ල අමතක වී අෙප් තවත් 
ෙකෙනකු බිලි ගන්නා තුරු, එෙහම නැත්නම් අෙප් තවත් 
සෙහෝදරියක් ෙම් අකටයුත්තට ෙපළෙඹන තුරු බලා සිටිනවාද? 
අපි ෙම් යන කාන්තාවන් හරියාකාරව දැනුවත් කළ යුතුයි. ඔවුන්ට 
ෂරියා නීතිය පිළිබඳ ෙහොඳ වැටහීමක් ලබා දිය යුතුයි. අඩු තරමින් 
ෙම් පිළිබඳ උපෙදස් ඇතුළත් කරලා ෙපොතක් අච්චු ගහලා ෙහෝ  
පිට රට යන සියලු ෙදනාට තමන් ළඟ තබා ගන්නට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්නය කියලා මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 ජීවිත හානි සිදුවීම් විතරක් ෙනොෙවයි, කාන්තාවන් රවටා පිට 
රට යැවීමත් අද සිදු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔය ගල් 
ගසා මරන්න තීරණය කරපු කාන්තාව යවා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහායි. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙයන් ගිවිසුමකට එලඹිලා ගිය ෙකෙනක්. ෙපෞද්ගලික 
ඒජන්සිකරුවන් මඟින් පිට රටවලට යවන කාන්තාවන්ට සිද්ධ 
වන්ෙන්ත්, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන් යවන 
කාන්තාවන්ට සිද්ධ ෙවන්ෙනත් එකම ෙද්. ෙමොන තරම් ගිවිසුම් 
තිබුණත්, ඒ රටට ගියාම ඔවුන් සියලු ෙදනාටම අෙන්කවාරයක් 
කරදර විඳින්න සිදු වනවා.  

බලන්න ඉන්දියාව, පකිස්තානය, බංග්ලාෙද්ශය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ආකාරය.  පළමුෙවන්  ඉන්දියාව 
තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර ගත්ෙත්. විෙද්ශීය රටකට ෙගොස් 
රැකියාවක් කිරීම -විෙශේෂෙයන් වහල් ෙසේවය - ඒ රෙට් සියලුම 
කාන්තාවන්ට තහනම් කළා.  ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට කටයුතු 
කිරීම ඉන්දියාව තහනම් කළා; පකිස්තානය තහනම් කළා; 
ෙන්පාලය  තහනම් කළා. එෙහම නම් අපට විෙද්ශ විනිමය 
ලැෙබනවා යැයි සිතාෙගන අෙප් අහිංසක කාන්තාවන් බිල්ලට දී 

අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්ද? ෙම්ෙකන් තමයි අෙප් රජය විශාල 
විෙද්ශ විනිමයක් උපයන්ෙන්. නමුත්, සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, 
මුස්ලිම් ෙව්වා ෙම් කිසිම කාන්තාවකට ෙම් රටින් ගිය විට 
ආරක්ෂාව ෙදන්න බැරි රජයක් තිෙබනවා නම්, රජෙය් කාර්ය 
භාරය හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න බැරි නම්, ඔවුන්ව යැවීම වහාම 
නතර කර දැමිය යුතුයි. ඒ යන කාන්තාවන්ෙගන් භාගයක් හිස ්
අතින් එනවා; භාගයක් මිනී ෙපට්ටිවලින් එනවා.   ඒ වාෙග්ම පවුල 
පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, ඒ පවුල ආරක්ෂා ෙවන්ෙනත් නැහැ.  

පසුගිය රජෙයන් අපි නීතියක් ෙගනැල්ලා තිබුණා වයස අවුරුදු 
6ට අඩු දරුවන් සිටින පවුලක කාන්තාවකට පිට රට රැකියාවට 
යන්න බැහැ කියලා. ඒෙකන් පමණක් පවුල ආරක්ෂා වනවාද? 
ඒක නීතියක්ද? 

 ඒජන්සිකරුෙවෝ ඒකටත් ෙනොෙයක් විධිෙය් උපාය මාර්ග 
හදාෙගන අසත්ය කියමින්, ඔවුන්ව රවටා ගනිමින් විෙද්ශ රැකියා 
කරා යවන එක  නතර කරන්න අපට බැරි වුණා. ඒ විධියට ගිය 
අයෙග් පවුල් දහස් ගණනක් අනාථ ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නා 
විධියට ලක්ෂ පහකට වඩා කාන්තාවන් සවුදි අරාබිෙය්, 
අරාබිකරෙය් ක්ෙව්ට් නගරෙය් ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට කටයුතු 
කරනවා. ඉන්දියාව නතර කරද්දී, පකිස්තානය නතර කරද්දී, 
ෙන්පාලය නතර කරද්දී,  ඒ රටවලට සියයට 95ක් ගිෙය්             
ශී ලාංකික ගෘහ ෙසේවිකාවන් පමණයි. එයිනුත් අරාබිකරෙය් සිටින 
ධනවත් පුද්ගලයින්, අතිශයින් ධනවත් ධන කුෙව්රයින් කවදාවත් 
ශී ලාංකික ගෘහ ෙසේවිකාවන් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ ධන කුෙව්රයින් 
පුළුවන් තරම් ගත්ෙත් පිලිපීනය වාෙග් දියුණු රටවල ෙවනත් 
සංස්කෘතියක් තිෙබන, ඉංගීසි භාෂාව වැනි භාෂාවන් කථා කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන ගෘහ ෙසේවිකාවන් පමණයි.  

මැද පන්තිෙය් - මධ්යම පන්තිෙය්- අය අෙප් ශී ලාංකික ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් අර ෙගන ගිහිල්ලා ඔවුන්ටයි ෙම් අඩන්ෙත්ට්ටම්, ෙම් 
කරදර, ෙම් හිරිහැර සියල්ලම විඳින්නට සිද්ධ වුෙණ්. අපි ෙකොයි 
තරම් කිව්වත් ඒ ගෘහ ෙසේවිකාවන් තමන්ෙග් ඉඩ කඩම් විකුණලා 
පවුෙල් දරුවන් ටික අතර මං කරලා යන අවස්ථාෙව්දී සියුම් 
සතුටක් ඔවුන්ෙග් හිත් තුළ ඇති ෙවනවා. ඔවුන්ට ඒක සිහිනයක්. 
ඔවුන්ෙග් සිහින මාළිගාව ඉදි කර ගන්නා හැටි, අකැමැත්ෙතන් 
වුවත් ගුවන් යානයකින් ෙනොදන්නා රටකට යන්න ඔවුන්ට 
ලැෙබන අවස්ථාව - 

   
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have three more minutes. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
Hon. Deputy Chairman, please give me another two 

minutes.  

ඔවුන්ට ලැෙබන ඒ අවස්ථාව හිතට සැනසීමක් කියලා හිතා 
ෙගන යනවා.  ඉන්දියාෙව් ෙලෝක් සභාෙව් ගත් තීරණයක් උඩ 
තමයි ඉන්දියානු කාන්තාව විෙද්ශ රටවල ෙසේවයට යාම නතර 
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි 
ඉන්දියාෙව් ගැහැනියකට - කාන්තාවකට - ගල් ගසා මරන්නට 
නියම වුණු අවස්ථාෙව් ඒ ෙගෞරවනීය නායිකා ඉන්දිරා ගාන්ධි 
මැතිනිය  එදා තදබල තීන්දුවක් ගත්තා. එතුමිය කිව්වා ඒ 
කාන්තාවට ගල් ගසා මැරුෙවොත් ෙම් රෙට් ඉන්න ඔවුන්ෙග් 
ජාතිෙය් අය සිය ෙදෙනක් අපි අත් අඩංගුවට ගත යුතුයි කියලා. ඊ ට 
පස්ෙසේ ඒ කාන්තාව ආපසු එව්වා. පසු ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකන් 
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ජාතිකෙයක් සවුදි අරාබිෙය් මිනී මැරුමකට අසු වුණා. නමුත් ඒ 
රෙට් රජයට පුළුවන් වුණා, ෙකො  ෙහොම හරි ඒ පුද්ගලයා ෙබ්රා 
ෙගන යන්න.  

අෙප් රෙට් ෙම් වාෙග් අහිංසක  කාන්තාවන් ගැන තවදුරටත් 
ඉතාම තදබල ෙලස සිතිය යුතුයි. ඔවුන් ඒ රැකියාවලට යාමට 
කලින් ලබා ෙදන පුහුණුව පමාණවත් කියා ඔබතුමන්ලා 
සිතනවාද? ඒ පුහුණුව ෙදන ෙකොටත් ඔවුන්ට සලකන්ෙන් 
වහලුන්ට වාෙග්. රජය විසින් මුදල් වියදම් කරන්ෙන් ඔවුන්ට ඒ 
පුහුණුව ෙදන්න නම්, ඒ අවස්ථාෙව්දීත් ඔවුන්ට යම්කිසි දීමනාවක් 
ෙගවිය යුතුයි.  

අෙනක් කාරණය ෙකොරියාවට යවන අෙප් දරුවන්. ඒ අය 
අෙත් තිෙබන සියලුම සල්ලි වියදම් කර ෙගන, විභාගයට ඉෙගන 
ෙගන, ඉෙගන ෙගන, ඉෙගන ෙගන ඔය කියන ලකුණු මට්ටම 
අරෙගන ෙගවල්වලට ෙවලා බලා ෙගන ඉන්නවා. ඔවුන් 
යවන්ෙන් කවදාද, ෙකෙරන්ෙන් ෙමොනවාද, ඒවා පිළිබඳව කිසිදු 
ෙදයක් ඔවුන්ට දැනගන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය කියනවා ඉන්දියාෙව් ඒ වාෙග් 

ෙදයක් කළාය කියලා. සවුදි අරාබිෙය් අය ලංකාෙව් ෙකොච්චර 
ජීවත් ෙවනවාද? මම හිතන හැටියට ලංකාෙව් ඉන්න  සවුදි 
අරාබිෙය් අයට වඩා වැඩි පමාණයක්,  සවුදි අරාබිෙය් ලංකාෙව් අය 
ඉන්නවා. ඒ අය දැඩි තීන්දුවක් ගත්ෙතොත්? 

 
 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. සමහර විට ඔබතුමා කැමැති 

ඇති  ෙම් කරන කාර්යය ගැන. හැබැයි, ඔබතුමා එකක් මතක තියා 
ගන්න. මම ෙම් කාරණය කිව්ෙව් නිදර්ශනයක් හැටියට පමණයි. ඒ 
නිසා ඔබතුමා ඔච්චර නැට්ට උස්සා ෙගන දඟලන්න එපා. 
ඔබතුමාෙග් ඔය කට වහ ෙගන දැන් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා කට වහ ෙගන වාඩිෙවන්න. ලක්ෂ පහක් කාන්තාවන් ඒ 
රටවල ෙසේවය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් පිරිමින්ට ගල් 
ගහන්ෙන් නැහැ. ගල් ගහන්ෙන් ගැහැනුන්ට විතරයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, Please wind up now.  

 

 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
එදා කිස්තුන් වහන්ෙසේ කිව්වා වාෙග්, වැරදි ෙනොකරන එෙකක් 

ඉන්නවා නම් ගල් ගහන්න කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
කථා කරන්න ඔබතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 
මම ෙම් අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ගැනයි කථා ක රන්ෙන්. මම 
ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙම් වාෙග් හඬක් නඟන්න බැරි ගැහැණුන් 
ගැන කථා කරන්න පමණයි. මට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
වාෙග් හඬක් නඟන්න බැරි ගැහැණුන් ගැන කථා කරන්නයි. ඒ 
සඳහා තමයි මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. ඒ නිසා මෙග් ඒ අයිතිය 
අදත්, ෙහටත්, අනිද්දාත් ඉදිරියටත් ෙගන යන බව ඉතාම 
කරුණාෙවන් තමුන්නාන්ෙසේට කියා සිටිනවා.  

[පූ.භා. 11.39] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ඉතාම සංයමෙයන් ෙමපමණ ෙව්ලා කථා කළ ගීතා කුමාරසිංහ 

මැතිනිය අපහසුතාවට පත් කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ඉතාම සංයමෙයන්, ෙහොඳ කථාවක් එතුමිය කරමින් සිටියා. 
ෙමොනවා වුණත්, එතුමිය කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කථා කළා.  ඒ 
ගැන මම ෙගොඩක් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය සහ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශ ෙදකම රෙට් තිෙබන 
ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක් විධියට අපි හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා.  ලංකාෙව් ෙගෞරවය, කීර්තිය ෙවනුෙවන් කැප වන, ඒ  
වාෙග්ම අෙප් රටට ආදායම් ෙගෙනන අමාත්යාංශ ෙදකක් විධියට 
ෙම් අමාත්යාංශ හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්.  අෙප් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙම් අමාත්යාංශවල කියාදාමය පිළිබඳ වැරැදි වැටහීමක් 
ඇති කරෙගන තිබුණා. ඒ පිළිබඳ මම පළමුෙවන්ම කියන්න 
කැමැතියි. සාමාන ්යෙයන් යම් යම් කරුණු පාවිච්චි කරලා විවිධ 
අර්ථ නිරූපණවල ෙයෙදන්න එතුමා ෙබොෙහොම කැමැතියි. නමුත් 
ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය සහ එහි තිෙබන කාරණා පිළිබඳව අපි ෙහොඳ 
අවධානෙයන් සිටින බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මම කියන්න 
කැමැතියි.  විශාල වරද්දා ගැනීම් ගණනාවකට පසුව අපට ෙම් 
නිවැරදි කර ගැනීම්වලට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බවත් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා කියපු  විධියටම 
වැදගත් ෙලස, ෙනොබැඳි ජාතියක් ෙලස අපි ඒ කටයුතු ටික ඉදිරියට 
කරෙගන ගියා නම් සාර්ථක තත්ත්වයක් ලබා ගන්න තිබුණා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබූ කාලෙය් ඇතිවූ තත්ත්ව 
පිළිබඳවත්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබූ  පසු ගිය අවුරුදු 
20ක පමණ කාලෙය් තත්ත්ව  පිළිබඳවත්, ඒ ආණ්ඩුෙව් කියාදාමය 
තුළ වූ  සියලු ෙද්වල් පිළිබඳවත් අත්දකිමින් තමයි අපි ෙම් 
කියාදාමය  කරෙගන ගිෙය්. ඇතැම් කාරණා පිළිබඳව මීට වඩා 
සංයමයකින් ෙවනත් රටවල් සමඟ කථා කරන්න තිබූ අවස්ථා 
ගණනාවක් ගිලිහී යෑෙම් පතිඵලය නිසා තමයි අද අපට ෙමවැනි 
ඉරණමකට ෙගොදුරු ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා 
ඉන්දියාව අෙප් ''අත අඹරා'' ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අපට ලබා දුන්නා. 
ඒ වාෙග් ඉතා දරුණු තැනකට පත්වීමට තිබූ රටක් තමයි නැවත 
ෙම් ස්ථානයට ෙගන එන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

කැබිනට් අමාත්යවරයකු විධියට මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය විසින් සම්මත කරන 
ලද ෙයෝජනාවලිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබන්ෙන් රෙට් 
පරමාධිපත්ය ඔවුන් පළමුව පිළිගන්නා බව. ෙදවනුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට සහ රෙට් නීතියට යටත්ව කියාත්මක 
කරන්නා වූ කාරණා පිළිබඳව තමයි  ඔවුන් සාකච්ඡා කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආධිපත්යෙයන් 
ෙතොරව, අෙප් රෙට්  නීතිෙය් ආධිපත්යෙයන් ෙතොරව, ෙවනත් 
කිසිම රටක සුද්ෙදකුට ෙම් රටට ඇවිල්ලා නඩු අහන්න 
හැකියාවක් නැහැයි කියන එක මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි. නමුත් එක එක්ෙකනාට ෙම් ගැන විවිධ ෙයෝජනා 
කරන්න පුළුවන්. "ශී ලංකාෙව් අවනඩුව" කියලා ෙවනත් රටවලට 
ගිහින් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් යටිගිරිෙයන් කෑ ගැහුවාට 
පශ්න විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. යම් යම්  නිර්ණායක ඇතුෙළේ සිටිමින් 
තමයි අපට කියාත්මක ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඊට 
ෙහේතුව, එතැනට අපි තල්ලුවී තිබීමයි. ඒ නිසා ෙම් සියලු ෙද්වල් 
කරන්ෙන් ලංකාෙව් නීතිය යටෙත්, ලංකාෙව් පරමාධිපත්ය තුළ 
සිටිමින් කියන කාරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මම කියන්න 
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කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සහ  
කැබිනට් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව ෙගෙනන 
ෙයෝජනාවලියක් අනුව පමණයි, ශී ලංකාව විධියට අපි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් අනුර දිසානායක 
මැතිතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් මෙග් ෙවලාව.  එෙහම බාධා කරන එක 

ෙහොඳ නැහැ ෙන්ද?  කමක් නැහැ. කියන්න කියන්න ඔබතුමා හිටපු 
ආරක්ෂක පකාශක ෙන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය හරි. අපි ඔක්ෙකෝම ඒ අදහසින් තමයි 

ඉන්ෙන්. හැබැයි, Joint Resolution එෙක් එෙහම කථාවක් නැහැ. 
ඒ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මම කියවන්නම්. මම ඒක 
ඔබතුමාට ෙදන්නම්.  එහි පැහැදිලිව තිෙබනවා, "Foreign 
lawyers, foreign - " 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔය වාර්තාෙව් පහළම ෙකොටස ඔබතුමා කියවන්න. ඔබතුමා 

හිටපු ආරක්ෂක පකාශක නිසා අපි ඔබතුමාෙග් පකාශ අහෙගන 
ඉඳලා තිෙබනවා.  මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. මට මෙග් 
කථාව  කියන්න ෙදන්න.  ඔය වාර්තාෙව් අන්තිම  paragraph එක 
කියවන්න. එතෙකොට එහි ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා  
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙත්ෙර්වි. ෙම් ගැන  විවිධ අයට 
විවිධ ෙචෝදනා කරන්න පුළුවන්. රටක් විධියට, රජයක් විධියට අපි 
රට පාවා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්.  ඉතාම 
බුද්ධිමත් විධියට, රාජ්ය තාන්තික විධියට ෙම් රෙට් අනාගතය 
ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක තමයි අපි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, 
අපිත් ෙහොඳ සිංහල ෙල්වලින් හැදිච්ච ෙකොල්ෙලෝ.  ඒ නිසා රට 
පාවා ෙනොෙදන ඒ වැඩ පිළිෙවළට අපි යන්ෙන් අත පය දික්කරලා, 
කෑගහලා ෙනොෙවයි,  ෙබොෙහොම බුද්ධිමත් විදියට  කල්පනා කරලා 
අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළට යනවා කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ 
කරන එක වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.   

පසු ගිය කාල වකවානුව ගැන මම කියන්නම්. මම විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට, ඒ කාලෙය් හිටපු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඇහුවා, ෙකොම්පැනියකට භාරදීලා ලංකාව පවර්ධනය කිරීම සඳහා 
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවාද කියලා. එෙහම 
නම් කරුණාකර මට ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා. එදා 
එතුමා කිව්වා,“එෙහම කිසි ෙදයකට ශත පහක්වත් අපි වියදම් 
කරලා නැහැ" කියලා. මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා එදා හිටපු ඒ 
විෙද්ශ ඇමතිතුමා ගැන. අද වන විට අපි ඒ ෙතොරතුරු සියල්ල ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. 

2009 වසෙර් ඉඳලා 2014 වසර දක්වා ඒ අවුරුදු හතර පහ 
ඇතුළත ලංකාෙව් සල්ලිවලින් රුපියල් මිලියන 339ක් ඒ සඳහා 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 339ක් වියදම් කරලා අපි  

ලබා ගත්ත පතිඵලය ෙමොකක්ද?  ඇෙමරිකාෙව් ෙවොෂින්ටනෙය් 
තිබුණු ෙකොම්පැනි ගණනාවකට ෙගවූ මුදල් සියල්ෙලන්ම අපි 
ලබා ගත්ත අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? අවසානෙය් අපට උරුම 
කර දුන්ෙන්  ලංකාව  නැවත  සම්පූර්ණෙයන්ම වනචාරී රාජ්යයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන  පණිවුඩය පමණයි. එයින් 
අදහස් කරන්ෙන් ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි  පිටරට ෙකොම්පැනි  
හරහා ෙකොයිතරම් අෙප් රට ඉහළින් තියලා ෙපන්වන්න හැදුවත්, 
අෙප් රට ෙමොන තරම් පුම්බලා ෙපන්වන්න හැදුවත්, අෙප් රට 
අභ්යන්තරෙය් සිදුවන ෙද්වල් දැනගත් ගමන්, අෙප් රට ඇතුෙළේ 
තිෙබන අර්බුදය ෙමොකක්ද කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  
ෙලෝකයට දැනගන්න පුළුවන්.  

අපි පළමුෙවන්ම කිව්වා, LLRC වාර්තාව මුළුමනින්ම 
කියාත්මක කරන බව. ඊළඟට බෑන් කී මූන් මැතිතුමා සහ 
ජනාධිපතිතුමා අතර ඇති වූ වගවීම් පිළිබඳ එකඟතාවකට ආවා. 
සංහිඳියාව ඇති කිරීමට අදාළ කටයුතු යන සියලු ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තමයි පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව් අපි කටයුතු කෙළේ.  නමුත් ඒවා එකින් එක 
ෙනොකිරීෙම් පතිඵල තමයි අපට අවසානෙය් අත්විඳින්න සිද්ධ 
වුෙණ්. එ ෙපොෙරොන්දු වූ කරුණු ඉෂ්ට ෙනොකරන්න, ෙනොකරන්න 
අෙප් රට බිත්තියට ෙහේත්තු කරන තැනට ෙගෙනනවාය කියලා 
දවස් ගණන් පැය ගණන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම කථා කරලා 
තිෙබනවා. ෙමතැනදී අපට යූඑන්පීද, ශී ලංකාද, ෙජ්වීපීද කියන 
එක වැදගත් නැහැ.   

අපට වැදගත් ෙවන්ෙන් ලංකාව විධියට, රෙට් ජනතාව විධියට, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු විධියට -ජනතා නිෙයෝජිතයන් විධියට- 
කල්පනා  කිරීමයි. අප කල්පනා කළ යුත්ෙත් ෙම් ගත්ත සමහර 
කියා මාර්ගවල වැරැදි ෙහේතුෙවන් අපි ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණයයි. ජාත්යන්තරයට ගිහිල්ලා අපි 
මහ ෙලොකු කථා කිව්වාට, ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මහ ෙලොකු 
කථා කිව්වාට, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි අනාථභාවයට පත් ෙවලා 
සිටියාය කියන කාරණය මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න 
කැමැතියි.    

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක අපි ඇති ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ ගිවිසුම්  අත්සන් කරලා තිබුණ බව. ඒ ගිවිසුම් අත්සන් 
කිරීම හරහා ෙලෝකය කල්පනා කෙළේ ෙමොකක්ද? උදාහරණයක් 
ෙලස සුනාමි ව්යසනය ගනිමු.  ලංකාෙව්  සිදු වූ ඒ ව්යසනය 
ෙහේතුෙවන් 35,000කට 60,000කට ආසන්න පිරිසක් එකවර 
වැළලී ගියා. ඒ වාතාවරණය  තුළ ජාත්යන්තර වශෙයන් අපට 
විශාල සහන ලැබුණා. අපි ෙගවන්න තිබුණු විශාල මුදල් 
කන්දරාවක් "නැවත අවශ්ය නැහැයි" කියලා සම්පූර්ණෙයන්ම 
කපා හැරියා. ෙම් සියල්ල කෙළේ ඇයි? ලංකාවට අත්ෙවලා තිබුණු 
ඉරණම, ඒ ෙඛ්දවාචකය ගැන ඔවුන් තුළ විශාල කම්පනයක් ඇති 
වූ නිසායි. ඒ එක්කම ඔවුන් කල්පනා කළා, මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව ලංකාව තුළ ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය යම් කිසි විධියකට 
සාධාරණීකරණය කර ගන්න ඕනෑ කියලා. එෙහමත් නැත්නම්, 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන රටක් බවට ලංකාව පත් කරන්න 
ඕනෑය කියන එක ඔවුන් අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 
අපි ෙමොනවාද කෙළේ?  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ගැන  කථා කළ බව. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කුදලාෙගන ගිහිල්ලා හිෙර් දැම්මා. ගිය 
සතිෙය් පිට රටදී තියපු රැස්වීමක මම දැක්කා, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්තයා හිෙර් දාපු අයම තමන්ෙග් ඇඳුෙම් රණ විරුවන්ෙග් නම් 
ටික ගහෙගන සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙග් රූපයත් ගහෙගන 
හිටිය හැටි. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා අත් අඩංගුවට ගැනීම 
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සහ ඔහුට විරුද්ධව කරන කියාදාමය පිළිබඳව එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  කථා කරනෙකොට අපට “ෙදෝහිෙයෝ” කියපු අය 
හිටියා. දැන් ඒ අයම පිට රට ගිහිල්ලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයාෙග් ෙෆොෙටෝ එක ගහෙගන ''ලංකාෙව් අවනඩුව'' කියලා 
කථා කරන එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා, ගරු රවී කරුණානායක 
මැතිතුමා, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනිය 
ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා එදා පුංචි ෙබො රැල්ෙල්දී 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එදා අපට ගැහුවා.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමනි අපට ගැහුවා. විනාඩි 

කිහිපයයි අපට ඒ විෙරෝධතාෙව් ෙයෙදන්න දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
පන්දම් අරෙගන යනෙකොට අපට ගැහුවා. යාන්තම් ගිය සතිෙය්  
තමයි ඒ ගැන කට උත්තරයක් ගන්න ෙබොරැල්ල ෙපොලීසිෙයන් 
ආෙව්. ඒක මතක තියා ගන්න. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
තමයි එදා ඇති ෙවලා  තිබුෙණ්? ඇයි  අපට ගැහුෙව්? ෙමොකක්ද 
ඒකට ෙහේතුව? ගහලා ෙමොකක්ද පහුව දා උෙද් කිව්ෙව්? මම ඒ නම් 
ටික පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කිව්වා. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ෙම්වා දිහා ජාත්යන්තරය බලාෙගන ඉන්නවා කියන එක  මතක 
තියා ගන්න.  

ඊළඟට, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සම්බන්ධව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරලා එක දවසකින් 
පරීක්ෂණය අවසන් කරලා එළි ෙවන ෙකොට එතුමිය තනතුෙරන් 
ඉවත් කළා. ඒකට මම එදත් විරුද්ධයි; අදත් විරුද්ධයි.  [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඒ නඩුව අහපු කට්ටියත් ඉන්නවා; නඩුවට 
විරුද්ධ වුණු කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, ඒක ලබා දුන් ඡන්ද පතිඵලෙය් පශ්නයක්. 
ඒකයි මම හැම ෙවලාෙව්ම  කියන්ෙන්. මමත්, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මැතිතුමාත් ඒ ගැන කථා කරන්නට බලාෙගන හිටියා. ඒ 
සඳහා ෙවලාව දුන්ෙන් නැති එක ෙවනම කථාවක්. ඒකටත් තව 
පශ්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] කැන්ටින් එෙක්දී ඇති වුණු 
පශ්නය ගැනත් මම දන්නවා.  

දැන් තිෙබන තත්ත්වය ගැනයි මම ෙම් කිව්ෙව්. අපි ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් කරන්න, කරන්න ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අපි ෙම්වා ගැන 
කියන්ෙන්  ෙවන එකකට ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
යූඑන්පී එකට වාසි ෙවන්න ෙහෝ ශී ලංකා නිදස් පක්ෂයට වාසි 
ෙවන්න ෙනොෙවයි. අපි කිව්වා, ෙම්වා කිරීෙමන් සිදු වන්ෙන්  
අනවශ්ය ගැටුම් ඇති වීමයි කියලා.   

අපි එදා පන්දම් අරෙගන ෙපළපාළිෙය්  ගියා නම් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒෙක් පතිඵලය ෙමොකක්ද?  රාතී කාලෙය්ත් සාමකාමීව 
විෙරෝධතා කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ලංකාෙව් අපිට 
තිෙබනවා කියලාවත් අඩුම තරමින් ඔප්පු කරන්න තිබුණා. [බාධා 
කිරීමක්] පුංචි ෙබොරැල්ෙල්දී ගහලා, අෙප් වාහන තුනම කුඩු කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ඇක්වයිනාස් එක ඉදිරිපිට. ෙපළපාළියට පාර දිෙග් 
විනාඩි 5ක් යන්න  ලැබුෙණ් නැහැ. එෙහමයි ගැහුෙව්. ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන් ෙම්වා කරලාත්- [බාධා කිරීමක්] ඔව්, සම්බන්ධයි 
කියලා කියනවා. කිහිප ෙදෙනක් සම්බන්ධයි කියලා කියනවා. මා 
නම් වශෙයන්ම කිව්වා. අද ඒ සියලු ෙදනාම නැවත ඇවිල්ලා, ෙම් 
කියාදාමය ආරක්ෂා කරමින් සිටිනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්.  

ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධව එක එක කාලවලදී  යම් යම් 
පිරිස් ඇවිත් තමන්ෙග් නායකයන්ට කියන්න පුළුවන්, "සර්, ගහලා 
දාමු" කියලා. නමුත්  ඒෙකන් ඇති ෙවන පශ්නය ෙමොකක්ද? 
අවසාන වශෙයන් ෙලෝකෙය් රටවලින් පශ්න එන විට, ඒ සියලු 
ෙදනාම ඒවාට අහු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ම්ෙල්ච්ජ ජාතියක් 
වශෙයන් හැඳින්ෙවනවා.  මට අෙප් ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මැතිතුමා ගැන  නැවත නැවතත් මතක් ෙවනවා. එතුමා ෙකොයි 
තරම් ෙහොඳට ඒවා ආරක්ෂා කරමින් කථා කළාද කියලා මට මතක් 
වුණා. ඒකයි මට හිනා ගිෙය්. අපට අද ෙම්වා ගැන කථා කරන්නට 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. අපි 
දැන්වත්  ෙම් රට අලුත් තැනකට අරෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම්  රට 
ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගන්නා රටක් බවට පත් ෙවන තැනකට 
අරෙගන යන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් විධියට, බලහත්කාරෙයන් 
අතුරුදන් කිරීෙමන් සියලුම පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර සම්මුතියට අපි ඊෙය් රටවල් ගණනාවක් සමඟ 
අත්සන් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ලංකාෙව් අතුරුදහන් 
වීම් ගැන කථා කරන විට  1988 - 1989දී අතුරුදහන් වීම් සිදුවුණු 
බව. ඒ වාෙග්ම ඊට පසුවත් අතුරුදහන් වීම් විශාල සංඛ්යාවක් සිද්ධ 
වුණා. ෙම් රෙට් අතුරුදහන් වුණු මිනිසුන්ට ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියලා තවම ෙසොයා ගන්නට නැහැ. ෙම් යුද්ධයත් සමඟ ෙදමළ 
ජනතාව විශාල සංඛ්යාවක් අතුරුදහන් වුණා. අද ලංකාව ඒ පඥප්ති 
පිළිගනිමින් ෙලෝකයත් සමඟ අලුත් ගමනක් යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් කියාත්මක 
කරෙගන යන්ෙන්.  

ඊළඟට,  ෙම් කාරණය ගැනත් මම කියන්න කැමැතියි.  ෙම් වන 
විටත් නඩු පවරා නැති පුද්ගලයන්ව නිදහස් කිරීම ගැන පසු ගිය 
කාලෙය් දිගින් දිගටම කථා ෙවමින් තිබුණා. ෙමතැනදී තිෙබන 
පධාන පශ්නය ෙමොකක්ද? නඩුවක් පවරන්ෙන් නැතිව, නඩුවකට 
වරදකාරෙයක් කරන්ෙන් නැතිව, උසාවිය මඟින් බන්ධනාගාරගත 
කරන්ෙන් නැතිව, කිසියම් පනතක තිෙබන පතිපාදන පදනම් 
කරෙගන  රඳවා ගැනීෙම් නිෙයෝගයක් - detention order එකක් -  
මත අහිංසක පුද්ගලයකු ෙහෝ සැකකාරයකු රඳවා ෙගන සිටීම  
ෙලෝකයට විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් සාමාන්ය මිනිසුන් විධියට 
අපටත් ඒක විශාල පශ්නයක්.  ඒක අමානුෂික නීතියක්. ඒක අපට 
විතරක් ෙනොෙවයි, කාටත් එෙහමයි.  

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මැතිතුමාව දිගින් දිගටම අවුරුද්දක් 
රිමාන්ඩ් භාරෙය් තියාෙගන සිටියා. අපි කල්පනා කළා,  
ෙකොෙහොමද ඔහුව රිමාන්ඩ් භාරෙය් තියා ගන්ෙන් කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, එතුමාට DO එකක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දිගින් 
දිගටම අවුරුද්දක් එතුමාව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් රඳවාෙගන 
සිටියා. 

සමහර ෙවලාවට නීති විෙරෝධී පාස්ෙපෝට් එකක් තියාෙගන 
ඉඳලා අත් අඩංගුවට ගත්ත ෙකෙනක් නිදහස් ෙවනවා. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ, ID හදපු අය පසු දිනම නිදහස ්ෙවනවා.  ෙදමුහුන් 
පාස්ෙපෝට්  තියාෙගන හිටපු අය පසු දින උෙද්, - මම දන්ෙන් 
නැහැ,  රජෙය්  පධානිෙයක් කථා කරලා කියපු නිසා  නිදහස් කළා 
කියනවා.  එෙහම නම්  ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මන්තීතුමාට 
ඒක අදාළ නැද්ද? එතුමාටත් අදාළ ෙවන්න ඕනෑ ෙන්.  දැනට 
අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා  පාස්ෙපෝට් සම්බන්ධ 
ෙචෝදනාවලට අත් අඩංගුවට අරෙගන, මීගමුව උසාවියට ඉදිරිපත් 
කරලා අවුරුදු එකහමාර, ෙදක, තුන රඳවාෙගන සිටින අය 
ඉන්නවා. එෙහම නම්  ඒ අයවත් නිදහස් කරන්න ඕනෑ. එක් 
ෙකෙනකුට නීතියක් තව ෙකෙනකුට අවනීතියක් ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි, 
රටක් විධියට අපි ෙම් තිෙබන පශ්න ටික විසඳා ගන්නට ඕනෑ 
කියලා. ෙම් එල්ටීටීඊ සැකකාරෙයෝ ෙව්වා, කවුරුන් ෙහෝ ෙව්වා  
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නඩු පවරා නැති අයව නිදහස් කිරීම ෙහෝ  නඩුවක් ෙගොනු කරන 
තුරු ඇපදීම ෙහෝ කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙලෝකෙය්  සියලු ෙදනා පිළිගන්නා කාරණයක්. ඔවුන්ට එක  එක 
ෙචෝදනා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් කියාවලිය පැහැදිලිවම 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ඉ ටු කළ 
යුතු කාරණයක් විධියටයි මම දකින්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය ගැනත් 
මා කියන්න කැමතියි.  විෙද්ශ ෙසේවය ගැන කථා කරන විට  ෙමය  
ඉතාම සන්ෙතෝෂයට  කාරණයක්.  පසු ගිය වකවානුව  තුළ අපි 
ෙම් කාණය  දැක්කා. ෙකොයි ආණ්ඩුෙව් සිටියත්, කවුරුන් එක්ක 
සම්බන්ධෙවලා සිටියත්, අපි එය දිගින් දිගටම  විෙව්චනය කළා.   
2013දී අෙප් ලංකාෙව් තානාපති කාර්යාල 53කට රාජ්ය තාන්තික 
ෙසේවෙය් ඉන්න අය  19 ෙදෙනක් යවනෙකොට  රාජ්ය තාන්තික 
ෙසේවෙය් ෙනොවන -  non SLFS  -  අය 34 ෙදෙනක් යවා තිබුණා. 
ඒෙක් අනුපාතය career diplomatsලා සියයට 36යි, රාජ්ය 
තාන්තික ෙසේවෙය් ෙනොවන සියයට 64යි.  2014 වර්ෂ ෙය් 
Missions   42ක් සඳහා රාජ්ය තාන්තික ෙසේවෙය් අය 14 ෙදෙනක්,  
රාජ්ය තාන්තික ෙසේවෙය් ෙනොවන අය 28 ෙදෙනක් යවා තිබුණා. 
එහි අනුපාතය සියයට 33.67යි. 2015 වර්ෂය ෙවනෙකොට 
Missions  43ක් සඳහා රාජ්ය තාන්තික ෙසේවෙය් ඉන්න අය - 
career diplomats -  26 ෙදෙනක් යවනෙකොට රාජ්ය තාන්තික 
ෙසේවෙය් ෙනොවන අය 17ක් යවා තිබුණා.  සියයට 60 -40 දක්වා  
අනුපාතයකට ෙම්ක ෙගනැවිත් තිෙබනවා. රාජ්ය තාන්තික 
ෙසේවෙය් ෙනොවන අය යැව්වාම ලංකාවට එක පැත්තකින් 
ෙගෞරවයක් ලැෙබනවා.   

දක්ෂතා තිෙබන අය ෙසොයා ෙගන යවන්නට  ඕනෑ. කාටවත් 
ඒකට විරුදධ ෙවන්නට බැහැ. මම හිතන විධියට   1996 වසෙර්  
batch  එකට තානාපති ෙසේවය සඳහා විශාල පමාණයක් ගියා. 
ෙහොඳ අලුත් අය. ඒ අය පළපුරුද්ද ලබා ගන්නට ඕනෑ.    පිට අය 
ෙගනැල්ලා ෙම්කට තල්ලු කරපු ගමන්  රාජ්ය තන්තයට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? රාජ්ය තාන්තික ෙසේවයට එය  විශාල බාධාවක්  බවට 
පත් ෙවනවා. 

තව විනාඩි කිහිපයක් අරෙගන, ෙම් කාරණය ගැනත් මා 
කියන්න කැමැතියි. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය්  අෙප් රාජ්ය 
තාන්තික ෙසේවෙය් සිටින අයෙග් දරුවන්ට අධ්යාපන වියදම 
සියයට සියයක් දීලා තිබුණු බව. ඒෙකන් සියයට 25ක් ඒ ඉෙගන 
ගන්නා  දරුවන්ට ෙගවන්නය කියා අලුත් නීතියක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක  කාෙග් වුවමනාවට ෙගනාපු නීතියක්ද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් ෙමොකක් ද වුෙණ්?   පිට රටවල අෙප්  
රාජ්ය තාන්තික ෙසේවෙය් සිටින අයට ඒ ෙගවීම  ෙලොකු  ශක්තියක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ රටවලට තමන්ෙග් ළමයින් ටික 
අරෙගන ගිහින්, වැඩ කරන ගමන් ළමයින්ට උගන්වා ගන්න  
පුළුවන්කම ලැබිලා තිබුණා. හැබැයි ඒ මුදල  කපා දමා තිබුණා.  
ෙම් අය වැෙයන්  ඒ  ෙගවපු  මුදල් පමාණය සියයට සියයක්ම 
නැවත ෙගවන්න මුදල් අමාත්යතුමාත්, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමාත් තීරණය කර තිෙබනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්නට කැමතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය තාන්තික ෙසේවයට ගියාම, ඒ 
රටවල තානාපති ෙසේවෙය්  සිටින අයව  ෙගදරට ෙගන්වාෙගන  
කථා කරන්න වුණත් සිද්ධ ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. 
ඇමතිවරෙයකුව  වුණත් තමන්ෙග් ෙගදරට ෙගන්වා ෙගන කථා 
කරන්න  සිද්ධ ෙවනවා.  නමුත්  ඔවුන්ට ලබා ෙදන දීමනාව  අඩු 
වුණාට පසුව ඔවුන්ට ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්  මුඩුක්කු වාෙග් 
ෙගවල්වලයි.  එම නිසා ඔවුන්ට ෙගවන දීමනා වැඩි කරලා, ඔවුන් 

පදිංචිව සිටින ස්ථාන පිළිබඳවත් ශක්තිමත්  වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එකත් 
මතක් කරනවා.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය භාරව සිටින විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය ගැනත් යමක් කථා කරන්නට ඕනෑ.   නමුත් 
මට ඒ සඳහා වැඩි ෙවලාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා මට විනාඩියක් 
ෙදන්න. 

අපි එදා රිසානා නෆීක් ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම අද,   
ගල්ගසා මරා දමන්න තීන්දු කර තිෙබන  කාන්තාව පිළිබඳවත් අපි 
කථා කරනවා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ 
කාන්තාව ෙබ්රාගැනීම ෙවනුෙවන් පිට රට ගිහිල්ලා නැවත 
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ලෑස්ති 
කළා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් විවිධ ආණ්ඩුවලට බණින්න පුළුවන්. 
රිසානා නෆීක්ලා ගැන කථා කරන ෙකොට ආණ්ඩුවට බණින එක 
ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කරුණු 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්  ෙලෝකෙය් රටවල නීතියක් තිෙබනවා. 
අර ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග්, එක්ෙකෝ 
අපි තීරණය කරන්න ඕනෑ, ලංකාෙව් කාන්තාවන් විෙද්ශයන්හි 
ගෘහ ෙසේවයට ෙනොයවා ඉන්න. එෙහම නැත්නම්,  අෙප් රටින් 
පිටරට රැකියා සඳහා යවන කාන්තාවන් සහ පිරිමි -සියලු ෙදනා- 
වෘත්තීයමය වශෙයන් ශක්තිමත් -skilled- අය බවට පත් කර 
යවන්න ඕනෑ.  

ඒක පළමුවැනි කාරණයයි. ෙදවන කාරණය, ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල තිෙබන නීතියත් එක්ක ගැළපිලා වැඩ කරන 
එකයි. මා ඒ බවත් අවධාරණෙයන් මතක් කරනවා. Shows 
ආදියට සහභාගි ෙවන්න පිට රටවල විවිධ තැන්වලට ගිය 
අවස්ථාවලදී අපි දැක්කා, සමහර තැන්වලදී, කාන්තාවන්  බීලා 
එළිෙය් නටනවා. එවැනි තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් සියල්ල ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කර 
අෙප් රෙට් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන අන්දමට ෙම්  කටයුතු 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙගන යන කියා දාමය ෙවනුෙවන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Chandrani  

Bandara. You have eight minutes.  

 
[පූ.භා. 11.58] 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර  මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද දවෙසේ 

අමාත්යාංශ ෙදකක, එනම් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් සහ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව සාකච්ඡා වන 
අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන මට කථා කරන්න ලැබීම සතුටක්.  
විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ රැකියාවලට යන අෙප් සෙහෝදර සෙහෝදරියන් 
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[ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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විශාල විෙද්ශ විනිමයක් අෙප් රටට අරෙගන එනවා. ඉතින් ඒ 
සම්බන්ධව වචන ස්වල්පයක් -අදහස් කීපයක්- පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම මුලින්ම  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු දයාසිරි            
ජයෙසේකර අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග්ම, ෙම් දවස්වල විශාල 
ආන්ෙදෝලනයකට වාෙග්ම කථිකාවකට ලක් ෙවලා තිෙබන 
කාරණය තමයි, සවුදි අරාබියාෙව්දී අෙප් රෙට් කාන්තාවකට ගල් 
ගසා මරා දමන්න තීන්දු කර තිබීම. කාන්තාවන් හැටියට අපට එය 
විශාල ෙව්දනාවක්.  

විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය සහ ගරු 
අමාත්යතුමියත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, ගරු අමාත්යවරයා 
සහ ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයාත් කියන ෙම් සියලුෙදනා රජය 
ෙවනුෙවන් ෙම් වන ෙකොට විශාල වශෙයන් මැදිහත් වීමක් 
කරමින් ඒ කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීමට උපරිම මට්ටමින් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ කාන්තාව ෙවනුෙවන් ලබා දීපු තීන්දුවට ෙම් රෙට් 
කිසිෙකෙනක් එකඟ වන්ෙන් නැහැ කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඇය 
කළා යැයි කියන කියාව ගල් ගසා මරා දැමිය යුතු වරදක් හැටියට 
එරට තීන්දු කළත් එම කියාව අෙප් රෙට් නීතිය අනුව එවැනි 
දඬුවමක් දිය යුතු වරදක් හැටියට දකින්ෙන් නැහැ. නමුත් සවුදි 
රෙට් නීතිය අනුව ඒක විශාල වරදක් හැටියට තමයි තීන්දු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන ෙකොට ෙම් පශ්නය බරපතළ පශ්නයක් 
හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එම කාන්තාව ඒ වරද 
පිළිෙගන තිෙබනවා. අෙප් රජය ඇය ෙබ්රා ගැනීම  සඳහා 
මැදිහත්ව තිෙබනවා. අෙප් රජයත්, සවුදි රජයත් සාකච්ඡා කරලා 
ඒ සම්බන්ධව නැවත පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න ෙම් වන 
ෙකොට තීන්දු කර තිෙබනවා. ඒ මැදිහත් වීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමියටත්, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයාටත්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ඇතුළු රජයටත් අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

 මම මතක් කරන්න ඕනෑ, කාන්තාවන් පිට රට රැකියා සඳහා 
යෑම අවම කර ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට අෙප් අමාත්යාංශය 
හරහාත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ම ට්ටෙමනුත් වැඩසටහන් 
කියාත්මක වන බව. අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත්, සියලු 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල නිලධාරිනුත් ඒකාබද්ධව 
කියාත්මක කරන එම වැඩසටහන් තුළින් කාන්තාවන් දැනුවත් 
කරලා, පිට රට රැකියා සඳහා යන එක අවම කර ගැනීමට උත්සාහ 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, 2015 වර්ෂය වන විට පිට රට යන කාන්තාවන්ෙග් පතිශතය 
පහත වැටිලා තිෙබන බව. පසු ගිය වකවානුෙව්දී පිට රට යන 
කාන්තාවන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 80කට ආසන්න මට්ටමකට පත් 
ෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙම් වන විට එය පහළ බැහැලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධව අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

කාන්තාවන්ට පිට රට රැකියා සඳහා යෑමට සිදු වන්ෙන් ඔවුන්ට  
ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වීම නිසායි. ඒ අයෙග් දරුවන් 
ජීවත් කරවීමට, හිසට වහලක් සදා ගැනීමට, දරුවන්ට අධ්යාපනය 
ලබා දීමට, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමට තමයි ඒ අය පිට රට 
යෑම ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය අවම කර ගන්න නම්, රජයක් හැටියට අපි විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. කාන්තාවන් පිට රට යෑම තුළ 
ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අය විශාල වශෙයන් පශ්නවලට මැදිහත් 
ෙවනවා. පවුල් අවුල් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම දරුවන් අනාථ ෙවනවා. 
ඒ දරුවන් අපෙයෝජනයට ලක් ෙවනවා. ෙම් සියලු කරුණු කාරණා 
සිදු වන්ෙන් මව ෙගදර නැති වීම නිසායි. ෙම් තත්ත්වය නැවත 
නැවත ඇති ෙනොෙවන්න නම්, අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 

කරන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට ෙම් සම්බන්ධව නිරන්තරෙයන්ම 
රජයට විතරක් ඍජුව ඇඟිල්ල දිගු කරලා බැහැ. ෙම් සම්බන්ධව 
ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙචෝදනා මුඛෙයන් කථා කරනවා. ඒ නිසා මම 
අහන්න කැමැතියි, ෙම් ෙචෝදනා මුඛෙයන් කථා කරන අය 
කාන්තාවන් පස් ෙදෙනක් හරි පිට රට යන එක නතර කර ගන්න 
වචනෙයන් හරි ෙමොකක් හරි වැඩ පිළිෙවළක් කරලා තිෙබනවාද 
කියලා. බහුතරයක් ඒ විධියට කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම කියන්න 
සතුටුයි, වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් පිට රට 
යන එක නතර කරන්න ෙම් වන විට  අමාත්යාංශය හරහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබන බව. 

එහිදී අනිවාර්යෙයන්ම එම පවුල් පසු බිම පිළිබඳව වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. නමුත් එතැනදීත් ෙබොෙහෝවිට වංචනික 
ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. මුදල් අරෙගන එම වාර්තා නිවැරදිව ලබා 
ෙනොදී ඉන්නවා. ඒ නිසා වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින 
පවුල්වල මව්වරුන් තවදුරටත් පිට රට යැවීම සිදු කරනවා.  

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන 
අමාත්යවරිය හැටියට මම විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය වශෙයන් 
සිටින අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල අමාත්යතුමියට ෙයෝජනාවක් 
කළා, ඉදිරිෙය්දී එවැනි කටයුතු සිදුවීම වළක්වා ගැනීමට, අවම කර 
ගැනීමට.  අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් පස් ෙදෙනකු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට ඒකාබද්ධව ඉන්නවා. මෙග් අමාත්යාංශය 
 යටෙත් කටයුතු කරන නිලධාරින් පස් ෙදෙනකු ඉන්නවා, ළමා 
පවර්ධන නිලධාරි, වනිතා කටයුතු නිලධාරි යනාදී වශෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම ගරු විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමියෙග් අමාත්යාංශෙය්ත් 
නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අනුව එකී වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී, නිවැරදි වාර්තාවක් ලබා ගැනීම පිණිස පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා, ගාම නිලධාරිවරුන් සහ   ෙම් කියන සියලු ෙදනා 
එකතු ෙවලා ඒකාබද්ධ කමිටුවක් සකස් කර, ඒ අය ඍජුව ෙමයට 
සම්බන්ධ ෙවලා මාසයකට වතාවක් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව අපි එතුමියත් එක්ක සාකච්ඡා කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන පමාණය වැඩි 
වුෙණ්, පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළයි කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. අෙප් රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී කර්මාන්ත ශාලා විශාල වශෙයන් 
ආරම්භ වුණා. ඒ අනුව අෙප් තරුණ තරුණියන්ට රැකී රක්ෂා 
විශාල පමාණයක් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Please wind up now. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. මම අවසන් කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු ජනාධිපති, 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී කර්මාන්තශාලා 
ගණනාවක් ආරම්භ වුණා. ඒ නිසා ඒ දවස්වල අෙප් ගාමීය 
පෙද්ශවල ජීවත් වුණු තරුණ තරුණියන්ට සහ කාන්තාවන්ට 
රැකියා අවස්ථා බහුලව උදා වුණා. ඒ දවස්වල අපිට ෙමවැනි 
කනගාටුදායක සිදුවීම් ගැන ෙම් තරම් අහන්න සිදු වුෙණ් නැහැ. 
නමුත් පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී හරියාකාර විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
ෙනොතිබුණු නිසා GSP Plus  සහනය ෙනොලැබුණු නිසා 
කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් වැසී ගියා. ඒ නිසා අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ට, සහ කාන්තාවන්ට ඒ රැකියා අවස්ථා අහිමි වුණා. 
එතැනදී තමයි, ෙම් විෙද්ශගත වීෙම් පවණතාව වැඩිවීමට පටන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙත්. එම නිසා ෙම් තත්ත්වය අපි නැවත යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්නට ඕනෑ. නමුත් එය මාසෙයන් ෙදෙකන්, අවුරුද්ෙදන් 
කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා එක එක්ෙකනාට 
ඇඟිලි දිගු කර ෙචෝදනා කරන එක ෙනොෙවයි, කළ යුත්ෙත්. 
සමස්තයක් හැටියට ෙම්වා අවම කර ගන්න නම් රජය විතරක් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත සමාජයම ෙම් සඳහා අපට දායකත්වය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. 

තවත් කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුණත්, කාලය හරස් 
ෙවලා තිෙබනවා. මම තවත් කාලය ලබා  ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් අමාත්යතුමියට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් තිෙබන තත්ත්වය අවම කරෙගන ෙම් සියලු කාන්තාවන්ට 
ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා කර දීමට එතුමිය විශාල උත්සාහයක් 
දරනවා. ඒ නිසා එතුමිය ෙකොපමණ කාර්ය බහුල වුණත්, අපි ෙම් 
විෙද්ශගත වී සිටින කාන්තාවන් පිළිබඳව එතුමිය දැනුවත් කළාම, 
ඒ කාන්තාවන් කඩිනමින් ෙගන්වීම සඳහා එතුමිය විෙශේෂ 
උනන්දුවකින් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමියටත් මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන අතර, ෙම් ෙව්ලාෙව් කථා ෙනොකළත් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත් 
අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ සියලු ෙදනාම ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් 
රෙට් තිබුණු තත්ත්වය ෙවනස් කරලා විෙශේෂෙයන්ම 
ජාත්යන්තරයට ධනාත්මක විධියට ෙම් රට දිහා බලන්න පුළුවන් 
විධිෙය් වැඩ කටයුතු ෙම් ෙකටි කාල සීමාව තුළ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධවත් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරමින්, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙකහිම කටයුතු කරන සියලුම 
නිලධාරින්ටත් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. You have 10 minutes.  
 
 

[අ.භා. 12.08] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂයන් 

ෙදකක් යටෙත් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් ගරු 
සභාව ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශපාලනෙය් කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම 
ගැන අදහස් දැක්වූවා. ඇත්තටම අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන්නට සහ කාන්තාවන්ට ඒ 
අවස්ථාවන් වැඩි කරලා ෙදන්නට ෙයෝජනා කරපු අය විධියට අපි 
ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එහිදී ෙපොදුෙව් සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, 
කාන්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්, ෙද්ශපාලනයට 
එන්ෙන්, එක්ෙකෝ පියාෙගන් දියණියට ලැබුණු උරුමය මත, 
එෙහම නැත්නම් ස්වාමිපුරුෂයාෙගන් බිරිඳට ලැබුණු උරුමය මත, 
එෙහමත් නැත්නම් සෙහෝදරයාෙගන් සෙහෝදරියට ලැබුණු උරුමය 
මතයි කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන්ම මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 
දිගාමඩුල්ල දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
යටෙත් මහජන එක්සත් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් 2010 දී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට පුළුවන් වුෙණ් ෙම් 

කියන සෙහෝදර උරුමයකින්වත්, පිය උරුමයකින්වත්, එෙහම 
නැත්නම් ස්වාමිපුරුෂ උරුමයකින්වත් ෙනොෙවයි කියලා. අෙප් 
කාන්තාවන්ට ඒ වාෙග් නැඟී සිටින්නට අවස්ථාව ෙදන්නට ඕනෑ. 
දිගාමඩුල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙදවන වරටත් මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා එව්වා. ඒ අවස්ථාව සලසා දුන්නු 
දිගාමඩුල්ල දිසත්ික්කෙය් පගතිශීලි ජනතාවට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා, කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන්නට කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා වැඩිෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය ගැනයි. ෙම් ආණ්ඩුව උදන් 
අනනවා, ෙම් ෙම් පශ්නවලින් ෙම් රට ගලවා ගත්තා; විෙද්ශ 
පතිපත්තිය  ෙහොඳයි කියලා. අපි ඒ ගැන සතුටු වන්ෙන් නැහැ. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අෙප් රටට විරුද්ධව ෙයෝජනා 
ෙගනාපු හැම අවස්ථාවකදීම අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
අෙප් රජය ඊට මැදිහත් ෙවලා, අපට හිතවාදී රටවල් එකතු කර 
ෙගන, අෙප් රටට විරුද්ධව ෙයෝජනා සම්මත කරන එක නතර 
කර ගත්තා. හැබැයි ෙම් අය හපන්කමට කථා කරන්ෙන්, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙයෝජනාවට සම අනුගහය දීලා අෙප් රටට 
එෙරහිව ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ෙගනයි. ඒ නිසා අපි කනගාටු 
වනවා, ෙම් උදන් ඇනිල්ල ගැන. ෙම් රෙට් අනාගතයට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියා අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව 
වගකීමක් ඇතිව කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණයත් සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

පසු ගිය අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශය ෙවනම අමාත්යාංශයක් විධියට ෙවන් කෙළේ. ෙම් ර ට 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට, ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් කර වන්නට 
විෙද්ශ විනිමය ෙසොයා ෙදන ශමිකයන් තමයි ෙම් අමාත්යාංශයට 
අදාළ වන්ෙන්. ෙම් ශමිකයන්ෙග් තත්ත්වය ගැන කථා කිරීෙම්දී 
ෙම් අයෙග් පශ්න ගැන අපට සරලව, ඉතා සුළු ෙකොට සලකන්නට 
බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, සති ෙදකකට විතර කලින් මා 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට කථා කළා. අම්පාෙර්, නාමල්ඔය 
පෙද්ශෙය් කාන්තාවකට දවෙසේ පැය 24ම වැඩ කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා. ඒ කාන්තාවට වැඩ කර ගන්න බැරුව, එෙහේ ඉන්න බැරුව 
සිටියදී මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අමාත්යාංශයට කථා කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියන්න ඒ ෙවලාෙව් මට අම්පාෙර් ඉඳලා එන්න 
විධියක් නැහැ.  හැබැයි, අමාත්යාංශෙයන් යහපත් පතිචාරයක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කථා කෙළේ කාටද කියන එක 

ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අපි සවුදි අරාබිෙය් -  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අඩු ගණෙන් අමාත්යාංශෙය් - 
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ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මට නිලධාරියාෙග් නම දුන්ෙන් නැහැ. සවුදි අරාබිය සම්බන්ධ 

වැඩ ෙකොටස කරන වග කිව යුතු නිලධාරියා තමයි කථා කෙළේ. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමියනි, අමාත්යාංශෙය් එෙහම නිලධාරිෙයක් 

නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු සියල්ලම කරන්ෙන් ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන්. අනික් කාරණය, එෙහම 
පශ්නයක් තිබුණා නම්, ඔබතුමිය මා දැනුවත් කළා නම් මට ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන්න තිබුණා. 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කාර්යාංශෙය් කාටද කථා කෙළේ කියලායි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
කාර්යාංශෙය් සවුදි අරාබිය භාර අංශෙය් පධාන නිලධාරියා 

තමයි කථා කෙළේ. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
සවුදි අරාබිය භාර කියලා අංශයක් නැහැ.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
දුරකථනය එතැනට සම්බන්ධ කළා. අපි ෙපොදු දුරකථනයට 

ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ දුරකථනයට සම්බන්ධ වුණු නිලධාරිෙයක් 
කථා කළා. ඊට කලිනුත් ෙම් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කර තිබුණා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමිය පැහැදිලිව කිව්ෙවොත් ඒ ගැන ෙසොයා බැලීමක් 

කරන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අපි ඔබතුමියට ඒ විස්තරත් ෙදන්නම්. අපි ඒ කටයුතුත් 

කරන්නම්. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට තව විනාඩි 3ක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කරුණ ගත්ෙත්, අපි ෙම් ගැන 

ෙනොසලකා හැරිෙයොත් ඒ වාෙග් අයෙග් ජීවිත නැති ෙවන්නට 

පුළුවන් නිසායි. ෙම් ෙවන ෙකොට නම ෙනොකියන කාන්තාවක් ගල් 
ගසා මරන්න සවුදි අරාබි රට තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් ෙතොරතුරක් ලැබුණු වහාම ඒ පශ්වලට, 
නඩුවලට තානාපති කාර්යාල  මැදිහත් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ඇමතිතුමිය කිව්වා, ඒ අය වරද පිළිගැනීමක් කළා කියලා. 
විත්තිකාරෙයක් වරද පිළිගන්ෙන් තමන්ට කරගන්න ෙදයක් නැති 
වුණාමයි. ඒ නිසා ෙම් නඩු අහන්න කලින් ඒවාට මැදිහත් ෙවන්න 
කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අෙන්, ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය මෙගත් එක්ක සුහද නිසා 

ඕනෑ ෙවලාවක ඇහුෙවොත් උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නඩු 
කටයුතුවලට සම්පූර්ණෙයන් තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එදා ඉඳලාම එෙහමයි. ඔබතුමියට ඕනෑ නම් ඒ දින,  
විස්තර සියල්ලක් ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම වරද පිළිෙගන නැහැ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
නැහැ, ෙම් පශ්නය  ෙනොෙවයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කවුරුත් නැති නිසා අසරණ වුණා කියලා එතුමිය වරද 

පිළිෙගන නැහැ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙම් කටයුතුවලට රජෙයන් මැදිහත් වුණා නම් ඒ කාන්තාව 

කවදාවත් ෙම් නඩුෙව්දී වරද පිළිගැනීමක් කරන්ෙන් නැහැ. මම 
එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමිය නීතිඥවරියක් ෙවලා ඔය කියන කථාව ගැන මම 

කනගාටු ෙවනවා. කරුණාකරලා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන්න 
එපා. වගකීමක් ඇතුව කථා කරන්න. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඒ සඳහා තානාපති කාර්යාල මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙම් ගරු සභාවට. [බාධා 
කිරීමක්] නමුත් ඒක වරද පිළිගැනීමක් නිසා. නඩුවක් අහලා 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙව්ලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ම ට 
කථා කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද මට විනාඩි 10ක කාලයක් පමණයි 
තිෙබන්ෙන්. පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවාට උත්තර ෙදන එක 
එතුමන්ලාට ෙවන් වුණු ෙවලාව අරෙගන  කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම 
අපි අෙප් රට විධියට අද,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. Please wind up. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
දැන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙම් ෙවන ෙකොට ඉන්දුනීසියාව ඒ වෙග් මැද ෙපරදිග රටවල් 

ගණනාවක් තහනමකට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉන්දියාවත් ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ විධියට කියා කරලා තිෙබනවා. 
රජයක් විධියට මැදිහත් ෙවලා, විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර 
කම්කරු සංවිධානය වෙග් ආයතන එකතු කරෙගන ෙම් 
ෙසේවකයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට අපටත් 
පුළුවන්කම තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා වහාම මැදිහත් 
ෙවන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

 

 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ රැකියා විෂය භාර 

අමාත්යතුමිය වන ගරු තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය ෙම් විෂය 
භාරගත් දවෙසේ ඉඳලා විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට සිදු වන විවිධ 
දුක් කරදර ගැන ෙපෞද්ගලිකවත් ෙසොයා බලා, ඒ රටවල තිෙබන 
තානාපති කාර්යාලවලට අනුයුක්තව තිෙබන විෙද්ශ රැකියා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් අංශ පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් සහ විෙශේෂ ඇල්මකින් කටයුතු කරනවා. 
ඒ පිළිබඳව එතුමියට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ වාෙග්ම ඒ 
කටයුතු තවත් සාර්ථක ෙව්වා කියා අපි පාර්ථනා කරනවා. 

ෙම් රෙට් අනාගතය සම්බන්ධව විෙද්ශ රැකියා විෂය ඉතා 
වැදගත් එකක්. ඒ නිසා අනාගතෙය්දීත් විෙද්ශ රැකියා සඳහා අෙප් 
රෙට් පුරවැසියන්ට අවස්ථාව ලබාදිය යුතුයි. හැබැයි, ඒ ලබාෙදන 
අවස්ථාවන් ෙකබඳු ඒවා විය යුතුද? වෘත්තීමය මට්ටමින් ඉහළ 
පඩිවලට, දුක් කරදර, කම් කටුලු නැතිව ෙගෞරවාන්විතව, ආත්ම 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කරෙගන කරන්න පුළුවන් රැකියාවලට 
යවන්න ඕනෑ.  අෙප් රෙට් අනාගත ආර්ථික වර්ධනය තුළ විෙද්ශ 
රැකියා විෂය ඉතා වැදගත් විෂයයක්. ඒ විෙද්ශ රැකියා සඳහා 
අවස්ථා වර්ධනය කළ යුතුයි, විෙද්ශ රැකියා සඳහා පුහුණුවිම් දියුණු 
කළ යුතුයි, විෙද්ශ රැකියාවලට අරාබිය පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙලෝකෙය් සෑම තැනකටම ෙගොස් සිටින අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් රජය වගකිව යුතුයි. ඒ කටයුතු සාර්ථක කළ 
හැකි ෙව්වා කියලා මම ගරු අමාත්යතුමියට සුබ පාර්ථනා කරනවා. 
නමුත් ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් කාන්තාවන් මැදෙපරදිග 
රටවලට යැවීම පිළිබඳ කාරණාව අපි හැඟීම්වලින් ෙතොරව, 
බුද්ධිෙයන් කල්පනා කළ යුතු විෂයයක්. ෙම් කාරණාව පිළිබඳව  
ඉතා කනගාටුදායක යම් යම්  සිදුවීම්  ෙවනෙකොට අෙප් හැඟීම් 
ඇවිස්ෙසනවා.  

අපි කථා කරනවා. ආෙව්ගෙයන් කථා කරනවා. නමුත් ෙම් 
ආෙව්ග ෙකොටස පැත්තකට දමන්න, රිසානා නෆීක්ෙග්  මරණය 
පිළිබඳව ඇති වූ කම්පාව පැත්තකට දමන්න, අද අපි නම 
ෙනොකියන සවුදි අරාබිෙය් මරණය පිළිබඳව අනතුරට මුහුණ දීලා 
සිටින ඒ අෙප් අසරණ සෙහෝදරියෙග් ජීවිතය පිළිබඳව මතු ෙවලා 
තිෙබන ෙම් කාරණය පැත්තකින් තියන්න. හැබැයි, රටක් විධියට, 
ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨ ජාතියක් විධියට, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ඉතාම 
ෙගෞරවාන්විතව, ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ආඩම්බරකාර ජාතියක් 
හැටියට හිටපු අපිට, සිංහල වුණත්, ෙදමළ වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් 
ෙම් රෙට් ශී ලාංකිකයන්ට, ශී ලාංකික කාන්තාවන්ට, අෙප් 
අම්මලාට, අක්කලාට, නංගිලාට, සෙහෝදරියන්ට කිසිෙලසක ෙම් 
ගෘහ ෙසේවිකා වෘත්තිය කැප නැහැ. අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් විධියට නුපුහුණු කාන්තාවන් විෙද්ශගත කිරීම 
පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි කමානුකූල වැඩ පිළිෙවළක් මඟින් වසර 5ක 
කාලයක් තුළ  ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් කාන්තාවන් පිට රට 
යැවීම සම්පූර්ණ වශෙයන් නතර කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

එයට ආරම්භයක් තැබිය හැකි තැන ෙසේවිකාවන්ට නරකම 
තැන, ගෘහ ෙසේවිකාවන් වැඩිම පිරිසක් විපතට පත් වන තැන, ගෘහ 
ෙසේවිකාවන්ට අදාළව කම්කරු නීතිරීති ඇත්ෙත්ම නැති තැන, ඒ 
තමයි සවුදි අරාබියයි. ෙම් කියාවලිය පටන් ගන්න පුළුවන් තැන 
සවුදි අරාබිය. මම ඊට වඩා යමක් කියන්ෙන් නැහැ. ගරු මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා යන 
ෙදෙදනාටත්, ඒ වාෙග්ම  ඒ හා සම්බන්ධ විෂය භාර සියලු 
ෙදනාටත්, අද ෙම් අනතුරට මුහුණ දීලා ඉන්න ෙම් සෙහෝදරිය 
ෙබ්රා ගන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම ඒ 
කාරණාව ගැන කථා කිරීම නතර කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය, අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
අද ෙම් විවාදය පටන් ගනිද්දී අෙප් රෙට් විෙද්ශ අමාත්යාංශය සහ 
විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් කියාවලිය පිළිබඳව කිසිම ෙහොඳක් දැක්ෙක් 
නැති එක. ෙම් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් කියාදාමය පිළිබඳව 
අල්ප මාතයක්වත් ගැඹුරින් කල්පනා කරන කිසිම ෙකෙනකු ෙම් 
රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය දියුණුවක් නැහැ කියලා කියනවා නම්, 
ඇත්තටම ඔහු අන්ධයි. එෙහම නැත්නම් වුවමනාෙවන් ඒ ෙදස 
බලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම දන්නවා, ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා අන්ධ නැති බව. ඉතින් මට හිතන්න 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවය ෙම් ලබා තිෙබන ෙශේෂ්ඨ 
ජයගහණයන් ගැන අගය කරන්නට වුවමනාවක් මෙග් මිත 
මන්තීතුමාට නැහැයි කියන කාරණය. ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා; අෙප් රට ෙවනුෙවන් කළ යුතු යුතුකම් 
කිරීමට අවශ්ය ෛධර්යය, ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙම් කටයුතු කරන්නට අවශ්ය ශක්තිය, දැනුම, පළපුරුද්ද 
තිෙබන නිලධාරින් අෙප් අමාත්යාංශෙය් ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන 
ආඩම්බර ෙවනවා.  

අද දවෙසේ අනවෙබෝධෙය් පශ්නයක් නිසා ෙපොඩි පමාදයක් 
වුණා. ෙම් නිලධාරින් ඉතාම වගකීෙමන් වැඩ කරන ෙම් රෙට් 
අභිමානය ෙලෝකය ඉදිරියට අරෙගන යන්න පුළුවන් 
සාර්ථකත්වය ෙපන්නපු පිරිසක්. ඔවුන්ට අවශ්ය නිදහසත්, ඔවුන්ට 
අවශ්ය ශක්තියත්, ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් ටිකත් ලබා දුන්ෙනොත් 
නිසැකවම ෙම් රෙට් විෙද්ශ ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

අපි මැතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා,  ෙම් රෙට් විෙද්ශ 
ෙසේවය තුළට ෙපෞද්ගලික යහළු මිතකම් මත පත් කරන, නෑදෑයන් 
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පත් කරන ෙම් රෙට් විෙද්ශ ෙසේවය විනාශ කරපු ඒ කියාවලිය 
අවසන් කරනවා කියලා. අද අපි ඒක ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 2015 
වර්ෂය ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් විෙද්ශ තානාපති කාර්යාල 43න් 
26ක ඉන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවෙය් වෘත්තීමය නිලධාරින්; රජෙය් 
නිලධාරින්. අපි පිටතින් පත් කරලා තිෙබන්ෙන් 17 ෙදෙනක් 
පමණයි. හැබැයි, ඒ 17 ෙදනාත් වෘත්තීමය භාවයක් තිෙබන, රටට 
ආඩම්බරයක් අරෙගන එන්න පුළුවන්, රටට ශක්තියක් ෙවන්න 
පුළුවන් ෙලෝකයම පිළිගත්ත වැදගත් පුද්ගලයන්. ඒ නිසා අද ෙම් 
පතිශතය අපි සියයට 60ට, සියයට 40ට අරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු පමාණයක්. රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම්ෙක් අෙනක් පැත්තයි තිබුෙණ්. 
යහළුවන්ට, නෑදෑයන්ට ෙලෝකෙය් තිෙබන වැදගත්ම තානාපති 
කාර්යාලවල තනතුරු දීලා, ඒ තානාපති කාර්යාල ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන තැන් ෙනොව, ව්යාපාර කරන තැන් බවට 
පත් කරලා තිබුණා. ඒ තත්ත්වය අපි සම්පුර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා. අපි මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීම ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු 
අගමැතිතුමාට සහ විෙද්ශ අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ.  

මෙග් නම් ෙපෞද්ගලික විශ්වාසය, අමාත්යාංශෙය් ෙදවන ෙපළ 
ධුර පිරවීෙම්දී සියයට සියයක්ම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් 
පිරවිය යුතුයි කියලා. ඒ අදාළ ධූත මණ්ඩලවල පධාන ධුර - Heads 
of Missions - පත් කරද්දී ඒ මිශණය කරන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් 
හැම තැනම ඒක කරනවා. හැබැයි, තානාපති කාර්යාල 
පධානියාෙගන් පහළ ධුර  පිරවීෙම්දී සියයට සියයක්ම අෙප් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙගන් එය කළ යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස 
වන්ෙන්. ඊට ගැළෙපන දක්ෂ, පළපුරුදු නිලධාරින් අෙප් රෙට් 
ඉන්නවා. ඒ අය බඳවා ගන්න ඕනෑ. යම් කිසි අඩුවක් තිෙබනවා 
කියලා හිතනවා නම් ඒ සඳහා වැඩි පහසුකම් දීලා, ඒ  බඳවා 
ගැනීෙම් කියාවලිය සුළු ෙවනස්කම්වලට භාජනය කරලා ඒ මැද 
මට්ටම සඳහා රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
හරහා තමයි අෙප් රෙට් රාජ්ය තාන්තික ෙසේවය ශක්තිමත් 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කියා සිටියා, අපි ලබපු 
ජයගහණ ගැන. ඒ කාරණා පිළිබඳව හිටපු විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මමත් ෙපොඩි දායකත්වයක් දක්වලා 
තිෙබන හින්දා, ෙම් පිළිබඳව යම් දැනුමක් තිෙබන හින්දා මා සතුටු 
ෙවනවා, ඒ ලබලා තිෙබන ජයගහණ පිළිබඳව. අපි GSP 
Plusවලින් ඇෙමරිකානු GSP Plus සහනය ලබා ගත්තා. දැන් එය 
අපට ලැබිලායි තිෙබන්ෙන්. අපට යුෙරෝපීය GSP Plus සහනය 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවර තහනම පිළිබඳ පශ්නය ඉතා බරපතළ 
පශ්නයක්. එයත් විසඳා ගැනීමට අවශ්ය වාතාවරණය සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා, "ෙකෝ, ෙකෝ? ෙම් මාසෙය් නැහැ. ලබන සතිෙය් 
ලැෙබනවා" කියන්න බැහැ. ෙම්වා තහනම් කිරීෙම් කියාදාමයත්, 
දීර්ඝව විධිමත් කියාවලියකින් සිදු වුෙණ්. ඒවායින් එළියට ඒමත් 
යුෙරෝපීය හවුෙල් තිෙබන යහපාලන පතිපත්ති අනුව එක වර 
කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ සඳහා යම් කාලයක් ගත ෙවනවා. 
හැබැයි, නිසැකවම කියන්න පුළුවන් අපට යුෙරෝපීය GSP Plus 
සහනයත් ඒ වාෙග්ම ධීවර තහනම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ කාරණයත් 
ජයගහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ජනවාරි 8වැනි දා 
ෙවන ෙකොට ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් මුහුණ දීලා තිබුණු බරපතළ 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව කවුරුත් දන්නවා. කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් 
ඒ කාරණා පිළිබඳව අපි ජයගහණයක් ලබලා නැහැ කියලා ඒක 
පිළිගන්න පුළුවන් කාරණයක් ෙනොෙවයි. අෙප් හිතවත් ශියානි 
විෙජ්විකම මන්තීතුමිය සඳහන් කළා, ඒ අයට පශන්යක් තිෙබනවා 
කියලා. ෙමොකක්ද පශ්නය? අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන නායකත්වය, 
යුද්ධය හා සම්බන්ධ වුණු සියලුම ආරක්ෂක හමුදාවල 
සාමාජිකයන් ජාත්යන්තර අධිකරණමය කියාදාමයකට ෙගන යාම 
සියයට සියයක් නිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබද්දී අපි ඒ 
තත්ත්වෙයන් ඔවුන් මුදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ පශ්නය අෙප් රෙට් 
භූමිය තුළට අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර විනිශ්චය 
සභාවක් ෙහෝ ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට ලක් කරලා එක එක 
පුද්ගලයාට අදාළව දඬුවම් පැනවීම ෙහෝ සම්බාධක පැනවීම ෙහෝ 
රටක් වශෙයන් සම්බාධක පැනවීම පිළිබඳ තත්ත්වෙයන් ෙහෝ ෙම් 
රට මුදාෙගන තිෙබනවා. කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ඒක නැහැය 
කියලා ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ජිනීවාවලදී පසු ගිය වතාෙව් 
ඒ ලබපු ජයගහණය නිසැක ජයගහණයක්.  දයාන් ජයතිලක 
මැතිතුමා තානාපතිතුමා හැටියට, මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා 
මානව හිමිකම් භාර ඇමතිවරයා හැටියට 2009 යුද්ධෙයන් 
සතියකට පස්ෙසේ ජිනීවා ගිහිල්ලා එදා ඇෙමරිකානු අනුගහෙයන් 
තිබුණු ෙයෝජනාව පරාජයට පත් කරලා අපි ෙකටුම්පත් කරපු 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තා. ඒ ෙයෝජනාෙව් තමයි වග වීම -
accountability - පිළිබඳ කාරණාව පිළිෙගන තිෙබන්ෙන්; ඒවා 
ඉෂ්ට කරන බවට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව 
ඉටු ෙනොකිරීම නිසා තමයි නැවත ෙදවතාවක් අපට එෙරහිව 
ෙයෝජනා ජිනීවාවල සම්මත වුෙණ්. රාජපක්ෂ මහත්තයාට බැරි 
වුණා, ඒ ෙයෝජනා පරාජයට පත් කරන්න. ඒ නිසා කරුණු දැන 
ෙගන කථා කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි උපකමිකව, රාජ්ය 
තාන්තිකව කියා කර අවශ්ය පශ්නය, නැවත වරක් ෙම් රට ඇතුෙළේ 
පශ්නයක් හැටියට පත් කර ගන්න කටයුතු කරපු නිසා තමයි ෙම් 
ජයගහණය ලබන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. ඒ වා ෙග්ම මම ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
තැනින් තැනින් උපුටා දක්වන්න අවශ්ය නැහැ. ජිනීවාවලදී අපි 
එකඟ වුණු කාරණා ගැන අමුතුෙවන් පිටපත ඉදිරිපත් කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ඒ ෙල්ඛන මානව හිමිකම් කවුන්සලය ෙවබ් 
අඩවියට ගියත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මීට කලින් ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ඒක ඉදිරිපත් කළා. සමස්තය කියවන්න. ෙම් 
රෙට් ස්ෛවරීභාවය  ජිනීවාවලදී එකඟවුණු ෙයෝජනාවලින් 
පැහැදිලිව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පිළිඅරෙගන 
තිෙබනවා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් යම් 
විධියකට වග වීම පිළිබඳ කියාදාමයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ 
ආරම්භ කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාවට අනුවයි; අෙප් රෙට් 
නීතියට අනුවයි කියලා.  

අෙප් රෙට් දැන් තිෙබන නීතිය අනුව කිසිම ෙලසක 
විෙද්ශිකෙයකුට ෙම් රට ඇතුෙළේ නඩු අහන්න බැහැ. අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව කිසිම ෙලසක විෙද්ශිකෙයකුට ෙම් 
රෙට් නඩු අහන්න බැහැ.  

අනුර දිසානායක මහත්තයාෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම්, 
වීරවංශ මහත්තයාෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම්, අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව සුද්දන්ට ෙම් රෙට් නඩු අහන්න 
බැහැ. සුද්ෙදකුට එෙහම ෙම් රෙට් නඩු අහන්න ඕනෑ නම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ෙම් රෙට් සුද්දන්ට නඩු අහන විධියට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න නම් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දය ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම සුද්දන්ට ෙම් රෙට් නඩු අහන කියාදාමයක් පටන් ගන්න 
ඕනෑ නම් ජනමත විචාරණයකින් අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ. අප 
එෙහම නීතියක්, එෙහම ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව එවැන්නක් අනුමත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරයිද? ඒ නිසා ජිනීවාවලදී ඇති වුණු එකඟතාෙව් අර්ථය තමයි, 
ෙමම වගවීම පිළිබඳව කියාදාමය කියාත්මක කරද්දී ෙවනත් 
රටවල විනිසුරුවරු, ෙවනත් රටවල නීතිඥයන්, ෙවනත් රටවල 
පරීක්ෂකයන්ෙග් සහාය අප ලබා ගන්නා නමුත්, ඊට වඩා වැඩි 
යමක් නැහැ කියන එක.  

අෙප් කියාවලිය ජාත්යන්තර පමිතියට කළ යුතුව තිෙබනවා. 
අෙප් පරීක්ෂණ කියාදාමය ජාත්යන්තර පමිතියට කරන්න ඕනෑ. ඒ 
පරීක්ෂණවලින් පසුවත් එක ෙකොටසක් අර කරුණා ෙකොමිසමට 
යනවා. Truth and Reconciliation Commission එක හරහා 
යනවා. ෙම් වගවීම - accountability - පිළිබඳව කාරණාවලට 
අධිකරණමය කියාවලියට ලක් කරන්න වන්ෙන් ඉතාම සීමිත 
ෙකොටසක්. එෙහම කරද්දී පවා ඒ කියාවලිය සිද්ධ වන්ෙන් අප 
හදපු, අප අනුමත කරපු අෙප් රෙට් නීතිය අනුව, අෙප් රෙට් 
විනිශ්චයකාරවරු යටෙත්යි.  ඒකට කිසිම බයක් ෙවන්න ෙදයක් 
නැහැ. අදත් ඒක සිද්ධ ෙවනවා. ෙහටත් ඒක සිද්ධ ෙවනවා. 
අනාගතෙය්ත් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා සිංහල වුණත්, ෙදමළ වුණත්, 
මුස්ලිම් වුණත් අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය අප 
නැති කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් ආරක්ෂක 
හමුදාවලට අල්ප මාතයකවත් අයුතු බලපෑමක් ෙවන්න, අගතියක් 
ෙවන්න අප ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් දවිඩ සෙහෝදරයන්ට, 
මුස්ලිම් සෙහෝදරයන්ට, සිංහල සෙහෝදරයන්ට කිසිම ෙලසක 
අගතියක් වන්න අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. සමාන අයිතිය තිෙබන 
පුරවැසියන් විධියට ඒ සියලුෙදනාටම අප සලකනවා.  

අපට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයක් තිබුණා. අප ඒ 
අභිෙයෝගය, විශ්වාසය සහ රාජ්ය තාන්තිකභාවය හරහා 
ජයගහණය කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. අප 
ඔබතුමන්ලාට වුණු ෙපොෙරොන්දු තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙරොන්දු අප 
ඉෂ්ට කරනවා. අප ඔබතුමන්ලා කවරදාකවත් රැවටීමට ලක් 
කරන්ෙන් නැහැ. අප අවංකව ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා. අප ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් 
කරලා, තස්තවාදය අවසන් කරන්න දායක වුණු ආරක්ෂක 
හමුදාවලටත් අප අල්ප මාතයකවත් අගතියක් කරන්ෙන් නැහැ. 
රෙට් නීතිය කියාත්මක කිරීම පමණයි අප කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අලුතින් අවශ්ය කරන නීතියක් අප හදනවා නම් හදන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලවම පමණයි. ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව හදන නීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන එන්න; 
එෙහම කළ යුතු බවට ජිනීවාවලදී අප එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තරය අපත් සමඟ එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් කිසිම පුරවැසිෙයකුට බය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, අ ෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට, ෙල්කම්තුමිය පමුඛ විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් සියලු නිලධාරින්ට මම සුබ පාර්ථනා කරනවා. ෙම් 
රට ඉදිරිෙය් තිෙබන අනාගත අභිෙයෝග ජය ගැනීමට අවශ්ය 
ශක්තිය ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා. ඉතා අමාරු, දුෂ්කර කාලයක් 
ෙම් වසර තුළ ගත කර තිෙබනවා. අනාගත අභිෙයෝගත් ඔබ ජය 
ගන්නා බව මට ෙබෙහවින් විශ්වාසයි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.30 

ට  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 

ෙයෝජනා කරන ෙමන් ගරු මන්තීතුෙමකුෙගන් කරුණාෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
''ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය'' යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப  எட்வட் குணேசகர  அவர்கள் அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පථමෙයන්ම අෙප් විෙද්ශ 

කටයුතු ඇමතිතුමාට පශංසා කරන්න ඕනෑ, රටට ඔබින, රටට 
අවශ්ය විෙද්ශ පතිපත්තියක් ගැන පාෙයෝගිකව හිතලා, 
යථාර්ථවාදීව හිතලා කියාත්මක එකී පතිපත්තිය කරන්න 
නායකත්වය ලබාදීම පිළිබඳව. එතුමා ෙම් විෂයයට අලුත් 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, ෙදවැනි වතාවටයි  විෙද්ශ ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්. අද අෙප් රටට  ලැබිලා තිෙබන ෙම් 
පිළිගැනීම මා නම් දකින්ෙන් විශාල වාසියක්, පෙයෝජනයක් 
හැටියටයි.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී, ජනවාරි 8වැනි දාට ෙපර 
පැවැති රජය කාලෙය්දී අපි පැහැදිලි ස්ථාවරයක හිටියත්, අපට 
ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ෙබොෙහොම ස්වල්ප 
පිරිසයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. මා එය විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා. ෙමොකද, 
2006 සිට නිතර නිතර මානව හිමිකම් කවුන්සලයට සහභාගි 
ෙවලා, ඒ කණ්ඩායමට නායකත්වය දීලා ජාත්යන්තරය සමඟ 
ගනුෙදනු කරන්න මා කටයුතු කළ නිසා.  

අජිත් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් කළා 
වාෙග්, ඇත්ත වශෙයන්ම 2009දී අපි මානව හිමිකම් කවුන්සලයදී 
ෙලොකු ජයගහණයක් කළා. එදා යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ 
තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු ෙවන්න වැඩි ඡන්ද ලබාෙගන, 
සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් කරලා, පවතින සාමයක් ෙම් 
රෙට් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අපට ෙලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා.  

අපි තස්තවාදය තුරන් කළා. ඒත් සමඟම අපට ෙලොකු 
අභිෙයෝගයකට මුහුණපාන්න සිදු වුණා. ඒ තමයි, සාමය දිනා 
ගැනීෙම් අභිෙයෝගය. යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟම, සාමය දිනා 
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[ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ගැනීෙම් අභිෙයෝගෙයන් ජය ගන්න කටයුතු කරන්න  අපට  සිද්ධ 
වුණා. අද වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය් අෙප් සමාජෙය් අසමගියක් 
තිබුණා. ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු මන්තීවරු ෙම් අය වැෙය්දී රජයට 
පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවන තත්ත්වයකුත් රට තුළ 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ කාලෙය් සංකීර්ණ පශ්න 
තිබුණා. ෙලොකු ෙලොකු අභිෙයෝගවලට අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා.  

2009 වසෙර්දී රටවල් 27ක් එකතු ෙවලා තමයි යුෙරෝපා 
හවුෙලන් අෙප් රට පිළිබඳ ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. ඒ වන විට 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් 
සාමාජිකත්වය දැරුෙව් නැහැ. බැරක් ඔබාමා ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
පසුව තමයි ඩිෙමොකටික් පක්ෂෙය් සාම්පදායික පදනම පාවිච්චි 
කරලා, සෑම ෙව්ලාෙව්ම මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතයට වැඩිපුර බරක් 
ලබා දීලා තිෙබන ඩිෙමොකටික් පක්ෂය මානව හිමිකම් 
කවුන්සලයට ඇතුළු වුෙණ්. 2009 ඡන්දෙය්දී අපි එවැනි 
ජයගහණයක් ලබා ගත්තාට පසෙසේ, ෙම් රට සමඟි කරන්න, ෙම් 
රෙට් පුළුල් සංහිඳියාවක් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය ෙද්වල් 
කරන්න පටන් ගන්න කියලා ජාත්යන්තර පජාව අපට අවස්ථාවක් 
දුන්නා. හැබැයි, ඒ වැඩ ටික හරියට සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ ටික හරියට  සිද්ධ වුණා නම් 2012දී 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ඒ ෙයෝජනාව එන්ෙන් නැහැ. ඒක 
තමයි යථාර්ථය.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය කරන්න විශාල මුදලක් 
ආෙයෝජනය කරලා, යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කළා.  නමුත්, ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන මුස්ලිම්, ෙදමළ 
ජනතාව අතර ''විශ්වාසය'' කියන ෙද් ෙගොඩනඟන්න බැරි වුණා.  
සිංහල ජනතාව ගැන මා ෙමතැනදී කථා කරන්ෙන් නැහැ.  රෙට් 
විවිධ ජන ෙකොටස් සමගි කර ෙගන, ඒ අයෙග්ත් සහෙයෝගය ඇතිව 
රට දියුණු කරන්න යන ගමන ශක්තිමත් කිරීෙම්දී විශ්වාසය කියන 
එක අවශ්යයි. ඒ වාෙග් ෙහොඳ අවස්ථාවක් අපි පෙයෝජනයට 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා  අපට 2009දී සහෙයෝගය දුන් සමහර 
රටවල් ද සම්බන්ධ කරෙගන ඇෙමරිකාව 2012, 2013 හා 2014  
අවුරුදුවල ඒ ෙයෝජනා තුන, ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සල ෙය් 
සම්මත කර ගත්තා. ඒ නිසා අපිට ජාත්යන්තරය හමුෙව් තවත් 
අභිෙයෝග ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අවසානෙය්දී, -2014 වන ෙකොට- අපට පක්ෂ ඡන්ද 
පමාණය 12ට බැස්සා. අපට පක්ෂව රටවල් 12යි ඡන්දය පකාශ 
කෙළේ. අපට පක්ෂව එක දිගටම ඡන්දය ලබා දුන් පිලිපීනය, 
ඉන්දුනීසියාව වාෙග් රටවල් පවා 2014වන ෙකොට අපට පක්ෂව 
ඡන්දය ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. නමුත් ඇත්ත 
වශෙයන්ම, අද ඊට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා.  

2015 මාර්තු මාසෙය් මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ඉදිරිපත් 
කරන්න නියමිතව තිබුණු ඒ වාර්තාෙව්  තත්ත්වය ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා, මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුෙව් 
පධානින්ෙග් මූලිකත්වෙයන් ෙවනස් කරන්න සමත් වුණා. මාර්තු 
මාසෙය් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා කල් ගන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙලොකු ජයගහණයක්. ෙමොකද, ඒ හරහා අපට 
තවත් කාලයක් ලැබුණා සංහිඳියාවට යන  ගමන තවත් ශක්තිමත් 
කරන්න.  

ජාත්යන්තරයත් එක්ක නිතර නිතර සම්බන්ධකම් 
පවත්වාෙගන යන අය හැටියට අපි ෙහොඳටම දන්නවා, මාර්තු 
මාසෙය් ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතව තිබුණු ඒ වාර්තාෙව් ෙබොෙහෝ 
දුරට සමහර අයෙග් නම් පවා සඳහන් කරන්නයි තීරණය කරලා 
තිබුෙණ්. සමහර අය ලෑස්ති වුණා ඒක පදනම් කරෙගන ආර්ථික 
සම්බාධක පවා පනවන්න. එතෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
පහරක් ඒ හරහා වදිනවා. නමුත් වර්තමාන රජයට ඒවා පාලනය 

කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී 
සියලුෙදනාෙග් ඒකමතික තීරණයක් මත ඒ ෙයෝජනාව සම්මත 
කරෙගන ෙම් සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් කරලා, අපි කළ 
යුතු ෙද් කරන රටක්, කරන්න තිෙබන ෙද් කරන්න ඉදිරිපත් වන 
රටක් කියලා ෙලෝකයට ෙපන්වන්න අපට ෙදවන අවස්ථාවත් 
ලැබිලා තිෙබනවා. හිතන්න එපා ජාත්යන්තර පජාවට ෙකොෙළේ 
වහලා ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අයෙග් තානාපති කාර්යාල 
ෙමෙහේ තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අපට ඉස්ෙසල්ලා ඒ අය 
දන්නවා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ අය ෙබොෙහොම කිට්ටු 
සම්බන්ධතාවකින්, පසු විපරමකින් ඒ කටයුතු අධ්යයනය 
කරෙගන යනවා. හැබැයි, මම හිතන හැටියට ඒ අය නිසාම 
ෙනොෙවයි අපි කරන්න තිෙබන ෙද් කළ යුත්ෙත්. ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ශී ලාංකිකයන් ෙවනුෙවන් අෙප් රජයට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ට 
යුතුකමක් තිෙබනවා පුළුල් සංහිඳියාවක් ඇති කරන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න.  

අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපු, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංගමෙය් අතුරුහන්වූවන් පිළිබඳ ජාත්යන්තර 
සම්මුතියට  අෙප් නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය් තානාපතිතුමා පමුඛ ඒ 
කණ්ඩායම ඊෙය් මානව හිමිකම් දිනය සැමරූ අවස්ථාෙව් නිල 
වශෙයන් අත්සන් තැබුවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් සම්මත වුණු ෙයෝජනාෙව් 13වන කියාත්මක 
පරිච්ෙඡ්දෙය් තිෙබන ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
සැප්තැම්බර් මාසෙය් සම්මත වුණු ඒ ෙයෝජනාව දිහා අපි බැලුවාම 
13වන කියාත්මක පරිච්ෙජ්දෙය් - Operative Paragraph - ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

“Also welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
sign and ratify the International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance without delay, to criminalize 
enforced disappearances and to begin to issue certificates of absence 
to the families of missing persons as a temporary measure of                   
relief; ” 

Certificate of absence එක දැන් අපි නිකුත් කරන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒක දැන් කියාත්මක ෙවනවා. එතෙකොට අපට 
තව ෙදයක් කියන්න පුළුවන්, -  [Interruption.]  That is what I 
am building up. I will tell you.  That is a good question. If 
you look at the present position, there are 95 signatories 
and 51 parties to the Convention who have ratified it. If 
you look at the list, India has only signed it, and India 
signed it  way back on the 6th of February, 2007. Then, 
Maldives has signed it on the 6th of February, 2007.  That 
is long before even Sri Lanka decided to sign it - let alone 
ratify it. Now Sri Lanka has done it yesterday, as I 
mentioned, to coincide with the International Human 
Rights Day. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
And we presented it -   
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Yes. I can remember when the Hon. Minister 

presented the Cabinet Paper, he mentioned to the Cabinet 
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that he wants to bring it before Parliament and not only 
that, he also wants to put in place enabling legislation to 
give effect to this. Any country can sign these things. But 
the implementation-  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
We will do so in the first quarter. 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
There you are! You got it from the horse’s mouth.  

So, these are progressive steps. That is a good thing. 
Actually, we must do this. We were isolated as a result of 
not appreciating that these kinds of steps should be taken. 
I would think that this decision, to sign the Convention 
yesterday, will once again further consolidate the 
international support that we have been receiving since 
the election of President Sirisena on the 08th of January.  

The other thing I would like to mention is an article 
that I saw  in the "Daily Mirror" on the 09th of December, 
2015. Former Minister, Prof. G.L. Peiris states, I quote: 

“Accepting UK help for military reforms dangerous: GL” 

That is the headline of this article. Then, he goes on to 
state, I quote: 

“An offer by the UK to provide UKP six million to upgrade Sri 
Lankan Armed forces and a move followed by the offer to appoint 
the Military Attaché of the UK High Commission in New Delhi to 
oversee these reforms were detrimental to the national security of 
the country, former External Affairs Minister Professor G.L. Peiris 
said today.” 

When I saw this, what came to my mind immediately 
was as to what this Professor - the former Minister of 
External Affairs - was doing when submarines came to 
Sri Lanka.  

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Two submarines! 

 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Two submarines came to Sri Lanka. No one knew 

about that. Did he, at that time, as the Minister of External 
Affairs, come out and say this is wrong?  

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
These were docked in Colombo.   

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Yes, these were docked in Colombo. It came in the 

newspapers and it is only then we knew that this has 
happened. The Prime Minister clarified the position 
subsequently   and he said, “Anyone can use the facilities 
at the Colombo Port or any of our other ports. But we 
want to do it in a transparent manner." It is not good 
when these things are done in an underhanded manner or 
in a secretive manner. Sir, you know that in Sri Lanka 
you can never keep secrets. Even the Cabinet discussions 
we read next day in the newspapers.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Minister, those were military submarines, not 

normal submarines.  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Yes, those were military submarines.  Even the 

military submarines can come, but it should be done in a 
transparent manner,  as the Prime Minister said. Those 
facilities can be given to anyone, that is not an issue. So, 
what happens when this kind of thing takes place? Our 
traditional friends get alarmed. They feel that there is a 
military secret, military partnership that is being played 
out and they feel betrayed.  They feel that it is dangerous 
to their own sovereignty. I do not want to mention names 
but, we know the alarm bells that rang as a result of that 
incident. 

So, I cannot understand as to why the former Minister 
of External Affairs is talking about Pounds 6 million 
being offered to Sri Lanka to strengthen the military and 
being silent on so many other events that took place. I do 
not want to mention them now due to lack of time.  I can 
take this as an example to say that it was a dual policy 
that was being followed.   Now we have a transparent 
effort that is going to be put in place.   

What I want to state for the record Sir, is that we have 
had military ties with a number of countries over the 
years. Even during the previous Government, we had 
joint military exercises; we had training opportunities that 
were given to the officers of our armed forces and some 
were brought here even for the training on IHL issues - 
International Humanitarian Law issues.   Also we worked 
with the ICRC very closely even during the war to 
strengthen the army in the IHL area.  So, there had been 
so many exchanges that have taken place, which is good 
for the armed forces.  We have had exchanges with the 
US; we have had exchanges with the UK; we have had 
exchanges even with Poland, for example. When I was 
browsing the internet I saw those.  Even with India we 
have had exchanges since 2012.  So, this will continue.  I 
do not think everything has to be looked at in the context 
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of what is useful politically. I think  now we have to stop 
slinging political mud and join forces to ensure that this 
country prospers in the future and we are once again a 
member of the international community.  We were 
virtually banished in the past which was to our 
disadvantage.  Now things are moving in the right 
direction.   

Once again, I want to place on record that all these 
have been made possible because of the acceptance that 
His Excellency President Maithripala Sirisena has 
received internationally.  When a country decides on the 
policy of another country, they look at the Head of State - 
in our case especially the Head of State because the 
executive power is vested in the President. So, they look 
at how the President acts, behaves and talks. What the 
President has done in the past 11 to 12 months is 
commendable. We had Samantha Power coming as a 
result of an invitation extended by the Hon. Minister of 
Foreign Affairs.  She came here and made a public 
statement to say that Asian and African leaders must take 
President Sirisena as an example.  Did we ever dream that 
this kind of a statement would be made by the most 
powerful country in the world - one of the leading 
diplomats and a member of the Cabinet in the US?  That 
is not something stated by just an ambassador.   The US 
Permanent Representative in the UN is a member of the 
Cabinet.  So, this is just one example.  There are so many 
other examples.  

Sir, before I wind up I also want to place on record my 
gratitude to the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.  

තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය ඉන්නවා ෙන්ද? අෙප් ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය බාරව සිටින අෙප් ඇමතිතුමියට 
මම විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමිය ෙබොෙහොම 
ෙහොඳ සභාපති ෙකෙනක් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශයට පත් කර තිෙබනවා. එතුමා තමයි, රාජ්පාල් කුමාර් 
 ඔෙබ්ෙසේකර මහත්මයා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම එතුමා ගැන 
ෙහොඳින්ම දන්නවා. එතුමා පඩියක් ගන්ෙන් නැහැ. වාහනයක් 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් තමයි වැඩ 
කරන්ෙන්. ඔබතුමිය ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙකෙනක් ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සභාපති හැටියට ෙතෝරා තිෙබනවා. 
ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ඔබතුමිය එතුමාෙගන් උපරිම 
පෙයෝජන ගනීවි කියන එක පිළිබඳව මෙග් හිෙත් කිසිම සැකයක් 
නැහැ.  මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  ඔබතුමියත් එක්ක ෙබොෙහොම 
කිට්ටුෙවන් වැඩ කරන්න අපි සූදානම් කියන එකයි.  

ශමිකයින් විෙද්ශ රටවලට යවනෙකොට ඒ විෙද්ශ රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල තිෙබන අවශ්යතාව අනුව අපි නිපුණතා 
සංවර්ධනය සහ වෘත්තීය පුහුණුව ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
Housemaidsලා වශෙයන් කාන්තාවන් පිට රට යවලා ෙමොන 
වාෙග් පශ්නවලට අපට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා අපි දන්නවා. චන්දානි බණ්ඩාර ඇමතිතුමියත්  අහෙගන 
ඉන්නවා. කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිවරිය හැටියට එතුමිය 
කාන්තාවන් පිට රට යැවීම නතර කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන්  අද විෙශේෂ පකාශයකුත් කරන්නට නියමිතව 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත එක පාරටම කරන්න පුළුවන් ෙවයිද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

විෙද්ශ රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළවල අවශ්යතාව, demand එක 
හරියට තක්ෙසේරු කරෙගන, ජාත්යන්තර සහතිකයක් ලබා ෙදන 
වැඩ පි ළිෙවළකට ගිහිල්ලා, ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පමිතිෙයන් අපට අෙප් ශමිකයින් පුහුණු කරවන්න පුළුවන් නම් 
අෙප් ශමිකයින්ට ෙහොඳ රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන්  අවස්ථා 
 අනන්ත අපමාණ පමාණයක් ජාත්යන්තරෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් වැඩ කටයුතු 
කරන්න අපි සූදානම්. දැනටමත් මෙග් රාජ්ය ඇමතිතුමාට මා 
ලිඛිතව ෙම් වගකීම බාර දීලා තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාවත් සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් කාරණා පිළිබඳව කථා 
කරන්න කියලා මම ඔබතුමියට ආරාධනා කරනවා. ඕනෑම 
ෙවලාවක මා සමඟ ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
පුළුවන්. මෙග් සම්පුර්ණ සහෙයෝගය ඔබතුමියට ලබා ෙදන්න මම 
සූදානමින් ඉන්නවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
 
[1.52p.m.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
Hon. Presiding Member, today we are discussing the 

Votes of two very important Ministries: the Ministry of 
Foreign Employment and the Ministry of Foreign Affairs.  

Sir, first of all, I take this opportunity to commend the 
yeoman service rendered by our present Minister of 
Foreign Affairs, the Hon. Mangala Samaraweera, during 
this short span of time since our "silent revolution" which 
occurred in this country on the 08th of January this year.  

Sir, we knew that our Foreign Service or the 
Diplomatic Service was in total disarray in the recent 
past. We are proud to say that even at the time when we 
achieved Independence in 1948 and even thereafter for 
several decades, we had the best Diplomatic Service in 
Asia. But, gradually, this situation deteriorated, specially 
due to the fact that there was too much of political 
intervention in diplomatic relations as well as due to the 
lack of experience and wisdom on the part of the rulers 
who ruled this country.   

We know that throughout history, our leaders had 
special affiliations with various countries in the world.  
Some say that the late President J.R. Jayewardene had 
special regard for the United States, the European Union 
and also for Japan; and the late Hon. (Mrs.) Sirimavo 
Bandaranaike had very special relationships with 
countries like China and Yugoslavia. But, with all that, 
they were mindful of the fact that, throughout they  
maintain their bilateral relations or a good relationship 
with our neighbouring country India and the other 
countries in Asia.  

At the beginning of the last regime - in fact, I warned 
the former Government during that period itself - when 
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they appointed Dr. Palitha Kohona as the Secretary to the 
Ministry of Foreign Affairs, we knew that our foreign 
relations would be in disarray. Not that we had any 
animosity towards Dr. Palitha Kohona or any grievance 
against him - he is a learned gentleman who had been a 
citizen of a different country for a long period. He had not 
much experience or knowledge about the recent past of 
this country and had not even visited the country for a 
long period. And as a matter of principle, no country has 
ever appointed as Secretary to the Ministry of Foreign 
Affairs a person who is not a citizen of that country. In 
addition to that, as a result of appointing non-citizens as 
our High Commissioners and Ambassadors to various 
countries by the last regime - some of which were most 
important countries like the United States and the United 
Kingdom - gradually our foreign relations deteriorated.  

Also of course there was a serious deterioration in the 
human rights situation in this country with violations of 
human rights in various sectors.  When there is a civil 
war, that is unavoidable. Nobody will find fault with it 
very seriously when there are violations of human rights 
at a time when there is a civil war. It was a terrorist war.  
Not only the international community, but even local 
people, including ourselves, were watching very carefully 
and expecting that at least after the conclusion of the civil 
war, or the terrorist war, there will be some improvement 
with regard to the human rights situation in this country.   

It was not because we wanted the international 
community to take care of our human rights or for any 
sympathy from the outside world; but because it is a right 
of every citizen. Therefore, the international community 
and international organizations were watching this 
situation very carefully for a long period and with time, 
they realized that the previous Government had no will to 
stop the violations of human rights and improve the 
human rights situation in this country. In fact, the 
violators themselves were a part of the Government. That 
is why we had to face a lot of threats during the last five 
to six years.  

But, today, we are happy that with the efforts made by 
His Excellency the President and also by the Hon. Prime 
Minister - a joint effort - and all these international 
relations in place, for which leadership was given by the 
Hon. Mangala Samaraweera, the Hon. Minister of 
Foreign Affairs, we have restored the pristine glory we 
experienced in the past. Now, after the restoration of this 
situation, the whole world looks at Sri Lanka from a 
different angle. Just to give you one example, two months 
ago, there was a conference in Mexico City - the Open 
Government Partnership Global Summit - conducted with 
the participation of 69 countries, including the United 
States of America. All the world leaders were praising the 
improvement in Sri Lanka, especially for the restoration 
of the rule of law, the values and principles of democracy, 

the independence of the Judiciary and the protection of  
human rights since January up to now.  

I can recall what Samantha Power said. As the Hon. 
Mahinda Samarasinghe said, she is one of the most 
powerful diplomats in the United States - the Permanent 
Representative to the United Nations.  What did she say 
in a speech she made? She cited Sri Lanka as an example. 
What did she say? She said that Sri Lanka is a unique 
example to the world that if rulers want to do a change, 
they can do a big change within a short span of time. 
Within a period of  six to seven months, we restored the 
values and principles of democracy. Now, rule of law is 
being upheld, an independent Judiciary is in place and 
there are no extrajudicial killings, kidnappings using 
white vans and also the kidnappings of media personnel. 
The Hon. Prime Minister stated that during the last 
regime, 44 journalists have been killed, some have been 
harassed, some more have been injured and over 80 
journalists have been chased out, expelled, from this 
territorial jurisdiction. Now, there is nothing like that and 
with this restoration of democracy, of course, there is 
greater recognition of Sri Lanka as a sovereign country, 
not only by Western countries like America, but by the 
whole world including India and China. 

The Hon. Lakshman Senewiratne knows that in the 
recent past, there were allegations against our 
Government, that we have distanced ourselves from the 
Chinese Government, that we do not have cordial 
relations with them and therefore, our bilateral relations 
have got weakened. But, that is not so. Sir, I would like to 
mention that when His Excellency the President visited 
China a few months ago, we singed five agreements and 
the Chinese Government has also agreed to put up a 
hospital for kidney patients with 500 beds in 
Polonnaruwa. Now, the Chinese Government has singed 
an agreement with my Ministry too, to refurbish the 
entire Supreme Court Complex and the Ministry of 
Justice.  

That itself will cost more than Rs. 4,000 million. 
Altogether, the grants that the Chinese Government is 
going to give us is worth more than US Dollars 800 
million and  they have already started the process. My 
simple question is, did the previous Government bring 
into this country a single dollar from China as a grant? 
No.  They got only commercial rate loans. Therefore, if 
somebody levels allegations against us that we have got 
distanced from China; that is a myth. In fact, we have got 
more closer towards China, India, America and Britain.  

Now, every country is treating us in an equal manner. 
All are our friends. Therefore, this nation is indebted to 
His Excellency the President and to the Hon. Prime 
Minister for restoring this glorious situation that we have 
experienced in the past. Now our dignity, as a sovereign 
country, has been protected. Therefore, there is no 
necessity for anyone to have any kind of fear or doubt 
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about the foreign policy that we are following. Thank you 
very much.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.A.Sumanthiran. 

 
 

[2.02 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir, for giving me this opportunity to 

speak on the Votes of the Ministry of Foreign Affairs and 
the Ministry of Foreign Employment.  

At the outset I would like to congratulate the Minister 
of Foreign Affairs, the Hon. Mangala Samaraweera, for 
taking many steps in the right direction, the last of which 
was the signing of the International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance. 
As I asked the Hon. Minister who preceded me as to why 
it had not been ratified yet, I have got the assurance that it 
will be ratified in due course. The reason why I asked that 
question was that this is a Convention that has already 
entered into force and there is no purpose really in only 
signing this Convention: it must be ratified and acceded 
to. I also wish to ask the Hon. Minister whether in terms 
of Article 29 onwards of this Convention, whether Sri 
Lanka intends to make the declaration to acquiesce in the 
procedure of going before the Committee on Enforced 
Disappearances as well.  

It seems to be an optional protocol that is available 
and I would encourage the country to accede to that 
mechanism also since enforced disappearances have been 
a very very serious issue in this country to the extent that 
even the previous regime appointed a Commission 
specifically to inquire into this matter.  Following the 
spate of evidence that was placed before the LLRC, they 
felt it necessary even as an eyewash to appoint the 
Paranagama Commission on the question of 
disappearances, which subsequently got an enlarged 
mandate to look into four other questions of international 
law.  

Now whilst on the question of Paranagama 
Commission, I would like to ask a question. At the UN 
Human Rights Council sessions in September this year, 
the Hon. Minister made an undertaking that Udalagama 
and Paranagama Commission Reports which he called, 
“the previous Presidential Commission Reports” will be 
published by the end of that month and that was done - 
that was tabled in Parliament prior to a   Adjournment 
Debate. Now, those Commissions have been described as 
"previous Presidential Commissions" and those Reports 
have been tabled. Now, if that be the case, I would like to 
know what the Paranagama Commission intends doing 

from Sunday onwards in Jaffna. Why are they holding 
sittings? This has caused a great upheaval in Jaffna as to 
why this Commission wants to continue sittings. We all 
thought the Commission’s work has now ended and the 
Report tabled in Parliament, but, people have got notices 
inviting them to present themselves before the sittings of 
this Commission in Point Pedro on Sunday. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Is it on this Sunday? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, this Sunday; two days from today and then, on 

Monday in Jaffna town and so on. A group of people 
have met two days ago in Jaffna and have apparently 
taken a decision to boycott this sittings saying that this 
was to have come to an end and they are confused as to 
why this is being continued. So, I would like to have a 
very clear reply from the Hon. Minister, if possible today, 
so that all these anxieties and serious doubts of the 
relatives of the disappeared can be put to rest.  

With regard to the Reports that were tabled in 
Parliament - even Paranagama Commission Report  - 
recommended very serious measures of prosecution as 
follow up. We find that this has also been a commitment 
before the UN Human Rights Council because the 
Operative Paragraph 6 of the Resolution that was adopted 
on the 1st of October, states, I quote: 

“Welcomes the recognition by the Government of Sri Lanka that 
accountability is essential to uphold the rule of law and to build 
confidence in the people of all communities of Sri Lanka in the 
justice system,.. 

 
Then it goes on to state, I quote: 

..notes with appreciation the proposal of the Government of Sri 
Lanka …”  

 

I repeat,  

“ notes with appreciation the proposal of the Government of Sri 
Lanka to establish a judicial mechanism with a special counsel to 
investigate allegations of violations and abuses of human rights and 
violations of international humanitarian law, as applicable; affirms 
that a credible justice process should include independent judicial 
and prosecutorial institutions led by individuals known for their 
integrity and impartiality; and also affirms in this regard the 
importance of participation in a Sri Lankan judicial mechanism, 
including the special counsel’s office, of Commonwealth and other 
foreign judges, defence lawyers and authorized prosecutors and 
investigators;.." 

So, it seems that a proposal has been made by the 
Government of Sri Lanka to the Human Rights Council 
which has been noted with appreciation that a special 
mechanism will be set up - a special Sri Lankan judicial 
mechanism will be set up. To that extent, the Government 
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has articulated clearly to the country what they call a 
"local judicial mechanism" - a Sri Lankan judicial 
mechanism. But, this Resolution which was co-sponsored 
by Sri Lanka, emphasizes something in this paragraph. It 
states, “ affirms in this regard” - “affirms the proposal by 
the Government of Sri Lanka”. It affirms in this regard 
the importance of participation of Commonwealth and 
other foreign judges, defence lawyers, authorized 
prosecutors and investigators. So, it is more than a 
suggestion; more than a recommendation; more than 
commending this particular model to the country. It is 
actually affirming the proposal by the Government of Sri 
Lanka itself. So, whatever be the various other features of 
this judicial mechanism - there will be various different 
features of this mechanism - this Resolution has chosen to 
underline one particular feature and call it "an important 
feature" and that feature is the importance of participation 
of Commonwealth and other foreign judges, defence 
lawyers, authorized prosecutors and investigators, not that 
of persons who give advice to the different persons who 
constitute this mechanism. It is in participation of 
Commonwealth and other foreign persons as judges, as 
defence lawyers, as authorized prosecutors and as 
investigators and it does not permit any other diluted 
version of interpretation.  

I am glad that Minister after Minister is able to state to 
the House today that it is the failure on the part of the 
previous regime to deliver on the promises to the 
international community that ostracized Sri Lanka. The 
Hon. Mahinda Samarasinghe who incidentally handled 
most of these  matters although there was a Minister for 
External Affairs during  that time. I remember, in 2013, I 
asked what the Minister for Plantation Industries was 
doing in Geneva while the Minister for External Affairs 
was seated here in the House while a UN Resolution was 
being passed there. The Hon. Mahinda Samarasinghe, 
himself, today very clearly said that those promises were 
not met. He did not use those words, but what he 
effectively said was that we were blacklisted and we were 
ostracized from the community of nations. The Hon. 
Minister of Justice who just preceded me said, “Our 
pristine glory has been restored”, in his own words, by 
agreeing to reasonable suggestions, by taking steps to 
implement our own undertakings to the international 
community.  

I am emphasizing some of these provisions, some of 
our undertakings for the reason that, although some of the 
undertakings have been clearly articulated by the 
leadership of the country to the people of the country, 
there are still others which are not being articulated very 
clearly and it seems that that is also by design. I would 
like to ask the question as to why clear undertakings, such 
as the one that I read out now from the Operative 
Paragraph 6, is not being told to the country. Why is the 
truth not being told to the country clearly? Surely, you 

have to face this sooner rather than later unless, of course, 
you are planning to breach it.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I want to assure you that we will take the final 

decision regarding the architecture of the special courts 
once the consultation process is over. In fact, we are 
putting the finishing touches to the consultation task 
force. We hope to begin the consultations by the 10th of 
January, 2016 and finish it by March and by March, we 
should have a clear idea on the contours of this special 
mechanism.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Minister for that clarification. The 

point that I was making was that the architecture can 
come out of consultations and so on, but fundamental 
undertakings given with regard to certain features of this 
mechanism must be fulfilled, whatever be the outcome of 
that consultation. Operative Paragraph 10 of this 
Resolution also welcomes the initial steps taken to return 
land and we have also welcomed it - 1,000 acres in 
Walikamam North and about 1,500 acres in the East in 
Sampur. The Government did release those lands, but 
there are several thousands more that need to be released. 
This Resolution, having welcomed the initial steps, 
encourages the Government of Sri Lanka to accelerate the 
return of land to its rightful civilian owners. It states, 
"Accelerate the return of land to its rightful civilian 
owners".  

Just after the General Election held in August, since 
the return of the land in Sampur, very little has been 
released. Still, several thousands of acres, particularly in 
the North are occupied by the military or under the 
control of the military. Military does not even occupy it. 
No one occupies it. The land is a shrub jungle that no one 
is able to enter. Now, if there is an undertaking to 
accelerate the return of land to civilian owners, why is 
that not happening? Also, there was a promise to take a re
-look at and review the Public Security Ordinance and the 
Prevention of Terrorism Act. Now, this is a matter which 
was in the speech that the Hon. Minister of Foreign 
Affairs made to the Human Rights Council where he said, 
“...review and repeal the Prevention of Terrorism Act and 
replace it with anti-terrorism legislation in line with 
contemporary international best practices; review the 
Public Security Ordinance Act..” and so on.  

Now, the Prevention of Terrorism Act is to be 
repealed. There is a specific commitment to that effect in 
the speech of the Hon. Minister of Foreign Affairs as well 
as in the Resolution. The question that I am posing is, 
why is the Prevention of Terrorism Act to be repealed?  
Because, Prevention of Terrorism Act has for long been 
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recognized as a draconian piece of legislation which does 
not meet the ends of justice. It has various provisions in it, 
which have been decried by various countries at various 
international fora, particularly, provisions with regard to 
administrative detention; provisions with regard to 
confessions being admissible in evidence; provisions with 
regard to nebulous crimes like the one that you find in 
Section 2(1)(h) of the Act. Now, it is for these reasons 
presumably that the Government itself has given its 
commitment to review this, to repeal it and to replace it 
with a piece of legislation that meets with international 
standards. Now, it is in this context that persons suspected 
to have committed offences under the PTA and their 
release comes up for discussion and I am glad that the 
Minister of Justice is also here because it was with him 
that we, the Hon. Leader of the Opposition and myself,  
initially held talks on the 16th of October at the Ministry 
of Justice with regard to the release of these persons, 
about  217 in number.  

The point I am making is, when the PTA is to be 
repealed - I am not saying that persons accused of crimes 
must just be released; I am noT saying that. The PTA is to 
be repealed because it has various features in it that you 
yourself have recognized cannot continue; particularly the 
method of proof of the offence - confession. To my 
knowledge, most of these persons accused under the PTA 
have only their own confession or the supposed 
"confession" as the main piece of evidence against 
themselves. When that is the case, why are these persons 
still not being released? Why is the review not taking 
place even according to the timetable that you gave us?  

According to what we were told on the 16th of 
October, 2015, most of these people can either be released 
on bail pending further determination of their cases or 
sent for rehabilitation, if they chose that. Ninety nine 
people have given letters asking that they be sent for 
rehabilitation, for the reason that at least through that 
process they can be released. An agreement was reached 
with the Hon. Minister of Justice, which was confirmed 
by His Excellency the President, that beginning from 31st 
of October, 2015 and ending on 07th of November, 2015, 
except those charged with very serious offences - that 
could not have been more than 50 per cent of these people 
- for others, there will be a process of release announced 
and that did not happen. On the 05th of November, 2015, 
there was a meeting in Parliament where a programme of 
release was given. The Hon. Minister of Foreign Affairs 
was there at that meeting when we were told that 
immediately 32 people will be released on bail and a 
further 30 would be released in two weeks' time. 31 
people were, in fact, released, as stated on that day. But, 
another 30 were not released.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Thirty nine.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, 31. Later, another eight were released.  So, 

though it was said 32, okay, 31 were released. But, we 
were told another 30 would be released in two weeks' 
time. 30 were not released; only 8 were released. Why is 
that?  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Can I clarify? 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes.   
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
We had a discussion with the Attorney-General's 

Department. They are looking into the cases of those who 
plead guilty for lesser offences.  –[Interruption.] 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Give the Hon.Minister of Justice the mike. Otherwise, 

it will not go on record. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, I will clarify before you go further. 

There were 99 people who asked for rehabilitation, which 
meant that they were willing to plead guilty for lesser 
offences and have a short term of sentence followed by a 
period of rehabilitation. Out of that 99, only 85 had cases 
pending. The other 14 were convicted offenders and that 
matter has to be dealt with separately. Out of those 85, 
we were given a list of 20 names as those who can be 
convicted for lesser offences and sent for rehabilitation. 
That number does not involve the persons to be released 
on bail by the Magistrate's Court. The number that I am 
talking about is 61 persons who have no charges against 
them, yet. It is from that lot that 39 were enlarged on bail. 
It is a strange situation. I can see it on your face, that 
people who have not been charged for any offences have 
been enlarged on bail.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
No. Those who have not been charged are 52.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, later they found more. At a meeting - 

unfortunately you were not present - convened by the 
new Minister of Law and Order and Southern 
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Development attended by the Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation and Resettlement and Hindu Religious 
Affairs, they said the earlier number was wrong and that 
they found nine more names. So, it is 61.  39 have been 
enlarged on bail. 22 of those who have not been charged 
with any offence have been refused bail. That is one 
issue. I want to know why.  

Out of the other category of 85, we were told more 
than two weeks ago, the first batch would be released. I 
spoke about it in Parliament and asked the question - only 
one person was released - how can the first batch consist 
of just one person? I am asking all of these questions - I 
am not quibbling with numbers - because in the result, 
what has happened is, only 67 people out of 217 have 
been either released on bail or convicted and sent for 
rehabilitation, which leaves 150 out.  

Now, you have established a special court to try the 
others. But, surely, that was not what was in 
contemplation when we met you at the Ministry on the 
16th of October, that out of the 217, 150 will have to face 
charges and only a small number will be released on bail. 
That was not what was contemplated.  It was the opposite. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That was the -[Interruption.] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Give the mike to the Hon. Minister. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
As you mentioned just a few minutes ago, you all have 

not asked to release those who face serious charges. -
[Interruption.] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙදන උත්තර ඉතා වැදගත් සහ 

වගකීම් සහගත නිසා, එතුමාෙග් seat එකට ගිහින් ඒ උත්තරය 
ෙදනවා නම් එය ඉතාමත්ම වටිනවා. 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Committee Stage එෙක්දී  එතුමාට ඕනෑම අසුනක ඉඳෙගන 

උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, this is the Committee Stage. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Committee Stage එෙක් ඕනෑම තැනකට ගිහින් උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Mike එක ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා record  ෙවන්න ඕ නෑ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක මෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. Hon. Minister, it is more important to have a 

record of what you are saying than to maintain your place 
in the House.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Whatever place he may be in, we want what he says 

on record. - [Interruption.] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Sumanthiran, at the initial stages, we agreed on a 

particular formula. A few minutes ago, you yourself said 
that you are not asking us to release those who face 
serious charges. In fact, that was the real issue, where the 
Attorney-General's Department has to go through each 
case one by one, separately. They found that there are 
certain categories of detainees - those who have already 
faced serious charges - and another group who will be 
charged for serious offences. Only for those who have not 
committed serious offences, we said we are going to 
consider bail. So, as we have agreed - I agree that the 
number has varied - but we have already done it. Thirty 
nine persons have been bailed out through the court and 
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there is an understanding that another 20 accused, who 
will plead guilty for lesser offences, will have to go 
through minor punishment and some will be sent for 
rehabilitation.  

  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Could you tell us what the offences are? 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Wait, I am on my feet. The point I was trying to make 

is, even out of those 20, when the names were given, we 
found that two persons had already been acquitted. So 
after they were acquitted, we were given names asking 
them to plead guilty to some offence and go for 
rehabilitation. How that happens, I do not know.  So there 
are 18 – 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
When you discussed these things. I think you also had 

the list.  We went by the same list.   
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is not the main issue that I am coming to. The 

main issue that I am coming to is; the result is only 67 
having entitled to either bail or rehabilitation out of 217.  
Now, that was not in contemplation.  Surely, when we 
spoke to you, when we spoke to even officials of the 
Attorney-General’s Department - we had several 
meetings - they have very clearly told us that those who 
were supposed to have been involved in grave crimes did 
not exceed 30 or 40. Now, 150 are still to be dealt with.  
Even with regard to those who committed serious crimes - 
whatever is called "serious crimes" - we did not say they 
need not be released. We said, for the moment let that be, 
we will talk about that later. Some of them have served 
more than 20 years.  There are two who have been in 
prison for 19 years and the cases are not yet over.   So, we 
need to look at all of these from various angles. If they 
have been there for a longer period than what the 
punishment itself would be, that needs to be looked at.  
All that we said was, that can be looked at later.  

The point that I am raising now is that when an 
international undertaking has been given to repeal the 
PTA, the PTA offenders are convicted, as you know very 
well primarily on their confession. That is one of the most 
serious features of this law that has made it impossible to 
continue in our statute books.  So, it is with that view that 
I am asking, having given a commitment internationally 
to repeal the PTA and replace it with legislation that 
meets with international standards, and then admissibility 
of confessions must certainly go out, how is it that you 

intend continuing with the prosecution of 150 people out 
of 217 that was not in contemplation - it was a much 
smaller number - and even if that was a smaller number, 
how do you  intend continuing with the prosecutions by a 
especially established court  now?   With confessions - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, that is not correct. It is not a specially 

established court, it is another court. It was due to the 
shortage of the judges that we appointed a High Court 
Commissioner at the request of the Hon. Chief Justice.  It 
was the view of the Hon. Chief Justice that there should 
be some experienced judges to hear this case because the 
whole world is watching this.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is right. - [Interruption.]  No, no. Speeding-up is 

not the issue. You are trying to speed up the prosecutions 
of 150 people - when you said it was  only 30 to 40 -  by 
the use of their own confessions which are the primary 
evidence in a PTA trial before you meet with your 
international obligations. I say that violates the whole 
spirit of your undertaking that you will repeal the PTA. 
Now you have a speeded-up process, so that there is not 
going to be any prosecutions left. That cannot be. You 
give an undertaking based on a certain principle. You 
have agreed that the PTA cannot continue in our statute 
books.  It is obnoxious; that is being agreed to. And then 
now you want to continue with - I understand if there are 
cases that you call serious, you want to deal with 
separately, you want to look at the period of time they 
have been in prison and all of that, we will look at that 
separately.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, at this stage - do not misunderstand.  

In  fact, your initial request  - not only yours, of all those 
who are concerned about this issue -  was that if there is 
anybody who is not facing a severe charge,  either to 
release him or bail him out.  The other cases where, as 
you now mentioned, there was a delay of 15 -20 years,  
speed  those up and finish  as soon as possible. That was 
the request made by everybody.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, no.  We never made that request.   
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Even to the international community, our undertaking 

was that we will speed up all those cases and conclude. 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, you are missing the point I am making. 

This is a prosecution under a law which you have agreed 
to repeal for its obnoxious provisions. How do you justify 
speeding up prosecutions under that law which you have 
already committed to repeal for the very reason that it is 
obnoxious? -[Interruption.]  No.  That is not the request. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
There is no agreement with any agency or with the 

international community that we are going to try them 
after abolishing this law. The Sri Lankan Government as 
well as we, as Ministers, have not given any undertaking 
that we will try these suspects or  the accused only after 
abolishing  the PTA law.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That I understand.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Those are the pending cases, those are the sub judice 

cases.  We cannot tell the judges –  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 That, I understand.  That is why I said you are 

violating the spirit of the undertaking.  Hon. Minister is 
very cleverly answering my question.  But that will not 
do.  That is what the Hon. Mahinda Samarasinghe was 
able to say a little while ago.  You cannot nitpick like this.  
If it is your intention - and this was your intention when 
we spoke to you as well;  that there will be a very small 
number that we will deal with later.  But this is not a 
small number.  This is the bulk of that number.  Only a 
small number has been released contrary to even what 
you expected, as you concede today.  So, now I am 
raising this because these are matters that affect 
reconciliation.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Affect your credibility. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
And your credibility as well.  That is the tenor of what 

I am saying.  You yourselves continuously say - even the 

Hon. Minister of Justice who spoke before me said that 
promises have not been kept and therefore, we were 
ostracized. Now, I am only urging, what you have agreed 
to do, do it  properly,  do it  with the right intent and do it 
quickly so that you are not accused of prevaricating,  you 
are not accused of breaching the spirit of the undertaking 
that you have given.   

Acceleration of release of lands, I raised. Now, that 
has not been done. So, I am pointing out various 
undertakings given which have either not been 
implemented or coming in dribbles that will never be 
even recognized, unfortunately, if it comes in such a slow 
pace.    

Operative Paragraph 16 of the Resolution of the UN 
Human Rights Council, states, I quote:  

“Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to a 
political settlement by taking necessary constitutional measures, 
encourages the Government’s efforts...”    

 The Government has said it is taking efforts and that 
is being encouraged.  

"..to fulfil its commitments on  the devolution of political authority.   

So, that is yet another commitment given and that 
also, at some point, has to be delivered.  I am not saying 
that is something that you can do tomorrow.  But that is a 
very definite commitment given because it reads like that.  
It states:“…encourages the Government’s effort to fulfil 
its commitments.”  So, the Government has said that it 
has given the commitment; Government has said that it 
has taken efforts to fulfil its commitments and that is 
being encouraged by this Resolution.  So, I am flagging 
these issues not with the view to find fault with the 
Government,  I expect the Hon. Minster of Justice also to 
understand what I am saying,   I am saying these things in 
the spirit of urging the Government to expedite the 
process. You are doing something.  We are recognizing 
that.  But do it in such a way that you are seen as doing 
also. Otherwise, what you do also will not be recognized. 
When it comes in dribbles or as I said, comes too slowly, 
it will not even be recognized that it is being done. So, I 
congratulated the Minister of Foreign Affairs for taking 
steps, and I urge that further steps be taken quickly in 
time, because in these matters time is also of the essence. 
You will find that the Resolution that you have 
cosponsored also has time-bound reviews. There will be 
an oral update in June next year and a comprehensive 
report in March 2017, to which you have agreed. So, you 
have agreed to these time-bound reviews and then you 
must be seemed to have accomplished what is expected 
by that time.  

I do concede that Sri Lanka can be a great example as 
the Hon. Minister of Justice who spoke before me said. 
Sri Lanka can be an example to the world and I think that 
is the expectation of the world community today that Sri 
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Lanka has changed course in the right path; but you are 
not yet there. There is a lot more distance to go before we 
can get there and we are willing to go with you that 
distance; we are willing to assist you in whatever way, but 
we must move. We cannot be stagnant. That is all that I 
am saying. Whatever assistance you require from us- 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera)  
After ten years of a certain mindset, it is difficult to 

change everything overnight.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, I am not expecting anything overnight. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
We too are struggling with certain bureaucratic 

bottlenecks which we are confronting everyday, but we 
have the political will to overcome all those challenges.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I thank the Hon. Minister for that explanation, and I 

thank you for the efforts that you take to break those 
bottlenecks. It is also our role to encourage you to move 
faster than what you are doing because people are 
impatient.  

When I spoke here last time on this issue I said this 
that people are impatient, and I repeat it again. During the 
last regime, people did not have expectations. At least, 
our people did not have expectations, but, now, they have 
expectations and when those expectations are not met 
they are more disappointed than they were during the 
previous regime; because during this regime they think 
the right thing will be done and when they find that it is 
delaying or not happening, naturally their disappointment 
is greater. I do understand the bureaucratic bottlenecks, 
the mindset, all of that; but that can never be an excuse 
for not moving forward. I think we can agree on this and 
as I said you will have our utmost support as you have 
had even on the prisoner issue. You know that. We have 
also gone, met with the prisoners and so on, but there is 
an expectation. There is an expectation that must be 
fulfilled and I am afraid today there is heavy 
disappointment and you must move forward.  

The release of land and the release of prisoners are 
very very important and urgent and I think those are some 
important steps that you can take in the movement 
forward. I did say that with regard to the Operative 
Paragraph 16, with regard to a political settlement, we are 
not expecting it overnight. I did say that. But some efforts 
have to be taken in the right direction at the right time. 
But other issues that really press upon people’s daily 

lives, people’s anxiety, the disappeared persons issue, the 
prisoner issue, the livelihood issue and the right to 
occupy their own land - these are some things which 
cannot be delayed, which have to be dealt with sooner 
rather than later.  

I would like to remind, before I conclude, the Hon. 
Minister of Foreign Affairs to please clarify the continued 
sittings of the Paranagama Commission.  

Thank you.  
 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින  පැවැත්ෙවන අය වැය 

විවාදෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
සහ විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව  කථා 
කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. විෙද්ශ රැකියා 
පිළිබඳව කථා කරන විට, විෙද්ශ රැකියා සඳහා යන ශමිකයින්  
මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳව රජය ගන්නා වූ කියා මාර්ග ෙම් 
දිනවල රෙට් කථා බහට ලක් ෙවලා තිෙබන මාතෘකාවක් බව 
කියන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. මැද 
ෙපරදිග රටවල මරණ දඬුවම කියාත්මක කිරීමට විරුද්ධව කෑ 
ගසන සමහර අයම,  ලංකාෙව් මරණ දඬුවම කියාත්මක කළ යුතුයි 
කියලා ෙයෝජනා කරනවා. ඒක ෙදමුහුන් කථාවක් කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. මැද ෙපරදිග මරණ දඬුවම කියාත්මක කරනවාට 
විරුද්ධ නම්, ලංකාෙව් මරණ දඩුවම කියාත්මක කිරීමටත් විරුද්ධ 
විය යුතුයි.  මා මුස්ලිම් ජාතිකයකු වුණත්,   ලංකාෙව් මරණ දඬුවම 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව  විරුද්ධ ෙවනවා වාෙග්ම, ඒක මැද 
ෙපරදිගදී කියාත්මක කිරීම ගැනත් ෙපෞද්ගලිකවම  විරුද්ධයි. ඒක 
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ.  

අපට ඉතාම පහසුෙවන්; ෙලෙහසිෙයන් කියන්නට පුළුවන්,  ඒ  
මැද ෙපරදිග සිද්ධියට සම්බන්ධව  මරණ දඬුවම කියාත්මක 
වුෙණොත්  ඒ රටවල් සමඟ තිෙබන රාජ්ය තාන්තික සම්බන්ධතා 
අෙහෝසි කර දමන්න,  අෙප් ශී ලාංකික  පුරවැසියන්  ශමිකයන් 
විධියට ඒ රටවලට යවන්න එපා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
වසර 15 තුළ අෙප් රටට විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් ලැබුණු 
ආදායම දිහා බැලුවාම, 2001දී  බිලියන 103ක් වුණු ආදායම,  
2014 වසර වන විට බිලියන 916.3ක්  දක්වා වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට එකතු වන ෙම් මුදල් 
පමාණය අමතක කරලා අපට කටයුතු කරන්නට බැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අපි අය වැය පරතරය ගැන කථා කරනවා; 
ණය බර ගැන කථා කරනවා; ආදායම ෙනොලැබී යාම ගැන කථා 
කරනවා; ඒ එක්කම සහන ලබා දීම් තව වැඩි කරන්නට ඕනෑ 
කියලා කථා කරනවා;  car permits  ලබා  ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
කථා කරනවා.  ෙම් විෙද්ශගත ශමිකයන්ෙගන් ලැබුණු ආදායම 
 අෙප් රටට එන්ෙන් නැති වුෙණොත්, ෙම්වාට සල්ලි ෙසොයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකත් කල්පනා කර  බලන්නට ඕනෑ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රටවල් සඳහා යන ශමිකයින් 
පමාණයත් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි ෙවනවා. ෙමතැන ගැටලුව 
තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් යන ශමිකයන් පමාණෙයන් සියයට 
36.7ක පමාණයක් කාන්තාවන් ෙවනවා. ෙමතැන තමයි ගැටලුව 
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තිෙබන්ෙන්. මා ෙපෞද්ගලිකවම කල්පනා කරනවා, අෙප් 
කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග ගිහින් දුක් විඳලා හම්බ කරන 
සල්ලිවලින්, ෙම් රටට එවන ආදායෙමන් වැඩක් ෙවනවාද කියලා. 
අග හිඟකම් නිසා, දුප්පත්කම නිසා මැද ෙපරදිග රැකියා සඳහා යන 
ඔවුන්  එක්තරා ආකාරයකින්  කරන්ෙන් වහල් ෙසේවයක්. ඔවුන් 
රට ෙවනුෙවන් හම්බ කළාට, ඔවුන්ට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබන හාම්පුතුන්ෙග් කරදර, ලිංගික හිංසනයන් දිහා බැලුවාම 
ඒක වහල් ෙසේවයක් විධියට තමයි දකින්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  
ඔවුන් මාසයකට පැය 101ක් - 108ක් අතර පමාණයක්  වැඩ 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන් සාමාන්යෙයන් මාසයකට දවස් 2ක් වාෙග් 
තමයි ඔවුන්ට නිවාඩු ලැෙබන්ෙන්. අපට ෙම් ශමිකයන් යවන්න 
එපා කියලා කියන්නට ෙලෙහසියි. නමුත් ඒ ලැෙබන ආදායමට 
සමාන ආදායමක් ලැෙබන විකල්ප කමයක් ෙසොයා ගන්නට 
ෙලෙහසි නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් කාන්තාවන් දුක් විඳලා හම්බ කරන 
මුදලින්  ඔවුන්ට රටක් හැටියට,  පවුලක් හැටියට අෙප්ක්ෂිත 
ඉලක්ක ඉටු ෙවනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
විධියට ගත්ෙතොත් දුප්පත්කම නිසා මැද ෙපරදිග රැකියා සඳහා යන 
කාන්තාවන් - අෙප් අම්මලා, සෙහෝදරියන් - විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගනයි එහි යන්ෙන්. ඒ හම්බ කරන 
සල්ලිවලින් තමන්ෙග් දරුවන්ට ෙහොඳට උගන්වලා, ෙගයක් 
ෙදොරක් හදාෙගන, ෙහොඳට ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිවයි එහි යන්ෙන්.  නමුත්  ඒ අරමුණ ඉෂ්ට 
ෙවනවාද කියන එක ගැන ගැටලුවක් තිෙබනවා.   

ඊෙය් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් තිබුණා,  "අම්මා රට, තාත්තා 
අපට කන්න ෙදන්ෙන් නෑ.-  පුතා ෙපොලිසිෙය් පිහිට පතයි" කියලා. 
ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි අවෙබෝධයක් 
ලබා ගන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපට අහන්නට 
ලැෙබන්ෙන්, ෙම් කාන්තාවන් පිට රට ගිහින් එවන සල්ලිවලින් 
ස්වාමි පුරුෂයා ෙබ්බද්ෙදක් ෙවලා ඉන්නවා, එෙහම නැත්නම් 
ෙවනත් විවාහයක් කරෙගන තිෙබනවා වැනි සිදුවීම් ගැනයි. ඒ 
නිසා එම පවුෙල්  දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය, ඒ දරුවන්ෙග් ජීවිතය 
සම්පුර්ණෙයන් විනාශ මුඛයට ගිහින් තිෙබන අවස්ථා ගැන අපට 
අහන්නට ලැෙබනවා. ඒ නිසා විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය 
කාන්තාවක් හැටියට ෙම් කරුණ පිළිබඳව ඉතා සංෙව්දීව කටයුතු 
කරාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමියට ෙම් තත්ත්වය 
පිළිබඳව මනා අවෙබෝධයක් ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ඒ එක්කම,  විෙද්ශ රැකියා සඳහා මැද ෙපරදිගට ශමිකයන් 
යැවීම තුළ සිදු වන ජාවාරම් පිළිබඳවත් ඔබතුමියට අවෙබෝධයක් 
ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අෙප් රටින් මැදෙපරදිග 
රැකියාවලට යන ශමිකයින්ෙගන් සියයට 36.7ක පිරිසක්  
කාන්තාවන්  වනවා. එම පිරිස පිටරට යන එක අපි නවත්වනවා 
නම් අපි අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. හැම 
පුරවැසියාටම මීට වඩා ආදායම් ගලා ෙගන යන කමයක් හදන්න 
ඕනෑ.  ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න පුළුවන් විධිෙය්, 
ඔවුන්ෙග්ම නිවසක ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථික පසු 
බිමක් හදලා තමයි ෙම්ක නවත්වන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම්ක 
නවත්වන්න බැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික වශෙයන් අපට වඩා ශක්තිමත් වුණු 
පිලිපීනය තවමත් ගෘහ ෙසේවය සඳහා මැදෙපරදිගට සියයට 39ක් 
පමණ ශමිකයින් සපයනවා. හැබැයි, ඉන්දුනීසියාව ඔවුන්ෙග් 
 ආර්ථිකය ශක්තිමත් නිසා ෙම් වන ෙකොට එය තහනම් කර 
තිෙබනවා. නමුත්, ලංකාව වාෙග් රටක් ෙම් ඇති වී තිෙබන ගැටලු 
නිසා ඒක නැවැත්විය යුතු වුණත්, ඒ නැවැත්වීම සඳහා අපට 

ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් භාවයක් තිෙබනවා ද කියන ගැටලුව 
විෙශේෂෙයන්ම  තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක කියන එක ෙල්සි වුණාට 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීෙම් ගැටලු තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන 
පධාන ෙහේතුව තමයි, මැදෙපරදිග රටවල ෙම් ශමිකයින් 
සම්බන්ධව කම්කරු නීතියක් ෙනොමැති වීම. ඔවුන්ට කම්කරු 
නීතියක් ෙනොමැති නිසා අපට ජාතික වශෙයන් ආණ්ඩුවක් හැටියට 
වුණත්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 10ක් 

තිෙබනවාෙන්? තවම විනාඩි 05යි කථා කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. විනාඩි අටයි ඔබතුමාට තිබුෙණ්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට කිව්ෙව් 10ක් තිෙබනවා කියලායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැදෙපරදිග රටවල් අරෙගන 

බැලුවාම, සවුදි අරාබියට යන ශමිකයින් සඳහා තමයි ෙම් ගැටලුව 
විශාල වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. ඒ රෙට් නීතියත් එක්ක අපට 
ගැෙටන්න අමාරු වුණත් අපි රාජ තාන්තික මැදිහත් වීමක් හරහා 
ෙම් සඳහා යම් කිසි සහනයක් ලබා ගන්න මීට වඩා පුළුල් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු කාලය එළැඹ ඇතැයි අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ෙමොකද, සවුදි අරාබියාෙව්දි කාන්තාවකට දඬුවම් ෙදන්න 
ලෑස්ති වුණාම   "ෙමයා ලංකාෙව් කාන්තාවක්, ෙමයා නිදහස් 
කරන්න" කියලා එකපාරටම ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ඒ සම්බන්ධව 
ෙචෝදනා කරන අයෙගන් අපි අහන්න කැමැතියි, යුෙරෝපෙය් 
සුද්ෙදක් ඇවිල්ලා ලංකාෙව් වරදක් කළාට පසු ලංකාෙව් නීතිය 
අනුව එයාව හිර ෙගදරට යැව්වාම, ඒ යුෙරෝපීය රෙට් රජ්ජුරුෙවෝ 
කථා කරලා "ෙමයා යුෙරෝපෙය් ෙකෙනක්, එයාව නිදහස් 
කරන්න" කියලා කිව්ෙවොත්, එෙහම නිදහස් කරන්න පුළුවන් ද 
කියලා. එෙහම නිදහස් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා ගෙම් චණ්ඩි 
පාට් එෙකන් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත්,  
අපි ෙම් සඳහා රාජ තාන්තික මැදිහත් වීමක් කරලා සුහද 
ලීලාෙවන් ෙම් ගනු ෙදනු ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 
මූලිකත්වෙයන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ඉලක්කගත 
වැඩ පිළිෙවළකට ෙගොස්, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දියුණු 
කරලා, අෙප් රට ආනයන අපනයන ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් 
කරලා, ආදායම් වැඩි වන රටක් බවට පත් කිරීම හරහා තමයි 
විෙද්ශ ෙසේවයට යන කාන්තා ශමිකයින් පමාණය අඩු කර ගැනීෙම් 
හැකියාව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින්, ෙව්ගවත්ව 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීෙම් ඉලක්කයකට යාම ෙම්කට තිෙබන 
එක විසඳුමක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය 
පිහිටුවීෙම් අරමුණු, ඒ ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළ එක්ක, රටවිරු 
සංදර්ශන ඇතුළු ෙනොෙයකුත් සංදර්ශන දාලා  මුදල් වියදම් කරලා  
අයිසිං ෙක්ක් එකක් තියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට අන්දන එක ෙනොෙවයි, 
කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් සැබෑ ෙලස එහිදී මුහුණ පාන ගැටලුවලට 
විසඳුම් ෙසවීම සඳහා රාජ තන්තික මට්ටෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
ඒ වැඩ පිළිෙවළට ඒ රටවල සහෙයෝගය ලබා ෙගන අෙප් 
ශමිකයින් ෙමරටට ෙගන එන විෙද්ශ විනිමය සඳහා ඔවුන්ට 
වටිනාකමක් ලබා දීමයි කළ යුත්ෙත්. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ඔවුන්ෙග් පවුල් ජීවිත දියුණු කරන්න, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න, ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්, ෙදමාපියන් සමාජෙය් ජීවත් වුණු ජීවන මට්ටමට වඩා 
ඉදිරියට ෙගන ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සැකසීම කාලීන 
අවශ්යතාවක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම්දි,  රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් ඉහළ අයෙග් දරුවන් 
ඇතුළත් කර ගන්නවා. රණ විරුවන්ෙග් දරුවන් ඇතුළත් කර 
ගන්නවා. නමුත් ෙම් රටට ෙමපමණ ආදායමක් ලැෙබන විෙද්ශ 
රැකියා ෙසේවෙය් නියුතු ඒ දුක් විඳින  අම්මලාෙග් දරුවනුත් ඒ 
පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්න, අඩු ගාෙන්  එක දරුවකුවත් 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මූලිකත්වය ගන්න 
කියලා අපි අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගනුත්, විෙද්ශ රැකියා 
ඇමතිතුමියෙගනුත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. 
ඒ නිසා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් විනාඩි 11ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

අ පි ෙම් පශ්නය ගැන කථා කළාම සමහර අය කියන්න 
පුළුවන්, "සවුදි අරාබියට කෙඩ් යනවාද, එෙහම නැත්නම් සවුදි 
අරාබියාවත් එක්ක අෙප් ව්යාපාරික සබඳතා තිෙබනවාද?" කියලා. 
පිරිසිදු ශී ලාංකිකෙයක් හැටියට සවුදි අරාබිය ෙනොෙවයි, මැද 
ෙපරදිග කිසිදු රටක් එක්ක අපට කිසිම ව්යාපාරික 
සම්බන්ධතාවක්වත්, ෙවනත් කිසිදු සම්බන්ධතාවයක්වත් නැහැ. 
අපි මුස්ලිම් ජාතිකයන් වුණු පළියට ඒ රටවල්වලට කෙඩ් යන්න 
සූදානමක් නැහැ. අපි  කෙඩ් යන්ෙන් ශී ලංකාව සහ ශී ලාංකිකයින් 
ෙවනුෙවන් පමණයි. අපි ෙම්වා ගැන කථා කරනෙකොට සමහර 
අයට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. අපට මඩ ගහනවා, "සවුදි අරාබියට 
කෙඩ් යනවා"ය කියලා. අපි කිසිෙසේත්ම සවුදි අරාබියට කෙඩ් 
යන්ෙන්ත් නැහැ, සවුදි අරාබිය ෙගනි යන වැඩ පි ළිෙවළට කෙඩ් 
යන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් රෙට් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් තමයි අපි 
ෙපනී සිටින්ෙන්. අෙප් රෙට් පුරවැසියන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහායි අපි 
ෙපනී සිටින්ෙන්. සවුදි අරාබිෙය් නීතිය මූලික කරෙගන ඉස්ලාම් 
ධර්මය විෙව්චනය කිරීමට අපි එකඟ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ; එය  

අනුමත කරන්ෙන්ත් නැහැ. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පරාජය 
කෙළේ ෙම් රෙට් අන්තවාදය, ජාතිවාදය තුරන් කරලා, ආපසු 
බලයට එන අයට ෙවන විධියකින් නැවතත් ජාතිවාදය ෙගන 
එනවාට විරුද්ධයි කියන පැහැදිලි හැඟීම ඇතිවයි.  

[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කරපු අෙප් 

එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා කිව්වා, සවුදි අරාබිෙය් නීති ය සහ 
ලංකාෙව් නීතිය අතර තිෙබන පරස්පරතාව ගැන. ඒ කාරණය අපි 
පිළිගන්නවා. රටක තිෙබන්න පුළුවන්, ඒ රටට අදාළ නීති. 
හැබැයි, අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ෙමොන රටටද යවන්ෙන් කියලා 
අපට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් කාන්තාවන් සවුදි 
අරාබියට අනිවාර්යෙයන්ම එවන්න ඕනෑය කියලා සවුදි අරාබිය 
තීරණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ රෙට්දී අෙප් කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන 
දුෂ්කරතාවන් අපි අනන්තවත් දැකලා තිෙබනවා. පළමුවැනි සිදු 
වීම ෙනොෙවයි ෙම් සිදු වන්ෙන්. රිසානා නෆීක් ඝාතනය කරන 
ෙවලාෙව්දී විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියත්, එතුමා ඇය ඝාතනයට ලක් ෙවනවාය 
කියලා  දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ.  

ගරු අමාත්යතුමියනි, මම හිතන විධියට අද ඔබතුමිය ඊට වඩා 
ෙගොඩාක් ඉදිරි පියවරවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ  ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් පළමු පියවර හැටියට අපට 
තීරණය කරන්න පුළුවන්, "සවුදි අරාබියට කාන්තාවන් යවලා 
අෙප් රටට එන විෙද්ශ විනිමය පංගුව අපට එපා" කියලා කියන්න. 
ඒක අපට එපා. අපට රාජ්ය තාන්තික වශෙයන් සවුදි අරාබියත් 
එක්ක ඕනෑම ගනුෙදනුවක් පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
සවුදි අරාබිය කියන රටට වහල් ෙසේවය සඳහා අෙප් කාන්තාවන් 
යවන්ෙන් නැහැයි කියන රාජ්ය තාන්තික තීරණය අපට ගන්න 
බැරි ඇයි? විෙශේෂෙයන්ම අද විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත්, 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ එකට සාකච්ඡා කරන 
ෙවලාෙව් මම ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙමොකද, ෙම්ක මානුෂිකත්වය පිළිබඳ පශ්නයක්. තවම 
අපි ඉන්ෙන් වනචාරී යුගෙය් ෙනොෙවයි.  

අපි දැන් ෙම් ඉන්ෙන් 21වන සියවෙසේ. අපි ශිෂ්ටත්වෙයන් 
ෙගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තිෙබන රටක්.  එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි 
හිතමු, අෙප් මව්වරුන්, අෙප් කාන්තාවන් වි ෙද්ශ ෙසේවයට යවලා 
ලබන ආදායම ෙකොපමණද කියලා. අෙප් කාන්තාවන්ෙගන් 
සියයට 30ක් විතර විෙද්ශගත ෙවනවා. ෙම් සියයට  තිෙහනුත් ඒ 
අය විෙද්ශගත වන ෙහේතු ෙසව්ෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, ඒ අය 
විෙද්ශගත වන්ෙන්, ඒ අයෙග් හැකියාවලට ඒ අයෙග් 
දක්ෂතාවලට ලංකාෙව් ආර්ථිකය තුළ ඉඩක් නැති නිසා; ඔවුන්ට 
තැනක් නැති නිසාය කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කිසිම විෙරෝධතාවක් 
නැහැ, අෙප් අයෙග් දක්ෂතා, හැකියා, පුහුණුව හා දැනුම තුළින් 
විෙද්ශ විනිමය, ආදායමක් හැටියට අපි ලබා ගන්න එකට.                     
ඒ සඳහා ගණකාධිකාරිවරුන්, ඉංජිෙන්රුවන්, ෙහදියන්, 
ෛවද්යවරුන්, පරිගණක ශිල්පීන්, පුහුණු තාක්ෂණ ශිල්පීන් 
විෙද්ශ රටවලට යවන්න අපට පුළුවන්. ඒ සඳහා අෙප් උසස් 
අධ්යාපන ආයතන, ඩිප්ෙලෝමා ආයතන, වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනවලින් ඕනෑ නම් අපට විෙද්ශ රැකියා සඳහාම ඉලක්ක කර 
ෙගන අෙප් තරුණයින් පුහුණු කර, ඒ පුහුණු ශමය ෙයොදවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම්ක සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙහොර ඒජන්සි ෙහෝ නීත්යනුකූල ඒජන්සි හරහා ෙවන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලන්න, රූපවාහිනී දැන්වීම්වල තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රූපවාහිනී දැන්වීම් අනුව 
අපට ෙත්ෙරන ෙද් තමයි පාස්ෙපෝට් එකවත් හදා ගන්න බැරි 
අම්මලාට කියනවා, "පාස්ෙපෝට් එකත් හදලා දීලා, වීසාත් අර 
ෙගන දීලා ඔක්ෙකොමත් කරලා අපි රට යවනවා, ඔයා ලැහැස්ති 
ෙවලා එන්න"  කියලා. හරියට ෙගදර මහත්තයාට ෙහොෙරන් ආවත් 
රට යන්න පුළුවන් සයිස් එකට තමයි කියන්ෙන්. ඇඳුම් බෑග් එක 
අර ෙගන ආවා නම් එදාම රට යවනවා. ආව දවෙසේම යවනවා. 
එෙහම යවන්න පුළුවන්ද? ෙමොකක්ද, ඒ කමය? ෙම්ක තමයි 
කරන්ෙන්. එදිනම රට යවනවා. හරියට පැකට් කරලා, පාර්සලයක් 
හදලා රට යවනවා වාෙග් තමයි කාන්තාවන් රට යවන්න දැන්වීම් 
පළ කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කමය තුළම අසාධාරණයක් තිෙබනවා.   

ගරු විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම විෙද්ශ විනිමය උපයන අමාත්යාංශය 
භාරව ඉන්ෙන්. ඒ ගැන ඔබතුමිය සන්ෙතෝෂ වන්න. ලංකාවට 
වැඩිම විෙද්ශ විනිමය උපයන විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය භාරව 
ඉන්ෙන් ඔබතුමියයි. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. නමුත් අපි සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ පැත්තක් තිෙබනවා; කනගාටු විය යුතු පැත්තකුත් 
තිෙබනවා. ෙමොකද,  ෙම් වැඩිම විෙද්ශ විනිමය පංගුව ෙග්න්ෙන් 
අෙප් දරු පවුල් රකින, මාතෘත්වය ෙදන, ෙසෙනහස ෙදන අම්මලා. 
අපි ඔබතුමියත් මුණගැහුණා. 'එෙතර අපි සංවිධානය' හැටියටත් 
ගිහිල්ලා ඔබතුමිය එක්කත් සාකච්ඡා කළා. අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, ඔබතුමිය අෙප් ෙයෝජනා පිළිගත්ත එකට. නමුත් ඒ 
පිළිගත් ෙයෝජනාවලින් ෙකොයි තරම් පමාණයක්ද, ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?   

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විෙද්ශික ශමිකයින්ට - කාන්තාවන් 
ෙවන්න පුළුවන්, පිරිමි ෙවන්න පුළුවන්- නිශ්චිත වැටුප් ස්තරයක් 
නැහැ.  ෙලෝකෙය් පිලිපීනය ආදී  ෙබොෙහෝ රටවල් ගත්තාම ඒ 
රටවල අවම වැටුපක් තිෙබනවා. "කාන්තාවන් ෙහෝ, පිරිමි ෙහෝ 
අෙප් ශමිකයන් එවනවා නම්, අවම වැටුප ෙම්කයි" කියලා  
ෙබොෙහෝ මැද ෙපරදිග රටවල් එක්ක පිලිපීනය ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමිය ෙම් ධුරය 
දරන කාලය තුළ - 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මම ෙමතැන ඉඳන් කියන්නද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කමක් නැහැ, කියන්න.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ෙඩොලර් 300ක් ඉල්ලුවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි, අපි ෙඩොලර් 300ක් ඉල්ලන ෙකොට එතැනත් 

පශ්නයක් එනවා. දැන් අපි ෙඩොලර් 300ක අවම වැටුපක් ඉල්ලන 
ෙකොට ෙවන රටවලට ෙඩොලර් 600ක් ෙගවනවා. පිලිපීනය 
ශමිකයන් යවන්ෙන් ෙඩොලර් 600ට විතරයි.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ ගැන කියන්නම්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අෙප් ශමය, ඉතාම ලාභ ශමය බවට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා.   

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ට විශාම වැටුපක් ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් මෑත කාලයක් වනතුරුම අය වැය ෙයෝජනාවලදී 
කථා වුණා. තිෙබන විශාම වැටුපටත් ෙවන්න යන අලකලංචිවල 
හැටියට, විෙද්ශගත ශමිකයන්ට විශාම වැටුපක් ෙයෝජනා කරන 
කාරණෙය් ෙකොයිතරම් පාෙයෝගික බවක්  තිෙබනවාද කියන එක 
පශ්නයක්. නමුත් ශී ලාංකිකෙයක් අවුරුදු 15ක්, 20ක් විෙද්ශගතව 
සිට ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ ඔහුට ෙමහිදී ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. 
ෙමොකද, ෙබොෙහෝ අය ඒ හිටපු කාලය අතරමැද ලංකාවට සල්ලි 
එවලා තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් දරු පවුල් නඩත්තු කිරීමට. සමහර 
අය අවුරුදු 15ක්, 20ක් විෙද්ශගතව සිට ලංකාවට ආවත් අඩුම 
තරමින් ෙග් හදලා ඉවර කර ගන්න බැහැ; ඉඩමක් ගන්න බැහැ. 
ෙමොකද, ඉඩමක් ගන්නම කියා රට යන ෙකනාටත් ජීවන වියදම 
වැඩිවීම ෙහේතුෙවන් අවශ්යතා ෙවනස් ෙවනෙකොට ලංකාවට එවන 
මුදල්වලින් ඉතුරුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමියෙග් ධුර 
කාලය තුළදීවත් අඩු තරමින් ෙම් විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් 
ලංකාවට එනෙකොට ඔවුන්ට ස්ථාවර විධිෙය් විශාම වැටුපක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වන ආකාරෙය්  කමෙව්දයක් හදන්න කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ කාර්යයට මැදිහත් වුෙණොත් ඒක ඇත්තටම 
පිංකමක් වනවා.   

මම ෙම් කියන්න යන කාරණය මීට කලිනුත් කියා තිෙබනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමහර රටවල ආයතන 
අයිතිකරුවන් අෙප් ශමිකයන්ට රැකියා ලබා ෙදන විට ඔවුන්ෙග් 
පංගුව සහ අෙප් ශමිකයාෙග් පංගුව යන ෙදකම එකතු කර 
රැස්කරන සමාජ පතිලාභ අරමුදලක් - Social Benefit Fund -  
තිෙබනවා. ඒ fund  එෙක් තිෙබන මුදල් ගන්න නම්, අපි රටක් 
හැටියට ඒ රටත් සමඟ රාජ්ය තාන්තික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න 
ඕනෑ. -අෙප් ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
සභාෙව් ඉන්නවා.-  උදාහරණයක් වශෙයන් සයිපස් රාජ්ය ගන්න 
පුළුවන්. සයිපස් රාජ්යෙය් ඒ ආකාරෙය් සමාජ සුභසාධන 
අරමුදලක් තිෙබනවා. ඒ අරමුදෙල් අෙප් ශමිකයන්ෙගන් 
එකතුකරගත් ලක්ෂ ගණනක මුදල් තිෙබනවා. අෙප් සමහර අය 
අද visa  නැතුවත් සයිපසයට ෙවලා ඉන්නවා. ෙමොකද, ලංකාවට 
එන්න විධියක් නැහැ, ලංකාවට ආවාට පසු ඒ අරමුදෙල් මුදල් 
ඔවුන්ට ලබා ගන්න බැහැ. ඒ මුදල් ලබා ගන්න නම්, රටවල් ෙදක 
අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ශමිකයන් ලංකාවට 
එනෙකොට සමාජ පතිලාභ අරමුදෙල් මුදල් ටික ගන්න පුළුවන් වන 
ආකාරයට රටවල් ෙදක අතර එකඟතාවක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ.  

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමනි, මම දැක්කා, ඇත්තටම 
සමහර අය එෙහේ ඉන්ෙන් ඒ මුදල අරෙගන එන්නමයි. ලංකාෙව් 
රජය ඒ රටවල් සමඟ ඉක්මනින් ගිවිසුම් අත්සන් කරාවි කියා 
ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් එවැනි 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි ෙන් වුෙණ්. තානාපති ෙසේවයට ගිය අය ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ කර ගත්තා;  මිනිස්සු ගැන ෙහව්ෙව් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ කාරණය ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීමට ඔබතුමන්ලා ගත්ත කියා 
මාර්ගය අපි අගය කරනවා. ඒක ෙහොඳයි.  හැබැයි, සමහර රටවල 
අයට ඇත්තටම ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ෙවනුෙවන් අය කරන 
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ගාස්තුව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තරම් මුදලක් අය කළ යුතු 
ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් සාධාරණව 
ෙසොයා බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.   

 විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙග් ළමුන් පාසල්වලට ඇතුළත් 
කිරීම පිළිබඳ කාරණය ගැනත් කිව යුතුයි. ගරු මරික්කාර් 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. එය ඉතා වැදගත් පශ්නයක්. 
ෙමොකද,  අෙප් අය ලංකාෙවන් ගිහින් අවුරුදු 5, 6, 10 වාෙග් 
කාලයක් ඒ රටවල වැඩ කරනවා. විෙශේෂෙයන් යුෙරෝපෙය්, 
ඉතාලිෙය් වාෙග් රටවල වැඩ කරන අය ඒ රටවල සංස්කෘතියත් 
එක්ක තමන්ෙග් දරුවන් එෙහේ හදන්න කැමැති නැහැ. අඩු තරමින් 
බිරිඳත් එක්ක ෙහෝ දරුවා ලංකාවට එවන්න ඒ අය කැමැතියි. 
එෙහම ඇවිත් ඒ දරුවා ලංකාෙව් පාසලකට ඇතුළත් කරන්න 
ගියාම, ඔවුන්ට බරපතළ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. ෙම් 
නිසා අඩු තරමින් එක දිස්තික්කයක, නම් කළ ජාතික පාසලක 
ෙහෝ ෙමවැනි දරුවන් ෙවනුෙවන් ඒකකයක් ආරම්භ කරන්න කියා 
අපි කලින් වතාවකදීත් ෙයෝජනා කළා. දිසත්ික්කයකට එක 
පාසලක් ගණෙන් ෙහෝ එවැනි ඒකකයක්  ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් විධියට කුරුණෑගල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් 
ඒ දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් ෙදක තුනක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් එක 
පාසලක විෙද්ශගත රැකියාවල ෙයෙදන අයෙග් ළමයින්ට ඉංගීසි 
මාධ්යෙයන් ඉෙගන ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට එවැනි එක 
ඒකකයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඔවුන් ඒ රටවල ඉංගීසි 
මාධ්යෙයන් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා. ලංකාවට ආවාම ඒ ළමයින් 
ජාත්යන්තර පාසලකට යවන්න ෙවනවා. නමුත් ඒ ෙදමව්පියන්ට ඒ 
ළමයින් ජාත්යන්තර පාසලකට යවන්නට තරම් වියදමක් දරන්න 
බැහැ. ඉතින් එවැනි පාෙයෝගික පශ්න නිසා සමහර අය ලංකාවට 
එන්න කැමැත්ත තිෙබද්දිත්, ලංකාවට එන්න බැරුව ඒ රටවල 
ඉන්නවා.   

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ළමා කටයුතු පිළිබඳ 

සංසදයක් තිෙබනවා. ඒ සංසදයට ඔය කාරණය ෙයෝජනා කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි. අපි ෙම් ෙයෝජනා ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් ෙහෝ 

කියන්ෙන් එක තැනකින් ෙම් ෙයෝජනා එළියට එන්නයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නැත්නම් අප ළඟ ෙයෝජනා 
තිබුණාට ඒවා කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.   

ඊළඟට, මම විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා, පසු ගිය අය 
වැය විවාදෙය්දී හිටපු විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී  
කිව්ව වැදගත් කාරණයක් ෙකෙරහි. ඒක එතුමා කියන්ෙන් 
ෙමෙහමයි. එතුමා ඇමතිතුමා හැටියට වැඩ බාර ගත්තාට පසුව 
එතුමාට ෙම් විෂය ගැන ෙමෙලොව අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියනවා.  එතුමා ඒක ඉංගීසි භාෂාෙවන් කිව්වා,  "I had no idea 
about the subject"  කියලා.  ඒ නිසා එතුමා කෙළේ ඉක්මනින්ම 
වාද්දුව පෙද්ශෙය් වැඩ මුළුවක් පැවැත්වීම. ඒක දින ෙදකක වැඩ 
මුළුවක්. වැඩ මුළුව පවත්වා එතුමා බුදුන්වහන්ෙසේෙග් 
ෙද්ශනාවකින් උපුටා දක්වා කියනවා,  'අත්ථක්ඛායි මිතයා' ගැන. 
අත්ථක්ඛායි මිතයා කියන්ෙන් අර්ථෙයන් ධර්මෙයන් අනුශාසනා 
ෙදන  ෙකනාට. ඒ workshop එෙක්දී හිටපු සභාපති කිංස්ලි 
රණවක මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් සහ මෙග් ෙල්කම්තුමා එකතු 
ෙවලා මට කිව්වා,"අත්ථක්ඛායි මිතයින් හැටියට අර්ථෙයන්  
ධර්මෙයන් අනුශාසනා දුන්නා" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් හිටපු 

ඇමතිතුමාට  අත්ථක්ඛායි මිතයින් හැටියට අර්ථෙයන් ධර්මෙයන් 
අනුශාසනා දීලා තිෙබනවා. එෙහම අනුශාසනා දුන්නාට පසුව 
තමයි එතුමා වැඩ පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඊට පසුව,  විෂය 
භාර ඇමතිතුමා හැටියට ෙම් අත්ථක්ඛායි මිතයන්ෙග් අනුශාසනා 
අනුව වැඩ කරපු අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් වැඩ 
කටයුතුවලින් කිහිපයක් ගැන පසු ගිය දවසක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
මම ඔබතුමියෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. එහිදී ඔබතුමිය ලබා දුන් 
පිළිතුර මම නැවත ෙමම ගරු සභාෙව්දී කියවන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
අත්ථක්ඛායි මිතයින්ෙග් අනුශාසනා අනුව වැඩ කටයුතු කළාට 
පසු එම පිළිතුෙර් එකතුව රුපියල් මිලියන 237යි. ලක්ෂ 2,374යි.  
රුපියල් ලක්ෂ 2,374කුත්, 37,725ක මුදලක් අත්ථක්ඛායි 
මිතයින්ෙග් අනුශාසනා අනුව වැඩ කරලා  විෙද්ශ රැකියා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් මුදල් අපෙයෝජනයට ලක් ෙවලා, දූෂණයට ලක් 
ෙවලා, විනාශයට ලක් ෙවලා තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] අත්ථක්ඛායි 
ෙනොෙවයි, "අතයට කායි වාෙග්" මට ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙම්වා ඔක්ෙකොම ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් අත යටින්. ඒ මිතයින්ෙග් 
අනුශාසනා අනුව වැඩ කටයුතු කරලා ෙම්වාට ෙමොකද වුෙණ්? 
සමහර ඒවා මම නැවත මතු කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, වැදගත් 
කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා.  

හාලිඇල, විගාමික සම්පත් මධ්යස්ථානෙය් මුල් ගල් තියන්න 
පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 91ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
building එක හදන්න ෙකොපමණ ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? ඒ 
 ෙමොකක් හැදුවත්, රත්රන්වලින් හරි හදලා ඇති ෙන්?  ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල අමාත්යතුමියනි,  ඔබතුමියෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී මට 
ඒ සඳහා උත්තරයක් ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුල් ගල් තැබීෙම් උත්සවයට 
විතරක්  රුපියල් 9,157,000ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා නම්,  දැන් ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පතිඵලය ෙමොකක්ද?  රට ගියපු අයට -විෙද්ශ 
ගත ෙවන අයට- ඒෙකන් ලැබුණු පතිලාභය ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් අගය කරලා තිෙබනවාද? මුල් ගල ඒ 
පමාණෙයන් හරි තියලා ෙම්ක හදාගත්තා නම් අපට කමක් නැහැ.  
මුල් ගල තියන්න  රුපියල් ලක්ෂ 91ක් ෙහෝ වියදම් කරලා හදපු 
building එෙක් දැන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒක පැහැදිලි ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, සමහර ෙද්වල් තිෙබනවා කාපු බීපුවා ෙහොයන්න 
බැහැ ෙන්! දැන් සමහර තැන්වල කූට ෙල්ඛන සකස් කරනවා. 
Catering servicesවලටත්, හම්බන්ෙතොට පාගමනටත් හාලිඇලින් 
තමයි බත් ෙගනියලා තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට පාගමනට 
හාලිඇලින් ෙකොෙහොමද බත් ෙගන ගිෙය් කියලා අපට හිතා ගන්න 
පුළුවන් ෙන්? ඒක කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. කාපු බීපුවා 
ෙහොයන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත්, අඩුම තරෙම් විගාමික සම්පත් 
මධ්යස්ථානෙය් මුල් ගල් තැබීෙම් උත්සවය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
91ක් වියදම් කළා නම්, ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න ෙකොච්චර 
වියදම් ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ හදපු එෙක් දැන් පතිඵලය 
ෙමොකක්ද? ඒ රට ගියපු අයට ෙහෝ රට ගිහිල්ලා එන අයට ෙහෝ 
කාට හරි පතිඵලයක් තිෙබනවාද?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට පැනපු අයට නතර 
ෙවන්න තැන්  ඉතාලිෙය් තිෙබනවා ෙන්? ෙබෝට්ටුවලින් ෙහෝ ඒ 
රටවලට ගියාම ඒ යන අයට නතර ෙවන්න තැන් හදලා 
තිෙබනවා. හාලිඇෙල් එෙහම තැනක් හරි තිෙබනවාද?  ෙම්ක 
හදලා තිෙබන්ෙන් හාලිඇල. රට ගිහිල්ලා අතරමං ෙවලා එන අයට 
නවාතැන් ෙදන්න තැනක් හාලිඇෙල් හදලා තිෙබනවාද, විගාමික 
සම්පත් මධ්යස්ථානය කියලා. ෙම් වියදම් ලැයිස්තුෙව් සමහර 
ෙද්වල් ගැන අපට ඔබතුමියෙගන් දැන ගන්න ඕනෑ.  
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ඊළඟට, ඉඩම් බදු ගන්න කාරණය. ෙම් ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, 
ලක්ෂ 200ක -මිලියන 20ක- මුළු අත්තිකාරම් වියදම එකපාර 
ෙගවලා ඉඩමක් බදුෙගන  තිෙබන බව.  එම මුදල එකවර ෙගවලා 
තිෙබනවා. ඒක සාමාන්යෙයන් හිතා ගන්න බැහැ. ඒ කියන මුදලම 
අත්තිකාරම හැටියට ෙගවලා තිෙබනවා. දැන් ෙමොකද ඒකට 
වුෙණ්? දැන් එහි ඊළඟ පතිඵලය ෙමොකක්ද? ෙමොකද, ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් අනිවාර්ෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. කිරි 
අම්මාවරුන්ට දානය දීපු  එක ෙනොෙවයි. මැයි දිෙන්ට ෙපළපාළි 
ගියපු එක ෙනොෙවයි. ඒවා පැත්තකින් තියමු ෙකෝ. ෙමොකද, කන්න 
ෙබොන්න ගියපුවා පින් අෙත් ඒවා කියලා හිතමු ෙකෝ. ඒ ආකාරයට 
කන්න ෙබොන්න ගිය ඒවා පින් අෙත් කියලා හිතලා හරි 
ඔබතුමියලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්න කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 
දැන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒකට ෙහේතුව තමයි, තවම අපට 
ඔබතුමිය ගැන අහන්න, ෙහොයන්න ලැබිලා නැහැ. තවම විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශෙය් වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අහන්න, 
ෙහොයන්න ලැබිලා නැහැ. ඊළඟ අය වැෙය්දී අපි ඒ ටික කියන්නම්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මාස තුනයි ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපි ඒ ගැන දැන්මම කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, සමහර 

අය දැන් කියනවා, ෙහොරකම් අදින්න එපා, ෙහොයන්න එපා, ඒවා 
අහනෙකොට  ෙජොලි තිෙයයි කියලා. දැන්, අපි ෙම්  ෙජොලියටයි 
අදින්ෙන් කියලා කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්වා කරනෙකොට ෙලෙහසි වුණාට, අහෙගන ඉන්න අමාරුයි. 
කරනෙකොට ෙම් ඔක්ෙකෝම තමන්ෙග් රාජධානි වාෙග් තමයි. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම් දීපු උත්තරවල හැම ෙදයක්ම 2003 
අය වැය විවාදෙය්දී විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය යට ෙත් මම කථා 
කර තිෙබනවා; ෙම් හැම කරුණක් ගැනම කථා කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙවලාෙව්දී ඉතාම නිර්ලජ්ජිත විධියට ඒ ඇමතිවරුන් කෙළේ 
ෙමොකක්ද? ෙම්වාට උත්තර ෙදන එක ෙනොෙවයි කෙළේ. ඔවුන් ඒ 
ෙවලාෙව්දී අපට අපහාස කළා. අඩු තරමින්, ෙම්වාට නැවත 
උත්තර ෙදන්න තමන්ට සිද්ධ ෙව්වි කියලාවත් හිතලා කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. ඔවුන් කෙළේ අපට නින්දා අපහාස කරපු එකයි; අෙප් 
චරිත ඝාතනය කරපු එකයි. ඒත් කමක් නැහැ, රටට යහපතක් 
ෙවනවා නම්. නමුත් සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් රුපියල් මිලියන 
237ක්, එනම් රුපියල් ලක්ෂ 2,374ක් කියන්ෙන් රට යන 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලියි; දුක් විඳින අෙප් අම්මලා තාත්තලාෙග් 
සල්ලියි. කල්පනා කර බලන්න. 

ෙම්වාෙයන් ෙමොනවාද කරන්න බැරි? මා කියන්ෙන්, ෙම් මුදල් 
ෙයොදවා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබුණා කියලායි. එෙසේ කරන්න 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබියදී තමයි ෙම් තරම් මහජන මුදල් ලක්ෂ 
ගණනින් විනාශ කර තිෙබන්ෙන්. අප කියන්ෙන් ඒකයි. අප ෙම්වා 
කථා කරන්ෙන් ෙජොලියට ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමියනි. ෙම්වා 
ගැන කථා කරන්ෙන් ඇත්තටම තරහටත් ෙනොෙවයි. අපට 
ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම්වා නතර ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් ආයතන ගැන මිනිසුන්ට තිෙබන විශ්වාසය 
රැ ෙඳන්ෙන් අඩු තරමින් ෙම්වා නවත්වන්න පුළුවන් කමෙව්දයක්, 
සැලැස්මක් තිෙබනවා නම් විතරයි. රට යන ෙකෙනකු තානාපති 
කාර්යාලයකට යන්ෙන්, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශයට යන්ෙන් අෙත්, කෙර් තිෙබන ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම 
උකස් කරලායි. බැංකුෙව් තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම හින්දලායි 
යන්ෙන්. ලංකාෙව් ජීවත් ෙවන්න බැරි හින්දායි යන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම්වා දන්නවා. බැංකුවල 
තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම හින්දලායි ඒ අය යන්ෙන්. ලංකාෙව් 
ජීවත් ෙවන්න බැරි හින්දායි යන්ෙන්. ෙගවල් හැදීම, දරුවන් 
හැදීම, දරුවන්ට ඉගැන්වීම කියන ඒ හැම බලාෙපොෙරොත්තුවක්ම 
ෙපොදි බැඳලා ඒ සියල්ල ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශය ළඟ තබලායි 
යන්ෙන්. එෙහම යන මිනිසුන්ෙග් සල්ලියි ෙම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මම 
දන්නා තවත් ඒවා තිෙබනවා. රැකියා ඒජන්සිකරුවන්, ෙහොර 
ඒජන්සිකරුවන් සල්ලි දාපු බැංකු ගිණුම් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න. 
බත්තරමුල්ල මහජන බැංකුෙව් ගිණුමක් තිෙබනවා, ඒ ගිණුමට 
ඒජන්සිකරුවන් උෙද්ට සල්ලි දමනවා, හවසට ඒ ගිණුෙමන් 
සල්ලි ගන්නවා.  ෙම් ලැයිස්තුෙව් නැහැ ඒක. ගිණුෙම් ෙශේෂය 
බැලුෙවොත් සල්ලි නැහැ. මම ඇමතිතුමාට එදා අභිෙයෝග කළා, 
බත්තරමුල්ල මහජන බැංකුෙව් තිෙබන ඩිලාන් ෙපෙර්රා පදනෙම් 
බැංකු ගිණුෙම් විස්තර වාර්තාවක් -ෙකොෙහන්ද සල්ලි දැම්ෙම්, 
කවුද ගත්ෙත් ආදිය ඇතුළත් වාර්තාවක්- පුළුවන් නම් ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. දැන් ඒ 
පදනම ගිහිල්ලා ෙන්. ගරු ඇමතිතුමියනි, අපි ඔබතුමියෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අතු ෙකෝරල පදනම ෙම්කට ෙගෙනන්න 
එපා කියලා. අතු ෙකෝරල පදනම ෙම්කට ෙගන එන එකක් නැහැ 
කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇත්තටම එවැනි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමාට සැකයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සැකයක් තිෙබනවා. ඒක ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමිය ගැන 

ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් යන කමය ගැනයි සැකය. ෙම් යන 
කමය ෙම් විධියටම නම් යන්ෙන්, සැකයක් තිෙබනවා. ඉතිහාසය 
පුරා සිද්ධ වූ ෙද් ෙමයයි. සැකයක් තිෙබන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම් ජාතිෙය් වැඩ කරපු අයත් ඔබතුමියෙග් පැත්ෙත්ම 
ෙන් ඉන්ෙන්; නැවත ආණ්ඩුෙව්ම ෙන් ඉන්ෙන්; ඒ 
අමාත්යාංශවලම ෙන් ඉන්ෙන්; නැවත ආණ්ඩු පැත්ෙත්ම ෙන් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපට සාධාරණ සැකයක් ඇති ෙවන්න ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. මා කියන්ෙන්, 'ෙම් කමෙව්දය නතර කරමු.' කියලායි. 
ඇත්තටම ෙවන ෙද් ෙමොකක්ද? වැරැදි කරපු මිනිසුන්ට පිල් මාරු 
කළාම ආරක්ෂාවක් ලැෙබනවා නම්, ඒ නිසා වැරැදි කරනවා නම්, 
ඒක බරපතළයි. මා විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරන්ෙන් ඒකයි. 
මම ඔබතුමියෙගන් නැවත ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් 
මට කියන්න ඕනෑ කාරණාව තමයි, අත්ථක්ඛායි මිතයන්ෙගන් 
උපෙදස් ගන්න එපා කියන එක. ෙම් අත්ථක්ඛායි මිතයන්ෙග් 
උපෙදස්වලින් අත යට කායි ගනුෙදනු තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ඉල්ලීමත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා, ෙබොෙහොම සමීපව එම ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න දක්ෂ ෙකෙනක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇමතිතුමා විතරද දක්ෂ?  

1569 1570 

[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමියත් එෙහමයි. ඔබ ෙදපළම ඒ දක්ෂතාව තිෙබන 

අය හින්දා ඒකාබද්ධ ෙවලා -විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය කියන ෙදක ඒකාබද්ධ ෙවලා- අෙප් රටින් -
ලංකාෙවන්- එළියට යන්න ඕනෑ කවුද, නැත්ෙත් කවුද කියන එක 
හරියට තීරණය කරන්න. ලංකාෙවන් එළිය යන්න ඕනෑ අයෙග් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විධියට ෙසොයන්න ඕනෑ ගෘහ ෙසේවය ෙනොෙවයි. 
ගෘහ ෙසේවය පැත්තකින් තබලා, සැබෑවටම ලංකාවට විෙද්ශ 
විනිමය ෙගෙනන්න පුළුවන්, දැනුම මූලික වූ, දැනුම පාග්ධනයක් 
වූ, දැනුම ආෙයෝජනයක් වූ ෙවළද ෙපොළ අපි ෙසොයමු. එෙහම 
ෙහව්ෙවොත් අෙප් රටට මීට වඩා විෙද්ශ විනිමය එන්න පුළුවන් 
කියන එකත් අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
 

[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, 
එතුමන්ලා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කාටවත් මඩ ගහන්න 
ෙනොෙවයි, විෙනෝෙදකට ෙනොෙවයි කියලා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා, රෙට් පැවැත්ම 
සඳහා, රෙට් අනාගතය සඳහා ඔබතුමා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරනවා. අපි සියලු ෙදනාම ඒ කාලෙය් තක්කඩින්ට, ෙහොරුන්ට 
විරුද්ධව එකට සටන් කරපු කට්ටිය. මම හිතන විධියට අෙප් 
තලතා අතුෙකෝරල මැතිතුමියටත්, මංගල සමරවීර මැතිතුමාටත් 
ඔබතුමාෙගන් ලැබුණු චරිත සහතිකය ෙලෙහසිෙයන් ලබා ගන්න 
පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් කටින්ම ඔබතුමා කිව්වා, 
"දක්ෂ ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්" කියලා. ඔබතුමාෙග් ඒ පකාශය 
මමත් හද පත්ෙලන්ම පිළිගන්නවා. තලතා අතුෙකෝරල මැතිතුමිය 
මම හඳුනන්ෙන් අද ඊෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි. අවුරුදු 15ක පමණ 
කාලයක් තිස්ෙසේ එතුමිය ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. එතුමියෙග් සෙහෝදරයා රුපියල් 
ලක්ෂ 900ක් විතර ණය ෙවලා ෙද්ශපාලනය කළා. එතුමා ඉතාමත් 
පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කරලා, ඉතුරු ටික එතුමියට කරන්න තියලා 
අවසන් ගමන් ගියා. නීතිඥවරියක් වශෙයන් කටයුතු කරන එතුමිය 
සභාපතිවරුන් එෙහම පත් කරද්දී -තවත් මන්තීවරෙයක් කිව්වා 
වාෙග්- ඒ සියල්ල ඉතාමත් පැහැදිලිව සිදු කළා. ෙම් ර ෙට් ඉදිරි 
අනාගතය තකා, ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන පිරිසිදු පාලනයක් තකා, ෙම් රෙට් දියුණුව තකා එතුමිය 
එතුමියෙග් කාර්ය භාරය ඉතාම මැනවින් ඉටු කරනවා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා අපට 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් කාන්තාවන් 
පිට රට යැවීමට අපිත් කැමැති නැහැ. පුහුණු කාර්මිකයන් වශෙයන් 
මිනිසුන් පිට රට යවන්න පුළුවන් නම් අපිත් කැමැතියි; ආදෙරයි. 
හැබැයි අෙප් ෙම් නැඟණිෙයෝ, අෙප් සෙහෝදරිෙයෝ පිට රට යන එක 

නැවැත්වූවාට පස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල ඉන්න අයට කන්න 
ෙබොන්න ෙදන්ෙන් අපිද? ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් 
රට දියුණු කරන්න විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්ෙන්. 
ෙකොරියාව, තායිලන්තය, මැෙල්සියාව වැනි රටවල් දියුණු වුණු 
ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙම් රෙට් අපනයන වැඩි කරන්න, 
ෙම් ර ෙට් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න, කර්මාන්ත පටන් ගන්න, 
සැහැල්ලු කර්මාන්ත පටන් ගන්න, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් විශාල 
කර්මාන්ත පටන් ගන්න ඕනෑ කරන අත්තිවාරම අපි දමනවා. අපි 
යහ පාලනය ඇති කළා. නීතිය කියාත්මක කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
සමඟ පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙගොඩාක් සටන් කළ පුද්ගලෙයක් 
තමයි මම. හැබැයි එතුමා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා වශෙයන් 
කරන කාර්ය භාරය අපි අගයන්න ඕනෑ. ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
මැතිතුමාට පසුව බිහි වූ, එතුමාට වාෙග්ම දක්ෂතාවක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මංගල සමරවීර මැතිතුමා කියා කරනවා. 
ෙවනසක් තිෙබන්ෙන් ඉස්ෙකෝල ෙදෙක් විතරයි. කදිර්ගාමර් 
මහත්මයා මහනුවර තිත්ව විද්යාලයට ගිෙය්. මංගල සමරවීර 
මහත්මයා ෙකොළඹ Royal College එකට ගිෙය්. ඒ නිසා එතැන 
ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. ඒ හැෙරන්න ෙවන අඩු පාඩුවක් 
නැහැ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
කදිර්ගාමර් මහත්මයා කළා වාෙග්ම කාර්ය භාරයක් දක්ෂ ෙලස 
ෙමතුමා කරලා තිෙබනවා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙහොරකම් ගැන කථා කළා. 
ෙම් වන විට තානාපති ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල 
වශෙයන් සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. විශාල කාර්ය භාරයක් කරන 
අෙප්  සුමන්තිරන් මහත්මයා ගැනත් මම ෙපොඩ්ඩක් කථා 
කරන්නම්, එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා. එතුමාත් 
ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරන මහත්මා ෙද්ශපාලනෙය් නියුතු 
මන්තීවරෙයක්. ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙත් ෙකෝප්පෙය් 
කිඹුල්ලු දකිනවා වාෙග් ඔබතුමා හැම ෙවලාෙව්ම අෙප් වැරදි 
දකිනවා. සුමන්තිරන් මහත්මයා ෙම් පැත්ෙතන් අෙප් අඩු පාඩු 
ෙහොයනවා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහත්මයා අෙනක් පැත්ෙතන් 
අෙප් අඩු පාඩු ෙහොයනවා. අපට ෙම් දුන්ෙන්, පඹ ගාලක්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් රට කාලා, නාලා, ඉවර 
කරලා, අවුල් කරලා තමයි අපට ලබා දුන්ෙන්. ඒක තමයි අපි ෙම් 
ලිහන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙදපැත්ෙතන්ම නඟන ෙම් ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් අපට යම් කිසි ආකාරයක සවන් දීමක් කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි අපට 
කරන්න පුළුවන් උපරිම කාර්ය භාරය ඉටු කරනවා. අපට 
ෙපෞද්ගලික න්යාය පත නැහැ. හම්බ කරන්න, පගා ගහන්න, 
ෙකොමිස් ගහන්න න්යාය පත නැහැ. තමන්ෙග් සගයන්ට රස්සා 
ෙදන්න, ඔවුන් සභාපතිවරු කරන්න අපට කිසිම වුවමනාවක් 
නැහැ. 

ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය අපි 
දන්නවා. අපි ඒ ඉන්න සිර කරුවන්  නිදහස් කරන්න ඕනෑ, යම් 
කිසි නීතිමය කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කරලායි. ඒ වාෙග්ම එහා 
පැත්ෙතන් සිටින අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහත්මයා 
කියනවා, එෙහම ඇප ෙදන්න එපා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියනි, මට ෙපොඩ්ඩක් සහෙයෝගය 
ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමියනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, අෙප් කථිකයාට disturb ෙවනවා කියලා 

කියනවා. 

1571 1572 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, අපි සියලු ෙදනාම 

එකතු  ෙවලා ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියාත්මක 
ෙවන්න ඕනෑ කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තානාපති ෙසේවය ගැනත් කථා 
කරන්න ඕනෑ. මම ගියපු හැම රටකම අෙප් රෙට් තානාපති ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් විශාල අගය කිරීමක් කළා. මම කැනඩාෙව් ගියා. 
පාකිස්තානෙය් දූත පිරිසක් ආවා. තානාපතිවරුන් පත් කරලා 
තිෙබන ආකාරය, පමාණය සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් විශාල ඇගයීමක් 
කළා. අෙප් රට සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල වශෙයන් ආඩම්බර 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, -දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සභාෙව් ඉඳලා එළියට ගියා. එතුමාත් 
හිටියා නම් ෙහොඳයි- 2013 වසර වන විට career diplomatsලා 
හිටිෙය් සියයට 36යි. ෙම් වන විට සියයට 60ක් දක්වා පත් කරලා 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් යහළුවන්, සගයන් ෙනොෙවයි ෙගොඩාක් 
ෙවලාවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ  රටවලින් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
අපට ෙහොඳ පතිරූපයක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් බිලියනයක 
පමණ මුදල් පමාණයක් ෙම් අමාත්යාංශය ෙම් වන විට ඉතුරු කර 
තිෙබනවා. විනාඩි දහයයි, මට කථා කරන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා මාෙග් ළඟ තිෙබන ෙම් සියලු ලියකියවිලි මම සභාගත* 
කරනවා.  

නාස්තිය නතර කර, රුපියල් බිලියනයක පමණ මුදල් 
පමාණයක් ෙම් අවුරුද්ද අවසාන ෙවනෙකොට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු  අගමැතිතුමා, ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා 
ඇතුළු ෙම් අමාත්යාංශය ඉතිරි කර තිෙබනවා.    

ෙකොෙහොමද ෙම් නාස්තිය  කෙළේ?  ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන  
මන්තීතුමා  ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්  සිටියා  නම් ෙහොඳයි.  
එතුමාෙගන් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා ඒ කාලෙය් 
පශ්නයක් ඇහුවා. එතුමා -අෙප් යහළුවා- ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා.  එතුමා ඇහුවා, "විෙද්ශ කටයුතු සඳහා Monitoring MP 
ෙකෙනක්  සිටියාද?" කියා. [බාධා කිරීමක්]  දැන් "ඔව්"  කිව්වා. ඒ 
කාලෙය්  "නැහැ" කිව්වා. මට ලැබී තිෙබන  සඡින් ද වාස ් 
ගුණවර්ධන හිටපු මන්තීතුමාෙග් expenses මම ෙපන්වන්නම්; the 
details of expenses of former Monitoring MP.  මම  
ඔබතුමාන්ලාට ෙපන්වන්නම්. ෙම්  ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු අය පිටරට ගිහින් blue films සඳහා සෑෙහන මුදල් 
පමාණයක් වියදම් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Just to correct you, Hon. Minister, there was no 

official capacity of a Monitoring MP. That is why I said 
there was no Monitoring MP.  

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Right, thank you. You were not aware of its official 

capacity, but I know that in your mind, you knew that, 

unofficially, there was - [nterruption.] ඔබතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ ෙරජිමය ආරක්ෂා කළ නිසා  ඔබතුමාෙග් 
නම කියා කියන්ෙන්. ඔබතුමා අපි සාමාන්යෙයන් ෙගෞරව කරන 
මන්තීවරෙයක්.  

That MP had ordered Remy Martin Cognac. නිකම් 
ෙනොෙවයි. He had ordered two bottles at US Dollars 195 
each. Then, Wagyu Beef. ෙම් ඇහුවාමයි, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තිතුමනි. Wagyu Beef මම අහලාවත් නැහැ.  
මමත් මස් කාලා තිෙබනවා. ෙමෙහම  මසක් නම්  අහලාත් නැහැ; 
දැකලාත් නැහැ; රස බලලාත් නැහැ. "Wagyu Beef" කියන මස් 
වර්ගය හැම තැනින්ම order කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] Wagyu  
Beef. ඒ වචනය හරිද දන්ෙන්ත්  නැහැ. That was ordered in 
New York at US Dollars 288.  ඔබතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීම 
පිණිස මම ෙම් ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා.  

Then, at Waldorf Astoria - [බාධා කිරීම්]  ඔබතුමා දන්නවා. 
Beef එක කාලා තිෙබනවා. Then, at the Waldorf Astoria from 
23rd to 28th September, 2014. ඒ කාලෙය් කාපු හැටි ෙම් 
ෙපන්වන්ෙන්. අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල් අරෙගන ගිහිල්ලා, 
විනාශ කරපු මුදල් පමාණයයි මම ෙම් ඔබතුමන්ලාට 
ෙපන්වන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] Sir, the former MMP has spent 
US Dollars 77 to watch three movies. ඒ කියන්ෙන් blue 
films. [බාධා කිරීමක්] මම බැලුෙව් නැහැ. එතුමා බැලුවාය කියා 
දාලා තිෙබනවා. Hotel එෙක්දී ෙම්වා බැලුවාම බැලුවාය කියා 
hotel එෙක් බිලට වැෙටනවා. [බාධා කිරීම්]  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් Head Office  එකද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. He had 
rented a total of seven movies for a sum of US Dollars 130 
with taxpayers’ money. ෙම්, films  බලන්න. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙමන්න අහගන්න. Morton Steakhouse එෙක් 14th 
July, 2014 දින බිල.  US Dollars 3,627 had been spent for 15 
guests. ෙමන්න බීපු බීම වර්ග. JW Black whisky at US Dollars 
24; Tanqueray gin at US Dollars 33.75; Bombay Rocks gin 
at US Dollars 11.50; Hendrick’s Rocks at US Dollars 13.75 - 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට nothing.  ඔබතුමාට දැන් nothing. 
[බාධා කිරීම්] You are not supposed to use Government 
money for drinks, for alcohol. That is our grievance. Hon. 
Dinesh Gunawardena, you fought for the poor people those 
days. But now, you encourage Government officials and 
Government MPs going abroad and drinking out of the 
Government coffers. - [Interruption.] How can you speak 
like that? - [Interruption.] Whisky is bad. You are not 
supposed to put bills for alcohol to be paid by the 
Government coffers. If you are doing that, stop it now. We 
are not supposed to do it as Government MPs or Ministers. 
Learn it, please. Then, he had also ordered Glenfiddich 15 
Year Old single malt whisky at US Dollars 16, Hendrick’s 
Martini at US Dollars 16, Patron Silv Margaritta gin at US 
Dollars 16, Patron Silv Margarita Tequila at US Dollars 16, 
Grey Goose vodka at US Dollars 12.75, Grey Goose Rocks 
vodka at US Dollars 520 and JW Black Rocks whisky at US 
Dollars 13.75. The total bill - [Interruption] මුළු බිලම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, US Dollars 1,777යි. - 
[Interruption] රුපියල් ලක්ෂ තුනක බීලා, 15 ෙදෙනක්. [බාධා 
කිරීම්]  

 

1573 1574 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මයිකල් ජැක්සන්ෙග්, මැෙඩෝනා ෙග් කාෙග් ෙහෝ බිලක්ද 

නැත්නම් ඔබාමාෙග් බිලක්ද ඔය? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ. සජින් වාස් ඔබාමාෙග්. 2014 වර්ෂෙය්. මුලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, අධීක්ෂණ මන්තීවරෙයක් නැහැ කියා ඒ 
මන්තීවරයා ගිහින් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් විස්කි, ජින්, 
රම්  US Dollars 1,777ක බීලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්වා ෙහොඳ වැඩද කියා බලන්න. මම ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ, එක 
බිලක් විතරයි. ඉතුරු බිල් ටිකත් මම කියන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව අවසාන වී ෙගන 

යනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අෙප් පැත්ෙතන් ෙව්ලාව 

ඉල්ලාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මට තව ෙව්ලාව තිෙබනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැනට විනාඩි ෙදොළහක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ටික ෙව්ලාවක් ලබා 

ෙදන්න. මම තවම එක බිලයි, ඉදිරිපත් කෙළේ. තව බිල් හතරක්, 
පහක්ම තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම බිල් ටික හැන්සාඩ්ගත කළා නම් ෙහොඳයි. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Joe’s Seafood එකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,199ක බිලක් ෙගවා තිෙබනවා. ඊට පසුව 
තවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 384ක්  Joe’s Seafood එකට - [බාධා 

කිරීම්]- ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ෙම් 
ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් කාපු කෑම. BLT Steak  - [බාධා කිරීම්] 
ෙම්ක අහ ගන්න. BLT Steak එෙකන් 15 ෙදෙනක් කාපු බිල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 6,500යි. ඒක රුපියල් ලක්ෂ 13ක වාෙග් 
පමාණයක්. ෙමන්න ෙම් විධියටයි, ඒ කාලෙය් කාලා තිෙබන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් තව බිල් තිෙබනවා. 
Four Seasons එකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,771ක් ෙගවා 
තිෙබනවා. ඒ 10 ෙදෙනක් කාපු බිලක්. ඒ වාෙග් බිල් තව 
ෙගොඩාක් තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න මට ෙව්ලාව 
නැහැ. මම ෙම් සියල්ල මීට කලින් සභාගත කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විනාශය -[බාධා කිරීමක්] 
නැහැ. අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමන්ලා ඒ කාලෙය් සිටියා. 
ෙම් කර තිෙබන විනාශය අද වනවිට අපි නවත්වා තිෙබනවා. අෙප් 
කවුරුවත් ගිහින් ඔෙහොම විනාශ සිදු කරන්ෙන් නැහැ. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කලින් කිව්වා, ෙම් රජෙයන් සිදුවන 
වැරදි ෙමොනවාද කියා ලබන සැෙර් Budget එක එනෙකොට ෙසොයා 
ගන්නවාය කියා. නමුත්  එෙසේ ෙසොයා ගන්න හම්බෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඉඳලා හිටලා ෙදතුන් ෙදෙනකුෙග් -ෙමොකද, අෙප් පක්ෂය 
ෙදවිවරුන්ෙගන් හැදුණු පක්ෂයක් ෙහෝ රජයක් ෙහෝ ෙනොෙවයි- 
ෙපොඩි වැරදි ෙදක, තුනක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි. නමුත් 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා වාෙග්ම අෙප් මන්තීවරුනුත්, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මංගල සමරවීර මැතිතුමා, තලතා අතුෙකෝරල 
මැතිනිය ආදි අයත් අද විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කරනවා.  

මම දන්නවා, අෙප් රට ගැන හිතලා ඔබතුමන්ලා සංෙව්දී 
කාරණා ඉදිරිපත් කරනවාය කියා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මැතිතුමා හැම ෙව්ලාෙව්ම මට ඇවිත් කියනවා, ෙමන්න ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා සැලකිලිමත් ෙවන්නය කියා. මම එය 
අගය කරනවා. අපි සැලකිලිමත් ෙවනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කියන්ෙන් රටට ආදරය 
කරන නායකයන් ෙදෙදෙනක්. ඒ වාෙග්ම රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ගැන ෙහොඳ තක්ෙසේරුවක් තිෙබන නායකයන් ෙදෙදෙනක්. ඒ 
නායකයන් සමඟ එකතු ෙවලා ඔබතුමන්ලා සහ අප 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවන රට බිහි කිරීමට සහෙයෝගය ලබා ෙදමු.  

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ අමාත්යතුමා කරන කාර්ය භාරය අප 
අගය කළ යුතු ෙවනවා. විෙද්ශ පතිපත්තිය, GSP සහනය වාෙග්ම 
අපට අවශ්ය අෙනකුත් සහනයන් ලබා ගැනීෙම්දී, අෙප් 
අපනයනයන් වැඩි කර ආදායම වැඩි කරලා යහ පාලනය ඇති 
කිරීමට අත්තිවාරම දැමිය යුතුයි. ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් කරන ඒ කාර්ය භාරයට ඔබතුමන්ලා අපට සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, අපි ඒ කාර්ය භාරය හරියට කරනවා. තිබුණු 
ආණ්ඩුව සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා තුළ තිෙබන විෙව්චන ගැන අපි 
දන්නවා. හිත ඇතුෙළේ කැකෑෙරන දුක අපි දන්නවා. ඒ නිසා  ෙම් 
කරන සාර්ථක කියාදාමයට ඔබතුමන්ලාෙග් උපරිම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්නය කියමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.30] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைளத் ெதாிவிக் 
கச்  சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி கூ ம் 
அேதேநரம், கு கிய ேநரேம இ க்கின்றப யால் ஒ சில 

க்கியமான க த் க்கைள இங்கு குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். ெவளிநா களில் வாழ்கின்ற எம்மவர்க க்கு 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இரட்ைடப் பிரஜா ாிைம ெகா ப்பதற்கு ன்வந்தைம 
குறித்  நான் இந்தப் திய அரசுக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
அத் டன், லம்ெபயர்கின்றேபா  18 வயைதத் தாண்  
யி ந்தவர்க க்கு வாக்குாிைம வழங்குமா ம் இந்தச் சந்தர்ப் 
பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வா  வாக்குாிைம 
வழங்கினால் அந்த மக்கள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியி ம் 

ன்ேனற்றத்தி ம் கூ ய கவனெம ப்பார்கள். அத்ேதா , 
தங்க ைடய நாட் ல் தங்க ைடய மக்கைளப் பற்றிய 
தவறான க த் க்கள் ெவளிவ கின்றேபா  அ குறித்  
ேநாில் வந்  பார்த் , குறித்த விடயங்களில் ேநர யாகப் 
பங்ெக த்  உண்ைம நிைலைமைய அறிந் ெகாள்வார்கள். 
ஆகேவ, அவர்க க்கு இரட்ைடப் பிரஜா ாிைம மாத்திரமல்ல, 
வாக்களிக்கும் உாிைமைய ம் வழங்குமா  நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம் இலங்ைகயி ந்  லம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
வாழ்கின்ற நா களி ள்ள எம  தரங்களில் தமிழ் 
ெமாழிையப் ேபசக்கூ ய அதிகாாிகைள அதிகளவில் 
நியமிக்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  மக்களின் 
கலாசாரங்கைளப் பிரதிப க்கக்கூ ய வைகயில் கலாசார 
அ வலகங்கைள ம் அந்தந்த நா களில் அைமக்க ேவண் ம். 
அத் டன், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மக்களின் உள் ர் தயாாிப் க்கைள விற்பைன ெசய்யக்கூ ய 
வைகயில் விற்பைன நிைலயங்கைள அங்கு அைமக்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த 30.11.2015 அன்  நிைலயியற் கட்டைள 23(2) 
இன்கீழ் நான் எ ப்பிய வினா க்கு அரசு சார்பில் ெகளரவ 
மங்கள சமர ர அவர்கள் பதிலளித்தி ந்தார். அந்தக் 
ேகள்விக்குப் ெபா ப் டன் பதிலளிக்கப்பட்டதற்கு அவ க்கும் 
அரசுக்கும் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். அதில் 
பிரதானமாக ன்  ேகள்விகைளக் ேகட் ந்ேதன். 

தலாவதாக, தமிழ் அரசியல் ைகதிகைளப் ெபா மன்னிப்  
அ ப்பைடயில் வி விக்குமா  ேகட் ந்ேதன். நான் 
மாத்திரமல்ல, இந்தப் பாரா மன்றத்தி ள்ள ேவ  சில தமிழ் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் ெபா மன்னிப்  அ ப் 
பைடயில் இவர்கைள வி விக்குமா  ேகட் ந்தார்கள். ஐந்  
வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட காலம் த த்  ைவக்கப்பட் ப் 
பவர்கள் ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் வி விக்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய நான் மீண் ம் இச்சைபயில் 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இரகசியத் த ப்  காம்கள் சம்பந்தமாகக் 
ேகட் ந்ேதன். இந்த விடயம் ெதாடர்பாகத் தமிழர் 
தரப்பி ந்  ெப மளவில் க த் க்கள் வந் ெகாண் க் 
கின்றன. என் ைடய ேகள்விைய அைமச்சர் அவர்கள் 
தவறாக எ த் க்ெகாண்டாேரா ெதாியவில்ைல. இரகசிய 
த ப்  காம்கள் இன்றி ப்பதாக நான் ெசால்லவில்ைல. 
கடந்த காலங்களில் அவ்வாறான இரகசிய த ப்  காம்கள் 
இ ந்தி ந்தால் அைவ எங்ெகங்கு இ ந்தன? எத்தைன ேபர் 
அங்கு த த் ைவக்கப்பட்டார்கள்? அவர்கள் தற்ேபா  
எங்கி க்கின்றார்கள்? என்ற விடயங்கைளத்தான் ேகட் ந் 
ேதேனெயாழிய இன்ைறய திய அரசு -  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
You were in that Government. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is what I was telling him.  It was under his 

Government it happened.  His Government has- 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 I did not know that. Now only the story is coming 

out. So, that is why I am asking the new Government to 
find out whether it was there or not.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Why? You are the one who ran one of those camps.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Please do not interrupt. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You are the one who ran one of those secret camps. 

Now why are you asking  this Government? You are also 
responsible for all of those. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
So, you may support the LTTE. You have run several 

camps. We know what happened during the LTTE time.  
You supported the LTTE. Anyway, I will come to that 
later.    
 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ெசால் ங்கள்! ெசால் ங்கள்! 'பார்க் ேராட் ல்' 

ஒன்றி க்கிற .  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர்தான் அரசியல் 

காரணங்க க்காக இந்தக் கைதைய ெவளியில் எ த்தி ந் 
தார்கள். பிரதமர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்தெபா  
அவர்கள் ன்னிைலயில்தான் நான் அ பற்றிக் ேகட்  

ந்ேதன். கபட ேநாக்கத்ேதா  இவ்வாறான கைதகைள 
இவர்கள் ெசால்கின்றார்கெளன் ம் எனக்கு ஒன் ம் 
விளங்கவில்ைலெயன் ம் அவ்வாறான காம்கள் இ ந்தால் 
அைத ெவளிப்ப த் மா ம் ேகட் ந்ேதன். அப்ெபா  
பிரதமர் அவர்கள், அவ்வா  காம்கள் எ மில்ைலெயன் ம் 
அப்ப  இ ந்தால் அைதத் தனக்குத் ெதாியப்ப த் மா ம் 
ெசான்னார். அங்கு ச கமளித்தி ந்த தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட 
ைமப்பினர் அப்ெபா  ெமளனமாக இ ந்  விட்டார்கள். 
அதன்பிறகு நாடா மன்றத்தி ம் அந்தக் ேகள்விைய  
எ ப்பியெபா , அவ்வா  ஏ ம் இல்ைலெயன்  பிரதமர் 
அவர்கள் ெசான்னார். அப்ேபா ம் அைமதியாக இ ந்  
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விட் , இப்ேபா  தங்க ைடய சுயலாப அரசிய க்காக 
அவர்கள் அைதப் பற்றித் தி ம்பத்தி ம்ப ேகட்கின்றார்கள்.  

அரசியல் ைகதிகைள வி விக்க ேவண் ெமன்ப ம், 
காணிகைள - நிலங்கைள வி விக்க ேவண் ெமன்ப ம், 
இரகசியத் த ப்  காம்கள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைள 
ெவளிப்ப த்தேவண் ெமன்ப ம் இன்  தமிழ் மக்களின் ஒ  
ெபா வான ேகாாிக்ைகயாக  ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. 
தமிழ் மக்கள் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி அல்ல  
ஆர்ப்பாட்டங்கைள நடத்தி அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண 

யல்வதற்கு ன்பாக அந்த மக்களின் ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கிற பிரச்சிைனகைள அரசாங்கம் உணர்ந் , 
அவற் க்குத் தீர்  காணேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்வேதா , என் ைடய ேகள்விக்கு ெபா ப்பாகப் பதில் 
கூறியதற்கு அைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்க க்கு மீண் ம் 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ රැකියා 

අමාත්යාංශෙය්ත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට සහභාගි 
වීමට ලැබීම ගැන සතුටට පත් වනවා. කාලයක් විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
නිලධාරිෙයක් හැටියට මා ෙසේවය කර තිෙබන නිසා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට අදාළව මෙග් කථාව කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ජනවාරි 08වන දා ෙම් රටට ලැබුණු පුරවැසි නිදහස වැඩිපුරම 
භුක්ති විඳින්ෙන්, ඉතාම සතුටින් භුක්ති විඳින්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය කියලා මා කියන්න කැමැතියි. දැන් ෙමොෙහොතකට 
කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා, ඊනියා අධීක්ෂණ 
මන්තීවරුන්ෙග් කාර්ය භාරය ගැන. මා "ඊනියා" කියලා කිව්ෙව්, 
ෙමහිදී එතුමන්ලා නිල වශෙයන් පත් වුණාද, ෙනොනිල වශෙයන් 
පත් වුණාද කියා මතයක් පැන නැඟුණු නිසායි. ෙමොන විධියට පත් 
වුණත් ඒ මන්තීවරුන් කෙළේ ඒ අමාත්යාංශය හරහා රට 
කාබාසිනියා කිරීමයි. ෙලොකු ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කළා, බීපු 
මත්පැන් ගැනත්, බලපු චිතපට ගැනත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් තස්තවාදය නිසා මුළු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයම භීතිෙයන් සලිත ෙවලා ගිය අවස්ථාවක් තිබුණා.  

අපට මතකයි, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්දී රාජකාරිමය 
වශෙයන් පිළිගත්තාය කියලා, ඒ නිලධාරි මහත්මයාව ෙකොළඹට 
මාරු කරලා එව්ව බව. ඒ කාලෙය් මා කැනඩාෙව් විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
හිටපු නිසා ඒ පිළිබඳව ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම කෙළේ. ඒ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම පමණක් 
ෙනොෙවයි. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට භාර දීලා තිෙබන නිල 
රාජකාරිය වන රෙට් පතිරූපය පවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් 
තානාපති කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිබියදී, රුපියල් මිලියන 399ක් 
වියදම් කරලා තවත් විෙද්ශීය සමාගමකට භාර දුන්නා, ඒ 
කටයුත්තම කරන්න. එෙහම කරලා තානාපතිවරුන් ෙත් ෙකොළ 
ෙවෙළඳාෙම් ෙයදුණා. එවැනි පහළ මට්ටමකට විෙද්ශ ෙසේවය 
ඇදලා දැම්මා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
කාලය ඇතුළත අපි විශාල අරගලයක ෙයදුණා. පසු ගිය රජය 
ෙගන ගිය ෙමෝඩ -අඥාන-, උද්දච්ච විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසා 
විෙද්ශ රටවල් අපි සමඟ තරහ වුණා, අපට මිතයන් නැති වුණා, 
රෙට් ෙහොඳ පතිරූපය නැතිව ගියා. මා හිතන හැටියට මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමාටත්, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම ඉතාම කීර්තිමත් රාජ්ය තාන්තික නිලධාරිනියක් වන 
වර්තමාන ෙල්කම් චිතාංගනී වාගීස්වර මැතිනියටත් විශාල 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙම් වැටී 
තිෙබන අගාධෙයන් ෙගොඩ ගන්න. අද ඒ කටයුත්ත ඉතාම 
සාර්ථකව ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවාය කියන එක ෙගෞරවෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකටි කාලයක් ඇතුළත 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙමවැනි ෙවනසකට ලක් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට රෙට්ත්, ජාතිෙය්ත් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

දැන් මා ෙවනත් කාරණාවක් ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. 
දැන් අපි ෙම් රට සංහිඳියා මාවතකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලයන් ආපු නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීමත් සමඟම අෙප් ෙද්ශීය යන්තණය පිහිටුවා ඒ 
සංහිඳියා කියාවලිය ඉදිරියට යනවාත් එක්කම මුළු ෙලෝකයම අපි 
ෙදස බලා ෙගන ඉන්නවා, ශී ලංකාව මානව හිමිකම් රකින 
රාජ්යයක් හැටියට ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා පකාශ කළා වාෙග් අප මානව 
හිමිකම්  ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, විෙද්ශ රටවල් අපට කියන නිසා 
ෙනොෙවයි. අපි ශිෂ්ට සම්පන්න ශීලාචාර රාජ්යයක් හැටියට 
ඉදිරියට යනවා නම් විෙද්ශ රටවල් අපට කිව්වත්, නැතත්, ජගත් 
පර්ෂදයන්හි  ෙයෝජනා කළත්, නැතත් අපි උපරිම මානව හිමිකම් 
රකින රාජ්යයක් හැටියටයි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් 
කටයුත්ෙත්දී අෙප් ජන වර්ග අතර තිෙබන සංහිඳියාව ඉතාම 
වැදගත්. ඒෙක් වාසිය ලැෙබන්ෙන් අෙප් රටටයි; මානව හිමිකම් 
රැකීෙම් වාසිය ලැෙබන්ෙන් අෙප් රටටයි. ෙම් කියා මාර්ග ගත්ත 
ගමන්ම අවශ්ය නම්  GSP plus සහනය නැවත ලබා ගැනීමටත්, 
මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවත ලබා ගැනීමටත් හැකි වනවා 
වාෙග්ම වැඩිපුර ආර්ථික අවස්ථා, වෘත්තීය අවස්ථා අපට විවෘත 
වනවා. ෙම් කාරණය ෙදස ජාතිවාදෙයන් අගතියට යන්ෙන් නැතුව 
බලන්න ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් 
වනවා, ජාතික ආරක්ෂාව නැහැ, ජාතික ආරක්ෂාව අනතුෙර් 
කියලා කෑ ගහනවා.  

ඇත්ෙතන්ම ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම අනතුරක් ෙවලා නැහැ. 
ඒ ජාතිවාදින් නම් විශාල අනතුරකට වැටී සිටිනවා, තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන පැවැත්ම සම්බන්ධෙයන්. අපි ඒ ගැන සතුටු වනවා. 
"ජාතික ආරක්ෂාව අනතුෙර්, අනතුෙර්, අනතුෙර්" කියලා ඔවුන් 
වැඩිපුර කෑ ගහන්න, කෑ ගහන්න ඔවුන් ඇත්ත වශෙයන්ම 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "අෙන්! අපි අනතුෙර්, අපි අනතුෙර්, 
කවුරුන් ෙහෝ තස්තවාදිෙයක් ඇවිත් ෙම් රෙට් ෙලොකු අවුලක් ඇති 
කරන්න, අන්න එතෙකොටයි අෙප් පැවැත්ම තිෙබන්ෙන්" කියන 
එකයි ඔවුන් කියන්ෙන්. එම නිසා අද ෙම් රටටත්, ෙම් රෙට් 
පතිරූපය වර්ධනය කරන්න සැදී පැහැදී සිටින විෙද්ශ 
අමාත්යාංශයට අපි කියන්ෙන්, බය නැතුව ෙම් සංහිඳියා කියාවලිය 
ඉස්සරහට ෙගන යෑම සඳහා නැඟිටින්න කියලායි.  

එහිදී අපිට විෙශේෂ වැඩ කටයුත්තක් කරන්න තිෙබනවා. ඒ 
කාරණය ගැන මම විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි.   
ශී ලාංකික විගමනික පජාව විෙශේෂෙයන් ජීවත් වන බටහිර 
යුෙරෝපය, උතුරු ඇෙමරිකාව සහ ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල අපට 
විෙශේෂ වැඩ කටයුත්තක් කරන්න තිෙබනවා. ෙම් ලංකාෙව් සිටින 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජන වර්ග අතර දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
සමඟිය, සංහිඳියාව හා ෙම් ෙගොඩනැ ෙඟන නව සාමය පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවම හරිහැටි දැනීමක් ෙහෝ අත් දැකීමක් ඒ රටවල ජනතාව අතර 
නැහැ. ඒ රටවල සිටින සිංහල ජනතාව අතරත් නැහැ; ඒ රටවල 
සිටින ෙදමළ ජනතාව අතරත් නැහැ.  

එම රටවල ජීවත් වුණු පුද්ගලෙයක් හැටියට මම දන්නවා, 
ඔවුන් තවම ඒ පැරණි ෙභ්දභින්නතා වගාදිගා කර ගනිමිනුයි 
සිටින්ෙන් කියන එක. ඒ නිසා  අෙප් රෙට් තානාපති සහ 
ෙකොන්සල් කාර්යාලවලට ෙම් ෙව්ලාෙව් විෙශේෂ කටයුත්තක් 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් රෙට් සිටින අෙප් 
පජාවන් අතර සිදු ෙවන්නා වූ ෙම් ෙවනස පිළිබඳව ඒ රටවල ජීවත් 
වන ජනතාව ෙහොඳින් දැනුවත් කරලා, ඒ අය අතර සමඟිය ෙගොඩ 
නැඟීම. ඒ සඳහා ඒ තානාපති කාර්යාල හරහා විෙශේෂ වැඩ 
 ෙකොටසක් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 ගරු මංගල සමරවීර අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
එළෙඹන නිදහස් උත්සවයට සමගාමීව ෙම් හැම රටකටම 
නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් යවලා,  ඒ පජාවන් එකතු කරලා අෙප් රෙට් 
ජාතික උත්සව, ආගමික උත්සව හා විෙශේෂ අවස්ථාවන්වලදී 
පජාවන් එකතු ෙවලා සමරන උත්සව ආරම්භ කරලා ඒ ජනතාව 
අතර සමඟිය ෙගොඩ නඟන්නට අවශ්ය කටයුතු සලසන්නය කියලා. 
අන්න එතෙකොට, ඒ රටවලට විෙශේෂ හැඟීමක් ඇති ෙවයි, ඔව්, දැන් 
ශී ලංකාෙව් ජන ෙකොටස් අතර සැබෑ සමඟියක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා; සංහිඳියාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; ඒක අෙප් රෙට් 
සිටින විගමනික පජාව තුළිනුත් ෙපෙනන්නට තිෙබනවාය කියලා. 
අන්න ඒ කාරණය ගැන ඒ අය දැනුවත් වුණාට පසුව අෙප් ෙම් 
කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යෑම තවත් පහසුවක්  ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. එම නිසා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සිටින ඉතාමත් 
විද්වත් වෘත්තික නිලධාරි මහත්වරු ෙම් කටයුත්තට සැදී පැහැදී 
සිටිනවා. ඔවුන්ට විශාල ෛධර්යක් ලබා ෙදන්න කියලා මා ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබාගත් විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින් විශාල 
පිරිසක් අද විෙද්ශ ෙසේවෙය් සිටිනවා. අපි දිනපතා ඔවුන්ව ආශය 
කරන නිසා අපි දන්නවා, ඒ අය විශාල වශෙයන් රටට ආදරය 
කරන පිරිසක් බව. ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් 
ඉඳලා බඳවා ගත් එම නිලධාරින් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනයන්න 
උනන්දුෙවන් වැඩ කරන්න සැදී පැහැදී සිටින පිරිසක්. ඒ අය පසු 
ගිය කාලෙය් යකඩ සපත්තුවකින් පාගාෙගනයි සිටිෙය්. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පිරිසෙග් හැකියාවන් මතු ෙවන්න පුළුවන් 
අකාරයට ඔවුන්ට අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා. අෙප් විෙද්ශ 
ෙසේවා නිලධාරි කණ්ඩායම රටට විශාල සම්පතක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔවුන්ෙගන් වැඩිපුර වැඩ ගන්න, ඔවුන්ෙගන් 
සුදුස්ෙසෝ සුදුසු තැනට යවලා ෙම් රටට ෙසේවය ලබාගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේ විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරයි කියලා අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයනුත් මා වචනයක් 
ෙදකක් කථා කරන්න කැමැතියි. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කළ පකාශයත් එක්ක මම එකඟ ෙවනවා. අපි දැන් සූදානම් 
වන්නට අවශ්ය වන්ෙන් අෙප් දුප්පත් කාන්තාවන් පිට රටට යවලා 
එයින් විෙද්ශ විනිමය උපයාෙගන ඒක මත පුරසාරම් ෙදොඩමින් 
සිටින්නට ෙනොෙවයි. කාන්තා ඇමතිනියක් හැටියට ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මැතිනිය කාන්තාවන්ෙග් ෙව්දනාව, දුප්පත් ගැමි 
කාන්තාවන්ෙග් ෙව්දනාව ගැන ෙහොඳට දන්නවා.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමාත් පකාශ කළා වෙග් අපි දැන් 
සූදානම් විය යුත්ෙත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරලා, ගැමි 
ආර්ථිකය නවීකරණය කරලා, ෙවනස් අවස්ථාවන්වලට අෙප් ගැමි 

පජාව ෙයොමු කරලා, අර්ධ වහල් ශමෙයන් උපයන ධනය ෙවනුවට 
ඊට වඩා ෙවනස් ආකාරයකට අෙප් ශමය අපනයනය කරලා, 
නැත්නම් ශමය ෙම් රට තුළම ෙයොදවලා අලුත් ආර්ථික 
කියාදාමයකට ෙම් රට ෙගන යන්නයි.  ෙම් වහල් ජාතියක් බවට 
පත් ෙවලා සිටින - ඇත්ෙතන්ම ඒක එක්තරා විධියක වහල් 
කමයක්. - අෙප් ජාතිය ඒ වහල් බැම්ෙමන් මුදවා ගැනීමට තමයි 
ආර්ථිකෙය් විශාල නවීකරණයක් කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් 
සාර්ව ආර්ථික පතිපත්ති සමුදායක් අපි ෙම් අය වැයට ඇතුළත් 
කෙළේ. එම නිසා විෙද්ශ රැකියා ක්ෙෂේතය තුළ  මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය ඔස්ෙසේ වැඩිදියුණු කරපු  නව විෙද්ශ ශම ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් අල්ලා ගැනීම ෙවනුෙවනුයි අපි වැඩ කරෙගන යන්ෙන්. 
එම කටයුතු ෙදෙක්දී විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයටත්, විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශයටත්, තානාපති කාර්යාලවලටත් එකට එකතු 
ෙවලා දුර ගමනක් යන්න තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් 
ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ සඳහා අෙප් ඇමතිවරුන් 
ෙදපළටම ශක්තිය ෛධර්ය තිෙබන බව අපි විශ්වාස කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙපොළටම සුබ පතමින්, ඒ නිලධාරි 
කණ්ඩායමටත්, ෙම් සඳහා නන් අයුරින් දායක වුණු සියලු 
ෙදනාටමත් අෙප් පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.49] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 

විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන කථා කරන ෙකොට ඒ රෙට් විෙද්ශ 
පතිපත්තියත්, ඒ රෙට්  ආර්ථික පතිපත්තියත්, රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවත් එකට අනුබද්ධව කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියන 
එක අපි විතරක් ෙනොෙවයි ෙබොෙහෝ ෙදනා තුළ තිෙබන 
විශ්වාසයක්. අෙප් රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම නිදහසින් පසු 
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තීන් පිළිබඳව ජාතික 
ෙමන්ම ජාත්යන්තර වශෙයන් වැදගත් වුණු සන්ධිස්ථාන 
කිහිපයක් තිෙබනවා. 1950 ගණන් පිළිබඳව බැලුවාම, ඒ කාලෙය් 
අපි ගත් තීන්දු තිෙබනවා. අපි ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සාමාජිකත්වය 
ගැනීම, අෙනක් පැත්ෙතන් විවෘත ආර්ථිකයට යන විට අපි 
අනුගමනය කළ විෙද්ශ පතිපත්ති සහ ආර්ථික පතිපත්ති, 
වියට්නාම් යුද්ධය කාලෙය් අෙප් රට අනුගමනය කළ  විෙද්ශ 
පතිපත්ති, පසු කාලීනව එල්ටීටීඊ තස්තවාදයත් එක්ක රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවත් සමඟ බැඳුණු විෙද්ශීය සහ ආර්ථික පතිපත්ති ගැන 
අපි දන්නවා. අපි සාම සාකච්ඡාවලට ගියා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු කාල සීමාව තුළ - ගරු 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා විධියට  
2005දීත් කටයුතු කළා -  පටන්ගත්  ඒ ගමන තුළ  අපි රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාවත්, ආර්ථික වර්ධනයත් ෙක්න්ද කරගත් විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් අනුගමනය කළා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙතෝරා පත් කර ෙගන, 
ජනවාරි 9වැනිදා දිවුරුම් දීලා එතුමා ජාතිය අමතා පකාශ කෙළේ, 
ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් පතිපත්තිය එතුමන්ෙග් රජය අනුගමනය 
කරනවාය, ආසියාවට පමුඛතාව දීලා ෙගොඩ නඟන විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් එතුමන් කියාත්මක කරනවාය කියන එකයි.  පසු 
ගිය ජනවාරි 8වැනිදා ඉඳන් අද ෙවනකම් බලන ෙකොට අෙප් ගරු 

1581 1582 

[ගරු  කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර්  11 

නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ ඇමතිතුමා විවෘත පකාශයකුත් කරලා තිබුණා, 
ෙම් වර්තමාන ආණ්ඩුව බටහිරට ගැති විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරනවා කියලා. එක් පැත්තකින් ෙම් රෙට් නායකයා 
වන ජනාධිපතිවරයා, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා, ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් නායකයා ආසියාව ෙක්න්ද කර ගත් විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරනවා කිව්වා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අපි කාටවත් ගැති නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ ඇමතිතුමා පකාශ 

කරලා තිෙබනවා “pro-West” පතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා 
කියලා. කවුද ඇත්ත කියන්ෙන්, කවුද ෙබොරු කියන්ෙන් කියන 
එක මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් එනවා. ඔබතුමා කථා 
කරනවා. ෙම් ඔබතුමාෙග් විෂයයි.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
වචනෙයන් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් බලා ගන්න. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හරි, ඔබතුමාට මම කියාව ගැනත් කියන්නම්. මට ෙපොඩි 

අවස්ථාවක් ෙදන්න. අෙනක් එක තමයි, ආර්ථිකයත් එක්ක බැදිච්ච 
හැටි බලන්න. අපි දැක්කා, ගරු අගමැතිතුමා ජපානයට ගියා.  අපිට 
දැන ගන්න ලැබුණා, එතුමා ජපානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් 
කථාවක් පැවැත්වූවා කියලා. සමහරු "නැහැ" කිව්වා, සමහරු 
"ඔව්" කිව්වා. ඒ අනුව ජපානයත්, ශී ලංකාවත් අතර ආර්ථික 
වශෙයන් සම්බන්ධතාවක් වර්ධනය කර ගන්න ඕනෑය කියන යම් 
යම් පතිපත්තිමය තීන්දුවලට එළඹුණා. හැබැයි, ඉතින් ෙම් අය වැය 
 ෙදස බලන ෙකොට සහ මුදල් ඇමතිතුමාෙග් සමහර පකාශ ෙදස 
බලන ෙකොට ජපානයත්, ලංකාවත් අතර තිෙබන ආර්ථිකය, 
නැත්නම් අපනයනය සහ ආනයනය තුළ යම් කිසි සීමාවන් 
පැනවීමක් ෙම් පතිපත්තිය තුළ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ 
කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක ෙව්ලාවකට එකක් 
කියනවා. අෙනක් ෙව්ලාවට තවත් ෙදයක් පකාශ කරනවා.  

ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරන ෙකොට, මම මීට 
කලිනුත් කිව්වා, අෙප් ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙම් රෙට් 
ඒකීයත්වයට සහ අෙප් අනන්යතාවට ඍජුවම බලපාන 
කාලසීමාවක් විධියට තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
කාල සීමාව දකින්ෙන්. අපි දැක්කා, ජිනීවා ගිවිසුම; ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලිය. ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලිෙය් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලියට 
ඔබතුමා කැබිනට් අනුමැතියක් ගත්තාද? ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලිය 
පිළිබඳව ඔබතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කළාද? ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලිය තිෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව විපක්ෂෙය් ඉන්න අපි 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු, ඇමතිවරු ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැනුවත් කළාද? ෙමොකද, අපිට දැන ගන්න 
තිෙබන විධියට ෙම් රෙට් ඒකීයත්වය සහ මුළු ෙලෝකයම කථා 
කරපු ෙම් ජිනීවා ෙයෝජනාවලියට ලංකාෙව් කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය්වත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්වත් අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ 
කියන එක තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  දැන් ෙම් ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලිෙය් ඉහළින්ම ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලිෙය් ඉහළින්ම තිෙබන්ෙන් "හුෙසේන් වාර්තාවට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා" කියලායි. එත ෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් 
අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක පැත්තකින් අෙප් 
රෙට් හමුදා රණවිරුවන් කමික අපරාධ  -systematic crimes- සිදු 
කළා කියලායි. ෙම්, අවුරුදු 30ක යුද්ධයක්. අවුරුදු 30ක යුද්ධෙය් 
අවසාන භාගෙය් කමික අපරාධ කරලා, යුද අපරාධ සිදු කළා 
කියන එක තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හුෙසේන් 
වා ර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්.  

එතෙකොට හුෙසේන් වාර්තාෙව් අන්තිමට කියනවා, හුෙසේන් 
වාර්තාව ෙම්ක උපුටා ගත්ෙත් දරුස්මාන් වාර්තාෙවන් කියලා. 
එතෙකොට ෙම් හුෙසේන් වාර්තාව හදන ෙකොටවත්, දරුස්මාන් 
වාර්තාව හදන ෙකොටවත්, වසර 30ක් ෙම් රෙට් මහජනතාව සිංහල 
ෙවන්න පුළුවන්, දමිළ ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්, 
බර්ගර් ෙවන්න පුළුවන්, මැෙල් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් කිසිම 
ෙකෙනක් අත්දැකපු කටුක අත්දැකීම් පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. පාසල් ශිෂ්යයන් කපා ෙකොටා මරා දමා 
තිෙබන හැටි, බඩ දරු අම්මලා කපා ෙකොටා මරා දමා තිෙබන හැටි, 
ෙම් වාර්තාවල සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
ඝාතනය කරපු ඒවා පිළිබඳව- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඝාතනය කරපු පාර්ශ්වෙය් ෙකෙනක් 

ඔබතුමාෙග් පියා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපති කරලා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමකුත් දුන්නා ෙන්. දැන් ෙමතැන ඝාතනය 
කරපුවා ගැන කථා කරනවා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා මරනවා දැක්කාද? වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම ඉන්න කාලෙය් ඒවා වුෙණ් නැහැ. උපසභාපතිකම 

දුන්ෙන් 2010දී.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, with all due respect, you can make your 

comments when you are speaking. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අනුර බණ්ඩාරනායකෙග් පුරප්පාඩුවටයි, ඔහුට ශී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපති ධුරය ලැබුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හරි. ඒ අවස්ථාව මම ඔබතුමාට ලබා ෙදනවා. ඔබතුමාෙග් 

කථාෙව්දී ඒ ගැන කියන්න. හැබැයි ඔබතුමා මතක තියා ගන්න, 
කරුණා අම්මාන් LTTE තස්තවාදී සංවිධානය අත හැරලා 
පජාතන්තවාදී ව හයට ඇවිල්ලා අෙනක් පැත්ෙතන් LTTE 
තස්තවාදයත් එක්ක සටන් කරපු නායකෙයක්ය කියන එක. 
ඔබතුමා ඒක අමතක කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ ආෙව් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා නිසා. ඉතිහාසය විකෘති 

කරන්න එපා, පුංචි බබා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා තමයි මට 

2005දී උදවු කෙළේ. ඒ නිසා ඔබතුමාට මෙග් ඒ ගරුත්වය 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කිලිටි ජලය තිබුණා කියලා බිලින්දා 
වීසි කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. කිලිටි ජලය ටික වීසි කරලා 
බිලින්දාව තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? කිලිටි ජලයත් වීසි කරනවා. බිලින්දත් වීසි කරනවා. 
අෙන් බකට් එකත් වීසි කරලා දානවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් මුළු රටම බකට් එකක් කරලා 

වීසි කළා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හරි, ඔබතුමා කථා කළා ෙන්. ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමා  ෙන්. 

මම ඔබතුමා එක්ක වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඔබතුමා 
ෙජ්යෂ්ඨෙයක්. ඔබතුමා වසර ගණනාවක් ෙද්ශපාලනය කළා. 
ඔබතුමා මෙග් අල්ලපු දිස්තික්කෙය් ඇමතිතුමා. ඔබතුමා මට උදවු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගරුත්වය මට තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමා එක්ක වාද විවාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
අවස්ථාෙව්දී බබාට උත්තර ෙදන්න. එතෙකොට හරි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔච්චර කියන්ෙන් ඔබතුමා ජිනීවා දාපු 
වාර්තාවට කැබිනට් අනුමැතියක් ගත්තාද? ඔබතුමා කැබිනට් 
අනුමැතියක් ගත්තාද කියලා කියන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ජිනීවා වාර්තාවට කැබිනට් අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ නැහැ. මුළු 

කැබිනට් මණ්ඩලයම ඒ ගැන දන්නවා. ජනාධිපතිතුමා දන්නවා; 
අගමැතිතුමා දන්නවා. ඔබතුමාට ඒ ගැන කැක්කුමක් තිෙබනවා 
නම්-ඒ සම්බන්ධෙයන් දින ෙදකක විවාදයක් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
ඒ පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැතුව දැන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ෙබොරුවට එකක්, ෙදකක් ගැන කියනවා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඔබතුමා කියන්න,  ඔබතුමා අඩුම තරමින් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂ මන්තී කණ්ඩායම දැනුවත් කළාද කියලා. 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අනිවාර්යෙයන්ම දැනුවත් කළා. වැඩ මුළුවකුත් පැවැත්වූවා.

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒ කියන්ෙන් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන ෙගන 

හිටියා ජිනීවා වාර්තාව තුළ අෙප් රෙට් රණවි රුෙවෝ systematic 
crimes කළා කියලා අමාරුෙව් දානවා කියලා. ඔබතුමා ඒක 
පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඔබතුමා කියවලා නැති වාර්තා ගැන 

බෙබක් වාෙග් කථා කරන්න එපා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
Systematic crime එක තාජුඩීන්ෙග්  crime එක.[ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අධිකරණයට භාජනය ෙවමින් තිෙබන ෙදයක් ගැන කථා 

කරන්න එපා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවට තව 
විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවිය තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඔබතුමන්ලා ගාව CCTV දර්ශන තිෙබනවා කියලා කිව්වා 

ෙන්. CCTV දර්ශනවලින් ඔබතුමන්ලා ඒක ඔප්පු කර ගන්න. ඒක 
උසාවිෙය් තිෙබන ෙදයක් නිසා මම ඒ ගැන දැන් කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
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ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය “pro-

West”. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක “pro-
West” කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට “West” එක 
ෙලොකු වුණාට “West” එකට ඔබතුමන්ලා ෙලොකු නැහැ කියන 
එක විතරක් මතක තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලාට බටහිර රටවල් 
කියන්ෙන්  සියලුම ෙද් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි බටහිර රටවලට 
ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් තවත් එක රටක් සහ එක ආණ්ඩුවක් 
විතරක් කියන එකත් ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. මට කථා 
කරන්න තව විනාඩියයි තිෙබනවා කියලා කිව්ෙව්. මම ඊට වඩා 
කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් විනාඩියට වඩා අඩුයි. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කලින්- 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මෙග් කාලයත් එතුමාට ෙදනවා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒ කාලය මම අෙප් මංගල ඇමතිතුමාට ෙදනවා, පිළිතුරු 

ෙදන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමන් -අෙප් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා-  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරලා මම 

කියපු නැති ෙදයක් ගැන කිව්වා. මම කිව්ෙව්, “friendship towards 
all and enmity towards none.” කියලා. එතැන කියන්ෙන් නැහැ, 
"pro-West" කථාවක්. එතැන කියන්ෙන් සියලුම ෙදනාත් එක්ක 
අපි සහභාගිත්වෙයන්, සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න කියලා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් 

අවසන් කරන්න.   
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 

කලින් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගැන මහත් 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. එතුමාෙග් කථාවලදී 
නිරන්තරෙයන් ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා මැතිතුමා ගැන මතක් 
කරනවා. 1990දී ගරු ෙනල්සන් මැ න්ෙඩලා ජනාධිපතිතුමා 
තමන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය පිළිබඳව කළ පකාශයක් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා. එහි එක ෙකොටසක් පමණක් මා 
උපුටා දක්වන්නම්:  

“But nevertheless, we are an independent organization, with its own 
policy and our attitude towards any country is determined by the 
attitude of that country to our struggle.”  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය 

අප නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ තවත් රටක ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් 
ගන්න ෙනොෙවයි; තවත් රටක පක්ෂයක්, බලයක් තවත් රටක 
අභ්යන්තර ෙද්ශපාලන ගැටලුවක්, අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නයක් 
බවට පරිවර්තනය කර ගන්න  ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් මිතෙයෝ 
කවුද කියා අප තීරණය කර ගන්න ඕනෑ අෙප් රෙට් පශ්න දිහා 
ජාත්යන්තර රටවල් බලන විධියටයි.   

අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මම ඉස්සර ෙවලාත් කිව්වා, එතුමා මෙග් 
අල්ලපු ගෙම්; මෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්; මෙග් පියාෙග් ෙහොඳ 
මිතෙයක් කියලා. මට හුඟක් උදවු කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය භාර 
ෙගන ෙහොඳ දක්ෂෙයක් විධියට කටයුතු කරනවා. හැබැයි, එෙහම 
කටයුතු කරන අතරතුෙර්දි අෙප් රටට අමාරු ෙවලාෙව් අපත් 
එක්ක හිටගත්ත මිතෙයෝ අමතක කරන්න එපාය කියන 
කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.02] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා අද 

විෙශේෂෙයන්ම  විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරනවා; අද 
systematic crimes ගැන කථා කරනවා. අපි දන්නවා, අර රගර් 
කීඩකයාට, ෙම් රෙට් හිටපු රගර් කීඩකයාට කරපු ෙද්. තාජුඩීන්ව 
මරලා, කාර් එෙක් දාලා, ඒ තාජුඩීන්ව විනාශ කරපු උදවිය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කථා කරනවා,  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

systematic crimes ගැන.  තාජුඩීන්ෙග්  මරණය ගැන, අතුරුදහන් 
කරපු තාජුඩීන් ගැන අද එළිෙවලා තිෙබනවා. ඒකට වග කියන්න 
ඕනෑ පුද්ගලෙයෝ, අද ඒක ගැන වග කියන්න ඕනෑ පුද්ගලෙයෝ- 
[බාධා කිරීම්] 

1587 1588 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙම් උසාවියද? 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අධිකරණෙය් පවතින 

කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් අර්ථ කථන ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි. ඒ ෙද්වල් කරුණාකරලා හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණෙය් නඩුවක් තිෙයන 

ෙකොට ඒ නඩුෙව් කාරණා සම්බන්ධෙයන් විතරයි කථා කරන්න 
බැරි.  ඒ නඩුවට අදාළ සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. කථා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, නඩුවට අදාළ කාරණා කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
තීන්දුව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තීන්දුවක් ගැන ෙනොෙවයි. සිද්ධිය ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. 

[බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර නිශ්ශබ්ද 

ෙවන්න. ගරු සභානායකතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, with regard to Thajudeen's case, only a "B" 

Report - [Uproar.] 
 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී සභාෙව් ෙනොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් ඇති 
විය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் சைபயில் அைமதியற்ற நிைல ஏற்பட்ட .] 
[At this stage, there was a commotion in the Well of the House.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 

මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර තමන්ෙග් ආසනවලට යන්න.[බාධා 
කිරීම්] සියලු ෙදනාම තම තමන්ෙග් ආසනවලට යන්න.  

 
අනතුරුව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்பிறகு பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Whereupon Parliament resumed. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාෙව් කටයුතු විනාඩි දහයකට අත් හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                        

අ. භා. 4.20ට කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] ෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 4.20 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு க  
ஜயசூாிய] தைலைம வகித்தார்கள்.    

 

Sitting accordingly suspended till 4.20 p.m. and then resumed, 
SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, are we in the Committee or are we in the House? 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We are in the House. I will address the House and 

then come down to the Committee.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
First, let me speak and then I will give you time, Hon. 

Minister.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It was the Committee that was suspended.-

[Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. We are going to start that. - [Interruption.]  But, 

first, I have to make a few comments and then we will go 
back to Committee. - [Interruption.] I have a right to 
speak. - [Interruption.] Let me speak. I have the right to 
speak. We suspended the Committee as there was an 
issue. So, I have to explain that. Why do you disrupt like 
that? Allow me to speak. I have the right to explain. - 
[Interruption.]  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, can I just make a comment? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No. Before that, let me speak first. I have the right to 

speak. - [Interruption.] ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
බාධා කරන්න එපා. ගරු මන්තීවරුනි, අප ඉතාම වැදගත් 
විවාදයකට සහභාගි ෙවලා ඉන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් විවාදෙය් කටයුතු කර ෙගන 
යන්න අවසථ්ාව ෙදන්න කියා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා . ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාවක් වාෙග් ෙනොෙවයි. 
ගහගැනීෙම් අවශ්යතාවක් මා දකින්ෙන් නැහැ.  ෙම් වැඩ 
කටයුතු කරගන්න ඕනෑ. ඒකට මට අවසථ්ාව ෙදන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම, අෙප් මන්තීතුමන්ලා, එස්.බී. 

දිසානායක ඇමතිතුමා වාෙග් අය 1989 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. ෙම් කාලය තුළ මන්තීවරු අතර වරින් 
වර විවිධ ෙකෝලාහල ඇති ෙවනවාත් අප දැක්කා. නමුත්, මම නම් 
පථම වතාවට තමයි ෙමෙහම  සිද්ධියක් දැක්ෙක්. නැඟී සිටිමින්, 
කථා කරමින් සිටින මන්තීවරෙයකුට -ඒ කථා කරන ෙද් ඒ අයට 
අමිහිරි වුණු නිසා- තවත් මන්තීවරු පිරිසක්  පහර  දීලා, විවිධ 
ෙද්වල් වීසි කරලා, ෙපොත් වීසි කරලා ඒ කටයුත්ත නවත්වන්න 
හැදුවා. [බාධා කිරීම්] ෙබොරුවක් කියන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Give him the right to speak.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් සිදු වුණු හැම ෙදයකම රූපවාහිනී දර්ශන තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒවා ගැන  ඔබතුමා ෙසොයා බලලා, 
කරුණාකරලා ෙම් මැර ෙද්ශපාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් 
කියාත්මක කරන්න හදන ඒ රාජපක්ෂ හස්තයන්ට විරුද්ධව කියා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Now, we will go ahead with the 

Committee Stage.-[Interruption.] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රට තුළ අපි භීෂණය නැති කරලා 

තිෙබනවා. නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
රාජපක්ෂ භීෂණය තවමත් ෙහොල්මන් කරනවාය කියන එක මා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා 

ෙදනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාව කල් තබන්න සිදු වුෙණ් -

[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරෙයක්, - මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා- 
sub judice, උසාවිෙය් පවතින කාරණාවක් පිළිබඳව - [බාධා 
කිරීම්] Hon. Mangala Samaraweera, now you have finished 
your submission. Please, listen to me. - [Interruption] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Let him explain. - [Interruption.] ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] You go ahead, Hon. Member. 
- [Interruption]. Do not disturb him. [බාධා කිරීම්] ගරු 
ගමෙග් මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.[බාධා කිරීම්] Let him go 
ahead.  He has a right to speak. - [Interruption] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, I must respect you because you are 

holding the office of the Minister of Foreign Affairs. So, 
please behave like that. - [Interruption.] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He expressed his opinion and you can express your 

opinion. Now, you are given the chance. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, we were listening to the Hon. Mujibur Rahuman. 

He was on his feet. But, he referred to matters which are 
before court, which are sub judice. When the matter was 
raised, the Chair gave an Order not to refer to anything 
that is before court. But, the Hon. Member started 
referring to it repeatedly. That is how this argument 
started and erupted into this situation. - [Interruption.] 
Also, Sir, I have to say that the Hon. Mujibur Rahuman is 
a Member of the Chairman’s Panel. So, it is unbecoming 
of a Member of the Chairman’s Panel to behave like this.- 
[Interruption.] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. I took your point.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ නිසා ෙමය withdraw කරන්න ඕනෑ; he must withdraw 

that. - [Uproar.] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 
[බාධා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් 

සඳහන් වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Wait, wait. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මිනී මැරුම් ගැන ෙකොච්චර කථා කර 
තිෙබනවාද? එෙහනම් ඒවා ගැනත් කථා කරන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්] කිසිම මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් සඳහන් වුෙණ් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  [බාධා කිරීම්] Go, if you all want to go; බැරි 
නම් යන්න. [බාධා කිරීම්] යන්න.  [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් අය ෙතොප්පිය දමා ගත්තා.  [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතොප්පිය දමා ගත්තා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 

අවශ්යයි.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Give him a chance.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, let me speak. ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට, ස්ථාවර නිෙයෝග 
31(6)හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

''අධිකරණයක විනිශ්චයට භාජන ෙවමින් පවතින කරුණක් ගැන ෙහෝ 
දීමට නියමිත අධිකරණ තීරණයකට විෂයය වන කරුණක් ගැන ෙහෝ 
පශ්නයක සඳහන් ෙනොවිය යුතු ය''  

ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණ මතු කළා. ඒ කරුණ මතු කරද්දී 
මූලාසනෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් නිෙයෝගයක් දුන්නා. හැබැයි 
ගරු කථානායකතුමනි, එම කථාව නැවැත්වීමට ෙහෝ එය ඉවත් 
කිරීමට අයිතිය තිෙබන්ෙන් මූලාසනයටයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරමින් සිටින මන්තීවරයාට බලහත්කාරකම් කිරීමට කාටවත් 
අයිතියක් නැහැ. ඒකයි සිදු වුෙණ්. බලහත්කාරකම් කරන්න 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් මූලාසනයට පමණයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. දැන් සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] සියලු ෙදනාම කරුණාකර වාඩි 
ෙවන්න. සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ.[බාධා 
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කිරීම්] නැහැ. නැහැ. සභාෙව් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
[බාධා කිරීම්] ඒ ගැන ෙසොයා බලා තීරණයක් ෙදන්නම්. සභාෙව් 
වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order. -

[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් අයෙග් උපකමය ෙවලා තිෙබන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] දැන් 

වැරැද්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මැරවරෙයෝ වාෙග් ගහන්න හදපු එක 
ෙනොෙවයි, ඒක කියන්න ගිය එකයි. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලනවා. මම වීඩිෙයෝ පට බලනවා. 

[බාධා කිරීම්] Order, please! කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලලා 
තීරණයක් ෙදන්නම්. දැන් සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට යනවා. ෙම් 
ෙවලාෙව් withdraw කිරීමක් නැහැ. අපි සභාෙව් වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යනවා. අපි දැන් කාරක සභා අවස්ථාවට යනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක withdraw කරන්න කියන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ෙවලාෙව් withdraw කරන්න බැහැ. මම ෙහොයලා බලලා 

තීන්දුවක් ෙදන්නම්. බලන්ෙන් නැතුව මට තීරණය ෙදන්න බැහැ. 
ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට කරන්න බැහැ, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට ෙමතැන තීරණ ගන්න බැහැ. 
මම ෙහොයලා බලලා තීරණයක් ෙදන්නම්. දැන් Committee Stage 
එකට යනවා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නිෙයෝගයක් දුන්නා. 

එෙහම ඉඩ ෙදන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි,  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් කාරක සභා අවස්ථාවට යනවා. 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .                       
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON.SPEAKER  in the Chair.] 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
We will go ahead. - [Interruption.] I will watch the video 

tapes. මම ඒවා ටික බලලා, තීරණයක් ෙදන්නම්. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ඕනෑ විධියට දැන් මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න බැහැ. මම ඒවා බලලා තීරණයක් 
ෙදන්නම්. දැනට අපි ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට යනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
නීත්යනුකූලව දුන්නු තීන්දුව අනුව කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉස්ෙසල්ලාම ඔබතුමාට කියන්න  

ඕනෑ- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මන්තීතුමා විසින් 

වචන මාලාවක් පාවිච්චි කරලා sub judice කාරණාවක් කියන්න 
පටන් ගත්තා. එෙසේ ෙනොකරන ෙලස මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා. ගරු මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් 
දුන්  නිෙයෝගයට පටහැනිව, සභාෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 
පටහැනිව, sub judice කාරණාවක් දිගටම කියන්න පටන් ගත්තා. 
ගරු මන්තීතුමා එය ඉල්ලා අස් කර ගත යුතුයි කියන එකයි මා 
ඔබතුමා හමුෙව් කියන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලලා තීරණයක් ගන්නම්. දැන් ගරු 

මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කථා කරන්න. Hon. Member, you 
go ahead. 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් නැහැ.  නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් නැහැ. 

ෙබොරු කියන්න එපා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 

ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු එෙහම පිටින්ම,- [බාධා කිරීම්] මට ඉඳ ගන්නවත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම තීරණයක් ෙදන්නම්. කැමරාෙව් සටහන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණු ඒවා බලලා, මම තීරණයක් ෙදන්නම්. අද සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. කට්ටියක් ගහන්න ගියා ලු. 
කට්ටියක් ෙපොර කෑවා ලු. මා තීරණයක් ෙදන්නම්. දැන් ගරු 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. මට මහජන 
මුදල් නාස්ති කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා. වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද කරන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීම්] එතෙකොට  පිරිසක් ගහන්න ගියා. [බාධා කිරීම්] මම 
ෙහොයලා බලලා තීරණයක් ෙදන්නම්. ඒක අවසාන තීරණය. ඒ 
තීරණය මට ෙවනස් කරන්න බැහැ. මම video tapes බලලා 
තීරණයක් ෙදන්නම්. ඒ තීරණය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. I have 
to watch the video tapes and give a Ruling. -[Interruption.] 
Hon. Dinesh Gunawardena, you listen to the Chair. You are 
a senior Member. I do not know why you are behaving like 
this.  You did not even allow me to talk. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ගහගන්න තැනක් ෙනොෙවයි. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව. 
ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනා ගරු මන්තීවරු. ඒ ආදර්ශය ෙදන්න. 
වැරැද්දක් කළා නම් ෙහොයලා බලලා කියන්න. එතුමා එෙහම 
ෙදයක් කළා නම්, මම පරීක්ෂා කරලා තීරණයක් ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා ඒක පිළිගන්න. Hon. Member, you go ahead . [බාධා 
කිරීම්] Points of Order තුන් හතර පාරක් ඉල්ලලා do not disturb 
the Business of Parliament. I cannot allow that anymore.  
Now, let us go through the speech. -[Interruption.] I told you 
several times. මම ෙම් ගැන ෙහොයලා බලලා, video tapes බලලා 
තීරණයක් ෙදන්නම්. ඒක තමයි අවසාන තීරණය. ඒ තීරණය 
ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඔබතුමා කියන විධියට මට තීරණ ගන්න 
බැහැ. ෙමතුමා කියන විධියටවත් -ෙම් පැත්ෙතන්- මට තීරණයක් 
ගන්න බැහැ. මම ෙහොයලා බලලා තීරණයක් ෙදන්නම්. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එක ෙචෝදනාවක් 
කරනවා. ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා තව ෙචෝදනාවක් 
කරනවා.  ඒ ෙචෝදනා ෙදකම ෙහොයලා බලලා මම තීරණයක් 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම නම් සභාව කල් තියලා- 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම කරන්න බැහැ. දැන් අපි අද දින වැඩ කටයුතුවලට 

යනවා. [බාධා කිරීම්] Hon. Member, you go ahead and speak.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව පටන් ගන්න යන ෙකොට,- 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්කරෙගන කථා කරන්න. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කරපු නාමල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා systematic crimes ගැන කථා කළා. තාජුඩීන්ෙග් 

ඝාතනයත් systematic crime එකක්, ඒක ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරවු 
වනවාය කියන එක විතරයි මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කෙළේ. 
[බාධා කිරීම්] ෙවන ෙමොකුත් මම කිව්ෙව් නැහැ. තාජුඩීන්ෙග් නම 
කිව්ව පමණින් මට තර්ජනය කළා. ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු, සනත් 
නිශාන්ත, ඉන්දික අනුරුද්ධ කියන මන්තීවරු තුන් ෙදනා මට 
ගහන්න මා අසලට ආවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලා මම තීරණයක් ෙදන්නම්. ඔබතුමා කථා 

කරන්න.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ඒෙගොල්ලන් අභිෙයෝග කළා, 

"එළිෙය්දී පහර ෙදනවා"ය කියලා. [බාධා කිරීම්] මෙග් ජීවිතයට 
තර්ජනයක් වුෙණොත්, මට යම්කිසි පහර දීමක් සිදු වුෙණොත් ඒ  
වගකීම තමුන්නාන්ෙසේ කථානායකතුමා හැටියට බාර ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හරි. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
පැහැදිලිව මෙග් ළඟට ඇවිල්ලා මට තර්ජනය කළා. 

 ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමා මට කිව්වා,  "උඹට මම එළිෙය්දී 
ගහනවා"  කියලා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මම ෙමය පැමිණිල්ලක් 
හැටියට මම වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් ගරු සභාෙව් මට කථා කරන්න 

අයිතිය නැත්නම්, අෙනක් 225 ෙදනාට තිෙබන අයිතිය මට 
නැත්නම්,  ඒක මට පශ්නයක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න. අවස්ථාව දුන්නාෙන්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 

අවධානය මම ෙයොමු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් systematic ඝාතන රාශියක් සිදු 
වුණා. ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතනය systematic ඝාතනයක්. 
පදීප් එක්නැළිෙගොඩ ඝාතනය systematic  ඝාතනයක්. [බාධා 
කිරීම්] ෙමන්න ෙම් විධියට ෙම් රෙට් ඝාතන රැල්ලක් පසු ගිය 

1597 1598 

[ගරු සභාපතිතුමා ] 
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කාලෙය් සිද්ධ වුණා, ගරු සභාපතිතුමනි. යහ පාලන රජය හැටියට 
අපි බැඳිලා ඉන්නවා, ඒ systematic ඝාතන ගැන ෙහොයන්න. 
[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න ඔක්ෙකෝම මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. 

එතෙකොට මම points of Order වලට ඉඩ ෙදන්නම්. වාඩි 
ෙවන්ෙන් නැතිව points of Order  වලට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමන්න ෙම් විධියට මැර 

බලය ෙයොදාෙගන, සුදු වෑන් දමලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් 
පකාශ කිරීම නවත්වන්න හැදුවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
I rise to a point of Order! -[Interruption.] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You, please, sit down first. Then I will allow you all to 

raise your point of Order. -[Interruption.] You have to be 
seated first.  Please be seated. ඉඳ ගත්තාම points of Order  
raise කරන්න ෙදන්නම්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අද එළිෙය් කරන්න බැරි ෙද්වල්, රාජ්ය බලය තියාෙගන 

කරන්න බැරි ෙද්වල්, අද රාජ්ය බලය නැති නිසා කරන්න බැරි 
ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන මන්තීවරුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ටික නවත්වන්න ෙම්ෙගොල්ලන් කුමන්තණය 
කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Points of Order raise කරන්න නම් ෙදන්න ඉඳ ගන්න. ඉඳ 

ගත්තාම point of Order raise කරන්න ෙදන්නම්. එෙහම නැතිව 
හිටෙගන ඉඳිද්දී points of Order raise කරන්න ෙදන්න බැහැෙන්.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මුලින්ම අෙප් ෙම් මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට 

තර්ජනය  කළා. ෙදවැනි වතාවට  අද මට තර්ජන එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. කථා කෙළොත්, නම කිව්ෙවොත් "එළිෙය්දී ගහනවා"  
කියනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහනම් නීති සම්පාදනය කරන ෙම් 
ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොෙහේටද යන්ෙන්?- [බාධා කිරීම්]   
 

[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී  මන්තීවරුන් පිරිසක් සභා ගර්භය මැදට පැමිණ 
ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் சபாமண்ட 
பத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினர். ] 

[At this stage, some  Members walked into the Well of the House 
and created an uproar] 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආසනවල වාඩි ෙවන්න. 

ෙම්ක උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒ කාරණය මතක තියාෙගන 
හැසිෙරන්න. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙම්, ව්යවස්ථාදායකය. අපි කථා කරන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

අද මැරෙයෝ 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
රිංගලා ඉන්නවා. කුඩුකාරෙයෝ, එතෙනෝල්කාරෙයෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රිංගලා අෙප් කටවල් වහන්න හදනවා.  
[බාධා කිරීම්] අද අප බය කරන්න හදනවා.  [බාධා කිරීම්] අද අප 
නවත්වන්න හදනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. අපි එක ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් රාජපක්ෂ භීෂණයට මුහුණ දීලා, සුදු වෑන් 
සංස්කෘතියට මුහුණ දීලායි අපි ෙම් ගමන ආෙව්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒ නිසා අපි  - [බාධා කිරීම්] නවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට 

සූදානම් නැහැ. අපි ඒ කටයුතු නවත්වන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Please sit 

down!  වාඩිෙවන්න. මම ඒ අයිතිය ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීම්]  
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, මම කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්නම්. Sit 
down. I will give you the right. [බාධා කිරීම්] ෙමතැන 
හිටෙගන ඉන්න ෙකොට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] අවස්ථාව ෙදන්නම්, ගිහින් වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] ඔක්ෙකෝටම අවස්ථාව ෙදන්නම්.  දහ පහෙළොස් ෙදෙනක් 
හිටෙගන  ෙඝෝෂා කරනෙකොට සභාව control කරන්න අමාරුයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ව්යවස්ථාදායකය- [බාධා කිරීම්] කියන්න බැහැෙන්? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ෙමොකද?[බාධා කිරීම්] ඉතින් ඒක තමයි පිළිගත්ෙත්. දැන් 

ඒක නැවැත්තුවාෙන්? ඒක නැවැත්තුවා. [බාධා කිරීම්] 

1599 1600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා Ruling එකක් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ-[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඊට පස්ෙසේ කට්ටියක් 

ගහගන්න ගියා. මම video tapes  බලලා තීරණයක් ෙදන්නම්. ඒක 
පිළිගන්න.[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ කථාව ලංකාවටම සජීවීව ගියා.   ඒක ඉල්ලා අස්කර 

ගන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක ගැන බලලා මා තීරණයක් ෙදන්නම්.  ඔබතුමා කථා 

කරන්න.  I will give you the right. I will watch the video 
tapes and  give you the  Ruling. -[Interruption.] I am 
reasonable. Video tapes බලලා තමයි තීන්දුව ෙදන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මාත් ඔබතුමන්ලාට ගරු කරන නිසා තමයි video tapes බලලා 

තීන්දුවක් ෙදන්නම් කිව්ෙව්. ෙදපැත්ෙතන්ම සිද්ධ වුණ ඒවා 
බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  ෙචෝදනා  ෙදකක් තිෙබනවා.  මම 
බලලා තීන්දුව ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීම්] ඒක මම ෙවනම තීරණය 
කරන්නම්. දැන් ඔබතුමන්ලා ගිහින් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්නම් කථා කරන්න.  ගිහින් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  වාඩි 
වුණාම අවස්ථාව ෙදන්නම් කථා කරන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාටත්, අවස්ථාව ෙදන්නම්. ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු 
මන්තීතුමාටත් අවස්ථාව ෙදන්නම්. පශ්නයක් නැහැ. Go back to 
your seats - [Interruption.]  I will give you time to speak. I 
will watch the video tapes and give my Ruling.-
[Interruption.]  I have not seen that. -[Interruption.] Yes, that 
is what I am doing. There is an accusation from your side 
and from the Foreign Minister's side.  Let me watch the 
video tapes and give the Ruling -[Interruption.] This is the 
final order.  ඔබතුමන්ලා වාඩි ෙවලා සභාව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ඉඩ ෙදනවා ද? නැත්නම් මා suspend කරන්න ද? [බාධා කිරීම්] I 
will watch the video tapes and give you the Ruling. You 
must accept the Ruling. හැබැයි, ෙමතැන හැසිරීම ෙහොඳ මදි. 
ඔක්ෙකෝම ඉඳ ගත්තා නම් මා අවස්ථාව ෙදනවාෙන්? [බාධා කිරීම්]
Order, please! Sittings will be suspended.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

6.08ට කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 6.08 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் . சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.    
Sitting accordingly suspended till 6.08  p.m. and then resumed, MR. 

SPEAKER in the Chair. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම සිද්ධියට අදාළ වීඩිෙයෝ පටය, අදාළ 

හැන්සාඩ් සටහන මම පරීක්ෂා කර බැලුෙවමි. ඒ තුළ කිසිම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් නමක්, ෙවන යම් නමක් ෙහෝ 
පවුලක් පිළිබඳව සටහන් ෙනොවන බව මා නිරීක්ෂණය කෙළමි. 
ෙකෙසේ ෙවතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂාව කිරීම ෙවනුෙවන් මම "ඒ තජුඩීන්ව විනාශ 
කරපු උදවිය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථා කරනවා" යන 
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට නිෙයෝග කරමි.  

ඊළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත්, විෙද්ශ 

රැකියා  අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ විවාදෙය්දී මට හැමදාම හම්බ 
ෙවන්ෙන් විනාඩි පහයි. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා  -[බාධා කිරීම්] මම 
පුළුවන් තරම් උත්සාහ දරනවා, විනාඩි පහ තුළ කථා කරන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකද, විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරු 50ක් 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ලැෙබන කාලය විනාඩි පහයි.  අෙප් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව විවිධ අයට ෙචෝදනා කිරීම සඳහා පාවිච්චි 
කරන බාල තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වීම අද ෙමම විවාදෙය්දී  මා 
ඇස් ෙදෙකන්ම දැක්ක සිද්ධියක් වන නිසා ඒ ගැන ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි කවුරුත් පුදුම ෙවන්න ඕනෑ. මම පළමුෙවන්ම 
ඒ කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. රෙට් නීතියක්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතියක්, සම්පදායක් සකස් කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ඒවා අනුගමනය කිරීමට මිස උල්ලංඝනය කිරීමට 
ෙනොෙවයි. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අලුත් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට තමන්ට එල්ල වුණු විෙව්චන මධ්යෙය්  ඉතාම සාධාරණ 
ෙලස ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් කථා කරලා, තම පතිවාදීන්ටද ස්තුති 
කරලා කථාව හමාර කළා. නමුත් ඉන් පසුව එතුමා සම්බන්ධව 
හැසිරුණු ආකාරය කිසිෙසේත්ම සදාචාර සම්පන්න පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක් ෙනොෙවයි. එය අපට උරුම වුණු - [බාධා 
කිරීම්] හරි, හරි. කෑගහන්න, කෑගහන්න.[බාධා කිරීම්] පුළුවන් 
තරම් කෑගහන්න.[බාධා කිරීම්]   

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order 

එක. 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් ඔබතුමා කිව්වා, කවුරු ෙහෝ  target  කර කථා කෙළේ 

නැහැයි කියා. 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔව්, මම කිව්වා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් ෙමතුමා නැවත වතාවක් කියනවා, "කිව්වා" කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Dinesh Gunawardena, 

you go ahead.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මිනිත්තු පහ 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියට මම 

විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙබොෙහෝ පශ්න තිබුණත් ෙම් 
ෙවලාෙව් එතුමියෙග් අමාත්යාංශය ගැන වචනයක්වත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විනාඩියක්වත් නැති නිසා. 

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා 
මා පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ,  ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම්දී මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්තුමා විසින් වැරදි කරුණු 
මත ශී  ලංකාව වරදකරු බවට  එල්ල කරන ලද ෙචෝදනාව 
පිළිගනිමින්, රටක ආරක්ෂාවට කටයුතු කරන්න බැරි විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීෙමන් අෙප් රටට එල්ල කරන 
භයානක කාරණා පිළිබඳව කටයුතු කළ විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හැටියට අපි එය ෙහළාදකින බව. අපි එය පතික්ෙෂේප 
කරනවා. අපි කරුණු කියා තිෙබනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
උතුරුකරෙය්, නැ ෙඟනහිරකරෙය් 40,000ක් පමණ ජනතාව මරා 
දැමූ බවට මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් ෙබොරු ගණන් 
හිළවු ඇතුළත් වාර්තාවට පිළිතුරු ෙදන්න බැරි, ඒ සඳහා  ආත්ම 
ශක්තියක් නැති රටක් බවට අෙප් රට පත් ෙවලා, ඒ පිළිබඳව අප 
වාර්තාගත පරණගම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම 
ජාතිෙය්ම ෙඛ්දවාචකයක් බව අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
අෙප් හමුදා ෙසේනාංක, රට ෙබ්රා ගත් හමුදාව  දඩයම් කිරීමට 
ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාරව, ව්යවස්ථාෙවන් පිට 
කිසිම අධිකරණයකට විෙද්ශිකෙයක් පත් කිරීම ෙහෝ 
අධිකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා ගන්නා පියවරයන් අපි පතික්ෙෂේප 
කරන බව ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාටත්, ආණ්ඩුවටත් ඉතාම 
ඕනෑකමින්  සඳහන් කරනවා.  මම තව එක කාරණාවක් විතරක් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය 
විසින්  තස්තවාදය පරාජය කරනෙකොට, යාපනය අර්ධද්වීපෙය් 
ඉඩම් අක්කර 13,000ක් අෙප් හමුදාව අෙත් තිබුණා.  2014 ජනවාරි 
මාසය ෙවනෙකොට එයින් අක්කර 6,000යි  අෙප් හමුදාව අෙත් 
තිබුෙණ්. ෙමොකද, එයින් ඉඩම්  අක්කර 7,000ක්ම නැවත බාර දීලා 
තිෙබනවා.  2015 වසර අෙප් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්.  
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට ගරු 

මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Okay, Sir. I am concluding.  ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ද තුළ බාර 

දීලා තිෙබන්ෙන් ඉඩම් අක්කර 300යි කියන කාරණයත් 
සුමන්තිරන් මහත්මයාට සහ ඔහු හදපු ආණ්ඩුවට මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා. ගරු අමාත්යතුමනි,  
ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් ඇති වුණ තත්ත්වය පිළිබඳ ෙම් ආකාරෙයන්  කටයුතු 

කරපු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට- [බාධා කිරීම්] අපි විරුද්ධයි. 
ඒ නිසා අපි සභා ගර්භෙයන් පිටවී යනවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා  point of Order  එක ෙමොකක්ද?[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් සභා ගර්භෙයන් පිටවී යන මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් අෙප් 

මන්තීවරුන්ට පහර දුන්නා.  [බාධා කිරීම්] ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා ගන්නා පියවර අපට දැන ගන්න අවශ්යයි.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීම්]  

මීළඟට, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා
[බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව ෙකොපමණද? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මිනිත්තු 5යි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මිනිත්තු 5ද? මට මිනිත්තු 10ක් පුළුවන් ෙන්ද? ගරු 

සභාපතිතුමනි, මම ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියන්නම්.   
 
අෙප් ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  සභා ගර්භෙය් සිටින 

ෙවලාවක ෙම් කාරණය කියන්න තිබුණා නම් මම වඩාත් සතුටු 
ෙවනවා.  ෙමොකද, එතුමා නැති ෙවලාවක අපි ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්න කැමැති නැහැ.  නමුත් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
සදාචාරය විනාශ කරපු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් බලවත් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් හිටපු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා, අද 
සදාචාරය ගැන කථා කරනෙකොට  එය හරියට ගණිකා වෘත්තිෙය් 
ෙයෙදන ෙකෙනක් කන්යාභාවෙය් ගුණ වර්ණනා කිරීමක් වාෙගයි  
කියලා ඇත්තටම  මට හිතුණා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, ඇත්තටම 
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉතාමත් කනගාටුදායක දවසක්.  
ඔබතුමන්ලාට  මම මුලින් කිව්වා වාෙග් මම නැවතත් කියන්නම්.   
1989 සිට මම පාර්ලිෙම්න්තුවට  ආවා.  වරින්වර වාද විවාද ඇති 
වුණා. සමහර ෙවලාවට ෙකෝලාහල ඇති වුණා. නමුත්  
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ  මන්තීවරෙයක් කථා කරමින් සිටින 
විට ඒ කථාව නවත්වන්නට, ඒ කථාෙව් තිබුණු කරුණු මර්දනය 
කරන්නට   තවත්   මන්තීවරු පිරිසක් මැර බලය පාවිච්චි කරපු 
පථම අවස්ථාව ෙම්කයි. ඒ නිසා  ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරලා, තවමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙහොල්මන් 
කරන ඒ තස්තවාදී රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් අය ඉන්නවා නම්,             
ඒ අයට විරුද්ධව විනය කියා මාර්ග ගන්න                              
කියා අප ඔබතුමාෙගන්   ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, -
[බාධා කිරීම්]  ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මන්තීවරුන්ට පහරදීෙගනයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාල ෙව්ලාව නැති නිසා 

දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය  වසර ඇතුළත දී විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය විසින් කරන ලද කාරණා සම්බන්ධෙයන්,  විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව් 
අදහස් පකාශ කළ සියලු ෙදනාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද උෙද් වරුෙව් ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් සිද්ධ වුණා. 
ඇත්තටම එය මෙගන් වූ වරදක් නිසාම, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් එතැනට ඇවිත් හිටිෙය් නැහැ. ෙමොකද,  
පස් වරු 1.30 සිට 6.30 දක්වා ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැය  ශීර්ෂය 
සම්බන්ධෙයන්  විවාදය තිෙබනවා කියා මමත් හිතාෙගන හිටියා.  
ඒ නිසා මමත් පස් වරු 1.30 ට පැමිණියා.  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් මෙග් නිලධාරින්ටත් පස්වරු 1.30ට පැමිෙණන්න 
කියා මම කිව්වා. එවැනි අඩුවක් සිදුවීම පිළිබඳව මම මෙග් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම මුළු දවෙසේම 
තමුන්නාන්ෙසේලා මෙගන් අසන ලද පශ්න සහ ෙයෝජනා 
තිෙබනවා නම්,  හැන්සාඩ් වාර්තාව බලා එන සතිය තුළදී ලිඛිතව 
ඒවාට පිළිතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියාත් මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් කථාවට අදාළ සටහන් 
මම සභාගත* කරන්නට කැමැතියි. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන් සභාගත කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. ෙමය ඉතා ෙකටි  
කථාවක්. කරුණාකර එය ඒ ආකාරයට හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන්නටය කියා මම ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා  සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම්  චිතාංගනී 
වාගීශ්වර  මැතිනිය  ඇතුළු  අෙනකුත් සියලුම නිලධාරින් පසු ගිය 
වසර තුළ ඉතාමත්ම අගනා කාර්ය භාරයක්  රට ෙවනුෙවන් කර 
තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය්   ෙබොෙහෝ ෙදනා  දිවා රෑ ෙනොබලා 
කළ ඒ කියාවලිය නිසා තමයි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙම් පුංචි 
රෙට්  කීර්තිනාමය යළිත් වතාවක්  රැක ගන්නට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා එතුමිය ඇතුළු  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට මෙග්  විෙශේෂ 
ස්තුතිය පිරිනමනවා. ම ෙග්  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය, හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමා ඉතාමත්ම දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. විෙශේෂෙයන් ආර්ථික  
රාජ්ය තාන්තිකත්වය පිළිබඳව  විශාල දැනුමක් ඇති එතුමාට 2016 
වර්ෂය තුළදි ඒ නව ෙකොට්ඨාස ෙමෙහයවීමට අපි භාර දී 
තිෙබනවා. ඒ මඟින් එතුමාට විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්නට 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 

දින සියෙය් පාලනය  යටෙත් මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කළ, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් අපිට විශාල 
ශක්තියක් වූ  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
* සභාගත කරන ලද කථාව 

 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைர: 
 Speech tabled:  

 

 
BUDGET SPEECH - MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  
 
POLICY 

 

When this Government was elected in January 2015, our relations 
with our neighbours and the rest of the world were at their worst 
point since Independence over half a century ago. Sri Lanka was an 
international outcast. Relations with key allies were strained and 
our diplomatic service had been run to the ground. We had lost our 
credibility and the world’s respect.     
 
In fact, since 2010, every March the then Government faced ever-
greater annual censure at the United Nations Human Rights Council 
in Geneva. The previous Government also embarked on the risky 
and hazardous course of cultivating one set of friends at the expense 
of many other traditional friends. Relations with important partners 
- including India, the US and EU- were strained. 

These policy choices had real costs. GSP Plus, which had helped 
create tens of thousands of jobs and help maintain the 
competitiveness of our apparel industry and other industries, was 
withdrawn. And instead of working with these countries to restore 
these facilities for the benefit of our people and our nation’s 
economic benefit, it was decided, without consulting the public, that 
these facilities are not required. Fish exports to the EU, our largest 
fisheries export market, were banned because we had violated basic 
norms of high seas fishing. The prospect of economic sanctions 
loomed over us. 

But over the last year, the Government replaced this self-defeating 
foreign policy that lined the pockets of the few, with a foreign 
policy based on the principles of good governance that serves the 
interests of all Sri Lankans. We have put in place a clear, stable and 
results based foreign policy that provides tangible benefits to all our 
citizens. Already in the last year there have been some notable 
successes.        

1605 1606 



2015  ෙදසැම්බර්  11 

First, following the consensus-resolution at the Human Rights 
Council in Geneva this September, Sri Lanka is no longer a pariah 
state - we are regaining our place as a respected and principled 
member of the international community and the community of 
democratic nations. As the cabinet-ranking US Ambassador to the 
UN, Samantha Power, put it and I quote, “I cannot think of another 
country in the entire world where you have seen such change in 
such a short period of time.”  

Second, we have ensured that we have strong and deep relations 
with ALL our friends and allies in the international community - and 
that no one relationship is at the expense of another. President 
Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe 
have visited India, the United States, China, Japan, Pakistan, the 
United Kingdom, France, Thailand and Singapore. We have 
received the Prime Minister of India (the first bilateral visit in 28 
years), the US Secretary of State (the first official visit in 43 years), 
the German Foreign Minister, the Singaporean Foreign Minister, the 
Qatari and UAE Foreign Ministers, the Swiss Foreign Minister and 
many, many other foreign dignitaries. These visits have laid the 
groundwork for economic, cultural and political cooperation that 
will provide tangible results in the form of trade agreements, 
investment, technology transfer and development assistance in the 
coming years.  

 

Third, we are beginning the process of re-establishing links with the 
many Sri Lankans overseas who had lost faith in Sri Lanka. We 
have restarted the engagement with the Diaspora that was started 
soon after the end of armed conflict by former President Rajapaksa. 
Many individuals and organizations who did not have confidence, 
are now inspired to make a genuine and positive contribution to Sri 
Lanka’s reconciliation and development journey. My colleagues and 
I have had meetings with leaders in the overseas Sri Lankan 
community - which consist of many eminent doctors, statesmen, 
businessmen, lawyers, musicians, writers and even chefs. There is 
an overwhelmingly positive response and we hope to take concrete 
measures to transform that goodwill into tangible contributions 
towards reconciliation and development over the coming year.  

 

In November this year Fr. Emmanuel, the President of the Global 
Tamil Forum, in an interview with the Sudar Oli Tamil newspaper, 
said that his organization was working for a united Sri Lanka: 

 

“the political solution we work for is the once voted by the Tamils 
in Sri Lanka by their election of the TNA, namely - a united Sri 
Lanka where all citizens are equally treated and the Tamils are 
recognized as a distinct people and devolved power to rule 
themselves.”    
 

                          
FOREIGN AFFAIRS MANAGMENET  
 
In addition to putting the right policies in place, we are also striving 
to ensure that our country’s foreign affairs are managed 
professionally - with integrity and accountability.  
 
Under the previous Government, incompetent cronies were 
appointed to key missions, which were in turn made offices for their 
private businesses and even their criminal enterprises. In fact, in the 
Washington DC embassy over 330,000 US Dollars was missing in 
one property transaction. From the Foreign Ministry expenses alone 
over 339 million rupees were wasted on five lobbying firms 
between 2009 and 2014 that produced no results, while many of our 
capable diplomats were kept idle for political reasons. Many other 
payments were also made through the Presidential Secretariat and 
Central Bank. The Foreign Ministry also became a site of political 
patronage - the Former Monitoring MP cronies’ children, the 
CHOGM babes and boys, were appointed to Foreign Ministry 
positions without proper procedure. They were paid through the 
Kadirgamar Institute of which former Foreign Minister was 
Chairman of the Board. Millions of rupees were wasted, mainly 
through the Foreign Minister’s vote, on extravagances - including 
adult films $200 shots of cognac and $288 steaks.  

We have reversed this trend and are in the process of creating a 
professional, empowered and accountable Foreign Service. Career 
diplomats have been appointed to missions where possible. 
However, due to many years of neglect and failure to recruit there 
are insufficient numbers of staff to fill ambassadorial positions. And 
at any given time, a sufficient number of senior-level Foreign 
Service Officers are required to serve in the Ministry in Colombo 
which is the nerve centre that manages our Foreign Affairs and 
works closely with the line ministries and foreign missions 
represented in Colombo. Therefore, we have been compelled to 
appoint a number of professionals and academics to positions 
abroad. Yet, despite these constraints I am pleased to announce that 
within a year we have doubled the proportion of career diplomats 
posted as ambassadors from a third to nearly two-third and reduced 
the number of non-career diplomats from two-third to just over a 
third.  
 
We are also undertaking the short-term and long-term restructuring 
of the Foreign Ministry. In the short-term we intend to cut costs and 
focus our resources by closing down missions abroad for which no 
clear rationale exists. We also intend to introduce Non-Resident 
Ambassadors to further cut costs and to establish a presence where 
a full-scale embassy cannot be justified but where Sri Lanka’s 
interests need to be furthered. Perhaps most importantly, we intend 
to create the necessary systems and policies to ensure that our 
diplomatic service is able to perform at the highest levels of 
excellence. This also means creating systems to take punitive 
measures where required for wrongdoing and sub-standard work, in 
order to ensure that the reputation of vast majority of conscientious 
and ethical officers is preserved. To this end, we are in the process 
of re-introducing the system of inspectors-general who will visit our 
missions abroad and report on compliance and performance.          
 
Allow me to conclude by saying that we will not rest on the laurels 
of the past year. Over the next year we will work very hard to 
ensure that the world’s tremendous goodwill is transformed into 
tangible benefits for Sri Lanka’s people and that Sri Lanka’s foreign 
policy and management of foreign affairs is placed on meritocratic 
and professional foundations.          

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල අමාත්යතුමිය. ඔබතුමියට  විනාඩි  5 

ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 

[අ.භා. 6.21] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පථමෙයන්ම මම අෙප් ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් විෙදස්ගත 
ශමිකයින් ෙවනුෙවන් ඒ අයට අවම වැටුපක් තීරණය කරන්නටත්, 
ඒ අයෙග්  සුබසාධනය ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළ ඇති 
කරන්නටත් එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්ති කර්යාංශෙයන් ශමිකෙයක් පිටරට යනෙකොට අය 
කරන මුදල  රුපියල් 15,000 හැටියට අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනා අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  ඉදිරිපත් කර 
තිබීම ගැන  මම එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කාලෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. විගමනික ශමිකයන් ෙවනුෙවන් විශාම 
වැටුපක් කියාත්මක කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම එම පවුල්වල 
සුබසාධනය සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්නටත් කටයුතු කරනවාය කියා  පසුගිය ජනාධිපතිවරණ 
සමෙය්දී සඳහන් කළා. ඒ අනුව ලබන වර්ෂෙය් සිට, විෙශේෂෙයන් 
ජනවාරි මාසෙය් සිට විගමනික ශමිකයන්ෙග් පවුල් සඳහා විෙශේෂ 
සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා වාෙග්ම ඒ අය 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කිරීමට නියමිත විශාම වැටුප 
සම්බන්ධෙයන්  අවශ්ය කටයුතු  කිරීමට ලබන වසෙර් උපරිම 
උත්සාහයක් දරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
කැමැතියි.  

මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් ඉතාම ෙහොඳ  අදහස් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ අය ෙවනුෙවන් අපට ෙදන්නට පුළුවන්  උපරිම 
සහෙයෝගය ෙම් ෙවලාෙව්  ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා. 
ඇත්තටම කියනවා නම් ශමිකයන් පිට රට යන්ෙන් කැමැත්ෙතන් 
ෙනොෙවයි, ඒ අයට ෙම් රෙට් ජීවිතය ගත කරන්නට පමාණවත් 
ආර්ථික තත්ත්වයක් නැති නිසාය  කියන එක  හුඟක් 
මන්තීවරුන්ෙගන් කියවුණා. ඒ කාරණය අපි පිළිගන්නවා.  ඒ 
අනුව උපරිම මට්ටමකින් ලබන වර්ෂෙය් පුහුණුව ෙවනස් කර-  
පුහුණු  ශමිකයන් හැටියට විෙදස් ගත වන අයෙග් තත්ත්වය 
ෙවනස් කර-  අවම වැටුප තුළ  කියාත්මක කරන්නට  උපරිම 
උත්සාහයක් ගන්නවා. කාලය අවසාන වී  තිෙබන නිසා මෙග් 
කථාවත් ඔබතුමාෙග්  අවසරය ඇතිව  මා  සභාගත* කරනවා 

ෙම් අමාත්යාංශය මා භාර ගත්  දවෙසේ  සිට  අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා  හැටියට කටයුතු කරන විතානෙග් මැතිතුමා ඇතුළු  
අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුනුත්, විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් හිටපු සභාපතිවරයා හැටියට නන්දපාල 
විකමසූරිය මහත්මයාත්, වර්තමාන සභාපතිවරයා  හැටියට රජ්පාල් 
ඔෙබ්ෙසේකර මහත්මයාත්, ඒජන්සිෙය් සභාපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරන ලක්ෂ්මන් අෙබ්ගුණරත්න මහත්මයා ඇතුළු ඒ 
කාර්යාංශ ෙදෙක්ම නිලධාරි මහත්වරුන් මට විශාල සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදනවා.  

ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් ෙහොඳින් කඩිනමින් තමයි ෙමම 
ආයතනවල වැඩ ෙකෙරන්ෙන්. අද රුපියල් මිලියන 400ක, 500ක 
විතර ලාභයක් උපයන තත්ත්වයට කාර්යාංශය පත් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් හැම ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය මතයි 
කියන කාරණාව පකාශ කරමින්, මට ලබා ෙදන සහෙයෝගය 
ෙවනුෙවන් ඒ  සියලු ෙදනාටම  මෙග් සත්ුතිය පුද කරන්නට මම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 
*සභාගත කරන  ලද කථාව : 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைர : 
Speech tabled: 

 
2016  වර්ෂෙය්  අමාත්යාංශවල  වැය  ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම  
පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශයට අදාළව අය වැය කාරක සභා විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් 
ෙමො  ෙහොෙත්  විෂයභාර අමාත්යවරිය වශෙයන්  විෙද්ශ  රැකියා 
ෙවළඳෙපොළ හා බැඳී ඇති ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් සහ එහි නව 
පවණතා පිළිබඳ ෙකටි  හැඳින්වීමක් කිරිම සඳහා   මා ෙමය අවස්ථාව ගර 
ගන්නවා. 
 ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමන්ෙග් මග ෙපන්වීම යටෙත්   යහපාලනය  පිළිබඳ  නව රජෙය්  
දැක්ම  ශම විගමනෙය් සියලු අංශයන්හි පිළිබිඹු  කිරීමට  අවශ්ය 
මුලාරම්භය විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය  ෙම් වනවිටත් ෙගන ඇති අතර 
මාෙග් අමාත්යාංශය  සහ ඒ  යටෙත් ඇති  ආයතන සියල්ල ජාත්යන්තරව  
ෙසේවා යුක්ත කළ හැකි නම්යශීලි  ශම බලකායක්  බිහිකි රීෙම්ත්  විගමනික 
ෙසේවක අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීෙම් ෙපොදු   
අරමුණ  සහ දැක්ම ෙබදා හදා  ගනිමින් පවතී.  
 
විගමනික ක්ෙෂේතෙය්  ඉතිහාසය  ෙගන බලන විට එය මීට දශක 
තුනහතරකින්  ඔබ්බට දිව ගිය එකක්  බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණකි.  
ශී ලංකාෙව් රැකියා  නියුක්තිය  ශම බලකාෙයන්  18%ක් විෙද්ශ  රැකියා 

නියුතු  අංශය වර්තමානෙය් ශී ලංකා ආර්ථිකය සංවර්ධනයට  පබල  
බලපෑමක්  එල්ල කරයි.  විෙද්ශ රැකියා සඳහා ඉහළම ශමික සංඛ්යාවක් 
(300,413) පිටත් වූ වර්ෂය ෙලස 2014  වර්ෂය වාර්තාවන අතර  ඒ අතුරින්  
110,489(36.78%) ක් කාන්තාවන්ද 189,924 (63.22%)ක්  පිරිමින් ද විය.  
2013 වර්ෂයට  සාෙප්ක්ෂව  2014 වර්ෂෙය් මුළු  පිටත්වීම් පමාණය  2.5% 
ක් ඉහළ ෙගොස් ඇත. 2015  වර්ෂෙය් ජනවාරි මස 01 දින සිට  ෙනොවැම්බර්  
මස 30 දින දක්වා විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සි මාර්ගෙයන් හා ස්වයං 
මාර්ගෙයන් විගමනය වි ඇති  මුළු  ශමික සංඛ්යාව  240, 193ක් ෙව්.        
ශී ලංකා මහා බැංකු වාර්තාවලට අනුව  2014 වර්ෂය තුළ  ශමික ෙපේෂණ  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6,407 ක් ෙව්. දල වශෙයන්  විෙද්ශ රැකියා 
නියුක්ති පමාණය වසරකට 2%කට වඩා වර්ධනය විෙම් පවණතාවයක්  
ඇත. ෙම් අනුව  2013 වර්ෂයට   සාෙප්ක්ෂව 2014 වර්ෂෙය්  ශමික ෙපේෂණ  
පමාණය 9.54% වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරනවා.  
 

විෙද්ශ රැකියා අංශෙය්  අරම්භෙය්  සිටම  පැවති අවිධිමත්, අසංවිධිත, 
වෘත්තීයමය වශෙයන් ෙනොදියුණු ලක්ෂණ  තවදුරටත් අඩුවැඩි වශෙයන්  
පැවතීම පධාන දුර්වලතාවයකි. නිරතුරුවම ෙවනස්ෙවමින් පවතින 
ආර්ථික, සමාජ හා ෙද්ශපාලන තත්ත්වයන් යටෙත් ෙලෝක ශම 
ෙවළඳෙපොළ  ඉලක්ක කරගත් විධිමත් ශම සැපයීමක් කිරීමට ශම සපයන, 
පුහුණු කරන ආයතන වලටද,  විෙද්ශ රැකියා  අෙප්ක්ෂිතයන්හටද නව 
තාක්ෂණ,  කළමනාරණ, අෙලවි, සමාජ ආරක්ෂණ කමෙව්ද අනාගත 
පවණතාවයන්  හඳුන්වා දීමක් කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් ෙනොතිබීම ෙමයට 
ෙහේතුවයි. ෙම් අනුව බලනවිට  ශමික විගමනය  නව  පතිපත්තියකින් 
යුතුව ඉදිරියට ආ යුතු බව පැහැදිලිෙව්.  එනම් සාම්පදායික ශමික 
විගමනික රාමුෙවන්  ඔබ්බට ගිය  ආර්ථික වර්ධනය  හා කාර්යක්ෂම,  ශම 
ෙවළද ෙපොළ   අරමුණු කරගත්  යහපත්  වැඩ  වාතාවරණයක්  සහතික 
කරනු ලබන පෙව්ශයක් ෙකෙරහි  මාෙග් අමාත්යාංශය  ෙම් වනවිට පවිෂ්ට 
වී සිටීම  සතුටට කරුණකි.   

 

දැනට මිලියන 1.8ක පමණ වූ විගමනික ශමිකයින්ෙග්  පවුල්වල 
සාමාජිකයින් විශාල පමාණයක් සිටී.  එෙමන්ම විෙද්ශ  රැකියා ක්ෙෂේතය 
හා බැඳි ගැටලු රාශියක් ෙමරට  තුළ නිර්මාණය වී  ඇත. ශම  සුරාකෑම්, 
වංචනික තැරැව්කරුවන්ට හසුවීම්, ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳ ෙනොදැන 
සිටීම, එෙතරදී අත් විඳීමට සිදුවන කායික මානසික පීඩා, දූෂණ  හා ලිංගික 
අතවර, විෙද්ශ රටවල භාෂාව, සංස්කෘතිය හා සිරිත් විරිත්වලට  
අනුගතවීමට ශමිකයින් දක්වන ෙනොහැකියාව ෙහේතුෙවන් ඔවුන් අත් විඳින 
ගැටලු ආදිය ෙම් අතර ෙව්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොවුන් දැනුවත් කිරිම 
සඳහා කිසියම් මාධ්යයක අවශ්යතාවය  පවතිනවා. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් සමථකරන අංශයට 2015.01.01 දින සිට 2015.11.30 දින 
දක්වා විගමනිකයින් හා සම්බන්ධ ගැටලු පිලිබඳ පැමිණිලි 7857 ක් ලැබී  
ඇති අතර,  ඉන් පැමිණිලි 7298ක් සඳහා  විසඳුම්  ලබා දී ඇත. ෙමම 
පැමිණිලි විසඳීෙම් කෙමෝපායයන් අතරට, 

 

1. ෙද්ශීය  රැකියා නිෙයෝජිත ආයතන  සම්බන්ධ කර ගැනීම,  

2. විෙද්ශ දුත මණ්ඩල සම්බන්ධ කර ගැනීම 

3. නීති අංශෙය් සහාය ලබාගැනීම 

4. විෙද්ශ නිෙයෝජිතායතන  සහ ෙසේවාදායකයා සම්බන්ධ  කරගැනීම 

5. ෙද්ශීය  රැකියා හා විෙද්ශීය නිෙයෝජිතායතන අසාදු ෙල්ඛන ගත 

කිරීම සිදු කර ඇත. 

මීට අමතරව  විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්  සුබසාධන අංශය 
මගින් 2015.01.01දින සිට  2015.09.30  දින දක්වා  විගමනිකයින්ෙග් 
දුවා දරුවන් ෙවනුෙවන් පහත පරිදි ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීම කර ඇත. 

* 05 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් අය 126ක් සඳහා 
* අ.ෙපො.ස (සා/ෙප) විභාගය සමත් අය 53 ක් සඳහා ද  
* අ.ෙපො.ස (උ/ෙප) විභාගය සමත් ( විශ්ව විද්යාල වරම්ලත්) අය 

10ක් සඳහා ද ශිෂ්යත්ව ලබා දි ඇත.   

එෙමන්ම විෙද්ශගතව රැකියාවන්හි  නිරතව සිටියදී  මරණයට පත්වූවන්  
ෙවනුෙවන්  2015.01.01 දින සිට  2015.09.30 දින දක්වා 

* මරණයට පත් වූවන් 177 ෙදෙනක් සඳහා මූල්යමය වශෙයන් 
රුපියල්  67,779,989.32ද,  

* වද හිංසාවට  ලක්වූවන්ෙග් ෛවද්යාධාර ඉල්ලිම් 1994 ෙදෙනක්  
සඳහා මූල්යමය වශෙයන් රුපියල් 52, 997,328.34 ෙලස ලබා දී 
ඇත.  

* විෙදස්ගතව මරණයට පත්  විගමණික  ශමිකයින්ෙග් මෘතෙද්හ 
ෙගන්වා ගැනීම සඳහා (මෘතෙද්හ 22ක් සඳහා) රුපියල් 
5,440,482.85 ක මුදලක් කාර්යාංශය විසින් වියදම් කර ඇත.  

1609 1610 
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ෙම් අනුව, විෙදස් රැකියා සඳහා ෙයොමුවන්නන් හට අදාළ රටවල භාවිත 
වන භාෂාව සහ කුසලතාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන් 
පැවැත්වීමත්, විෙදස් රැකියා ක්ෙෂේතය තුළ ඔවුන්ට ස්වාභිමානයක් ඇති 
කරලීමත් විෙදස් රැකියා ෙවෙළඳෙපොෙළේ පවතින ඉල්ලුමට සරිලන 
ශමිකෙයකු නිර්මාණය කිරීම සහ ඔවුන්ට ඉහළ වැටුපකට හිමිකම් කීමට 
අවස්ථාව සලසාදීම යනාදී කරුණු ෙකෙරහි අප අමාත්යාංශය ෙම් වනවිටත් 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර ඇත. ෙම් අනුව, මැද ෙපරදිග රටවල ගෘහ 
ෙසේවය, ඉදිකිරීම් ආදී සම්පදායික රැකියා ෙවනුවට දකුණු ෙකොරියාව, 
ඊශායලය වැනි රටවල නවතාවකින් යුත් රැකියා සඳහා ශමිකයින් පිටත් 
කර හැරීම නව පවණතාවකි. 2015 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තු තුන ඇතුළත 
රැකියා බලපත කමය යටෙත් දකුණු ෙකොරියාෙව් රැකියා අවස්ථා සඳහා 
ශමිකයින් පිටත්ව ගිය ආකාරය පහත වගුෙවන් දැක්ෙව්.  
 

 
 

මීට අමතරව ව ඩාත් සුරක්ෂිත විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිය සහතික කිරීම 
පිණිස ජපානය, සයිපසය, ලිතුෙව්නියාව වැනි ඉහළ වැටුප් හා සුරක්ෂිත 
සමාජ තත්ත්වයකින් යුත් රටවල් කිහිපයක් සමඟ ෙමරට ශමිකයින් සඳහා 
ලබා දිය හැකි රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට හැකිවිමත් එහි 
පළමු පියවරවශෙයන් සයිපස් රාජ්යය සමඟ අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් 
කිරීමට අවශ්ය මූලික අඩිතාලම  දැමීමට හැකිවීමත් අප ලද ජයගහණයක් 
ෙලසට සැලකිය හැකිය.  

එෙමන්ම, විෙද්ශයන්හී ෙසේවා කාලය නිමාකර නැවත පැමිෙණන 
ශමිකයින් නැවත සමාජගත කිරීෙම් (Re integrate) කියාවලිය සම්බන්ධව 
විෙශේෂ පතිපත්ති පකාශයක් හා කියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර එළිදක්වා 
ඇත. ෙමම කියාකාරී සැලැස්මට අනුව විගමණික ශමිකයින්ෙග් පවුල්වල 
සියලුම සාමාජිකයින් ආවරණය වන පරිදි ඔවුන් අත්විඳින සමාජ, ආර්ථික 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ෙගන් ඔවුන් මුදවාලීම සඳහා විෙශේෂිත 
කියාකාරකම් ඇතුළත්ෙකොට තිෙබ්. මීට අමතරව අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය්ද සහෙයෝගය ඇතිව විෙශේෂ සමථ මණ්ඩල දිස්තික් මට්ටමින් 
පිහිටුවාලීම මඟින් ඔවුන් මුහුණපාන ගැටලු සඳහා ඉක්මන් විසඳුම් 
ලබාදීමටත්, විෙද්ශ දූත මණ්ඩලවල ෙසේවය කරන කම්කරු සුබසාධන 
නිලධාරින් පමාණය වැඩි ෙකොට එෙතරදී ශමිකයින් හට අත්විඳීමට සිදුවන 
අපහසුතාවන් අවම කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳව ද ෙම් වන විටත් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර ඇත. ෙම් සියල්ල විෙද්ශ 
රැකියා ක්ෙෂේතය හා බැඳී ඇති නව පවණතාවයන්ය.  

ශම විගමනෙය් ෙපොදු අභිෙයෝග හඳුනා ගැනීම පිණිස වූ අන්තර් පාර්ශ්වීය 
සහෙයෝගය ලබා ගනිමින් ආසියාෙව් ශම විගමන කියාවලිෙයහි නියැෙළන 
රටවල් 11කින් සමන්විත ෙකොළඹ කියාදාමෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ෙග් 
තුන්වන රැස්වීම ෙමම වසෙර් ෙනොවැම්බර් 4-5 දිනවල ෙකොළඹදී පැවැත් වූ 
අතර ෙකොළඹ කියාදාමය, අබුඩාබි සංවාදය අතරතුරදී සාමාජික රටවල 
අත්දැකීම් හා අභිලාෂයන් පිළිබඳව ද අවධාරණය කිරීමට හැකි විය. 

ඒ අනුව, නව රජෙය් යහපාලනය සංකල්පයට අනුගත ෙවමින් 
අමාත්යාංශෙයහි දැක්ම සහ ඉලක්කයන් යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීෙමහිලා 
එක්ව කටයුතු කරන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඇතුළු සියලුම 
නිලධාරින්හටත්, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සහ විෙද්ශ 
රැකියා ඒජන්සිෙය් සභාපතිවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයටත් ෙවනත් බාහිර 
රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවල සාමාජිකයින්හටත් මාෙග් හදපිරි 
ස්තුතිය පිරිනමමි.  

දකුණු ෙකොරියාෙව් 
රැකියා අවස්ථා 
සඳහා පිටත්වීම 

පළමු 
කාර්තුව 

ෙදවන 
කාර්තුව 

ෙතවන 
කාර්තුව 

එකතුව 

(EPS-TOPIK) 
විභාගය සමත්ව 
විෙද්ශගත වූ 
සංඛ්යාව 

487 1,897 680 3,064 

නැවත විෙද්ශගත 
කිරීෙම් වැඩ 
සටහන යටෙත් 
විෙද්ශගත වූ 
සංඛ්යාව 

08 63 270 341 

විෙශේෂිත (Special 
EPS -TOPIK) 
විභාගය 
සමත්වූවන් 

275 71 200 546 

එකතුව 770 2,031 1,150 3,951 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 40,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 5,000,000 
 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 5,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

182 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 559,350,000 
 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 559,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

182 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 432,600,000 
 

“182 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 432,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 

182 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 40,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,000,000 

 
“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 559,350,000 
 

“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 559,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 432,600,000 

 

“தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 432,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                  
தைலப்  182, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 40,100,000, for Head 182, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs 5,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,000,000, for Head 182, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 559,350,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 559,350,000, for Head 182, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 432,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 432,600,000, for Head 182, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 182, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 108,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 5,000,000 
 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                      

රු. 5,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 9,015,205,000 

 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 9,015,205,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
  
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග 
කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 340,600,000 
 
“112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 340,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
112 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 108,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 5,000,000 

 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 5,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 9,015,205,000 
 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 9,015,205,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 340,600,000 
 
“தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  340,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1613 1614 
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Question, "That the sum of Rs. 108,400,000, for Head 112, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 5,000,000, for Head 112, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
   

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 9,015,205,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,015,205,000, for Head 112, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 340,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 340,600,000, for Head 112, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය"යිද මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අ. භා. 6.26ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 12වන ෙසනසුරාදා.  

 

பி.ப. 6.26 க்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  
தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 12 சனிக்கிழைம. 

 

At 6.26 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 12th 
December, 2015. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 

 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි," පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 06.26 ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 12 වන 
ෙසනසුරාදා පු. භා. 09.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.26 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க  2015 சம்பர் 12, 
சனிக்கிழைம .ப.  9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.26 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 
12th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
වරපසාද: 

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී තර්ජනය කිරීම 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [දහඅටවන ෙවන් කළ දිනය]: 

[ශීර්ෂ 122, 210, 211 (පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය); ශීර්ෂය 150 (ඛනිජ 
ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන); ශීර්ෂය 119 (විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති)] - 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 
ශී ලංකා විදුලිබල පනත :  

නිෙයෝගය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
சிறப் ாிைம : 

பாரா மன்றச் சபாமண்டபத்தி ள் அச்சு த்தல் வி த்தைம 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதிெனட்டாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 122, 210, 211 (பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடகம்); 

தைலப் 150 (ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி); தைலப்  119 (மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
இலங்ைக மின்சாரச் சட்டம் :  

ஒ ங்குவிதிகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

PRIVILEGE:  
Threats Posed Inside The Chamber   

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Eighteenth Allotted Day]: 

Considered in Committee – [Heads 122, 210, 211 (Parliamentary Reforms and Mass 
Media);  Head 150 (Petroleum Resources Development); Head 119 (Power and 
Renewable Energy)]   

 
SRI LANKA ELECTRICITY ACT:  

Regulation 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙදසැම්බර් මස 12 වන ෙසනසුරාදා, එනම් අද දින ෙපර වරු 
11.00ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තා.-  [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දාහතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) වාද්දූව, මැලෑගම, එෙගොඩ මැලෑගම පාර, අංක 93/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. ෙසෝමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) අලුෙබෝමුල්ල, ෙහොරණ පාර, අංක 335 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.එන්. පියවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) වාද්දූව, ෙපොතුපිටිය උතුර, පළමු පටුමග, වටරවුම් පාර, 
අංක 73/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි චමරි පියංගිකා 
මලවිපතිරණ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම: 

(4) පානදුර, පිංවත්ත, ෙජොන්කීල්ස ් නිවාස, අංක 16 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එච්.ෙජ්. ලාල් ද සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) ගල්පාත, බටෙගොඩ, ගුඩ්ෙහෝප් වත්ත - II , අංක 24 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී. ජනක රවින්ද ද සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) මග්ෙගොන, අක්කරමලය, අංක 398 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ඩී.ඩී. වංශපාල මහතාෙගන්ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7)  පාදුක්ක, ෙකොට්ගම්ෙගොඩ, අංක 49/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.එම්.ඩී.පී. ජයසිංහ ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(8)  බලංෙගොඩ, බුලත්ගම, අංක 335/4 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.එස.් පුංචිෙහේවා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)  පානදුර, කුරුප්පුමුල්ල, පුංචිෙදනිය, අංක 157 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.පී. ජයලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(10)  අලුෙබෝමුල්ල, මහෙබල්ලන, අංක 27ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.පී.ෙක්.එස.් සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(11)  පරගසේතොට, දැල්කඩ, ඉහළ පාර, අංක 312 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඩී.එස.් මෙනෝහර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම: 

(12)  වසක්ඩුව, නුගෙගොඩ, පනාපිටිය පාර, අංක 209/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.් රංජිත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(13)  පිළියන්දල, සුවාරපල, හැඩිගම, අලුත් පාර, අංක 10 - එච් 
දරන සථ්ාන ෙයහි පදිංචි ටී.එච්.එල්. ගුණතිලක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(14)  මතුගම, මුණසිංහ මාවත, අංක 26/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ටී.එම්.ඩී.එස.් මුණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, කතරගම, කඳසුරිඳුගම, අංක 113 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි, එස්. චන්දෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1)  මාතර, කනංෙක්, කඩවීදිය, ඕකන්දවත්ත, "ලක්මිණි" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි අයි.වී. ගුණදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම: 

(2)  අකුරැස්ස, ෙහේෙන්ගම, ෙකොරටුව ෙහේන, පළමු පටුමඟ, 
"ෙහේමාලි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි මානෙග් ෙහේමසිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මාතර, පාලටුව, ජගත්වාස, උනැල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
පුෂ්පා උදයංගනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)  මාතර, වටෙගදර, නාදුගල, "සැනසුම" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි, එස.්පී. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) බඩල්කුඹුර, 11 කණුව, අංක 265 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.එම්. නන්දාවතී මැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) වැල්ලවාය, ෙදහිලන්දයාය, අලුත් පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එම්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙමොණරාගල, හුලන්දාව, වැල්ලවාය පාර, අංක 540/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ.පී. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ෙබොරෙතල් ආනයනය : විසත්ර  

மசெகண்ெணய் இறக்குமதி : விபரம் 
IMPORT OF CRUDE OIL: DETAILS 

82/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය- (1) : 
(අ) (i) ශී ලංකාව ෙබොරෙතල් ආනයනය කරන රටවල් 

කවෙර්ද;  

 (ii) 2013 හා 2014 වර්ෂයන්හිදී ඉහත රටවල්වලින් 
ආනයනය කරන ලද ෙතල් පමාණය හා ඊට වැය 
කළ මුදල එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඇෙමරිකාව ඉරානයට සම්බාධක පැනවීමට ෙපර 
ආසන්න වර්ෂ ෙදකකදී ශී ලංකාව ඉරානෙයන් 
ලබා ගත් ෙබොර ෙතල් බැරල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙතක් ඉරානෙයන් ලබා ගත් ෙතල් පමාණය  
සම්බාධක පැනවීෙමන් පසු ලබා ගන්නා රට 
කවෙර්ද;  

 (iii) තුන්වන පාර්ශව්යක් හරහා ඉරාන ෙතල් ෙමරටට 
ෙගන් වූ බවට ඇති ෙචෝදනාව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව සඳහා දිනකට අවශ්ය 
වන ෙබොර ෙතල් බැරල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) හිඟයකින් ෙතොරව ශි ලංකාවට අවශ්ය ෙතල් 
පමාණය ලබා දීමට සැපයුම්කාර රටවල් පසු ගිය 
වසර ෙදක තුළ සමත් වී තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக மசெகண்ெணய்ைய இறக்குமதி 
ெசய்கின்ற நா கள் யாைவ; 

 (ii) 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் ேமற்ப  
நா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
எண்ெணய்யின் அள  மற் ம் அதற்காகச் 
ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக ஒவ்ெவா  
நாட் ன்ப  தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அெமாிக்கா ஈரா க்குத் தைட விதிக்க 
உடன் ந்திய இரண்  வ டங்களில் இலங்ைக 
ஈரானில் இ ந்  ெபற் க்ெகாண்ட 
மசெகண்ெணய் பீப்பாய்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) தைடவிதித்த பின்னர் ஈரானில் இ ந்  
ெபற் க்ெகாண்ட எண்ெணய்யின் அள க்குச் 
சமமான எண்ெணய் எந்நாட் ந்  
ெபறப்ப கின்ற ; 

 (iii) ன்றாம் தரப்பினர் ஒ வர் ஊடாக ஈரானிய 
எண்ெணய் இந்நாட் க்கு த விக்கப்பட்டதாக 
கூறப்ப கின்ற குற்றச்சாட் ைன ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) சப் கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்திற்கு நாெளான் க்குத் ேதைவப் 
ப கின்ற  மசெகண்ெணய் பீப்பாய்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) தட் ப்பா ன்றி இலங்ைகக்கு அவசியமான 
அள  எண்ெணய்ையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு  
வழங்கலாளர்களான  நா க க்கு கடந்த 
இரண்  வ டங்களில் இய மாயி ந்ததா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1619 1620 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 12  

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the countries from which Sri Lanka imports 
crude oil; and 

 (ii) the amount of oil imported from the 
aforesaid countries in 2013 and 2014 and 
the amount of money spent for that 
separately? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of crude oil barrels Sri Lanka 
imported from Iran in the two adjacent 
years before America imposed sanctions on 
Iran; 

 (ii) the name of the country from which Sri 
Lanka imports the amount of oil they 
imported from Iran, after the sanctions were 
imposed; and 

 (iii) whether he accepts the allegation that Sri 
Lanka imported oil from Iran through a 
third party? 

(c) Will he also state - 

 (i) the number of crude oil barrels needed for 
the Sapugaskanda Oil Refinery per day; and 

 (ii) whether the countries that supply oil were 
able to supply the oil requirement of Sri 
Lanka during the last two years without a 
shortage; 

(d) If not, why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙම ෙසේයි. 

(අ) (i) දැනට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙයන් ෙබොරෙතල් 
ආනයනය කරන අතර, ෙපර වසරවලදී ඉරානය, 
සවුදි අරාබිය සහ ඕමානය යන රටවලින් 
ෙබොරෙතල් ආනයනය කර ඇත. 

 

 (ii) ෙබොරෙතල් ආනයනය 2013 

 

ෙබොරෙතල් 
ආනයනය 
කරන ලද 
රට 

ආනයනය 
කරන ලද 
පමාණය 
(බැරල් 
මිලියන) 

මුළු වටිනාකම 
(ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 
මිලියන) 

ඕමානය   6.5 717.51 

එක්සත් 
අරාබි එමීර් 
රාජ්ය 

6.34 697.30 

ෙබොරෙතල් ආනයනය 2014 

 

(ආ) (i)  

 
 

 (ii) සවුදි අරාබිය, ඕමානය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යය. 

 (iii) නැත. ඉරානයට සම්බාධක පැනවීෙමන් පසුව 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙම් දක්වා 
තුන්වන පාර්ශව්යක් හරහා ඉරාන ෙතල් ෙමරටට 
ෙගන්වා නැත. 

(ඇ) (i) ෙබොර ෙතල් බැරල් 46,000ක පමණ පමාණයක් 
අවශ්ය ෙව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් (ඇ) පිළිතුරට අදාළව 

මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න මා කැමැතියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුෙරන් කියැවුෙණ්, 
සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව සඳහා දිනකට ෙබොර ෙතල් බැරල් 
46,000ක පමණ පමාණයක් අවශ්ය ෙවන බවයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ ෙබොර ෙතල්වලින් නිෂ්පාදනය වන වැදගත්ම එක 

සංඝටකයක් තමයි, තාර. ගරු ඇමතිතුමනි, දළ වශෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව තුළ තාර ෙටොන් 
එක්ලක්ෂ හැත්තෑදහසක් පමණ හිර කර ෙගන ඉන්නවා, ඒවා 
විකුණා ආදායමක් ගන්ෙන් නැතුව. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව එම තාර විකුණා ආදායමක් ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? 

ෙබොරෙතල් 
ආනයනය 
කරන ලද 
රට 

ආනයනය 
කරන ලද 
පමාණය 
(බැරල් 
මිලියන) 

මුළු 
වටිනාකම 
(ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 
මිලියන) 

ඕමානය   3.38    358.40 

එක්සත් 
අරාබි එමීර් 
රාජ්යය 

10.37 1,083.76 

ෙබොරෙතල් 
ආනයනය 
කරන ලද 
රට 

ෙබොරෙතල් 
වර්ගය 

ආනයනය 
කරන ලද 
බැරල් 
පමාණය 
(මිලියන) - 
2010 
වර්ෂය 

ආනයනය 
කරන ලද 
බැරල් 
පමාණය 
(මිලියන) - 
2011 
වර්ෂය 

ඉරානය ඉරානියන් 
ලයිට් 

11.39 14.20 

1621 1622 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වනවිට අපි ආනයනය කරනු 

ලබන  ෙබොර ෙතල් වර්ගය මත තාර නිෂ්පාදනය ආර්ථික වශෙයන් 
ඵලදායී  ෙනොවන බවට ෙත්රුම් ෙගන ඇති නිසා ෙම් ෙමොෙහොත 
වනවිට තාර නිෂ්පාදනය අෙප් පිරිපහදුෙවන් සිදු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි විසින් ආනයනය කරන ලදුව, විකිණිය යුතුව 
ඇති තාර ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැත්තෑදහෙසන්, හයදහසක් 
පසු ගිය සතිෙය් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට විකිණුවා. එක්ලක්ෂ 
හැටහතරදහසක් විකිණිය යුතුව පවතිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවන අතුරු පශන්ය ෙමයයි. ලිහිසි ෙතල් 

සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම් එය මෙග් පශ්නෙය් (ඇ) ෙකොටෙසන් 
පැන නඟින කාරණයක්. ෙපෞද්ගලික ෙතල් හා සම්බන්ධව 
ලංකාෙව් තිෙබන සමාගම්, -ඒ සමාගම්වල නම් මා කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.- විෙද්ශ රටවලින් ලිහිසි ෙතල් 
ආනයනය කරලා, සමාගම් තුනක් විතර ෙම් ලිහිසි ෙතල් විකුණා 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ලාභ ලබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
හැබැයි ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවටත් පුළුවන්, අෙප්ම 
ලිහිසි ෙතල් නිෂ්පාදනය කරලා ෙම් හා සමානවම ආදායම් 
උත්පාදනය කරන්න. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් ෙපෝෂණය කරන්න දීලා තිබුණු ඉඩ පස්ථාව තවදුරටත් 
සිද්ධ ෙවන්න ෙදන්ෙන් ඇයි, ලිහිසි ෙතල් නිෂ්පාදනයට ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව අත තබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා 
මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැනට නම් කිසිම හස්තයක් නැහැ. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙම් 

රෙට් ලිහිසි ෙතල් ආනයනකරුවන් 13ෙදනකු කියාත්මක වනවා. 
ඒ 13ෙදනා ලීටර් මිලියන 55ක් ෙම් රෙට් පරිෙභෝජනයට ෙගන 
එනවා. දැනට තමන්ෙග්ම කියන යන්තාගාර තිෙබන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන තුනකටයි. මා විසින් පසුගිය 
කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ 
තිෙබනවා, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ලිහිසි ෙතල් 
ෙමහිම නිෂ්පාදනය කරලා වඩා ලාභදායී ෙලස ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව මඟින්ම කටයුතු කිරීමට. ඒ කටයුතු අපි නුදුරු 
අනාගතෙය්දීම ආරම්භ කරනවාය කියන එක ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා කැමැතිද, අෙප් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ 
ෙවන්න? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතු රු පශ්නය ෙමයයි. පළමුවන අතුරු 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමින් ඔබතුමා කිව්වා, "ලංකාෙව් තාර 
නිෂ්පාදනය ආර්ථික වශෙයන් ඵලදායී නැහැ" කියන කාරණය. 
ෙගන්වපු තාර ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැත්තෑදහසක් තිබුණා. 
ඒෙකන් යම් පමාණයක් විකුණුවා, තව විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. තාර ආනයනය කරන්න ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට මැදිහත් වන්න පුළුවන් නම් අපට අමතර ලාභයක් 
ලබන්න පුළුවන්. ෙකොම්පැනිවලට ලාභ ලබන්න ෙදන්න ඕනෑ 
නැහැ. 

ආර්ථික වශෙයන් ඵලදායී නැති තාර ආර්ථික වශෙයන් ඵලදායී 
විධියට නිෂ්පාදනය කරගන්න තිෙබන හැකියාව ගැන ෙසොයා 
බලනවාද? ඒ වාෙග්ම  ලිහිසි ෙතල් හරහාත් විශාල ආදායමක් 
ලබාගන්න පුළුවන් වුවත්, ඔබතුමා ඔය කියන කැබිනට් පතිකාව 

ඉදිරිපත් කරනතුරු එවැනි ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ 
කාරණයටත් ඔබතුමා මැදිහත් ෙවනවාද? ෙම් කාරණා ෙදක හරහා 
විශාල මුදලක් උත්පාදනය කරගන්න වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්නද දැන්? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උත්තර ෙදන්න. මම අහන්ෙන් ආදායමක් උත්පාදනය 

කරගන්න උත්සාහ කරනවාද කියායි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු වහාම ලිහිසි ෙතල් අපිම 

නිෂ්පාදනය කරලා වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
දැන් කියාත්මක ෙවනවා. දැනට පිරිපහදුෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ පිරිපහදුව නවීකරණය කරලා නව පිරිපහදුවක් සකස් කිරීම 
සඳහා දැන් කටයුතු සම්පාදනය ෙවනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී 
පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු වුණාට පස්ෙසේ අපි ෙයොදාගන්නා ෙබොර 
ෙතල් වර්ගය අනුව තාර නිෂ්පාදනය ලාභදායී බවට පත් ෙව්වි කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ තත්ත්වයට පැමිණි වහාම අපි තාර 
නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා 
අද වනතුරු කිසිදු ෙපෞද්ගලික පාර්ශ්වයකට තාර ෙගන ඒම සඳහා 
බලපතයක් නිකුත් කරලා නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී 
සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොකද, පනතට අනුව බලපතය දීෙම් 
නීත්යනුකූල අයිතිය තිෙබන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාවරයාටයි. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට ඒ ලාභය ලැෙබන ආකාරයට, රටට ඒ ලාභය 
ලැෙබන ආකාරයට, පරිෙභෝජනය කරන උදවියට, සමස්ත 
වශෙයන් රෙට් සංවර්ධනයට ඒ ලාභය දායක වන ආකාරයට වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාය කියන එක ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්න කැමැතියි. 

 
 ආරක්ෂක ෙසේවා විද්යාලය : විසත්ර  

பா காப் ச் ேசைவகள் பாடசாைல : விபரம் 
DEFENCE SERVICES COLLEGE : DETAILS 
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2.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් පිහිටි ආරක්ෂක 
ෙසේවා විද්යාලය, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත් 
පාලනය වන්ෙන්ද; 

 (ii) එම විද්යාලය පිහිටි භූමි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම අධ්යාපන අමාත්යාංශයට පවරා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පවරා දී ඇත්ෙත් කවුරුන් විසින්ද; 
පවරා දුන් දිනය කවෙර්ද; 

 (v) එම විද්යාලෙය් සිටින ගුරු මණ්ඩලය ෙකොපමණද;  

 (vi) විද්යාලෙය් එක් එක් ෙශේණිවල ඉෙගනුම ලබන 
සිසුන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

1623 1624 
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(ආ) (i) 2008 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා එම විද්යාලය 
ෙවනුෙවන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය වැය කළ 
මුදල, වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් සිසුවකුෙගන් වසරකට අය කරනු ලබන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) උක්ත විද්යාලෙය්, පාසල් කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයන්ෙග් නම් හා ආරක්ෂක හමුදාවන්හි ඔවුන් දරන 
තනතුරු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்டவினா: 

(அ) (i) ெகா ம் , ெகாம்பனித்ெத வில் அைமந் ள்ள 
பா காப் ச் ேசைவ கள் பாடசாைல, பா காப்  
அைமச்சின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) இப்பாடசாைல அைமந் ள்ள நிலப்பரப்  
எவ்வள ; 

 (iii )  இக்காணி கல்வி அைமச்சுக்கு ைகயளிக்கப் 
பட் ள்ளதா ; 

 (iv )  ஆெமனில்,  யாாினால் ைகயளிக்கப்பட்ட  ; 
ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (v )  இப் பாடசாைலயில் இ க்கின்ற ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi )  பாடசாைலயில் ஒவ்ெவா  தரத்தி ம் கல்வி 
பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2008ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர இப் 
பாடசாைல சார்பில் பா காப்  அைமச்சு 
வ டாந்தம் ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii )  ஒ  மாணவாிடம் வ டெமான் க்கு அறவிடப் 
ப ம் பணத்ெதாைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) குறிப்பிட்ட பாடசாைலயின் பாடசாைல 
காைமத் வ சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர் மற் ம் 

பா காப் ப் பைடகளில் இவர்கள் வகிக்கும் பதவி 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Defence Services College 
located at Slave Island, Colombo is coming 
under the purview of the Ministry of 
Defence; 

 (ii) the extent of land on which the College is 
located; 

 (iii) whether that land has been transferred to the 
Ministry of Education; 

 (iv) if so, as to who did the transfer; the date of 
transfer;  

 (v) the number of teachers attached to that 
College; and 

 (vi) separately, the number of students studying 
in each grade of that College? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately and on annual basis the amount 
of money spent on that College by the 
Ministry of Defence since 2008; 

 (ii) the annual fees charged from a student? 

(c) Will he also inform this House the names of the 
members of the Board of Management of that 
College and their ranks in the security forces? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) නැත.  

  2010 ඔක්ෙතෝබර් 14 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණය පරිදි ෙමම පාසෙල් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් සියලුම අවශ්යතා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ වගකීම යටෙත් 
පවත්වාෙගන යනු ලබයි. 

 (ii) ෙහක්ටයාර් 1.9329 

 (iii) නැත. 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ෙමම ඉඩම ශී 
ලංකා යුද හමුදාව ෙවත පවරා ගැනීම සඳහා 
2006.10.12 දින අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත 
කර ඇත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) ගුරු මණ්ඩලය 114කි. 

 (vi) 

  

  ෙශේණිය සිසුන් සංඛ්යාව 

1   ෙශේණිය         217 

2   ෙශේණිය         220 

3   ෙශේණිය         222 

4   ෙශේණිය         224 

5   ෙශේණිය         223 

6   ෙශේණිය         277 

7   ෙශේණිය         274 

8   ෙශේණිය         279 

9   ෙශේණිය         280 

 එකතුව       2216 

1625 1626 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2008 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ආරක්ෂක ෙසේවා 
විද්යාලය ෙකොළඹට අදාළව ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කිසිදු වියදමක් 
දරා ෙනොමැත. 

 (ii) අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් චකෙල්ඛ අනුව පාථමික 
අංශෙය් සිසුවකුෙගන් වසරකට රුපියල් 
1,136.00ක් හා ද්විතීයික අංශෙය් සිසුවකුෙගන් 
වසරකට රුපියල් 1,160.00ක් අය කරනු ලබයි. 

 (ඇ) 

 
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යතුමා පළමුවැනි පිළිතුෙරන් කිව්වා, 
2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් පාසල අධ්යාපන අමාත්යාංශයට පවරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක ආරක්ෂක ෙසේවා පාසලක්. ෙම්ක 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද්යා පීඨය වාෙග් ආරක්ෂක හමුදාවන්ට 
බඳවා ගන්නා අය පුහුණු කරන පාසලක් ෙනොෙවයි. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට ෙම් පාසල පවරා දී තිෙබද්දී, ෙම් පාසල් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලය ආරක්ෂක අමාත්යාංශ නිලධාරින්ෙගන් 
සහ හමුදාපතිවරුන්ෙගන් සහ ෙපොලිස්පතිවරුන්ෙගන් පුරවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

තනතුර    නම 

ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් 

කළමනාකරණ ඉංජිෙන්රු කරුණාෙසේන 
ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

ආරක්ෂක 
මාණ්ඩලික 
පධානි 

මණ්ඩල 
සභාපති 

එයාර් චීප් මාෂල් ෙක්.ඒ. 
ගුණතිලක 

යුද්ධ 
හමුදාධිපති 

සාමාජික ලුතිනන්  ජනරාල් 
ඒ.ඩබ්ලිව්.ෙජ්.සී. ද සිල්වා 

නාවික 
හමුදාධිපති 

සාමාජික වයිස් අද්මිරාල් ආර්.සී. 
විෙජ්ගුණරත්න 

ගුවන් 
හමුදාධිපති 

සාමාජික එයාර් මාෂල් ජී.පී. 
බුලත්සිංහල 

ෙපොලිස්පති සාමාජික එන්.ෙක්. ඉලංගෙකෝන් 
මහතා 

අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්ෙග් 
නිෙයෝජිත 
(ජාතික 
පාසල් 
අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ) 

සාමාජික පී.එන්. අයිලප්ෙපරුම 
මහතා 

පධාන 
ගණකාධිකා
රී, ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය 

සාමාජික එන්.ෙජ්.පී. ගුණෙසේකර 
මහතා 

විදුහල්පති, 
ආරක්ෂක 
ෙසේවා 
විද්යාලය 

සාමාජික ධම්මිකා සී.ඒ. ජයෙනත්ති 
මහත්මිය 

අධ්යක්ෂ, 
ආරක්ෂක 
ෙසේවා 
විද්යාලය 

කළමනාකරණ 
මණ්ඩල 
ෙල්කම් 

කර්නල් අයි.එස්.එච්. 
විෙජ්ෙසේන 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන හැටියට තිවිධ හමුදාෙව් සහ 

ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් ළමයින් පාසල්වලට ඇතුළත් කර 
ගැනීමට තිෙබන අපහසුව නිසා තමයි, ෙමවැනි පාසලක් ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන්නට තීරණයක් ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ෙපොඩි 

ෙවලාවක් ෙදනවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඔව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ පැහැදිලි කිරීම මට කරන්න කිව්වා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අනුමැතිය ඇතුව ෙන්ද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඔව්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, යුද්ධය පවතින අවස්ථාෙව්දී ආරක්ෂක 

අංශවල නිලධාරින්ෙග් දරුවන්ට ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක් මතු 
වුණා. ඔවුන් ෙපොදු පාසල්වලට යැවීම හා අනාගතෙය් මතු විය 
හැකි තත්ත්වයන් සලකා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් සියලුම උසස් 
නිලධාරින්ෙග් ඉල්ලීම මත තමයි ඒ ආරක්ෂක විද්යාලය 
පිහිටවූෙය්, ඉස්ෙසල්ලා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් මැෙල් වීදිෙය් 
තිබුණු ෙගොඩනැඟිලි යනාදිය ෙගන. ෙමය අයිති ෙවන්ෙන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයටයි. නමුත් ඔවුන්ට  ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් පැවරිලා තිෙබන සුවිෙශේෂ වූ කටයුතුවලදී 
ඔවුන්ෙග් දරුෙවෝ සම්බන්ධෙයන් මතු වුණු හා මතු විය හැකි 
තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ෙවනම විද්යාලයක් ඔවුන්ෙග් 
අවශ්යතාත් එක්ක සලකා බලා ඉටු කරදීම රටක යුතුකමක් ෙලස 
සලකායි ෙම් විද්යාලය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ආරක්ෂක 
අංශත් එක්ක ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ෙමොකද අපි මුහුණ ෙදන 
-සිවිල් පුරවැසියන් මුහුණ ෙදන- පශ්න වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ආරක්ෂක අංශවල ෙසේවය කරන අය හා ඔවුන්ෙග් දරුෙවෝ මුහුණ 
ෙදන පශ්න. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒකද උත්තරය?  
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඒ උත්තරය නිවැරැදියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා තමයි 

ඇත්ෙතන්ම එවැනි පාසලක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද්යා පීඨය වාෙග් එකක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
නිලධාරින්ට තමන්ෙග් දරුවන්ට අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්නට 
තමයි ඒ පාසල ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ඒක භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. නඩත්තුව කරන්ෙන් 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
"දී කිරට බළල්ලුත් සාක්ෂියි" කියලා කිව්වා වාෙග් උත්තරයක් 

තමයි හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් දුන්ෙන්. ඒ දරුවන්ෙග් අම්මා, 
තාත්තාට ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් වග කීමක් තිෙබනවා. 
නමුත්, ෙම් ෙකොයි දරුෙවෝත් දරුෙවෝ. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 
එෙහම ඉඩ පස්ථා දීලා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුෙවෝත් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පාසල්වලට බඳවා ගන්නවා. නමුත්, ඒ  
ෙදමාපියන් පාසල් කළමනාකරණ මණ්ඩලයට ඇතුළත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පාසෙල් දරුවන්ටත් යහපත්  අධ්යාපන 
වටපිටාවක්, යහපත් මානසික තත්ත්වයක් ඇති කරන්න නම්, ඒ 
දරුෙවෝත් සාමාන්ය දරුවන් විධියට සලකලා, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් සාමාන්ය කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න. එෙහම 
නැත්නම් එය විෙශේෂ ආරක්ෂක පාසලක් කියලා ඒ ළමයි බඳවා 
ගන්න.  ඒ ළමයින්ෙග් අම්මා තාත්තාට තමයි ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධ වගකීම තිෙබන්ෙන්, ළමයින්ට ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඒක හරි, ගරු මන්තීතුමනි. අධ්යාපන අමාත්යංශෙයන් තමයි ඒ 

විද්යාලෙය් අධ්යාපන වැඩකටයුතු සියල්ලක්ම කරෙගන යන්ෙන්. 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන් නඩත්තු කිරීම විතරයි. ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ල ලබාදීලා, යටිතල පහසුකම් ලබාදීලා ඒවා නඩත්තු 
කිරීම පමණයි ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන්. ඒ ළමයින්ට 
නිසි අධ්යාපනයක් ලැෙබනවා. ඒ දරුවන් තුළ යුද මානසිකත්වයක් 
ඇති කරනවා ෙනොෙවයි. ෙකළින්ම අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
තමයි ඒ විද්යාලෙය් වැඩකටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ ගුරුවරුන්ට වැටුප් ෙගවන්ෙන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 

නම්, විෂය මාලාව හදන්ෙන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් නම්, - 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය 

ඇමතිතුමා කියන කථාව ඇත්ත. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

කිව්වා වාෙග්, ඒ විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමිය පත් කෙළේත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන්. ඒ පාසෙල් අනිකුත් සියලුම කටයුතු කරන්ෙන්ත් 
අෙප් අමාත්යාංශෙයන්.  නඩත්තු කටයුතු විතරයි   යුද්ධ කාලෙය් 
කරපු කම ෙව්දයට තවම කරන්ෙන්. ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් 
කරන්ෙන් ඒ විද්යාලෙය් නඩත්තු කටයුතු විතරයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සාමාන්ය පාසලක නඩත්තුව කර ගන්න බැරි තරමට අධ්යාපන 

අමාත්යාංශය පිරිහිලාද තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු පශ්න 

තුනම ඇහුවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම්ක ෙම් අද ඊෙය් ඇති වූ  පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම්ක යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් පටන් 
ගත්ත විද්යාලයක්. ඒ කාලෙය් පටන් ගත්ත ඒ කළමනාකාරිත්වය 
ඒ විද්යාලෙය් තවම තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු හයක් ෙවනවා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක තමයි. අවශ්ය නම්  කථා කරලා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමොකක්ද 

කරන්න ඕනෑ කියලා තීරණයක් ගනිමු.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 83/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
 

ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
පශ්න අංක 3-205/'15-(1), ගරු එම්.එච්.එම්.සල්මාන් මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-229/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම  ෙවනත් දිනයකට ෙයොමු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වරපසාද පශ්නය, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමා. 

 
වරපසාද: පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී 

තර්ජනය කිරීම 
சிறப் ாிைம: பாரா மன்றச் 

சபாமண்டபத்தி ள் அச்சு த்தல் வி த்தைம  
PRIVILEGE: THREATS POSED INSIDE THE 

CHAMBER  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ''පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී භාෂණෙය්, විවාද 

කිරීෙම් හා කටයුතුවල නිරතවීෙම් නිදහස තිබිය යුතු අතර, ඒ  

භාෂණෙය්, විවාද කිරීෙම් ෙහෝ කටයුතුවල නිරත වීෙම් නිදහස 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටස්තර වූ යම් අධිකරණයක දී ෙහෝ 
ස්ථානයක දී ෙහෝ ෙදෝෂාභිෙයෝගයට ෙහෝ පශ්න කිරීමට භාජනය 
කළ ෙනොහැකි වන්ෙන් ය'' යන්න පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා 
වරපසාද) පනත  යටෙත් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය්, 2015 ෙදසැම්බර් මස 11වැනි 
දින, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් හා විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දී මා යම් 
කරුණක් මතු කළා. එනම්, තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය සම්බන්ධව මා 
ෙම් සභාෙව්දී කථා කරද්ද්දී, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමා, 
ගරු සනත් නිශාන්ත මන්තීතුමා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා 
යන මන්තීවරුන් තිෙදනාම මට මරණ තර්ජන එල්ල කරමින්, 
''තාජුඩීන් පිළිබඳව කථා ෙනොකළ යුතුයි'' යනුෙවන් පවසමින් මා 
හට පහර දීමට මා අසලට පැමිණියා. ඒ ෙව්ලාෙව්, මා අසල 
විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා, 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවාවි මන්තීතුමා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමා හා ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය 
සාක්ෂි ෙලස හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන්ද ෙම් 
සභාෙව් හිටියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මා 
ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් පකාශ කරමින් සිටියදී  නම් සඳහන් කළ 
ඒ ගරු මන්තීවරුන් මරණ තර්ජන එල්ල කරමින් මා බිය 
ගැන්වීමට උත්සාහ කළා. එය මෙග් වරපසාද කඩ කිරීමක් හැටියට 
පකාශ කරන අතර, මට එල්ල කළ මරණ තර්ජන පිළිබඳව 
වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කර සාධාරණ තීන්දුවක් 
ගන්නා ෙලස  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ කාරණය වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට 

ෙයොමු ෙකොට  සති ෙදකක් ඇතුළත -ලබන අවුරුද්ෙද්- වාර්තාවක් 
ලබා ෙදන ෙලස මා නිෙයෝග කරනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒ සම්බන්ධව පකාශයක්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඒ කාරණය වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු 

කරන නිසා අදහස් දැක්වීමට අවශ්යද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අදහසක් පළ කරන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු කරනවා ෙන්. ඒ 

අවස්ථාෙව්දී පුළුවන්.  

1631 1632 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවශ්ය පියවර ගන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදහස් අවශ්ය නැහැ.  

ඊළඟට පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත - 2016. 
කාරක සභා අවස්ථාව.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාටත් යම් සිද්ධියක් වුණා. 

එතුමාත් පැමිණිලි කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් 

කාරණය ෙවනම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් වාඩි ෙවන්න. 
අපට සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක හරි අසාධාරණයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. තීරණයක් 

දුන්නාම ඒ තීරණය පිළිගන්න, මහාචාර්යතුමා. මූලාසනෙයන් 
ෙදන තීරණයට challenge කරන්න බැහැ. තීරණයක් ලබා දුන්නා. 
වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙවන එකක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවන එකක් නම් ලිඛිතව මට දන්වන්න. දැන් අපට කාරක 

සභා අවස්ථාවට යන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර 
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න.  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 11 ] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 11] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 
Considered further in Committee - [Progress:11th December] 

[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
122 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 669,000,000 
 

தைலப்  122.-  பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 669,000,000 

 
HEAD 122.-  MINISTER OF PARLIAMENTARY REFORMS AND 

MASS MEDIA  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 669,000,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය  අමාත්යාංශය - 

ශීර්ෂ 122, 210 සහ 211. 

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා. 

 
[ .ப. 9.56] 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தின்ேபா  எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச் 
சுக்கள் அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 122, 210, 211, 150, 119 ஆகிய 
இலக்கங்கைள ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின்கீழான 
ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 
10 பாய் ெவட்டப்படேவண் ெமன நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

1633 1634 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 9.57] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය ආරම්භ කරන්න මට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන  මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රෙට් සිනමා කර්මාන්තය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. 
ෙමොකද, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළත් ඔවුන් පිළිබඳව කිසිදු 
සඳහනක් ෙනොමැති නිසා. ෙලෝකය ඩිජිටල් ෙවලා දැන් අවුරුදු 
ෙබොෙහෝ ගණනක් ගත ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
ඩිජිටල් යුගයට යන්නයි හදන්ෙන් කියලා ආණ්ඩුවත් කියනවා. 
ඒක නිසාම ඩිජිටල් ඇමති ෙකෙනකුත් පත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් සිනමා කර්මාන්තය ඩිජිටල්කරණය ෙවලා අවුරුදු 15ක් 
ගත ෙවලා තිබුණත්, තවමත් අෙප් සිනමාව තිෙබන්ෙන් කඩවුණු 
ෙපොෙරොන්දුෙවන් ආරම්භ කරපු තැනමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, වසර 2000න් පස්ෙසේ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක සිනමාව තිෙබන්ෙන් ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් 
එක්ක කියලා. ඊට කලින් තමයි සැෙලෝලයිට් පටල හරහා චිතපට 
ෙපන්වන්න ආරම්භ කෙළේ. විෙශේෂෙයන් අෙප් රටට එන ඉංගීසි සහ 
ෙදමළ චිතපට ගත්තත්, ෙවනත් රටවල සම්භාව්ය චිතපට ගත්තත් 
ඒවා ඩිජිටල් තාක්ෂණෙයන් තමයි නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් අෙප් රෙට් ජනතාවට පශ්නයක් තිෙබනවා, ඒ සිනමා කෘති 
රස විඳින්නට අෙප් සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය ෙවලා නැති එක.  
ෙපෞද්ගලික වියදෙමන් පවත්වා ෙගන යන අෙප් රෙට් සිනමාශාලා 
135න් 20ක් පමණ ඩිජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා හැර, ඉතිරි 
සිනමාශාලාවල තවමත් දුවන්ෙන් පරණ සැෙලෝලයිට් පටලයම 
තමයි. ඒ නිසාම සිනමා කර්මාන්තෙය් නිරත ෙවලා ඉන්න පිරිසට 
නිෂ්පාදකයින්ට, අධ්යක්ෂවරුන්ට චිතපට නිෂ්පාදනයක් සඳහා 
අමතර පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කැමරා 
ශිල්පීන් ආදී සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඩිජිටල් තාක්ෂණෙයන් 
චිතපටය නිර්මාණය කළාට ඒක ෙපන්වන්න නම් ඉන්දියාවට 
යවලා නැවතත් අර සැෙලෝලයිට් පටලයට ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම ගන්නෙකොට,  එක චිතපටියක් සිනමාශාලා 
45ක  ෙපන්වන්න නම්  සාමාන්යෙයන් ෙකොපි 45ක්  ගන්න ඕනෑ 
බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ගරු අමාත්යතුමනි.  එක ෙකොපියකට 
රුපියල් ලක්ෂ 4ක් පමණ වැය වනවා. ඒ නිසාම අමතර පිරිවැයක් 
දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  එක පැත්තකින් සිනමාශාලා 
ඩිජිටල්කරණය ෙනොවීම නිසා ෙලෝකෙය් තිෙබන සම්භාව්ය සිනමා 
කෘති අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් රෙට් ෙද්ශීය සිනමා ශිල්පීන්ට, 
නිෂ්පාදකයන්ට ෙම් අමතර පිරිවැය දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම තමයි තව ටික දවසක් ගියාට පසුව, එනම් තව වසරක් 
එකහමාරක් ඇතුළත ඉන්දියාෙව් තිෙබන සැෙලෝලයිට් 
රසායනාගාර වසා දැමීමට නියමිතව තිෙබනවා. දැනටත් එවැනි 
රසායනාගාර එකයි තිෙබන්ෙන්. එෙසේ තිෙබන්ෙනත් මාලදිවයිෙන් 
සහ ලංකාෙව් හදන චිතපට ෙසොච්චම පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සහ 
අෙනක් පැත්ෙතන්  ඉන්දියාෙව් සිනමා කර්මාන්තය ගැන  හදාරන 
ශිෂ්යයන්ට ඉගැන්වීම සඳහායි.   

පැරැණි තාක්ෂණය පදර්ශනය කිරීමට, ඉගැන්වීමට, අලුත් 
පරම්පරාවට ඒ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමට සහ දැනුම අත්දැකීමක් 
කර ගැනීම සඳහා සමහර ආයතන ඒ ආකාරයට පවත්වාෙගන 
යනවා. හරියට ෙකෞතුකාගාරයක් වෙගයි. ඉන්දියාෙව් මුම්බායි 

නගරෙය් තිෙබන්ෙන් එෙහම රසායනාගරයක්. ඒක වසා දැමුෙවොත්  
ෙම් හදන අෙප්  චිත පට ලංකාෙව් සිනමා ශාලා තුළ ෙපන්වන්න 
බැහැ. ඒ නිසාම රාජපක්ෂ පාලන සමෙය්දී - 2014 ජනවාරි මාසෙය් 
වාෙග් - අෙප් සිනමාකරුවන්, සිනමා අධ්යක්ෂවරුන් පා ගමනකින් 
ෙගොස්  සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය සඳහා තිෙබන බාධා ඉවත් කර 
ෙදන්නය කියලා ඉල්ලා සිටියා, මට මතකයි.    

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කළාට පසුව  එවකට සිටි 
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්ය ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා 
එයට උත්තර දුන්නා,  "කඩිනමින් සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණය  
කරනවා" කියලා.  ඒ වාෙග්ම සිනමාකරුවන් පා ගමනින් ගිහින් 
ෙම් ඉල්ලීම කළාට පසුව ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල හිටපු 
ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා, "ෙම්ක කරන්න තමයි ඉන්ෙන්, ඒ නිසා 
ෙම් උද්ෙඝෝෂණය පුස්සක්" කියලා. "කඩවුණු ෙපොෙරොන්දුව" නම් 
චිතපටෙයන් සිනමාව ආරම්භ කළා වාෙග්ම ඒ ෙපො ෙරොන්දු 
සියල්ල කඩවුණු ෙපොෙරොන්දු බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා ඡන්ද කාලෙය්දී ෙම් සිනමාකරුවන්ව 
ෙගන්වලා ෙම් ෙද්වල් කඩිනමින් කර ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තම කියනවා නම්, ඔවුන්ට බිරියානි පාටියක් 
දුන්නා හැර ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ.  

ෙමහි පධානතම බාධා ෙදකක් තිෙබනවා. එක කාරණයක් 
තමයි ෙම් ඩිජිටල් කමයට යන්න පුළුවන් ෙවන විධියට අෙප් 
චිතපටි සංස්ථා පනත සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ෙදවැනි 
කාරණය ෙමයයි. අෙප් රෙට් සිනමා ශාලා 135ක් තිෙබනවා. 
නමුත්, දැන් සිනමා ශාලා 100ක් විතරයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් සිනමා ශාලා 100 ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා යම් 
පතිපාදනයක් ආණ්ඩුෙවන් සලසන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් එක් 
ශාලාවක් ඩිජිටල්කරණය කරන්න රුපියල් මිලියන 8ක් පමණ 
වියදම් ෙවනවා. ඒ අනුව, ෙම් චිතපටි ශාලා 100ම ඩිජිටල්කරණය 
කරන්න ආණ්ඩුවට රුපියල් මිලියන 800යි ෙයොදවන්න ෙවන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය නම්,  ෙම් සිනමාකරුවන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් එය ආණ්ඩුෙවන් ලබා ෙදන පදානයක් විධියටවත්, 
සහනාධාරයක් විධියටවත් ෙනොෙවයි. ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, අවුරුදු 4ක 5ක සහන කාලයකට යම් ණය මුදලක් ලබා 
ෙගන ඔවුන් ඒ අවුරුදු 4, 5 කාලය තුළ ෙගවලා අවසන් කිරීම 
සඳහා ඉඩකඩක් ලබා ෙදන්න කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියයි,"ඉන්දියාෙව් ෙපේක්ෂකාගාර විශාලයි, ඉන්දියාෙව් විශාල 
ෙලස ෙපේක්ෂක ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් සිනමා 
කර්මාන්තය ඉන්දියාවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බැහැ" 
කියලා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න, අෙප් 
සිනමා කර්මාන්තයට පසුවයි බංග්ලාෙද්ශෙය් සිනමා කර්මාන්තය 
දියුණු වුෙණ්. නමුත්, ආණ්ඩුෙව් මැදිහත්වීෙමන් "Digital 
Bangladesh- 2015" කියන වැඩ පිළිෙව ළ යටෙත් බංග්ලාෙද්ශෙය් 
සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණය කරන්න දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ඒ අනුව, දැනටමත් සිනමා ශාලා 85ක් ඩිජිටල්කරණය කරන්න 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒ වා ෙග් ඒ රෙට් සිනමාව ගැන; 
ජනතාවෙග් රසාස්වාදය ගැන හිතන ආණ්ඩුවක් තමයි එහි 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් දින 100 ආණ්ඩුව ආරම්භ කළාට පසුව, ජන මාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් වශෙයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය කරුණාරත්න පරණවිතාරණ මහතා තමයි  
හිටිෙය්. එතෙකොට ෙමම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වුණා. මම දන්න හැටියට 
ආණ්ඩුෙවන් ඉතාම රළු පතිචාරයක් ලැබුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු පිළිතුර තමයි එය ෙපෞද්ගලිකව කර ගන්න 
කියන එක. තිෙබන පශ්නය, සිනමා ශාලාවකට එකවර මිලියන  
අටක් වියදම් කර  ඒක කර ගන්නට තරම්  වත්කමක් ෙම්  සිනමා 
ශාලා හිමියන්ට නැති එකයි.   
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පංශය ෙකොෙහොමද ෙම්  තැනට ආ ෙව්? පංශ ආණ්ඩුව ඒකට 
මැදිහත් වුණා. පංශ ආණ්ඩුව මැදිහත්ෙවලා කිව්වා, සිනමා ශාලා 
ඩිජිටල් කෙළේ නැත්නම්  සිනමා ශාලා ආණ්ඩුවට පවරා ගන්නවාය 
කියා. ඒ ආණ්ඩුවත්  ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කළා. එෙහම තමයි 
ජනතාවෙග් රසාස්වාදය ගැන හිතන ආණ්ඩු කටයුතු කරන්ෙන්. 
එම නිසා අෙප් ඉල්ලීම, අඩු තරමින් ජාතික චිතපට සංස්ථාව 
යටෙත් තිෙබන  සිනමා ශාලා තිස්අෙට්වත් ශාලා  ඩිජිටල්කරණය 
කරන්න කියන එකයි.  එත ෙකොට  ෙලෝකෙය් තිෙබන සම්භාව්ය 
චිතපට, චිතපට සංස්ථාෙව් ශාලාවල ෙපන්වා අපිට ආදායමක් 
ෙසොයන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් සිනමාකරුවන් කියනවා, 
ඔවුන්ෙග් චිතපටයකින් අඩු ග ණෙන් ලක්ෂයක් ෙදකක් ෙම් 
වැඩයට ෙදන්නම් කියා. එෙහම කියද්දීත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක 
ෙනොකරන්ෙන් ෙමොකද කියා අප ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතාෙගන ඉන්නවා නම් අෙප් රෙට් සිනමා 
කර්මාන්තය වලපල්ලට යවන්න. ෙම්ක තමයි වැඩය. ෙමොකක්ද? 
සිනමා ශාලා ඩිජිටල් ෙනොකර ඉන්න එක. ෙම්ක චිතපට 
සංස්ථාෙවන්  පටන් ගන්නය කියා අපි ඉල්ලනවා.  

ඊළඟට, ෙම් සිනමාකරුවන් මුහුණ ෙදන පශ්නය තමයි,  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් චිතපටශාලා ඩිජි ටල්කරණය ෙනොකිරීම 
නිසා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க ) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka ) 
ඒ තරම් කලබල ෙවන්න එපා. දැන්  කටයුතු ආරම්භ කරමින්  

පවතිනවා. තව ෙකටි කාලයක් ඇතුළත අපි ඒක කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඒක ඩිජිටල් කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇමති ෙකෙනකුත් දාලා තිෙබන්ෙන්.  අපිත්  අහන්ෙන් ඇයි 

ෙම් පමාදය කියා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ගරු ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, ඩිජිටල් කිරීම සඳහා 

ඉක්මනින්ම කටයුතු කරනවා කියලා. ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඔය 
පැත්ෙත්ම ෙබොෙහෝ පුටුවල වාඩි වුණු ඇමතිවරු සිනමාකරුවන්ට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ඔබතුමන්ලා, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කරලා යම් වැය ශීර්ෂයක් යටෙත් මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් කරලා තිබුණා නම් ඔබතුමාෙග් වචනය විශ්වාස කරන්නට 
පුළුවන්. අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කරලා නැතිව තිබියදී, ඒ 
සඳහා ෙවනම වැය ශීර්ෂයක් ෙවන් ෙකොට නැතිව තිබියදී, ඔබතුමා 
කිව්වාට දැන් අපි ෙම්ෙක් ඩිජිටල්කරණයට යනවා කියලා, අපි ඒක 
විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
අපි ඩිජිටල්කරණය සඳහා විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් කරෙගන 

යනවා. කැබිනට් අනුමැතියක් අරෙගන ඒ විෙශේෂ ව්යාපෘතිය හරහා 
ෙම් සඳහා මුදල් ලබා දීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. අපට මාසයක් 
ෙදකක් ෙදන්න. අපි සාකච්ඡාවක් කරෙගන යනවා. අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධව පමුඛස්ථානය ලබා දීලා කටයුතු 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඊළඟ පශ්නය ෙමයයි ගරු ඇමතිතුමනි. සාමාන්යෙයන් අෙප් 

රෙට් චිතපටයක් නිෂ්පාදනය කරන්න මූලික වියදම විධියට 
රුපියල් ලක්ෂ 200ක් විතර යනවා. ඒ වාෙග්ම මම කිව්ව විධියට 
අමතර වියදමක් ෙලස තවත් රුපියල් ලක්ෂ 4ක් 5ක් යනවා. ඒ 
වාෙග්ම "ෙකොපි" සඳහා යන වියදමත් බැලුවාම තව රුපියල් ලක්ෂ 
150ක් 160ක් යනවා. දැන්වීම් සඳහාත් තව රුපියල් ලක්ෂ 50ක් 
60ක් ෙවන් කළාම සාමාන්ය චිතපටියක් කිරීම සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ 400ක්වත් ෙයදෙවනවා.  

පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙමවැනි මුදලක් වියදම් කරලා 
ගුණාත්මකභාවෙයන් උසස්, සම්භාව්ය චිතපටයක් කළත් ඒ 
චිතපටය ෙපන්වීම සඳහා චිතපටි සංස්ථාෙව් ෙපෝලිෙම් ඉන්න 
ෙවලා තිබීම. ෙමොකද, අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්, 
"comedy" වාෙග්, ජනතාව ඉක්මනින් සිනමා ශාලාවලට 
ෙගන්වාගන්න පුළුවන් චිතපටිවලට. එෙහම නැත්නම් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අවසරය ඇතිව ළමා චිතපටියක් හැදුෙවොත් ෙපන්වා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම ජාත්යන්තර සම්මාන ලැබුණු චිතපට 
ගණනාවක් ෙම් ෙපෝලිෙම් තිෙබනවා.  

සමීර් රංගන හැදුවා, "ෙමෝටර් සයිකල්" කියලා චිතපටියක්. 
සම්මාන ලැබුණා, ඒක තවම පදර්ශනය කර ගන්නට බැහැ. 
වින්දන ආරියවංශ හැදුවා, "ෙපේමය නම්" කියලා චිතපටියක්. ඒක 
පදර්ශනය කර ගන්නට බැහැ. පසන්න ජයෙකොඩි හැදුවා, 
“Twenty Eight”  කියලා film එකක්. පදර්ශනය කර ගන්නට 
බැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, මම දන්නා හැටියට පසු ගිය කාලෙය් 
"සිරි පැරකුම්" හැර ෙවනත් චිතපට නිෂ්පාදකයින් කවුරුත් ලාභ 
අරෙගනත් නැහැ. ඒවා ලාභ ගත්ෙත් ෙවන ෙවන ආකාරවලට. 
එෙහම නම් මම කලින් කිව්වා වාෙග් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
අවසරය ඇතිව ළමා චිතපටයක් හදන්නට ඕනෑ. නමුත් අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් රස වින්දනය, රසාස්වාදය උසස් කිරීම සඳහා චිතපට 
නිෂ්පාදකරුවන් ෙපලෙඹන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි චිතපටි 
සංස්ථාව අනුගමනය කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම් ගැන සැලකිල්ලට 
ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

රූපවාහිනී ඩිජිටල් කිරීම පිළිබඳවත් කථා කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම්ක චිතපටවලට වාෙග්ම  විෙශේෂෙයන් ෙටලි නාට්ය කලාවටත් 
බලපාලා තිෙබනවා. මම දන්නා හැටියට රූපවාහිනී ඩිජිටල්                  
කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ඩී.බී. නිහාල්සිංහ මහත්මයාෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. එමඟින් ෙයෝජනා ෙදකක් 
ෙගනාවා. ඒ තමයි, යුෙරෝපානු කමයට ඩිජිටල් කිරීම  Japanese 
කමයට ඩිජිටල් කිරීම. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ජපන් කමයට ඩිජිටල් කරන්න ගිෙයොත් අෙප් රෙට් 

රූපවාහිනීවලට අමතර වියදමක් දරන්න සිද්ධ ෙවනවා. මා දන්නා 
හැටියට ෙලෝකෙය් අපිකානු රටවල් කීපයක් පමණයි ජපානෙය් 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඇයි ෙම් ජපන් තාක්ෂණය 
පස්ෙසන් ෙමච්චර එළවන්ෙන්? මම දන්ෙන් නැහැ ෙවනත් 
ෙමොකක් ෙහෝ loan එකක් එක්ක ෙම්ක සම්බන්ධද කියලා. නමුත් 
සාමාන්ය සිනමා කර්මාන්තෙය් ඉල්ලීම තමයි, රූපවාහිනිය 
යුෙරෝපානු කමයට ඩිජිටල් කරන්න කියන එක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්යෙව්දින් ගැනත් වචනයක්, ෙදකක් 
කියන්න ෙවනවා. මට වැඩි ෙවලාවකුත් නැහැ. අපි වෘත්තීය 
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා. ෙද්ශපාලනය වෘත්තීයභාවයට 
පත් කරන්න නම්, අෙප් ෙද්ශපාලනය වාර්තා කරන 
මාධ්යෙව්දින්ෙග්ත් වෘත්තීය තත්ත්වය උසස් කරන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම  ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරවනවා. අෙප් රෙට් ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග් වෘත්තීය නිපුණතාවන්, 
දක්ෂතාවන් උසස් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඕනෑ. ඔවුන් අද්දැකීෙමනුයි දැන් ඉෙගන ගන්ෙන්; 
පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවටයි ඉෙගන ගන්ෙන්. ඔවුන්ට පුහුණුවක් 
ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ගිහිල්ලා 
බලන්න, අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙකොච්චර සාර ගර්භ කථා කළත් 
ඒවා වාර්තා කරන මාධ්යෙව්දින්ෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි, ඒ 
මාධ්යෙව්දින් සිටින කාමරෙය් තත්ත්වය. මුලදී රූපවාහිනී channel 
කීයද තිබුෙණ්; පත්තර කීයද තිබුෙණ්?  ෙම්වාෙය් කුඩා  සංඛ්යාවක් 
සිටිෙය්. හැබැයි දැන් මාධ්යෙව්දින් සිටින කාමරයට ගිහින් බැලුවාට 
පස්ෙසේ ෙපෙනනවා, ඔවුන් කුකුළු කූඩුවක දැම්මා වාෙග්, tuition 
class එකක දැම්මා වාෙග් හිර ෙවලායි ඉන්ෙන් කියා. එක් 
ෙකෙනක් ලියන එක අෙනක් ෙකනාට ෙපෙනනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අඩු ගණෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මාධ්යෙව්දින් 
ගැනවත් සැලකිලිමත් ෙවලා ඔබතුමා කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදන්න කියලා කියනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. මට ෙවලාව නැහැ. ඒ 

වාෙග්ම තමයි පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද, පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින්ට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න යම් 
පදනමක් හැදුෙව් නැත්නම් ගරු ඇමතිතුමනි, මාධ්ය සදාචාරය 
තමයි පිරිෙහන්ෙන්. ෙබොෙහොමයක් පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින් අර්ධ 
කාලීනවයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන් කියා අපි දන්නවා. සමහර 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ මාධ්යෙව්දින් මිල දී ගත්තා.   

මෑත කාලෙය් පවණතාවක් ආවා, voice cut ෙවනුවට "බිත්ති 
කට්" ෙදන. සාමාන්යෙයන් රැස්වීමක voice cut එක තමයි 
මාධ්යෙව්දින් ගන්ෙන්. හැබැයි කළුතර පැත්ෙතන් පටන්ගත්තා, 
ෙපොඩි සම්පදායයක්. දැන් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවාද 
දන්ෙන් නැහැ. එතුමා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැහැ. මාධ්යෙව්දිෙයකු 

ෙදෙදෙනකු අල්ලාෙගන, mike ටික ලෑස්ති කරෙගන බිත්තියක් 
ඉස්සරහා සිටෙගන voice cut එක ෙදනවා. රූපවාහිනී නාලිකාවල 
පවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී, "එකට එක", "කියන කථා" ආදි 
වැඩසටහන් විකාශනය ෙවනවා. තත්පර 30න්, විනාඩිෙයන් 
උත්තරය හදාෙගන, ඒ උත්තරය දීලායි ඒ වැඩසටහන්වලට 
යවන්ෙන්. ඒක ආදර්ශයට අර ෙගන ඊට පස්ෙසේ රජ රට පෙද්ශෙය් 
ෙකෙනකුත් ඒක කර ෙගන ගියා, මම දැක්කා. ෙම් වැෙඩ් නතර 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වැෙඩ් නතර කරන්න නම්, මාධ්යෙව්දින්ට 
ස්වාධීනත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් දිරි ගන්වන්න ඕනෑ.  

මම දැක්කා, අගමැතිතුමා ෙයෝජනා කළා, යුෙරෝපෙය් වාෙග්, 
මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් වන පක්ෂවලට ඉදිරිෙය්දී රජය මඟින් 
යම් පතිපාදනයක් සලස්වන්න. ආණ්ඩුව එෙහම කල්පනා කරනවා 
නම්, ඊ ට කලින් ෙම් පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින්ට යම් දිරි දීමනාවක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. බයිසිකල් ලබා දීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ -
interview- කරලා තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ඒ බයිසිකල් ටිකවත් 
තවම ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් මාධ්යෙව්දින් පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා මම කියනවා.  

ඊළඟට, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයටම අයිති තවත් කටයුතු 
කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් මම අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි 
ඉස්සර UNP එෙක් මාධ්ය පකාශක. ඒ වාෙග්ම දැන් ඔබතුමා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සම මාධ්ය පකාශක. අපට මතකයි, ඔබතුමා 
ඒ කාලෙය් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් වංචා දූෂණ පිළිබඳව මාධ්ය ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා ෙහළිදරව් කළ හැටි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙය් 
පසු ගිය කාලෙය්දී සිදු වුණු වංචා දූෂණ ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, පසු ගිය කාලෙය් රජෙය් මුදණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුදණාලය විධියට 
තමයි පාවිච්චි කෙළේ. දැන් ෙම් මාෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්, 
2014.07.18 වන දින ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් චරිත 
ෙහේරත් මහතා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණාධිපතිට 
යවපු ලියුමක්. ෙම් තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආසන 
සම්ෙම්ලනෙය් ලියුම් කවරය. ෙම් තිෙබන්ෙන්, කාඩ් එක. 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාෙග් ආසනය ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
ආසනවල කාඩ්පත්. ෙම්වාෙය් වියදම් කිසිවක් ෙගවලා නැහැ. ලිපි 
කවර සඳහා ඇණවුම දීලා තිෙබන්ෙන්, "ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙමම මුදණ කටයුතු සඳහා ඉදිරිෙය්දී ෙගවීම් 
කරනු ඇත" කියලා.  

මම අහන්ෙන්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙකොෙහොමද 
ෙම් ෙගවීම් කරන්ෙන් කියලායි. අෙනක් එක, ෙම් ෙගවීම් කරලා 
තිෙබනවාද? මම දන්නා හැටියට ෙම් ෙගවීම් කිසිවක් කරලා නැහැ. 
ෙගවීම් කරලා නැත්නම්, ෙම්වා කරන්න ඉල්ලපු අය 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේ අනුගමනය කරන කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්ෙන් නැත්නම්, ඒෙකන් 
අදහස් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජෙය් කමෙව්දවලට පිටතින් කටයුතු 
කරලා මුදල් පටිපාටි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා 
කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් ඒවාට ඉඩ කඩ හදලා 
දීලා තමුන්නාන්ෙසේලාත් අනාගතෙය්දී ඒ පාෙර්ම යන්න කල්පනා 
කරනවා කියන එකයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම නැත්නම්, ෙම් වන විට ෙම්වාට කියා මාර්ග  ෙගන 

තිෙබන්න ඕනෑ.  

1639 1640 
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ෙම් තිෙබන්ෙන්, 2014.10.01 වන දින රජෙය් පවෘත්ති 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ආරියරත්න ඇතුගල මහතා රජෙය් 
මුදණාධිපතිට යවපු ලිපියක්; සංවර්ධන ෙකටි සටහන් ෙපොත් 
මුදණය කරන්න කියලා. ෙම් ෙමොනවාද? බුලත් ෙකොෙළේ දමලා, 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පින්තූරය දමලා හදපු ෙපොත් ෙගොඩාක් 
තිෙබනවා. "වැඩ කළ ආණ්ඩුවක්", "මඟ ෙහොඳට තිෙබ් නම්", 
"ෙගයින් ෙගට දැල් වූ පහන් වැට", "පැන් සිසිල ජන සිත් තුළ" 
යනාදී වශෙයන් වූ ෙම් වාෙග් ෙපොත් - 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
ඒවා ෙපන්වන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒවා ෙපන්වලා තමයි, ඒ ආණ්ඩුව පැරැද්දුෙව්. හරිද? ෙම් වාෙග් 

ෙපොත් මුදණය කරලා තිෙබනවා. මෙග් ළඟ invoice එකක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

රුපියල් තිස්ලක්ෂ පනස්හත්දහස් හයසියයක් තවම                          
ෙගවා නැහැ. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි, ෙම් ආයතන 
ෙදකම තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්වාට පිළිතුරු 
ලබා ෙදන්න. මම කියන්ෙන්, ෙම්වා ගැන පරීක්ෂා කරලා 
වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කරන්න කියායි. එෙහම නැත්නම් ෙහොරු 
රකින එකත් මහා පාපයක් කියා මා කියා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබන ඒවා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් ෙනොෙවයි, ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ෙවයි. ඒකට 

තමයි, පත් කෙළේ. 
 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඊළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා. ඔබතුමාට 

විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 10.15] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව වන කාරක සභා විවාදෙය්දී, 
ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙතන් විවාදය ආරම්භ කිරීෙම් අවස්ථාව මට 
ලැබීම ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබෙහවින්ම සතුටට පත් 
ෙවනවා.  

පජාතන්තවාදී රටක උසස් සන්නිෙව්දන ෙමෙහවරක් ඉෂ්ට 
සිද්ධ කිරීම සඳහා නිදහස් මාධ්ය සම්පදාය ආරක්ෂා කරමින්                
ෙම් ජනමාධ්ය, කර්මාන්තයක් හැටියට දියුණු කිරීම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා 
කිහිප අවස්ථාවකදීම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් දුන් ආකාරයට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ආණ්ඩුකරණයට අදාළ විශාල පතිසංස්කරණ 
සමුදායක් කිරීමටත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවාට අදාළ 
එම පහසුකම් සැපයීමත් අෙප් අමාත්යාංශෙය් වගකීමක්. ෙම් 
වගකීමත් හිෙත් දරාෙගන අපි අෙප් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  

මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා පකාශ කළ ආකාරයට ඔය එකක්, ෙදකක් 
වන දූෂණ ෙනොෙවයි, දූෂණ ෙපොදියක්, ෙහොරකම් විශාල 
පමාණයක්, කාබාසිනියා කිරීම්, මංෙකොල්ල කෑම් ගැන කඳු ගණන් 
උසට files ෙගොඩ ගැසී තිෙබනවාය කියන කාරණයත්. අපි ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබනවා. දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව ඇතුළතදී ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අපි ඒ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට විෙශේෂ කණ්ඩායම් 
ෙයොදවා කටයුතු කළා. ෙම් වනවිට ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට භාර දීලා හමාරයි. ඒ අනුව 
ඒවාෙය් පරීක්ෂණ ෙකෙරමින් තිෙබනවාය කියා මම ෙම් ෙව්ලාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒවා සියල්ලක්ම අධිකරණයට අදාළ 
විෂය කටයුත්තක් බවට ඉදිරි දිනයකදී පත් ෙවනවාය කියාත් මම 
ෙම් ෙව්ලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා පත් ෙවලා දැන් 

අවුරුද්දක් ෙවනවා. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒවාට කාලයක් ගත ෙවනවා. මම 

ෙල්කම්වරයා හැටියට සිටිමින් ඒ පර්ෙය්ෂණවලට අදාළ 
කණ්ඩායම් සකස් කරලා, දැන් ඒවාෙය් සාක්ෂි විභාග කර 
අවසානයි. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසා ෙගන ඉන්න. ඒ වැඩ කටයුත්ත කර 
ෙගන යනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, අපි උසස් සන්නිෙව්දන 
ෙමෙහවරක් කරනවාය කියන ෙම් ෙව්ලාෙව්, අප පසු කරෙගන 
පැමිණි අතීතය ගැනත් ෙමොෙහොතක් මතක් කර ගන්න ඕනෑය 
කියන කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි පසු කරෙගන ආෙව්, 
ඒකාධිපතිවාදෙයන්, ජාතිවාදෙයන්, වර්ගවාදෙයන්, ඥාති 
සංගහෙයන් සහ කාබාසිනියා කිරීෙමන් අශීලාචාර වුණු රාජ්යයක්. 

ඒ අශීලාචාර බව අෙප් ජනමාධ්ය සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ ෙහොඳින් 
නිරූපණය වුණා. ජන මාධ්යෙව්දින් මරා දැම්මා. ලසන්ත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විකමතුංග මරා දැම්ෙම් අධිආරක්ෂක කලාපයක් තුළයි. පගීත් 
එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් කළා. ෙපෝද්දල ජයන්තෙග් අඬු 
කැඩුවා. රැවුල, ෙකොණ්ඩය කැපුවා. ජන මාධ්යෙව්දින් විශාල 
පමාණයක් රට අත් හැරලා ගියා. ආණ්ඩුෙව් මැර ඇමතිවරු 
ජනමාධ්ය ආයතනවලට ඇවිල්ලා පහර දුන්නා. ඒ පහර දීෙමන් 
පස්ෙසේ පහර දීම් වැලක් සිද්ධ වුණා. සමහර මාධ්යෙව්දින් මරා 
දමන්න උත්සාහ ගත්තා. ෙබල්ලට කැත්ෙතන් ෙකටුවා. ෙකොණ්ඩ 
කැපුවා. දැළි පිහිවලින් කැපුවා. ඒ වාෙග් විශාල ජනමාධ්ය 
මර්දනයක් ඍජු පචණ්ඩත්වය ඔස්ෙසේ කරන අතෙර් වක 
පචණ්ඩත්වයකින් ජනමාධ්ය මර්දනය කරලා, අල්ලස් දීලා, වරදාන 
දීලා, රජෙය් මාධ්යයත්, ෙපෞද්ගලික මාධ්යයත් ඒකාධිපතිත්වෙය් 
හස්තයට යට කර ගත් ඉතිහාසයක් තමයි අපි පසු කර ෙගන ආෙව්. 
සමස්තයක් හැටියට රාජ්ය මාධ්ය ආණ්ඩුෙව් ෙහොරණෑවක් බවට 
පත් වුණා. අහෙගන ඉන්න බැරි නිර්ලජ්ජිත වැඩසටහන් තමයි                   
ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වැනි මාධ්ය තුළින් උෙද් පාන්දර 
පචාරයට පත් වුෙණ්. ෙම් තත්ත්වය ෙකොපමණ දුරදිග ගියාද 
කියනවා නම් මැතිවරණ සමෙය්දී තමයි ෙම් නිර්ලජ්ජිතභාවය 
උපරිම ආකාරයට පදර්ශනය වුෙණ්.  

අවසාන වශෙයන්, සාධාරණ සමාජයක් සදහා වූ ජනතා 
ව්යාපාරෙය් වැඩ කරපු අපට, හාමුදුරුවන්ට එදා ශී ලංකා 
රූපවාහිනි සංස්ථාව වටලන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වැටලීෙමන් දවසකට 
පස්ෙසේ මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඇවිල්ලා රූපවාහිනි 
බලධාරියාට නිෙයෝග දුන්නා, "මැතිවරණ නීතියට ගරු කරන්න" 
කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අධම මාධ්ය සංසක්ෘතියක් අනික් 
පැත්තට හරවන්න අපට සෑෙහන කාලයක් අවශ්ය වුණා. නමුත් 
කියන්න සතුටුයි, ගරු සභාපතිතුමනි, සති ෙදකක්, සති තුනක් 
ඇතුළත අපි එය ෙවනස් කළා. ෙම් රෙට් නිදහස් මාධ්ය සම්පදාය 
තහවුරු කරමින්, රාජ්ය මාධ්ය තුළ සමතුලිත මාධ්යයක් තහවුරු 
කරමින්, රාජ්ය මාධ්යයත්, ෙපෞද්ගලික මාධ්යයත් අද ඉතා උපරිම 
සන්නිෙව්දන ෙමෙහවරක් කර ෙගන යනවාය කියන කාරණය 
කියන්න සතුටුයි. ෙම් පසු බිෙම් ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා අද දින 
ඉදිරිපත් කරපු අදහසුත්, මින් පසුව ෙම් සභාෙව් ඉදිරිපත් කරන යම් 
යම් ඵලදායී ෙයෝජනාත් ඉතාම සාධනීය ෙලස භාර ෙගන ඉදිරියට 
වැඩ කරන්න බලාෙපෙරොත්තු වනවාය කියා කියන්න කැමැතියි.  

ඩිජිටල්කරණය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඩිජිටල් කටයුතු  භාර අමාත්යාංශයත්, ජාතික 
චිතපට සංස්ථාවත්, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයත් එකතු ෙවලා ඒ 
අංකිත තාක්ෂණයට චිතපට කර්මාන්තය හැරවීෙම් කටයුතු අපි 
ලබන අවුරුද්ෙද් පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ජපානය සහ                         
ශී ලංකාව අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් නිසා "terrestrial 
broadcasting" කියන විකාශන කමය අංකිත තාක්ෂණයට හැරවීම 
සම්බන්ධෙයන් තරමක ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිබුණා.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජයන් ෙදක අතර ෙම් වන විට 
සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2017දී ඩිජිටල්කරණ 
කියාවලිය අංග සම්පූර්ණ කර ගැනීම තමයි අෙප් ඉලක්කය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාදය නිසා එම කටයුත්ත තව අවුරුද්දක් විතර 
එහාට යන්න පුළුවන්. නමුත්   ඩිජිටල්කරණයට ලංකාව ගමන් 
ගන්නා බව අපි ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

අපි විෙශේෂෙයන් උනන්දු වන කටයුත්ත, ෙම් රෙට් මාධ්ය 
වෘත්තිකයාෙග් සුභසාධනය සහ දියුණුව ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු 
කිරීම. පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය 
ඒකරාශි ෙවලා ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩසටහන් රාශියක් 
කරෙගන යනවා. කාබාසිනියා කරලා තිබුණු ජනමාධ්ය ආයතන 
දියුණු කිරීම ඔස්ෙසේ තමයි රාජ්ය මාධ්ය ආයතන ඇතුෙළේ මාධ්ය 
වෘත්තිකයාට ගරු කටයුතු ෙලස වැඩ කරන්න පුළුවන් වීෙම් 

අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. අද ෙල්ක්හවුස් ආයතනය අරෙගන 
බලන්න. ලාභ ලබමින් තිබූ එම ආයතනය මීට මාස 8කට, 9කට 
කලින් බලන ෙකොට රුපියල් මිලියන 800ක විතර විශාල ණය 
බරක හිර කරලා තිබුණා.  

හිටපු රාජ්ය නායකයාෙග් පුවත් සිරස්තල මුදණය කළ විශාල 
ෙපොත් කඳු ගණන් අදත් ෙල්ක්හවුස් ආයතනෙය් ෙගොඩගහලා 
තිෙබනවා. එෙහමයි ඒවා කාබාසිනියා කෙළේ. අෙප් දින සියෙය් 
ආණ්ඩුවත්, ෙම් නව ආණ්ඩුවත් ඔස්ෙසේ අද භය නැතුව, සැක 
නැතුව, පළි ගැනීම්වලින් ෙතොරව වැඩ කිරීෙම් වාතාවරණය සෑම 
මාධ්ය ආයතනයකම මාධ්යකරුවන්ට උදා කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය 
මාධ්ය ආයතනයක් ෙගන බලන්න. සෑම පවෘත්ති විකාශනයකම, 
සෑම පත්තරයකම මුලත්, මැදත්, සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම, 
සෑම ෙද්ශපාලන මතයකටම තමන්ෙග් අදහස නිසි පරිදි 
නිෙයෝජනය කිරීෙම් ඉඩකඩ අද ඒ රාජ්ය මාධ්ය ආයතන ඇතුෙළේ 
විවෘත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපි ඉදිරියටත් පවත්වාෙගන 
යන්නා වූ නිදහස් මාධ්ය සම්පදාය වන්ෙන්. ඒ කාලෙය් ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාෙව් විකශනය වූ "රට යන අත" වෙග් ජරා වැඩසටහන් 
ආපහු කියාත්මක කරන්න කියලා අපටත් ෙයෝජනා කරන අය 
ඉන්නවා. ශිෂ්ට සම්පන්න රටකට, පජාතන්තවාදී ජනරජයකට 
ගැළෙපන ආකාරයට තමයි අෙප් ජනමාධ්ය අන්තර්ගතය අපි 
සකස් කරන්ෙන් කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් ඉතා පැහැදිලිවම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

පාෙද්ශීය මාධ්යකරුවන් ෙවනුෙවන්, පාෙද්ශීය 
මාධ්යකරුවන්ෙග්, පාෙද්ශීය වාර්තාකරුවන්ෙග් වෘත්තීයභාවය 
දියුණු කරන්න, ඒ අයට වැඩිපුර ෙගවීමක් ලැෙබන ආකාරයට 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි යළි සකස් කරගන්න අපි විෙශේෂ 
වැඩසටහන් කරෙගන යනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමා විසින් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය රැගත් පනත් 
ෙකටුම්පත ලබන මාසෙය්දී ෙම් මැති සබයට ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
විවෘත ආණ්ඩුවක් පවර්ධනය කිරීමයි. ආණ්ඩුවකට වහන්න ෙදයක් 
නැහැ කියන එක තමයි මුළු ෙලෝකෙය්ම පජාතන්තවාදී 
ආණ්ඩුකරණෙය් පධාන මූලධර්මය වන්ෙන්. සමහර ෙතොරතුරු 
සම්බන්ධෙයන් මූලික, අති මූලික ව්යතිෙර්ක කිහිපයක් අපි 
දරනවා. ඒ තමයි ජාතික ආරක්ෂාව, ෙපෞද්ගලිකත්වය වාෙග් 
කරුණු. ඒවා ශිෂ්ට සම්පන්න පමිතියකට අනුවයි සකස් කර 
ගන්ෙන්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුකරණය විවෘත කියාදාමයක් බවට පත් 
කර ගන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපට වහන්න 
ෙදයක් නැහැ.  

අපි දැක්කා, ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී තාජුඩීන් ගැන මතක් කළා 
විතරයි ඇතැම් අය බූමි ෙතල් ගෑවුණු ගැරඬි වාෙග් දඟලන්න පටන් 
ගත් බව.  අෙප් ආණ්ඩුවට එෙහම වහන්න ෙද්වල් නැහැ. ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ,  
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය සූදානම් 
වනවා, ඒ අයිතිය කියාත්මක කරන ෙම් කලාපෙය් රටක් හැටියට 
එකතු ෙවලා, අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකරණෙය් විශාල පරිවර්තනයක් 
ඇති කරන්න. ඒ වගකීමත් අෙප් අමාත්යාංශයටයි පැවරී 
තිෙබන්ෙන්.  

එම නිසා රාජ්ය අංශයත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් කියන ෙම් 
ෙදෙක්ම ආෙයෝජන ඒක රාශි කරෙගන නිදහස් මාධ්ය සම්පදාය 
උපරිම විධියට ආරක්ෂා කරපු ජනමාධ්ය සම්පදායක් රකිමින් 
උපරිම සන්නිෙව්දන ෙමෙහවරක් ඉටු කිරීමට අෙප් අමාත්යාංශය 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවායි කියලා ෙම් ෙවලාෙව් මා සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා. විනාඩි 8යි. 

 
[පූ.භා. 10.24] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මා දීර්ඝ කාලයක් සම්බන්ධ  ෙවලා හිටපු 

අමාත්යාංශයක් පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන 
මා සන්ෙතෝෂ වනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ඒ කාලෙය් හිටිෙය් 
නැහැ.  ෙම් හැම ෙද්ම පටලවා ගන්න එපා.   

විෙශේෂෙයන්  ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, අද ෙලෝකෙය්  
තිෙබන ඉතා වැදගත් ක්ෙෂේතයක් හැටියටයි අපි එය සලකන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් ජනමාධ්ය ගැන කථා කරන ෙකොට, ජනමාධ්ය 
පාලක පන්තිෙය් ඇස හැටියට සලකලායි කථා කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, රෙට් තිෙබන ෙහොඳ, නරක ෙදක කථා කරන්න. අෙප් රට 
ගත්ෙතොත්,  රටක් හැටියට, ජනගහනෙය් හැටියට හඬත් තිෙබනවා, 
ඇසත් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාලක පන්තිෙය් හඬ- 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් මතය. අපි ෙදෙදනා ඉන්ෙන් පක්ෂ 

ෙදකක නිසා ඔය මත ෙදක කවදාවත් එකතු කරන්න බැහැ ෙන්.  
ඔබතුමා ඔතැන ඉඳෙගන කථා කළාම, මම ෙමතැන ඉඳෙගන කථා 
කළාම අපට හිතවත් ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් මතය  එකතු කරන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් මතය සාර්ථක කර ගන්න 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ආණ්ඩුවක් එන්න ඕනෑ. එෙතක් අපි 
කවදාවත් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඕක තමයි යථාර්ථය වන්ෙන්.  
ෙකොච්චර කථා කළත් අපි අතෙර් පරස්පර විෙරෝධීතා තිෙබනවා. 
ඒක විෙව්චනාත්මකව ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් විධියකින් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒක ගැන කථා කිරීෙමන් එතරම් පෙයෝජනයක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා හිතන විධියයි, අපි හිතන විධියයි ෙදකක්.  
ඒක නවත්වන්න බැහැ.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් විෙශේෂයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ජනමාධ්ය  රජය සතුවත් තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය 
සතුවත් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු වන රටවල් ෙබොෙහොමයක 
රජෙය් ජන මාධ්යයත් තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික  ජනමාධ්යයත් 
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, ෙම් ෙසේවාවන් මුල් අවස්ථාෙව්දී ආරම්භ 
ෙවන්ෙන් රජෙය් ජනමාධ්ය හැටියටයි. පසුව තමයි ඒවා 
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙවන්ෙන්.  

එංගලන්තෙය් "බීබීසී" ආයතනයත් රජය සතු ආයතනයක්. 
නමුත්, අෙප් වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒවා පාලනය ෙවන්ෙන් සමාගම් 
හරහායි. ඒවාෙය් එක්තරා විධියක ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවා 
කියලා කියනවා. ධනපති කමෙය් ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවා. ඒක 
සමාජවාදී කමෙය් ස්වාධීනත්වයක් ෙනොෙවයි. ඒක තව එකක්. ඒ 
නිසා ෙම් ස්වාධීනත්වය කියන වචනය ජනමාධ්යයට පාවිච්චි 
කිරීෙම්දී මම හරිම පෙව්සම් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ස්වාධීනත්වය 

කියන වචනය පමාණාත්මික කාරණාවක් මිසක්, සංඛ්යාත්මක 
කාරණාවක් හැටියට මට ෙප්න්ෙන් නැහැ. කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත්, ජනමාධ්ය ආයතන වැඩ කරන්ෙන් ජනමාධ්ය 
අයිතිකරුවන්ට ඕනෑ හැටියටයි. මත පකාශ කරන්ෙන්, කරුණු 
කියන්ෙන්, විෙව්චනය කරන්ෙන්, ෙපන්වන්ෙන්, දකින්ෙන්, ෙම් 
සියල්ලම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස්වලට අනුකූලව සිදු ෙවන බව 
අපි පිළිගන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් සමාජවාදී ආර්ථික රටාවක 
ඒත් එෙහමයි. [බාධා කිරීමක්] ඒකත් එෙහමයි. නිර්ධන පන්තිෙය් 
ආඥාදායකත්වය විසින් ජනමාධ්ය ඇතුළු සියලු ෙද්වල් පාලනය 
කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බහුතරයකෙග් කැමැත්ත. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක බහුතරයකෙග් කැමැත්ත ෙනොෙවයි. ඒක ඒ පක්ෂෙය් 

කැමැත්ත. එවකට පැවති නිර්ධන පන්ති ෙද්ශපාලන පක්ෂය 
විසින් ෙම්වා ෙමෙහයවනවා. ඒවාට කියන්ෙන් මධ්යගත 
ආණ්ඩුකම කියලායි. ඒ මධ්යගත ආණ්ඩුකමවල තිෙබන 
කාරණාත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ගැළෙපන විධියට තමයි කරන්ෙන්. 
ධනවාදී අදහස් දරන රටවල්වල ෙකෙරන ෙද්ත් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඕනෑ කරන විධියටයි ෙකෙරන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම්ක එදා ඉඳන් 
මුළු ෙලෝකය පුරාම තිබුණු, මුළු ඉතිහාසය පුරාම තිබුණු 
ව්යාප්තවාදෙය් ෙකොටසක් හැටියට තමයි, පුද්ගලෙයක් හැටියට 
මම සලකන්ෙන්.  

මෙග් අදහස් ෙගොඩාක් ෙවලාවට විවාදාත්මකයි. නමුත්, 
ජනමාධ්ය අමාත්යවරෙයක් විධියට කටයුතු කරලා තිෙබන නිසා 
මා දන්නවා, අෙප් කාලෙය්දී ජනමාධ්යවලට විශාල විෙව්චන එල්ල 
වුණා කියලා. ඒ සමහර කරුණු පිළිබඳව අපි කථා කරන්න ඕනෑ. 
අපි එවකට පසු කෙළේ ඉතාමත්ම භයානක කාලයක්. එක 
පැත්තකින් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විශාල ගැටුම් 
තිබුණා. ඒවා මධ්යෙය් තමයි අපිට වැඩ කටයුතු කරන්න වුෙණ්. 
නමුත් ඒ කාලය තුළත් පුළුවන් තරම් විවිධ අංශවල ව්යාප්ත කිරීම් 
අපි කළා. මා හිතන හැටියට ඒ කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් විශාල 
වශෙයන් අලුත් චැනලයන් ඇති වුෙණ්.  

රූපවාහිනී, ෙවබ් අඩවි, ඒ වාෙග්ම ගුවන් විදුලි නාළිකා විශාල 
පමාණයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා අද වන විට ලංකාවට ඔෙරොත්තු 
ෙදන්ෙන් නැති තරෙම් ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී නාළිකා 
පමාණයකුත් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කළ විධියට, 
මම හැමදාම විශ්වාස කළ විධියට, අද කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් අෙප් 
මාධ්යෙව්දීන්ට හුඟාක් දුරට පුහුණුව දීලා ඔවුන්ව දියුණු කරන 
එකයි. මට නම් ෙපෙනන වැදගත්ම කාරණාව තමයි, පවෘත්තියක 
තිෙබන නිවැරදි ස්වරූපය හඳුනා ගන්න ඒ අය සම්බන්ධ කරන 
එක. අද ඒ අය පුහුණු කරන්ෙන් එක් එක් මාධ්ය ආයතනයි. 
ඇත්තටම රජය සතුව මාධ්ය පුහුණු ආයතනයක් නැහැ. මාධ්ය 
පුහුණු ආයතනයක් නැතිකම අප සතුව තිෙබන විශාල පශ්නයක්. 
අපි හැෙමෝම පුරු දු ෙවලා සිටින්ෙන්, අතීතයට බණිමින්, 
වර්තමානයට සුදු හුනු ගාමින්, අනාගතය ගැන තවත් සිහින 
මවමින් ඉන්නයි. ෙම්ක ෙනොෙවයි ඇත්තටම විය යුත්ෙත්. විය යුතු 
ෙද් තමයි අතීතෙයන් අපි ඉෙගන ගත් පාඩම්, වර්තමානයට 
ගළපමින් අනාගතය දිහා මීට වඩා පුළුල් දැක්මකින් බලන්න 
පුළුවන් විධියට ජනමාධ්ය දියුණු කිරීමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එය දියුණු කිරීෙම් පධාන, වැදගත්ම 
කාරණාව විධියට මම දකින්ෙන් මාධ්ය පාසලක් හදන එකයි. අෙප් 
ලංකාෙව් මහා විශිෂ්ට මාධ්යකරුවන් බිහි වුණා. ඒ අය ජාත්යන්තර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තලෙය් මාධ්යකරුවන් වුණා. ටාසි විට්ටච්චි වාෙග් මැතිතුමන්ලා 
ජාත්යන්තර තලෙය් විශාල දැනුමක් සහිත මාධ්යකරුවන් වුණා.  

මම මාධ්යකරුවන්ෙගන් ඊළඟට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ඔවුන් අඩුම වශෙයන් භාෂා ෙදකක්වත් දැන ගත යුතුයි කියලා. 
 සිංහල, දමිළ භාෂාවට අතිෙර්කව ඉංගීසි භාෂාවත් නිපුණ විය 
යුතුයි. ෙමොකද ඔවුන්ට අලුත් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ඒ නිසායි. ජන මාධ්ය ක්ෙෂේතය දැන් පුළුල් ෙවනවා. අපි දැන් 
ඩිජිටල්කරණයට ලක් ෙවනවා. ඩිජිටල්කරණයට ලක් වුණාම ඒ 
ඩිජිටල්කරණෙය්දී අෙප් ජන මාධ්යෙය් පරාසය ෙමොකක්ද? අෙප් 
ගරු ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් සිනමා ශාලා ඩිජිටල් විය 
යුතුයි කියලා. ඒක ඇත්ත. එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ සිනමා 
රසාස්වාදයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්වා, ඒකට ආණ්ඩුව 
සහෙයෝගය දක්වන්න ඕනෑ කියලා. මම ඒකත් පිළිගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාටත් යන ගමන් කූල් එෙක් බලන්න තිබුණා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. අපි කවුරුත් ආසයි ෙන්. රසාස්වාදය ෙම් මනුෂ්ය 

ෙලෝකෙය් ස්වභාවයක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, ඒ කාරණා 
විය යුතුයි කියලා. විෙශේෂෙයන් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි ෙන්. සිනමා ශාලාවකට ගිහිල්ලා සිනමා පටයක් 
බලන්න පුළුවන් ෙපේක්ෂකයන් සංඛ්යාව අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙවනුවට රූපවාහිනිය හරහා, තමන්ෙග්ම නිවෙසේ තිෙබන DVD 
යන්ත හරහා, Blu-ray යන්ත හරහා, 3D යන්ත හරහා අද සිනමා 
පටයක් නරඹලා ආස්වාදයක් ලබන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා පැහැදිලි පුළුල් තිර සහිත televisions නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක අපට නවත්වන්න බැහැ. තාක්ෂණය එක්ක අපි 
දියුණු ෙවන ෙකොට සිනමා ශාලාවත් ඒ විධියට දියුණු කෙළොත් 
විතරයි ඒ සිනමා ශාලාවලට යන්න ජනතාව ෙරොක් ෙවන්ෙන්.  

ෙම් ජන මාධ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ වාෙග්ම ජන 
මාධ්ය ක්ෙෂේතය මතවාදී වශෙයනුත් දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. මම 
හිතන හැටියට තර්කනය අෙප් රෙට් හුඟක් අඩුයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නම් මට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි අපි බැණ අඬ ගහ ගන්නවා මිසක් 
පුළුල් තර්කයකට එන්ෙන් නැහැ කියන එක. 1950 ගණන්වල 
තිබුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට වඩා ෙවනස් පාර්ලිෙම්න්තුවක් අද 
තිෙබන්ෙන්. එදා තිබුණු මහා දැක්ෙමන් යුතු විශිෂ්ට කීර්තිධර 
ෙද්ශපාලකයන්  සිටි පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුවට අද තිෙබන්ෙන් 
එකිෙනකා අරභයා විෙව්චනය කරන, බැණ අඬ ගහ ගන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ඒ තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කත් 
ජනමාධ්යෙය් ෙකොටසක්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, අද 
ඔබතුමා කථා කරන හැම වචනයක්ම රූපවාහිනී තිරෙය් වාෙග්ම, 
ගුවන් විදුලිෙය්ත් පචාරය ෙවනවා. හුඟ ෙදෙනක් ඒවා අහනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වුණත් ෙම් තත්ත්වයන් දියුණු ෙවන්න 
ඕනෑය කියා මා විශ්වාස කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අද හැම විවාදයකම තිෙබන කරුණු සංඛ්යාව බලන්න. මා 
දකින හැටියට ෙම් ෙද්වල් පසුපසට යනවා මිසක් ඉස්සරහට 
යන්ෙන් නැහැ. අපට අලුත් සමාජයක් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
පුද්ගලයන් තුළ ෙක්න්දගත වන ෙගෞරවනීය තත්ත්වය ඇති 
කිරීෙමන් කියා මා හැම දාම තරෙය්ම විශ්වාස කරනවා. අතීතෙය් 
අපට යම් ආකාරයක පශ්න තිබුණා නම් ඒවා නිරාකරණය 

කරෙගන අලුත් විධියට හිතන්න අපට පුළුවන් විය යුතුයි. එෙහම 
නැතිව හැෙමෝම දිහා සැකෙයන් බලා ෙම් කාරණාව කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මා නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය අද ෙලෝකෙය්ම පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ෙලෝකෙය් ඉතාම කුඩා නගරයක සිදු වන ඉතාම කුඩා සිදුවීමක් 
පවා ජනමාධ්ය හරහා ෙලෝකය පුරාම ක්ෂණයකින් ගමන් 
කරනවා. ෙම්ක අපට නවත්වන්න බැහැ. Facebook වාෙග් 
ෙද්වල්, Twitter ගිණුම් ආදී සියල්ලම අද ජනමාධ්ය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධීන් මහා ෙව්ගෙයන් ගමන් කරනවා. 
කාටවත් හැංගිලා කිසි වැඩක් කරන්න බැහැ. අඩු ගණෙන් පාරක 
ෙතොටක කෑ ගහන මනුස්සයකුෙග් රුවක් පවා ඒ ක්ෂණෙයන්ම 
අපට දකින්න පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙද්වල් කළමනාකරණය කරන්නත් 
ඕනෑ. කළමනාකරණය කරන්න අෙප් රටට මාධ්ය නියාමන 
අධිකාරියක් අවශ්යයි. ඒ නියාමන අධිකාරිය යම් පමාණයකට 
පජාතන්තවාදී වාෙග්ම, අෙප් ෙපේක්ෂකයා ඉදිරියට ෙග්න්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් හැටියට සලකනවා. ෙම් කාර්යය කරන්න 
මමත් උත්සාහ කළා. නමුත්, මටත් බැරි වුණා. ෙමොකද, ෙම් ගැන 
හැම ෙවලාෙව්ම කවුරුත් හිතන්ෙන් වැරැදි විධියටයි. වැරැදි විධියට 
තමයි නියාමන අධිකාරිය ගැන දකින්ෙන්. නමුත්, අෙප් රෙට් 
මාධ්යය මීට වඩා කමානුකූලව ඇති කිරීමට නියාමන අධිකාරියක් 
අවශ්යයි. ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන් නැහැ කාටවත් කථා කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා; පුවත් පතක් පළ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියා; අදහස් පකාශ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  

ෙකෙනකුට අපහාස කෙළොත්, අද තිෙබන නීතිය අනුව ඒ 
මනුස්සයා අපහාසය තනිවම විඳගත යුතුයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. ඒ අපහාසය සම්බන්ධෙයන් කරන්න කිසිම ෙදයක් 
නැහැ. අපට කියනවා දිස්තික් උසාවියට යන්න කියා. දිස්තික් 
උසාවියට ගිහින් අවුරුදු කීයක් ඉන්න ඕනෑද? ඒ නිසා ඒ 
අපහාසයට දඬුවමක් ෙදන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා අද අපට 
පුද්ගල ෙක්න්දීයවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, යම් යම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලයින්ට අපහාස කරපු හැම 
අවස්ථාවකම ඒ පුද්ගලයා ඒ අපහාසය නිහඬව දරාගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒක වැරැදියි. පජාතන්තවාදී සමාජයක් තුළ ෙම් 
ෙවනස්කම සඳහා අවශ්ය කරන ඒ පතිසංසක්රණ කරන්න 
වර්තමාන ඇමතිතුමාට ඉඩ පස්ථාව ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 10.35] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන 

කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, මුලින්ම මා කියන්න කැමැතියි 
මාධ්යෙව්දින් 44ක් මරපු යුගය අවසන් බව.  ඒ කාල සීමාව                
තුළ මාධ්යෙව්දීන් 44ෙදෙනක් මිය ගියා. මා හිතන විධියට             
එයින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හිටිෙය් උතුරු පළාෙත්. දකුෙණ්දීත් 
මාධ්යෙව්දීන් මැරුණා. දැන් ඒ යුගය අපි නවත්වලා තිෙබනවා.    
අපි දැන් එතැනින් ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් ෙම් ගරු සභාෙව්  ඉන්න සරවනපවන් මන්තීතුමා ඒ 
අමාරු කාලෙය් එතුමාෙග් පුවත් පත් මුදණය කර ෙගන ගිය එක  
ගැන අපි එතුමාට පශංසා කරන්න ඕනෑ. හුඟක් අය ෙමවැනි 
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[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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අවස්ථාවලදී මාධ්ය ආයතන  වහලා දමනවා.  විෙශේෂෙයන්ම මට 
මතකයි, ''දවස'' පුවත් පත පවත්වා ෙගන ගිය  ගුණෙසේන මැතිතුමා 
ආණ්ඩුවට යටත් ෙවන්ෙන් නැතිව කිව්වා, ''මම එෙහම කරන්න 
ලැහැස්ති නැහැ'' කියලා.  ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, 
ෙසේපාල ගුණෙසේන මහත්මයා එෙහම කියලා අවුරුදු තුනක්, 
හතරක් තමන්ෙග් පුවත් පත් ආයතනය වහලා දැම්ම බව. 1977දී 
තමයි නැවත ඒ පුවත් පත ආරම්භ කරන්න  පුළුවන් වුෙණ්. අන්න 
එෙහමයි පුවත් පත් මාධ්යකරුවන් කියා කර තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම  ජීවිත නැති වුණු අයට අපි යම්කිසි වන්දියක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි සලකා බලනවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
යහපාලනය යටෙත් අපි එය කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ඒ එක්කම  අපි මාධ්යෙව්දීන්ටත්  පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න  
ඕනෑ. මාධ්යෙව්දීන් අෙපන් අහනවා,''ෙකොෙහොමද ඒ පුහුණුව               
ලබා ෙදන්ෙන්, ෙකොයි ආයතනෙයන්ද?'' කියලා. ඒ සඳහා 
විශ්වවිද්යාලවලින් ලබා ෙදන වැඩ සටහන් තවත් දියුණු කරන්න 
පුළුවන්. තවත් අවස්ථා  තිෙබනවා ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්චාත් උපාධියක් ෙහෝ- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පුළුවන්. අපි ඒ සම්බන්ධව කථා කරලා බලමු. හින්දු 

ආයතනෙයන් කිව්වා, ඒ අයෙග් ෙවනම  පුවත් පත් පාසලක් 
තිෙබනවා කියලා. එම ආයතනයටත් පිරිසක් යවන්න පුළුවන්. අපි 
ඒ ආකාරයට කටයුතු කරලා  පිටරට යවන්නත් බලමු. නැතිනම් 
අෙප් මාධ්යෙය් තත්ත්වය පිරිෙහනවා. ඒකයි වැදගත්ම කාරණය 
හැටියට තිෙබන්ෙන්.  

අපි දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සියල්ලම සජීවීව විකාශනය 
කරනවා. ඒකටත් නාළිකාවක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. අෙප් 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා  ඉස්සර ITN එෙක් හිටිෙය්. 
නාළිකාවක් තිබුෙණොත් එතුමාට පුළුවන්  සිංදු කියලා ඒ එක්කම 
තව වැඩ සටහනකුත් කර ෙගන යන්න. 

තවත් වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ජනතාවට විවෘත කරනවා කියලා අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා. දැන් 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු  බලන්න  
පුළුවන්. අෙප් ෙවබ් අඩවිය තවත් දියුණු කළාම ඒ කාරණය තවත් 
සාර්ථක ෙවයි. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා සහ ෙවනත් වැදගත් අංශ විවෘත 
කරන්න වුවමනා ෙගොඩනැඟිල්ල දැන් ලැබී තිෙබනවා. මාත්, ගරු 
කථානායකතුමාත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාත් ඒ සඳහා 
අවශ්ය පියවර දැන් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. අපි කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල අපට භාර දීම ගැන. 
අපි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් පෙයෝජනය ගත්තාම, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඕනෑ අෙනක් ෙගොඩනැඟිලි සකස් කරන්න අපට  ඕනෑ තරම් ඉඩ 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමාත්, මමත්, ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාත් 
ඇතුළු අපි සියලුෙදනා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ෙක්න්දෙය් පිහිටුවන 
අෙප් අධ්යයන හා පර්ෙය්ෂණ අංශය  පිළිබඳව කථා කර ගැනීමට ඒ 
මණ්ඩලය මුණ ගැහුණා. අපි ඒකත් ෙපබරවාරි මාසෙය් ඉඳලා 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතැන වර්ග අඩි 

28,000ක් තිෙබනවා. හැම පක්ෂයකටම පර්ෙය්ෂණ අංශ තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඊට අමතරව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට අයත් ''ෙබමාර්'' 
නිවසත් භාර අරෙගන අපි තීරණය කරන්න ඕනෑ, අපි ඒෙකන් 
ගන්නා පෙයෝජනය, ඒ සම්බන්ධව අපි ගන්නා පියවර කුමක්ද 
කියලා. ඒ ගැන පක්ෂ නායකයන් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා,  ඒ 
පවුෙල් අය එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, ජනාධිපතිතුමා එක්කත් 
සාකච්ඡා කරලා ඒ තීරණ ගන්න ඕනෑ. මම හිතනවා ජනවාරි 
මාසය අවසන් වන ෙකොට ඒ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා. 

අෙප් මන්තීතුමන්ලාට තවත් පශ්න තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
උෙද් වරුෙව් රැස්ෙවනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 
ෙවනුෙවන් දවස් ෙදකක් ෙවන් කරනවා නම්  ඒවාට පහසුකම් 
වුවමනායි. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ඡන්දදායකයන් ෙකොළඹදී මුණ 
ගැෙහන්න පහසුකම් වුවමනායි. මම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
එක්කත් ඒ ගැන කථා කළා. සමහර විට අවශ්ය කාමර සකස් 
කරන්න ෙම් අවට ඉඩ තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ගත්ෙතොත්, ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු 30යි. රාජ්ය ඇමතිවරු 40යි. 
ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවත් කාර්යාලය 5ක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට 75ෙදෙනකුට ඒ වැඩකටයුතු කරෙගන යන්න කාර්යාල 
තිෙබනවා. ඇමතිවරුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්යාල තිෙබනවා. 
ඒත් මන්තීවරුන්ට කාර්යාල වුවමනායි.  ඒ නිසා කාර්යාල 150ක් 
තිෙබන තැනක් මන්තීවරුන්ට ෙහොයලා ෙදන්න වුවමනායි.  
එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව වාෙග් ඕනෑම දියුණු රටක ඒ පහසුකම 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ඡන්දදායකයන් මුණ ගැෙහන්න අවශ්ය ඒ 
ඉඩකඩ, පහසුකම තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම කාරක සභාවල 
සභාපතිවරුන්ටත් ඒ වැඩකටයුතු කරෙගන යන්න අවශ්ය 
පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් අපි ඉදිරිෙය්දී ෙක්වල ඡන්ද කමයට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එවිට මන්තීතුමන්ලාටත් තමන් 
නිෙයෝජනය කරන ආසනවල කාර්යාල  තිෙබන්න ඕනෑ. ෙක්වල 
කමෙයන් ආවත්, ලැයිස්තු කමෙයන් ආවත් තමන්ෙග් දිස්තික්කය 
තුළ කාර්යාල තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා  ෙගොඩනැඟිලි ෙදනවාද,  
මුදල් ලබා ෙදනවාද කියන කාරණය අපි තීරණය කරනවා. 
ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල ඒ සඳහා ෙවනම පහසුකම් ෙදනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඇෙමරිකාෙව් මහජන නිෙයෝජිත සභාෙව් 
මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය 18 ෙදනායි. තමන්ෙග් 
ආසනෙය්යි, ෙකොංගස් සභාෙව්යි ෙදෙක්ම කාර්ය මණ්ඩලයට 18 
ෙදෙනකු ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳ අයද කියලා බලන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පක්ෂ නායකයන් කථා කරලා ෙයෝජනා  ලබා ෙදන්න. අපි, 

ආණ්ඩුෙවන් එය කියාත්මක කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමාෙවන්න ෙමෙහම කියනවාට. අපට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 

දකින්න ලැෙබන්ෙන්, ඒ  වැටුප ලබා ගැනීම සඳහා තමන්ෙග් 
බිරිඳ, තමන්ෙග් දරුවන්, ෙගදර වැඩ කරන අය ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලයට ෙයොදා ගැනීමයි. කාර්ය මණ්ඩලය 18 ෙදෙනකු 
කෙළොත් වන ෙද් තමයි තමන්ෙග් ඥාතීන් 18 ෙදෙනකු ඒ  සඳහා 
ෙයොදා ගැනීම. ඒ සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව කාර්ය 
මණ්ඩලය වැඩි කළාය කියලා ෙත්රුමක් ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, අෙප් මන්තීවරු ගණනාවක් 

තමන්ෙග් පවුෙල් කවුරුවත් කාර්ය මණ්ඩලයට ෙයොදාෙගන 
නැහැ. මම ඒ කාරණයට එන්නම්. ඒ පශ්නයට ෙහේතුව ෙම්කයි. මට 
පශ්නයක් නැහැ. අනික් අයට තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. පවුෙලන් 
කවුරු ෙහෝ කාර්ය මණ්ඩලයට පත් කරන්ෙන් විශ්වාසය නිසාම  
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් ආදායම මදි නිසා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වුණත්, 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් වුණත් - ෙකොෙහේ හරි වුණත් - මන්තීවරුන්ට  
මඟුල් ෙගවල්වලට යන්න, මරණ ෙගවල්වලට යන්න තිෙබන 
පහසුකම් මදි. ඒ කාරණය අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒත් අපි වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. ගිය වතාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් වැඩ කෙළේ නැහැ. 
මිනිස්සු කිව්වා, "අපට ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්, ඔක්ෙකොම ඒ අය අර 
ගන්නවා. එක එක බාර් දානවා" කියලා. ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒවා 
ඔක්ෙකොම නවත්වන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදනවා වාෙග්  
අපි මුදල්  ෙදන්නම්, වැඩ කරනවා නම්.  මෙග් මතය ඒකයි. පක්ෂ 
නායකයන් සුදුසු කමයක් ෙයෝජනා කරනවා නම් මම  ඒ සඳහා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමැතිය ලබා ෙදන්නම්. ඒ නිසා අෙප් 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු කාරණයත් හරි. පක්ෂ 
නායකයන් ඇතුළු තවත් කීප ෙදෙනකු නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවා මණ්ඩලයක් ෙමතැනට වුවමනායි. ඒ  ෙසේවා 
හරියට ෙකෙරනවාද නැද්ද කියලා බලන්න ෙවනම වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරලා, අපි පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ.  

අපි පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත් කරනවා නම් පළමුෙවන්ම 
අදාළ පහසුකම් සියල්ලම ෙදන්න ඕනෑ. ෙදවනුව අෙප් හැසිරීමත් 
අපි දියුණු කරගන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගහගන්න 
බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් ෙම් සභා ගර්භයට එන්ෙන් පතිපත්ති 
තීරණ ගැන කථා කරන්නයි. නිකම් අෙනක් පශ්න ගැන කථා 
කරන්න ෙම් සභා ගර්භයට එන්ෙන් නැහැ. මන්තීවරුන්ට ගහන්න 
ගියා කියලා දැන් ෙලොකු කථා බහක් තිෙබනවා. මට උෙද් 
පුද්ගලෙයක් කථා කළා. ඔහු කියපු ෙද් අහලා මම පුදුම වුණා. "සර් 
ෙම්ෙගොල්ලන් ඉස්සර බලය තිබුණ කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
එළිෙය් ඉඳෙගන මුස්ලිම් මිනිසුන්ට ගැහුෙව්.  දැන් ඒ බලය නැති 
නිසා ඇතුළට ඇවිල්ලා මුස්ලිම් මිනිසුන්ට ගහනවා"ය  කිව්වා. 

ඒකයි දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  කවුද ෙම්වා කරන්ෙන්? 
ෙමතැන යූඑන්පී මන්තීවරෙයක් වැරැද්දක් කළත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙකෙනක් කළත්, ෙවනත් පක්ෂයක ෙකෙනක් කළත්- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

ආසනෙය් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. ගරු අගාමාත්යතුමනි, එතුමාට 
අවස්ථාව ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අවස්ථාව ෙදන්නම්. කියන්න, කියන්න. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මම කියන්න හැදුෙව් ගහන්න යන එකත් 

වැරදියි, ගහන එකත් වැරදියි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙයන් මට ෙහොඳටම ගැහුවා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක වුෙණ් ෙසංෙකෝලය අරෙගන යන්න ගිය නිසායි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එදා තමුන්නාන්ෙසේ කථානායක පුටුෙව් වාඩි වුණා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කමක් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම එතුමා 

එක්ක හැප්ෙපන්ෙන් නැහැ. අෙප් "සුහද ෙකොකා" එක්ක අපට 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ කියලා මම කියන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීම්] 

ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ සිද්ධිය ගැන ෙසොයා බලන්න. කවුරු හරි 
ෙකෙනක් එෙහම ෙදයක් කළා නම් ඒ පක්ෂෙයනුත් ඒ අයට 
විරුද්ධව විනය පියවර ගන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරක් 
වගකීම භාර ගන්න බැහැ. කවුරු හරි වැරැද්දක් කෙළොත් ඒ වැරැද්ද 
නිවැරදි කරන්න, ඒක සකස් කරන්න, අවශ්ය නම් දඬුවම් කරන්න 
ඒ පක්ෂය භාර ගන්න ඕනෑ.   

මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
කියනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්පූර්ණ බලය ෙදන්න, විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න කියලා, ඒ බලය ඒ විධියටම  
කියාත්මක කරන්න අපි ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අනාගතෙය් 
මන්තීවරුන්ට තිෙබන කාර්යභාරය වැඩි ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමාත් පක්ෂ නායකවරුත් එකතු ෙවලා අවශ්ය 
පහසුකම් ෙමොනවාද කියලා අපට දැනුම් ෙදනවා නම්, ඒවා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අනුමත කරන්න පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් පැවැත්ෙවනවා, ගරු අගමැතිතුමනි.  

මීළඟට ගරු ඊ. සරවනපවන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, 25 minutes have been allotted to me. 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No. According to my records, you have been allotted 

only 20 minutes. This is what I have got from the Office 
of the Leader of the Opposition. So, make it 20 minutes.  

 
[10.47 a.m] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Mr. Chairman, at the outset let me thank the Hon. 

Prime Minister for his comments.  

Sir, first and foremost, I would like to say that this 
Budget has not considered to provide anything for the 
journalists in the print media or in the electronic media. 
One thing we must understand is that they are one of the 
pillars of democracy. They take risks, they work day and 
night, but they are not duly recognized.  This has 
happened not only now, but all the time. So, we must give 
a high status to the journalists.  We must recognize them 
and  give them the due respect.  

இலங்ைகயின் ஊடகச் சுதந்திர நிைலைமகளில் எவ்வித 
ன்ேனற்ற ம் ஏற்படவில்ைலெயன எல்ைலகளற்ற 

ஊடகவியலாளர் அைமப்  குற்றம் சுமத்தி ள்ள . இதிேல, 
ர்ப்பாக்கியமான விடயம் என்னெவன்றால், 

இலங்ைகையவிட ம் ெபா ளாதாரத்தி ம் வாழ்க்ைகத் 
தரத்தி ம் பின்தங்கி ள்ளதாகக் கூறப்ப ம் பல ஆபிாிக்க 
நா கள் இந்தத் தரவாிைசயில் இலங்ைகையப் பார்க்கி ம் 

ன்னிைலயில் இ க்கின்றன. 'ஜனநாயகத்தின் நான்காவ  
ண்' எனப்ப ம் ஊடகத்ைத ெவட் ச் சாய்ப்பதிேலேய 

இலங்ைகயின் ஆட்சியாளர்கள் குறியாய் இ ந் ள்ளனர். 
இலங்ைக வரலாற்றில் குறிப்பாக ராஜபக் ஷ ஆட்சிக் 
காலத்தில்தான் ெப ம் ஊடகக் ெகாைலகள் நடந்தன. அைவ 
பல வைகயில் நடத்தப்பட்டன. ஊடகங்கைளத் திணற க்கும் 
வைகயில் நடந்தன. குறிப்பாக, ராஜபக்ஷ நடத்திய இனப் 
ப ெகாைலைய, ஊழல் அரசியைலத் தங்குதைடயின்றி 
ேமற்ெகாள்ள அவர் ஊடகங்களின் குரைல நசித்தார். கடந்த 
காலத்தில் நடந்த ஊடகச் சுதந்திர ம ப்ைப க்குக் 
ெகாண் வந் , ஊடக உாிைமைய நிைலநாட் வதாக திய 
அரசாங்கத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் ேதர்தல் காலத்தில் 
வாக்கு தியளித்தனர். ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ஊடகச் சுதந்திர ம ப்பால் மற் ம் ஊடகக் ெகாைலகளால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தில் ெசன் , அவர்களின் 
ஆதரைவப் ெப ம் ேநாக்குடன் இவ்வா  
வாக்கு தியளித்தார். எனேவ, கடந்த காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட 
ஊடகச் சுதந்திர ம ப் க்க க்குப் ெபா ப் க்கூ ம் விதமாக, 
அச்சம்பவங்க ட ம் ெகாைலக ட ம் ெதாடர் ைடய 
குற்றவாளிகைளப் திய அரசு சட்டத்தின் ன் 
நி த்தேவண் ம்.  

இலங்ைகயில் நடந்த மிக ேமாசமான மனித உாிைம 
மீறல்கைள மைறப்பதற்காக, மிக ேமாசமான ஊடகச் சுதந்திர 
மீறல்களில் இலங்ைக அரசு ஈ பட் ள்ள . இந்த விடயங்கள் 
ெதாடர்பில், இலங்ைகயின் திய அரசு ெவளிப்பைடயான 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாறான நடவ க்ைககைள எ க்காத 
பட்சத்தில், அந்த ஊடகச் சுதந்திர ம ப்ைப திய அரசும் ஓர் 

அரச இயந்திரமாகச் சா ாியமாக மைறக்கிற  என்ேற நாம் 
ெசய்ய ேநாி ம். ஏெனனில், ன்ைனய காலத்தில் 

இலங்ைக அரேச ஊடகச் சுதந்திரத்ைத ம த் , ஊடகக் 
ெகாைலகைளப் ாிந்த , அல்ல  தனக்குச் சார்பான 
கு க்கைள ைவத்  அக்ெகாைலகைள நடத்திய  என்ப  
யாவ ம் அறிந்தேத!  

நாம் கடந்த காலத்தில் நடந்த ஊடகச் சுதந்திர ம ப்ைபப் 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கிேறாம். அப்ப  என்றால் 
இப்ேபா  ஊடகச் சுதந்திரம் நில கின்றதா? ஆட்சி மாறி ம் 
ஊடகச் சுதந்திரம் இல்ைல. ஊடகச் சுதந்திரம் குறித்   
நம்பிக்ைகயற்ற, நிச்சயமற்ற ஒ  சூழேல நில கிற . 
குறிப்பாக, இரா வ ம் இரா வத்தின் லனாய் க் 
கட்டைமப் க்க ம் ெதாடர்ந் ம் ஊடகங்கைளக் 
கண்காணித்  வ கின்றன. இந்த நிைல இன்ன ம் 
ெதாடர்வ  கவைலயளிக்கின்ற . உதாரணமாகக் 
கூ வெதன்றால், ேநற்  ன்தினம் ெசவ்வாய்க்கிழைம  யாழ். 

ரசிங்கம் மண்டபத்தில் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் 
உற க க்கு இைடயிலான சந்திப்  இடம்ெபற்ற . 
அச்சந்திப்  இடம்ெபற்ற மண்டபத்தி ள் இ  

லனாய்வாளர்கள் உள் ைழந்தி ந்தனர். அவர்கள் இ வ ம் 
சந்திப்பில் கலந் ெகாண் ந்தவர்கைள மைற கமாகப் 

ைகப்படம் எ த் க்ெகாண்ட டன், கலந் ைரயாடல் 
வைத ம் ஒளிப்பதி ம் ெசய் ெகாண்டனர். அவ்வி வ ம் 

அங்கி ந்த வர ப் பதிேவட் ல் தம்ைம ஊடகவியலாளர்கள் 
என்ேற பதி ெசய் ள்ளனர். அேதேவைள, மண்டபத்தின் 
ெவளிேய பல லனாய்வாளர்களின் நடமாட்டம் 
காணப்பட்டெதன அங்கி ந்த ெசய்தியாளர்கள் லம் 
அறிந் ெகாண்ேடன்.  

அத் டன், பல ஊடகவியலாளர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
அச்சு த்தப்ப கின்றனர். அவர்கள் மைற கமாக ம் இனந் 
ெதாியாத கு க்களா ம் அச்சு த்தப்ப வ  ெதாடர்கின்ற . 
இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ள்ள நா  என்ற வைகயில், 
ெதாடர்ந் ம் ஊடகச் சுதந்திரம் ம க்கப்ப கின்ற . இன்  
வடக்கு, கிழக்கில் ட்பமான விதங்களி ம் ஊடகச் சுதந்திர 
ம ப்  நில கின்ற . ஊடகச் சுதந்திரத்ைத நிைலநாட்ட 
ேவண் ய  ஓர் அரசின் கடைம. ஆனால் அந்த அரேச ஊடகச் 
சுதந்திர மீறல்கைளப் பா காக்கின்ற . அந்த அரேச ஊடகச் 
சுதந்திரத்ைத ட்பமாக மீ கிற . அந்த அரசின் 
இயந்திரமான இரா வேம ஊடகச் சுதந்திரத்ைதக் 
கட் ப்ப த் ம் நிகழ்ச்சிைய ன்ென க்கிற . 
ஊடகவியலாளர்களின் சுதந்திரத்ைத உ திெசய்ய திய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என ஊடக 
அைமப் க்கள் ேகாாிக்ைகவி த்  வ கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க .  

தற்ேபாைதய நிைலயில் ஊடகத் ைறயில் 
உள்ளவர்களிடம் வினவினால், "கிைடத்த தகவல்கைள 
அச்சமின்றி அறிக்ைகயிட ம். ஆனா ம் தகவல்கள் 
கிைடப்ப  அாி " என்ற க த்  வ வாக 

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . கடந்த ஆட்சியின்ேபா  தகவல்கள் 
இ க்கும். ஆனால், அதைன ெவளியிட யாதப க்கு 
அச்சகரமான சூழ்நிைல ஆட்ெகாண் க்கும். தகவல் அறி ம் 
உாிைமச் சட்டமான  இ  வாரங்க க்கு ன்னதாக 
அைமச்சரைவயில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட டன், எதிர்வ ம் 
ஜனவாி மாதத்தில் நாடா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் 
என ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . ஜனவாி 8இல் ஆட்சிக்கு 
வந்த ம் 100 நாட்க க்குள் நைட ைறக்குக் 
ெகாண் வரப்ப ம் எனக் குறிப்பிடப்பட்ட தகவல் அறி ம் 
உாிைமச் சட்டம், தற்ேபா  ஒ  வ டத்தின் பின்னர்  
எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதத்தில் என்கின்றேபா  - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය 

ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

உைரையத் ெதாடரலாம்.  
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
Hon. Member, there were some technical difficulties 

in the Legal Draftsman's Department but all these issues 
are now finalized.  So, we would like to place them before 
Parliament to- 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
But it happened. That is why I said that.  

தற்ேபா  ஒ  வ டத்தின் பின்னர் எதிர்வ ம் ஜனவாி 
மாதத்தில் தகவல் அறி ம் உாிைமச்சட்டம் நைட ைறக்கு 
வ ம் என்ற நம்பிக்ைகயி ந்தா ம் அ  எதிர்பார்க்கும் 
இலக்குகைள அைடவதற்குத் ைணேபாகுமா என்ற சந்ேதகம் 
இ க்கின்ற . தகவல் அறி ம் உாிைமச்சட்டம் நைட ைறக்கு 
வ மிடத் , ெபா மக்கள் ேதசிய பா காப்  உட்பட சில 
விடயங்க க்கு அப்பா ள்ள தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம் என்றேபாதி ம் அவற்ைறப் பிரசுாிக்க யா  என்ற 
க த்  நில கின்ற . ெபற் க்ெகாண்ட தகவைலப் பிரசுாிக்க 

யாவி ன் அதனால் என்ன பலன் கிைடக்க ம்? என்  
நிைனக்கத் ேதான் கின்ற .  

ந ன ஜனநாயக ச கத்தின் ஜீவநாதமாகத் தகவல் 
திகழ்கின்ற . ெபா வாகக் காணப்ப கின்ற தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வழி லம் ெபா மக்க க்குக் 
கிைடக்கின்றேபா  அவர்களால் அரசாங்கச் ெசயற்பா களில் 

ப்ேபா  பங்ேகற்க வ டன், அன்றாட வாழ்வில் 
தம்ைமப் பாதிக்கும் விடயங்களில் தீர்மானங்கைள 
எ ப்பதி ம் அைவ ெசல்வாக்குச் ெச த்த ம்.  அரச 
அதிகாாிகளிடத்திேல இ க்கின்ற தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வழி லங்கைள ஏற்ப த் 

கின்றேபா  அ  ெவளிப்பைடத்தன்ைம மிக்கதான 
கலாசாரத்திற்கு வழிேகா கின்ற .  தகவலறி ம் சட்டத்ைத 
நிைறேவற் வதன் லமாக மாத்திரேம அரசாங்க அதிகாாிகள் 
வச ள்ள தகவல்கைளப் ெபா மக்கள் தாமாகேவ 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான பாைத திறக்கப்ப ெமன்  க திவிட 

யா . இதற்கு இலங்ைகயில் பல தசாப்தகாலமாகப் 

ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற ஒளி மைற க் கலாசாரத்திற்கு 
கட் வ  உட்படப் பல சவால்கைள எதிர்ேநாக்க 

ேவண் யி க்கின்ற . இதைனத்தவிர ேம ம் இ க்கின்ற 
அச்சங்கைள ம் அகற்ற நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.   

இலங்ைகயில் பத்திாிைகப் ேபரைவச் சட்டத்தின் - Sri 
Lanka Press Council Law, No. 5 of 1973 - ஏற்பா கள் ஊடாக 
இலங்ைகப் பத்திாிைகப் ேபரைவைய மீண் ம் இயங்கச் 
ெசய்வதன் லம் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள் ஊடக சுதந்திரத் க்கு இைட ைற 
ஏற்ப த்தி ள்ளதாக இலங்ைகப் பத்திாிைக ஸ்தாபனம் என்ற 
சுயாதீன ஊடக அைமப் க்களின் கூட்டைமப்  சில 
மாதங்க க்கு ன்பாகக் குற்றஞ்சாட் யி ந்த . அரசின் 
நியமன உ ப்பினர்கைளக்ெகாண்ட பத்திாிைகப் ேபரைவ, 
ஊடக நி வனங்கைள ம் ஊடகவியலாளர்கைள ம் 
கட் ப்ப த் ம் அைமப்பாகச் ெசயற்ப ம் ஆபத்  
உள்ளதாக ம் இலங்ைகப் பத்திாிைக ஸ்தாபனம் 
சுட் க்காட் யி ந்த . ஊடக சுதந்திரத்ைதப் பா காப்பதாக 
வாக்கு தியளித்  ஆட்சிக்கு வந்த ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள், ஊடகவியலாளர்கைளச் 
சிைறயில் தள் ம் சட்டத் க்கு உயிர் ெகா த் ள்ளதாக ம் 
அந்த அைமப்பின் அறிக்ைகயில் அச்சம் ெவளியிடப் 
பட் ந்த . ஊடகங்கைளக் கண்காணிப் பதற்கான சுயாதீன 
அைமப்ெபான்  ஏற்ெகனேவ இயங்குகின்ற நிைலயில், அரச 
நியமனமான பத்திாிைகப் ேபரைவ ேதைவயற்ற  என்ற 
க த்ைத நீண்டகாலமாகத் தாங்கள் வ த்தி வந் ள்ளதாக 
இலங்ைகப் பத்திாிைக ஸ்தாபனம் எ த் ணர்த்தியி ந்த .  
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் தன  
நிைறேவற்  அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி இலங்ைகப் 
பத்திாிைகப் ேபரைவைய மீண் ம் இயங்கச் ெசய் ள்ளதாக 
இலங்ைகப் பத்திாிைக ஸ்தாபனம் சுட் க்காட் யி ந்த . 
இந்த அச்சத்ைதக் கைளவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ய  அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
Hon. Member, what His Excellency the President has 

done is that he appointed the Board of the Directors for 
the Sri Lanka Press Council.  So, it has nothing 
detrimental to the media freedom in this country.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay. The Sri Lanka Press Council has commented 

on that. So, we have to look into that also.   

கடந்த அரசின் 10 வ ட ஆட்சிக்காலத்தில் பலர் 
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்  அவர்களின் கடைமகள் 
பறிக்கப்பட்  எந்தவித ெபா ப் ம் வழங்கப்படாமல் 
தண் க்கப்பட்  வந்தார்கள்.  தமிழ்ச் ேசைவயின் தமிழ்ப் 
பணிப்பாளராக இ ந்த இராம ங்கம் ர ந்திரன் அவ்வா  
இடமாற்றப்பட்  இ வைரக்கும் எ வித ெபா ப் மின்றி 
ஒ க்கிைவக்கப்பட் ள்ளார்.  அவர் பைழயப  தமிழ் 
நிகழ்ச்சிப் பிாி க்கு மாற்றப்படல் ேவண் ம். 
மற் ெமா வரான ெசய்திப் பிாிவி ந்  கல்விப் பிாி க்கு 
மாற்றப்பட்ட சிேரஷ்ட ஊடகவியலாள ம் பிரதிப் 
பணிப்பாள மான .எல். யாக்கூப் அவர்கள், மீண் ம் 
ெசய்திப் பிாி க்கு மாற்றப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாகும்.  
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'ேநத்ரா' அைலவாிைச ற் தான தமிழ் ேபசும் 
அைலவாிைசயாகும்.   

இதில் ஒளிபரப்பாகும் தமிழ் நாடகங்கள், தமிழ்த் திைரப் 
படங்கள், தமிழ் - ஸ் ம் மக்களின் கலாசார விடயங்கள் 
என்பன பற்றி எந்தவித அறி மற்ற, தமிழில் ஒ  
வார்த்ைதக்குக்கூட அர்த்தம் ாியாத ஒ வர், நிர்வாகத்ைத ம் 
தனக்குக்கீழ் ைவத் க்ெகாண்  ஆதிக்கம் ாிவ , இந்த 
நாட் த் தமிழ் ேபசும் ச கத்தின் அ ப்பைட உாிைமகைள 
ம க்கும் ஓர் அ ப்பைட உாிைம மீறலாகும். எனேவ, 
இப்பதவிக்குப் ெபா த்தமான தமிழ்ெமாழி ேபசும் சிேரஷ்ட 
அதிகாாிகள் லம் - அவ்வாறானவர்கள் இலங்ைக 

பவாஹினிக் கூட் த்தாபனத்தில் இல்ைலெயனில், 
ெவளியி ந்தாவ  தகுதியானவர்கைளத் ெதாி ெசய்  - 
இந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் மா  ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயி ம் ெவளிநா களி ம் இடம்ெப ம் 
'கிாிக்ெகட்' ேநர  ஒளிபரப்  தமிழ் அைலவாிைசயிேலேய 
இடம்ெப வதால் தமிழ் ெசய்திகளின் ஒளிபரப்  ேநரம் 
மாற்றப்ப வைத ம் ெசய்திகளின் ேநரம் குைறக்கப் 
ப வைத ம் அ மதிக்க யா . அத் டன், 'கிாிக்ெகட்' 
ஒளிபரப்பினால் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப் க்கு ஏற்ப ம் 
தைடைய ம் ஏற் க்ெகாள்ள யா . எனேவ, தமிழ் 
அைலவாிைசயில் விைளயாட்  நிகழ்ச்சிகைள ஒளிபரப்பாமல், 
அதற்ெகன ேவ  ஓர் அைலவாிைசெயான்ைற ஏற்ப த் வேத 
ெபா த்தமான நடவ க்ைகயாகும்.  

சாக்குப்ேபாக்குகள் கூ வைத ம் தைடயாக நிற்கும் 
மனிதர்கைளச் சுட் க்காட் வைத ம் விட் விட்  அரசாங்கம் 
ேநர்ைம டன் ெசயற்பட ேவண் ம். அைதத்தான் மக்கள் இந்த 
அரசாங்கத்திடமி ந்  எதிர்பார்க்கிறார்கள். மக்கள் மட் ம் 
அல்ல, இந்த நாட் ன் ஊடகவியலாளர்க ம் அைதத்தான் 
எதிர்பார்க்கிறார்கள். நல்லாட்சி அரசின் காலத்தில் 

ைமயான ஊடக சுதந்திரம் கிைடக்குெமன்  ேதர்தல் 
காலத்தில் ேமைடக்கு ேமைட ழங்கப்பட்ட . ஆட்சி 
மாற்றத்தின் பின்னர் ஊடகங்களின் மீதான கட் ப்பா கள் 
தளர்த்தப்பட் க்கின்றன, அச்சு த்தல்கள் குைறந்தி க் 
கின்றன என்பைத நாம் ம ப்பதற்கில்ைல. ஆனால், 
வாக்கு தியளித்தப  ைமயான ஊடக சுதந்திரம் 
உ திப்ப த்தப்பட் க்கிறதா என்றால், இல்ைல என் தான் 
ெசால்ல ேவண் ம். ஊடக நி வனங்கைளத் தாக்கியவர்க ம் 
ஊடகவியலாளர்கைளக் ெகான்  குவித்தவர்க ம் இன் ம் 
ச கத்தில் சுதந்திரமாக நடமா த் திாி ம்ேபா , 
ஊடகவியலாளர்கள் எப்ப  ச் சுதந்திரத் டன் ெசயற்பட 

ம்? அவர்களின் மனங்களில் இ ந்  எப்ப  அச்சம் 
விலகும்? ஊடகவியலாளர்களின் பா காப் ம் ஊடக 
நி வனங்களின் பா காப் ம் உ திப்ப த்தப்படாத 
வைரக்கும் எப்ப  ைமயான ஊடக சுதந்திரம் நிைல 
நாட்டப்ப ம்? 

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் பிரகீத் 
எக்ென ெகாடவின் வழக்ைக ம், 'சண்ேட லீடர்' ஆசிாியர் 
லசந்த விக்கிரம ங்கவின் வழக்ைக ம் மட் ேம இந்த 
நல்லாட்சி அரசு விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாண் ள்ள ; அ  
நல்ல விடயம். அந்த வழக்குகளில் குற்றவாளிகள் 
கண்டறியப்பட் த் தண் க்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், 
உலகின் கவனத்ைத ஈர்த்த அந்த வழக்குகளில் மட் ம்தான் 
அரசு அக்கைறயாக இ ந் ெகாண் , மற்ைறய 
சம்பவங்கைளப் றக்கணிப்ப  ஏற் ைடயதல்ல. நீங்கள், 

"நல்லாட்சி நடத் ேவாம்!" என் தான் மக்க க்கு 
வாக்கு தியளித்தீர்கள். ஊடகங்கள்மீ ம் ஊடகவியலாளர் 
கள்மீ ம் எத்தைனேயா தாக்குதல்கள் கடந்த காலங்களில் 
நடந்தி க்க, A little while ago, the Hon. Prime Minister mentioned 
this; குறித்த இரண்  வழக்குகைள மட் ம் விசாாிப்ப  
குற்றவாளிகைளக் கட் ப்ப த்த உதவா . இ  சும்மா 
மக்க க்கும் உலகத்திற்கும் காட் வதற்கான நடவ க்ைக 
மட் ேம! எனேவ, அைனத்  தாக்குதல்கள் குறித் ம் 
விசாரைணகள் நடத்தப்படேவண் ம். ெகால்லப்பட்ட, 
கடத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் ெதாடர்பான அத்தைன 
வழக்குக ம் விசாாிக்கப்பட ேவண் ம்; குற்றவாளிகள் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம். அைனத்ைத ம் உடன யாகச் 
ெசய்ய யா  என்  இந்த அரசு க தினால், அவற்ைற 
எப்ேபா  ெசய்  ப்ப ? என்கிற கால அட்டவைண 
ஒன்ைற அரசு அறிவிக்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் 
மக்க க்கு நம்பிக்ைக ஏற்ப ம்; ஊடகவியலாளர்க க்கு 
நம்பிக்ைக ஏற்ப ம்; ஊடக நி வனங்கள் ணிந்  
சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ன்வ ம். இைவெயல்லாம் 
இல்லாமல் ைமயான ஊடக சுதந்திரம் என்  கூ வ  
ெவ ம் கண் ைடப்பாகத்தான் அைம ம். 

நா ம் ஊடகத் ைறையச் சார்ந்தவன் என்ற வைகயில், 
இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இங்கு சுட் க்காட் ேய 
ஆகேவண் ம். அ  யாழ்ப்பாணத் க்கும் ெகா ம் க்குமான 
இைடெவளி பற்றியதாகும். ஊடகங்கைளப் ெபா த்தவைர 
இலங்ைகயில் இரண்  ைமயங்கள்தான் உள்ளன. 
பாரம்பாியமாக ஊடகங்கள் அைனத்தின ம் தைலைமயகமாக 
- தளமாக ெகா ம்  இ க்கிற . அதற்கு அப்பால் 
யாழ்ப்பாணம்தான்  இலங்ைகயி ேம வளமான, 
ெசழிப்பான ஊடக பாரம்பாியத்ைதக் ெகாண் க்கிற . 
ேதசிய பத்திாிைகக க்கு நிகராக, ஏன், அதற்கும் ேமலாக, 
சிறந்த ெசயற்பாட்ைட யாழ்ப்பாண ஊடகக் கலாசாரம்தான் 
ெகாண் க்கின்ற . ெகா ம்பி க்கும் ஊடகங்கள் 
எதிர்ெகாள்ளாத, எதிர்ெகாள்ளேவ யாத, பயங்கரங் 
கைளெயல்லாம் யாழ்ப்பாணத்  ஊடகங்கள்தான் 
எதிர்ெகாண் க்கின்றன. அரச பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட 
எல்லா வன் ைறகைள ம் அைவதான் கடந்த காலங்களில் 
எதிர்ெகாண் ந்தன. ஆனால், கடந்த 6 மாதங்களில் 
அைவகுறித்த ஒ  விசாரைணகூட  இந்த நல்லாட்சி அரசால் 

ன்ென க்கப்படவில்ைல. 

இலங்ைக வரலாற்றிேலேய தன் த ல் ஊடக 
நி வனெமான் க்குள் குந்  அங்கி ந்தவர்கைளச் 
சுட் க்ெகான்  ெசாத் க்க க்ெகல்லாம் ேசதம் விைளவித்த 
சம்பவம் 2006ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 2ஆம் நாள் - சர்வேதச 
ஊடக சுதந்திர தினமான ேம 3ஆம் திகதிக்கு தல் இர  - 
யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெபற்ற . 'உதயன்' பத்திாிைக 
அ வலகத்திற்குள் ைழந்த ஆ ததாாிகள் ெவறியாட்டம் 
நடத்தி, இரண்  ஊழியர்கைளச் சுட் க் ெகான்றார்கள்; 3 
ேபைரக் காயப்ப த்தினார்கள்; ஒ  ேகா  பாய் அளவிலான 
ெப மதிமிக்க ெசாத் க்கைள நாசமாக்கினார்கள். 
இலங்ைகயின் ஊடக வரலாற்ைறேய அதிர்ச்சியால் 

ரட் ப்ேபாட்ட இந்தச் சம்பவம் குறித்  இ வைரயில் எந்த 
விசாரைண ம் இல்ைல. இந்த நல்லாட்சி அரசின் கீ ம் 
இ வைர நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல. அந்தத் தாக்குதல் 
இரா வத்தினாின் ஆசீர்வாதத் ட ம் ஆதர ட ம்தான் 
நடத்தப்பட்டெதன்றா ம் அதைன ேநர யாகச் 
ெசய்தவர்களின் தைலவர் - தாக்குத ன் சூத்திரதாாி - 

ன்ைனய ஆட்சியில் அைமச்சராக இந்தச் சைபயில் 
இ ந்தார்; இன்  நாடா மன்ற உ ப்பினராக சுதந்திரமாகச் 

1657 1658 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசயற்ப கிறார். தான் ெசய்த ெகாைலக க்காக, ஊடக 
நி வனங்கைளத் தாக்கியைமக்காகத் தன்மீ  வழக்கு 
விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்ப ெமன்ேறா, சிைறயில் 
அைடக்கப்படலாெமன்ேறா எந்த அச்ச மின்றி இங்கு 
அமர்ந்தி க்கும்ேபா , ெவளிேய ஊடகவியலாளர்க ம் ஊடக 
நி வனங்க ம் எப்ப  ைமயான சுதந்திரத்ைத 
அ பவிக்க ம்? அந்தக் குற்றவாளி அரசின் பங்காளிக் 
கூட்டணி ஒன்றிேலேய உப தைலவராக இ க்கும்ேபா  
ஊடகவியலாளர்களால் எப்ப  சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட 

ம்? நல்லாட்சி அரசின் கீ ம் இப்ப யான குற்றவாளிகள் 
பா காக்கப்ப கிறார்கள் எ ம்ேபா  ஊடகவியலாளர்களால் 
எப்ப  ைமயான சுதந்திரத் டன் ெசயற்பட ம்? 
எல்லா ஆட்சிக ம் இப்ப ப்பட்ட குற்றவாளிக க்குச் 
சாதகமாக நடந் ெகாள் ம்ேபா  ஊடகவியலாளர்கள் சுய 
தணிக்ைகக்குள் கட் ண்  கிடப்பைதத்தவிர ேவ  என்ன 
வழிவைக இ க்கப்ேபாகிற ? இப்ேபா ம் அ தான் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற . அவர்கள் வி ம் பவற்ைற 
எ வதற்கும் ேபசுவதற்கும் ன்னர் ஒன் க்குப் பல 
தடைவகள் ேயாசிக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்றனர். 
அந்த நிைலைம மாறேவண் ெமன்றால் குற்றவாளிகள் 
அைனவ ம் தண் க்கப்பட ேவண் ம். அந்த விடயத்தில் இந்த 
அரசாங்கம் ேநர்ைம டன் ெசயற்படேவண் ம். 

வடக்கில் பிரபல ஊடகவியலாளராக விளங்கிய 
நிமலராஜன் அவர  ட் ல் ைவத்  அவர  கு ம்பத்தினர் 

ன்னிைலயில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். இச்சம்பவம் 
ெதாடர்பாக ஈ.பீ. .பி.யின் க்கியஸ்தர் உட்பட வர் ைக  
ெசய்யப்பட்டனர். பின்  அவர்கள் சட்ட மாஅதிபாின் 
சம்மதத் டன் பிைணயில் விடப்பட்டனர். இவ்வழக்கில் 
பிரதான எதிாியான ஈ.பீ. .பீ. உ ப்பினர் ெவளிநாட் க்குத் 
தப்பிேயா விட்டதாகக் கூறப்ப கின்ற . இன் வைர அவர் 
ைக ெசய்யப்படேவா அல்ல  அவைரக் ைக ெசய்ய 
'இன்டர்ேபால்' அைமப்ைபக் ேகாரேவா நடவ க்ைக எ க்கப் 
படவில்ைல. கிழக்கில் ஊடகவியலாளர்கள் சுகிர்தராஜன், 
நேடசன் ேபான்ேறாாின் ெகாைலக க்கும் நீதி 
கிைடக்கவில்ைல. இ ேபான்  ஏராளமான தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்களின் கு ம்பங்கள் நீதிைய எதிர்பார்த்  
ஏங்கிநிற்கின்றன. இந்த அரசாவ  அதைன ெசய் ெமன்  
அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், இந்த அரசு அதில் 
இன்ன ம் அக்கைற காட்டவில்ைல என்ப  கவைலக்குாிய . 
கடந்த 10 வ டங்களில் ெகா ம்பில் ஊடகவியலாளர்கள் 
ெகால்லப்பட்டதற்கும் ஊடக நி வனங்கள் தாக்கப் 
பட்டதற்கும் ேமலாக வடக்கு, கிழக்கில் சம்பவங்கள் 
நடந் ள்ளன. ஆனால், இந்த அரசு அவற்றில் ஒன்ைறப் 
பற்றிேய ம்கூட இ வைரயில் விசாரைண நடத்தியதில்ைல. 
ஏன்? அைவ தமிழ் ஊடகங்கள், அல்ல  அவர்கள் தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்கள் என்ற பாரபட்சமா? 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
No.  There is no such discrimination, Hon. Member.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
இந்தப் பாரபட்சம்தான் கடந்த 60 ஆண் களாக இந்த 

நாட்ைடச் சீரழித்த  என்பைத இந்த அரசாங்கம் 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நாட் ன் ஏைனய ேசைவத் 

ைறயினைரப் ேபாலேவ ஊடகவியலாளர்க ம் நாட் க்கும் 
நாட்  மக்க க்கும் பணி ாிகிறார்கள். இன் ம் 
ெசால்லப்ேபானால் தம  உயிர்கைளப் பணயம் ைவத் ப் 
பணி ாிகிறார்கள். ஏேதா ெசய்திகைள எ த் ப் 
பிரசுாித் விட்  அல்ல  ெவளிப்ப த்திவிட்  அவர்கள் 
ெசாகுசாக வாழ்க்ைக நடத் வதாக எவ ம் 
நிைனப்பார்களானால், அ  மிக ம் தவறான விடயமாகும். 
அன்றாட வாழ்வில் அவர்க ம் மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ 
கஷ்டங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் 
கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன; பிள்ைளகள் இ க்கின்றார்கள்; 
கு ம்பப் ெபா ப் க்கள் இ க்கின்றன. ட் ப் பிரச்சிைன, 
ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன என்  நிைறயப் பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அவர்கள் ெவளியி ம் ெசய்திகள், 
கட் ைரகள், படங்கள் ேபான்றவற் க்கு எத்தைனேயா 
விதமான பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்; 
ஆபத் க்கைளச் சந்திக்கின்றார்கள்; இர , பகல் பார்க்காமல் 
உைழக்கின்றார்கள். பல ேவைளகளில் சாியான ேநரத்தில் 
சாியாகச் சாப்பிடாமல் ஒ  பணிைஸ ம் ஒ  வைடைய ம் 
சாப்பிட் , ேதநீைர அ ந்திவிட் க் கடைம ாிகின்றார்கள். 
சிலேவைளகளில் அதிகாாிகளின் ேகாபம், பைடயினாின் 
தாக்குதல்,  ெபா ஸா டன் கல் எனத் தம் வாழ்க்ைகைய 
எப்ேபா ம் ஆபத் க்குள்ளாக்குகின்றார்கள். இைவகைளக் 
கவனித்  அவர்க க்கும் உதவிகைள அளிக்க ேவண் ம்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் 

ெசன் ெகாண் ப்பதால் உைரயின் எஞ்சிய பகுதிைய table  
பண்ண ம். 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay, Sir.  

சகல வசதிக ம் உட்பட நிைறவான சம்பளத்ைதப் 
ெப கின்ற அரச அதிகாாிக க்கு அரசாங்கம் தீர்ைவயற்ற 
வாகன permit ெகா க்கின்ற . ஆனால், உயிைரப் பணயம் 
ைவத்  மக்க க்காகப் பணியாற் ம் ஊடகவியலாளர்க க்கு 
அத்தைகய ஒன்ைறக் ெகா ப்பதற்கு அரசு ஏன் 
சிந்திக்கவில்ைல?     

ஆகேவ, அவர்க க்கும் அத்தைகய தீர்ைவயற்ற வாகன 
permit வழங்குவ  பற்றி ெகளரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
பாிசீ க்க ேவண் ம். இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத்ைதத் தாங்கி 
நிற்கும் நான்காவ  ண்க ம் இந்த ஆட்சி மாற்றத்ைதச் 
சாதகமாக்கிய பங்காளிக மான ஊடகவியலாளர்கைள ம் 
இந்த அரசு தன  அங்கமாகக் க த ேவண் ம். ஆனால், 
இ வைரயில் அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல. இனியாவ  
ெசய்வதற்கு ன்வர ேவண் ம். தீர்ைவயற்ற வாகன permit 
ஊடகவியலாளர்க க்குக் கிைடக்குமானால் அவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் வாகனங்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். ஆபத்  ேநரங்களில் 
குைறந்தபட்சம் ஓ த் தப் வதற்காவ  இ  அவர்க க்கு 
உதவியாக இ க்கும்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்கள  ேநரம் வைடந் விட்ட .  
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[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා] 
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ஆகேவ, அரச அதிகாாிக க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற 

தீர்ைவயற்ற வாகன permit ஐ ஊடகவியலாளர்க க்கு  ஏன், 
ெகா க்க யா ? என்ப  பற்றி அரசு தீவிரமாகப் 
பாிசீ த்  அதைன உடன யாகச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம் 
என்  ேகட் , நீங்கள் குறிப்பிட்டப  என  மிகுதி உைரையச் 
சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். நன்றி.  

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:  
Rest of the speech tabled: 

கடந்த காலங்களில் ெகா ம்பி ள்ள ஊடகவியலாளர்க க்ெகன்  
 வழங்கும் திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப்பட் ள்ளன. அேதேபான்ற 

திட்டங்கள் ெகா ம்  ஊடகவியலாளர்கள் மட் மன்றி ெவளி ா் 
ஊடகவியலாளர்க ம் பயன்ப ம்ப யாக நைட ைறப்ப த்தப்ப வ  
அவசியம். அவர்க க்கு ம க்கணினிக ம் ைகப்படக் க விக ம் 
அவசியம்தான். அேதேபால் ட்  வசதி, வாகன வசதி ேபான்ற 
விடயங்க க்கும் நிதி வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

நா  வதி ள்ள ஊடகவியலாளர்கள் தம  பணிகளில் 
ஈ ப ம்ேபா  தாக்குத க்குள்ளாவ , விபத் க்களில் சிக்குவ  
ேபான்றவற் க்குப் ேபாதிய பா காப்  அளிக்கும் வைகயில் 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான சம்பவங்களில் 
உயிாிழக்க ேநாி மானால், அவர்க க்கு மிக இலகுவாக நிதி வசதிகள் 
கிைடக்கும் வைகயில் காப் த்தித் திட்டம் ஒன்ைற அறி கப்ப த்த 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  நாட் ல் நடப்பைவ யா ம் நாைளய தினம் பத்திாிைககளி ம் 
ஏைனய ஊடகங்களி ம் ெவளிவந்  வி வி கின்றன. அதற்காக 
உைழக்கும், இர  பகல் பாரா  பணியாற் ம் ஊடகவியலாளர்கைள 
நாம் மறந் விடக்கூடா  என்பைத ம் நான் இங்கு கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். எம  நாட் ல் ணிச்ச ட ம் ேநர்ைம ட ம் 
உண்ைமகைள ெவளியிட்ட, நியாயங்க க்ெகதிராகக் குரல் ெகா த்த 
எத்தைனேயா ஊடகவியலாளர்கள் நட்ட ந தியில் பலர் பார்க்கப் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர்; பலர் காணாமற்ேபாய்விட்டனர்; பலாின் 

கள் தாக்கப்பட்டன; பல க்குக் ெகாைல மிரட்டல்கள் 
வி க்கப்பட்டன; பலர் சிைற ைவக்கப்பட்டனர்;  பலர் உயிர்ப் 
பா காப் க் க தி நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிவிட்டனர்.  

இப்ப யான நிைலயில் ஊடகவியலாளர்கள் மீதான வன் ைறகள் 
ெதாடர்பாக எவ ம் இ வைர தண் க்கப்படவில்ைல. எம்.ாீ. ., லங்கா 
ஈ நி ஸ், உதயன் ேபான்ற ஊடக நி வனங்கள் மீண் ம் மீண் ம் 
தாக்குதல்க க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. அவற் க்குப் ெபா ட் 
ேசதங்க ம் பணியாளர்க க்கு உயிர்ச் ேசத ம் விைளவிக்கப்பட்டன. 
ஆனால், இன் வைர இப்ப யான வன் ைறகள் ெதாடர்பாக நீதி 
கிைடக்கவில்ைல. இந்நி வனங்க க்கு எவ்வித நட்டஈ க ம் 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, அவற்றின் ேசதங்கைள மதிப்பிட்  அந்த 
நி வனங்க க்கு இழப்பீ கைள வழங்குவதற்கும் இந்த அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

என  உைரயில் என்னால் ெதாிவிக்கப்பட்டைவ ஊடகவியலாளர்கள் 
மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அநீதிகளில் ஒ சில மட் ேம. இலங்ைகயில் 
ேவ  பல ஊடகவியலாளர்க ம் ெகால்லப்பட்டனர் என்பைத ம் 
பலவிதத் ன்பங்க க்கு உட்ப த்தப்பட்டனர் என்பைத ம் உயிரச்சம் 
காரணமாக நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிவிட்டனர் என்பைத ம் நான் 
இங்கு சுட் க்காட்டாமல் இ க்க யா . அவர்களில் சிங்கள 
ஊடகவியலாளர்க ம் அடங்குகின்றார்கள். சுனந்த ேதசப்பிாிய 
ேபான்ற பிரபல சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள் நாட் க்குத் தி ம்பி வந்  
தம  பணிைய ஆற்றக்கூ ய வைகயிலான  ஊடகச் சுதந்திரம் இந்த 
நாட் ல் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ நான் 
குறிப்பிட்ட ேபான் , சுதந்திரமாகக் க த் க்கைள ெவளியி ம் 
ஊடகங்கள்மீ  தாக்குதல்கள் நடத்தப்ப வ ம் அைவ ெதாடர்பாக 
எவ ம் ைக ெசய்யப்படாைம ம் இந்த நாட் ல் ஊடகச் சுதந்திரத்ைதக் 
ெகாைல ெசய் ம் நடவ க்ைககளாகும். இவற்றின் பின்னால் கடந்த 
காலங்களில் அரச சார்  அதிகாரபீடங்கள் இ ந்தன. இந்த 
அரசாங்கத்தின்கீழ் அத்தைகய எந்தேவார் ஆதர ம் இ க்கக்கூடா  
என நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். குற்றவாளிகள் உங்கள் 
கட்சிைய அல்ல  கூட்டணிையச் ேசர்ந்தவர்களாக  இ ந்தா ம் 
அவர்கள் தண் க்கப்பட ேவண் ம்.  

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத் தமிழ்ச் ேசைவ ன்ைனய 
அரசாங்கத்தால் 10 மணி வைர மட் ப்ப த்தப்பட்ட . இ  12 மணி 
வைர நீ க்கப்படல் ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

 
[පූ.භා. 11.10] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම අද ඉතාමත්ම සතුටු 

ෙවනවා, "පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය" යටෙත් 2016 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදයට සහභාගි ෙවමින්, ෙමම විවාදය අර්ථවත් කරන්නට විනාඩි 
කිහිපයක ෙහෝ අවස්ථාවක් මා හට ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.  

මාෙග් දිස්තික්කය වන ගාල්ල දිස්තික්කය ඉතාමත්ම 
වාසනාවන්ත දූ, පුතුන් බිහි වූ පෙද්ශයක්. දකුණු පළාෙතන්ම 
වැඩිම ජනපසාදයට පත්ෙවමින් ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ අපට 
සුවිෙශේෂී නායකත්වයක් ලබා  ෙදන ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා මුල් පුටුව ෙහොබවන,  මීට දශක ෙදකකට ෙපරාතුව  මා 
හඳුනා ගත් කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් ජන මාධ්ය 
පිළිබඳව අත්ෙපොත් තැබූ මම සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ඉතාමත් 
සතුටින්.  

මීට ෙපරාතුව කථා කළ  ගරු ඊ. සරවනපවන් මන්තීතුමා අෙප් 
යහ පාලන ආණ්ඩුවට යම් යම් ෙචෝදනා ටිකක් ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එතුමා විසින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන ලද කාරණා දිහා බැලුවාම එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලන තන්තය තුළ ෙම් රෙට් ජනමාධ්ය, මාධ්ය 
සංස්කෘතිය තිබුෙණ් ෙකොයි ආකාරයකට ද කියන එක පැහැදිලියි. 
මාධ්ය ගැන කථා කරන විට, ඉතිහාසය ෙදස විපරම් කිරීම තුළින් 
අපට  ෙපෙනනවා,  පසු ගිය දශකය තුළ තිබුණු ඉතාමත්ම 
අවාසනාවන්ත කටුක අද්දැකීම් ෙමොනවාද කියා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මාධ්ය සදාචාරය ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් ඉතාමත්ම නිර්මල ඉතිහාසයක් තිබුණා. එදා හිටපු පුවත් පත් 
කතුවරෙයකු වන ඩී.පී. ධනපාල සූරීන් පෑන් හසුරවපු හැටි අපට 
මතකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  වරපසාදවලට, වරදානවලට යට 
ෙවන්ෙන් නැතිව ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන එදා එතුමා එඩිතරව 
ලියපු ආකාරය පිළිබඳව අප දන්නවා. ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා 'නිධානය' චිතපටය තුළින් මානසික තත්ත්වයන් 
නැතිනම් ෛචතසිකයන් පිළිබිඹු කරලා එදා ඒ චිතපටය 
නිෂ්පාදනය කරලා අධ්යක්ෂණය කරපු ආකාරය අපි දන්නවා. 
ලිංගික සූරාකෑම පිළිබඳව 'දඩයම' චිතපටය තුළින් එදා විගහයකට 
ලක් වුණා. ෙදනගම සිරිවර්ධනයන්ෙග් 'අෙයෝමා' කථාව තුළින් 
නිර්මාණය වූ චිතපටය අපි දැක්කා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
'කැඩපතක ජායා' සහ පසන්න විතානෙග් නිෂ්පාදනය කළ 'පුරහඳ 
කළුවර' වාෙග් චිතපටි ෙම් රෙට් බිහි වුණු උසස ්ගණෙය් චිතපට 
වුණත්  ඒවා පසු ගිය රජය යටෙත්  තහනමට ලක් වුණා. පසුව 
තහනම සම්බන්ධව උසාවියට ගිහින් තමයි නැවත පදර්ශනය 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන ලියන මාධ්යෙව්දියාට එදා ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කියන්නට මම 
කැමැතියි. වරපසාද, වරදාන, පාක්කුඩම්වලට යට වුෙණ් නැති 
මාධ්යෙව්දීන් ෙම් රෙට් හිටියා. ඒ අයට ෙමොකක්ද වුෙණ්? "The 
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Sunday Leader" කතුවරයා වන ලසන්ත විකමතුංගට මහා පාෙර්දී 
නාඳුනන තුවක්කුකරුෙවකු ෙවඩි තබා තිබූ ආකාරය අපි දැක්කා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්නැලිෙගොඩලාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම්වා 
වහන්න ඉතාමත්ම ෙහොඳින් කටයුතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙපෝද්දල ජයන්ත මෙග් 
අක්මීමන ආසනෙය්, ෙපෝද්දල පෙද්ශෙය් පුද්ගලෙයක්. ඔහුෙග් අත 
පය කඩලා දැම්මා. එතුමා බලන්න මට යන්න බැරි වුණා. එතුමා 
බලන්න මම ගියා නම් මෙග්ත් අත පය කඩනවා එදා. ඒ ෙහේතුව 
නිසා එතුමාෙග් අම්මා තාත්තා ඉතාමත්ම ෙව්දනාෙවන් සිටි 
ආකාරය ගැන අපි දන්නවා.  

ෙම් රෙට් හැම ආයතනයකම සිදු වුණු ෙද්වල් ගැන අපි 
දන්නවා. සමහර ෙවලාවට රූපවාහිනි නාට්යයක් කරන්නට 
කටයුතු කරන විට, හිටපු ඇමතිවරයාට රුපියල් 50,000ක් අල්ලස් 
ෙදන්න වන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. සමහර ෙවලාවට 
චිතපටිෙය් රඟපාපු පධාන නිළියට ඇමතිවරයාෙග් මනෙදොළ 
සපුරන්න ෙවන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා අද චිතපටි සංස්ථාව 
අලුත් ආරකට ඇවිත් තිෙබන බව. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා 
ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමා මට වඩා 
ෙහොඳට එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. අවුරුදු 
10ක් 15ක් 20ක් විනාශ කරලා, කාබාසිනියා කරලා, මඩ 
ෙගොෙහොරුවක දාලා තිබුණු ෙම් මාධ්ය නිදහස ෙම් මාස කීපය තුළදී 
ආරක්ෂා කිරීමම ඇති. ජනවාරි 08ෙවනි දා අපි ආරම්භ කළ ඒ 
ගමන අෙගොස්තු 17ෙවනි දා ස්ථාවර කරලා තිෙබනවා.  

අද අපි චිතපටි සංස්ථාෙව් සභාපති ධුරයට පත් කර තිෙබන 
නීතිඥ  දීපාල් චන්දරත්න මහත්මයා, ෙහොඳ පිරිසිදු පුද්ගලෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම ආචාර්ය සම්පත් සුබසිංහ ආරච්චි තමයි චිතපට සංස්ථාෙව් 
කියාකාරී අධ්යක්ෂ වශෙයන් දැන් කටයුතු කරන්ෙන්. එතුමාත් 
ඉතාමත් ෙහොඳ පුද්ගලෙයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. මට 

තව එක කාරණයක් කියන්නට තිෙබනවා.  

රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති වශෙයන්, ෙහොඳ 
පිරිසිදු පුද්ගලෙයක් වන රවීන්ද යසලාල්  කලන්සූරිය මහතා පත් 
කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මතක තියාගන්න, 
එදා නුවර මුදලාලිලාට ඉතිරි වුණු කඩදාසි ටික ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් නැතිව රුපියල් 4ට විකුණුවා. අද අලුත් ඇමතිවරයා ඒ 
කමය ෙවනස් කරලා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය තුළින් ෙම් කටයුත්ත 
කිරීම නිසා එක කිෙලෝ එකකින් රුපියල් 30ක් 35ක් ලාභ ගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවත් එෙහමයි. නන්ද මුරුත්ෙතට්ටුෙව්ගම 
වාෙග් ෙහොඳ පිරිසිදු මිනිසුන්, ෙකළින් වැඩ කරන මිනිසුන්, 
ෙහොරකම, දූෂණය නැති මිනිසුන් අද අපි ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට 
දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ටිකක් ඉවසන්න කියලා අපි ෙචෝදනා 
කරන අයට කියනවා. තව අවුරුද්දක් අපට දීලා බලන්න. එදා 

කාලා විනාශ කරලා දාපු මාධ්ය සදාචාරය අපට හදන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා. මම විශව්ාස කරනවා, අෙප් ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා සහ 
නිෙයෝජ්ය ඇමාත්යවරයා ඒ කටයුත්ත කරයි කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙම් කාරණයත් කියන්නට 
ඕනෑ. අද උදෑසන මට ගරු ජනාධිපතිවරයා දුරකථනෙයන් කථා 
කළා. එතුමා කථා කරලා ඇහුෙව් ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු වුණු 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා සම්බන්ධ සිද්ධිය ගැනයි. ෙමොකද, 
ඒ සිද්ධිය වන ෙවලාෙව් මම ඒ මන්තීතුමා ළඟයි හිටිෙය්. මම 
කිව්වා, සියලු ෙද්. ෙම් තරම් නින්දිත විධියට, ජඩ විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හැසිරීම පිළිබඳව මම ඉතාමත්ම කනගාටු 
ෙවනවා, මාධ්ය ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[පූ.භා. 11.15] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉතාම සංයමයකින් කථා 

කළ යුතු අවස්ථාවක් කියලා මට හිෙතනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව 
අෙප් ගරු ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාත් මමත් එකම ආසනයක වීම. 
එතුමාෙග් හිත ෙනොරිදා, හිත ෙනොතළා කියන්නට තිෙබන ෙද් 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි මම ආපු ෙවලාෙව් ඉඳන් 
කල්පනා කෙළේ.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමන්ලා සහ කථා කළ සියලු මන්තීවරුන් 
කථා කෙළේ මාධ්ය නිදහස ගැන. ෙම් සභාෙව් ගැලරියට ඇවිත් 
ඉන්න සියලුම මාධ්යෙව්දින් දන්නවා, අද ෙමොකක්ද තිෙබන මාධ්ය 
නිදහස කියලා. ආණ්ඩුවක් ගිහින් ඊළඟ ආණ්ඩුව එන විට රජෙය් 
මාධ්ය ආයතනවල ඉන්න මාධ්යෙව්දින් සියයකට වඩා, 
ෙදසියයකට වඩා, පන්සියයකට වඩා ෙගදර යවනවා.  අද 
වනතුරුත් ඒ පළි ගැනීම් නතර ෙවලා නැහැ. 

ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් තීරණයක්  අරෙගන, එය අනුමත 
කර ෙගන,  ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳව පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙහට අනිද්දා වන විට ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ෙග්නවා. ඒක අෙප් සතුටට කාරණයක්. නමුත් අපි සතුටු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

උදාහරණ  මම ෙපන්වන්නම්. පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ 
දිවයින පත්තෙර් සමන් ගමෙග් මහතා, ඒ වාෙග්ම ෙනෝමන් 
පලිහවඩන මහතා, "සත්දින" පුවත් පෙත් තවත් ෙකෙනක් යම්කිසි 
ෙකෙනකුෙග් වුවමනාවක් සඳහා නඩුවකට පටලවා තිෙබනවා.  ඒ 
අය බය කරලා, ඒ අයට  ඇත්ත කථා කිරීෙම් අයිතිය නැති කිරීමද 
ෙම් කියන නිදහස? නිදහෙසේ වැඩ කරන්නට නම්, 
මාධ්යෙව්දියාෙග් ආරක්ෂාව අපි තහවුරු කළ යුතුයි.  
මාධ්යෙව්දියාට බිෙයන්  සැෙකන් ෙතොරව ජීවත්වීෙම් අයිතිය  ලබා 
දිය යුතුයි. මාධ්යෙව්දීන් ගැන කථා කරද්දී, මම ඉතාම 
කනගාටුෙවන් කථා කරන කණ්ඩායමක් තමයි අෙප් පාෙද්ශීය 
මාධ්යෙව්දීන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන් ගැන  කිසිදු රජයකින් 
කිසිදු සැලකිල්ලක් අද ෙවනතුරු කරලා නැහැ.   

පසු ගිය දිනවල අපි දැක්කා, ෙදරණ මාධ්ය ආයතනෙය් එක් 
මාධ්යෙව්දිෙයක් අලිෙයකුෙගන් බැටකාලා -අලිෙයක් කිව්වාම 
කලබල ෙවන්න එපා.-  ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.   ඒ ඔහුට අවශ්ය 
ෙද්වල් කර ගන්න ගිහින් ෙනොෙවයි, ජනතාවට ඇත්ත දක්වන්න 
ගිහිල්ලා, ඇත්ත කියන්න ගිහිල්ලායි මරණයට පත් වුෙණ්.  අන්න 
ඒ වෙග් තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තබා වැඩ කරන  පාෙද්ශීය 
මාධ්යෙව්දීන් ෙවනුෙවන් අපි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
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ගරු මාධ්ය අමාත්යතුමනි,  කරුණාකරලා ෙම් පාෙද්ශීය 
මාධ්යකරුවන් ෙවනුෙවන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියා ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඔවුන් 
අසනීප වුණාම වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් සැඳෑකාලය 
ෙගවන්නට ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න. ෙම් පිළිබඳ  
සියලුම මාධ්යෙව්දීන් දෑස් දල්වාෙගන බලා ඉඳීවි. ඒ වාෙග්ම 
ෙමෝටර් රථය ගන්න ලබා දුන් ණය මුදලත් ෙම් වනෙකොට නතර 
කර තිෙබනවා.  කලාකරුවන්ටත් එය අදාළයි. මාධ්ය ඇමතිතුමාට 
තමයි කලාව අයිති.  අෙන්, මටත් ෙපොඩි අයිතියක් තිෙබනවා. මීට 
ෙපර කථා කළ මන්තීතුමා තරම් මම කලාව ගැන දන්ෙන් නැතුව 
ඇති.   නමුත් ෙම් රෙටත්, විවිධ රටවලිනුත් සියලුම සම්මාන ලබා 
ගත් කලා ශිල්පිනියක් හැටියට,  ෙම් රෙට් කලාකරුවන් ගැන කථා 
කරන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා.   

සිනමාෙව් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයන් 
රුපියලක්වත් ෙවන්කර ගන්න  බැරි වුණා. ෙම් අය වැෙයන් ඉංගීසි 
සහ ෙදමළ ෙටලිනාට්යවලට පනවා තිබූ සියලු බදු ඉවත් කළා. අපි 
ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.  ඒ නිසා පහර වදින්ෙන් අෙප් සිංහල 
ෙටලිනාට්යවලට එෙහම නැත්නම් අෙප් ශී ලාංකික 
නිෂ්පාදනවලටයි.  අෙප් අකමැත්තක් නැහැ, ෙදමළ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙදමළ චිතපට, ෙදමළ නාට්ය නිෂ්පාදනය කළාට. ඒවා 
අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ. ඒකට අපි කැමැතියි.  ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර්  වැඩි වැඩිෙයන් අෙප් සිනමා ශාලා විවෘත කරලා, ඒ අයට 
අෙප් චිතපට ලබා ෙදන්න උනන්දු ෙවන්න ඕනෑ.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙද්ශීය කලාකරුවාෙග් තත්ත්වය අන්තිම 
අසරණයි. ෙමොකද, අද පන්සල්වල ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
සිටිෙය් නැත්නම් ෙද්ශීය නැටුම් ශිල්පය, වාදන ශිල්පය, අෙප් 
සංස්කෘතිෙයන් රැකෙගන ආපු ඒ අනාදිමත් කලාව 
ෙනොමැතිවීෙමන් කලාකරුවාට යන එන මං නැති ෙවනවා. අද ඒක 
යන්තම් ෙහෝ  ආරක්ෂා කර දී තිෙබන්ෙන්, ගෙම් පන්සෙල්        
නායක  ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා නිසයි. උන්වහන්ෙසේලා කලාකරුවන් 
ෙගනැවිත්  ෙපරහැර  පවත්වා,  අවුරුද්දකට වතාවක්වත්  ඔවුන්ව 
ඉදිරියට ෙගන යනවා. නමුත් ෙම්  රෙට් ඉතිහාසෙය්  තිබුණු ඉතාම 
තුච්ඡ ෙදය තමයි භයංකරම ෙදය තමයි කුලෙභ්දය කියන්ෙන්. 
සියලු කලාකරුවන් කුලය නිසා පාගා දමා, ඔවුන්ට ඉදිරියට එන්න 
තිබුණු  අයිතිවාසිකම්  නැති කර දමා තිෙබනවා. කුලය ෙමොකක් 
වුණත් ඔවුන්ෙග් දක්ෂකම් උඩ ඔවුන්ව ඉහළට ෙගෙනන්නට  හැම 
රජයක්ම කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක මෙග් විශ්වාසයයි. 
එෙහම කෙළොත් විතරයි ෙම් රෙට් ඉදිරියටත් ෙද්ශීය කලාව රැක 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙදනාට 
අරාධනා කළා, "සුහද ෙකොකා" නරඹන්නට.  "සුහද ෙකොකා " 
ෙපන්වන්න එපා, නරඹන්න.  ඒ "සුහද ෙකොකා "  නරඹා  අඩු 
තරමින් ඒ "සුහද ෙකොකා"  ෙනොෙපන්වා ඉන්න තිරණය කරන්න.  
කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් රංගන පාසලක් අපි හැම රජයකින්ම 
ඉල්ලුවා. ඉදිරියට එන අනාගත පරපුරට රංගනය හදාරන්නට 
පුළුවන් තැනක්  අපි ඉල්ලුවා. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන  
ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගනුත් අප ඉල්ලා සිටින්ෙන්, යහපාලන 
කාල ෙය්දීවත්  අනාගත පරපුරට ඉදිරියට යන්නට හැකි රංගන 
පාසලක් ඉක්මනින් ලබා ෙදන ෙලසයි. ආචාර්ය ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් 
පීරිස් මැතිඳුන්ෙග් "ෙර්ඛාව" චිතපටෙය් සිට ධර්මසිරි 
බණ්ඩාරනායක, හඳගම මැතිඳුන්ලා  වැනි කලාකරුවන්ෙග්  
ජාත්යන්තර කීර්තිය ට පත්  චිතපට සංරක්ෂණය කරන්නට  චිතපට 
සංරක්ෂණාගාරයක් ඉදි කරන්නට බැරිද කියා මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. එවැනි ෙදයක් ෙනොකිරීෙමන් ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය  කරන ලද ඒ  වැදගත් චිතපට ඒ වාෙග්ම ඒ කලා 
කටයුතු සියල්ලම අද අභාවයට යමින් නැත්තටම නැතිෙවලා 
යනවා.  

මාධ්යෙව්දීන්ට පිට රට ෙගොස්  ඒ කලා කටයුතු ආදිය 
හදාරන්නට අවස්ථාව ෙදන්න. ඔවුන්ට ඒවා හැදෑරීෙම් අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්න. එහිදී පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දියා අමතක  කරන්න එපා. 
එතුමන්ලාටත් ඒ  අවස්ථාවම ලබා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම මම  නැවත 
වතාවක් කියනවා, "මාධ්යෙව්දින්ෙගන් පළිගන්න එපා" කියා.  
ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත්, ෙමොන පාෙටන්  ආවත් මාධ්යෙව්දියා 
තමයි රටට,  ජනතාවට  සැබෑ ෙතොරතුරු ලබා  ෙදන්ෙන්. 

ඒ සැබෑ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන ෙකනා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, 
ෙකොයි රජය බලයට ආවත්. දැන් බලාෙගන ගියාම, සුදු වෑන් 
සංස්කෘතියටත් වඩා භයානකයි, නඩුවලට පටලන එක. පසු ගිය 
හත්වන දා කාන්තාවන් සහ ළමයින් ගැන ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද, දකුණු 
පළාෙතන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන කාන්තාව ෙලස 
එදා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට මම ෙබොෙහොම ආසාෙවන් බලා 
සිටි බව. නමුත් අවාසනාවකට මට එදා උසාවි යන්න සිදු වුණා 
ජීවිතෙය් පළමුවැනි වතාවට. ඒ, මට එෙරහිව නඩු පවරා, මා 
නඩුවකට පටලා තිබුණු නිසායි.  

සමහර අය අපට විරුද්ධව කථා කරනවා. නමුත් කාන්තාවන්ට 
ෙද්ශපාලනයට එන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. වැඩිවැඩිෙයන් 
කාන්තාවන් ෙද්ශපාලනයට එන්න නම් ඔවුන්ට ඒ නිසි ගරුත්වය 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට කථා කිරීෙම් අයිතිය ලබා දීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පටන්ගන්න. මාධ්යෙව්දීන්ටත් ෙදන්න, කථා 
කරන්න තිෙබන අයිතිය; ලියන්න තිෙබන අයිතිය; කියවන්න 
තිෙබන අයිතිය. නිර්මාණකරුවන්ට, චිතපට කරන්න තිෙබන 
අයිතිය ලබා ෙදන්න. ඒ අයිතීන් සියල්ල ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න. 
එෙසේ ෙනොකෙළොත් ෙම් රෙට් ඔය කියන නිදහස නැති ෙව්වි. ෙම් 
රජය පත් කරගත්ෙත් විෙශේෂෙයන් විද්වතුන්, කලාකරුවන් -ෙම් 
රෙට් ජනතාව- එකතු ෙවලායි. එෙහම නම් කලාකරුවන් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට, ෙම් රජයට 
අනිවාර්යෙයන් වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම සපුරා ඉෂ්ට කරාවි 
කියලා අපි තවදුරටත් බලාෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Sujeewa Senansinghe, please. You have eight 

minutes.  

 
[පූ.භා. 11.25] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මාධ්ය සම්බන්ධෙයන්, කලාව 

සම්බන්ධෙයන් කතා කරද්දී මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන් අෙප් ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියෙග් කථාවට 
පසුවයි. එතුමියෙග් කථාව පටන්ගැනීෙම්දී එතුමිය කිව්වා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාට හිංසාවක් ෙනොකර ෙකොෙහොමද 
කථා කරන්ෙන් කියා එතුමිය කල්පනා කළ බව. මා හිතන විධියට, 
එෙහම හිංසාවක් කරන්න අවශ්ය නැහැ.  

1665 1666 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මම හිංසාවක් ගැන කිව්ෙව් නැහැ. "හිත ෙනොරිදවා" කියලායි 

මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හිත ෙනොරිදවා? මලක් ෙනොතළා ෙරොන් ගන්න.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමන්ලා තමයි මල ෙනොතළා ෙරොන් ගන්ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ඕවා ගැන එච්චර දන්ෙන් නැති 

නිසා, ඔබතුමියෙගන් ඒවා ඉෙගනගන්න එක ෙහොඳයි. ගරු 
මන්තීතුමියනි, පසු ගිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටි සාමාජිකාවක 
වශෙයන් ඔබතුමිය, ෙම් රෙට් තිබූ තත්ත්වය, මාධ්යයට තිබූ 
තත්ත්වය, මාධ්යකරුවන් විඳපු දුක, ඔවුන්ට අත් වූ ඉරණම 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට දන්නවා ඇති කියා මා හිතනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ්යෙව්දීන්ෙග් ගැලරි ෙය් දැන් ෙම් 
ෙවලාෙව් මාධ්යෙව්දීන් විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ අයෙගන් අහලා 
බැලුෙවොත් කියාවි, ජනවාරි 8වන දාට පසු තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
කියලා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත්, කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මැතිතුමාත් තරුණ ඇමතිවරයකු සහ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයකු වශෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් 
සිටිනවා. අප ෙපොෙරොන්දු වූ යහපාලනය, පජාතන්තවාදය, නීතිය 
හා සාමය රැකීම කියන රාමුව තුළ අපි ඒ නිදහස ලබා දී තිෙබනවා.  
ජනවාරි 8වන දාට පසුව ඒ නිදහස ලැබුෙණ් නැහැ කියා ෙමතැන 
සිටින කවුරුන් ෙහෝ මාධ්යෙව්දිෙයකු කියනවා නම්, ඒ නිදහස 
නැත්ෙත් ෙකොෙහේද කියන කාරණය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න 
අපි කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් රජෙය් මාධ්යවල විශාල වශෙයන්- 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම කියන්නද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා පක්ෂගාහියි. ඔබතුමා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා 

ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මෙග් කාලෙයන්- 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, නැහැ, ඔබතුමා කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්. එතෙකොට 

මට ඔබතුමා ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවනවා. නිදහස් මාධ්යෙව්දීන් 

ෙම් ස්ථානෙය් සිටිනවා. ෙමහි මාධ්ය ආවරණ කටයුත්ත කරන ඒ 
සියලුෙදනාෙගන් අහලා බලන්න. ඔබතුමා ජනවාරි 8වන දාට 
කලින් ෙම් රෙට් සිටියා නම්, ඒ ආයතනවල වැඩ කළා නම්, 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, එදා ඒ ආයතන කියාත්මක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් ඒ ෙද්ශපාලනය නැති කර තිෙබනවා. ඒ 
කාලෙය් අපට රාජ්ය මාධ්යයට යන්න තියා හිතන්නවත් 
අවස්ථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. අපි රූපවාහිනිය, ITN එක දැකලා 
තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ තැන්වල තනියමයි වැඩ කෙළේ. 
ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ඒ තැන්වලදී ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අප 
දැක තිබුණාද? අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ ඒ ආයතන විරුද්ධවාදී 
කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකු ෙගන්වූෙය් නැහැ. ඒ සියල්ල අයින් 
කරලා අද ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. අද අපි අෙනක් 
පක්ෂවල මන්තීතුමන්ලාටත් අඬගහනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා තම කාර්ය භාරය 
ඉතාම ෙහොඳට කරනවා. වංචා දූෂණ නවත්වා තිෙබනවා. ගරු ගීතා 
කුමාරසිංහ මන්තීතුමියනි, නිළියක වශෙයන් ඔබතුමිය දන්නවා 
ඇති, ෙටලි නාට්ය ෙපන්වන්න ඒ දවස්වල රුපියල් 50,000ක් 
ගත්තා කියා. අපි ඒ දූෂණය නවත්වා තිෙබනවා. කථා කරන විට, 
හැම ෙවලාෙව්ම සාෙප්ක්ෂව බලන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමා ඒ දූෂණය නවත්වා ඉතාම ෙහොඳින් කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම, කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා හැටියට එතුමාට ඉතා විශාල ශක්තියක් 
ලබා දී තිෙබනවා. එතුමන්ලා තරුණෙයෝ ෙදෙදෙනක්.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ෙටලිනාට්ය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 

මම ෙටලිනාට්ය කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි, හරි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමිය 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න කෑ ගහන්ෙන් නැතිව. අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමිය 
කථා කරන ෙකොට අපි අහෙගන සිටියා ෙන්. ඔබතුමිය දන්නා ෙද් 
ගැන ෙනොෙවයි, මා ඇහුෙව්. 

ඔබතුමිය කරන ෙද් ගැන ෙනොෙවයි, මම ඇහුෙව්. 
මන්තීවරියක් වශෙයන් අෙනක් ෙද්වල් ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් 
ෙහොයලා බලලා ඇවිල්ලා කථා කරන්න; තමන් ෙගදරදී කරන 
එකයි, කරපු ඒවායි ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමිය කිව්වා, රුපියල් 50,000ක් ගත්තා 
කියලා. ඒක ෙහොඳද කියලා කියන්න ෙකෝ. අෙනක් තැන්වලත් සිදු 
වුණු දූෂණ ගැන අපි දන්නවා ෙන්. අපි ඒ දූෂණ නැවැත්වූවා. අද ඒ 
නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමිය දැන් ෙපොඩ්ඩක් සංවරව හැසිෙරන්න, මට බාධා 
ෙනොකර. ඔබතුමිය කථා කරන ෙකොට අපි ඔක්ෙකෝම අහ ෙගන 
හිටියා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මට ඔය කටත් එක්ක හැප්ෙපන්න 
බැහැ. ෙමොකද, මම දන්නවා, ඔය කට ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා 
ෙපොඩ්ඩක් අහ ෙගන ඉන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මාධ්යෙව්දින් සඳහා තුන්වන මහෙල් ෙවන් 
කර තිෙබන ස්ථානෙය් තිෙබන ඉඩ පමාණය සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට එතැන තිෙබන ඉඩ පමාණය 
මදි කියනවා. අය වැය විවාද අවස්ථාවලදී, එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ 
අවස්ථාවලදී ඒ ස්ථානෙය් තිෙබන ඉඩ පමාණය මදි කියලා 
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කියනවා. කලින් තිබුණු ඉඩ පමාණෙයන් ෙකොටසක් මම හිතන 
විධියට මන්තීවරුන්ෙග් පරිගණක පුහුණුව සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ටික පාවිච්චි ෙවන්ෙන් නැහැ. පුළුවන් නම් ඒ ඉඩ 
පමාණයත් ෙම් මාධ්යෙව්දින්ට ලබා දුන්ෙනොත්, මම හිතන විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළම අපට යම් කිසි කාර්ය භාරයක් ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම Wi-Fi තාක්ෂණයත් මදි 
කියලා එතුමන්ලා සඳහන් කරනවා. පණිවුඩ යැවීෙම්දී, රූප රාමු 
යැවීෙම්දී විශාල පශ්න ඇති ෙවනවා කියනවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, ඔවුන්ට ඒ 
පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත් ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය 
හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ෙවයි. එතුමන්ලාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, එතුමන්ලා 
කියන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉතාමත් ෙහොඳින් ඉටු කරන්න 
තමයි ඔවුන් ඒ ෙද්වල් අෙපන් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ ෙද්වල් ලබා දීම 
අෙප් වග කීමක්; අෙප් යුතුකමක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යට ෙත් එන ෙම් 
මාධ්ය ආයතන කියන ඒවා විශාල වශෙයන් ලාභ ලබන ව්යාපාර 
ෙනොෙවයි. ෙගොඩාක් ආයතන ඉතාමත් ආමාරුෙවන් තමයි ඒ 
කාර්ය භාරය කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා අෙනකුත් වෘත්තිකයන්ට 
දක්වනවාට වඩා වැඩි සැලකිල්ලක් ෙම් මාධ්යෙව්දින්ට 
දැක්වූෙවොත් ෙහොඳයි කියන එක තමයි මාෙග් අදහස. ෙමොකද, 
ෙගොඩාක් ඉෙගන ගත්ත, ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන පිරිසක් තමයි ෙම් 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වන්ෙන්. ලිවීෙම්, කියවීෙම්, අදහස් දැක්වීෙම්, 
විචාරය කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන, ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතිය, 
ඉතිහාසය, සාහිත්යය ගැන ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන පිරිසක් තමයි 
ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වන්ෙන්. ඒ ඉෙගනීමත් එක්ක ඔවුන්ට 
ලැෙබන ෙම් තනතුෙර්දී ආදායම වැඩි වශෙයන් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රක්ෂණය සම්බන්ධෙයනුත් 
ඔවුන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන් ඉතාමත් අල්ප වැටුපක් ලබා 
ගන්ෙන්. ඒ නිසා යම් කිසි ෙකෙනක් ෙලඩ වුෙණොත්, කිසිම 
හව්හරණක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි අෙනකුත් අංශවලට 
වඩා ෙම් අංශය ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ. රාජ්ය අංශය හා 
අෙනකුත් අංශවල ෙගොඩාක් පහසුකම් තිෙබනවා. ඔවුන්ට pension 
එක තිෙබනවා; රක්ෂණ කම තිෙබනවා; නිවාස ණය කම 
තිෙබනවා; අෙනකුත් දීමනා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් මාධ්යෙව්දින්ට 
එවැනි ෙද්වල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් ෙම් කරන විශාල 
ෙසේවය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට ලබා දුන් නිදහසට යමක් එකතු කිරීමක් 
වශෙයන් අගමැතිතුමාටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් කථා කරලා, 
මාධ්යෙව්දින් සඳහා යම් කිසි ආකාරයක රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  

එතුමන්ලා සඳහන් කළා, ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය 
මඟින් යම් රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීමට ෙයෝජනා කළාට ඒක 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියලා. ෙමොකද, වයස්ගත මාධ්යෙව්දින්ට 
මාසිකව විශාල මුදලක් ෙගවන්න සිදු වුණු නිසා. ඒ නිසා ඒ සඳහා 
යම් කිසි කමෙව්දයක් හදලා, අෙප් මාධ්යෙව්දින් ෙවනුෙවන් 
රක්ෂණ කමයක් ඇති කරනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මාෙග් පදනම හරහා මමත් ඔබතුමාට ඒ සඳහා යම් 
සහෙයෝගයක් -යම් කිසි මුදලක්- ලබා ෙදන්න බලාෙපො ෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you, Sir.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Yes, but in short, because I have only two more 

minutes left. Go ahead, Hon. Member. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් මාධ්යෙව්දින් මාධ්ය අයිතිකරුවන්ෙග් බලපෑමට යටත් කර 

ගැනීෙමන් ඔවුන්ව නිදහස් කර ගැනීම ගැනත් ඔබතුමන්ලා 
කල්පනා කරනවාද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවක් වශෙයන් හරි, අමාත්යවරු, 

මන්තීවරු වශෙයන් හරි එවැනි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි පසු ගිය ජනවාරි 08වන 
දායින් පස්ෙසේ අපි ෙද්ශපාලන හස්තවලට හසු ෙවලා සිටි අය 
එයින් මුදා ෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, CNN, BBC වැනි 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින් යම් යම් කාර්යයන් ඉටු වන බව. අපට 
ෙපෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා කියන්න බැහැ, ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ ආයතන ෙපෞද්ගලික ආයතන නිසා. 
නමුත් එෙහම කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම යතුරු පැදි සම්බන්ධෙයන් 
එතුමන්ලා අදහස් පකාශ කළා. ඔවුන්ට එවැනි පහසුකමක්                   
ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, සංෙව්දී 
පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන බවට මට සහතික වන්න පුළුවන්. 
අගමැතිතුමා සමඟ කථා කෙළොත්, මම හිතන විධියට එතුමාත් ෙම් 
සඳහා සහෙයෝගයක් ලබා ෙදයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට යම් කිසි 
ආකාරයකට වාහන ණයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

මම ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්ෙන්, අෙනක් 
ආයතනවල ෙම් පහසුකම් තිෙබන නිසායි. මාධ්යෙව්දින් 
කියන්ෙන්, අසරණ වන, ගුටි කන, අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට භාජන 
වන, කිසිම හව්හරණක් නැති, ෙකොෙහන් හරි ෙද්ශපාලන ජැක් 
එකක් ගහ ගත්ෙත් නැත්නම් අනාථ වන පිරිසක්. ඔවුන් ස්වාධීනව 
කටයුතු කරන්න නම්, වඩා ශක්තිමත්ව කටයුතු කරන්න නම්, ෙම් 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඡන්දය භාවිත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්වර්ණවාහිනිෙය් පදීප් කියන මාධ්යෙව්දියා මට 
අද උෙද් කථා කරලා අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ඡන්දය දවසට 
උෙද්ට වැඩ පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ මාධ්යෙව්දින්ට ඡන්දය භාවිතා 
කරන්න කමයක් නැහැ. වෙට්ම දුවලා පහුෙවනි දා උෙද් හත වන 
විට ආපසු වැඩ පටන් ගන්න ෙවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ සඳහා යම් කිසි කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න කියලා අපට 
කිව්වා. ඒ කරුණ මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
එතුමා කිව්වාලු, "ඒක මෙග් කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි,  මට එෙහම 
කරන්න හැකියාවක් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් කිසි නීතියකින් 
ඒක කරන්න ඕනෑ" කියලා. මා ඒ කාරණයත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමනි, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමනි, තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන්  ඔබතුමන්ලා කරන කාර්ය භාරය 
සම්බන්ධෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ කටයුතු සාර්ථකව කර 
ගැනීම සඳහා ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබන්න 
කියලාත් පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම   කලාවට සිදු කරන 
ෙසේවයත් තව තවත් තීව කිරීමට ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය, ෛධර්යය 
ලැෙබන්න කියලා මා පාර්ථනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අප 
රැකගත් ෙම් නිදහස, ෙම් යහ පාලනය තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉදිරියට 
ෙගන යෑම සඳහා ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමට ඔබතුමන්ලාට 
හැකියාව ලැෙබ්වා'යි  පාර්ථනය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. S. 

Premarathna. You have eight minutes. 

 
[පූ.භා. 11.34] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
( மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මීට හරියටම අවුරුද්දකට විතර 

කලින් මම ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් පවෘත්ති අංශෙය් වැඩ කරපු 
මාධ්යෙව්දියක්. මම අවුරුදු පහෙළොවක් ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් 
වැඩ ක ළා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී මට කලින් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 
මැතිතුමා කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ඊ ට කලින් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා කථා කළා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කථා කරද්දී මට 
කිව්වා, "නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්නට ඔන්න ආෙයත් මාධ්යයට 
ගිහිල්ලා සිංදු කියලා වැඩ කරන්න නිදහස තිෙබනවා" කියලා.  
රනිල් විකමසිංහ ගරු අගාමාත්යතුමා මට සිංදු කියන්න  කියලා ඒ 
ගැහුෙව් ''බයිලයක්'' කියන එක මම දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එයට ෙහේතුව ෙමයයි. ජනවාරි 
09 වැනි දා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් ෙවනෙකොට, ස්වාධීන 
රූපවාහිනිෙය් හිටපු මාධ්යෙව්දීන් හතරෙදෙනකු එළියට යැව්වා. 
එයින් එක්ෙකෙනක් මම. හැබැයි, කවුරු රිෙදව්වත්, ෛදවය 
කාරුණිකවීෙම් ෙහේතුව මත මාධ්යෙව්දියකු විධියට හිටපු මට අද 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය් කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා; මාධ්ය ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලැබී තිෙබනවා. මම ඒ ගැන අතිශය සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම කනගාටු ෙවන කාරණයකුත් තිෙබනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමනි, ගරු කරුණාරත්න 
පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මම ෙම්ක ෛවරෙයන් ෙහෝ 
ද්ෙව්ශසහගතව කියන එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාට එෙහම 
හැඟීමක් ආෙවොත්  මට සමාෙවන්න. ජනවාරි 09 වැනි දා ෙම් 
අකරතැබ්බය සිදුවුණාට පසුව, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා 
විධියට කටයුතු කෙළේ කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමායි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එදා මම ඔබතුමාට දුරකථනෙයන් 
කථා කරලා කිව්වා, "සර්, ෙමන්න ෙමෙහම සිද්ධියක් ෙවනවා. මා 
ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, කරන්ෙන්?" කියලා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුර ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාට ෙකොෙහොමද ඒ වචන ටික පිටවුෙණ් 
කියලා. ඔබතුමා ආපස්සට මට කිව්ෙව්, "සමහර පුංචි පුංචි 
ෙවනස්කම් කරන්න කියලා තිෙබනවා. එෙහම ෙවනස්කමක් 
ෙවන්න ඇති  ඔය කරලා තිෙබන්ෙන්"කියන එකයි. ඒ ගැන මට  
කනගාටුයි.  

ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් වැඩ කළ කාලය තුළ කවදාවත් 
"ඕටී"එකක් දමපු නැති නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මම.  ජීවිතෙය් 
කවදාවත් "බටා" එකක් දමපු නැති මිනිෙහක් ඉන්නවා නම්, ඒ 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න කියන මම. කමක් නැහැ. මම ඒවා එෙහමම 
අත හැර දමනවා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. හැබැයි, මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා අතින් ෙම් රෙට් 
සමස්ත මාධ්යකරුවන්ට  යුක්තිය ඉටු ෙවන්න ඕනෑ  කියලා.  ෙම් 
රෙට් අහිංසක මාධ්යෙව්දිෙයක් යම් පශ්නයක් ඇසුෙවොත් ඒ 
මාධ්යෙව්දියාට  යුක්තිය ඉටු ෙවන්න ඕනෑ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව  ෙනොෙවයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, ෙවනත් නායකයකු යටෙත් ආණ්ඩුවක් ආවත් 
ඒ  ෙද් සිද්ධ  ෙවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් රෙට් නායකයා වුණත් කවදා ෙහෝ දවසක කවුරු හරි 
ෙකෙනක් පශ්නයක් මතු කරලා යුක්තිය ඉල්ලුෙවොත්, ඒ යුක්තිය 
ඉටු කරන්න  කියන ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය විධියට මා 
ඔබතුමාට ෙම් ෙව්ලාෙව් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ සිදු වුණු  ෙද් 
සම්බන්ධව මට ෙබොෙහොම කනගාටුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි ෙව්ලාවක්. ඒ කාලය තුළ මම මෙග් සමස්ත 
මාධ්ය සනුහරය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ. අනිත් පැත්ෙතන් ෙම් 
සමාජය  ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ. නමුත් මට ලැබී තිෙබන කාල 
ෙව්ලාව අඩුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී කථා වුෙණ් ඝාතන 
සංස්කෘතියක් ගැන විතරයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා 
ඇවිත් කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 44 
ෙදෙනකු මරා තිෙබනවා කියලා විතරයි. මම ඉපදුෙණ්, 1981දී. 
1981 ජුනි 03 වැනි දා පළමු වැනි මාධ්යෙව්දියා මැරුවා. ඔහු, 
ඡායාරූප ශිල්පී නවරත්නම්. නවරත්නම්ෙගන් පටන් ෙගන, 2009 
අවුරුද්ෙද් අෙප් පුවත් පත් මාධ්යෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය 
කරන අවස්ථාව ෙවනෙකොට මාධ්යෙව්දීන් 114 ෙදෙනකු ෙම් රෙට් 
ඝාතනය කර තිෙබනවා. ඇයි, අපි ෙම් වර්තමානෙය් අපට දැෙනන 
සීමාව, ෙපෙනන සීමාව ගැන විතරක් කථා කරන්ෙන්? ඇයි, අපි 
එෙහම කථා කරන්ෙන්? අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ, අතීතය ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන් එක 
පැත්තකින් යුද්ධය නිසා මැරුණා; අනිත් පැත්ෙතන් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් භීෂණය සහ පතිභීෂණය නිසා මැරුණා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් පැත්තකින් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් නිසා මැරුණා. 
මම මාධ්යකරුෙවකු ෙවලා හිටපු නිසා ෙම් සියල්ලටම මා 
විෙරෝධය පළ කරනවා. කවුරු මැරුවත් මම ඒකට විෙරෝධය පළ 
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ මාධ්යකරුවකු විධියට, 
ඒ මාධ්ය ෙල් මෙග් ඇ ෙඟ්ත් තිෙබන නිසාය කියන කාරණයත් මම 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රිචඩ් ද ෙසොයිසා ගැන කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 
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ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන කාලය 

විනාඩි අටයි. බාධා කරන්න එපා,  මට සමාෙවන්න.   

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රිචඩ් ද ෙසොයිසා ඒ පවුෙල් 
එකම දරුවා. අම්මයි, තාත්තයි එක්ක හිටපු දරුවා කටඋත්තරයක් 
ගන්න කියලා අරෙගන යනවා. ෙකොරළවැල්ෙල් ෙවරෙළේදී තමයි 
ඔහුෙග් නිරුවත් සිරුර හමු වන්ෙන්.  

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් අද තිෙබන භීෂණය 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒ ගැන මා කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න. මා ළඟ files ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ  files ෙදකම මා සභාගත* කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම කාරුණිකව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අද ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාෙව් භීෂණයක් තිෙබනවා, 
එදාත් තිබුණා. එදා ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් 36 වතාවක් මාරු කරලා 
යවනවා. එක වතාවක් ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් රජරටට යවනවා. 
රජරටට යැව්වාට පස්ෙසේ ඔහුට මැෙල්රියාව හැෙදනවා. 
මැෙල්රියාව හැදිලා මාස 3ක් ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ෙරෝහෙල් ඉන්න 
ෙකොටත් ඔහු කෙළේ ලියන එකයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් ලියූ කවි කිහිපයක් අතර එක කවියක 
ෙමෙහම ලියනවා;  

 

"ෙරෝහල් ඇඳක ගත වුණි දින සති  මාස 

 මට සිහි වුෙණ් ගම්ෙපරලිෙය      ජිනදාස" 

කවදාවත් කලාකරුවා මාරු කරලා, ඔහුට රිද්දලා, ගහලා, 
බැණලා නවත්වා තබන්න බැහැ  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
මාධ්ය සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ කලාකරුවාට ගහන, වැෙටන්න ගහන, 
මරා දමන සංස්කෘතිය ෙමතැනින් නතර කළ යුතුයි කියලායි මෙග් 
හැඟීම.  

එක පැත්තකින්, දැන් මාධ්ය මර්දනයක් සිද්ධ ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනය ගැන ෙකොයි තරම් කථා කළත් 
මාධ්ය මර්දනයක් සිද්ධ ෙවනවා. මට මතකයි, පසු ගිය දවසක ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ''ෙදරණ'' රූපවාහිනී 
නාළිකාව ගැන ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා. ඇයි ඒ? අනික් සියලුම 
නාළිකා එතුමා කියන විධියට වැඩ කරනවා. ''ෙදරණ'' රූපවාහිනී 
නාළිකාව එෙහම වැඩ කරන්ෙන් නැති නිසා ඒ ගැන කථා 
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 
ඇමතිතුමනි, මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අපට, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම් යහ පැවැත්මක් 
හදලා ෙම් රටට ආදර්ශවත් විධියට නිවැරැදි මාධ්යකරණයක 
ෙයෙදන්න. ඒක තමයි කරන්න ඕනෑ වැෙඩ්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කිසිම ආකාරයක එෙහම මර්දනයක් 

ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ඔබතුමා මාධ්යෙව්දියකු වශෙයන්  කථා කළා 
ෙබෝම්බ ගහන,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  අතීතය අපට වැඩක් 

නැහැ. ෙම් සභාෙව් ඝාතන ගැන කථා කළ නිසායි මා කථා කෙළේ. 
ෙම් සභාෙව් ඝාතන 44ක් ගැන විතරක් කථා කළ නිසායි මා කථා 
කෙළේ. ඝාතන 144ක් ගැන කථා ෙනොකළ නිසායි මා කථා කෙළේ. 
සමස්ත මාධ්යෙව්දීන් මැරුණු නිසායි මා කථා කෙළේ. එෙහම 
නැතුව ෙවන ෙදයක් කථා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙපෙනන ෙතක් මානය ගැන විතරක් කථා කරන්ෙන් ඇයි? හැම 
දාමත් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කෙළේ ඒ ටික විතරයි. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි 
ෙවලාවක්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙබොෙහොම 
පුංචි ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. මා දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා                     
ෙම් කථා කරන්ෙන් ෛවරයකින් ෙනොෙවයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පපුෙව් තිෙබනවා ඇත්ත ෙමොකක්ද කියලා. 
අපිත් දන්නවා, ෙවච්ච වැරැදි ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා. ඒ හැඟීම 
මටත් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් ඒක දන්නවා. ඒ නිසා අපි 
හැඟීෙමන් වැඩ කරමු, අපි ඇත්තත් එක්ක වැඩ කරමුයි කියන 
ෙයෝජනාව මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනිෙයන් අපි 
එළියට එන ෙකොට ලංකාෙව් අංක එකට තිබුණු මාධ්ය ආයතනය 
තමයි ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ආයතනය. රාජ්ය මාධ්යයක් 
විධියට තමන්ෙග් ව්යාපාරික අවශ්යතාත් ඉටු කර ෙගන, ව්යාපාරික 
අරමුණුවලටත් ළඟා ෙවලා අංක එකට ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
තිබුණා. ගරු අමාත්යතුමනි, අද එය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? 
නාළිකාවක් විධියට ස්වාධීන රූපවාහිනිය ෙකොපමණ පිරිසක් 
බැලුවාද? අද ෙකොතැනද එය තිෙබන්ෙන්? "ලක්හඬ" ගුවන් විදුලිය 
ෙකොතැනද තිබුෙණ්? ලංකාව ෙබෞද්ධ රටක් තමයි. හැබැයි ෙබෞද්ධ 
රටක් වුණාට අඩුෙවන්ම තමයි ෙබෞද්ධකම තිෙබන්ෙන්. ෙබෞද්ධ 
නාළිකාවටත් යටින් තමයි "ලක්හඬ" ගුවන් විදුලියත් තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
ෙල්ක්හවුස් ආයතනය පළිගැනීම්වලට ලක් වන ආයතනයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, ශී ලංකා 
රූපවාහිනි සංස්ථාව පළිගැනීම්වලට ලක් වන ආයතන බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව මුළු රෙට්ම සමහර මාධ්යෙව්දින් 
තමන්ෙග් අණසකට නතු කර ෙගන යනවාය කියන එක ෙම් 
ෙවලාෙව් මා මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙටලි නිර්මාණෙව්දීන්ෙග් සංසදය මට 
ලිපියක් භාර දීලා තිෙබනවා. මා ඒ ලිපියත් සභාගත* කරනවා.  

විෙද්ශීය ෙටලි නාට්යවලට පැනවූ බදු මුදල් ඉවත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මා කියන්න ඕනෑ. විෙද්ශීය නාට්යවලට බදු 
පැනවූවාය කියා අෙප් රෙට් නිර්මාණ දියුණු වන්ෙන් නැහැ. 
කවුරුන් ෙහෝ හිතනවා නම් විෙද්ශීය නාට්යවලට බදු පැෙනව්වාම 
අෙප් කලාව දියුණු ෙවයි කියලා, ඒක වැරැදියි. ෙම් රෙට් නිර්මාණ 
සංස්කෘතියක් හදන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ඔළුවක් තිෙබන මිනිසුන් ටිකක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන රූපවාහිනිය ගැන හැඟීමකිනුයි 
මා කථා කරන්ෙන්. ඒක මෙග් පණ වාෙගයි අදටත් මට 
දැෙනන්ෙන්. මා එතැනින් යන ෙකොටත්  ඔළුව නවලායි එතැනින් 
යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනිය පසු 
ගිය දවස්වල විවිධ වැඩසටහන් කළා, එහි තත්ත්වය ඉහළට ගන්න. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පුළුවන් ෙදයක් කරන්න.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඩිජිටල් තාක්ෂණය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා. 
තාක්ෂණය දියුණු වුණාට, එතැන තිෙබන්ෙන් පරණ ඔළු ෙගඩි 
නම්, එතැන ඉන්ෙන් පරණ විධියට හිතන මිනිසුන් නම් ඒ 
ආයතනය කදවදාවත් අවශ්ය තැනට ෙගෙනන්න බැහැ. ඒක 
ඇතුෙළේ අලුත් ෙල් දුවන්න ෙදන්න, අලුත් ෙල්වලට ඉඩ ෙදන්න, 
අලුත් මිනිසුන්ට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ස්වාධීන රූපවාහිනිය රාජ්ය මාධ්ය ආයතනයක් විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මතය ෙගන යන ගමන්ම මුළු රටම 
ආවරණය වුණු මාධ්ය ආයතනයක් විධියට ඉහළට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ 
කටයුත්තට අපට දිය හැකි උපරිම කැප කිරීම සහ උපරිම අවස්ථාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන බවට අපි ෙපොෙරොන්දු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි හැම දාමත් විවිධ මාතෘකා 
ගැන කථා කරද්දී අපි කථා කරන්ෙන් මර්දනය  ගැන, ඝාතන   
ගැන, ෙහොරු  ගැන විතරයි. හැබැයි, අපි ෙමතැනින් එහාට යන්න 
ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කථා කරලා නැහැ. අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ ඒ ගැනයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අෙප් ෙම් සමහර මාධ්යෙව්දීන් ගම්වල 
ඉඳලා ඇවිල්ලා මාධ්ය ආයතනවල දවස් පඩියට වැඩ කරනවා. 
සමහර අය පිට පළාත්වලින් ඇවිල්ලා ෙකොළඹ පදිංචි ෙවලා  මාධ්ය 
ආයතනවල වැඩ කරනවා. අපි පසු ගිය කාලෙය් මාධ්යෙව්දින්ට 
වාහන ගන්න ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කළා. ෙමවර ඒ 
ණය ෙයෝජනා කමය කපා හැරලා තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දිෙයක් 
වාහනයක ගියාම ෙහොඳ නැද්ද? මාධ්යෙව්දීන් හැමදාමත් යන්න 
ඕනෑ බස් එෙක්ද? ඒ නිසා මාධ්යෙව්දීන් සඳහා වන ඒ ණය කමය 
නැවත ඇති කරන්න කියලා මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

කලාකරුවන් ගැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
කලාවත් එක්ක රැඳුණු මිනිසුන් දස දහස ් ගණනක් ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. තමන්ෙග් ජීවිතය කලාව කරගත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කළ හැකි උපරිම ෙද් ෙම් ආණ්ඩුවට කරන්න 
පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙවනුත් 
කලාවටත් යම් ෙදයක් සිදු ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි අවසාන වශෙයන් මට තව තත්ත්පර 40ක 
කාලයක් ෙදන්න. ෙම්ක සමස්ත මාධ්ය ගැන ලියැවුණු ෙපොතක 
තිබුණු කවි ෙපළක්. "පස් කන්දක හුස්ම ගැනීම" කියලා කවි 
පිටුවක් මට හමු වුණා. "අයිෙයෝ මාධ්ය" කියලා තමයි ඒෙක් 
තිෙබන්ෙන්. එහි මාධ්ය ගැන ෙමන්න ෙමෙහම කවි ෙපළක් 
තිෙබනවා. 

"ලංකාෙව් මාධ්ය ඉස්සර තිබුණු විධිය ෙනොෙවයි දැන් 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් තිබුණු හර බර ගතිය ෙනොෙවයි දැන් 
තිෙබන්ෙන්." ඒෙක් ෙමන්න ෙමෙහමත් තිෙබනවා; 

හලල සාහිත පිටු රෙට් මිනිසුන්ට හරවත්  විස්තර 

කිකිණි මංගල සීනු කිය කිය කපුකමක් ෙදකකුත්  කර 

පරණ වාහන කුලී කාමර කුරුඳු ෙත් ෙපොල්  අක්කර 

තට්ටයන්ටත් පනා විකුණන කිෙලෝවක් බර  පත්තර 
 

ළංකෙළේ ෙර්ඩිෙයෝෙවන් ෙපර දිෙන් රස බර  වගාව 

මුන් කරන්ෙන් මාෙකෝණිට පවා බැලුවම  නිගාව 

ටින් ෙබෙලක් හඬ එකම ෙදොඩවන සිංහලත් බැරි  නගාව 

කන් වහන් හරි අහන් හිටිෙයොත් අතට ෙදනවා  පගාව 

 

අහර පිසිනා සිංදු ෙබදනා නමට කීඩා  නාළිකා 

අපට වැඩිෙයන් ආයු විඳිනා ෙමගා දුවනා  චාරිකා 

පුංචි උන්වත් විකුණ ෙගන කන මවා ෙපන්වන  තාරකා 

රත්තරන් ෙදනවාලු පැය ෙදක බලා හිටිෙයොත් ඉන්  ෙනොකා 
  

නිෙව්දකයට රූපවාහිනි කපයි ෙපොල් පිතිවලින්ද 

බෙල් ඇති පැත්තට විකිණී රැඳී ඉන්නයි  පසිද්ධ 

මිනී මැරුවත් රෙට් ෙලොකු උන් ෙනොදැක ඉන්නයි  පුරුද්ද 

යෙකෝ එෙහමත් ඉඳල ෙහව්ෙව් අෙප් දවෙසේ  වැරැද්ද 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මාධ්ය යහපත් 
තැනකට ෙගනිහිල්ලා, නිවැරදි විධියට ෙම් මාධ්ය හසුරුවලා, අෙප් 
රෙට් මාධ්ය ගුණාත්මක තැනකට ෙගන යන්නට ශක්තිය ෛධර්ය 
ලැෙබ්වා කියලා ගරු අමාත්යතුමාට මා සුබ පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.46] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම ගරු නිෙරෝෂන් 

ෙපේමරත්න මන්තීතුමාට සුබ පාර්ථනා කරනවා. මාධ්ය පිළිබඳව 
එතුමා ඉතාම අපක්ෂපාතී සමීක්ෂණයක් කළා. එතුමා, එතුමාට 
හුරු පුරුදු, එතුමාෙග් පක්ෂයට හුරු පුරුදු, විරුද්ධ පැත්තට විතරක් 
ගහන ෙද්ශපාලනෙයන් මිදිලා, ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනෙයන් මිදිලා, 
ෙබොෙහොම ස්වාධීනව, මාධ්යෙව්දීන්ට ෙමොන පැත්ෙතන් ගැහුවත් 
වැරදියි, මාධ්යෙව්දීන්ව ෙමොන පැත්ෙතන් මැරුවත් වැරැදියි, 
මාධ්යෙව්දීන්ව ෙමොන පැත්ෙතන් මාරු කළත් වැරදියි කියන 
කාරණය පකාශ කිරීම පිළිබඳව එතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ආදරණීය නායකයාත් 
අනාගතෙය්දී ඒ වෙග් ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් මාධ්යෙව්දින්ෙග් ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරන ෙකොට 
මා මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කර 
මන්තීතුමා කිව්වා වෙග් මාධ්යෙව්දීන් ෙකොපමණ ස්වාධීනව 
ලිව්වත් සමහර ෙවලාවට ඒවා පත්තෙර් ෙහෝ නාළිකාවල පළ 
ෙවන්ෙන් මාධ්ය අයිති ෙකනාෙග් ෙද්ශපාලන මතයට අනුවයි 
කියන එක. රජෙය් මාධ්ය ගත්ෙතොත්, පවතින්ෙන් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවක් නම් ෙබොෙහෝ විට පුවත් පළ ෙවන්ෙන් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියටයි. ආණ්ඩුව යූඑන්පී නම් ෙබොෙහෝ විට 
යූඑන්පී ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධිෙය් ෙද්වල් තමයි පළ ෙවන්ෙන්. 
හැබැයි, ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතනවල ස්වාධීනකමක් නැහැ.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා, ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතන 
අයිතිකරුවන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉන්නවා ෙපෞද්ගලික 
මාධ්ය ආයතන අයිතිකරුවන්ෙග් ඥාතීන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ඉන්නවා කලක් මාධ්යයට සම්බන්ධ ෙවලා ඉඳලා පසුව 
ෙද්ශපාලනයට ආපු අය. ඒ වෙග් සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද මාධ්ය ගැන මහා ෙලොකුවට ෙදොඩවන, හැබැයි 1988-
1989 භීෂණය කාලෙය් ෙගවල්වලට පැනලා මාධ්යෙව්දින් මරපු 
අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ලස්සනට සුදුවට ඇඳෙගන 
ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන, නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙබෝම්බ ගහපු අය අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
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[ගරු එස්. ෙපේමරත්න  මහතා] 
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ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලාත් ෙබෝම්බ ගැහුවා. 
හැබැයි, අද කථා කරන්ෙන් සුපිරි පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය 
ගැනයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙබෝම්බ ගහපු මිනිස්සු. 
මන්තීවරයකු මැරුණා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙබෝම්බ ගහපු 
නිසා මන්තීවරයකු මළා. අද කථා කරන්ෙන් ඔක්ෙකෝම දන්නා 
ශුද්ධවන්තයින් හැටියටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා 
කරන ෙකොට,  ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනිය කිව්වා වාෙග් 
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින් කියන අයව අපට අමතක කරන්න බැරි 
පිරිසක්. පාෙද්ශීය වශෙයන්  කටයුතු කරන  එම  මාධ්යෙව්දින් අද 
වන ෙකොට සිටින්ෙන් ෙබොෙහොම අසීරු තත්ත්වයකයි.  

මා දන්නවා,  සමහර eventsවලට ෙකොළඹින් යන මාධ්යෙව්දි 
කණ්ඩායම්වලට ඒ event   එක cover කරන්න අඩු ගණෙන්  
ලක්ෂ එකහමාරක්, ෙදකක්වත් යනවාය කියලා. ඒ ලක්ෂ 
එකහමාෙර්, ෙදෙක් event   එක අර පාෙද්ශීය මාධ්යකරුවා 
ෙබොෙහොම අඩු පහසුකම් යටෙත් cover කරනවා.  සමහර ෙවලාවට 
රුපියල් සියයක්වත් ගන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහට වාර්තා කරන්න. 
සමහර මාධ්ය ආයතන තිෙබනවා, පාෙද්ශීය මාධ්යකරුවන්ට 
ෙගවීම් කිරීෙම් දී අඩු ගණෙන්  වවුචරයක්වත්,  pay slip එකක්වත් 
නැහැ. ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක්ද,  ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්ද කියන 
එක ෙනොෙවයි, මාධ්යෙව්දීන්ට වවුචර මඟින් ෙගවීම් කරන 
ආයතන තිෙබන්ෙන් ඉතාම සුළු පමාණයයි. පාෙද්ශීය 
වාර්තාකරුවන් ෙකෙරහි අපි මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  
අය වැයට පමණක් සීමා වුණු; අය වැය දිනයට පමණක් සීමා වුණු,  
එෙහම නැත්නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින ෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂයට 
එෙරහිව  පහර ගහන්න විතරක් පාෙද්ශීය වාර්තාකරුවන් ගැන 
කථා කරන ඒ කාලය අවසන් කළ යුතුයි. අපි සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුවක් ෙලස  ෙම් පාෙද්ශීය මාධ්ය වාර්තාකරුවන් පිළිබඳව 
ඉතා ෙහොඳ  වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වර්ෂය තුළ කියාත්මක  කළ 
යුතුයි. ඒක ෙපොෙරොන්දුවලට පමණක් සීමා වුණු ෙදයක් විය යුතු  
නැහැ.  පාෙද්ශීය මාධ්යකරුවා අද ඉතාම දුෂ්කරතා මධ්යෙය්  
තමන්ෙග් කාරණා කටයුතු කරෙගන යනවා.  ඒ නිසා අවසානෙය් 
ඒ අයට සිද්ධ ෙවනවා අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ කවුරු ෙහෝ 
ෙද්ශපාලනඥයකු ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
විමධ්යගත අරමුදලින් එක්ෙකෝ  recorders ටිකක් ගන්න, එෙහම 
නැත්නම්  sim card  එකක් ඉල්ලා ගන්න. ඊට පසුව  ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවන්ෙන්?   

විමධ්යගත මුදල්වලින් තමන්ට උදවු කරපු  ෙද්ශපාලනඥයාට  
ඕනෑ ඕනෑ විධියට වාර්තා සපයන්න එම පාෙද්ශීය මාධ්යකරුවාට 
සිද්ධ වනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ පාෙද්ශීය වාර්තාකරුවා එවන 
වාර්තාව ඒ මාධ්ය ආයතනෙය් අධිපතිතුමා පළ කරන්ෙන් නැහැ, 
ඔහුෙග් තිෙබන ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් අනුව. ඒ නිසා පාෙද්ශීය 
වාර්තාකරුවා පිළිබඳව  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත්, 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් මීට වඩා 
සැලකිල්ලක් දක්වයි කියලා මා හිතනවා.   

විවිධ පලිගැනීම් සම්බන්ධව අද කථා කළා.  ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න මන්තීතුමා ITN එක සම්බන්ධව කථා කළා.  ඔව්, මා 
පිළිගන්නවා. ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදායින් පසුවත්  ITN එෙක් 
පලි ගැනීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන 
කාලෙය්ත්  මම ITN  එෙක් පලි ගැනීම්වලට ලක් වුණු ෙකෙනක්. 
ආණ්ඩුව අෙප්.  මට ITN එෙකන් එන්න කියනවා, විවිධ මාධ්ය 
සාකච්ඡාවලට. ඊට කලින් දවෙසේ  call එකක් දීලා කියනවා, අද 
එන්ෙන් අසවල් හමුදාෙව් ෙකනා.  ඒ නිසා හමුදාෙව් ෙකනාට අපි 
මුල් තැන ෙදන්න ඕනෑ, ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් නැතිව කියලා.  මට  
එෙහම කරපු අවස්ථා තුනක් තිෙබනවා. අවසානෙය් මා telephone  

කරලා ITN එකට කිව්වා, මම ආපසු ITN එකට එන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  ෙද්ශපාලනය නිසා ෙනොෙවයි, ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත් 
තමන් දරන ෙද්ශපාලන මතවාදය නිසා; තමන් දරන ෙද්ශපාලන 
පතිපත්තිය නිසා  සමහර මාධ්ය ආයතන අපට අවස්ථාවක් ෙනොදීපු 
අවස්ථා තිබුණා.  

මම ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත් බලය ෙබදීමට පක්ෂ ෙකෙනක්. 
මම ජාතිවාදයට එෙරහිව කථා කරන ෙකෙනක්. ඒ දවස්වල ITN 
එ ෙක් සමහර ෙවලාවට කියාත්මක වුෙණ් ටිකක් ජාතිවාදයට බර 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තියක්. ඒ නිසා ඊට විරුද්ධ ෙකනකු  සිටියා 
නම්,  එයා ආණ්ඩුෙව් ෙකෙනක් වුණත් එයාට අවස්ථාව දුන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ නිසා රිචර්ඩ් ෙසොයිසාෙගන් පටන් ෙගන  ඊළඟට, යූනුස් , 
එක්නැලිෙගොඩ,  වාෙග්ම අද නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්නටත් සිදු ෙවලා 
තිෙබන ෙද්වල් දිහා බැලුවාම, හැම ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම 
මාධ්යෙව්දින්ට  විවිධාකාරෙය් අකරතැබ්බ සිදු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා.  ඒ නිසා අර පැත්ෙතන් වැරැදි සිදු වුණාය කියලා,  
කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න අපට බැහැ. ෙමොකද, එතෙකොට 
අෙප් පැත්තටත් ඇඟිලි තුනක් නැෙමනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණටත් බැහැ, කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න. ෙමොකද, ඒ 
අයත් මාධ්යෙව්දින්ව මරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කාටවත් එෙහම 
කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I am winding up.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු වාර්තා කරන මාධ්යෙව්දිනුත් 
ෙබොෙහොම දුෂ්කරතා මධ්යෙය් තමයි ඒවා කරන්ෙන්. ඒ අයට 
ඉන්න තිෙබන ඉඩ පස්ථාව මදි. ඒ අයට හමු ෙවන්න තිෙබන 
අවස්ථාවන් මදි. විෙශේෂෙයන් අය වැය විවාද පැවැත්ෙවන 
අවස්ථාෙව්දි වාර්තාකිරීම් කටයුතු කරන ෙකොට එක දිගට සුමාන 
තුනක්, හතරක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට ඕනෑ. 

ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මාධ්යෙව්දීන් සම්බන්ධෙයනුත් 
කටයුතු කරන්න. ඒ අය අපි කියන ෙමොනවා  ලියා යැව්වත්,  
ආණ්ඩුෙව් පුවත් පතක් නම් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයට 
අනුවයි පුවත් පෙත්  පළ ෙවන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් නම්  
ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයට අනුවයි පුවත් පෙත් පළ 
වන්ෙන්. ඒක ෙන් අපි දකින්ෙන්. සමහර ෙව්ලාවට යම් කථිකයකු 
කරන එකම කථාවක් සම්බන්ධෙයන්  ආණ්ඩුෙව් පුවත් පත්වල 
පළ වන ශීර්ෂ පාඨය එකක්,  ෙපෞද්ගලික පුවත් පත්වල පළ වන 
ශීර්ෂ පාඨය තවත් එකක්. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික පුවත් පත්වල 
ෙද්ශපාලනය ෙවන එකක්. ආණ්ඩුෙව් පුවත් පත්වල ෙද්ශපාලනය 
තවත් එකක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Please wind up now. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
Sir, I am winding up.     
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද දින පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන 
නිසා,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන අෙප් ආදරණීය ෙසේවකයන් 
පිළිබඳවත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්න මා  කැමැතියි. 1994දී ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා ඇතුළු අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට  
පාර්ලිෙම්න්තු සභාව ඇතුෙළේ කටයුතු කළ  ෙසේවකයන් බාපනය 
දාෙගනයි හිටිෙය්. අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් කාලෙය් වාෙග් බාපනය 
දාෙගනයි හිටිෙය්. ඒ දවස්වල මල්ෙබරි කණ්ඩායෙම් හිටපු අපි -   
ඩලස් අලහප්ෙපරුම, නාලන්ද, ඇතුළු පිරිස - කරපු සටනක් 
හැටියට ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා බාපනයක් ඇඳෙගන කථා 
කරලා තමයි   ඒ ෙසේවකයන් ඇඳපු බාපනය ගලවන්න කටයුතු 
කෙළේ.  ඒ බාපනය ගලවලත්   අධිරාජ්යවාදී යුගෙය් තිෙබන සමහර 
ෙද්ශපාලන සම්පදායන් එක්ක තමයි  තවමත් ඒ අයට කටයුතු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ඒ අයට අවශ්ය කරන 
සියලුම දීමනා සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන වැටුප්  වැඩිවීම් 
ලබා ෙදන්න ෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය 
ගැනත්  මම කියන්න ඕනෑ.  දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් සජීවීව 
විකාශය ෙවනවා.  හැබැයි, ෙම් සජීවී විකාශය ෙවන තත්ත්වය තුළ  
එකිෙනකාට මඩ ගහ ගන්න ෙම්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, ඉස්සර නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැරැදි ෙදයක් කියවුෙණොත්, 
ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
අවස්ථාවකදී ගරු කථානායකතුමා මාධ්යෙව්දීන්ටත් කියනවා, 
ෙම්ක පළ කරන්න එපා කියලා. දැන් එෙහම  කිව්වාට වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් ඒ සියල්ලම  සජීවීව විකාශනය 
ෙවන නිසා. ඒ නිසා ඕනෑම මඩ ගැසීමක් ෙමතැන ඉඳලා කරන්න 
පුළුවන්. එතෙකොට ඒක ජනතාවට ගිහිල්ලා ඉවරයි.  පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් සජීවීව විකාශය වීම ෙහොඳයි. නමුත් ඒ සජීවී විකාශය ෙවන 
තත්ත්වය තුළ ෙදපාර්ශ්වයම එකිෙනකාට මඩ ගහන්නට  ඒ සජීවී 
විකාශය පාවිච්චි කරන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ පිළිබඳවත් යම් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාටත්, එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා 
හැටියට කටයුතු කරලා, අද එතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන 
මැතිතුමාටත් ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, பாரா மன்ற 

ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சு ெதாடர்பில் 
ஒ சில க த் க்கைளச் ெசால்வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ெதன்பகுதி ஊடகவியலாளர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற வரப்பிரசாதங்கள் மற் ம் ச ைககள் எ ம் 
வட பகுதி ஊடகவியலாளர்க க்குக் கிைடப்பதில்ைல என்ற 
குைறபா  காணப்ப கின்ற . அதாவ  laptop, ேமாட்டார் 
ைசக்கிள், வாிச் ச ைக டனான வாகன அ மதிப்பத்திரம், 

டைமப் த் திட்டங்கள் என்பன கிைடப்பதில்ைல என்ற 
நீண்டகாலக் குைறபா  காணப்ப கின்ற . ஆனப யால் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம் 
இைதக் க த்தில் எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அரச தமிழ் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் சிங்களத்தில் 
ேதசிய கீதம் ஒ ப்பைத அவதானி்க்கின்ேறாம். இன்  

காைல ம் நான் அதைன அவதானித்ேதன். ஆனால், க்க 
க்க தமிழ் நிகழ்ச்சிகைளக் ெகாண் ள்ள தமிழ் 

இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் தமிழில் ேதசிய கீதம் இைசப்ப  
ேதசிய நல் ணக்கத் க்கு வ வாக அைம ம். அேதேநரம் 
சில தமிழ் இைணயத்தளங்கள் ஆபாசத்ைதத் ண் கின்ற 
வைகயில் ெசயற்பட்  வ கின்றன. குறிப்பாக ச கவிேராதச் 
சம்பவங்கள் ெதாடர்பான ெசய்திகள் பற்றிய ைகப்படங்கள் 
மற் ம் தைலப் ச் ெசய்திகள் ஆபாசத்ைதத் ண் கின்ற 
வைகயில் இ க்கின்றன. ஆனப யால் அ  சம்பந்தமாக ம் 
க த்தில் எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

சில ஊடகங்கள் ஒ  ஸ்தாபனத்ைதப் பற்றி அல்ல  
தனிநபைரப் பற்றி ெவளியி கின்ற ெசய்திகளில் பக்கச் சார்  
காணப்ப கின்ற . அேதேநரம் சில தமிழ் ஊடகங்கள் ஒ  
பக்கச் சார்பான ெசய்திைய மாத்திரேம ெவளியி கின்றன. 
ஆனப யால் மாற் க் க த் க்க க்கும் வாய்ப்பளிக்கக் 
கூ யவைகயில், ஜனநாயக சுதந்திரத்ைதப் ேப ம்வைகயில் 
குறித்த ெசய்திகள் அைமய ேவண் ம் என்ப  என் ைடய 
க த்தாகும்.  

அ த்ததாக, பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான 
பிரத்திேயக ஆளணியில் ஆய்  உத்திேயாகத்தர்களாக 
இ ப்பவர்கள் பட்டதாாிகளாக ம் அரச உத்திேயாகத் 
தர்களாக ம் இ க்கிறார்கள். ெவளிக்கள ேவைலகளில் 
கூ தலாக ஈ ப கின்ற அவர்க க்கும் வாிச்ச ைக டனான 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்குவதற்குாிய ஏற்பாட்ைடச் 
ெசய் மா  பாரா மன்ற ம சீரைமப் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.   

சில தமிழ் ஊடக உாிைமயாளர்கள் ஒ  நிதி ேமாச  
நி வனத்திற்கூடாக அைத உ வாக்கிக்ெகாண்  பிரசாரத் 
திற்காகத் தங்கைளத் தாங்கேள தாக்கிக்ெகாண் ம் 
இ க்கின்றனர். அவ்வா  ெசய் விட்  இலகுவாக மாற்  
அரசியல் தரப்பின்மீ  அவ்வாறான பழிகைளச் 
சுமத் கின்றனர். நான் சைபக்கு வ வதற்கு ன்னர் இங்கு 
உைரயாற்றிய ஓர் உ ப்பினர் ேநர யாக இல்லாவிட்டா ம் 
மைற கமாகச் சில க த் க்கைளக் கூறியதாக நான் 
அறிகின்ேறன்.   

ேம ம், என  கட்சியி ந்த பிரபல ஊடகவியலாளர் 
களான நடராஜா அற் தராஜா ரேமஸ், பாலநடராஜா ஐயர் 
ஆகிய இ வ ம் ெகா ம்பில் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டவர்கள். ஊடகவியலாளர்கள் பலர் கடந்த 
காலங்களில் ெகால்லப்பட் க்கின்றார்கள். அைதக் 
கண்டறிய விசாரைண ேமற்ெகாள்கின்றேபா  இவர்கள் 
ெதாடர்பான விசாரைணகைள ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இவர்கள் என  கட்சிக்காரர்கள் என்ற அ ப்பைடயில் 
கூறவில்ைல; இவர்கள் பிரபல்யமான ஊடகவியலாளர்கள் 
என்ற அ ப்பைடயில் கூ கின்ேறன்.  அவர்களில் ஒ வரான 
நடராஜா அற் தராஜா ரேமஸ் என்பவர் 'தின ரசு' என்ற 
பத்திாிைகயின் பிரதான ஆசிாியராக இ ந்தவர். அவர் 
என் ைடய கட்சிையச் ேசர்ந்தவராக இ க்கலாம்.   
அந்ேநரத்தில், தமிழ் ஊடகங்க க்குள் அதிகூ ய பிரதிகைள 
ெவளியி ம் வாராந்தப் பத்திாிைகயாகத் 'தின ரசு' 
இ ந் ள்ள . கிட்டத்தட்ட 1,15,000இற்கு ேமற்பட்ட 
பிரதிகைள ெவளியி ம் ஒ  வாராந்தப் பத்திாிைகயின் 
ஆசிாியரான அவ ம் ெகால்லப்பட் ள்ளார். எனேவ, இந்த 
விசாரைணயில் இவர்களின் ெகாைல ெதாடர்பாக ம் 
க த்திெல க்க ேவண் ம் என்பைத ம் ேகட் க்் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

1679 1680 

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ேநற்ைறக்கும் இங்கு குறித்த ஓர் உ ப்பினரால் 
நிகழ்த்தப்பட்ட உைரயில் பயன்ப த்தப்பட்ட வார்த்ைதகைள 
அதிகார அறிக்ைகயின் பதிவி ந்  நீக்குமா  ெகளரவ 
சபாநாயகர் அவர்கள் ெதாிவித்தி ந்தார். அதில் என்ைனப் 
பற்றி ம் சில வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கள் இங்ேக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைம ெதாடர்பாக இப்ெபா கூட கட்சித் 
தைலவர்களின் கூட்டத்தில் சபாநாயகர் அவர்களிடம் 
கைதத் விட் த்தான் வ கின்ேறன். அவற்ைற ம் நீக்குமா  
ேகட் ந்ேதன். அதற்கு அவர் இணங்கியி க்கின்றார். 
ேம ம், ஒ  சில தமிழ் ஊடகங்கள் ஒ பக்கச் சார்பாகச் 
ெசய்திகைள ெவளியிட்  மக்க ைடய கடந்தகால 
அழிவிற்குத் ைண நின்றன என்பைத இங்கு நான் குறிப்பிட 
ேவண் யி க்கின்ற . அைவ ெவளியி கின்ற ெசய்திகள் 
உண்ைமக்குப் றம்பாக ம் ஒ பக்கச் சார்பாக ம் 
இ க்கின்றன. 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. E. Saravanapavan. What is your point of 
Order?  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
மிகத் ெதளிவாக நடந்த சம்பவத்ைதப்பற்றி நான் 

குறிப்பிட் க்கின்ேறன். ஆனால், நான் யாைர ம் ெபயர் 
கூறிக் குறிப்பிடவில்ைல. எனேவ, அைதப் பதிேவட் ந்  
நீக்க யாெதன்பைத இந்த இடத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். நீக்கேவண்டாெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
அ  சபாநாயகர் எ க்கின்ற .  நீங்கள் ெதாடரலாம். 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால் 

சபாநாயகாின  க்கு அைத விடேவண் ம். ஏெனன்றால், 
நான் இங்கு வ வதற்கு ன்னர் சபாநாயகர் அவர்கைளச் 
சந்தித் விட்  வந்தி ந்ேதன். அவர் என்ைனப்பற்றிக் கைதத்த 
வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கைள நீக்குவதாகக் கூறியி க்கின்றார். 
ஆனப யால், இன்ைறக்கும் பயன்ப த்தப்பட்ட அந்தச் 
ெசாற்பதங்கைள ஆராய்ந்  பார்த் , அதற்குாிய நடவ க்ைக 
எ க்குமா  ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கியைமக்கு மீண் ம் நன்றிையத் ெதாிவித் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඊළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 12.04] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. විනාඩි පහක පුංචි 

කාලයක් මට ලැබුණත්, ඒ ලද අවස්ථාෙවන්  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රෙට් සුවහසක් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය තහවුරු කරන්න, මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන 
අමාත්යාංශයක් ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න මට 
ලැබීම සතුටක්.   

ගම්වල ජීවත් ෙවන මන්තීවරු විධියට අපි දන්නවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගැනත්, අමාත්යාංශ ගැනත් අෙප් ගම්වල යම් යම් 
කථිකාවන් ඇති ෙවන බව. ඒ අතරින් එක් එක් අමාත්යාංශ 
විෂයයන් දීපු අමාත්යවරයා ගැන යම් යම් විෙව්චන, යම් යම් ෙහොඳ 
කථා කරනවා. අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් වග කීම ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අෙප් 
අමාත්යතුමාට දීම පිළිබඳව අෙප් රෙට් මිනිස්සු තුළ ෙලොකු 
පැහැදීමක් තිෙබන බව. ඒක මාධ්යෙව්දිනුත් පිළිගනීවි.  

අෙප් ආණ්ඩුෙව් මතය අරෙගන යන්න ඒ වග කීම අරෙගන 
ඉන්න අමාත්යවරයා විධියට එතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාරෙගන 
තිබීම ෙලොකු සතුටක් බව අෙප් සමාජය තුළින් අහන්න ලැබීම 
අපට ෙලොකු සතුටක්. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා මෙග් 
දිස්තික්කෙය්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා විධියට එතුමාට තිෙබන ඒ 
හැකියාවන් එක්ක ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා කියන විශ්වාසය තිෙබනවා. මෙග් කථාව ආරම්භ 
කරනවා, එතුමන්ලා ෙදපළට ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතා 
සාර්ථකව කරෙගන යන්න ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින්.  

අද ෙම් විවාදයට එකතු  වුණු මන්තීතුමන්ලා, මන්තීතුමියන්ලා 
විවිධාකාරෙය් කථා කළා. මීට ෙපර කථා කළ නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න මන්තීතුමා ඉතා සංෙව්දී ආකාරයට කථා කළා. 
එතුමාෙග් කථාව ඇහුවාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට ෙනොෙවයි, 
සමාජෙය් ඒ කථාව අහෙගන ඉන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට වුණත් 
හිෙතනවා, "අර මන්තීතුමා කිව්ෙව් ඇත්ත. හරි ෙව්දනාවක් 
දැෙනනවා. හතර ෙදෙනක් එළවලා දාලා, බලන්න ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව කරපු වැෙඩ්" කියලා. මම කැමැතියි, එතුමා එක්ක එළියට 
ආපු කට්ටිය කවුද කියලා නම් කරන්න. නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න 
මන්තීතුමා එක්ක හතර ෙදෙනක් 8වැනි දා එළියට දැම්මා ලු. 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මහත්තයා, සුදර්මන් රදලියෙගොඩ කියලා 
මහත්මෙයක්, සංජීව  තිරිමාන්න කියලා මහත්තෙයක්, අනුර 
ජයෙකොඩි කියලා මහත්තෙයක් කියන හතර ෙදනා ඒ 
ආයතනෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් මහත්වරු ගැන කථා 
කරද්දී සුදර්මන් රදලියෙගොඩ කියන මාධ්යෙව්දියා ගැන ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට තක්ෙසේරුවක් තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා, 
ඔහු කවුද කියලා.  

මම ෙපෞද්ගලිකව ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා. මෙග් මිත 
මන්තීතුමා -අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මහතා- ආයතනය තුළ 
වැඩ කරපු ආකාරය පිළිබඳව කියපු කථාව ඇත්ත. එතුමා 
"ඕ.ටී."ගන්ෙන් නැහැ; "බටා" ගන්ෙන් නැහැ. ඒක හරි. නමුත් 
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනික අදහස කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සමස්ත රටම දන්නවා. මම දැක්කා සෘජුවම 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ඇඟිල්ල දික් 
කරන ස්වරූපෙයන් කථා කරනවා. මාධ්යෙව්දීන්ෙග් තිෙබන ඒ 
ෙගෞරවය විනාශ කරන ආකාරයකට, කෙඩ්ක ඉන්න මුදලාලි  
ෙකෙනක් වැඩ කරන ආකාරයට වැඩ කරපු සුදර්මන් රදලියෙගොඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැනි අයට රජෙය් මාධ්ය තුළ ඉන්න සදාචාරයක් නැහැ.  ඔවුන් 
ඉවත් කිරීෙම් ඒ තීන්දුව කවුරු ගත්තත්  මම හිතනවා, ඒ තීන්දුව 
සාධාරණ තීන්දුවක්ය කියලා.   

අෙප් මන්තීතුමියක් කිව්වා, මාධ්ය නිදහස ගැන. මට හිෙතනවා, 
දැන් නින්ෙදන් හීනයක් දැක දැක ඉඳලා එක සැෙර්ට නැඟිටලා 
කථා කළාද කියලා. ෙම් රෙට් මාධ්ය නිදහස බලු විධියට, කැත 
විධියට, පාදඩ විධියට නැති කරපු යුගයක් තිබුණා නම් තිබුෙණ් පසු 
ගිය ජනවාරි 8වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා. අපට පුළුවන්කම තිබුණාද, 
අයිටීඑන් එක බලන්න යන්න? අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඒ 
ආයතන ගැන කියන ෙකොට මට ෙලොකු සතුටක් දැනුණා. 
අමාත්යවරෙයක් හැටියට එතුමාට ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය ගැන 
එතුමා කිව්වා.  

ෙවන ෙමොනම විෂයක් ගැන කථා කළත්,  එක දවසක් හරි 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ෙකෙනකුට මාධ්ය නිදහස ගැන කථා 
කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් කරුණු කාරණා ගැන මතක් කරන්න 
ගිෙයොත් ෙපොඩි බබාෙග් ඉඳලා ෙලොකු බබා ෙවන කල් තිබුණු 
මාධ්ය චැනල් සංඛ්යාව ෙහොඳම උදාහරණයක්. රාජ්ය මාධ්ය විනාශ 
වුණා කියලා අද විකාරෙයන් කථා කරන ෙම් මන්තීවරුන්ට ඒක 
ෙහොඳ උදාහරණයක් හැටියට ෙදන්න පුළුවන්. ජාතික රූපවාහිනිය, 
ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ෙල්ක්හවුස් පත්තර ටික ෙමොන 
තත්ත්වෙයන් තිබුණාද කියලා ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා. 
'සිළුමිණ' පත්තරය ගත්ෙත් බඩු ඔතන්න ෙකොළ ෙලස 
පෙයෝජනයට ගන්න විතරයි. ඒ පත්තරය බැලුෙව් නැහැ, මිනිස්සු. 
ITN එක බැලුවා කිව්වාට, ඒක බැලුෙවත් සීමිත ෙකොටසක් විතරයි. 

ITN එෙක් පවෘත්ති අවසන් වුණාට පසුව මහින්ද අෙබ්සුන්දර 
මහත්මයාෙග් මහා හෑල්ලක් දමනවා. අද මහින්ද අෙබ්සුන්දර 
මහත්මයා ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමා නැති වුණත් මා ෙම් ගැන 
මතක් කරන්න ඕනෑ. යූඑන්පී කාරෙයක් තියා ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනයට ආදරය කරන කිසිම සාමාන්ය මිනිෙහක් අහන්ෙන් 
නැති නින්දිත විධිෙය් පකාශයක් ඒෙක් කරන්ෙන්. එෙහම කරපු 
ෙමතුමන්ලා මාධ්ය නිදහසක් ගැන දැන් හීෙනන් අවදි ෙවලා වාෙග් 
කථා කරනවා. කනගාටුයි  ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම කථා 
කරන්න එපා.  

CSN නාලිකාව ආරම්භ කරලා ෙමොකක්ද කෙළේ? රාජ්ය 
මාධ්යවලට කීඩා තරග විකාශනය කිරීමට තිබුණු අයිතිය තනිකරම 
අහුරලා ෙබ්බි සතුටු කරන්න ඒ channel එකට ඒ අයිතිය 
අරගත්තා. ඒවාට කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. ජාතික 
රූපවාහිනියට වන හානිය ගැන කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. 
"ෙමන්න, මාධ්ය නිදහස නැති ෙවනවා" කියා කවුරුවත් කථා 
කෙළේ නැහැ. ලසන්ත විකමතුංග මහත්තයා ගැන කථා කරන්න 
කවුරුවත් නැහැ. වාහනයක හැප්පිලා මැරුණා වාෙග්, එතුමා ගැන 
නිකම් ළාවට කියාෙගන ගියා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ෙම් රෙට් 
රාජපක්ෂ යුගය තුළ හිටපු මන්තීවරුන්ටවත්, ඒ යුගෙය් 
ෙද්ශපාලනය කළ අයටවත් රාජ්ය මාධ්ය ගැන කථා කරන්න 
අයිතියක් නැති බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට ෙම් 
කාරණයත් කියන්න අවශ්යයි. ජනවාරි 8වැනි දා සිට අද ෙවනතුරු 
කාලසීමාව අරෙගන බලන්න. අද මාධ්ය තුළ තිෙබන විනිවිදභාවය 
තුළ ඕනෑ ෙකනකුට ඕනෑම channel එකක රූපවාහිනී 
සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්; තමන්ෙග් මතය 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු අද  රජෙය් පුවත් පත්  බලන 
යුගයක් ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් සුසංෙයෝගයත් එක්ක, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට පිළිගන්න පුළුවන් විධියට ලබන අය වැය ෙවන ෙකොට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙහොඳ තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

[අ.භා. 12.10] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවුරුදු කීපයක් ජනමාධ්ය 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරමින් 
කථා කළ පුද්ගලයා වූ මට, ෙමවර ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා හැටියට, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය අවසන් කරමින් අදහස් 
පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මාධ්ය නිදහස වළ පල්ලට ගිහින්, කළු පැල්ලම් හා ෙල් 
පැල්ලම් සහිත අපකීර්තිමත් යුගයක් පහු කරලායි අපි අවුරුද්දකට 
ආසන්න කාලයකට කලින් -පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්- ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගත්ෙත්.  එක ජනමාධ්යෙව්දිෙයක් ෙම් කාලය 
තුළ ඝාතනය වුණා කියන්නවත්, එකම මාධ්යෙව්දිෙයක්වත් සුදු 
වෑන් එකකින් උස්සාෙගන ගියා කියන්නවත්, එකම 
මාධ්යෙව්දියකුෙග්වත් අත පය කැඩුවා කියන්නවත්, ෙනොමිෙල් 
රැවුල, ෙකොණ්ඩය කපලා කැව්වා කියන්නවත්, කානු පල්ෙල් 
දමාෙගන තඩි බෑවා කියන්නවත්, අබමල් ෙර්ණුවකින් හිංසාවක්, 
පීඩාවක් සිද්ධ වුණා කියන්නවත්, කවුරු හරි මාධ්යෙව්දිෙයක් ෙම් 
අවුරුද්ද ඇතුළත පණ ෙබ්රාගන්න විෙද්ශගත වුණා කියන්නවත් 
විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිසිම මාධ්ය 
ආයතනයකට පහර දීමක් ෙහෝ ගිනිබත් කිරීමක් කළායි 
කියන්නවත්, අඩුතරමින් ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා ෙහෝ කවුරු ෙහෝ දුරකථනෙයන් ෙහෝ බලපෑමක් කළා 
කියා ඇඟිල්ල දිගු කරන්නවත්,  ෙචෝදනා කරන්නවත් බැරි පූර්ණ 
මාධ්ය නිදහසක් ඇති කරපු ෙවලාවක ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එදා 
පණ ෙබ්රා ගන්න විෙද්ශගත වුණු අය දැන් ආපසු ලංකාවට ඇවිත් 
නිදහෙසේ පෑන හසුරුවනවා. අෙප් ආණ්ඩුවයි, අපිවයි බය නැතිව 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් පසු බිමක් ඒ උදවියට ඇති කරලා 
තිෙබන එක ගැනත් මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවාය කියන කාරණයත් මා 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතා සීමිත කාලයක් තිෙබන 
නිසා රාජ්ය මාධ්ය ආයතනවල තිබුණු තත්ත්වය ගැන මම ඊළඟට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. සමහර උදවිය ෙම්වා ෙනොදන්නවා 
වාෙග් ඕනෑකමින් අමතක කරලා කථා කරන්න හැදුවත්, 
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට කථා කෙළොත් දන්නවා, ෙමොකක්ද 
තත්ත්වය කියලා.  

පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය මාධ්ය ආයතන තනිකරම 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණා. ඒවා රජෙය් ෙහොරණෑ බවට 
පත් කරෙගන, ෙද්ශපාලන පතිරූප පුම්බන්න විසිහතර පැයම 
ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන තැන් බවට පරිවර්තනය කර තිබුණා; 
විරුද්ධ පක්ෂ නිර්දය ෙලස විෙව්චනය කරන තැන් බවට 
පත්ෙවලා තිබුණා; විරුද්ධ පක්ෂයට කිසිම ඉඩක් නැති තැන් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිබුණා. ආර්ථික වශෙයන් කාබාසිනියා කරපු, 
කඩා වැටුණු රාජ්ය මාධ්ය ජනතාව පිළිකුල් කරන ආයතන                
බවට ඇද වට්ටලා තිබුණු තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අපට ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න වුෙණ් 
කියන කාරණය කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත්, මුළු රටම දන්නවා 
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කියා මා විශ්වාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම 
කියන්න කැමැතියි, ජන මාධ්යෙව්දීන්ෙග් සුභසාධනය ගැනත් අපි 
අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව. 

මා ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක අවුරුදු දහයක් 
අඛණ්ඩව මාධ්ය පකාශකකම කළා. ඒ නිසා මාධ්යෙව්දීන්ට සිහින 
තිෙබන බව මා ෙහොඳටම දන්නවා. මා පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය ඇමති හැටියට වැඩ භාර ගන්න දවෙසේ 
කිව්වා, ''මාධ්යෙව්දීන්ට සිහින තිෙබනවා. ඒ සිහින සැබෑ කිරීෙම් 
සිහිනෙය් මා දැන් සිටිනවා'' කියා. මාධ්යෙව්දීන්ට නිවාස පශ්නය 
තිෙබනවා කියා මා දන්නවා. ඔවුන් ලබන වැටුපට ඉඩමක් අර 
ෙගන, ෙගයක් හදලා, කවදා ෙගොඩ එන්නද? සමහරු ඉන්ෙන් 
ෙබෝඩිම්වල; සමහරු ඉන්ෙන් කුලී ෙගදරක; කාමරයක; පන්සලක; 
පල්ලියක. ඒ නිසා මා ඒ අයෙග් සිහිනයක් හැටියට නිවාස පශ්නය 
දැක්කා.  

ෙකොට්ටාවට එහායින්  ෙහෝමාගම, දියගම පෙද්ශෙය් ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාව සතු ඉඩමක් තිෙබනවා. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙල්කම් හැටියට සිටිය කාලෙය්, මම ඇමතිවරයා හැටියට ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාවත් එක්ක කථා කරලා, මාධ්යෙව්දීන් සඳහා නිවාස 
සංකීර්ණයක් ඇති කරන්න ඒ ඉඩම අපි නිදහස් කර ගත්තා. 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා සිටින කැබිනට් මණ්ඩලයට අපි 
ඒක ඉදිරිපත් කළාම, කැබිනට් මණ්ඩලය  ඒකමතිකව එය අනුමත 
කළා. දැන් ඒ ඉඩෙම් මිනුම් කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ද 
අවසන් ෙවන්න ෙපර මිනුම් කටයුතු අවසන් ෙවනවා. ඊළඟ 
පියවර, සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ඇස්තෙම්න්තු සකස් කිරීම. අපි ඒ 
වැඩ කටයුත්තට දැන් අත ගහලා තිෙබනවා.  

මාධ්යෙව්දීන්ට ෙමෝටර් සයිකලයක් ලබා දීම ගැන අපි 
කල්පනාව ෙයොමු කළා. මුදල් ඇමතිතුමාත් මමත් ෙම් ගැන කථා 
කළා. අපි ෙදෙදනා ෙමයට කමෙව්දයක් හදන්න කටයුතු කරන බව 
කිව්වා. ඒ සඳහා පසිද්ධ දැන්වීමක් පළ කළාම, එයට ඉල්ලුම්පත 
විශාල පමාණයක් අපට ලැබුණා. දැන් ෙදදහසක් පමණ ඒ සඳහා 
සුදුසුකම් ලබා තිෙබන බව අපි කියන්න කැමැතියි. ගිය සතිෙය් 
මුදල් ඇමතිතුමාත්, මමත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත්, අමාත්යාංශ ෙදෙක් ෙල්කම්වරුත් විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන්න ෙපර ඒ 
ෙදදහසට සහන කමයට  ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ෙදන බව මා ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

උසස් අධ්යාපනය ලබන අයට ෙදන ණය ෙයෝජනා කමය දැන් 
කියාත්මක කරනවා. 18වැනිදා -සිකුරාදා- උෙද් 10.30ට අෙප් 
අමාත්යාංශෙය්දී 150ෙදෙනකුට පමණ ඒ ණය ලබා ෙදන්නත් 
කටයුතු කරනවා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත- 

 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan)  
Hon. Minister, can I ask a question?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Please, do not disturb me. I have very little time.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Will there be a housing scheme for the journalists in 

the North and East?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I will explain that later.  

''ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත'' අපි 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර දැන් අනුමත වී, ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් කථානායකතුමා 
එදා ෙබොෙහොම උත්සාහ කළ ඒ ඓතිහාසික පනත, ලබන 
අවුරුද්ෙද් මුල් භාගය වන විට අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි එක එක ආයතනය ගැන 
විනාඩිෙයන් ෙදෙකන් කථා කරන්න බලනවා. පත්තර මහ ෙගදර -
ෙල්ක්හවුස් ආයතනය- බැලුෙවොත්, සෑම දාම අෙප් පාලනය 
යටෙත් තිබුණු කාලෙය් ස්වර්ණමය යුගයක් බවට පත් වුණා. 
2001, 2004 අපි භාර ෙදන විට පත්තර අෙළවිය වැඩි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, රුපියල් මිලියන 289ක අතිරික්ත මුදල් සංචිතයක් 
එක්කයි අපි එදා භාර දුන්ෙන්. එෙහම භාර දුන් ෙල්ක්හවුස් 
ආයතනය ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 8වැනිදා අපට 
ෙකොෙහොමද භාර දුන්ෙන්? බැංකු ණයයි, බැංකු අයිරාවයි පමණක් 
රුපියල් මිලියන 800ක් එක්කයි අපට ෙම්ක කර ගහන්න සිද්ධ 
වුෙණ්. ෙම්වා පුදුම ෙවන්න ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

රුපියල් මිලියන 800න් ෙම් ආයතනය ෙගොඩ ආපු එකයි, මට 
පුදුමය. ෙමන්න! පතිරූප පුම්බන්න ගහපු ෙපොත්. ෙමන්න, බලා 
ගන්න, ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනියනි. කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙගොඩ 
ගහලා තිෙබනවා, ෙල්ක්හවුස් එකට ගියා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. 
ෙම් ෙමොනවාද? ෙමන්න, වැඩ, ඒ ෙගොඩ ගහපුවා. ෙම් 
එක්ෙකෙනකුෙග් පතිරූපයට විතරක් ගහපුවා.  

ඊළඟට බලන්න. එදා  සල්ලි දීලා පත්තෙර් ගත්තාම, 
පළමුවැනි පිටුවම එක පින්තූරයකට ෙවන් ෙවනවා. ෙමන්න, ඒ 
කාලෙය්  රුපියල් ගණනක් දීලා "දිනමිණ" පත්තෙර් ගත්තාම, 
පළමුවැනි පිටුෙව් මිනිසුන්ට  බලන්න තිෙබන්ෙන් එපමණයි. ෙම් 
තිෙබන්ෙන්, කාන්තාවන් එක්ෙකෙනකුෙග් මුහුණ සිඹින පින්තූර. 
ෙම්වා මට අද ඕනෑ තරම් ෙපන්වන්න පුළුවන්. සෑම දාම ෙම්වා 
තමයි පත්තෙර් මුල පිටුෙව් තිබුෙණ්. ෙල්ක්හවුස් එක රුපියල් 
මිලියන 800න් ෙගොඩ ආවා පුදුමයි. ෙබ්රුණා ඇති. ෙමෙහම 
පතිරූප පුම්බන්න ගිහිල්ලා අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

ෙල්ක්හවුස් ආයතනය රුපියල් මිලියන 800ක පාඩුවක් ලැබුවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, පුම්බන්න ගිය පතිරූපෙය් නිකම්ම හුළං ගියා. 
අවුරුදු ෙදකකට කලින් පුටුෙවන් එළියට අරෙගන මෙග් ඉස්සරහා 
තිෙබන පුටුෙව් කුරුණෑගල මන්තීතුමා හැටියට එතුමාව වාඩි 
ෙකෙරව්වා. ෙම්වායින් අවසාන පතිඵලය වුෙණ් ඒකයි. දැන් අෙප් 
නව සභාපතිතුමා ඉතාමත්ම පිරිසිදු පුද්ගලයකු හැටියට ෙල්ක්හවුස් 
ආයතනය ෙගොඩ ගන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියන 800 පාඩුව ෙම් ෙකටි කාලයට රුපියල් මිලියන 450 දක්වා 
අඩු කරලා තිෙබනවා. එතුමාට ඉඩ දුන්නාම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයත් 
එක්ක ඉතුරු ටික ෙපන්වයි.  

ඊළඟට, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජාතික රූපවාහිනිය 
දිහා බැලුවත් තත්ත්වය ඒකයි. දරු ෙසෙනහසට ජාතික 
රූපවාහිනිෙයන් උදුරලා කිකට් විකාශන අයිතිය අත්තෙනෝමතික 
ෙලස CSN නාළිකාවට ලබා දුන්නා. මම ඇමතිවරයා හැටියට 
ඉදිරිපත් කළ පළමු කැබිනට් පතිකාව, ජාතික රූපවාහිනියට යළි 
කිකට් විකාශන අයිතිය ලබා දීෙම් කැබිනට් පතිකාව. විකාශන 
අයිතිය රූපවාහිනියට ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දරු ෙසෙනහස නරක ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ජාතික ධනෙයන් දරු ෙසෙනහස පාන ෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතික රූපවාහිනියට සිදු වුණු වින්නැහියට වග කියන්ෙන් කවුද 
කියන එකයි අපට තිෙබන පශ්නය. නව සභාපතිතුමායි, අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමායි, අෙප් රූපවාහිනිෙය් ෙසේවකයනුයි එකතු ෙවලා 
දැන් අලුත් ගමන් මඟකට ඒක අවතීර්ණ කරලා තිෙබනවා. වැඩි 
කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අර ෙද්ශපාලන මඩ ෙගොෙහොරුෙවන් 
මුදාෙගන, ඒකපාර්ශ්වික වැඩසටහන්වලින්, ෙද්ශපාලන පතිරූප 
පිම්බීම ඔක්ෙකෝම සීමා කරලා, නැති කරලා දමන්න කටයුතු 
කරනවා.  

රූපවාහිනිය අපි භාර ගන්න ෙකොට ෙපේක්ෂක පතිචාර 
ෙනොලබන, පල්ලම් බැහැපු තැනක් හැටියටයි තිබුෙණ්. ඊළඟ අය 
වැය කථාව වන ෙකොට ඒ තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. දැන් බලාෙගන ඉන්දැද්දි රූපවාහිනිය 
ඉහළට යනවා. සමබර පවෘත්ති පකාශය නිසා, "ඇත්ත නැත්ත" 
වාෙග් සියලු පක්ෂවලට ඉඩ ෙදන ෙද්ශපාලන සංවාද නිසා, 
"සිහිනයකි රෑ" වැනි ෙසෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන් විකාශනය 
වන නිසා ඈත් වුණු ෙපේක්ෂකෙයෝ යළි රූපවාහිනියට ළඟා ෙවමින් 
පවතිනවා කියලා මම පකාශ කරනවා.  

ඊළඟට, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ITN එක ගැන කථා 
කළත් ඒකම තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. එදා ෙම් රෙට් ජනතාව 
ස්වාධීන රූපවාහිනිය  සැලකුෙව්, "පවුෙල් නාළිකාව" හැටියට. 
අවාසනාවකට පසු ගිය කාලෙය් පැවැති පාලනය යටෙත් 
ජනතාවෙග් පවුෙල් නාළිකාව හැටියට තිබුණු ITN එක, "එක 
පවුලක" නාළිකාවක් බවට පත් වුණා. පළමු පවෘත්තියත් 
රාජපක්ෂ; ෙදවැනි පවෘත්තියත් රාජපක්ෂ; තුන්වන පවෘත්තියත් 
රාජපක්ෂ. ඒ තත්ත්වයට ඇද වැටුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙවලාව මදි නිසා මම එකින් එක ෙපන්වන්නම්. 
පසු ගිය පාලන කාලෙය් වැඩසටහන් හා ෙවළඳ දැන්වීම් පචාරෙය්දී 
අනුගමනය කළ ෙද්ශපාලන ගැති භාවය නිසා ITN එකට රුපියල් 
ෙකෝටි ගණන් පාඩු ලබන්න සිද්ධ වුණා. ඒවා ගැන ෙම් දිනවල 
පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවන නිසා මා වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, අෙප් පාලනෙය් ෙවනස දිහා බලන්න.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා මැයි රැලිය 
පැවැත්වූවා. මැයි ෙපළපාළියට විශාල ජනකායක් ෙකොළඹට ආවා. 
ITN එෙක් ෙපන්නුෙව් ෙකොෙහොමද? අවශ්ය සල්ලි ශතයක් නෑර 
ෙගව්වාට පස්ෙසේ තමයි ITN එෙක් ඒක ෙපන්වන්න කිව්ෙව්. අෙප් 
සම්ෙම්ලනය ෙපන්නුෙව්ත් එෙහමයි. අපි වැඩසටහන්වලදී, 
පවෘත්තිවලදී පමණක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණ සමෙය් පවා ෙවෙළඳ 
පචාරෙය්දී කාටත් සම තැන ලබා දුන්නා. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මහ මැතිවරණෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීම් සහ ඡන්ද පතිඵල විකාශනය 
ෙවනුෙවන් පමණක් රුපියල් ෙකොටි 16කට අධික මුදලක් ITN එක 
උපයා ගත්තා කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් භය නැතුව පකාශ 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගුවන් විදුලියත් ඊට ෙදවැනි 
නැහැ. කිසිෙසේත්ම ජනමාධ්ය ආයතනයකට උචිත නැති, පිළිතුරු 
ෙදන්න මිනිසුන්ට ඉඩක්-කඩක් නැතුව එක මිනිෙහක් තනියම 
mike එක ඉස්සරහාට ඇවිල්ලා මිනිසුන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය 
පතුරු ගැහුවා; සම්පූර්ණෙයන් ෙකෙලසුවා. ඒ වැඩසටහන අපි 
නතර කළා. මට මතක් වනවා අපවත්වී වදාළ අති පූජ්ය මාදුළුවාෙව් 
ෙසෝභිත මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ස. උන් වහන්ෙසේ කිව්වා, 
"ගුවන් විදුලිෙය් 'රට යන අත' වැඩසටහන නතර කිරීමම යහ 
පාලනෙය් ජයගහණයක් හැටියට ඇති" කියලා. උන් වහන්ෙසේ ඒ 
වැඩසටහන ගැන හරි හිෙත් අමාරුෙවන් කථා කළා. රාජ්ය 
මාධ්යයට ඒක සම්පූර්ණෙයන් නතර කරන්න සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද වන ෙකොට අතීතෙය් 
වාෙග්ම, "ජාතිෙය් හඬ බවට" ගුවන් විදුලිය නැවත පත් ෙවමින් 

තිෙබනවා. ස්ථාවර තැන්පතුවල පළමුවැනි කාර්තුෙව් -
සැප්තැම්බර් අග වන ෙකොට- තැන්පත් කළ මුදල  රුපියල් ලක්ෂ 
897යි. ෙමන්න, ෙම් ආයතන ඉදිරියට එන හැටි. ෙම්වා කරන්න 
පුළුවන් වුෙණ් ෙද්ශපාලන මඩ ෙගොෙහොරුෙවන් ෙම්වා ෙගොඩගත් 
නිසායි. ඒකට සභාපතිතුමායි, අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමායි  හුඟක් 
මහන්සි වුණා. අද ගුවන් විදුලිෙය් වැඩසටහන්වල තත්ත්වය 
විතරක් ෙනොෙවයි, ආදායම් තත්ත්වයත් වර්ධනය ෙවලා තිෙබන 
හැටි ඒෙකන් ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංසථ්ාව 
එදා ෙකොතරම් දූෂිතද කියලා කියනවා නම් ෙමන්න පත්තරවල 
පුවත් පළ වුණු හැටි. ෙම්වා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් සිදු වුණු 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
"ෙකෝප්" එක රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති ගැන දීපු 
තීන්දුව පුවත් පත්වල පළෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. "සභාපති 
ඉවත් කරන්නැයි ෙකෝප් කමිටුව ෙල්කම්ට දන්වයි. මුදණ නීතිගත 
සංස්ථාෙව් සභාපති ෙකෝටි ගණනක් හතර වරම් ගහලා. ෙකෝටිෙය් 
වාහනයට අමතරව තව වාහන තුනක්. ලක්ෂ 29ක බඩු අරන් 
ෙකෝටි තුනක ගණන් ෙපන්වලා. හිස ් ෙචක්වලට අත්සන් 
ලබාෙගන එක්ෙකෝටි විසිපන්ලක්ෂයක් ඇදලා. නවාතැන් ගාස්තුව 
වසර තුනට ලක්ෂ 17යි" ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් ෙම්වා පුවත් 
පත්තරවල පළ ෙවලා තිබුණා. ෙමන්න, පත් කරලා තිබුණු 
උදවියෙග් හැටි? ෙම්වා නිකම් හාල්මැස්ෙසෝ වාෙග් අය ගහපුවා. ඒ 
කාරණා තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

ඉවතලන කඩදාසි විකුණපු හැටි ගැන විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා කිව්වා. තුට්ටු ෙදකට මහනුවර ෙකෙනකුට පමණක් 
ෙදන්න කියලායි ඇමතිතුමාෙග් නිෙයෝගය තිබුෙණ්. මම ආපු 
ගමන් කැබිනට් පතිකාවක් දාලා ෙමොකක්ද කෙළේ? මට සමහරු 
කිව්වා, "ඇමතිතුමා, අමුතුෙවන් ෙදයක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
තිබුණු කමයටම ගියා නම් ඔබතුමාත් ෙගොඩ" කියලා. මම එෙහම  
කැත වැඩ කරන මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 15ක් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. එක දූෂණයකට ෙහෝ මම සම්බන්ධයි 
කියලා පුළුවන් නම් ඇඟිල්ල දිග් කරලා කියන්න කියා මම 
කියනවා. අපි අත් ෙදක පිරිසිදුව තියාෙගන, ආත්ම ෙගෞරවය 
තියාෙගන ෙම් තනතුරුවලින් යන්න ලැහැස්ති මිනිස්සු හැටියටයි 
ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. මෙග් කැබිනට් පතිකාෙව් ආෙව් ෙමොකක්ද? 
ෙටන්ඩර් කමෙයන් ෙදන්න කියලා කිව්වා. රුපියල් ෙකෝටි ෙදකක 
අමතර ආදායමක් උපයලා, පසු ගිය සිංහල අලුත් අවුරුද්දට රාජ්ය 
මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 10,000ක 
ෙබෝනස් එකකුත් ෙගව්වාය කියන කාරණයත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් කරනවා. 

රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අද ඉතාම කාර්යක්ෂව  වැඩ 
කරනවා. ඒ ආයතන හරි විධියට වැඩ කරන තැනට අද ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඉවතලන කඩදාසි ෙටන්ඩර් කරලා විකිණීම නිසා අද ඒ 
ආයතන විශාල ලාභයක් ලබාෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණයත් 
මම පකාශ කරනවා. තවත් කැබිනට් පතිකාවක් දමපු එකක් ගැන 
මම කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලන හිතවතුන්, 
බලවතුන් අභ්යාස ෙපොත් ඔවුන්ෙග් තැන්වලට ෙදන්න කියලා 
ෙල්ක්හවුස් මුදණාලයට, රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාවට, රජෙය් 
මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිෙයෝග දීලා තිබුණා. නමුත් අපි එය 
ෙවනස් කළා. අපි අභ්යාස ෙපොත් ෙදන පතිශතය වැඩි කරලා, ඒ 
ආයතන තුන ෙගොඩ ගන්නට දැන් කැබිනට් අනුමැතියක් අරෙගන 
තිෙබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශයත් අයිති මටයි. 
අගාමාත්යතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට පැහැදිලි කළ නිසාත් මට ලැබී 
තිෙබන කාලය සීමිත නිසාත් මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා කිව්වා වාෙග් පතිසංස්කරණ කටයුතු රාශියක් ෙහට 
අනිද්දා වනෙකොට බලා ගන්න පුළුවන්. එතුමා ඒ කාරණය 
පැහැදිලි කළා. මන්තීවරුන්ෙග් පතිපාදන, පහසුකම් වැඩිදියුණු 
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කිරීෙම් කටයුතුත් අපි දිගටම කරනවා. මන්තී කාර්ය මණ්ඩල 
පුහුණු කිරීම් දැන් කරෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have three more minutes.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Please, give me four minutes, Sir.  

හිටපු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට අද ෙහොඳම දවස. එතුමාට, ෙම් 
කියන ඒවාට ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන උත්තර ෙදන්න තිබුණා. 
එතුමා අද ෙකෝ? අඩු ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
උත්තරයක් ෙදන්න බැරි තත්ත්වයට හිටපු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා 
පත් වීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන මම කිව්වා. 
ජාතික ආරක්ෂාවට බාධාවක් ෙනොවන ඕනෑම ෙතොරතුරක් 
ජනතාවට විනිවිදභාවෙයන් ලබා ගැනීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ කටයුතු කරන බව මම මතක් කරනවා.   

ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ මන්තීවරුන්ට ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
උත්තරයක් දීම මෙග් යුතුකමක් ෙවනවා. අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. සිනමාව ඩිජිටල්කරණය කිරීම 
ගැන එතුමා කිව්වා. මම ඒ ෙවලාෙව් ඒ පශ්නයට උත්තර දුන්නා. 
ළඟදීම අපි ඒ කටයුතු පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම චිතපට ෙපෝලිම 
ගැන එතුමා කිව්වා. ඒ කාරණය සම්පූර්ණෙයන්ම ඇත්ත. මමත් 
ෙම් ගැන නිතර පශ්න කරනවා. හැබැයි, ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාම 
පිළිගත් අදහස්වලට අනුව අෙප් රජය ආවාට පස්ෙසේ ධාරා තුනක් 
ඇති කරලා, ෙම් චිතපට ෙපෝලිම අවම කිරීමට දැන් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන තවත් පශ්න තිෙබනවා නම් අපි ඒ 
පශ්න ගැන ඉදිරිෙය්දී බලනවා. සම්මාන දිනපු "ෙමෝටර් සයිකලය" 
චිතපටය තවම නැහැ කියලා එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා. මමත් ඒ 
කාරණය පිළිගන්නවා. සභාපතිතුමාෙගන් මම ඇහුවාම එතුමා 
කිව්වා, "මාස හයක් ඇතුළත ඒකට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා" 
කියලා. යම් යම් අඩු පාඩු ඇති. එක පාරට ෙම්වා හදන්න බැහැ. මම 
සද්ද බද්ද නැතිව, ෙවලාවට කලාවට, ෙහමින් සැෙර් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. හැබැයි, මම 
දූෂණ, ෙචෝදනා නැති වන විධියටයි වැඩ කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
කටයුතු ගැන අපි පසුව බලමු.  

රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ ගැන මම කිව්වා. පසු 
ගිය කාලෙය් නිල් රැල්ල අරවා ෙම්වා ඔක්ෙකොම කරලා 
තිෙබන්ෙන් එතැනයි. රුපියල් මිලියන 9.2ක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලැබිලා නැහැ. ඒ ගැන දැන් අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා.  

ජනමාධ්ය පුහුණු ආයතනයක් ආරම්භ කරලා මාධ්යෙව්දීන්ට 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
රූපවාහිනිය ඩිජිටල් කිරීම ගැන ජපානය එක්කයි, අරවා ෙම්වා 
එක්කයි පසු ගිය කාලෙය් කතන්දර තිබුණා. දැන් ඒවා නැහැ. දැන් 
ආර්ථික ෙකොමිටිය තීරණය කරයි, කාටද ෙදන්ෙන් කියලා. අපි 
ළඟදීම ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
ඇමතිතුමා එක්කත් ඒ ගැන කථා කරනවා.  

ගරු සරවනපවන් මන්තීතුමාත් ෙබොෙහොම වැදගත් කථාවක් 
කළා. අවශ්ය තැන්වලට දවිඩ භාෂාව දන්නා අය දැමීම ගැනත් අපි 
කටයුතු කරනවා. එතුමාෙග් වැදගත් අදහස් ඔක්ෙකොම අපි 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. 

හැමදාමත් මෙග් හිත රිදවන්ෙන් නැති, කිසිම අවස්ථාවක -
ඡන්දය කාලෙය්වත්- මමත් හිත රිදවලා නැති ගීතා කුමාරසිංහ 
මැතිනියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමිය කිව්වා 
පළිගැනීම් කරලා සමහර අය එළියට දමලා කියලා. එෙහම 
ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා කියන්න. විස්තර මට ෙදන්න. එකක් 
ෙදකක් අරෙහේ ෙමෙහේ ෙවලා ඇති. සමහරු හිටපු හැටියට ඔවුන්ට 
ෙසේවයට යන්න බැරි තත්ත්වයකුත් ඇති. ෙකොන්තාත් පදනම මත 
නුවරින් පුරවපු එක්ෙකෙනකුටවත් තවම අත තියලාවත් නැහැයි 
කියන එක මම වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමිය 
කිව්වා වල් අලි පහාරෙයන් මිය ගිය පා ෙද්ශීය මාධ්යෙව්දියා ගැන 
බලන්න කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒවා සංෙව්දී අවස්ථා. මම 
එදාම ITN එකට උපෙදස් දුන්නා, ඒ පවුල ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා. ෙසොයා බැලුවාම අහිංසක දරුෙවෝ තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා; 
බිරිඳට රක්ෂාවක් නැහැ; ඉන්න ෙගයක් නැහැ.  අපි වහාම ඒ අයට 
ෙගයක් හදන්න පටන්ගත්තා. ලබන මාසෙය් අපි ඒ ෙගය විවෘත 
කරනවා. මම ෙබෞද්ධයා නාලිකාවට කථා කළාම අවශ්ය 
ඔක්ෙකෝම ගෘහ උපකරණ ලබා ෙදනවා කියලා ඒ ආයතනය 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙදරණ මාධ්ය ආයතනය ගැනත් මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. මටත් ඒ ආයතනයට එන්න කියලා ඒ 
දරුවන් තුන් ෙදනාට ශිෂ්යත්වයක් දීලා දැන් ඉඳලා විශ්වවිද්යාලයට 
යන ෙතක් හැම මාසයකම  ශිෂ්යාධාර ෙදන්න කටයුතු කළා.  

මන්තීතුමියනි, වසර ගණනක පාලනෙයන් පස්ෙසේ 
ඔබතුමියටම ෙත්ෙරනවා ඇති ඔබතුමිය ඉන්න ෙද්ශපාලන පක්ෂය 
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. පාසල් දරුවන්ෙග් 
රසඥතාව වැඩි දියුණු කරන වැඩසටහන් අපි ළඟදීම - ජනවාරි 
මාසෙයන් පස්ෙසේ- පටන් ගන්නවා. අමරෙද්ව මහත්මයාෙග් උපන් 
දිනය දවෙසේ  පණ්ඩිත් අමරෙද්ව අසපුවට,  හිමිදිරි පාන්දර මම 
ගියාම එතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. "හැෙමෝම ෙම්වා ගැන 
කිව්වා, කෙළේ නැහැ, ඇමතිතුමා ගැන මට විශ්වාසයි, ෙම්ක 
කරන්න" කියලා. ඊට පස්ෙසේ මම ඇවිල්ලා ෙම් සභාෙව්දී, 
ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් එක ළඟ පුටු ෙදෙක් ඉන්න 
ෙකොට, ඒ ෙදෙදනාටම  ඒක කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමාත් 
අගමැතිතුමාත් ෙදෙදනාම කිව්වා ඉක්මනින් ඒ වැඩ කටයුතු පටන් 
ගන්න, අවශ්ය සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. අපි ඒකත් 
කරලා ෙපන්වනවා.  

පසු ගිය රජය කාලෙය් ඇති කළ "රන්මිහිතැන්න" නිකම් සුදු 
අලිෙයක්. අපි ඒක පෙයෝජනවත් තැනක් බවට පත් කරනවා. 
පුළුවන් වුෙණොත් ඔබතුමියත් කැමැති වන විධියට මම ඒ වැෙඩ් 
කරලා ෙපන්වන්නම්. අප ෙදෙදනා හමු වුණාම ඒක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා කථා කරමු. චීන ශිෂ්යත්ව ගැන කථා කළා. 
චීනයට 100ක් යවන්න පුළුවන් විධිය ගැන මම සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. මට පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් මාසෙය් අන්තිමට චීනයට 
ගිහිල්ලා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ජනමාධ්යෙව්දීන් 100ක් විතර 
චීනයට ෙගන යන්න කටයුතු ආරම්භ කරනවා.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් කථාවක් 
කළා. පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තාකරණය කරන උදවියෙග් අපහසුකම් 
ගැන එතුමා කිව්වා. ඒවා ගැන මමත් ෙහොඳට දන්නවා. මම ඒ 
කාමරයට නිතරම යන එන ෙකෙනක්.  ඒෙගොල්ෙලෝ දන්නවා. අපි 
ඒක ගරු කථානායකතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මම ඒ 
කමිටුවත් ඊෙය් ෙපෙර්දා හමු වුණා. විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා කිව්වා ෙටලිනාට්ය පදර්ශනයට රුපියල් 50,000ක් 
ගන්න කථාව. ඒවා පසිද්ධ කථා. මම කියනවා, මමත් 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්න තුරු අපි 
ෙම් වාෙග් ෙචෝදනා අහන්න වැඩ කරන්ෙන් නැහැ, අපි කිසි 
ෙලසකින් ඒවාට ශතයක්වත් ගන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම 
මාධ්යෙව්දීන්ට තැපැල් ඡන්දය ලබාෙදන්න කියා කිව්වා. 
මාධ්යෙව්දීන් මටත් ඒ ගැන කියා තිෙබනවා. ඒ ගැන මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒක කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා බලමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මහත්මයා ITN එක ගැන කිව්වා. හතර 
ෙදෙනක් අයින් කළ කථාවක් කිව්වා. ඒ කාලෙය් කී ෙදෙනක් 
එළියට දැම්මාද කියලා මම අහනවා. ඒ කාලෙය් ෙමොන වාෙග් 
භීෂණයක්ද තිබුෙණ්? සුධර්මන්ට බෙය් කී ෙදෙනකුට ඉන්න 
වුණාද? අද ඒවා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙටලිනාට්ය නිෂ්පාදකවරුන්ෙග් 
සංගමෙය් ලියුමක් ගැන කිව්වා. මම ඒ අය නිතර නිතර හමු ෙවන 
ෙකෙනක්. අප ඒවා විසඳන්නම්. 

ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයන් ගැන 
කිව්වා. මම එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙසේවකයන් ගැන කටයුතු කරන්න අයිතිය තිෙබන්ෙන් අෙප් 
අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමාටයි. මම ඒ ගැනත් 
කථා කරන්නම්. 

ඩල්ගස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා කිව්ව කාරණයටත් මම උත්තර 
ෙදන්නම්. ළඟදීම අපි යාපනයට ඇවිල්ලා යාපනෙය් මාධ්යෙව්දීන් 
හමු ෙවලා ඒ පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නම්. ඒ අය ෙමෝටර් සයිකල් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒවාත් ෙදනවා. අනුර පියදර්ශන යාපා 
මැතිතුමාත් වටිනා අදහස් කිව්වා. ෙහේෂා විතානෙග් මැතිතුමා අපි 
ෙදෙදනා ගැන -මමත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් ගැන- ෙහොඳ 
කිව්වා. ඒ තැබූ විශ්වාසය අබමල් ෙර්ණුවකින්වත් කඩ කරන්ෙන් 
නැතිව කටයුතු කරනවාය කියන එක මම පකාශ කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව තත්පරයක් ෙදන්න. 

ෙමොකද, ෙම් අයට ස්තුති ෙනොකෙළොත් ෙහොඳ නැහැ. දැන් කෑම 
ෙවලාව ෙන්. තව විනාඩි ෙදකකට ෙපොඩි චාන්ස් එකක් ෙදන්න 
කියලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ කිහිප ෙදනා ගැන මම 
කියනවා. නිරතුරුවම හැම ෙදයකටම සිය ආශිර්වාදය පිරිනමන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, කීර්තිමත් ජනමාධ්ය පවුලකින් පැවත 
එන, ෙම් විෂයය පිළිබඳ පරිණත දැනුමක් තිෙබන, හැම විටම 
අවශ්ය සියලු මඟ ෙපන්වීම් මා ෙවත ලබා ෙදන මෙග් නායක    
ගරු අගමැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම දින 100 රජෙය් මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට ඉඳලා අද මෙග් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට පත් වුණු ෙම් විෂයය ෙහොඳට දන්නා 
කරුණාරත්න  පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ඉතාම 
පළපුරුදු දක්ෂ ෙල්කම්වරෙයක් වන, මට නිතරම සහාය ෙදන 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ඩබ්ලිව්.එම්. වජිර නාරම්පනාව මැතිතුමාට, 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් අති ෙර්ක ෙල්කම් එච්.ඩී.එස්. මල්කාන්ති 
මැතිනිය, බී.ෙක්.එස්. රවීන්ද මැතිතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය  අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් 
චන්දා මියන්වල මහත්මිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, ෙල්ක්හවුස් 
ආයතනයට සුපිරිසිදු නායකත්වයක් ෙදන කාවන් රත්නායක 
මැතිතුමා ඇතුළු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට, ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව 
ෙගොඩගන්න විශාල කැපවීමක් කරන නීතිඥ රවි ජයවර්ධන 
සභාපතිතුමාත්, අධ්යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය සුනිල් ශාන්ත 
මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ITN හිටපු සභාපති 
අෙප් වර්තමාන ජපන් තානාපති මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත් 
දිසානායක මැතිතුමාට, වර්තමාන සභාපති ෙහේමසිරි පනාන්දු 
මැතිතුමාට සහ කියාකාරි අධ්යක්ෂ ධනුෂ්ක රාමනායක මැතිතුමාට, 

ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ෙගොඩගන්න මහා කාර්යභාරයක් ඉටු කරන 
නීතිඥ නන්ද මුරුත්ෙතට්ටුවගම සභාපතිතුමා, අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ඒරානන්ද ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, 
ෙහොර ගුහාවක් වශෙයන් තිබූ රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් අද 
පිරිසිදු පාලනයක් ෙගන යන මෙග් මිත රවි කලංසූරිය 
සභාපතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම ජාතික චිතපටි සංස්ථාෙව් සභාපති 
නීතිඥ දීපාල් චන්දරත්න මැතිතුමාට, කියාකාරි අධ්යක්ෂ ආචාර්ය 
සම්පත් සුබසිංහ ආරච්චි මැතිතුමාට, සැලසිෙන් ආයතනෙය් 
සභාපති තුසිත ජයවර්ධන මැතිතුමාට, රජෙය් 
මුදණාලයාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට, පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය දර්ශනී ගුණතිලක 
මැතිනිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මාෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය 
පකාශ කරනවා. ෙම් සියලු ෙදනාම  මට ෙදන සහෙයෝගය මම 
ඉතාම අගය කරනවා.  

අෙප් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවල සියලුම ෙදනා ඉතාමත්ම 
සුහදශීලිව වැඩ කරනවා. සියලු මාධ්ය ආයතන, ෙපෞද්ගලික මාධ්ය 
ආයතන, මාධ්යෙව්දීන්, මෙග් මාධ්ය මිතුරන් හැම ෙදනාටම මාෙග් 
හෘදයාංගම ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කියූ අඩුපාඩුත් 
ඊළඟ වසර ෙවනෙකොට අපි ඉවර කර ෙපන්වනවා. ඊළඟ 
අවුරුද්ෙදත් පසු ගිය කාලෙය් දූෂණ ගැන මිසක්, අෙප් කාලෙය් 
දූෂණ ගැන කථා කරන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියන කාරණයත් 
පකාශ කරමින් මට අමතර කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 
ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

  
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                         

අ. භා. 1.00ට  නැවත  රැසව්ිය. 
அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
 
 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
මූලාසනය සඳහා ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 

ෙයෝජනා කරන ෙමන් ගරු මන්තීතුෙමකුෙගන් කරුණාෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
 
"ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා  මූලාසනය 

ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப  மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தனஅவர்கள் அக்கிராசனத் 

தமர்ந்தார்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත්  සංවර්ධන අමාත්යාංශය - ශීර්ෂ 150, 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය  බලශක්ති අමාත්යාංශය - ශීර්ෂ 119 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලීම පස් වරු1.00 සිට පස්වරු 6.30 
දක්වා. 

වැය ශීර්ෂය කපා හැරීෙම්  ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු               
ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 

 
150 වන ශීර්ෂය.- ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  130 ,000,000 

 
தைலப்  150.-  ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 130,000,000 

 
HEAD 150.-  MINISTER OF PETROLEUM RESOURCES 

DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 130,000,000 

 
119 වන ශීර්ෂය.- විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 294,100,000 

 
தைலப்  119.-  மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 294,100,000  

 

HEAD 119.-  MINISTER OF  POWER AND RENEWABLE ENERGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 294,100,000 

 
[பி.ப. 1.00] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான 
இன்ைறய கு நிைலயில் விவாதத் க்கு எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள 
ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்க க்குாிய  150, 
199 ஆகிய இலக்கங்கைள ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின் 
கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  
மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ெமன 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சின் நிதி 
ஒ க்கீ  மீதான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எம  பிரேதசங்களில் மக்க ைடய 

வாழ்க்ைக இ ட்டாக இ ப்பைதப்ேபால், அவர்களின் 
க ம் இ ட்டாகத்தான் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, கடந்த 

காலங்களில் 'வடக்கின் வசந்தம்' திட்டத்தின் லம் த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட எம  பிரேதசங்களி ள்ள மக்க க்கு இலவச 
மின்னிைணப் கள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால்,  கடந்த சில 
காலங்க க்கு ன்  அ  நி த்தப்பட் க்கிற . அ  
நி த்தப்ப வதற்கு தல் அரசியல் ாீதியாக பல ள்ளவர்கள், 
அதிகாாிக டன் சிேநக ர்வமாக இ க்கின்றவர்கள் 
தங்க ைடய இலவச இைணப்ைபப் ெபற் விட்டார்கள். 
ஆனால், மிகுதியாக இ க்கின்ற எம  மக்க க்கு அந்த 
இலவச இைணப்ைப ெபற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  சூழ்நிைல 
இ க்கின்ற . உண்ைமயில் எந்தவிதமான பின்னணி ம் - 
ெசல்வாக்கும் - இல்லாத ஏழ்ைமக் கு ம்பங்கள்தான் இன் ம் 
இ ட் ல் வா க்ெகாண் க்கின்றன. "தற்ெபா  40,000 

பாய் கடன் அ ப்பைடயில், 7 வ டங்களில் ெச த்தக்கூ ய 
வைகயில், உங்க க்கு மின்னிைணப்  வழங்கலாம்" என்  
அதிகாாிகள் ெதாிவிக்கின்றார்கள். எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இந்த விடயத்ைத மீள்பாிசீலைன ெசய்  அதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

த்த காலத்தில் அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்ட  எம  வன்னி 
மாவட்டமாகும். அங்கு   ட் த் திட்டங்கள் உட்படப் பல 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதாக இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ன்ெமாழி கள் உள்ளன; அைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன். ஆனால், இந்த இலவச மின்னிைணப்ைபப் 
பற்றி இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் எ ம் இடம்ெபறாத  
உண்ைமயில் எமக்கு மனேவதைனயளிக்கின்ற . எம  மக்கள் 
நிச்சயமாக இலவச மின்னிைணப்ைபப் ெபறேவண் ம். 
ஏெனன்றால்,  கடந்த காலங்களில் அவர்கள் தங்க ைடய 
ெசாத் க்கள், உற கள் ேபான்ற எல்லாவிதமான 
இழப் கைள ம் சந்தித்தி க்கின்றனர். இந்நிைலயில், 
தற்ேபா  மீள்கு ேயற்றப்பட்  அங்கு வாழ்கின்ற 
கு ம்பங்க க்காவ  இலவச மின்னிைணப்ைபக் 
ெகா க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அங்கு 
பதி  ெசய் விட்  ெவளிமாவட்டங்களில் இ க்கின்ற 
மக்க க்கு அதைன வழங்குமா  நான் ேகட்கவில்ைல.  

அ த்ததாக, மன்னார் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
மின்சாரம் என்ப  சாபக்ேகடான ஒ  நிகழ்வாகத்தான் 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், அங்கு  ஒேரெயா  line 
மட் ம்தான்  உள்ள . அந்த line உம் கடந்தகால த்தத் க்கு 

ன்  இ க்கப்பட்ட line என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அதில் ஏதாவெதா  சி  பிைழ ஏற்பட்டால், நாள் வ ம் 
எம  மாவட்டம் மின்சாரம் இல்லாத ஓர் இ ண்ட 
பிரேதசமாகத்தான் இ க்கும். தற்ெபா  உப மின்நிைலயம் 
ஒன்ைறப் க்கம்பம் பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்குத் 
திட்டமிட் க்கின்றார்கள். அ  ஒ  தனியார் கம்பனிக்கு 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் க்கிற . அந்த மின் 
நிைலயத்ைத எவ்வள  விைரவாக அைமக்க ேமா, 
அவ்வள  விைரவாக அைமப்பதற்கு நீங்கள் அ த்தம் 
ெகா க்க ேவண் ம். அப்ெபா தான் எம  பிரேதசம் 
மின்சார வசதி ள்ளதாகத் திக ம்.  

அேதேநரம் எம  மாவட்டத்தில் பல கிராமங்கள் மின்சார 
வசதியின்றிக்  காணப்ப கின்றன. அங்கு ஓாி  க க்கு 
அல்ல, பல கிராமங்க க்ேக மின்சார இைணப்  இல்ைல. 
அங்கு கடந்த இரண்  வ டங்க க்கு ன்  பல 
கிராமங்களில் மின் கம்பங்கள் நாட்டப்பட்டன. ஆனால், 
அந்தக் கம்பங்களில் மின்கம்பிகள் ெபா த்தப்படவில்ைல. 
ஏன், இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெப கின்றன என்  
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ெதாியவில்ைல. இவர்கள் ஒ  திட்டமில்லாமல் மின்கம்பங்ைள 
நாட் கின்றார்களா அல்ல  அங்கு transformer 
ெபா த்தப்படவில்ைலயா என்ப  ெதாியவில்ைல. அங்கு 
ேதர்தல் காலங்களில் மின்கம்பங்கள் நாட்டப் 
ப கின்றேபாதி ம் அைவ அப்ப ேய மின்னிைணப்பின்றிக் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தில் 120 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட ேகாயில்குளம் கிராமத்தில் 
மின்னிைணப்  இல்ைல. இேதேபான்றெதா  கிராமம் 
கா யிேலா, மாத்தைறயிேலா, ெபாலன்ன ைவயிேலா 
இ ந்தால் அங்கு நீங்கள் மின்சாரம் வழங்காமல் 
இ ப்பீர்களா? நிச்சயமாக இரண்  தினங்க க்குள் மின்சாரம் 
வழங்கு ர்கள்.  

இன்  எம  பிரேதசத்தி ள்ள பல கிராமங்கள் மின்சார 
இைணப்  இல்லாத கிராமங்களாக இ க்கின்றன. எம  
மக்க ம் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள். இந்த நாட் ல் 
அவர்க க்கும் சகல உாிைமக ம் உண் . ஆகேவ, நீங்கள் 
எம  மக்கள்மீ  பாரபட்சம் காட்டக்கூடா . உங்க ைடய 
பிரேதசங்கைள நீங்கள் எவ்வள  அபிவி த்தி ெசய்கின் 
றீர்கேளா, அேதேபான்  எங்க ைடய கிராமங்கைள ம் 
தய ெசய்  நீங்கள் அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம். எம  
கிராமங்கள் பலவற் க்கும் மின்சார இைணப் க்கைள நீங்கள் 
வழங்க ேவண் ம் என்  நான் இந்த ேநரத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாேற ல்ைலத்தீ , வ னியா, 
கிளிெநாச்சி மாவட்டங்களி ம் மின்சார இைணப்  இல்லாத 
கிராமங்கள் இ க்கின்றன. எனேவ, தய ெசய்  த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கைள ன்னிைலப்ப த்தி அந்த 
மக்க க்கு மின்சாரம் வழங்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

GCE (O/L) பாீட்ைச ஆரம்பமாவதற்கு தல்நாள் வட 
மாகாணத்தில் மின்சாரம் இல்ைல. உண்ைமயில் 
அ ராத ரத்தில் ஏற்பட்ட தவ  காரணமாகத்தான் அங்கு 
மின்சாரம் இ க்கவில்ைல. ஆனால், "நாைளக்குப் பாீட்ைச 
நடக்கவி க்கின்ற ; ஆைகயால் மின்சாரத்ைத நிற்பாட் விட் 
டார்கள்" என் தான் எம  மக்கள் எண்ணினார்கள். 
அப்ப த்தான் அவர்களின் மனம்  எண் கின்ற . காரணம், 
எம  மக்கைளத் தாழ்  மனப்பாங்குடன் அரசாங்கங்கள் 
பார்த்  வந்தி க்கின்றன. அந்தத் தாழ்  மனப்பாங்ைகப் 
ேபாக்கேவண் ம். அதற்கு நீங்கள் அவர்களிடம் ேநர யாகச் 
ெசன்  அவர்களின் குைறகைளத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். 

த்தத்ைத த்த  ெபாிய விடயமல்ல. அவர்களின் 
ேதைவகைள நிைற ெசய்  அவர்களின் மனங்கைள ெவல்ல 

யற்சிக்க ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  குறிப்பாக எம  மன்னார், ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் மின்சார சைபக்கு crane வசதி இல்ைல. 
மின்சாரத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் 
இப்ெபா  இங்கு இ க்கின்றார். தய ெசய்  அைமச்சர் 
அவர்கள் ல்ைலத்தீ  மற் ம் மன்னார் மாவட்ட மின்சார 
சைபக க்கு அவசரமாக crane கைள வழங்க ேவண் ம். 
அப்ெபா தான் அந்த மாவட்டங்களில் மின்சார விநிேயாகம் 
பற்றிய குைறபா கைள உடன் தீர்த் ைவக்க ம். 
இப்ெபா  அங்கு crane ேதைவ ஏற்பட்டால், வ னியா க்கு 
அறிவிக்கப்ப கின்ற . வ னியாவில் அதற்கான ேவைல 
இல்லாவிட்டால்தான் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அங்கு crane ஐ 
அ ப்பி ைவப்பார்கள். இல்லாவிட்டால் அங்கு அ  
வ ம்வைர காத் க்ெகாண் க்க ேவண் ம். ஆகேவ, 

மன்னார் மாவட்டத் க்கும் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கும் 
crane வழங்கப்பட ேவண் ம் என்  நான் தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், மன்னார் மாவட்டத்தில் மின்சாரப் 
ெபாறியியலாளர் ஒ வர் இல்ைல. மின்சாரப் ெபாறியியலாளர் 
இல்லாமல்தான் அங்கு மின்சார சைப இயங்குகின்ற . 
உண்ைமயில் அதற்குத் தகுதியான ஆட்கள் இல்லாதவிடத்  
பல தவ கள் ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்பி க்கிற . 
மின்ெபாறியியல் கல்வி கற்றவர்கள் எத்தைனேயா ேபர் 
ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்ெவா  மின்ெபாறியியலாளைர 
நியமித்தால் அவர்க க்கும் நீங்கள் ேவைலயளித்ததாக 
அைம ம். எனேவ,  இ சம்பந்தமாக நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

மன்னார் நகரமான , மதவாச்சியி ந்  80 கிேலாமீற்றர் 
ரத் க்கப்பால்தான் இ க்கின்ற . எம  

பிரேதசங்களி ள்ள கிராமங்க க்கு அப்பால் ெசல் ம்ேபா  
பல கா கள் இ க்கின்றன. அந்தப் பாைதகளில் ெத  
மின்விளக்குகள் இல்ைல. அங்கு இர  ேநரத்தில் 
யாைனகளின் அச்சு த்தல் இ க்கிற . நான் குறிப்பி வ  
கிராமங்களில் அல்ல. நாங்கள் கா க க்குள்ளால் 
பயணிக்கின்றேபா  எம  வாகன ெவளிச்சத்தில் மட் ம்தான் 
யாைன இ க்கின்றதா என்  பார்க்க ம். ஆனால், 
கட் நாயக்கவி ந்  ெகா ம்  வ கின்ற பாைதயில் 
இரவில் ஒ  சின்ன நாய்க்குட்  ேபானால்கூடத் ெதாி ம். 
அந்தள க்கு அதிகமாக ெத  மின்விளக்குகள் 
ேபாடப்பட் க்கின்றன. எம  பிரேதசங்களில் நகரப் 
பகுதிகளில் சில பிரேதச சைபகள் லம் ெத  மின்விளக்குகள் 
ேபாடப்பட் க்கின்றன. நான் RDAக்குாிய ெப ம் திகளில் 
ெபா த்தப்ப ம் மின்விளக்குகைளப் பற்றித்தான் 
குறிப்பி கிேறன். எனேவ, இ  சம்பந்தமாக எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் கூ ய கவனெம க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இன்  காைலயில் ெவகுசன ஊடக அைமச்சுக்குாிய 
விடயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன. அந்த விவாதத்தில் ேபச 
எனக்கு ேநரம் கிைடக்காததால், இச்சந்தர்ப்பத்திேல அ  
சம்பந்தமான ஒ சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். நாங்கள் ெசால்பவற்ைறச் சாியாகச் 
ெசய்கின்ேறாமா என்  media தான் இன்ைறக்கு 
நிர்ணயிக்கின்ற . கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ன்னாள் 
ஜனாதிபதி அவர்கள் பத்திாிைகயாளர்க க்கு வி ந்  
ெகா ப்பதாக அவர்கைள அைழத் ச் சாப்பா ம் 
ெகா த் விட் , "இந்த இந்த விடயங்கைள நீங்கள் 
ெசய்யேவண்டாம்" என்  அதிகார ர்வமாக அச்சு த்தி 
அ ப் வார். பா காப் ச் ெசயலாளர் பத்திாிைககைளத் 
தன  க்கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி ந்தார். ஆனால், 
தற்ெபா  நல்லாட்சி என்  ெசால் கின்ற இந்த 
அரசாங்கத்தில் அவ்வாறான அச்சு த்தல் இல்லாமல் 
குறிப்பிட்டள  ன்ேனற்றம் இ க்கின்ற  என்ப   
உண்ைம. ஆனால்,  ஊடகச் சுதந்திரம் கிைடத்ததாகக் 
க த யா . அைத நீங்கள் க த்தில் ெகாள்ளேவண் ம். 
ஏெனன்றால், ஒ  மாவட்டத்தி ள்ள திைணக்களப் 
பணிப்பாளேரா அல்ல  அரச அதிபேரா ஒ  விடயத்ைதப் 
பற்றிய அறிக்ைகையக் ெகா த் விட் , தங்க ைடய 
ெபயைர அதில் குறிப்பிடேவண்டாம் என்  ெசால்கிறார்கள். 
அவ்வா  ெசால்வதன் ேநாக்கம் என்ன? 
அரசாங்கத்திடமி ந்  ஏதாவ  அ த்தம் வ மா? என்ற ஓர் 
அச்சம் அவர்க க்கு இ ப்ப தான். இப்ெபா  பல 
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ெசய்திகளில், "ெபயர் குறிப்பிட வி ம்பாத அதிகாாி" என்  
குறிப்பிடப்பட் ப்பைத நாம் காண கின்ற . 
அவ்வாெறன்றால், அதன் ேநாக்கம் என்ன? அவர் மனதளவில் 
அச்சத்ேதா தான் அந்த அறிக்ைகையக் ெகா த்தி க்கின்றார் 
என்ப தான்.  எனேவ, ஊடக சுதந்திரம் என்ப  

ைமயானதாக இ க்க ேவண் ம். 

ேம ம், ஊடகவியலாளர்க க்கான வசதிகைள 
வழங்குைகயில் எம  பிரேதசத்தின் ெசய்தியாளர்க க்கும் 
நீங்கள் ன் ாிைமயளிக்க ேவண் ம் என் ம் நீங்கள் அ த்த 
வ ட இ திக்குள் ெகா ப்பதாக இ க்கும் 2000 ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்களில் எம  வடபகுதி பத்திாிைகயாளர்க ம் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், இ தியாக, வன்னியில் பல அநீதிகள் நடந்தன. 
அந்த அநீதிகளில் குறிப்பிட்ட சிலவற்ைறச்  சர்வேதசத் க்கு  
ெதாியப்ப த்திய அைனத் ப் பத்திாிைகக க்கும் 
பத்திாிைகயாளர்க க்கும் இச்சந்தர்ப்பத்திேல என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். குறிப்பாக, Channel 4  
ெதாைலக்காட்சியின் ெசய்தியாளர் ெகலம் மக்ேர அவர்க க்கு 
என  விேசட நன்றிைய இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் , என  
உைரைய  க்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි 24ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 1.16] 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு  (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරිය වශෙයන් ෙමම වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳ විවාදයට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය කියලා කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් තිෙබන 
ඉතාමත් වැදගත් අමාත්යාංශයක් ෙලස මම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඛනිජ ෙතල්වලට තිෙබන ඉල්ලුමත්, ඛනිජ ෙතල් පාවිචියත් 
දවසින් දවසම වැඩි ෙවනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථික, සාමාජීය හා 
සංස්කෘතික වර්ධනයට අෙප් අමාත්යාංශය සෘජුවම සම්බන්ධ වී 
තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් පධාන අරමුණ වන්ෙන්, අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලා එයට සම්බන්ධ 
නිෂ්පාදන කියාවලිය සඳහා  අවශ්ය ෙලස අඛණ්ඩව ඉන්ධන 
සැපයීෙම් කියාදාමය පවත්වා ගැනීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
අෙප් රෙට් ජනතාව විසින් ෙම් රෙට් පාලන කමෙයහි  ඓතිහාසික 
ෙවනසක් ඇති කළා. ඒ ෙවනසත් සමඟ අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා 
ෙලස අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පත් වුණා. 
අගමැතිතුමා ෙලස ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පත් වුණා.  
ෙමම  දින 100ෙය් විප්ල වෙය් මූලිකව දියත් වුණු කාරණා අතරින් 
හැම ෙකනාම බලාෙපොරාත්තු වුණු විධියට  ඉන්ධන මිල සෑෙහන 
පමාණයකින් අඩු කරන්නට නව රජයට හැකි වුණා. 

2015 ජනවාරි මාසෙය් 20 වැනිදා තිබුණු  මිල ගණන් අනුව 
Lanka Petrol 95 Octane වර්ගය රුපියල් 150 ඉඳලා රුපියල් 117 
දක්වා මිල අඩු කරලා, රුපියල් 33ක  සහනයක් ජනතාවට ලබා 
දුන්නා. Lanka Petrol 95 Octane රුපියල් 158 ඉඳන් රුපියල් 128 
දක්වා මිල අඩු කරලා රුපියල් 30ක සහනයක් ලබා දුන්නා. ලංකා 
සුදු ඩීසල් රුපියල් 111 ඉඳලා රුපියල් 95 දක්වා මිල අඩු කරලා 
රුපියල් 16ක සහනයක් ලබා දුන්නා. Lanka Super Diesel 4 Star 
කියන වර්ගය රුපියල් 133 ඉඳලා රුපියල් 110 දක්වා මිල අඩු 
කරලා රුපියල් 23ක සහනයක් ලබා දුන්නා. ලංකා භූමිෙතල් මිල 
රුපියල් 81 ඉඳලා රුපියල් 65 දක්වා අඩු කරලා රුපියල් 16ක 
සහනයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම නැවතත් 2015 ජනවාරි 29 
වැනිදා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් 65ට 
තිබුණු භූමිෙතල් රුපියල් 59ක් දක්වා මිල අඩු කළා.  ෙමවර අය 
වැෙයන් නැවතත් රුපියල් 59ට තිබුණු භූමිෙතල් රුපියල් 49 දක්වා 
මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා කාර්මික භූමිෙතල් 
රුපියල් 110 ඉඳලා රුපියල් 94 දක්වා අඩු කරමින් රුපියල් 16ක 
සහනයක් ලබා දුන්නා.  නැවත රුපියල් 65 ඉඳලා 59 දක්වා මිල 
අඩු කළා. එතෙකොට රුපියල් 06ක සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා.  
ෙම් වාෙග් සහන ලබා ෙදමිනුයි අපි ආණ්ඩු කරන්න පටන් ගත්ෙත්.  

2015 අෙගෝස්තු 17 වැනිදා පැවැතී පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පසුව රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා කරපු විධියට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ජාතික 
රජයක් පිහිටුවන්න අපට හැකි වුණා. ජාතික රජෙය් පතිපත්තිවලට 
අනුකූලව නව අමාත්ය මණ්ඩලය ස්ථාපිත කිරීෙම් දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් ඇමති ධුරයට චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මැතිතුමාව පත් 
කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් 
එම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමති ධූරයට මා ෙතෝරා  පත්කර 
ගනු ලැබුවා. ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් මාෙග් කෘතඥතාව පිරි නමන්න මම කැමැතියි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වූ විධියට එතුමන්ලා ෙදෙදනා ඉතාමත්  විශ්වාසෙයන් යුතුව 
භාරදුන්  ෙම් අමාත්යාංශය ඉතා වගකීෙමන් යුතුව අවශ්ය ඉලක්ක 
කරා ෙගන යෑමට ගරු ඇමතිතුමාත් මමත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිකම ලැබුණාම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පැවැසුෙව්, ෙමම 
අමාත්යාංශය ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශයක් බවයි. ඒ වාෙග්ම 
දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම, මැරකම යන ෙම් සියලු ෙද්වල්වලිනුත්  
ෙමම  අමාත්යාංශය ඉදිරිෙයන් සිටිනවා කියලායි.  

රෙට් ජනතාවෙග් සිත් තුළ කිඳා බැස තිෙබන ෙම් අදහස  
ෙවනස් කරන්න ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත්, ෙල්කම්තුමියත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ආයතනයට අනුබද්ධිත සියලුම ආයතනවල 
සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයත්, ෙසේවක මණ්ඩලයත්  
අපි හැෙමෝම වැඩ කරනවා.ෙම් අදහස ෙවනස් කරන්න හැකි ෙව්වා 
කියා අපි හැෙමෝම පාර්ථනා කරනවා. 

මුලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශයට ආයතන 
හතරක් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා නම්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව, සීමාසහිත  ලංකා  ඛනිජ ෙතල් පර්යන්ත 
සමාගම, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන  කාර්යාංශය, සීමාසහිත  
පැලිප්ෙටෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම. ෙම් ආයතන සියල්ලම 
එකතුෙවලා විශාල  කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් පධාන කාර්යයන් සලකා බැලුෙවොත් කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඛනිජ ෙතල් ආශිත නිෂ්පාදන හා 
ස්වාභාවික ගෑස්  ආනයනය කිරීම, ඒවා පිරිපහදු කිරීම, ගබඩා 
කිරීම, ෙබදා හැරීම, අෙළවි කිරීම, ෙබොරෙතල් පිරිපහදු කිරීම, 
ඛනිජ  ෙතල් ගෙව්ෂණ කටයුතු කිරීම, ඉන්ධන සැපයීමට හා ෙබදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැරීමට අදාළ වන යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරීම යන ෙම්වා   
අෙප්  අමාත්යාංශයට අයත් පධාන කාර්යයන් විධියට  නම් 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් ආයතනවල වගකීම, කාර්යක්ෂමතාව 
ඵලදායීව ඉටු කරන්න ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය, ඇමතිතුමාත්  සමඟ සාකච්ඡා කර, පසු ගිය මාස 
කිහිපය තුළ  ඉතා වැදගත්  පතිපත්තිමය  තීරණ රාශියකට 
එළඹුණා.  ෙම් ආයතන හත ෙර් ඉලක්ක හා අරමුණු  නිසි පරිදි 
කියාත්මක  වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු කර ගන්න අපි   මාසික 
සමාෙලෝචන රැස්වීම්  පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම ක්ෙෂේත පරීක්ෂණ 
තිෙබනවා. ඒ හැම ෙදයක්ම අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යනවා. ෙමම 
අමාත්යාංශයට අයත් පධානම ආයතන ෙදක වන  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්   සහ ඛනිජ ෙතල් ෙතොග ගබඩා 
පර්යන්තෙය් විශාල  කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා.  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 2642ක් සහ ඛනිජ 
ෙතල් ෙතොග ගබඩා පර්යන්තෙය් 3102ක් ෙසේවය කරනවා. ෙමම 
ආයතනවලට අනුපිළිෙවළින්  වර්ෂයකට බිලියන 7.5ක් හා ඛනිජ 
ෙතල් ෙතොග ගබඩා පර්යන්තයට  බිලියන  5.1ක් පමණ ෙසේවක 
වැටුප් වශෙයන් ෙගවනවා. ඇත්තටම කියන්නට කනගාටුයි, ෙමම 
ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන් පසු ගිය කාල වකවානුෙව්  
රා ජකාරිවලට අමතරව ෙවනෙවන ෙද්වලටත් ෙයොදා ෙගන 
තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන්  ගත්ෙතොත්  දිවි නැගුම පනත අනුමත 
කරන්න සහෙයෝගය දක්වන්න ඒ ෙසේවකයන් ෙයොදා ෙගන 
තිෙබනවා.  ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට  "හූ "      කියන්නත් 
එක්ක ෙගන ගිහින්  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් ෙමොකක් ෙහෝ 
උද්ෙඝෝෂණයක්  පවතිනවා නම්  ඒවා ට ''සෙපෝර්ට්'' එකටත් ෙම් 
ෙසේවකයන් තමයි අරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී අපට 
එෙහම අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනය අපි දැන්  
ආයතනය තුළ නවත්වා තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී එවැනි  ෙදයක් 
ෙනොවන බව ස්ථිරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංස්ථාෙව්  ඛනිජ ෙතල් 
ෙතොග ගබඩා පර්යන්ත ෙය්   පරිසරය ෙවනස්  ෙවලා  තිෙබනවා. 
සියලුම නිලධාරින්, ෙසේවකයින්  තමන්ෙග් ආයතනය ලාභ ලබන 
ආයතනයක් බවට පත්කරන්න ඕනෑය කියන අරමුෙණන් වැඩ 
කරනවා.   නිල්පාට, රතු පාට, ෙකොළ පාට ෙභ්දය නැති ෙවලා 
ගිහින්   තිෙයනවාය  කියන  තරමට අපි එකතුෙවලා වැඩ කරන 
බව  මම කියන්න කැමතියි. ඒ ගැන  අපි ෙලොකු  සතුටක් ලබනවා.  

2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ  දීර්ඝ කාලීන මූල්ය 
පාඩුවකට  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත  සංස්ථාව පත් වී තිබුණා.  
ආදායම් තත්ත්වය  යහපත් තත්ත්වයකට නැඹුරු කර ගැනීෙම්  
අරමුණින් විවිධ තීන්දු තීරණ අපට ගන්නට සිද්ධ වුණා.  
ෙබොරෙතල් සහ පිරිපහදු කළ ඛනිජ ෙතල් ආනයනය  
විනිවිදභාවයකින් කිරීමට  අමාත්යාංශය කටයුතු  කර තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම ක්ෂණික මිලදී ගැනීම්වලදී  ඉහළ මිලක්  premium 
විධියට ෙගවන්නට සිද්ධ වුණා. ඒක අඩු කරගන්න අපි දීර්ඝකාලීන 
ගිවිසුමකට එළඹ තිෙබනවා. ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව පාඩු ලැබීමට 
මූලික  කරුණු කිහිපයක් ෙහේතු වුණා. 

පළමුවැන්න නම්, ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදනවල ආනයනික 
පිරිවැය ඉහළ යාම. ඒ ඉහළ යාමට අනුරූපව අපි ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සිල්ලර මිල ගණන් පිළිබිඹු වන යාන්තණයකට ගිෙය් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම රුපියෙල් අගය දැඩි ෙලස අව පමාණයකට ලක් 
වුණා. රාජ්ය බැංකු ෙදකට ෙගවීමට ඇති විෙද්ශ විනිමය ණය 
පමාණය අපට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති පමාණයකට ඇවිත් 
තිබුණා. ඒ ෙමොකද, ජනවාරි 01ෙවනි දා රුපියල් 132.50ට මිලදී 

ගත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියෙල් අවපාතයත් සමඟ 2015 
ෙදසැම්බර් 10 වන විට රුපියල් 143.33 දක්වා ෙවනස් වුණා.  

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලැබීමට ෙර්ගු බද්දත් 
බලපෑවා. අපි ෙද්ශීයව ඉන්ධන මිල ගණන් පහත ෙහළීමක් කළත් 
ෙපටල් ලීටරයක් සඳහා අය කරන ෙර්ගු බද්ද ෙවනස් කෙළේ නැහැ. 
එය රුපියල් 35කින් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම ඩීසල් ලීටරයක ෙර්ගු 
බද්ද රුපියල් 5කින් වැඩි කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට අපි ඛනිජ ෙතල් 
ආනයනය කරන්ෙන් පධාන රාජ්ය බැංකු ෙදෙකන් ගන්නා 
ණයවලින්. 2015.11.30 වන විට රාජ්ය බැංකු ෙදකට රුපියල් 
බිලියන 348ක් ආනයන බිල් පත් සඳහා විෙද්ශ විනිමය ෙලස 
ෙගවන්නට තිබුණා. ෙමම ණය මුදල නඩත්තු කිරීම සඳහා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට මාසයකට රුපියල් බිලියන 1.2ක 
මුදලක් ෙපොලිය වශෙයන් බැංකුවලට ෙගවන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඉන්ධන පිරිවැයට වඩා අඩු මිලට තමයි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අෙළවිය ඇති වුෙණ්. අපි සහනාධාර විධියට දුන්නාට, ඒ 
සහනාධාරය සංස්ථාවට ලැබුෙණ් නැහැ. 2007 වර්ෂෙය් සිට 2014 
දක්වා ෙම් අන්දමින් ලැබිය යුතු මුදල රුපියල් බිලියන 310ක් 
පමණ ෙවනවා. ෙම්ක අපට හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
භූමිෙතල් සඳහා ෙම් වන විට දිය යුතු සහනාධාරය රුපියල් 
බිලියන 4.5ක් ෙවනවා. ෙම් මුදල අපිට ෙදන්නම් කියලා රජය 
කැමැත්ත පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 අය වැය 
ෙයෝජනා තුළින් තවත් රුපියල් බිලියන 100ක් ලබා දීමටත්,  2016 
වර්ෂෙය්දී ඒ සඳහා තවත් රුපියල් බිලියන 150ක් ලබාදීමටත් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා කටයුතු කර තිෙබන බව මම පකාශ කරන්නට 
කැමැතියි.  

ශී ලංකාෙව් ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවත්නා සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව ඉතාමත් පැරණි 
ෙතල් පිරිපහදුවක්. ෙමම පිරිපහදුෙවන් නිපදවන නිෂ්පාදනවලින් 
සියයට 33.37ක්ම අපට ලැෙබන්ෙන් දැවි ෙතල් සහ "නැප්ටා" 
ෙලසයි. ඒ අනුව අපට ෙම් පිරිපහදුව අනිවාර්යෙයන්ම නවීකරණය 
කරන්නට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, හැෙදන by-products 
අඩු කරන්ට අවශ්ය නිසා. ෙම් පරිවර්තනය සිදු කරන්නට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් පමණ වැය ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම කෙළොත් අපට ෙම් 
පිරිපහදුෙවන් ඉතාමත් ලාභදායී ෙලස අපි ෙගෙනන බැර ෙතල් 
පිරිපහදු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි.  

බැර ෙතල් ආනයනය කළාට පසුව ඒවා ඉක්මනින් ෙතල් 
ගබඩා සංකීර්ණයට පවාහනය කිරීම සඳහා අපට දැනට තිෙබන 
පහසුකම් පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් පමාද ගාස්තු 
ෙලස අපට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2.41ක් පමණ 
ෙගවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන දැනට කථා කරෙගන 
යනවා. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් පමාද ගාස්තු අවම කරන්න, 
එෙහම නැත්නම් නැති කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට කියන්නට සිදු ෙවනවා, 2015.11.30 වන විට සංස්ථාෙව් 
තිෙබන ෙවෙළඳ ණය පිළිබඳව. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන් 
ඉන්ධන සපයා ෙදන ආයතන අතර, බලශක්ති අංශෙයන් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය පමුඛ ෙවනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් 
අපිට ලැෙබන්නට තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 4,861.63ක්. ඒ 
වාෙග්ම, ඒඊඑස් කැළණිතිස්ස එෙකන් රුපියල් මිලියන 
2,366.94ක් ලැෙබන්නට තිෙබනවා. ෙනොර්දර්න් පවර් ෙකොම්පැනි 
ලිමිටඩ් එෙකන් රුපියල් මිලියන 260.2ක් අපට ලැෙබන්නට 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට බලශක්ති අංශෙයන් පමණක් රුපියල් 
මිලියන 7,488.77ක් ලැෙබන්නට තිෙබනවා.  
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ඒ වාෙග්ම ගුවන් ෙසේවා අංශෙයනුත් අපට මුදල් ලැෙබන්නට 
තිෙබනවා. ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ලිමිටඩ් එෙකන් රුපියල් 
මිලියන 6,302.09ක් සංස්ථාවට අය ෙවන්නට තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ණය මුදලක් වශෙයන් ශී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් ලිමිටඩ් 
එකට දීලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 3,168.11ක්. මිහින් ලංකා 
(පුද්) සමාගෙමන් රුපියල් මිලියන 536.66ක් ලැෙබන්නට 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ගුවන් ෙසේවා අංශෙයන් පමණක් අපට රුපියල් 
මිලියන 10,006.86ක් ලැෙබන්නට තිෙබනවා.  

අපට රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවලිනුත් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ලැෙබන්නට තිෙබනවා. ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 286.56ක් ලැෙබන්නට තිෙබනවා. ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙවන් රුපියල් මිලියන 516.41ක් ලැෙබන්නට තිෙබනවා. 

ශී ලංකා නාවික හමුදාෙවන් ලැබිය යුතු මුළු මුදල රුපියල් 
මිලියන 396.05යි. ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙවන් ලැබිය යුතු මුදල, 
රුපියල් මිලියන 297.97යි. ශී ලංකා ෙපොලීසිෙයන් ලැබිය යුතු 
මුදල, රුපියල් මිලියන 96.18යි. රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින්, 
රුපියල් මිලියන 1,593.17ක් අපට ලැෙබන්න තිෙබනවා.  

අෙනකුත් රාජ්ය ආයතන ගත්ෙතොත්, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ලැබිය යුතු මුළු මුදල, රුපියල් මිලියන 336.72යි. 
පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ලැබිය යුතු මුදල, රුපියල් 
මිලියන 428.57යි. ලිට්ෙරෝ ගෑස් සමාගෙමන් ලැබිය යුතු මුදල 
රුපියල් මිලියන 17.88යි. අෙනකුත් රාජ්ය ආයතනවලින් ලැබිය 
යුතු මුළු මුදල, රුපියල් මිලියන 1,066.31යි. ෙම් අනුව, රාජ්ය 
ආයතනවලින් ලැබිය යුතු මුදල්වල මුළු එකතුව, රුපියල් මිලියන 
20,155.11යි. ෙම් සඳහා ණය සහන කාල සීමාවක් දීලා තිෙබනවා. 
ණය සහන කාල සීමාව තුළ අපට ලැෙබන්න තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 
මිලියන 10,402.44යි. කල් ඉකුත් වූ -ණය කාල සීමාවත් පසු කළ- 
ලැබිය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 9,752.67යි.  ඒ මුදල ආයතනයට 
ණය වශෙයන් ලැෙබන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආයතනය ණයවී තිෙබන පමාණය කීයද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ආයතනය ණයවී තිෙබන පමාණයත් මා කියන්නම්. ගරු 

මන්තීතුමා, ආයතනය බැංකුවලට ණය වී ඇති පමාණයද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ආයතනය රුපියල් බිලියන 380ක් ණයයි. ඒ ලංකා බැංකුවට  

සහ මහජන බැංකුවට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, ෙතල් සංස්ථාෙව් ඇත්ත 

වසාෙගන තිබුණු චිතය සැලකිය යුතු පමාණයකින් එළිදරව් කරන 

එක පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා දැනගන්න 
කැමැතියි, ෙද්ශීය බැංකුවලට අමතරව, ෙතල් සංස්ථාව 
ෙඩොලර්වලින් විෙද්ශීය ණය ගැනීමක් සිදු කර තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
දැනට අරෙගන නැහැ.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමා, එක්සිම් බැංකුවකින් ලබාගත් ණය මුදලක් 

තිෙබනවා. ඒ, ෙපොඩි ගණනක්. ඒකත් පර්යන්තයක් සංවර්ධනය 
කිරීමට ගත් ණයක්. ඒක ෙබොෙහෝ දුරට ෙගවා අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
එය කලින් ගත් එකක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමිය ළඟ ෙතොරතුරු 

තිෙබනවා නම්, තවත් එක් කාරණයක් ගැන මා දැනගන්න 
කැමැතියි. ෙහජින් ගිවිසුම නිසා ඇති වූ පාඩුව ෙවනුෙවන් 
ෙගවන්න සිදු වී තිෙබන මුදල් භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙගවනු 
ලබනවාද; ෙතල් සංස්ථාව විසින් ෙගවනු ලබනවාද; ෙම් වන විට 
ෙකොපමණ ෙගවා තිෙබනවාද? නඩු ගාස්තු ආදි සියල්ෙල් එකතුව 
කීයද?  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Deutsche Bank එක සමඟ තිබුණු නඩුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 

93ක් ෙගවන්න තීන්දු ෙවලා තිබුණා. අපි අභියාචනා කර 
තිෙබනවා. නමුත් සමථයකට ඇවිත් තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 
26කට සමථයක් කරන්න. ඒ පිළිබඳව ආර්ථික කටයුතු උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්ත් කථා කරන්න ෙයදුණා. අපි භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ඉල්ලා තිෙබනවා, ෙම් මුදල් ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරන්න 
කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට අෙනක් බැංකු? බැංකු තුනක් තිෙබනවා ෙන්. 

Citibank එෙක් නඩුව අපට වාසි වන විධියට විසඳුණා. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙකොමර්ෂල් බැංකුව දැනට නඩුවක් දාලා තිෙබනවා. නමුත් 

කල් ඉකුත් ෙවලාද කියන පශ්නයක් තිෙබනවා. මහජන බැංකුව 
නඩු දාලා නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒවා, ලංකාව ඇතුෙළේ ඒවා ෙන්. විෙද්ශීය බැංකු තුනක් 

තිබුණා.  

1701 1702 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්, ඒ විෙද්ශීය බැංකු තුන තමයි, Standard Chartered Bank, 

Citibank, Deutsche Bank. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Citibank එෙක් නඩුව අපට වාසි වන විදියට විසඳුණා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Citibank එෙක් නඩුව අපි දිනුවා. Standard Chartered Bank 

එෙක් නඩුව අපි පැරදුණා. ඒක ෙගවා ඉවරයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කීයක්ද ෙගවා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මට ගණන නම් මතක නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි මට වැදගත් වන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම ඔබතුමාට එය කියන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය, කථා කරන්න.  

  
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ගරු 

ඇමතිතුමා ඇතුළුව අපි සියලුෙදනා ෙම් අමාත්යාංශෙය් යම්කිසි 
ෙවනසක් සිදු කළා. ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධ 
කාරණය අප සියලුෙදනාෙග් හිත්වල තිෙබන ෙලොකු ගැටලුවක්. 
මිලදී ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය ඉතා විනිවිදව කියාත්මක කිරීෙම් 
පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙවනදා වාෙග් සැපයුම්කරුවන් කීප 
ෙදෙනකුට ෙනොව, ඕනෑම ෙකෙනකුට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් 
විධියට අප ඒ අවස්ථාව ලබා දී තිෙබන නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම තරගකාරී මිලකට 
ෙබොරෙතල් මිලදී ගන්න අපට හැකියාවක් ඇති වුණා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 49කට තමයි අපට ෙබොරෙතල් 
බැරලයක් ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. නමුත් අපි අවුරුද්ද මුලදී ගත්ෙත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 62.09කට. ඒ වාෙග්ම ෙබොරෙතල් මිලදී 

ගැනීම සම්බන්ධෙයන් එක එක specifications තිෙබනවා. ඒ 
මඟින් අඩු සල්ෆර් අගයක් තිෙබන, පරිසර හිතකාමී ෙපටල්, ඩීසල් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට හඳුන්වා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

පරීක්ෂණාගාර කටයුතු සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ. අපට 
ෙහොඳ පරීක්ෂණාගාරයක් තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණාගාරයට අවශ්ය 
උපකරණ ලබා දීලා, ඒක වැඩිදියුණු කරලා, අපට අවශ්ය 
පරීක්ෂණ කම වැඩි දියුණු කරන්නත් අපි සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මිල සූතය පිළිබඳව ඇමතිතුමා විෙශේෂෙයන් 
විස්තර කරාවි. මිල සූතයක් සෑදීම සඳහා ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ 
සාකච්ඡා පවත්වලා තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය, ලංකා බැංකුව 
සහ අෙප් අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. 
ෙම් වන විට ඒ සාකච්ඡා ෙබොෙහෝ දුරට අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් ඛනිජ ෙතල් මිල ඉහළ පහළ යන අවස්ථාවලදී  එය 
අෙප් රෙට් ෙතල් මිල ෙකෙරහි බලපාන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා 
බලලා, වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්න ඒ තුළින් පුළුවන් ෙවයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැනටත් එකක් තිෙබනවා ෙන්ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
දැනට එකක් තිබුණාට අපි ඒක ෙවනස් කරන්නයි හදන්ෙන්. 

ඒෙක් ෙගොඩාක් වැරදි තිෙබන නිසා.  

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව ෙම් වන විට ඉන්ධන 
පිරවුම්හල් 248ක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා තිෙබනවා, 
පිරවුම්හල් 944ක්. මීට අමතරව ඉන්දියානු ඔයිල් සමාගම සතුව 
තිෙබනවා, පිරවුම්හල් 185ක්. 2012 වර්ෂෙය් දීලා තිෙබනවා, 
පිරවුම් හල් 53ක්, 2013 වර්ෂෙය් දීලා තිෙබනවා, පිරවුම් හල් 
13ක්, 2014 වර්ෂෙය් දීලා තිෙබනවා, පිරවුම් හල් 70ක්. ෙම් 
පිරවුම්හල්වලින් ෙබොෙහෝ පිරවුම්හල් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  වාර්තාවක් 

දීලා තිෙබනවා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ඔව්. එහි තිෙබනවා, නිර්ෙද්ශවලට අනුකූල ෙනොවී                     

තමයි ෙබොෙහෝ ඒවා දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙයන් අපට දීලා තිෙබනවා,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය ෙම් පිළිබඳව ඇගයීමක් කරලා 

තිබුණා, තව දුරටත් අෙප් රෙට් petrol sheds ෙකොයි තරම් 
පමාණයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතෙකොට දැන් ෙම් 
දීලා තිෙබන licence දීලා තිෙබන්ෙන් ඒ තිෙබන නිර්ෙද්ශවලට 
පටහැනිවද, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
සමහර ඒවා පටහැනිව දීලා තිෙබනවා.   

1703 1704 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙම්ක ව්යාපාරයක්. අෙප් අරමුණ තමයි ෙපටල් සහ ඩීසල් උපරිම 
ආකාරෙයන් විකුණන එක. අපි ෙනොෙවයි, petrol sheds පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්. යම් ෙකෙනක් shed එකක් ආරම්භ කරනවා නම්, 
ඒ පුද්ගලයා ඒ සඳහා ආෙයෝජනයක් කරන්න ඕනෑ. ඒක සුළුපටු 
ගණනක් ෙනොෙවයි. එෙහම ආෙයෝජනය කරන්න කැමැති නම්,  
විකුණන ෙකොට, සල්ලි හම්බ ෙවනවා. මම විශ්වාස කරන විධියට 
කිසිම ෙකෙනක් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ, ලාභයක් 
නැත්නම්. ෙයෝජනා සහ ආර්ථික පාෙයෝගිකතාව පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීම සඳහා අපි කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
විධියට කියනවා නම්, සමහර තැන්වල අලුෙතන් petrol sheds 
හදලා තිෙබනවා; පාර මැදින් island එක තිෙබනවා. එතෙකොට 
shed එකට යන්න ඕනෑ වුණාට පාෙර් අෙනක් පැත්තට යන්න 
බැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙපටල් ගහන්න එෙහම වටයක් ගිහිල්ලා 
යන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග් ස්ථාන පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අලුත් පවණතාවක්-[බාධා කිරීමක්] ඒ 
සියල්ල අපි තීන්දු කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 අෙප් අමාත්යාංශයට අනුබද්ධව තිෙබන තවත් ආයතනයක් 

තමයි Polipto Lanka (Private) Lanka කියන ආයතනය. අෙප් 
රෙට් ඉතා විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන ප්ලාස්ටික් 
අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම තමයි අපි ෙම් ආයතනෙයන් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. දැනටමත් අපි ඒ කටයුත්ත 
පරීක්ෂණ මට්ටෙමන් කර ෙගන යනවා. ප්ලාස්ටික්, ඉන්ධන බවට 
පත් කිරීම තමයි ෙම් ආයතනෙය් පධාන වග කීම වන්ෙන්. 
ඉවතලන ප්ලාස්ටික්වලින් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් 
වුෙණොත්, අපට විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් වනවා. 
ප්ලාස්ටික් එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන පිහිටුවලා ෙම් ව්යාපෘතිය වැඩි 
දියුණු කරන්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ෙපොලිප්ෙටෝ ලංකා 
ආයතනෙය් ආනන්ද විතානෙග් මහත්මයාත්, ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලයත්, මධ්යම පරිසර අධිකාරියත් එකතු ෙවලා ෙම් 
සඳහා ෙහොරණ පෙද්ශෙය් කර්මාන්තශාලාවක් පවත්වා ෙගන 
යනවා. කුඩා පරිමාණෙය් කර්මාන්තශාලාවක් දැනට පවත්වා 
ෙගන යනවා. මම ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
තත්ත්වය සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි කිරීමක් කළා.  

අවසාන වශෙයන් මට එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 
අෙප් අමාත්යාංශෙය්, secretariat එෙක් පාග්ධන වියදම්වලට 
රුපියල් මිලියන 160ක් ෙමවර ඉල්ලුවා. නමුත් රුපියල් මිලියන 
20ක් පමණයි, මුදල් ඇමතිතුමා අනුමත කර තිෙබන්ෙන්. එම මුදල 
අපිට ෙකොෙහත්ම පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට කියා සිටිනවා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙවනත් අවුරුදුවල ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා 

තිෙබනවාද? 

ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
අපි රුපියල් මිලියන 160ක් ඉල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපිට  ෙතල් ගෙව්ෂණය කිරීම සඳහා - 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ෙතල් ගෙව්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්යයි. අපි ගෑස් ලබා ෙදන්න 

තමයි, බලාෙගන ඉන්ෙන්. ෙවනදා වාෙග් ෙබොරු ගෑස් ෙනොෙවයි, 
ඇත්ත ගෑස්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
කලින් අවුරුදුවල රුපියල් මිලියන 160ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ෙමවර ලබා දී තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 20යි. ඒ නිසා අපි 

ඉල්ලා සිටි මුදල ලබා ෙදන්නය කියා මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
අෙප් රෙට් තිෙබන වැදගත් අමාත්යාංශයක් විධියට සලකනවා 
වාෙග්ම, එය ලාභ ලැබීෙම් ආයතනයක් බවට පත් කිරීෙම් 
වගකීමත් අපි භාර ගන්නවාය කියන එක පකාශ කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් වැදගත් 

ක්ෙෂේතයක් වන බලශක්ති ක්ෙෂේතයට අදාළව කටයුතු කරන 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් සහ ඛනිජ 
ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයන් විවාදයට 
ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට මටත් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම අපි පළමු ෙකොටම 
හඳුනා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, බලශක්ති ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්නා වූ උපාය මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා. ෙම් 
ගැන ඔබතුමන්ලා සහ අප අතර විවාදයක් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි 
විශ්වාස කරනවා, අප වැනි කුඩා ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක 
බලශක්ති ක්ෙෂේතය ආණ්ඩුෙව් ඒකාධිකාරයක් බවට පත් විය 
යුතුයි කියා. අපි ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතය ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන් ෙවත, ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙවත විවෘත කෙළොත්, 
වළක්වා ගන්න බැරි විධියටම රෙට් ආරක්ෂාව, රෙට් ෙද්ශපාලනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුළුමනින්ම එකී සමාගම් කිහිපයක් තීන්දු කරන මට්ටමට පත් 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ට පුළුවන් ෙතල් මිල වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම 
හරහා ඕනෑම ආර්ථිකයක් වට්ටන්නත්; ඕනෑම රටක් වට්ටන්නත්. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි වැනි කුඩා ආර්ථිකයක් තිෙබන, දැවැන්ත 
ආර්ථිකයක් හිමි ෙනොෙවන රටක බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් ආරක්ෂාව 
රෙට් ආරක්ෂාවට අතිශය වැදගත් ෙවනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය බැලූ 
විට මුළුමනින්ම ෙපන්නුම් කරනවා, ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා. ඒක 
තමයි, වැදගත් ෙවන්ෙන්.  

ෙතල් සංස්ථාෙව් සිදුවීම් ගැන මම ඕනෑ තරම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කර තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඇති වී තිෙබන වංචා, 
දූෂණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. අදත් ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු කිහිපයක් කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ඊට 
වඩා වැදගත් වන්ෙන්, බලශක්ති ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව පවත්නා 
තමුන්නාෙසේලාෙග් උපාය මාර්ගයයි.  

මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් 391 වැනි 
පරිච්ෙඡ්දෙයන් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:  

"රාජ්ය ව්යාපාරවලට අදාළ රජෙය් පතිපත්තිය ආර්ථිකයට අදාලව 
උපායශීලී ෙලස සිදුෙකෙරන ආෙයෝජන මත රඳා පවතිනු ඇත."  

රාජ්ය ව්යාපාරවලට අදාළ රජෙය් පතිපත්තිය, උපායශීලී ෙලස 
සිදු කරන ආෙයෝජන මත රඳා පවතිනවාය කියනවා. ඊට පසුව 
උපායශීලී ඒවා ෙමොනවාද කියා කියනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"...රජෙය් ආෙයෝජන සංයුතියට රජය සතු ව්යාපාර විසින් පවත්වාෙගන 
යන සහ පාලනය කරනු ලබන විදුලිබල උත්පාදනය හා ෙබදාහැරීම, 
වරායන්, ගුවන් ෙතොටුෙපොල, ජල සැපයීම් ආදිෙයහි  ෙකෙරන වැදගත් 
උපායශීලී ෙපොදු පහසුකම් පමණක් ෙනොව ...." 

ඒවා තමයි, උපායශීලී ඒවා කියන්ෙන්. එතෙකොට උපායශීලී 
ඒවා ආණ්ඩුෙව් පැවැත්ම යටෙත් තිෙබන්න ඕනෑය කියනවා. 
තවදුරටත් ෙම න්න ෙමෙහම කියනවා: 

"...ෙමම රජෙය් උපකමය ඒකපාර්ශවීය ෙනොෙව්. එක් අතකින් රජය 
උපායශීලී ෙනොවන වත්කම්වලින් ඉවත් වීමට පසුබට ෙනොවන අතර...."  

 උපායශීලී ෙනොවන වත්කම්වලින් ඉවත් ෙවන්න පසුබට 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ෙහෝටල් ෙහෝ hospital වැනි 
උපායශීලී ෙනොවන වත්කම්වලින් ඉවත් ෙවන්න පසුබට ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම පරිච්ෙඡ්දෙයන් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා: 

"... ෙවළඳෙපොල අධීක්ෂණය කරමින් රෙට් ආර්ථික පතිපත්තියට අනුකූල 
වන්ෙන් නම් උපායශීලී වත්කම්වල ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් 
ආෙයෝජනය කිරීමට ද පසුබට ෙනොවනු ඇත."  

ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? උපායශීලී වත්කම්වල ඇතුළත්, 
විදුලිබල, ඛනිජ ෙතල් වැනි ක්ෙෂේත පවා විවෘත කරන්න සූදානම්. 
එතෙකොට බලශක්ති ක්ෙෂේතය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පතිපත්තිය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය සතුව තිෙබන ෙද් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විවෘත කිරීම සඳහා වූ දැක්මයි. එය තමයි, අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒක එතුමාෙග් අර්ථ නිරූපණය ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සිංහල තමයි, මා කියන්ෙන්. මුදල් ඇමතිතුමාට වඩා මට 

සිංහල ෙත්ෙරනවාය කියා මා හිතනවා.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
උපායශීලි කියන එක? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න. එතුමාම කියනවා, "උපායශීලි 

ෙනොවන වත්කම් තිෙබනවා, උපායශීලි වත්කම් තිෙබනවා" 
කියලා. එතුමා කියනවා, උපායශීලි වත්කම් කියලා - [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න. මා 
හිතන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට වැඩිය යන්ෙන් නැහැ වෙගයි. 
ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කරන්ෙන් නැහැ 
ෙන්, දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. 
හිෙතන හිෙතන ෙද්වල් කෙළේ කවුද කියා මෙගන් අහගන්න එපා. 
මා දන්නවා, හිෙතන හිෙතන ෙද්වල් කරන්න ගිෙය් කවුද කියලා. 
ඒ subject එකට එන්න එපා. මා ඉතා ෙහොඳින් උපුටා දක්වන්ෙන් 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙජ්දවලිනුයි.   

එහි එක් ෙජ්දයක ඉතා පැහැදිලිව ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා, 
"ආණ්ඩුව සතුව උපායශීලි වත්කම් තිෙබනවා, උපායශීලි ෙනොවන 
වත්කම් තිෙබනවා. උපායශිලි ෙනොවන වත්කම් වලින් ඉතා 
ඉක්මනින්ම ඉවත් ෙවන්න පසුබට වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
උපායශීලි වත්කම්වලින් පවා ඉවත් ෙවන්න සූදානම්" කියන එක. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක වගන්තියකට සීමා වන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙයෝජනා තුළම අඩංගු කරනවා. මා එකින් එක කියන්නම්. අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් 395වන පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 "ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව තවත් ආ ෙයෝජකයින් සමඟ 
සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන අතර එමඟින් තිකුණාමලෙය් 
පිහිටි දැනට ඌණ උප ෙයෝජිත ෙතල් ටැංකි කළමනාකරණය කිරීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්." 

තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳව මා ෙවනම කියන්නම්. 
නමුත් ෙම්කට අදාළව දැන් කියන්නම්. තිකුණාමලෙය් ෙමටික් 
ෙටොන් 10,000කට අධික ෙතල් ටැංකි 100කට ආසන්න 
පමාණයක් තිෙබනවා. ෙතල් ටැංකි 103ක් තිබුණත් දැන් 
කියාත්මක වන්ෙන් 100යි. ඒ ෙතල් ටැංකි 100 පවරා තිෙබන 
කථාව මා පස්ෙසේ කියන්නම්. ඒ ෙතල් ටැංකි 100 
තමුන්නාන්ෙසේලා උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියනවා. අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
394වන පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 "ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සුරැකුම්කරණය සඳහා විෙශේෂ 
කාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා." 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය තිෙබන්ෙන් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුවයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රුවන් 
විසින් තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ෙමෙහයවනු 
ලබන්ෙන්. හැබැයි ෙමතුමා කියනවා, ඒකටත් ෙවනම විෙශේෂ 
කාර්ය ඒකකයක් හදනවාය කියලා. ඒ, උපායශීලි ෙනොවන 
වත්කම්වලින් ඉවත් වීම සඳහා දරන පයත්නයක්. එතැනින් නතර 
වන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 198වන පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා:  

 "ඇමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වඩා ආ ෙයෝජන ලැබිය හැකි 
විෙශේෂ ක්ෙෂේතයන් ෙලස පහත දැක්ෙවන ක්ෙෂේතයන් අප විසින් හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවා." 
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ආෙයෝජනයන් කැඳවා ගැනීම සඳහා ක්ෙෂේතයන් ගණනාවක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ ක්ෙෂේතයන් අතර පළමුවැන්න ෙතල් 
පිරිපහදුව, ෙදවැන්න පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වශෙයන් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. 

ඒෙකනුත් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? බලශක්ති ක්ෙෂේතය සඳහා 
අපි විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන් කැඳවන්න සූදානම් කියන එකයි. 
එතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් තාර 
ෙගන්වීෙම් ඒකාධිකාරය තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව සතුවයි කියලා. පසු ගිය කාලෙය් යම් පමාණයක් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා තිබුණා. එය මුළුමනින්ම වැරදි කියා 
මාර්ගයක්. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයනුත් තාර ෙගන්වා තිබුණා. 
හැබැයි අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිෙබන තාර ෙගන්වීෙම් 
ඒකාධිකාරය බිඳලා ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙවත ලබා ෙදන්න 
සූදානම් කියලා. "උපායශීලි වත්කම්වලින් ඉවත් වනවා" කියන 
වගන්තිය පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ඉවත් වීම සඳහා අවශ්ය වන කියා 
මාර්ගත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩංගු ෙකොට තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මූලික පතිපත්තිය බවට පත් වී තිෙබන 
බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන රාජ්යෙය් පැවැත්ම මුළුමනින්ම 
රාජ්යෙයන් අත්හැර දැමීම සඳහා දරන පයත්නයක් තමයි ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් බලශක්ති 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ උපාය මාර්ගික සැලැස්මට කිසිෙසේත්ම එකඟ 
ෙනොවිය යුතුයි.   

මා එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? දැන් අපට තිෙබන අත් දැකීම් 
ෙමොනවාද? 2003 වසෙර්දී තිකුණාමලෙය් පිහිටි ෙතල් ටැංකි ටික 
ඉන්දියානු සමාගමකට ලබා ෙදනු ලැබුවා. හැබැයි, දැන් කියාත්මක 
වන්ෙන් කීයද? ෙතල් ටැංකි 17යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා, පාෙරන් ෙමහා පැත්ෙත් ෙතල් ටැංකි 17ක් කියාත්මක 
වනවා. ඉතුරු ෙතල් ටැංකි 83ම ඔෙහේ පවතිනවාය කියලා. අපි 
agreement එකක් ගහලා තිෙබනවා. ඒ agreement එෙක් තිෙබන 
ෙද් තමයි, අපට වසරකට ෙඩොලර් මිලියනයක් ලබා ෙදනවාය 
කියන එක. හැබැයි, අපි ඔවුන් සමඟ ඊට වඩා ෙවනත් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුමකට ගිහින් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය 
නැවත ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට  පවරා ගත හැකිව 
තිෙබනවා. ෙදවන ෙලෝක යුද්ධ කාලෙය්දී ආසියාෙව් කලාපයට 
ෙතල් අවශ්යතාවක් මතු වුෙණොත් කියන අදහසින්, ඒ සඳහා 
දැවැන්ත ආෙයෝජනයක් කරලා තමයි සුදු ආණ්ඩු කාලෙය් ෙතල් 
ටැංකි ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ. ඒක අෙප් රටට දැවැන්ත 
සම්පතක්. ෙමටික්  ෙටොන් 10,000කින් යුක්ත ෙතල්  ටැංකි 100කට 
අධික පමාණයක් තිෙබනවා. අද ෙතල් ටැංකි 17යි, IOC එක 
කියාත්මක කරන්ෙන්. ඉතුරු ෙතල් ටැංකි 83ම agreement එකක් 
ගහලා වසා දමා තිෙබනවා. ඒ ඇයි? අපි ඒ ෙතල් ටැංකි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අතට විවෘත කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් අද ඒ 
ෙතල් ටැංකි නිකම් ඔෙහේ දිරාපත් ෙවමින් තිෙබන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙතල් මිල පශ්නය ගැන මා කියන්නම්. 
ෙම්ෙකන් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙපෞද්ගලීකරණ ෙයන් හිතකර තත්ත්වයක් ඇති 
වුෙණ් ජනතාවටද?  

ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් අපි පිරිසිදු කරපු ඩීසල් ෙගනාවා නම් ඒ ඩීසල් බැරලයක් 
වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 109යි. අද, ෙම් ෙදසැම්බර් මාසය වන 
ෙකොට ඩීසල් බැරල් එකක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 55යි. ඒ 
කියන්ෙන් ෙඩොලර් 109 සිට ෙඩොලර් 55 දක්වා හරි අඩකින් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඩීසල් මිල අඩු වී තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් ෙපටල් මිල ගත්ෙතොත් ඒ ෙපටල් 

බැරල් එකක්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 116.74යි. අද ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 54යි. ඒ කියන්ෙන් ෙදගුණයකට වඩා වැඩි පමාණයකින් 
ෙපටල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපටල් 
මිල ෙඩොලර් 116 සිට 54 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. 

ෙබොර ෙතල් මිල අරෙගන බැලුෙවොත්, ගිය අවුරුද්ෙද් 
අෙගෝස්තු මාසෙය් ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
102.15යි. අද ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 40යි. මෑත අවුරුදු 
5, 6 කාලය තුළ ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක් පත් වූ අඩුම මිලට ෙම් 
ෙදසැම්බර් මාසය වන විට පත් වී තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් බැරල් 
එකක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 40 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර් 102ට තිබුණු ෙබොර ෙතල් බැරල් එක අද වන 
විට ෙඩොලර් 40 දක්වා මිල පහත බැහැලා තිෙබනවා. ඒ මිල පහළ 
බැසීෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා දී තිෙබනවාද? ෙම්, ඒ වාසිය 
අතිශයින්ම ලබා ෙදන්න ඕනෑ ක්ෙෂේතයක්. ෙමොකද, ඛනිජ ෙතල් 
ක්ෙෂේතය කියලා කියන්ෙන් ශරීරයක රුධිර නාළ පද්ධතිය හා 
සමානයි. ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතය රටක ආර්ථිකය පුරා විහිදිලා 
තිෙබනවා.  

ඒෙකන් වැදගත්ම ක්ෙෂේතයක් තමයි ඛනිජ ෙතල්. ඒ නිසා 
ඛනිජ ෙතල් ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන උච්චාවචනය ජනතාවට ලබා 
දීෙමන් ආර්ථිකයට ෙවන පැත්තකින් පතිලාභ ෙගනැත් ෙදනවා. 
වාහන වැඩිෙවයි, traffic වැඩිෙවයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඒවා 
ෙබොරු කථා. මිනිස්සු නිකම් පිස්සුවට ගමන් යන්ෙන් නැහැ. ෙතල් 
මිල අඩු වුෙණොත් වාහන එකක් ෙදකක් වැඩි ෙවයි. නමුත් දැන් 
කියනවා, ෙලොකුවට traffic වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් මිල අඩු 
වුණු නිසාලු. මිනිස්සු ෙතල් මිල අඩු කළාම ගමන් වැඩි කරනවාලු. 
මිනිස්සුන්ට තිෙබන කාර්යයන්, අරවා ෙම්වා දිහා බැලුවාම  ඒවා 
ෙබොරු කථා. ඒවාට කිසි පදනමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඇත්ත 
ලාභය ජනතාවට ෙනොෙදන්න කරන වසන් කිරීමක්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අද ෙවන ෙකොට ෙකොළඹ වරායට ෙග්න 
ෙකොට ෙපටල් ලීටරයක මිල ෙවන්ෙන් රුපියල් 59.39යි. 
ෙම්කෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොට අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා කථා කෙළේ. "වරාෙයන් බාන 
ෙකොට ෙමච්චරයි, විකුණන ෙකොට ෙමච්චරයි, ෙමොකක්ද ෙම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා එදා ඇහුවාෙන්. එදාත් අපි ඇහුවා, 
අදත් අපි අහනවා. ඔබතුමන්ලා අද උත්තර ෙදන්න ඉන්නවා. 
ෙබොෙහොම සතුටුයි. අදත් වරාෙයන් බාන ෙකොට ෙපටල් ලීටරයක් 
ෙවන්ෙන් රුපියල් 59.39යි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? PAL කියලා රුපියල් 2.97ක් ගන්නවා. වරාය 
ගාස්තු කියලා රුපියල් 1.44ක් ගන්නවා. ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා Excise Duty එක විධියට රුපියල් 27ක් 
ගැහුවා; Customs Duty එක කියලා රුපියල් 23ක් ගැහුවා. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුව දැන් ෙපටල් ලීටරයකින් නිශ්චිත වශෙයන්ම රුපියල් 
50ක බද්දක් අය කරනවා. වරාෙයන් බාන ෙකොට ෙපටල් 
ලීටරයක් රුපියල් 59යි. නමුත් රුපියල් 50ක බද්දක් අය කරනවා. 
සාධාරණද? ෙම්වා ඒ විධියට බදු ගහන්න ඕනෑ භාණ්ඩද?  

රුපියල් 59 ෙපටල් ලීටරයකට රුපියල් 50ක බද්දක් ගහනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, operation cost එක -පවත්වාෙගන යාම 
සඳහා යන වියදම- සඳහා රුපියල් 10ක් දාලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් 
නිසාද? ඇමතිතුමිය කිව්වා, රුපියල් බිලියන 380ක ණයක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා කියලා. ඒ රුපියල් බිලියන 380 ණය සඳහා 
වන ෙපොලී වාරික ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ ෙපොලී වාරිකයත් අද 
ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්? ඒක ෙතල් ලීටරයට ඇතුළු කරලා 
තිෙබනවා. නැත්නම් මුළු ෙතල් සංස්ථාෙව්ම වැටුප් ෙගවන්න 
ෙපටල් ලීටරයකින් රුපියල් එකයි ශත ගණනයි යන්ෙන්. 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි නඩි නිසා ෙනොෙවයි ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන අධික ණය කන්ද 
විසින්, ඒ ණය කන්දට ෙගවන්න ඕනෑ ෙපොලිය විසින්, ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලියත් අද ෙපටල් ලීටරයට ඇතුළු කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් ෙතල් සංස්ථාවට ඇති කර 
තිෙබන මහා විනාශය ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ඒ ණය 
ෙපොලිය ෙගවීම සඳහා රුපියල් 4කට ආසන්න පමාණයක් හැම 
ෙපටල් ලීටරයකටම ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙපොලිය 
ෙගවීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 4ක් අතිෙර්කව ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒක ජනතාව දරන්න ඕනෑ එකක්ද? ජනතාවට ෙතල් 
ෙගනැල්ලා විකුණන එක තමයි ෙතල් සංස්ථාෙව් කාර්ය භාරය. 
ෙතල් සංස්ථාව මහා ණයක් ෙවලා. ඒ ණය බරත් ජනතාව පිට 
පටවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රුපියල් 59ට බාන ෙපටල් ලීටරය අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණන්ෙන් රුපියල් 117ට. 
ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. 

ඊළඟට ඩීසල් ගත්ෙතොත්, අද ඩීසල් ලීටරයක් වරාෙයන් බාන 
ෙකොට ෙවන්ෙන් රුපියල් 51.80යි. PAL එක රුපියල් 2.59ක් 
දැම්ෙමොත්, වරාය ගාස්තුව රුපියල් 1.43ක් දැම්ෙමොත්, Excise 
Duty එක රුපියල් 3ක් දැම්ෙමොත්, ඒ වාෙග්ම Customs Duty එක 
රුපියල් 13ක් දැම්ෙමොත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඩීසල් ලීටරයකින් 
රුපියල් 16ක ලාභයක් ලබනවා. හැබැයි, රුපියල් 16ක ලාභයක් 
ලබලාත් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 71කයි ෙවන්ෙන්. අර ණයත් 
එකතු කරලා අපි operation cost එක රුපියල් 8ක් දැම්ෙමොත්, 
එතෙකොටත් ඩීසල් ලීටරයක්  ෙවන්ෙන් රුපියල් 79යි. 

එෙහම නම් අද ලාභයක් තියාෙගන, බද්දත් අය කරලා රුපියල් 
79ට ඩීසල් ලීටරයක් ෙදන්න පුළුවන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 95ට. රුපියල් 16ක් වැඩියි.  ඒ 
නිසා ඩීසල් ලීටරෙයන් රුපියල් 16ක  අතිෙර්ක ලාභයක් ලබනවා.  
හැබැයි, රුපියල් 16ක ලාභයක් ලබන්ෙන් ෙතල් සංස්ථාව විතරද? 
ෙතල් සංස්ථාව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ලාභය ලබන්ෙන්.    

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 
IOC එක මාසයකට Lanka Auto Diesel කිෙලෝලීටර් 19,925ක් 
විකුණා තිෙබනවාය කියලා. කිෙලෝලීටර් 19,925ක් කියන්ෙන් 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, IOC එක මාසයකට ඩීසල් ලීටර් 
මිලියන 20ක්  විකුණනවා. හැබැයි, ෙම් රුපියල් 16 ෙමොකක්ද? 
ඔවුන්ෙග් ලාභයට අමතරව රුපියල් 16ක අතිෙර්ක ලාභයක් ඔවුන් 
ලබනවා.  ඒ නිසා හැම මාසයකම ඩීසල් ලීටරයට රුපියල් 16ක 
අතිෙර්ක ලාභයක් ෙතල් සංසථ්ාව තබා ගැනීෙම් ෙහේතුෙවන් 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකද, සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් 
අෙප් රෙට් ෙතල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් තුෙනන් එකක් අද IOC එක 
අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 30කට 
ආසන්න පමාණයක්  IOC එක අෙත් තිෙබන්ෙන්.  එතෙකොට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

IOC එක ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 16ක ලාභයක් ලබනවා. 
එෙහනම් මාසයකට  IOC එක තමන්ට නියමිත ලාභයට අමතරව 
ෙකොපමණ ලාභයක් ලබනවාද? ලීටර් මිලියන 20 ඒවා 16ක් 
කියන්ෙන්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 320ක් 
ලාභ ලබනවා. මාසයකට රුපියල් මිලියන 320ක ලාභයක් 
ලබනවා. ඒ කියන්ෙන්,  IOC එක ෙම් අයථා ෙතල් සූතය නිසා 
දවසකට ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 10ක 
ලාභයක් ලබනවා.  

එක්ෙකෝ ඒ රුපියල් 16 අඩු කරලා ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, රුපියල් 16 අද දීලා තිෙබන්ෙන් කාටද?  IOC සමාගමටයි.  

මා දන්ෙන් නැහැ,  IOC  සමාගෙම් ලාභය කවුරුන් අතර ද හරියට 
ෙබෙදන්ෙන් කියලා. ඉතිහාසෙය් එක වතාවක ෙබදුණු ආකාරය 
මා දන්නවා. මා දන්ෙන් නැහැ, වර්තමානෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා. ෙම් අතිෙර්කව ලබන රුපියල් 16 එක්ෙකෝ ජනතාවට අඩු 
කරලා ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දීලා 
තිෙබන්ෙන්  IOC සමාගමටයි. එෙහම නැත්නම් අඩුම තරමින් -මා 
ෙම්ක ෙයෝජනා කරනවා ෙනොෙවයි- රුපියල් 16ක බද්දක් ගහලා 
ආණ්ඩුවට ගන්න ඕනෑ. ඩීසල්වලට රුපියල් 16ක බද්දක් ගහලා 
ඒක ආණ්ඩුවට ගන්න ඕනෑ. ඇයි, රුපියල් 16ක අතිෙර්ක ලාභයක් 
IOC එකට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් 
පතිඵල නිසා අවස්ථාව ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් අයථා ෙලස ගනු 
ෙදනු කරන්නයි, අයථා ෙලස මුදල් උපයා ගන්නයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, CPSTL 
ආයතනෙය් තුෙනන් එකක් ෙකොටස ්ති ෙබන්ෙන් IOC එක සතුවයි 
කියන එක. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? CPSTL 
ආයතනය නවීකරණය කිරීම සඳහා ෙකොච්චර මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා ද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. මුදලක් ෙවන් කරලා 
නැහැ. මට මතක විධියට ආරම්භෙය්දී අෙප් ගරු කථානායකතුමා -
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා- අමාත්ය ධුරය දරන කාලෙය් ෙඩොලර් 
මිලියන 35ක් ද ෙකොෙහද දුන්නා. ෙඩොලර් මිලියන 35ක් දීලා 
CPSTL එෙකන් තුෙනන් පංගුවක් අත් පත් කර ගත්තා. ඊට 
පස්ෙසේ අද හැම මාසයකම ඒ ෙගොල්ලන්ට ලාභයක් යනවා. ෙතල් 
ගබඩා පර්යන්තය ලබන ලාභෙයන් තුෙනන් එකක් හැම මාසෙය්ම 
-මා දන්ෙන් නැහැ මාස්පතා ෙගවනවාද කියලා- CPSTL එෙකන් 
IOC එකට යනවා. ෙමොකක්ද IOC එක කරපු ආෙයෝජනය?  

ෙතල් ටැංකි අෙප්, භූමිය අෙප්, කළමනාකරණය අපි සතුව 
තිබුණා. ෙම් සියල්ල අප සතුව තිබිලා ඒෙකන් තුෙනන් එකක් අපි  
IOC එකට විකුණුවා. IOC එක අලුතින් ෙතල් ටැංකි හැදුෙව් 
නැහැ; අලුතින් භූමිය සංවර්ධනය කෙළේ නැහැ; අලුතින් 
කළමනාකරණයක් ෙගනාෙව් නැහැ. අප සතුව තිබුණු ෙදයින් 
තුෙනන්  එකක්  IOC එකට දීලා දැන් මාස්පතා අපි ෙමොකද 
කරමින් තිෙබන්ෙන්? IOC එකට ලාභ ලබන තත්ත්වයක් ඇති 
කර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බලශක්ති ක්ෙෂේතය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් පතිවිපාක ඕනෑවටත් වඩා අත් විඳිමින් 
තිෙබන පාලනයකුයි අද අපට උරුම ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙතල් මිල පිළිබඳව අසීමිත බරක් තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට 
පටවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන්, අපි 
ඩීසල් ෙම් ගණෙන් සිට ෙම් ගණනට අඩු කළා කියලා. ඒක 
හපන්කමක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් නැත්නම් අපි පිට රටවලිනුයි මිලදී ගන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද? එෙහන් ෙතල් 
අරෙගන ෙමෙහේ විකුණන එකයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කළු 
කඩ මුදලාලිලා වාෙගයි.  

එෙහන් ෙතල් අරෙගන ෙමෙහන් විකුණන ෙකොට අතිෙර්ක 
ගණනක් ගහ ගන්නවා. එතෙකොට ෙම්ක ආණ්ඩුවක්ද ? කළු කඩ 
මුදලාලි ෙකනකුෙන් ෙම් වාෙග් බිස්නස් කරන්ෙන්.  එෙහන් ෙතල් 
අරෙගන ෙමෙහන් විකුණන ෙකොට ආණ්ඩුව බද්දක් ගන්න. 
හැබැයි, අතිෙර්ක ලාභ ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා.  

ෙම් සහනය ජනතාවට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දින සියෙයන් 
ගණනක් අඩු කළා, අතරමැදින් ගණනක් අඩු කළා කියලා ෙම්ක 
හංගන්න බැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙදන්ෙනත් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිලට අනුරූපී වන ගණනට ෙනොෙවයි. මා 
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ෙම් කිව්ෙව් ඩීසල් සහ ෙපටල් පිරිසිදු කරලා ෙගනාවාට පස්ෙසේ 
ෙදන මිල. හැබැයි, ෙබොර ෙතල් ෙගනැල්ලා පිරිපහදු කෙළොත් 
ඊටත් වඩා ලාභයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා පිරිපහදු කරන ඩීසල් 
ලීටරයකින් මීටත් වඩා වැඩි ලාභයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නවා.  

ෙතල් සංස්ථාව කළු කඩයක් ෙවන්න එපා. පිටෙකොටුෙව් 
සමහර ෙතොග මුදලාලිලා හිටපු ගමන් බාල පරිප්පු ෙගනැල්ලා 
ෙහොඳ පරිප්පුවලට දාලා කලවම් කරලා විකුණනවා. තවත් සමහර 
පිටෙකොටුෙව් මුදලාලිලා බාල හාල්මැස්සන්වලට, කැඩුණු 
හාල්මැස්සන් කලවම් කරලා විකුණනවා.  හැබැයි,  ෙතල් සංස්ථාව 
කරන්ෙන් රාජ්ය කාර්ය භාරයක්. එයට වගකීම් පැවරිලා 
තිෙබන්ෙන්,  රෙට් ආර්ථිකයත්, ජනතාවෙග් ෙසේවාව සැපයීමත් 
ෙවනුෙවන්. හැබැයි, ඒක කළු ආර්ථිකයක් දක්වා තල්ලු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ෙතල් මිල අඩුවීෙම් 
වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්න.  

ඊළඟට, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමියෙග් කථාෙව්දී අද ෙතල් සංස්ථාව පත් වී 
තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලි කිරීමක් කළ 
නිසා. දැන් මට හිෙතනවා, වසරක් පාසා ආණ්ඩු මාරු ෙවනවා නම්, 
ෙම්වාෙය් ඇත්ත කථාව දැන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් ඒ ඇත්ත තත්ත්වය 
කියයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ.  මෙග් අත්දැකීම් අනුවයි මම 
කියන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම අවුරුදු 15ක් තිස්ෙසේ 
ඉන්නවාෙන්. මෙග් අත්දැකීම අනුව, ආණ්ඩුවක් මාරුෙවන 
ෙකොටම ඇමතිවරුන්ෙග් කථාව තමයි, ආණ්ඩුවක් මාරු වුණාට 
පස්ෙසේ කරන කථාව තමයි, "තිත්ත වුණත් ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි. අපි ෙම්වා හංගන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙම්වා ජනතාවට ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා ජනතාවට 
කියන්න ඕනෑ. ඇත්ත විනාශය ජනතාවට කිව්ෙවොත් විතරයි රට 
ෙගොඩ ගන්න පුළුවන්" කියන එක. ඉතින් ෙම්ක හැම ආණ්ඩුවක්ම 
මාරුෙවන ෙකොට කියපු කථාව ෙන්.  

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා එකඟයි ෙන්ද ඒකට? 
එෙහම ෙන් කිව්ෙව් හැම දාම. ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවන ෙකොට 
කියනවා, තිත්ත වුණත් ඇත්ත කියන්න ඕනෑ කියලා. ඉතින් අපි 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ෙතල් සංස්ථාෙව් ඇත්ත තත්ත්වය පිළිබඳව පකාශ 
කළාට. ෙතල් සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 300කට අධික ණය 
මුදලක් තිෙබන බව කියනවා. මම හිතන හැටියට ලංකාෙව් වැඩිම 
ණයකරුවා බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් සංස්ථාව ෙවන්න 
ඕනෑ. රුපියල් බිලියන 300ක්!   ෙම් රුපියල් බිලියන 300 යන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙකොහාටද?  ෙම් මුදල්, මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව 
හරහා රෙට් ෙවනත් ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතවල  ව්යාපාරවලට 
ආෙයෝජනය කරන්න තිෙබන මුදල්.  ජනතාවෙග් මුදල් තිෙබනවා  
තැන තැන. බැංකු කරන්ෙන් ඒ මුදල් ටික අරෙගන තැන්පත් 
කරලා ව්යාපාරිකෙයකුට ෙදනවා, එක්ෙකෝ කඩයක් දාන්න, 
එෙහම නැත්නම් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න.  

ෙම්වා රෙට් සංසරණය ෙවන්න තිෙබන මුදල්. රෙට් මුදල් 
සංසරණය වුෙණොත් තමයි  රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනයවීමට හිතකර 
ෙවන්ෙන්. රට ඇතුෙළේ මුදල් සංසරණය වුෙණොත් තමයි ඒ මුදල් 
ජනතාව ළඟට ගලා ෙගන යන්ෙන්. හැබැයි බැංකු සතුව තිෙබන, 
ජනතාව ළඟට ගලා යා යුතු මුදල්වලට,  ආෙයෝජන සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාරිකයන්ට ලබා දිය යුතු මුදල්වලට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ෙතල් සංස්ථාව  නඩත්තු 
කරන්න රාජ්ය බැංකුවලින් රුපියල් බිලියන 300කට ආසන්න 
මුදල් පමාණයක් ඒ මුදල්වලින් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම බලන ෙකොට රාජ්ය බැංකුවලින් සිදු කර තිෙබන එකම 

කාර්යය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් සංස්ථාව නඩත්තු 
කරන එකයි.  සාධාරණද ඒක?  ඒ නිසා ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න 
ඕනෑ. ඒ හරහා බැංකු මූලධර්මයම පැත්තකට දමලායි තිෙබන්ෙන්. 
බැංකුවක කාර්ය භාරය රාජ්ය ආයතනයක් නඩත්තු කිරීම 
ෙනොෙවයි. හැබැයි,  අවසානෙය්දී  අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය 
තමයි, රාජ්ය ආයතනයක් නඩත්තු කිරීම බැංකුවක කාර්යභාරයක් 
බවට පත් වී තිබීම.  

ෙම් කියාදාමය තවදුරටත් වර්ධනය වුෙණොත් අෙප් රෙට් 
මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව අනතුරුදායක තත්ත්වයකට 
පත්වීම වළක්වන්න බැහැ. ෙකොෙහන්ද ඒ ණය මුදල් ෙගවන්ෙන්? 
දැන්  ෙතල් සංස්ථාවට  ගන්න තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 20යි 
ෙන්. ඔබතුමිය කිව්ෙව්, නාවික හමුදාෙවන්, ගුවන් හමුදාෙවන් 
රුපියල් මිලියන 20,000ක් විතර ගන්න තිෙබනවා කියලාෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 20යි ගන්න තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
රුපියල් බිලියන 300ක් ණය තිෙබනවා. ඉතින්, කල්පනා කරලා 
බලන්න. අපි එක පැත්තකින් කියනවා, ෙම් රාජ්ය ආයතන රාජ්යය 
සතුව තියාෙගන  කළමනාකරණය කරන්න කියන එක අෙප් 
පතිපත්තිය බව. හැබැයි, ෙමෙහම සිද්ධවන ෙකොට ෙම් ආයතන 
රාජ්යය ආයතන හැටියට තියාගන්න ඕනෑද කියලාත් හිෙතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතල් කියන්ෙන් නරක් ෙවන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. නරක් ෙවලා, අපෙත් ගිහිල්ලා, කල් ඉකුත් 
ෙවලා, ඉල්ලුම අඩු ෙවලා ෙතල් අහක යන්ෙන් නැහැෙන්. 
ෙතල්වලට එෙහම ෙමොකුත් පශ්න නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙතල් 
කියන්ෙන්  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඕනෑම ෙමොෙහොතක අෙළවි කරන්න 
පුළුවන් විකිෙණන ෙදයක්. එතෙකොට, ඒ ෙතල් අෙළවි කරන 
ආයතනය රුපියල් බිලියන 300ක් දක්වා ණයකරුෙවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙමොකක්ද ඒ ආයතනෙය් තිෙබන 
කළමනාකරණය? ඒ නිසා අපි පළමුෙවන්ම කියනවා, රාජ්යය 
සතුව ෙම් ආයතන තියා ගන්නවා වාෙග්ම, ෙම් ආයතනවලට  
තිෙබන ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි 
ඊළඟ වැදගත් කාර්ය භාරය. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමා, ණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් වාෙග් පශ්නයකුත් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සහනාධාරය ලබා ෙනොදීම. ඩීසල් මිල අඩු කරලා ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙතල්,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ සියල්ලම පැත්තකින් තිබ්බත්, අෙප් stock එකක් 

තිෙබනවා, ඔය කියන රුපියල් බිලියන 380ටම ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
යම් පමාණයකට. ඒ වාෙග්ම දැන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
අෙපන් ඇනවුම් කරනවා කළු ෙතල්. සමහර අවස්ථා තිෙබනවා, 
ඇනවුම් කරලා අවුරුදු ෙදකක් යනෙතක් ඒ අය ගන්ෙන් නැහැ. 
ඒකත් රජෙය් ආයතනයක් නිසා අපට ඒ ගැන කරන්න ෙදයකුත් 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධ කමෙව්දයක් 
සකස් කරන්න අපි කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙතල් 
ගබඩා කරන්න සල්ලි යනවා. ෙතල් තියාෙගන ඉන්න සල්ලි 
යනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොළඹ නගරෙය්ම තිෙබන කුණු ගිහිල්ලා ෙබ්ෙර් වැෙව් 

ෙබොක්කට වැෙටනවා වාෙග්, රාජ්ය ආයතනවල 
කළමනාකරණෙය් තිෙබන සියලුම පාඩුවල බර ෙතල් සංස්ථාවට 
වැටිලා තිෙබනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒක ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ඒක යුද හමුදාෙව් ෙවන්න පුළුවන්, 
ඒක Mihin Lanka වල ෙවන්න පුළුවන්, ඒක SriLankan Airlines 
වල ෙවන්න පුළුවන්, ඒක භාණ්ඩාගාරෙයන් සහනාධාරය 
ෙනොෙගවීම නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ඒක මම පිළි ගන්නවා. නමුත්, 
මම කියන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කැමැති නම්  මම තවත් පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්නම්. ෙම් තරම් ණය එකතුවීමට එක ෙහේතුවක් 
තමයි, අපි ණයට ෙතල් ගැනීම. මාසයකින් ෙගවන්න තමයි ණයට 
ෙතල් ගන්ෙන්. මාසයක් ඇතුළත ෙගව්ෙව් නැත්නම් ෙපොලියක් 
ෙගවන්න ඕනෑ.  

මාස තුන, හතර ෙඩොලර්වලින් ෙපොලී ෙගවපු තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා, කළමනාකාරිත්වෙය් පැවැති යම් යම් තත්ත්ව  හින්දා. 
අපි ඉදිරිෙය්දී සකස් කරෙගන යනවා, ගන්න ෙකොටම ෙගවන 
කමෙව්දයක්. ඒ කමෙව්දය ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
තත්ත්වය සුබදායී  ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ක්ෙෂේතය ගැන කථා ෙනොකරන්නයි අද 

මම හිතා ෙගන හිටිෙය්. එෙහම කියනවා නම්, ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් 
පාඩුවට ෙතල් සංස්ථාව වගකියන්න ඕනෑ. අනවශ්ය ෙතල් නළ 
පද්ධතියක් එළීෙම් පාඩුවට ෙතල් සංස්ථාව වග කියන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙතල් නළ පද්ධතිය ගැනත් මා කියන්නම්.  ෙතල් නළවල "ලීක්''  
එකක් සිද්ධ වුණු ෙවලාෙව් කුලියට නැවක් අරෙගන වරාෙය් 
තියාෙගන හිටියා. ඒ නැවට ෙතල් දැම්ෙම්ත් නැහැ. ඔබතුමාට ඒ 
සිද්ධිය මතක ඇති. ඒ නැවට අපි ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙතල් 
මිලදී ගැනීෙම්දී අප සතුව තිබුණු සූතය තමයි, ඒ කාලය ඇතුළත 
ආසන්න දින පහක ෙතල් මිෙල්  average එක ගන්න එක. හැබැයි 
ඒක ෙවනස් කළා. ෙවනස් කරලා, ඒ සමාගමට කැමති දින පහක් 
ෙතෝරාෙගන ඒ average එක ගන්න කිව්වා.  

ඒ සමාගම ෙමොකක්ද කෙළේ? වැඩිම මිල ගණන් තිෙබන දින 
පහ ෙතෝරාෙගන average එක ගණනය කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
බාල ෙතල් ෙගනැල්ලා ඇති වුණු පාඩුව. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙතල් 
සංස්ථාව කළමනාකරණය තුළ තිෙබන වංචා, දූෂණ  පමාණය. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, සමහර පිරිපහදු නවීකරණය ෙනොකිරීෙම් ෙහේතු. ඒ 
අනුව ගත්තාම, රාජ්ය ආයතනයක් හැටියට ෙතල් සංස්ථාව පසු ගිය 
කාලෙය් අනුගමනය කරන ලද යම් පතිපත්ති සහ කියාමාර්ග 
ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙම් කඩා වැටීමට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
පශ්න පැත්තකින් තියලා "ෙගදර මුව හමට තලනවා වාෙග්" ෙවන 
පශ්න අල්ලා ගත්ෙතොත් ෙහටත් ෙම් පශ්නවලින් ෙගොඩ එන්න 
බැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මම අද ටිකක් වැඩි පුර 
ඒවා ගැන ෙනොකියා ඉන්න හිතුෙව්.  

මා වැඩි පුර කියන්න උත්සාහ කෙළේ, ෙම් ඇති වී තිෙබන 
තත්ත්වය ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොවන බවයි. ෙතල් සංස්ථාවට ෙම් 
විධියට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය ඒවා 
නිවැරදි කරන බව කිව්වා. පළමුෙකොටම ඒක කරනවාද කියලා අපි 

බලන්න ඕනෑ. ෙම් ෙතල් සංස්ථාව ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එක කාලයක්  ෙතල් 
සංස්ථාව වැඩිෙයන්ම පිරුෙණ් නුවර ෙසේවකයන්ෙගන්. මා දන්ෙන් 
නැහැ ඒ අය තවත් ඉන්නවාද කියලා. ඇමතිවරයා නිෙයෝජනය 
කරන ආසනෙය් අයෙගන් තමයි ෙම් ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් 
පිෙරව්ෙව්. ෙතල් සංස්ථාව, විදුලිබල මණ්ඩලය වැනි ආයතන වැඩි 
දුරට ඉවහල් කර ගත්ෙත් තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කර ගැනීම සඳහා රැකියා ෙපොම්ප කරන ආයතන බවට පත් කර 
ගන්නයි. ඒ ෙසේවකයන් ෙද්ශපාලනයට කැ ෙඳව්වා. ෙපෝස්ටර් 
ගහනෙකොට අපි දැකලා තිෙබනවා, ෙපෝස්ටර් ෙබදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඇමතිතුමා දන්නවා ඒවා කරපු විධිය.  ඒවා 
මතකද? ෙම් ෙපෝස්ටර් ටික ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙමයා ගහලා ෙදයි, 
ෙම් ෙපෝස්ටර් ටික වරාෙය් අහවලා ගහලා ෙදයි කියලා ෙබදලා 
දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පක්ෂ 
කාර්යාලෙය් සමහරු අදත් ෙතල් සංස්ථාෙවන් පඩි ගන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක නැහැ කියනවාද? මම ඒ අයෙග් නම් 
කියන්නද? ඔබතුමන්ලාෙග් පාලක ෙල්කම් කවුද? ආරියදාස 
ෙන්ද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
දැන් පැන්ෂන් ගිහිල්ලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, දැන් පැන්ෂන්. එයාෙග් පඩිය ෙගව්ෙව් ෙකොෙහන්ද? පඩිය 

ෙගව්ෙව් ෙතල් සංස්ථාෙවන්. එයාට උසස්වීම් දුන්නා ෙතල් 
සංස්ථාෙවන්. එයා වැඩ කෙළේ ඩාලි පාෙර් කාර්යාලෙය්. ඒවා ෙන් 
කෙළේ.  ඒවා අපි දන්නවා. ඒකයි ඒ මාතෘකාව ගැන මම වැඩි පුර 
කථා ෙනොකර ඉන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙසේවය 
කරනවාට පඩි ෙගවනවා, ෙතල් සංසථ්ාෙවන්. හඩ්සන් සමරසිංහට 
පඩි ෙගව්වා ෙතල් සංස්ථාෙවන්. ඔබතුමා ඒක දන්නවාද? ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාෙව් වැඩසටහනක් කරනවා. ඒකට ෙතල් සංස්ථාෙවන් 
පඩි ෙගව්වා  හඩ්සන් සමරසිංහට. ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් 
එක්ෙකනාට පඩි ෙගව්වා ෙතල් සංස්ථාෙවන්. එෙහමයි ඒවා 
කෙළේ. ෙම් ආයතන ජනතාවට ෙසේවා  සපයන ආයතන  ෙවනුවට 
ෙද්ශපාලන ආයතන  බවට පත් කරෙගන තිබුණා. ෙපෝස්ටර් 
අලවන්න ෙගන යන්න,  canvassingවලට ෙගන යන්න, මැර 
කණ්ඩායම්වලට ෙගන යන්න, උද්ෙඝෝෂණවලට ෙගන යන්න ඒ 
අය පාවිච්චි කළා. ඒ විධිෙය් අයථා වැඩ කටයුතුවලට ඒ අය 
පාවිච්චි කළා. එක කාලයක් ෙතල් සංස්ථාව පාලනය කෙළේ ඒ 
කළමනාකරණය ෙනොෙවයි, ඒ වෘත්තීය සමිති.  

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති. 
ඉතා සාධාරණ උසස්වීමක් ගැන ඔබතුමාට මම ෙකොච්චර කිව්වාද? 
ඔබතුමා ඇමතිවරයා හැටියට ඒ උසස්වීම ෙදන්න එකඟයි. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වෘත්තීය සමිති ඒක කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. ඔහු ඉතාම කාර්යශූර, ෙබොෙහෝ දක්ෂතා තිබුණු, ඒ තනතුර 
සඳහා ඕනෑවටත් වඩා සුදුසුකම් තිබුණු නිලධාරිෙයක්. උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දී ඒ නිලධාරියා ගැන පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ ගරු 
ඇමතිතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා ඒ උසස්වීම ෙදන්න කියලා. 
හැබැයි වෘත්තීය සමිති ෙපත්සම් ගහනවා උසස්වීම ෙදන්න බැහැ 
කියලා. අන්තිමට උසස්වීම ලැබුෙණ් නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ දැන් 
ලැබිලාද කියලා. ඒ උසස්වීම් තීරණය කරන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ වෘත්තීය සමිතිෙයන්. ඒ අය ෙපොලු අරෙගන, ගල් අරෙගන 
Chairmanෙග් කාර්යාලයට පනිනවා; කළමනාකරුෙග් 
කාර්යාලයට පනිනවා. ෙමෙහම ෙගන යන්න පුළුවන්ද  
සංස්ථාවක්?  
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 ෙම් සංස්ථා ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ශාඛා සමිති බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ශාඛා සමිතියක් බවට ෙතල් 
සංස්ථාව පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ තත්ත්වෙයන් මුදවන්ෙන් නැත්නම් 
ෙම් ෙතල් සංස්ථාව ෙගොඩ ගන්න බැහැ. ඒවාට ෙම් රෙට් ජනතාව 
වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒකයි. අපි ෙම් 
ආයතන රාජ්යය සතුව තියා ගන්න ඕනෑ කියලා කියන මිනිස්සු. 
හැබැයි, අෙපන් ෙපරළා අහන පශ්නය තමයි ''රාජ්ය සතුව තියා 
ගන්න ඕනෑය කියන්ෙන් ෙම් ෙද්ශපාලන ගුබ්බෑයම්ද?'' කියන එක. 
ඒ පශ්නය අෙපන් අහනවා. එෙහම නම් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
විකුණලා දාපල්ලා කියලා. එෙහම ෙන් කියන්න ෙවන්ෙන්?  

රාජ්යය සතුව ෙම් ක්ෙෂේතය පවත්වා ගන්න ඕනෑ නම්, ෙතල් 
සංස්ථාවට ඇති වී තිෙබන ෙම් ෙද්ශපාලන විනාශය වළක්වා ගත 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතාම  ෙහොඳ පතිපත්තිමය 
තීරණවලට එන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව ගැන මම  ඔබතුමාට කියන්නම්. ෙම් 
පිරිපහදුව තමයි අපට විශාල ආදායමක් ෙගනැවිත් දුන්ෙන්. 
ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙම් ෙතල් පිරිපහදුව 1969දී ආරම්භ කළාට 
පසුව ඒ ෙතල් පිරිපහදුෙව් යන වියදමින් සියයට 45ක් නැවත 
පිරිපහදු කරන ලද ෙතල් - Naphtha -  අපනයනය කිරීෙමන් 
උපයා ගත් බව. අප Naphtha පිට රටට විකුණුවා. ෙතල් සංසථ්ාව 
නැවත පිරිසිදු කරලා Naphtha විකුණලා, ඒෙකන් ෙතල් 
සංස්ථාෙව් වියදම් සියයට 45ක් පියවාෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙතල් සංස්ථාව ලාභ ලැබුවා. ඒ ලාභෙයන් ෙතල් 
සංස්ථාව ඉතිහාසෙය් "ජනශක්ති", "තම්මැන්නා", "මහවැලි" 
නමින් ෙනෞකා තුනක් මිලදී ගත්තා.  

ඒ කාලෙය් එෙහම ලාභයක් තිබුණා. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද ෙම් පිරිපහදුව කඩා වැෙටමින් තිෙබනවා. අද එක 
එක මුක්කු ගහලා තමයි පිරිපහදුෙව් දුම් බටය තියාෙගන ඉන්ෙන්.  
ෙතල් පිරිපහදුවල ෙමෙහම දුම් බට තියාෙගන ඉන්ෙන්  ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේද?  තැනින් තැන මුක්කු ගහලා, කණු ගහලා දුම් බටය 
තියාෙගන ඉන්නවා. මා දන්ෙන් නැහැ, අද රෑ ෙවන ෙකොට එය 
කඩාෙගන වැෙටයිද කියා. එවැනි තත්ත්වයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම මුක්කු ගහලා නම්  නැහැ. මම ගිය 

සතිෙය්ත් ගිහින් බලලායි ආෙව්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඒ තරම්ම ෙනොවුණත්  එය නවීකරණය කළ 

යුතු තත්ත්වෙය් තිෙබන එක ගැනයි මා  කියන්ෙන් ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒවා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා සැලකිල්ලක් දක්වන්න. 
බැරල් ලක්ෂය දක්වා පිරිපහදු කරන්න පුළුවන් තැනට ෙම්ක 
ෙගෙනන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාවක් තිබුණා. ඒකට 
2007දී මුල්ගලත් තැබුවා. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් තිබුණා. 
කාර්යාලයක් පටන් ගත්තා. මට මතකයි, ඉරානෙය් 
ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් ගිහින් ඒකට මුල්ගලකුත් 
තැබූවා.  මුල්ගල තියලා, ෙම්ක හදලා විවෘත කරනවා කිව්වා. දැන් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකුත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා; මුදල් ෙවන් කරනවා. නමුත්  පිරිපහදුව 
එෙහමම කඩා වැෙටමින් තිෙබනවා. දැන් සමහර ෙතොරතුරු 
ලැෙබමින් තිෙබනවා, බැරල් ලක්ෂයක් දක්වා පිරිපහදු කරන්න 
ෙයෝජනා කරපු එක  එක බැරල් 70,000 දක්වා පිරිපහදු කරන්න 

තමයි නවීකරණය කරන්න හදන්ෙන් කියලා. එදා බැරල් 
ලක්ෂයක් දක්වා පිරිපහදු කරන්න ෙම්ක හදන ෙයෝජනාව  ගැන 
අපි හිතුෙව්  අනාගත අවශ්යතාවත් එක්ක කල්පනා කරලායි.  ඒ 
නිසා ෙම් පිරිපහදුව ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය මීට 
වඩා ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම මුලින් සඳහන් කළ ෙතල් ටැංකි 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවට ෙතල් සංස්ථාව කිසි 
ෙසේත්ම අවසර ෙදන්න එපා. ෙමොකද, ෙමතැන ඉඩෙම් පශ්නයක් 
ති ෙබනවා. මට මතක හැටියට ඒ ඉඩම අයිති වරායටයි. ඒ භූමිය 
අයිති ෙතල් සංස්ථාවට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම්ක agreement 
එෙකන් ෙදන්න බැහැ. මාසිකව තමයි අප ෙම් ෙතල් ටැංකි  ටික 
ලබාෙදමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඕනෑ නම් ෙම් ෙතල් ටැංකි ටික 
17ක පමාණය  IOC එකට තියාෙගන, අඩුම තරෙම් 83ක් වත්  
නැවත ෙතල් සංස්ථාවට අරෙගන කළමනාකරණය කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පටන් ගන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

ඊළඟට, ෙකරවලපිටිය බලාගාරෙය් දැවි ෙතල් ෙගන ඒෙම් 
ඒකකය ගැනත් කියන්න මා බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා.  
ෙකරවලපිටිය බලාගාරය හැදුණාට පසුව  තිබුණු නළ පද්ධතිය 
ෙවනුවට මුතුරාජෙවල සිට අලුත් නළ පද්ධතියක් එලුවා. හැබැයි, 
ගල්අඟුරු බලාගාරය හැදුණාට පසුව ෙකරවලපිටිය බලාගාරෙය් 
පාවිච්චිය දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   ඒෙකන් සිදු වුණු ෙද් තමයි, 
අපට අර නළ පද්ධතිෙය් උපෙයෝගිතාවක් ෙනොමැති වීම. අපි 
ෙඩොලර් මිලියන 70ක් වියදම් කරලා  ඒ නළ පද්ධතිය එලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒෙකන් පෙයෝජනයක් නැති තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ අතර ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙම් පැත්ෙත් නළ පද්ධතිය කඩා වැෙටමින් තිෙබනවා. ඊෙය් 
ෙපෙර්දාත් මා දැක්කා, පවෘත්තිවලින් කිව්වා නළ පද්ධතිය leak 
ෙවලා ෙගයක් ගිනි අරෙගන තිෙබනවා කියා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙකොෙලොන්නාෙව් නළ පද්ධතිය විනාශ ෙවලා තිෙබද්දි, 
ෙකරවලපිටියට දැවි ෙතල් ෙගන යන්න කියලා අප මුතුරාජෙවල 
නළ පද්ධතියක් එලුවා. හැබැයි, අද ඒ නළ පද්ධතිය පෙයෝජනයක් 
ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙකරවලපිටිය බලාගාරය ආරම්භ කරන ෙකොට අප දන්නවා 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්ත් බලාගාරයත් ආරම්භ කරන බව. අෙප් විදුලිය 
අවශ්යතාව පිළිබඳව අපට ඇගයීමක් තිෙබනවා. ෙකරවලපිටිය 
බලාගාරෙයන් අප ෙකොච්චර ගනියිද කියා අපට ඇගයීමක් 
තිෙබනවා. ඒවාට පතිපත්තියක් තිෙබනවා; ඉලක්කයක් 
තිෙබනවා. මට මතකයි,  ෆවුසි  අමාත්යවරයාෙග්  කාලෙය් තමයි 
ඒ කිසිදු ඉලක්කයක් නැතිව ෙතල් සංස්ථාෙව් ඔය අලුත් නළ 
පද්ධතිය ආරම්භ කරන්නට තීරණය කෙළේ. ඒකට අද ෙඩොලර් 
මිලියන 70ක් විතර වැය ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය් පචාරක කටයුතු ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල් 
ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්වා හැම ආයතනෙය්ම තිෙබනවා. 
මම කියන එෙක් ෙත්රුමකුත් නැහැ. ජනාධිපතිවරණ පචාරක 
වැඩවලට ෙතල් සංස්ථාෙව් මුදල් පාවිච්චි කර තිෙබනවා. පවර්ධන 
කටයුතු ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් මිලියන 250ක් 
ෙවන් කරෙගන තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 600ක් ඉල්ලුවා. මා 
ළඟ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පතිකා තිෙබනවා. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
අනුමත කෙළේ රුපියල් මිලියන 250යි. හැබැයි, ඒ රුපියල් මිලියන 
250 වියදම් කෙළේ ෙකොෙහොමද? අප පන්සල්වලට මුදල් දීලා, පින් 
දහම් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, අප පින් දහම් කරන්න ඕනෑ අප 
උපයාගත්ත මුදල්වලින්. තමන්ෙග් ආදායෙමන් පිනක් කෙළොත් 
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තමයි ඒක තමන්ට ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් අය පසු ගිය කාලෙය් 
පින් දහම් කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම ඒ පන්සල්වල නම් 
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක පන්සලට ෙහොඳ නැති නිසා.  හැබැයි, 
පන්සල්වලට මුදල් ෙබදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් සල්ලි.   

පන්සල්වලට මුදල් ෙදන්න  ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයක් 
තිෙබනවා.  එෙහම නම් භාණ්ඩාගාරෙයන් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශයට සල්ලි දීලා, ඒ  පුණ්යායතනවලට ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් සල්ලි ෙවන් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙතල් 
සංස්ථාව පචාරක හා පවර්ධන කටයුතුවලට කියා මුදල් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 
සමහර motor car racesවලට අනුගහය දැක්වූෙය් ෙතල් සංසථ්ාව 
බව. ෙමොකද, ෙතල් සංස්ථාෙව් බඩු විකිෙණන්ෙන් නැතිව නතර 
ෙවලා තිබුණාද? තරගයක් තිබුණාද? අපට තරගයක් ඇති ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. IOC එකට petrol sheds 107යි දුන්ෙන්. දැන් එය 
180ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙතල් සංස්ථාව සතුව ඊට වඩා වැඩි sheds පමාණයක් 
තිෙබනවා.  ෙවළඳ ෙපොෙළේ මීට වඩා ෙලොකු පමාණයක් IOC එකට 
අත්පත් කර ගන්න බැහැ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් petrol sheds ටික 
මිලදී ගත්ෙත් නැත්නම්. ඒ නිසා IOC එකට මීට වඩා වර්ධනය 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙතල් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙලොකු තරගයක් 
නැහැ. සමාගම් ෙදකයි ඉන්ෙන්, IOC සහ CPC. හැබැයි, CPC එක 
ෙමොකද කරන්ෙන්? තමන්ෙග් ෙතල් විකිණීම සඳහා පවර්ධන වැඩ 
කටයුතු හදනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙතල් විකුණන්න පචාරක 
වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. Shed එක තිෙබනවා, 
කාර් එක තිෙබනවා, මිනිස්සු  වාහනවල ෙතල් නැතිෙවනෙකොට 
ළඟ තිෙබන  shed එෙකන් ෙතල් ගහ ගන්නවා. මීට වඩා  කරන්න 
තිෙබන පචාරක වැඩ කටයුත්ත ෙමොකක්ද? 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න. 
පචාරක පවර්ධන කටයුතු කියලා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
කළා. ඒ මුදල්  ෙවන් කෙළේ ෙමොනවාටද? ෙකොළඹ motor car 
races වලට තමුන්නාන්ෙසේලා  මුදල් ෙවන් කළා. මා ළඟ 
තිෙබනවා ඒ විස්තර. Fox Hill Supercross Motor Race වලට; 
Gajaba Supercrossවලට; Colombo Night Raceවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලා සල්ලි දුන්නා. Colombo Night Race පැද්ෙද් 
ෙතල් සංස්ථාෙව් සල්ලිවලින්. රුපියල් මිලියන 5ක් දුන්නා, 
Colombo Night Race එක ට. Fox Hill Supercross Motor 
Raceවලට දුන්නා, රුපියල් ලක්ෂ 50ක්. ඊට අමතරව Gajaba 
Supercross වලටත් දුන්නා, රුපියල් ලක්ෂ 50ක්. ෙතල් සංසථ්ාව 
තිබුෙණ් ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් race පදින්නද? ෙතල් සංස්ථාෙව් 
සල්ලි පන්සල්වලට ෙබදුවා; පුණ්ය ආයතනවලට ෙබදුවා. ඒවාට 
ෙබදන්න ෙවනත් ආයතන තිෙබනවා. පිනක් දහමක් කර ගන්න 
ඕනෑ නම්, තමන්ෙග් ෙද්පළවලින් කර ගන්න. ෙතල් සංස්ථාෙව් 
ෙද්පළවලින්, ජනතාවට බදු ගහලා, ජනතාවට බර පටවලා එකතු 
කර ගන්නා ෙද්පළවලින් ගිහිල්ලා පින් දහම් කරනවා. ෙමොකක්ද, 
ෙම් පින? ඒක බුද්ධ ධර්මයට අනුකූල නැහැ. ඒක කවර 
ආගමකටවත් අනුකූල නැහැ. ඉස්ලාම් ධර්මෙය් ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්, තමන් උපයා ගන්නා ආදායෙමන් හතළිෙහන් එකක් 
ෙගවන්න කියලායි. ඒකෙන් කියලා තිෙබන්ෙන්. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරලා තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් වත්කම්වලින් 
දානයට, පින්කම්වලට ෙයොදවන්න කියලායි. කවුරුවත් කියලා 
නැහැ, ආණ්ඩුෙව් සම්පත්වලින් සිවුරු ෙබදන්න, ආණ්ඩුෙව් 
සම්පත්වලින් පන්සල් හදන්න කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්?  ෙතල් සංස්ථාව ව්යවසනයක් ඇති කරලා තිබුණා. 
ෙතල් සංස්ථාෙව් වියදම් ලැයිස්තුව මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ සල්ලි 

වියදම් කරපු ආකාරය, සමහර පන්සල්වල නම්,  
ජනාධිපතිවරණෙය්දී දැන්වීම්වලට ගිය වියදම්, ෙම් විස්තර මා ළඟ 
තිෙබනවා. ෙම්වාටද ෙම් ආයතන තිෙබන්ෙන්?   

ඊළඟට, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා දැනගන්න කැමැතියි. 
ඔබතුමාෙග්ම උපෙදස් මත අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  
රුපියල් බිලියන 3ක ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අතුරුදන්වීම 
පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ පශ්නය 
බරපතළයි. ඒ රුපියල් බිලියන තුනක මුදල තුළ  විදුලි බල 
මණ්ඩලෙය් සල්ලිත් තිෙබනවා, ෙසේවකයන්ෙග් සල්ලිත් 
තිෙබනවා. ෙසේවකයන්  රැකියාෙවන් ඉවත් වුණාට පසුව ඒ අයට 
තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යන්න ලැෙබන මුදල්.  එතැන 
රුපියල් බිලියන 3ක් -රුපියල් ෙකෝටි 300ක්-  අතුරුදහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. සල්ලිත් නැහැ, දාපු තැනකුත් නැහැ, තිෙබන තැනකුත් 
නැත්නම් ඒක විශාල වංචාවක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද කරුණු ඉදිරිපත් කරයි කියා 
බ ලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රුපියල් බිලියන 3ක 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අතුරුදන්වීම පිළිබඳව පසු ගිය 
දිනවල  විශාල ෙලස මාධ්යවල පධාන පවෘත්තිය බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා මා දැක්කා. 

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්ම තිබුණු, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් 
අඟුරු බලාගාරයට තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන කාරණය පිළිබඳව ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට දැනට අපි  
ෙඩොලර් මිලියන 1,350ක් පමණ වියදම් කරලා තිෙබනවා. 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් බිලියන 1.3ක්. මෑත 
කාලෙය් ලංකාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ගවලට හැරුණාම රාජ්ය 
ආෙයෝජනය කියලා  අපි වැඩිෙයන්ම වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්   
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට. ඒ බලාගාරෙය් තාක්ෂණය 
පිළිබඳව පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්; කැඩී බිඳීයාම් පිළිබඳව පශ්න 
තිෙබන්න ට පුළුවන්.  නමුත් ගල් අඟුරු ක්ෙෂේතය අෙප් රෙට් 
බලශක්ති ක්ෙෂේතයට අලුත් ක්ෙෂේතයක්. ඒ ක්ෙෂේතයට අපි 
යායුතුව තිබුණා.  

අපට තිබුෙණ් ජල විදුලියත්, ඉන්ධනවලින් සපයා ගන්න 
විදුලියත් විතරයි. දැන් ගල් අඟුරු ක්ෙෂේතයට යාමට අලුත් 
තාක්ෂණයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමොන 
අබල දුබලතා මධ්යෙය් ෙහෝ අද අෙප් රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් 
ඇති වී තිෙබන අර්බුදයට  සැලකිය යුතු පමාණයකින් ෙම් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය විශාල පිටුවහලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඇතිවී තිෙබන කළමනාකරණ 
පශ්නය නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා   ෙවනම ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් හදලා ගල් අඟුරු බලාගාරය පවරනවා කියලා 
තිෙබනවා මා දැක්කා. හැබැයි, මුදල් අමාත්යවරයා එතැනම කියා 
තිෙබනවා, ''ෙම් රාජ්ය සතු අයිතිය අපි කිසිෙසේත්ම ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැහැ'' කියලා. එවැනි වගන්තියක්  තිෙබනවා.  

මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණයත් දැන ගන්න කැමැතියි.  ඔය 
විධියටම ෙපෞද්ගලික සමාගම් හැදුවා ෙන්. ෙකරවලපිටිය 
බලාගාරය තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් අෙත්. ෙමොකක්ද 
ඒකට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම තමයි LTL එක.                        
-Lanka Transformers Private Limited - ආයතනය- LTL එක 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් අෙත්. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
shares  සියයට 60ක් තිබුණා.  ඒක ෙවනම කථාවක්. LECO 
එකත් එෙහමයි. ඒ ආයතනවලට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
අඩුම තරමින් ඒ ආයතන අද අපට COPE එකට කැඳවන්නවත් 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
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ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya 
 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමක් ගැන අපි කලබල විය යුතු නැහැ. 

ඉතා පැහැදිලිව ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සඳහා අපි 
ගත්ත ෙඩොලර් මිලියන 1,300කට ආසන්න ණය පමාණය 2014දී 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පවරා ගත්තා. මහා භාණ්ඩාගාරය 
ෙයෝජනා කර තිෙබන ආකාරයට, ඒ ණය පමාණයම ෙවනත් 
ණයකරුෙවකුට පවරලා ණය කළමනාකරණය කර ගැනීමක් 
පමණයි සිදු ෙවන්ෙන්. එය මා ඉතාමත් වගකීෙමන් කියන්ෙන්. අපි 
ෙදපිරිසම ඉතා ගැඹුරින් ෙම් ගැන මුදල් අමාත්යාංශයත් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. ඒක ෙවනත් සමාගමක් පිහිටුවන්ෙන්ත් නැහැ; 
ෙකොටස් නිකුතුවක් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; ෙවනත් පරිපාලකෙයක් 
එන්ෙන්ත් නැහැ. 

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන්, ඔය තිෙබන්ෙන් ගිණුම් කථාවක් ෙන්?  

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආණ්ඩුෙව් මුළු ණය පංගුවට ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 1,350ක 

ණය පංගුව ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බැලූ බැල්මට 
ආණ්ඩුෙව් ණය පමාණය විශාලයි වාෙග් ෙපෙනනවා. ඒ නිසා 
භාණ්ඩාගාරය සතුව තිෙබන ෙමම ණය පමාණය 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙවනම ෙපෞද්ගලික සමාගමක්  -  [බාධා 
කිරීමක්]  නැහැ, ෙවනම සමාගමක්.  [බාධා කිරීමක්] විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුවමද? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් මට කියන්න, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියලා. අය වැය කථාව ෙන්               
මම ගන්ෙන්. ''ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
සුරැකුම්කරණය සඳහා විෙශේෂ කාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීමට 
ෙයෝජනා කරනවා'' යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
විදුලිබල මණ්ඩලය සතුවම; විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
කළමනාකරණයට යටත්වම; ඒ පරිපාලනයට යටත්වම පවතිනවා 
කියලා? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔව්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා වගකීෙමන් 

කිව්වාට, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙන් ෙමෙහම කියලා 
තිෙබන්ෙන්. මා දන්නවා, එතුමාෙග් කැමැත්ත වැඩිපුර - 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
පැහැදිලිව විශ්ෙල්ෂණය කළා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ඉතා 

වගකීෙමන් කියන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි.  එෙහම නම් ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ.  
ඊළඟට, සුළං බල ක්ෙෂේතය පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් ඇති වී තිෙබන විදුලි 
අර්බුදයට  ඉදිරිෙය් දී  යම් විසඳුමක් ලබා ගත හැකි ක්ෙෂේතයක් 
හැටියට සුළං බල ක්ෙෂේතය  - සුළංවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය  
කිරීම -  වැදගත් ෙවනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් සහ පාරිසරික 
පැත්ෙතන් බැලුවත් වැඩි උපෙයෝගීතාවක් සහිත ක්ෙෂේතයක් 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ ක්ෙෂේතයට ඉතාමත් ෙහොඳ 
විභවයක් තිෙබන රටක් අපි. මධ්ය කඳුකර පෙද්ශෙය් එය ඇති 
කරන්න පුළුවන් වුණාට අපට එෙහේ යන්න බැහැ. නමුත්, ඉතා 
ෙහොඳ සම්පතක් හැටියට අෙප් ෙවරළ තීරය තිෙබනවා.  

ෙම් සුළංබල ව්යාපෘති දැන් මුළුමනින්ම පවතින්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශය සතුවයි. හම්බන්ෙතොට විතරක් විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුව ෙමගාෙවොට් 3ක විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන 
සුළංබල ඒකකයක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙමගාෙවොට් 140ට ආසන්න 
පමාණයක් සුළං බලෙයන් අද නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒෙකන් 
ෙමගාෙවොට් 137ක් පමණම තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය සතුව. 
ෙපෞද්ගලික අංශය විදුලිය නිෂ්පාදනය කළාට, මිලදී ගන්න ඕනෑ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන්. ඒ නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ෙම් ෙගොල්ලන් එක්ක  ගිවිසුමක් - agreement - අත්සන් කරනවා. 
ඒ ගිවිසුම අනුව මුල් වකවානුවට රුපියල් 22ක්, ඊළඟ වකවානුවට 
රුපියල් 20ක්, ඊළඟ වකවානුවට රුපියල් 18ක් ආදී වශෙයන් 
ගණනය කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ගණනය කිරීම් 
සියල්ල අපි සමාෙලෝචනය කරලා බැලුෙවොත් සුළං බලෙයන් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන ෙපෞද්ගලික සමාගමකින් අපි හැම දාටම 
මිලදී ගන්නා විදුලි ඒකකයක් ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 20ක් 
විතර ෙවනවා.  

ඇත්තටම විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 20ක් යනවාද කියලා 
බලන්න දැන් අපිට ෙමොකක්ද තිෙබන නිර්ණායකය? එතෙකොට 
ලාභය ෙකොච්චරද, ලාභය අඩුද, වැඩිද කියලා අපි බලන්ෙන් 
ෙමොෙකන්ද? අපි ඒක බලන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? ඒ නිසා ෙම් 
සුළංබල ක්ෙෂේතයට ආණ්ඩුෙව් සැලකිය යුතු පංගුවක් ඇතුළු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් කාරණා ෙදක පැහැදිලි 

කරන්න අවශ්යයි. අපට මන්නාරම සුළංබල විදුලි නිෂ්පාදනය 
ෙමගාෙවොට් 375කට ආසන්න පමාණයක් කරන්න පුළුවන් කියලා 
දැනට ගණනය කර තිෙබනවා. එයින්  ඒකක 100ක් දැන් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අරමුදල්වලින් කරන්න සූදානම්. ඒ වාෙග්ම 

1721 1722 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි කථා කරලා තිෙබනවා, දිවි නැගුම අරමුදෙලන් අපට සාධාරණ 
විධියට මුදලක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මහජන බැංකුව එක්කත් 
කථා කරලා තිෙබනවා. අපි සූදානම් පථම ෙමගාෙවොට් 100 ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න.  

ෙදවැනි කාරණාව තමයි, ෙම් සම්බන්ධව කලින් ගහපු ගිවිසුම් 
තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව් ෙම් ක්ෙෂේතයට  උනන්දුව ඇති කර ගන්න 
ගත්ත විවිධ මිල ගණන්. හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී අපි කිසිෙසේත්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගකාරි ෙටන්ඩර්වලට ෙනොෙගොස් 
මිල ගණන් ලබා ගැනීමට සූදානම් නැහැ. ඒක ඉතා පැහැදිලිව 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි කියන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඉතාමත් ෙහොඳ විභවය. 

ඒකට ඉඩ තිෙබන තැන තමයි, මන්නාරම් ෙදෝණිය. එතැන තමයි 
අපිට තිෙබන්ෙන්. එතැනින් අපට ෙගොඩබිම ආසන්නව විතරක් 
ෙමගාෙවොට් 375ක් විතර ගන්න පුළුවන්. අපි තව මුහුද ආසන්නයට 
යනවා නම්, එතැන ෙමගාෙවොට් 1,700ක් විතර තිෙබනවා කියලා 
තමයි දැනට කරලා තිෙබන සමීක්ෂණවලින් ෙහළිදරව් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමතැන සම්පත වැදගත්. ෙමතැන අපිට 
ෙමගාෙවොට් 375ක් ෙහෝ 400කට ආසන්න පමාණයකට යන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අප රට වෙට් මුහුද තිෙබනවා. අපට පුත්තලෙම් 
තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට තිෙබනවා.  මුලතිව් පෙද්ශයට ෙවන්න 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් හඳුනාගත් තැන් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවාෙය් 
තිෙබන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 10 - 20 අතර කුඩා පමාණයක්. මම 
කියන්ෙන්, ඒ කුඩා පමාණ ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න. ඒක 
පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් පධාන ස්ථානය රජය ආරම්භ කළ 
යුතුව තිබුණා. ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා, දැනට ෙමගාෙවොට් 
100ක් සඳහා ව්යාපෘතිය දියත් කරලා තිබීම ගැන. හැබැයි, මුදල් 
උපයා ගැනීම පිළිබඳව විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
එකයි අහන්ෙන්, මහජන බැංකුෙවන් ෙම්කට ණය මුදලක් ෙදන්න 
එකඟතාවක් පළ කළා. මම දන්ෙන් නැහැ දිවි නැගුෙමන් ගන්න 
පුළුවන්ද කියලා. ෙමොකද, දිවි නැගුම කියන්ෙන් ටිකක්- 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 දිවි නැගුම අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන් එහි සාමාජිකයන්ෙග් 

තැන්පතු. කුඩා කුඩා ණය ෙදන්න තිෙබන අරමුදලක්.  දිවි නැගුම 
අරමුදෙලන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ඒක නීතිමය පශ්නයක්. ඒක ෙවනම බලමු. මහජන 
බැංකුව අරමුදල් ෙදන්න එකඟතාවකට එනවා. මහජන බැංකුව 
Treasury එෙක් guarantee එකක් ඉල්ලනවා. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික 
අංශය ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන ෙකොට ෙම් guarantee එක 
ලබා ෙදන්න මහා භාණ්ඩාගාරය උත්සාහ කළාට, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට guarantee එක ලබා දීම පිළිබඳව ෙපොඩි 
ඈලිමෑළිකමක් දක්වන බව මා දන්නවා. දැන් ඒක නිරාකරණය 
ෙවලාද?  

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඒ කරුණු ෙදකම සාකච්ඡා කරෙගන යනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

දිවි නැගුම අරමුදෙලත් විශාල මුදලක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඉතාම 

සුරක්ෂිත ආෙයෝජනයක් හැටියට, ඔවුන් දැනට ෙදන ෙපොලී 
අනුපාතයට වඩා ඉහළ ෙපොලී අනුපාතයකින් අපි ගන්න සූදානම්. 
අමාත්යවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. අපි ඉදිරිෙය්දී 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතන්ෙන් අපට 
මහජන බැංකුවට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක කියාත්මක කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමාට සහතිකයක් තිෙබනවා  මුදල් සපයා 

ගැනීෙම් මාර්ග ටික සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන් කියලා. 
එක්ෙකෝ දිවි නැගුෙමන් ෙවන්න පුළුවන්, එක්ෙකෝ මහජන 
බැංකුෙවන් ෙවන්න පුළුවන්. මට හිෙතන්ෙන්, අපි ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුවට වාෙග් ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනවලින් ලබා 
ගන්න ගිෙයොත් ඒකට කාලය ගත වනවා වැඩියි කියලා. ෙලෝක 
බැංකුෙවත් යම් ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා කියලා ෙතොරතුරු දැන 
ගන්න තිෙබනවා. නමුත්, ඒවාට අපට කාලය යයි. අපිට පුළුවන් 
ඉතුරු ටිකට ඒකට යන්න. හැබැයි, දැනට එතැන පාරවල් හදලා 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික සකස් කරන්න තිෙබනවා. හැබැයි, 
මහජන බැංකුෙවන් ෙහෝ දිවි නැගුම අරමුදලින් ෙහෝ ආරම්භක 
සියය සඳහා මුදල් පතිපාදන සකස් කර ගන්නවාය කියා ඔබතුමා 
සහතිකයක් ෙදනවා නම්, රජය සතුව තිෙබන ෙම්  ෙමගාෙවොට් 
300 බලාගාරය ආරම්භ කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතුරු අදියරයන් ෙදක, තුනත් විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුවම කරන්න කියන  ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් කුඩා කුඩා ඒකක තිෙබනවා. ඒකක 10, 
ඒකක 5, ඒකක 4, ඒකක 3 වශෙයන් හැදුවාම පද්ධතිය 
කළමනාකරණය කර ගන්නත් අපට අතිෙර්ක වියදමක් දරන්න සිදු 
ෙවනවා. අපට කලින් පභවයන් කීපයයි තිබුෙණ්.  ඒ පභවයන් 
කීපෙයන් අපට පද්ධතිය කළමනාකරණය කර ගන්න ෙල්සියි. 
එක් තැනකින් ඒකක 10ක් දානවා, තව තැනකින් ඒකක 8ක් 
දානවා, වතුර තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ, මැෂින් එක කැඩිලාද 
දන්ෙන් නැහැ, වැඩ කරනවාද දන්ෙන් නැහැ ආදී පශ්න ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. කුඩා කුඩා ඒකක හදන එක ෙහොඳයි. හැබැයි, පද්ධතිය 
කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අලුතින්, - 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියක කාලයක් 

ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් 
පත් කරලා, 2030 වනතුරු විදුලි ජනන සැලැස්ම සකස් කරන්න 
කටයුතු කරනවා. අද උෙද් වරුෙව්ම ඒ ගැන අවසාන සාකච්ඡාව 
පැවැත්වූවා. ෙම් රෙට් 2030 වනතුරු විදුලි ජනන සැලැස්ම 
පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව ෙතොරතුරු - ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙකොතරම් ෙදනවාද, අපි ෙමොන ෙමොන කමෙව්දයන්ද  ගන්ෙන් 
කියලා-  තව මාස කීපයකින් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. මට පධාන වශෙයන්ම පශ්නය 

තිබුෙණ් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් LTL  
ආයතනයට ෙමොකක්ද ෙවමින් තිෙබන්ෙන් කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි. ඒ ආයතනය අපි ආරම්භ කළා. 
වර්ෂ 1980 ජුලි මාසෙය් 04වැනිදා පීවීඑස්6673 යටෙත් සංස්ථාගත 
කරන ලද, දැනට සීමාසහිත එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (පුද්ගලික) 
සමාගම යනුෙවන් පීවීඑස් 2588 යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇති 
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සීමාසහිත ලංකා  ටාන්ස්ෙෆෝමර් සමාගම සහ එහි පාලිත සමාගම් 
වන සීමාසහිත එල්ටීඑල් ඊෙසොට් සමාගම, සීමාසහිත එල්ටීඑල් 
 ෙපොෙජක්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම සහ ඒ සම්බන්ධ  අෙනකුත් පාලිත 
සමාගම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ෙමතැන විශාල වියවුලක් මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය 
ආරම්භ කෙළේ ෙකොෙහොමද, දැන් අයිතිය පවතින්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා පශ්න මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවකයින්ෙග් අෙත් ෙකොටස් 
අයිතිය තිෙබනවාය කියා කියනවා. හැබැයි, ෙසේවකයින්ෙග් 
අයිතියක් නැතිව තිෙබනවාද වැනි විශාල අවුලක් ෙම් ආයතනය 
පිහිටුවීම තුළ, පසු ගිය කාලෙය් එහි කියාකාරිත්වය තුළ ඇති වී 
තිබුණා. ෙම් LTL ආයතනෙය් ඇත්ත අයිතිය, ඇත්ත ෙකොටස් 
පමාණය, ෙසේවකයින්ට ෙකොච්චර  ෙකොටස් තිෙබනවාද, ලාභය 
ෙබදිලා තිෙබනවාද, ලාභය ෙබෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද ආදී කරුණු 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා අභ්යන්තර විගණනයක් කර  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරාවි කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙම් ආයතනෙය් වැඩ කරන අයටවත් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආයතනය දැන් ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒෙගොල්ලන් ෙම් ෙමොන ආයතනෙය් ෙසේවකයින්ද කියලා 
දන්ෙන් නැති තරමට අවුල්කාරි තත්ත්වයක් ෙම් LTL ආයතනය 
තුළ මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් LTL ආයතනෙය් ඇති වී තිෙබන 
කළමනාකාර ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා එය විසඳිය 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ  ෙසේවකයන්ටත්, අපටත්  දැන ගන්න 
අවශ්යයි.   

ෙම් ආයතනය COPE එක ඉදිරියට ෙගෙනන්න  පුළුවන්ද, 
ෙමහි COPE එකට ෙගෙනන්න බැරි ආයතන ෙමොනවාද, COPE 
එකට ෙගෙනන්න පුළුවන් ආයතන ෙමොනවාද කියලා අපටත් 
දැනගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් ආයතනෙය් ඇති වී 
තිෙබන වියවුල්කාරි තත්ත්වය සැලකිය යුතු පමාණයකට සමනය 
කර දීමට,   ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව යම්  විසත්රයක් ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊළඟට, ඔබතුමාෙග් අවධානය මම ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
වාෙග්ම සැලකිය යුතු පමාණයකට ෙද්ශපාලනීකරණයට  ලක් වුණ 
ආයතනයක් තමයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. සමහර කාලයකදී 
බඳවා ගැනීම්වලට ගත්ෙත් පන්සල්වල නායක හාමුදුරුවන්ෙග් 
ලිපිවලින් බව මම දන්නවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආයතනය 
පන්සල් එක්ක තිෙබන  සම්බන්ධය ෙමොකක්ද කියලා. පන්සල්වල 
නායක හාමුදුරුවන්ෙග් ලිපිවලින් තමයි සමහර නිලධාරින් බඳවා 
ගත්ෙත්. සමහර පක්ෂවල මධ්යම කාරක සභාවම; මුළු පක්ෂයම; 
උපෙද්ශකවරු, සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු සියලු ෙදනා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට පත් වුණා.  ඔබතුමා දන්නවා.  එතෙකොට මුළු 
පක්ෂයක්ම නඩත්තු කරන්න ඕනෑ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. 
ලංකා ඛනිජ  ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වාෙග්ම සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් පසු ගිය කාලය පුරාම 
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් ෙවලා තිබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒක 
ෙවන කුඩා ව්යාපෘතියක් නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ආයතනය 
ජනතාවෙග් ජීවිතත් එක්ක ඉතාම සමීපව බැඳුණු ව්යාපෘතියක්. ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

තවත් කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විදුලි බිල සකස් 
කිරීම සහ විදුලි බිල හඳුන්වා දීපු කම ෙව්දයන් සාධාරණ නැහැ 
කියලා අපි හිතනවා. ඒකක 30, ඒකක 60, ඒකක 90 වාෙග් 
ඒකකයන් සාමාන්ය  පරිෙභෝජන අවශ්යතාවක් තිබුණු යුගෙය්දී 
ෙහොඳයි. කුඩා බල්බ් එකක් දාපු, iron එකක් විතරක් පාවිච්චි කරපු, 
TV එකක් විතරක් තිබුණු පාරිෙභෝජන රටාවක් තමයි අපට කලින් 
තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් අෙප් පරිෙභෝජන රටාව ෙවනස්ෙවලා 

තිෙබනවා. විදුලිය වඩාත් වැඩිෙයන් උපෙයෝගී වන පරිෙභෝජන 
රටාවක් බවට අද එය පත්ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
පරිෙභෝජන රටාවට අනුරූපී වන පරිදි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ඒකක තවමත් ගළපලා නැහැ.   

අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර තිබුණු ඒකක 30, ඒකක 60, ඒකක 
90 කියන ආකාරයම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අදත් ෙයොදා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඒකක 30න් කරන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද? ඒකක 
50, ඒකක 100, ඒකක 150 වාෙග් අවස්ථා තුනකටවත් ෙගන 
ගිෙයොත් තමයි ජනතාවට වඩාත් යහපත් පතිඵල අත් ෙවන්ෙන්. 

ෙමොකද, මිනිසුන්ෙග් පරි ෙභෝජන රටාව ෙවනස් ෙවන ෙකොට, 
විදුලිබල මණ්ඩලයත් තමන්ෙග් මිල ගණනය කිරීෙම් කමෙව්දෙය් 
ෙවනසක් කළ යුතුව තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. එක් 
කාලයකදී අෙප් පරිෙභෝජන රටාව ඉතා කුඩා එකක් නම්, ඒකට 
ගැළෙපන්න අපි විදුලි ඒකකයන්ෙග් සීමාවන් කැඩුවා නම්, දැන් 
අෙප් විදුලි පරිෙභෝජනය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
ෙවනස්වීමට අනුරූපී වන පරිදි ඒ සීමාවන් ෙවන් කරන්නය කියා 
මා ෙයෝජනා කරනවා. අඩුම තරමින් ඒකක 50, 100, 150 කියන 
නිර්ණායකයන් මත ගිෙයොත් ජනතාවට යම් සාධාරණයක් ඉටු 
ෙවනවා. එෙහම නැතිව ඒකක 30, 60, 90 කියන එක ඒ තරම් 
සාධාරණ ෙබදීමක් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා ෙවනස් ෙබදීමක් ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරාවිය කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් electric cars  පිළිබඳ 
පශ්නය ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. එතුමා බද්දක් 
දමලා ෙම් වාහන ෙගන්වීමට බාධා කරන්න උත්සාහ කර 
තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවාද 
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, විදුලිබල මණ්ඩල 
පනත අනුව විදුලිය විකුණන්න පුළුවන් වන්ෙන් විදුලිබල 
මණ්ඩලයට විතරයි. කවුරු හැදුවත් විකුණන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
විදුලිබල මණ්ඩලයට විතරයි. ඒ නිසා ෙම්  electric cars charge  
කරන මධ්යස්ථාන ෙගොඩනැඟීෙම්දී ෙම් නීතිමය බාධාව සැලකිය 
යුතු පමාණයකට තිෙබනවාය කියලා කථා බහක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් විදුලිය විකුණන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට විතරක් නිසා, ෙම්වා 
ෙගොඩනැඟීෙම්දී යම්කිසි සංෙශෝධනයක් අවශ්ය නැද්ද? [බාධා 
කිරීමක්] මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ පිළිබඳව හරිම පැහැදිලිකමක් 
මටත් නැහැ. ඒ නිසා charge  කරන මධ්යස්ථාන ආරම්භ කිරීම 
සඳහා එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, එවැනි බාධාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒ බාධාව ඉවත් කර ෙදන ෙලසත් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම්  electric cars charge කරන 
මධ්යස්ථානවලට විෙශේෂ විදුලි ඒකක කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න 
කියලා.  විෙශේෂ ඒකක කමයක් අපට නිවාසවලට තිෙබනවා; 
ෙවෙළඳ ව්යාපාරවලට තිෙබනවා; කර්මාන්තවලට තිෙබනවා. ඒ  
වාෙග් විෙශේෂ ඒකකයක් ෙලස නව විදුලි  බිල ගණනය කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි විශ්වාස කරනවා, 
අෙප් රෙට් පචලිත කරන්න ඕනෑ වාහනය electric car එක 
කියලා. ඒකට පරිසර අමාත්යතුමා හැ ටියට ජනාධිපතිතුමාත් එකඟ 
ෙව්වි;  පරිසරය පිළිබඳව කල්පනා කරන අයත් එකඟ ෙව්වි; 
සාමාන්ය  ජනතාවත් එකඟ ෙව්වි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒ 
තාක්ෂණයත් දියුණුයි. දැන් ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි ඒකට 
තිෙබන සීමාව. කිෙලෝ මීටර් 140ත් 150ක් වාෙග් දුරක් දුවන්න 
අවශ්ය විදුලිය ලබා ගන්න ෙගදරක තිෙබන සාමාන්ය ලයින් 
එකකින් charge  කර ගන්න පැය පහමාරක් විතර යනවා. 
එතෙකොට එෙහම වාහනයක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එවැනි මධ්යස්ථානයකට දැම්ෙමොත් ඒෙගොල්ලන් කියනවා high 
charge එකට දමලා විනාඩි 20න් විතර charge කරන්න පුළුවන් 
කියලා. එවැනි ආකාරයකට අවශ්ය ඉඩකඩ තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදලා ෙදන්න. අපි මුදල් ඇමතිතුමාට නැවත නැවතත් කියන්ෙන් 
ෙම් electric cars වලට දමන බද්ද අයින් කරන්න කියලායි. ඒක 
මහා විකාර බද්දක්. ඒ වාෙග් විකාර සිතුවිලි එන්ෙන් ෙමොන වාෙග් 
මිනිස්සුන්ටද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. ඒක පධාන බාධාවක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය පැත්ෙතන් electric car 
එක පචලිත වීම සම්බන්ධෙයන්  අවහිරතාවන් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ බාධාවන් ඉවත් කර ෙදන්න, ගණනය කිරීෙම් 
අලුත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්න, charge  කිරීම සඳහා නීතිමය 
බාධාවන් තිෙබනවා නම් ඒ අවස්ථාත් මඟහරවා ෙදන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.36] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය්ත්, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව විවාදයට එකතු 
වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට සහ සමාජයට ඉතාම 
වැදගත් වන බලශක්ති ක්ෙෂේතය ගැන දැඩි අවධානයකින් ඉන්න 
ඕනෑ කියන එක තමයි මෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජයක් 
හැටියට අප ෙම් වන විට ෙම් රෙට් ආර්ථික පරිවර්තනයක් ඇති 
කිරීම සඳහා ගන්නා පියවර පිළිබඳව ජාතික පතිපත්තියක් ගරු 
අගාමාත්යතුමා පකාශයට පත් කළා. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආර්ථික පරිවර්තනය සඳහා අවශ්ය මූලික අඩිතාලම දමන ගමන්ම 
විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය්ත්, ඛනිජ ෙතල් ක්ෙෂේතෙය්ත් කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩි කර ගැනීමටත්, ඒ තුළින් අෙප් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් 
ලබා දීෙම් වැදගත්කමත් පහදා දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
ක්ෙෂේතය රජය මඟින් කර ෙගන ගියා. ඒ රජය මඟින් කර ෙගන 
යන ෙකොට  ෙකොතරම් බලපෑමක් වුණාද කියන එක මට කලින් 
කථා කළ ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන්නා. නව 
රජයක් වශෙයන් අපි අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන ඉස්සරහට 
යන්න ඕනෑ කාලයක් ෙම්ක.  

විෙශේෂෙයන්ම එතුමාම කියූ පරිදි ෙද්ශපාලනීකරණය සහ 
කළමනාකාරිත්වෙය් තිබූ දුර්වලතා නිසා අපට ෙකෝටි ගණනක් 
පාඩු වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, එය අෙප් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයටත් විශාල බලපෑමක් වුණා. උදාහරණයක් වශෙයන් Sri 
Lanka Telecom ආයතනය ගැන අපි බලමු. අපට මතකයි, 
අතීතෙය් දුරකථනයක් ගන්න ගියාම, අපට ඒ දුරකථනය ගන්නට 
මන්තීවරයාෙගන් ලියුමක් අරෙගන අවුරුදු ගාණක් waiting list  
එකක ඉන්න ඕනෑ බව. එෙහම ඉඳලා තමයි ඉස්සර කාලෙය් 

ලංකාෙව් දුරකථනයක් ලබා ගත්ෙත්. නමුත් ඒ කමය ෙවනස් 
කරලා, සීමිත පමාණයකට ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනය 
Telecommunication  ක්ෙෂේතයට ෙගන ආපු නිසා, අද ෙම් වාෙග් 
වර්ධනයක් ෙම් රෙට් Telecommunication ක්ෙෂේතෙය් ඇති 
වුෙණ්. ඒ වාෙග් ෙවනස්වීමකට අපි ගිය නිසා අෙප් සමාජයට 
mobile phone  එක පවා ෙම් තරම් ඉක්මනින් ගිහිල්ලා, අද ඒ 
දුරකථන ගාස්තු අඩුෙවලා, ඒෙකන් අෙප්  ආර්ථිකයට විශාල 
ශක්තියක් වුණා. රජයක් හැටියට, ෙම් ආකාරෙයන්ම  විදුලි බල 
ක්ෙෂේතය ෙදසත් බලන්න ඕනෑ කියා අපි කියනවා. ඒ ආකාරයට 
ෙම් කටයුතු කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් හැමදාම ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කියනවා,  "ෙම්ක ෙද්ශපාලනය වුණා. අර 
ෙද්ශපාලනඥයා, නැත්නම් ෙම් ඇමතිතුමා, නැත්නම් අර 
නිලධාරියා ෙමච්චර ෙහොරකම් කළා. ෙම්ක කාර්යක්ෂම වුෙණ් 
නැහැ. අපි ෙම් වාෙග් ගියා නම් අෙන්, අපිට ෙම්ෙකන් ෙමච්චර 
ලාභයක් ගන්න තිබුණා." වැනි කියමන්. අපි හැමදාම ඒවා කිය 
කියා ඉන්නවා. නමුත්, ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් ඉස්සරහට ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථික ශක්තිය විදුලි බලය තුළින් 
වැඩි කර ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන මනා අධ්යයනයක් 
කරලා නැහැ. අපි හැම ෙවලාෙව්ම දූපත් මානසිකත්වයකින් 
ඉන්ෙන්.  "අපටම පුළුවන් ෙම්ක කර ගන්න, අපට ෙකොෙහන්වත් 
සල්ලි ඕනෑ නැහැ;  නව තාක්ෂණය ඕනෑ නැහැ;  දැනුම ඕනෑ 
නැහැ.  අෙප් තිෙබන සම්පත්වලින්, අෙප් ශක්තිෙයන්  ෙම් ෙද් 
කළා නම් අපට පුළුවන්." කියලා අපි හිතනවා. අපට නිදහස 
ලැබිලා  අවුරුදු ගණනක් ගිහින් තිෙබනවා. අපට වැරැදි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවා හරි ගස්සාෙගන ඉස්සරහට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා අපි හරි අධ්යයනයක් කරලා නැහැ.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැන අද ෙවනතුරුත් කථා 
ෙකරුවා. ෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලැබුවා. නමුත් ෙම් වනෙකොටත් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත.  ඒ ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙම් කාලයන් තුළ, පසු ගිය රජයන් තුළ වැරැදි සිද්ධ වුණා. අපි 
තවමත් ඒවාෙය් ඵලවිපාක බුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන් අර Telecom  ආයතනය සම්බන්ධෙයන් අපි කළා 
වාෙග්, මනා කළමනාකාරිත්වයත් සමඟ අලුත් තාක්ෂණය 
ෙගනැත් අපි ෙකොෙහොමද, ෙම් ආයතනය ඉස්සරහට ෙගනියන්ෙන් 
කියන වගකීම බාරෙදන්න ඕනෑ කියලා.  එක කාලයක් අපි 
දැක්කා,  SriLankan Airlines සමාගම Emirates ගුවන් සමාගමත් 
සමඟ එකතුෙවලා ඒ වැඩ කරෙගන යනෙකොට යම්කිසි පශ්නයක් 
ඇතිවීම නිසා ඒ ආයතනය මුළුමනින්ම රජෙය් 
කළමනාකාරිත්වයට යටත්ෙකොට කරෙගන ගිය අන්දම. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය රජෙය් හිටපු ගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාට 
සම්බන්ධ ඥාතිෙයක් එතැනට පත් කරලා ඒ SriLankan Airlines  
සමාගම කඩා වැෙටන තත්ත්වයටම පත් කළා. ඒ සම්බන්ධව ෙම් 
සභාෙව් වාද විවාද තිබුණත් එය කඩාෙගන වැෙටන තත්ත්වයටම 
පත් කළා. ඒ නිසා විශාල පාඩුවක් ලැබුණා. නමුත් ඒ පාඩුව 
අන්තිමට ෙගවන්න සිදු වුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි.  අපිට ෙම් 
සභාෙව් ඇවිත් කථා කරන්න පුළුවන්; තර්ක විතර්ක කරන්න 
පුළුවන්; ෙම්ක වුෙණ් නැහැ කියන්න පුළුවන්; අපි ඉස්සරහට ෙම් 
වාෙග් කරනවා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අන්තිමට  ඒක කථාවක් 
විතරයි. එය හැන්සාඩ්ගත ෙවනවා විතරයි.  නමුත් විශාල වශෙයන් 
පාඩු සිද්ධ වුණාම, ඒ පාඩුවට වන්දි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
අෙප් රෙට් ජනතාවට. 

ෙම්, විශාල ආර්ථික පරිවර්තනයකට අපි යන්නට සූදානම් 
ෙවන ෙමොෙහොතක්. එහිදී අලුත් කර්මාන්තශාලා, අලුත් ආර්ථික 
කලාප ඇති කර, ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් ඉදිරි පිම්මක් පනින්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙම් ෙවලාෙව්දී, විදුලි බලය ස්ථාවරව හා 
ඉතාම උසස් මට්ටෙමන් අෙප් සමාජයට ෙදන එක ඉතාම උතුම් 
වගකීමක් හැටියට මම සලකනවා. ඒ සඳහා ගරු අමාත්යතුමා 
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කිව්වා වාෙග් ඉතාම දීර්ඝකාලීන සැලසුමක් ඔස්ෙසේ අපි ඉස්සරහට 
යන්න ඕනෑ. අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලවල දීර්ඝකාලීන සැලසුම් 
තිබුෙණ් නැහැයි කියලා. පංගුවක් ෙවලාවට දීර්ඝකාලීන 
සැලසුම්වලට පයින් ගහලා, තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන සිතියම අනුව වැඩසටහන් කරන්න ගිහිල්ලා විශාල 
අනතුරකට පත් වුණු අන්දමත් අපි දැක්කා.  අපි ෙම් අංශයට නවීන 
තාක්ෂණය ෙගන එන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන කථා 
කරනෙකොට සමහර කාලවලදී තාක්ෂණය ගැන විශාල ගැටලුවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දැක්කා. තාක්ෂණය අෙප් පරිසරයට 
සුදුසුද, නැද්ද යනාදී කරුණ පිළිබඳව විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි 
තර්ක විතර්ක කළා.  ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ඕනෑම බලාගාරයක් අෙප් 
රටට ගැළෙපන තාක්ෂණය සහ අෙප් රටට ගැළෙපන 
කළමනාකාරීත්වයක් තුළින් ඉදිරියට ෙගන යන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව,  අෙප් රෙට් විදුලිබල ඉල්ලුම 
දිෙනන් දින ඉහළ යන ෙකොට ඒ සඳහා ඉතාම ස්ථාවර විදුලි 
බලයක් සපයන්න පුළුවන් පද්ධතියක් ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා, දීර්ඝ වැඩ පිළිෙවළක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එයට අනුමැතිය අරෙගන 
තමයි අපි ඉදිරියට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒක ඉතාම 
වැදගත්. එමඟින් උත්පාදනය කරන  සියලුම ෙද්වල් අපි 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑ.  

ඒ අනුව, අප විෙද්ශෙයන් ණය ගන්න විට, ඒවා නැවත 
ෙගවන්න පුළුවන් වන විධියට නිවැරදි සැලැස්මක් අනුව අපි 
ඒවාෙය් කළමනාකාරීත්වය හරිහැටි ෙගන යන්න ඕනෑ.  ෙම් 
ක්ෙෂේතය මුළුමනින්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
අපි කවදාවත් රජයක් හැටියට කියන්ෙන් නැහැ. ඉහත 
උදාහරණෙය් කිව්වා වාෙග් අපට ෙම් ක්ෙෂේතය තව තවත් වැඩි 
දියුණු කර ගන්නට නම්, ෙමහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගන්නට 
ඕනෑ. ෙම්ෙක් තරගකාරීත්වයක් යම්තාක් දුරට ඇති කර ගන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට තමයි අෙප් ජනතාවට මීට වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක්  
සපයන්නට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.   

විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ෙමොන වාෙග් ෙසේවාවක්ද අපට 
සැපෙයන්ෙන් කියලා අප  ෙම් අවස්ථාෙව්දී නිරීක්ෂණය කර 
ගන්න ඕනෑ ෙවනවා. අපි ෙවන රටවලට ගියාම අපිට ෙපෙනනා 
ෙදයක් තමයි, එම රටවල විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිය අඛණ්ඩව 
සපයනවා කියන එක. එය ෙකොයි ෙමොෙහොෙත්දීවත් බිඳ 
වැෙටන්ෙන් නැහැ; ෙහොඳ පමිතියකට සපයනවා. නමුත්, අෙප් 
රෙට්  නම්, ෙමොනවා හරි අලුත්වැඩියාවක් කරන්න ඕනෑ කියලා 
සමහර ෙවලාවට  මුළු දවෙසේම විදුලි සැපයුම විසන්ධි කරනවා.  
ඉතින්, අෙප් කර්මාන්තවලට ෙමොන වාෙග් හානියක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලා බලන්න.   

ෙමොන වාෙග් හානියක්ද ඒ කාර්යාලවලට ෙවන්ෙන්? අෙප් 
කාර්යාලවල  පරිගණක තිෙබනවා, වායු සමීකරණ පද්ධති 
තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට විදුලිය ඇනහිටිෙයොත් මුළු කාර්යාලෙය්ම 
කාර්යක්ෂමතාව අඩු ෙවනවා. ෙමම විදුලිබල ක්ෙෂේතය ඒ වාෙග් 
යුගයකට ගැළෙපන පරිදි, අපට අවශ්ය වන ආකාරයට නවීකරණය 
කරලා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ කියලා තමයි මෙග් අදහස 
වන්ෙන්.  

ෙතල් මිල ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ මැති 
ඇමතිවරුන්  ෙමම ෙතල් මිල ගැන කථා කළා. පසු ගිය රජය ෙතල් 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැතිව, අෙප් ජනතාවට ඒ තුළින් විශාල 
පීඩනයක් ෙගන ෙදන බව අපි දැක්කා. ධීවර කර්මාන්තෙය් 

ෙයෙදන අෙප් අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් සමහර ෙදෙනක් 
එළියට බැහැලා, "ෙතල් මිල අඩු කරන්න." කිව්වාම, ෙවඩි 
උණ්ඩෙයන් තමයි ඒවාට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන්. එවැනි 
කියාවන්ෙගන් මර්දනය කළා. නමුත්, 2015 ජනවාරි 8 ෙවනිදා 
අෙප් ජයගහණයත් සමඟම අපි රජයක් හැටියට බලයට ආවාම, 
ජනතාවට දැෙනන ෙසේ ෙතල් මිල අඩු කරලා තිෙබනවා.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  යම් කිසි සූතයක් අනුව 
ඉදිරිෙය්දී ෙතල් මිල පාලනයක් කරන්න. ෙලෝකෙය් පවතින ෙතල් 
මිල අනුව ඒ ෙතල් මිල තීරණෙයහිදී ජනතාවට සාධාරණයක් වන 
අන්දෙමන් ෙතල් මිල පාලනයක් කරන්නට දැනටමත් සැලසුම් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් විදුලිබල අමාත්යතුමා ඒ 
ගැන පැහැදිලි කරයි. ඒ වාෙග්ම  ෙතල් මිල ඉතාම සහනදායී 
කමයකට අෙප් ජනතාවට දීමට ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙතල් මිල අඩු කරන්නට නම් ෙතල් පිරිපහදුෙව් වැදගත්කම 
ගැන සලකා බැලිය යුතුයි කියා  පසු ගිය කාලය තුළ ෙමම ගරු 
සභාෙව්දී සියලු ෙදනාම කථා කළා. නමුත්, ඒක කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. එය කියාත්මක ෙවන්න නම්, ඒ සඳහා විශාල 
ආෙයෝජනයක් ගන්න  අවශ්යයි. ඒ ආෙයෝජනය අෙප් රටට ගන්න 
පුළුවන්ද, නැත්නම් විෙද්ශයකින් ගන්න ඕනෑද කියලා අපි තීරණය 
කරන්න ඕනෑ. අපි එම ආෙයෝජනය අරෙගන ඉතාම ඉක්මනින් 
ඉතාම සාධාරණ ෙලස අෙප් ජනතාවට ෙතල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඒ අනුව, අෙප් කර්මාන්ත ශාලාවලටත් අෙප් ආර්ථිකයටත් 
ගැළෙපන ආකාරයට අපට ෙවනත් රටවල් එක්ක තරග කරන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ඉතාම පහසු මිලකට ෙතල් ලබා ෙදන්නට 
ඉදිරිෙය්දී අප සැලසුම් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ සඳහා ගරු අමාත්යතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමියත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර, ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ඕනෑම ෙතල් වර්ගයක් ෙගනැවිත්  පිරිපහදු කරන්නට පුළුවන් වන  
ආකාරයට පිරිපහදුව නවීකරණය කිරීෙම් කටයුතු කරාවිය කියා 
අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් ජනතාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙවන රටවලටත් ඒ පිරිපහදුව මඟින් නිෂ්පාදනය කරන  
ෙතල් අපනයනය කර විශාල විෙද්ශ විනිමයක් උපයා ගන්නට 
පුළුවන්.  

විදුලි බලය සම්බන්ධව කථා කරනවිට, අද නව තාක්ෂණ 
කමෙව්දයන් ෙලෝකෙය් ව්යාප්ත  ෙවමින් පවතිනවා. අද විවිධ 
රටවල් සුළං බලය තුළින් විදුලිය විශාල පමාණයක් උත්පාදනය 
කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආෙයෝජනය 
කරන්නට තිෙබන මිල ගණන්වල යම් කිසි  තර්කයක් තිබුණත් 
දැන් ඒවා එන්න එන්නම අඩු වන නිසා අපි රටක් හැටියට සුළං 
බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය  කරන්නට  අඩිතාලමක්  දමා  
තිෙබනවා.  නමුත්  අපි එකක් මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. ෙම් සුළං 
බලාගාර  හදනවිට ඒ අවට ෙවෙසන ජනතාව ගැනත් සිතා 
බලන්න ට  ඕනෑ. කල්පිටිය පෙද්ශෙය්දී අප දැක තිෙබනවා, ඒ 
සුළං බලාගාරවලින් එන සුළං අෙප් ගම්මැදිවලටත් හමා  ඇවිත් ඒ 
තුළින් ජනතාවට විශාල පීඩාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක. සංචාරක කර්මාන්තයටත් ඒ තුළින් විශාල පීඩනයක් එල්ල 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද ඒ සුළං බලාගාරය කියා කරන්නට 
පටන් ගන්නා විටයි,  නවත්වන්නට යන විටයි එයින් විශාල 
ශබ්දයක්  පිටෙවනවා. සුළං බලය තුළින් කමවත්  විධියකට තව 
තවත්  විදුලිබලය  උත්පාදනය කිරීෙම් කමෙව්දයකට  යන්නට 
පුළුවන් ෙව්ය කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් සඳහා නවීන 
තාක්ෂණය එක් කළ යුතුය කියා මම නැවතත් කියනවා. ඒ අලුත් 
තාක්ෂණය තුළින් අෙනක් රටවල් අභිබවා යමින් අෙප් ආර්ථිකයට 
විශාල ශක්තියක් ලබා ෙදන්නට අපි කටයුතු කරනවාය කියමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට මිනිත්තු 

13ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.52] 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඉතාම දක්ෂ අමාත්යවරෙයක් 

විධියට ලංකාෙව් විදුලිබල ක්ෙෂේතයට නම තිෙබන ෙමෙහයක් 
කරන්නට අෙප් හිතවත් ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමාට  
ශක්තිය ෛධර්ය වාසනාව ලැෙබ්වා කියා මම පළමුෙවන්ම 
පාර්ථනා කරනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය  සම්පුර්ණෙයන්ම 
ෙනොවුණත් යම්  පමාණයකට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙයොමු කළ 
යුතුය කියන ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් මතය 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහෝ අමාත්යතුමා ෙග් ෙහෝ   අමාත්යාංශෙය් 
මතය ෙනොෙව්වා කියා මම පාර්ථනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මා 
ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ.                                                                                                                                                            

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera)ගරq uka;` 
 ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් මතය වුෙණ්, ෙපෞද්ගලික 

ආෙයෝජන තුළින් යම්තාක්දුරකට තාක්ෂණය හා 
කළමනාකරණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන එකයි. 
විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන මම කථා කෙළේ නැහැ. මම කිව්ෙව් 
විදුලිබල ක්ෙෂේතය ගැනයි. ඒ ගැන නිවැරදි කිරීමකුයි මා 
ඔබතුමියට කරන්ෙන්.              
 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ලංකාෙව් ජනතාව ෙටලිෙෆෝන් එකක් ගන්න  කාලයක් හිටියා 

ෙවන්නට පුළුවන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට  
ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම  විදුලිබල අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරි  
මහත්වරුන්ට, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්න නිලධාරි  
මහත්වරුන්ට. ලංකාෙව් ජනතාවට විදුලිය ලබා ගැනීෙම්දී ඉතා 
පහසුෙවන් විදුලිය ලබා ගන්නට අවශ්ය පසුබිම  සකස් කිරීෙම් 
කාර්යය අපට පසුගිය කාලෙය්දී කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශය මට භාර 
දුන්ෙන්  2013 මාර්තු 15වනදායි. 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා වන 
තුරු මම විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් අමාත්ය ධුරය 
දැරුවා. මට පැවරී තිබුණු වගකීම තමයි ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම 
ජනතාවට අඛණ්ඩව ෙහොඳ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීම. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීෙම්දී අපට බාධාවන් ගණනාවක් ආවා. 

එකක් තමයි, විදුලිය සැපයුම ලබා ගැනීමට මූලික සම්බන්ධතා 
ගාස්තුව ෙගවීමට ෙම් රෙට් සමහර ජනතාවට තිබුණු අපහසුතාව. 
ඒ නිසා මෙග් කාලෙය්දී විදුලිබල පනත ෙවනස් කරන්නට මට 
සිද්ධ වුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.    

    

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විදුලි 

බිෙලන් ෙකොටසක් විධියට මූලික ගාස්තුව, නැත්නම් විදුලි 
සම්බන්ධතා ගාස්තුව වාරිකවලින් අය කර ගන්නට වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට අපට සිද්ධ වුණා. ඒ සඳහා විදුලිබල 
පනතත් ෙවනස් කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. වාරික 60ක සම 
වාරිකවලින් අවුරුදු 5ක් තුළ ෙමම මුදල ෙගවලා අවසන් වන 
විධියට සමෘද්ධි බැංකු හරහා සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
හරහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා ෙම් පශ්නය අවසන් 
කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. 

ඊට  ෙපර විදුලි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය තමන්ෙග් ගෙම් පාර දිෙග් 
ගියත් තමන්ෙග් ෙගදරට විදුලිය ලබාගැනීමට කණු 4ක් 5ක් යනවා 
නම්, ඒ කණු 4, 5 වියදම පාරිෙභෝගිකයා විසින් දැරිය යුතුව 
තිබුණා. ඒක ඒ පාරිෙභෝගිකයාට විශාල මුදලක් වුණා. මම 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යවරිය ෙලස සිටි එම කාලෙය්දී 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට අප ලබා දුන්න 
ඉලක්කය, අෙප් අවශ්යතාව ඉටු කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
සෑම නිවසක් ඉදිරිෙය්ම විදුලි කණුවක් හිටුවීම විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් වගකීම බවට අපි පත් කළා. සමෘද්ධි බැංකුෙව් සහ 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් -ADB එෙක් - ණයවලින් විදුලි 
සම්බන්ධතා ගාස්තුව ෙගවලා තමන්ෙග් විදුලි බිලට එකතු වන 
වාරික 60කින් එම මුදල කැෙපන විධියට කටයුතු සකස් කරලා 
දුන්නත්, ඒ අතර තුර අපට තවත් පශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ තමයි 
නිවෙසේ විදුලි පද්ධතිය සකස් කිරීම. සමහර අයට නිවස wiring 
කර ගන්න මුදල් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් සඳහාත් ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙවන් පාරිෙභෝගිකයාට මුදල් ලබා ෙදන්නත් ඒ වාෙග්ම ඒ 
සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තාක්ෂණික සහාය ලබා ෙදන්නත් අපි 
කටයුතු කළා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ විදුලි පා රිෙභෝගිකයන්ට විදුලිය 
ලබා ගැනීමට තිබුණු තවත් පශ්නයක් තමයි, තමන් පදිංචි ඉඩෙම් 
අයිතිය ෙනොමැතිකම. උදාහරණයක් විධියට රක්ෂිතයක පදිංචි 
නම්, තමන් පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙගදර තමන්ට අයිති නැත්නම් 
එවැනි අයට විදුලිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දු 
ගැනීෙම් වගකීම පවරලා, ගාම නිලධාරිවරයාෙග් සහතිකය සහ 
ඡන්ද නාම ෙල්ඛනෙය් නම තිබීම සැලකිල්ලට ගනිමින්, අයිතිය 
ෙනොසලකා හරිමින් රජෙය් රක්ෂිතවල පවා පදිංචි සියලුම ෙදනාට 
අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩයක් විධියට සලකලා විදුලිය ලබා 
ෙදන්නට අපි කටයුතු කළා.  

ඒ වාෙග්ම අධිෙවෝල්ටීයතාෙවන් යුතු සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය 
අතිනවීකරණය කරන්න, මධ්යම මට්ටෙම් සහ අඩු 
ෙවෝල්ටීයතාෙවන් යුතු සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ලංකාව පුරා ස්ථාපිත 
කරන්න ඒ කාලය තුළදී හැකි වූ නිසා අෙප් ආණ්ඩුෙව් අවසාන 
කාලය වන විට ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 98ක් දක්වාම 
විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා විදුලිය ලබා දීම පිළිබඳ සියයට සියෙය් ඉලක්කයට 
ලබන අවුරුද්ෙද් මැද ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ෙමම අමාත්යාංශය 
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ෙමෙහයවන බව මට දැනගන්න ලැබුණා. මා විශ්වාස කරනවා, 
ෙම් රෙට් විදුලිය ලබා දීෙම් සියයට සියෙය් ඉලක්කය සැපිරීෙම් 
කාර්යය වර්තමාන ගරු අමාත්යතුමාට ඉටු කරන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
1990 ගණන්වල සිට ඓතිහාසිකව පාඩු ලබපු ආයතනයක්. සමහර 
වසරවල රුපියල් බිලියන 70ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු 
ලැබුවා. එෙහම පාඩු ලබපු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලිබල 
පද්ධතියට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් ෙදවන සහ තුන්වන 
අදියර මෙග් කාලෙය්දී  එකතු කරන්න පුළුවන්කම  ලැබුණා. 
එෙහම පාඩු ලැබූ විදුලිබල මණ්ඩලය 2013 වසෙර්දී රුපියල් 
බිලියන 20ක ලාභයකට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
නමුත් මට මතක විධියට 2014 වර්ෂෙය්දී  රුපියල් බිලියන 14ක 
පාඩුවක් ලබා තිෙබනවා. එෙසේ පාඩු ලැබුෙව් කළමනාකාරිත්වෙය් 
ෙහෝ ෙවනත් යම් පශ්නයක් හින්දා ෙනොෙවයි.  

2014 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දා ඉඳලා රජයක් 
විධියට අපි තීන්දුවක් ගත්තා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වාණිජමය 
වශෙයන් ස්වාධීන වූ ආයතනයක් බවට පත් කරන්න; භාණ්ඩාගාර 
ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් නිදහස් කරන්න. ඒ නිසා ගාමීය විදුලිය 
සැපයුමට භාණ්ඩාගාර ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ලබා දීපු රුපියල් 
බිලියන 25ක් වූ මුදල 2014 වර්ෂෙය්දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගාමීය විදුලි සැපයුම සඳහා රුපියල් 
බිලියන 25ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සල්ලිවලින්ම 
ෙයොදවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තීන්දුව ෙනොගත්තා නම් -ඉතිහාසය පුරා 
රජෙය් ඒකාබද්ධ  අරමුදෙලන් ගාමීය විදුලි සැපයුමට  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට දීපු මුදල් ලබා දුන්නා නම්- 2014 වර්ෂෙය්ත් 
රුපියල් බිලියන 6ක ලාභයකට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගමන් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ, මා අමාත්ය ධුරය දැරූ කාලෙය් මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සිටි ෙල්කම්තුමා වූ එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු 
මැතිතුමා. එතුමා ඉතා විශිෂ්ට ෙසේවයක් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් 
ඉටු කරනු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම එහි සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කරපු ඩබ්ලිව්.බී. ගෙන්ගල මහත්මයා, සාමාන්යාධිකාරි 
මහත්වරුන්, විෙශේෂෙයන් වර්තමාන සාමාන්යාධිකාරි එම්.සී. 
විකමෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටත්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් සිටින සියලු ඉංජිෙන්රුවරුන්ටත්, නිලධාරි 
මහත්වරුන්ටත්, සියලු වෘත්තීය සමිතිවලටත් මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ සියලු වෘත්තීය සමිති මා එක්ක එකට වැඩ කළා. කිසිම 
අවස්ථාවක කිසිදු වර්ජනයකට ඔවුන් ගිෙය් නැහැ. ඒ කටයුතු 
කරන්න ඔවුන් අපට ලබා දීපු සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් 
ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් වෘත්තීය සමිතිය ඇතුළු සියලු වෘත්තීය 
සමිතිවලටත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන කාර්යක්ෂමතාවම ලබා 
ෙදමින් අපමාදීව කටයුතු කරපු සියලු නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ, මෙග් කාල සීමාව තුළ රජෙය් අනුමත විවෘත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් බාහිරව, නීත්යනුකූල විවෘත ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිෙයන් බාහිරව කිසිදු ෙටන්ඩරයක් ලබා දීමට  කටයුතු 
කරලා නැති බව. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් කටයුතු 
සඳහා වූ ෙටන්ඩර් -ජාත්යන්තර ෙටන්ඩර්- හා සම්බන්ධ කටයුතු 
ජාත්යන්තර විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් තමයි 
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරපු, පසම්පාදන 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ, 
පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලය ගන්නා ලද සාමූහික තීන්දු 
විධියටයි ඒ හැම තීන්දුවක්ම ගනු ලැබුෙව්. ඒ ආකාරයටයි ෙටන්ඩර් 
සම්බන්ධෙයන් සියලු තීන්දු ගත්ෙත්.  

ඒ කටයුතු ඒ ආකාරෙයන් පිරිසිදුව කරන්න ලැබීම මාෙග් 
ජීවිතෙය් ලබපු භාග්යයක් ෙකොට මම සලකනවා.  

එදා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ක්ෙෂේතය මා යටෙත් 
ෙනොතිබුණත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සමඟ මා 
නිරන්තරෙයන් කථා කෙළේ, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන 
වගකීම පිළිබඳවයි. ඒ නිසාම අපට පුළුවන් වුණා, ඉතාම අඩු 
ෙපොලියට මුදල් ලබා ෙගන, ෙමගා ෙවොට් 375ක මන්නාරෙම් සුළං 
බලාගාර ව්යාපෘතියට අවශ්ය සියලු යටිතල පහසුකම් මා 
අමාත්යවරිය වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී ලබා ෙදන්න. ඉතාම අඩු 
ෙපොලියට මුදල් ලබා ෙගන grid stations ඇති කරමින්, ඒ සඳහා 
අවශ්ය සම්ෙපේෂණ ජාලය ඇති කරමින් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, කරුණාකර ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න, අෙප් පක්ෂෙය් සමහර කථිකයන් ඇවිල්ලා නැති 
නිසා. ඒ වාෙග්ම විදුලි ජනනය සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ජනන සැලැස්ම ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
ඕනෑ විධියට ෙවනස් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, යම් මඟ 
ෙපන්වීමක් කරන්න  පුළුවන් වුණත්. ඒ ජනන සැලැස්ෙම් තිබුණු 
සියලුම බලාගාරවල කටයුතු ඒ කාලය තුළ පටන් ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. මධ්යම මට්ටෙම් බලාගාරයක් විධියට තිබුණු 
සීතාවක බලාගාරයටත්, ඒ වාෙග්ම ෙමොරගහකන්ද බලාගාරයටත් 
අවශ්ය ණය පහසුකම් ලබා ෙගන, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් සකස් කිරීම 
දක්වා යන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

කාල ෙව්ලාව සීමිත බැවින් මම දීර්ඝව කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ලංකා ඉතිහා සෙය් පළමුවන 
වතාවට සියයට 25කින් විදුලි බිල අඩු කරලා, පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
පිරිවැය සියයට 25කින් අඩු කරන්නට ලැබීම මාෙග් ජීවිතෙය් මා 
ලද ඉතාම භාග්යයක් ෙකොට සලකන බවත්  සඳහන් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම එම කාලය තුළ   කප්පාදුවකින් ෙතොරව මුළු ලංකාවටම 
විදුලි සැපයුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ට මාෙග් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා. දැන් ඒ ඉදිරි කටයුතු කරන්න ඉතාම දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්, ෙල්කම්තුෙමක් වාෙග්ම නිලධාරි මණ්ඩලයක් 
ඉන්නවා. සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයට - 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඇයි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා? 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙහොඳ නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. එතුමාටත්  ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ඒ සියලු ෙදනාට සුබ 
පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මන්නප්ෙපරුම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

14ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.07] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් 

ඒකාධිපති පාලනයක් සිදු කිරීම නිසා, දූෂණය, වංචාව, 
අකාර්යක්ෂමතාව රජ කරපු පාලනයක් ඇති කිරීම නිසා අෙප් රටට 
විවිධ බලපෑම් එල්ල වුණා. ෙම් බලපෑම්වලින් මිදිලා ෙකොෙහොමද 
ෙම් රට  ෙගොඩ ගන්ෙන් කියන කාර්යභාරය කරන්න ෙම් නව 
රජයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පරණ පව් ෙගවන්න තමයි දැන් 
අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉක්මනට ඒ පව් ටික ෙගවලා, ෙම් 
රට යහපත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමයි අපට 
හිතන්න, තීරණය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපට තිබුණු තර්ජනයක්, අභිෙයෝගයක් තමයි ෙම් ඒකාධිපති 
පාලනය නිසා ෙලෝකෙය් රටවල් ෙබොෙහොමයක් අපට එෙරහි වීම. 
ඒ නිසාම මානව හිමිකම් කඩන රටක් විධියට අෙප් රට හංවඩු 
ගැහුවා. ඒ නිසා අපට  ෙනොෙයකුත් බාධක පැනවුණා. විෙද්ශ 
රටවල් සමඟ තිෙබන සම්බන්ධතා අඩු ෙවලා ගිහිල්ලා, වැඩකට 
නැති රටවල් එකතු කර ෙගන, අපට උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වුණු 
බලවත් රටවල් එක්ක තරහ වුණා. ඒ නිසාම අපට ෙලොකු පශ්න 
ඇති වුණා. නමුත් ඉතාම ආඩම්බරෙයන්  සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, නව රජය ෙම් අභිෙයෝග ජය ගත්ත බව. ෙම් රටට එල්ල 
ෙවලා තිබුණු ෙලොකුම අභිෙයෝගය අපි ජය ගත්තා.  

පසු ගිය කාලෙය් දූරදර්ශීව කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා, වංචා 
දූෂණ සිදු කිරීම නිසා අපට දැඩි අභිෙයෝග එල්ල ෙවලා තිෙබනවා, 
විදුලි බල ක්ෙෂේතය තුළත්. ගරු ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා ෙම් අභිෙයෝග ජය ගනියි කියලා අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 ෙවනෙකොට අෙප්  රෙට් 
විදුලිබල අර්බුදයක් ඇති  ෙවනවා.  අන්න ඒකට අපි උත්තර 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මීට ඉස්සරත් අපි ආණ්ඩුව භාර 
ගන්නෙකොට, විදුලි බල අර්බුදයක් තිබුණු, ලයිට් කපපු රටක් තමයි  
අප භාර ගත්ෙත්. එවැනි රටක් තමයි  අපි නැවතත් හරි විධියට 
නිර්මාණය කරලා ගත්ෙත්. 2017 ව නෙකොට අඩුම ගණෙන්  
ෙමගාෙවොට් 500ක් වත් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කර ගත 
යුතුව තිබුණත්, තව වන තුරු  අපි ඒ සඳහා ගත යුතු සුවිෙශේෂ කියා 
මාර්ගයකට අවතීර්ණ ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, බලාගාරයක් හදන්න 
ගිෙයොත්, අවුරුදු පහක්වත් ගත ෙවන බව අපි දන්නවා. ඉතින් අපි 
ෙමම ගැටලුවට ෙදන  උත්තරය ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වුණු ෙද්වල්වලට ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද?  

පසු ගිය දවසව්ල විදුලි ඒකකයක මිල ඒ තරම් ඉහළ ගිෙය් ඇයි 
කියාත් අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම තාප විදුලි බලාගාර, ඩීසල් 
විදුලි බලාගාර අපට පාවිච්චි කරන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා වැඩි මිලක් 
විදුලියට ෙගවන්න අපිට සිදු වුණා. එෙහම නම් ඒ අභිෙයෝගය ජය 
ගැනීමට අපි කටයුතු කරන්න ෙවනවා. පසු ගිය රජය සමෙය් 
සාම්පූර් ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය සෑදීමට ඉන්දියාව සමඟ 
ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් එවකට අෙප් රෙට් තිබුණු විෙද්ශ පතිපත්තිවල පිළිෙවළක් 
තිබුෙණ් නැති නිසා හැම දාම එම කටයුත්ත ඇදි ඇදී තිබුණා 
මිසක්, එම බලාගාරය ඉදි කිරීෙම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න 

ලැහැස්ති වුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා කටයුතු කෙළේත් නැහැ. ඇත්තටම 
ඉන්දියාවට ඕනෑ වුෙණ්, සාම්පූර්වල ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරයක් 
හදලා ලංකාෙව් පශ්නය විසඳීමට අත ෙදන්නද, නැත්නම් එකතු 
ෙවන්නද කියන එක ගැන අපට සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එදා 
ෙම් රට තුළ තිබුණු ඒකාධිපති පාලනය තුළ ඉන්දියාවට ඕනෑ 
වුණා, අග්නිදිග ආසියාෙව් බලය පතුරුවා ගැනීම සඳහා භූමියක් 
ෙසොයා ගැනීමට. ලංකාව කටයුතු කරන විධිය දැක්කාම ඔවුන්ට 
එෙසේ කරන්න ඕනෑ වුණා. ඒ නිසා තමයි, ඔවුන් ෙම් සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරය හදන්න ෙයොමු වුෙණ් කියන සැකය අපට තිෙබනවා.   
ෙමොකද, ඒ සඳහා ඔවුන්ට තිබුණු උනන්දුව අද වනෙකොට  
ෙපෙනන්න නැති නිසා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපට ෙමම අවශ්යතාව 
ඉටු කරන්නට ෙවනවා.  

අපි ෙකොෙහොමද එය ඉටු කරන්ෙන්? ෙමොකද, ඒ අයෙග් 
අවශ්යතාව විදුලිය නිපදවීමද, නැත්නම් ඔවුන්ෙග් බලය අග්නිදිග 
ආසියාෙව් පතුරුවා ගැනීමද කියා අපට සැකයක් පවතිනවා. අෙප් 
අවශ්යතාව විදුලි බලය ලබා ගැනීමයි. නමුත් ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාව 
විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීම ෙනොෙවයි නම්, අපට ඔවුන් ඉදිරිෙය් 
අසරණ ෙවන්න සිදු ෙවනවා. අපට ඒ ගැන සිතන්න ෙවනවා. 
2016 වනවිට සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය ඉදි කිරීම තුළින් 
ෙමගාෙවොට් 500ක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න සැලසුම් සකස ් කර තිබුණු බව අපි දන්නවා. 
ෙකොෙහොම වුණත්, බලාගාරයක් නැවත ඉදි කරන්න යන කාලය 
පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

2017දී ඇති ෙවන විදුලි අර්බුදයට ලබා ෙදන විසඳුමට 
අභිෙයෝග තිෙබනවා.  පසු ගිය රජය කාලෙය් විදුලි බලාගාර 
සෑදීෙම්දී   දූෂණ, වංචාවලින් පිරී තිබුණු තත්ත්වයක් තුළ තමයි 
එම කටයුතු සිදු වුෙණ් කියලා අපි දන්නවා. ෙක රවළපිටිය              
විදුලි බලාගාරය සෑදීම පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, අද එය FCID එක 
ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්               
විදුලි බලාගාරෙය් පශ්න තිෙබනවා. දැන් ෙවන ෙකොටත් 
ෙනොෙරොච්ෙච්ෙල් විදුලි බලාගාරෙය් විද ත් ජනක යන්ත ෙදකක් 
කැඩිලා කියා අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පැයකට 
ඉස්ෙසල්ලා ආරංචි වුණා, එම යන්ත තුනම කැඩිලාය කියලා. ඒ 
වාෙග් පව් අපට ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වංචාව, 
දූෂණය මුල් කර ෙගන කරපු ආෙයෝජන නිසාත්,  පමිතිෙයන් 
 ෙතොර machines සවි කිරීම නිසාත්,  ඒ ආෙයෝජනවලින් අපට  
ලැෙබන්න තිෙබන පථිපල ෙනොලැෙබන තත්ත්වයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැන              
හිටපු අමාත්යතුමිය ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, "මම 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය එකතු කරලා විදුලි බිල අඩු 
කළා" කියලා. නමුත් දැන් ෙවනෙකොට, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරෙයන් අපට කිෙලෝ ෙවොට් එකක් රුපියල් අටකට විතර 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිබියදී, ෙකරවළපිටිය විදුලි බලාගාරෙයන් 
විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 27 ගණෙන් ලබා ෙදනවා. එම විදුලි 
බලාගාරෙය් යන්ත හදපු දවෙසේ ඉඳලාම අද ෙවනකම් කැෙඩනවා. 
එෙහම නම් සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය 
ආණ්ඩුව අත්සන් කළ ගිවිසුම් ගැනත් අපට හිතන්නට සිදු ෙවනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් පමිතියවත් ෙම් සාම්පූර් විදුලි 
බලාගාරෙය් තිෙබනවාද කියලා හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  කඩිනමින් 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් පිළිබඳව ෙයොමු කරන්නය 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැත්නම් "ජයිකා" ආයතනය 
හා එක්ෙවලා,  එෙහම නැත්නම් - 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය පිළිබඳව ගිවිසුම 

සම්බන්ධෙයන් යම් ගැටලුවක් තිබුණා. අපි නිසි පමිතිෙයන් යුතු, 
ජාත්යන්තර පමිතිෙයන් යුතු බලාගාරයක් මිසක් පමිතිෙයන් ෙතොර 
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බලාගාරයක් හදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  ඉන්දියානු සමාගම සමඟ 
ඇති කර ෙගන තිබුණු ඒ ගිවිසුම්, රටට ගැළෙපන විධියට, 
පාෙයෝගික විධියට සංෙශෝධනය කරමින් අපි ඉදිරියට යනවා. අපි 
රටටත්, ඔබතුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වග කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ෙම් රටට ගුණාත්මක භාවෙයන් ඉහළ 
බලාගාරයක් තමයි අපි ලබා ෙදන්  ෙන්.  පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 
ර ෙට් විදුලිබල පද්ධතියට ෙමගාෙවොට් 500ක් එකතු කිරීමට  අපි 
කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම අපි ඒ ගැන සතුටු 

ෙවනවා. ෙමොකද, ජනතාවෙග් අ ෙප්ක්ෂාවත් එයයි. ජනවාරි 08 
වැනි දා කළ ඒ විප්ලවෙය් පතිඵලය විය යුත්ෙත්ත් ඒකයි. එම නිසා 
නව රජය එම වැරැදි නිවැරදි කර කටයුතු කිරීම ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අප රෙට් අනාගත විදුලි 
සැලැස්ම තුළ ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාර තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනා තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගැන දැඩි 
විශ්වාසයක් තබා තිෙබන බව අපි දැක්කා. ඒක ඉතා සතුටට 
කරුණක්. ඒකට ෙහේතුව අපි දන්නවා. සුළඟ, සූර්යාෙලෝකය, ඒ 
වාෙග්ම මුහුදු රළ ආශිතව විදුලිය නිපදවීමට පුළුවන් නම්, ඒවා 
අෙප් රටට උප ෙයෝගී කර ගන්න පුළුවන් නම් ඒක වැදගත් වනවා. 
එක පැත්තකින් ඒක පරිසර හිතකාමී වනවා වාෙග්ම, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒවා අෙප් රෙට් තිෙබන ෙද්වල්. ෙවන රටවලින් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, ගරු රවි කරණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත්, 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර ගත් තීන්දු 
පශංසනීය ෙලස අගය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විදුලි  බිල ගැන අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සාමාන්යෙයන් මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 70ක් 
විදුලි බිල වශෙයන් ෙගවනවා. අය වැය විවාද පැවැත්ෙවන 
ෙදසැම්බර් මාසවල විදුලි බිල බැලුෙවොත් රුපියල් ලක්ෂ 70ට වඩා 
ෙගොඩක් වැඩියි. ෙමොකද, ෙසනසුරාදා දිනවලත්,  සෑම දිනකම 
උෙද් සිට සවස් වන තුරුත් පාර්ලිෙම්න්තු රැසව්ීම් පැවැත්ෙවන 
නිසා. ෙම් වැඩසටහන තුළ සූර්ය ෙකෝෂ පද්ධතියක් නිර්මාණය 
කර විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. එෙහම කරන්න 
පුළුවන් නම්, ඒක ෙලෝකයට ආදර්ශවත් වනවා. ෙමොකද, එදා 
පාලන කමයට වඩා අද අපි ෙවනස් වන්න ඕනෑ. එදා ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ 
දිස්තික්කය බැලුෙවොත්, ගම්පහ කච්ෙච්රි සංකීර්ණෙය් තිෙබන 
කාර්යාලවල විදුලි බිල මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා වැඩි 
වනවා.  

අලුත් අය වැය ෙයෝජනා අනුව පුනර්ජනනීය විදුලි බලය ගැන 
අපි විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහෝ කාර්යාල දවල් කාලෙය් විතරයි 
වැඩ කරන්ෙන්. එෙහම නම් ඒ කච්ෙච්රි ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය,  
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රජෙය් කාර්යාලවලට සූර්ය ෙකෝෂ 
පද්ධතියක් තුළින් විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් නම්, ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා අපට ෙපළ ගැෙහන්නට, ෙපරමුණ 
ගන්නට පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර රටවලට ගියාම අපි දැක්කා, විදුලි 
පංකා නැතුව, විදුලි ආෙලෝකය නැතුව දවල් කාලයට 
සූර්යාෙලෝකෙයන් වැඩ කරන්න පුළුවන් විධියට ෙගොඩනැඟිල්ල 
design කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සැලසුම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙබොෙහෝ විට අපි දකිනවා, අෙප් රෙට් ෙගොඩනැඟිලිවල 

දවල් කාලයටත් ලයිට් දමා ෙගන තමයි වැඩ කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ලයිට් නැතුව වැඩ කරන්න බැහැ. ඒ නිසා පිට 
රටවල වාෙග් designsවලට අපට යන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
තවත් රටවල ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණය කරලා පතිඵල ලබා 
ෙගන තිෙබනවා දැකලා තිෙබනවා. අඩි ගණනක් ෙපොෙළොව යටින් 
තිෙබන වාතය අරෙගන කාමරවලට දමලා වායු සමනය - air 
condition - කිරීෙමන් විදුලි බලය ඉතිරි කර ගන්නවා වාෙග්ම 
පරිසර හිතකාමී විධියට සූර්ය ශක්තිය -energy එක- පාවිච්චි 
කරන්න හැකි කමෙව්ද අපි දැක්කා.  

ඉදිරි මාස ෙදක තුළ සියයට 100ක් ෙම් රෙට් ජනතාවට - 
සියලු ෙන්වාසිකයන්ට - විදුලි බලය ෙදන්නට වර්තමානෙය් 
සැලසුම් කර තිබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් කාර්යාලවලින් 
ඇහුවා. ඒ  ෙගොල්ලන් ලෑස්ති ෙවලා ඉන්නවා, ඉදිරි මාස ෙදක තුළ 
සියයට 100ක්ම ෙගවල්වලට විදුලිය ලබා ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ මඟ ෙපන්වීම තුළ 
ෙව්ගවත්, කාර්යක්ෂම සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි අපි ෙපළ 
ගැෙසන්ෙන්. ඒ යන ගමනට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් අවශ්ය වනවා. ජනතාවට ෙමොෙහොතක්වත් 
විදුලිය නැතිව ඉන්න බැහැ. විදුලිය නැත්නම් තමන්ෙග් 
කර්මාන්ත, තමන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු සියල්ල අඩාළ වනවා. ඒ 
නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

නිවාසවලට විදුලිය ෙදනවාය කියලා අපි කථා කරනවා. 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය තුළ ෙගොවිෙපොළවල් තිෙබන පෙද්ශවලට 
විදුලිය ෙදන්න බැරිද? නිවාස වාෙග්ම ෙගොවිෙපොළත් වැදගත් 
වනවා. ෙමොකද, අලුත් ආණ්ඩුෙව් අලුත් පතිපත්තිෙය් තිෙබනවා, 
රෙට් ඉදිරි ගමනට සියලු කුඩා ව්යාපාරිකයන්, කෘෂි කාර්මික 
ව්යාපාර ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ වාෙග්ම විදුලිෙය්  
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විදුලි සැර වැදීම නිසා 
අවුරුද්දකට 70ත් - 80ත් අතර පමාණයක් මිය යනවා. එෙහම නම් 
විදුලිෙය් සුරක්ෂිතභාවය නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
වාෙග්ම එය ලාභදායී ව්යාපාරයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
ලාභදායී වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවාෙය් කාර්යක්ෂමතාව සිදු 
කරන්න ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දූෂණය, වංචාව පිටු දකිමින් දැන් 
වර්තමාන ආණ්ඩුව කටයුතු කර ෙගන යනවා. 2015 වර්ෂෙය් 
අෙගෝස්තු මාසය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් රුපියල් 
මිලියන 22,395ක වාර්තාගත ලාභයක් දැක ගන්නට ලැබුණා. 
2014 වර්ෂෙය්දී  රුපියල් මිලියන 8,328ක් අපි පාඩු වින්දා. ඒකට 
ෙපොලිය, බදු සහ ණය එකතු කළාම රුපියල් මිලියන 14,605ක් 
වුණා. ඒ අවුරුද්ෙද් LECO ආයතනය රුපියල් මිලියන 1,500ක 
ලාභයක් ලැබුවා. එෙහම නම් අපට කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා කියලා 
කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලශක්ති පිරිවැය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. එයින් රෙට් ආනයන වියදම පහත ෙහළීමක් සිද්ධ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපනයනය ඉහළ නංවනවා. ෙමොකද, වාර්තා 
අරෙගන බැලුවාම අපි දැක්කා දකුණු ෙකොරියාෙව් ඒක පුද්ගල 
විදුලි පරිෙභෝජනය කිෙලෝ ෙවොට් 9,851යි, සිංගප්පූරුෙව් 8,306යි, 
මැෙල්සියාෙව් 4,117යි, ශී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල විදුලි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිෙභෝජනය කිෙලෝ ෙවොට් 449යි. හැබැයි, දකුණු ෙකොරියාෙව්, 
සිංගප්පූරුෙව්, මැෙල්සියාෙව් එක පුද්ගලෙයක් එච්චර පමාණයක් 
පාවිච්චි කරනවා කියලා ෙනෙමයි අපි කියන්ෙන්. නමුත් රටක ඒක 
පුද්ගල විදුලිය පාරිෙභෝජනෙය් සාමාන්ය බැලුෙවොත් ෙකොෙහොමද 
කියන එකයි මම කිව්ෙව්. වැඩිෙයන් විදුලිය භාවිතා කරන රටවල් 
දිහා බැලුවා ඒ අය අපනයන ක්ෙෂේතෙය් පමුඛෙයෝ. දකුණු 
ෙකොරියාව බැලුවත්, සිංගප්පුරුව බැලුවත්, මැෙල්සියාව බැලුවත් 
අපි ඒක දකිනවා. දකුණු ෙකොරියාව දිහා බැලුෙවොත් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 49.7ක් අපනයන ආදායම. මැෙල්සියාෙව් 
අපනයන ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 78.4ක් 
ෙවනවා. සිංගප්පූරුෙව් අපනයන ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 170.2ක් ෙවනවා. ශී ලංකාෙව් අපනයන 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 17.8යි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට පසු ගිය කාලෙය් ෙගනාපු 
ඉන්ධනවලින් හතෙරන් එකක්ම පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නයි. එතෙකොට විදුලිය පශ්නය නිසා 
අෙප් ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන්, විදුලිය පශ්නයට ඉදිරිෙය්දී අපි ෙමොනවා ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියලා. එක්ෙකෝ ෙම් රෙට් තිෙබන 
නිවාස පද්ධතියට සූර්යෙකෝෂ ලබා දීලා ඒ අයට විදුලිය 
නිෂ්පාදනයට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අඩු ෙපොලී 
ණය පහසුකම් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එෙහමත් නැත්නම් ඒ සඳහා 
යන වියදම වැඩියි නම් රජෙයනුත් යම් මුදලක් ෙගවලා සූර්යෙකෝෂ 
භාවිතය වැඩි කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ආනයන සහ 
අපනයන පමාණයන් අෙප් විදුලිය පරිෙභෝජනය අනුව ෙවනස් 
ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව සාම්පූර් බලාගාරෙය් වැඩ අත ගගා 
හිටියා. වැරදි ගිවිසුම් ගහලා ඒ ගැන විෙව්චනය කරමින් සිටියා. 
නමුත් ඒවා කියාත්මක කරන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා 
2017 ෙවන ෙකොට නැවතත් තාප විදුලි බලාගාරවලින් වැඩි මුදලට 
විදුලිය ගන්න අපට සිද්ධ ෙවයි. අපට ෙමච්චර පහසුකම් ති බියදී; 
අඩු මුදලට විදුලිය සපයාගන්න හැකියාව තිබියදී තාප විදුලි 
බලාගාරවලට ගිහිල්ලා වැඳ වැටිලා වැඩි මුදලට විදුලිය ගන්න 
අෙප් පාරිෙභෝගිකයන්ට සිද්ධ ෙවයි. ඒ සඳහා ෙවනත් උත්තරයක් 
නැති ෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපට ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න 
ෙවනවාය කියන එකත් කියන්න ෙවනවා. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සියලු විදුලි බලාගාරවල cost 
එකක් හදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බලන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ගාණට විදුලිය දීලා අපට 
තව ඉස්සරහට යන්න බැහැ කියලා අපි දන්නවා. අපි පාඩු විඳිමින් 
තවමත් විදුලිය ෙදනවා. නමුත් ෙවන රටවල් එක්ක බලන ෙකොට 
අෙප් විදුලිය මිල වැඩියි. එෙහම නම් අපට තව හිතන්න ෙවනවා. 
මිල අඩු වන විධියට කාර්යක්ෂමතාව තව වැඩි කරන්න ෙවනවා. 
සියලු විදුලි බලාගාරවල නිෂ්පාදනය කරන ඒකක පමාණය කීයද, 
ඒවා වැඩිපුර යන්ෙන් කුමන ෙවලාවටද බලලා ඒ අය අතර 
තරගයක් ඇති කරන්න අපට පුළුවන් නම්, වැය වන විදුලිය ඒකක 
පමාණය අඩු කරගන්න ඒ අය අතර යම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලිය සම්ෙපේෂණය කරන divisions 
ෙබදලා තිෙබනවා. ඒ අය අතර ෙවන ෙවන මිල ගණනය කිරීමක්, 
ඒ වාෙග්ම විදුලිය ෙබදා හැරීෙම්දී එක එක ඒකකවලට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කීයක් වියදම් කරනවාද ආදී වශෙයන් ඒ ෙකොටස් අතර 
තරගයක් ඇති කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් ෙකොතැනද 
අෙප් අඩු පාඩුව කියලා අපට දැනගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

අෙප් නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම ඉංජිෙන්රුවරු, ඒ පිරිස ෙහොඳ 
කාර්යක්ෂම නිලධාරි පිරිසක් බව අපි දන්නවා. නමුත් අෙප් ෙම් 
system එක - කමෙව්දය - නැවත නිර්මාණය කරන්න අපි 

ෙපළගැෙහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි දන්නවා අෙප් විදුලි බිල අඩු 
කෙළේ නැත්නම්,- දැන් අපි හිතනවා ලබන අවුරුද්ද වන විට 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට එයි කියලා. ඒ සඳහා අපි පහසුකම් ලබා 
ෙදනවා. ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ එන ෙකොට "අෙපොයි ෙමෙහේ 
ලයිට් කපනවා, විදුලිය අවශ්යතාව නැහැ" කියලා කිව්ෙවොත්, අෙප් 
රජය ෙකොච්චර වැඩකටයුතු කළත්, ෙකොච්චර පහසුකම් දුන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයට යන්න කවදාවත් බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම විදුලි ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, 

ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් රට තුළ 
ෙනොබි ෙඳන විදුලි සැපයුමක් ඇති පරිදි නිර්මාණය කිරීමයි. ඒ 
වාෙග්ම ආරක්ෂක විදුලි සැපයුමක් ඇති කිරීමයි. දැන් තිෙබන 
විදුලිය නිෂ්පාදනයට වඩා දසගුණයක්වත් වැඩි විදුලිය 
නිෂ්පාදනයක් අපි සැලසුම් කළ යුතුයි ඉදිරි ෙලෝකයට. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම අවසාන 
වශෙයන්  ෙම් කාරණයත් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. හැමදාම 
manpower ෙසේවකයින්ෙග් තිෙබන අරගලය ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
අපට දීපු තෑග්ගක්. ඒ සඳහාත් අපට විසඳුමක් ෙසොයන්න ෙවනවා. 
ෙමොකද, manpower එකට ගත් ෙසේවකෙයෝ අධ්යාපන සුදුසුකම් 
සපුරාගන්න බැරි වූ අය නිසා ඒ අයෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් 
සපුරාගන්න ෙවනම ෙකොටසකට දාලා තිෙබනවා කියලා අපි 
අහලා තිෙබනවා. අවුරුදු 40ක් වයස ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා, නමුත් 
ගණන් පාස් නැහැ. ෙසේවය කරලා පළපුරුද්ද තිබුණත් ඔවුන්ට 
විදුලිබල මණ්ඩලයට එක්වීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අධ්යාපන සුදුසුකම් බැලුවත් ගිය රජය කරපු පවු වැඩ අපි නිවැරදි 
කළ යුතු ෙවනවා. එම නිසා ඒ අයෙග් පළපුරුද්ද ගැන සලකා 
ඔවුන් නැවතත් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථිර ෙසේවකයන් වශෙයන් 
බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

20 minutes. 
 
[பி.ப. 3.24] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ  

நா  அபிவி த்தி ேநாக்கிப் பயணிக்கின்ற , அல்ல  ஒ  
நா  அபிவி த்தியைடந்தி க்கின்ற  என்ற நிைலயில் 
எ த் ப்பார்த்தால், மிக க்கியமாக அந்த நாட் ன் 
சுகாதாரம், கல்வி, மின்சாரம், ேபாக்குவரத்  ேபான்ற 

ைறகளிேல பாாிய மாற்றங்கள் ஏற்பட் க்கேவண் ம். 
மக்கள் அவற்றில் ன்ேனற்றங்கைள எட் ப்பி த்தி க்க 
ேவண் ம். 1948இல் இலங்ைக சுதந்திரம் ெப கின்றேபா  
ஜப்பான் நாட் ன் தனிநபர் தலா வ மானம் 84 அெமாிக்க 
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2015 ෙදසැම්බර් 12  

ெடாலராக இ ந்த .  அேதேபால் இலங்ைகயின் தனிநபர் 
தலா வ மான ம் 84 அெமாிக்க ெடாலராக இ ந்த . 
தற்ேபா  இவ்வள  தசாப்த காலங்கள் கடந்த பிற்பா  
ஜப்பான் நாட் ைடய தனிநபர் தலா வ மானம் 34,000 
அெமாிக்க ெடாலைரத் தாண் யி க்கின்ற . ஆனால், 
இலங்ைகயின் தனிநபர் தலா வ மானம் இன்ன ம் 1,200 
அெமாிக்க ெடாலைரத் தாண்ட யவில்ைல. இலங்ைக 
சுதந்திரமைடந்த நாட்களில் ஜப்பான் நாட்ேடா  ஒத்தி ந்த 
ெபா ளாதாரத்தின் க்கியத் வ ம் வளர்ச்சி ம் ஏன், இந்த 
நாட் ேல பின்னர் ஏற்படாமல் ேபானெதன்பைத நாங்கள் 
பார்த்ேதாமானால், அதற்கு கடந்தகால த்த ாீதியான 
நடவ க்ைககைளக் காரணம் காட்டலாம்.  இந்த நாட் ேல ஒ  
சமாதானம் சாியான ைறயில் ேபணப்படாைம ம் 
இனங்க க்கிைடயில் ஒற் ைமகைளக் ெகாண் வர அரசியல் 
தைலவர்கள் யற்சிக்காைம ம்கூட இதற்கான ஒ  மிக 

க்கியமான காரணமாக இ ந்த .   

பிற்பா  நடந்த ஒவ்ெவா  ன்ேனற்றகரமான சூழ ம் 
இந்த மின்சாரம் அல்ல  எாிெபா ள் ேபான்ற சக்திகள், 
உலகத்ைத இன்  தங்க ைடய ைக க்குள் ைவத்தி க்கின்ற 
காரணிகளாக மாறியி க்கின்றன. ஒ  ச கப் பிரைஜ 
தன் ைடய மாற்றங்கைள ேநாக்கிய பயணத்திேல அவ க்கு 
மின்சாரம் மிகமிக க்கியமாகின்ற . உலகத்திேல இன்  
இலத்திரனியல் ஊடகங்களாக இ ந்தா ம் சாி, 
ைகத்ெதாைலேபசிகளாக இ ந்தா ம் சாி, உள்ளங்ைகயிேல 
உலகத்ைத ைவத்தி ப்பதற்கு அவ ைடய அயேலா  எந்த 
ேநர ம் மின்சாரம் ெதாடர் ைடயதாக இ க்கின்ற . 
அவ்வாறான மின்சாரம் வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல 
வாழ்கின்ற மக்களில் அைரவாசிப் ேப க்கு இன்ன ம் 
கிைடக்கவில்ைல என்ற உண்ைம இந்த நாட் ேல எத்தைன 
ேப க்குத் ெதாி ம்? என்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற 
மக்கள் த்தத்தால் இடம்ெபயர்ந்தி ந்தார்கள். 

த்தகாலங்கைளக் காரணம் காட்  அவர்க ைடய 
பகுதிகளிேல மின் கம்பங்கள் நாட்டப்படவில்ைல; மின்சாரம் 
வழங்கப்படவில்ைல என்ப  உண்ைம. த்தம் ந்  இன்  
6 ஆண் கள் கடந்தி க்கின்றன. இந்த 6 ஆண் களிேல 
'வடக்கின் வசந்தம்', 'கிழக்கின் உதயம்' என்கின்ற 
திட்டங்கெளல்லாம் ெகாண் வரப்பட் ம் அந்தப் 
பிரேதசங்களிேல மக்க க்கான மின்சார வசதிகள் சாியான 

ைறயிேல வழங்கப்படவில்ைல. பல அரசியல் 
நடவ க்ைகக க்காக ம் சில ைடய அரசியல் 
காரணங்க க்காக ம் சில கிராமங்களிேல மின்சார வசதிகள் 
வழங்கப்பட்டன. சில கிராமங்களில் மின் கம்பங்கள் 
ெகாண் ேபாய் இறக்கப்பட்டன. ேதர்தல் ந்த ம் அந்தக் 
கம்பங்கள் மீண் ம் ஏற்றிச்ெசல்லப்பட்டன.  இவ்வாெறல்லாம் 
அந்த மக்கள் அைலக்கழிக்கப்பட் , ஏமாற்றப்பட்  அவர்கள் 
மின்சார வசதியிைனப் ெபற யாதவர்களாக இன்ைறக்கும் 
இ க்கிறார்கள் என்ற ெசய்திைய நான் இந்த இடத்திேல 
பகிர்ந் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

க்கியமாக, இந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' திட்டமான , 
த்தத்தால் இடம்ெபயர்ந்  மீள்கு ேயறிய மக்க க்கு உதவி 

வழங்குகின்ற ஒன்றாக இ ந்த . ஒ  மீள்கு ேயற்றம் என்ப , 
ெவ மேன தன் ைடய ட் ந்  ஓ ப்ேபான ஒ வர் 
தி ம்பத் தன் ைடய ட் ற்கு வ வதல்ல. அவர் எப்ப  
அந்த ட் ேல வாழ்ந்தாேரா, அேதேபால் மீண் ம் 
வாழேவண் ம். அதாவ , அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த 

ட் ேலயி ந்த வசதிகள், அவ ைடய இயற்ைகச் சூழல்கள், 

அவ ைடய ேவ யி ந் , ட் ந்  அவ ைடய 
பா காப்  வைரக்கும் எல்லாம் அவர் மீள்கு ேய கின்ற 
ேபா  ன்  இ ந்த ேபால் இ க்கேவண் ம். ஆனால், 
எ மில்லாமல், அவர்க ைடய கூட அ ேயா ல்லாமல் 
மீள்கு ேயறிய மக்க க்கு உலக நா கள் 'வடக்கின் வசந்தம்' 
என்ற திட்டத்தி டாக அவர்க க்குாிய மின்னிைணப் ச் 
ெசய்வதற்கான உதவிகைள வழங்கியி ந்தன. ஆனால், அந்தக் 
காலகட்டத்தி ம் ஒ  விைனத்திறனான ெசயற்பா  
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயினால் அைரவாசிக்கு ேமற்பட்ட 
மக்க க்கு அந்த மின்சாரம் வழங்கப்படவில்ைல என்ற 
உண்ைமையக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

இப்ெபா ம் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, 
மன்னார், யாழ்ப்பாணத்தின் வடமராட்சி கிழக்கு ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் பல்ேவ  கிராமங்க க்கு மின்சாரம் 
வழங்கப்படவில்ைல.  இவர்க க்கு 'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற 
திட்டம் இல்ைல. இவர்க க்கு ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியி டாக ஒ  கடன் திட்டம் வழங்கப்ப வதாக 
இப்ெபா  ேபச்சுக்கள் அ ப கின்றன. இைத அரசாங்க 
அதிபாிடம் ேகட்டால் அவ க்கு அ  ெதாியவில்ைல.  
ஆனால், இ  மக்களிடம் ெசால்லப்ப கின்ற . "நாங்கள் 
உங்க க்ெகா  கடன் திட்டத்ைத ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியி டாக அறி கப்ப த் கிேறாம். அந்தத் 
திட்டத்தின்ப , நாங்கள் த ம் 41,000 பாய் கடைன 7 
வ டங்களில் 7 த வட் ேயா  நீங்கள் மின்சாரப் 
பட் யேலா  தி ம்பச்ெச த்தேவண் ம்" என்ற ெசய்தி 
மின்சார சைபயினரால் அந்த மக்க க்குச் 
ெசால்லப்பட் க்கின்ற . கடந்த 3 ஆண் க க்கு தல் சில 
கிராமங்களிேல மின் கம்பங்கள் நாட்டப்பட்  மின் வயர்கள் 
ெபா த்தப்பட் க்கின்றன. ஆனால், மின்சாரம் வழங்கப்பட 
வில்ைல. "2014ஆம் ஆண் ற்குள் இலங்ைக ரா ம் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட் வி ம்" என்  அரசாங்கம் 
குறிப்பிட்ட . ஆனால், 2015ஆம் ஆண்  கின்ற 
ேபா , "உங்க க்கு மின்சாரம் கடன ப்பைடயில்தான் 
தரலாம்;  அ ம் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி த கின்ற 
பணத்திேல கடன ப்பைடயில் வழங்கப்ப ம்; நீங்கள் 
வட் ேயா  அதைனக் கட்டேவண் ம்" என்  
கூறப்ப கின்ற . அப்ப ெயன்றால், உலகத்திேல த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட ஏழ்ைமயான மக்க க்குக் கடைனக் ெகா த்  
வட்  அறவி கின்ற நி வனமாகத்தான் ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கி இ க்கின்றதா? அந்த நி வனத்ைதத்தான் நாங்கள் 
உள்ளீர்த்  எங்க ைடய மக்க க்குக் கடன் ெகா க்கப் 
ேபாகின்ேறாமா? என்பைத அரசாங்கம் த ேல 
உணரேவண் ம். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சா அவர்கேள, 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, தய ெசய்  இந்த 
விடயத்ைத நீங்களி வ ம் கவனத்திெல த் , அதற்குாிய 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்  மீள்கு ேயறியி க்கின்ற 
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மின்சார வசதியின்றி 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு அந்த வசதியிைனப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். குறிப்பாகக் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ள்ள நகாி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்  
ெமாத்த மக்கள் ெதாைக 7,215 கு ம்பங்கள்.  ஆனால், அந்த 
7,215 கு ம்பங்களில் 5,099 கு ம்பங்க க்கு இன்ன ம் 
மின்சார வசதி கிைடக்கவில்ைல. அதாவ , கிட்டத்தட்ட 7,000 
கு ம்பங்களில் 5,000இற்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்க க்குப் 

நகாிப் பிரேதசத்தில் மின்சாரம் கிைடக்கவில்ைல. 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ஒட் ெமாத்தமாக, கிட்டத்தட்ட 
49,000 கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. இதில் நான் வர்த்தக 
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நிைலயங்கைள உள்ளடக்கவில்ைல. அதில் 28,680 
கு ம்பங்க க்ேக மின்சாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
அப்ப ெயன்றால், 20,000க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்க க்கு 
இன்ன ம் மின்சாரம் கிைடக்கவில்ைல. இேத நிைலைமதான் 
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற வடமராட்சி கிழக்கி ம் 
வ னியாவி ம் இ க்கின்ற . இப்ேபா  இந்த 'வடக்கின் 
வசந்தம்' திட்டம் நி த்தப்பட் க்கின்றதா? 
அப்ப ெயன்றால், இவர்க க்கு என்ன பதில்? ஆசிய 
அபிவி த்தி வங்கி ஏைழ மக்க க்குக் கடன் ெகா த்  வட்  
வாங்க இ க்கிறதா? என்ற விபரம் த ேல அந்த 
மக்க க்குத் ெதளி ப த்தப்படேவண் ம்.  

நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ெநற்பில , 
பள்ளிக்குடா, ஞானிமடம், க க்காய்தீ , ெகளதாாி ைன, 
வினாசிேயாைட, மண் த்தைல, ெஜய ரம், விநாயக ரம், 
ஆலங்ேகணி, ட்ெகாம்பன் ேபான்ற கிராமங்கள் இன் ம் 
இ ளில் இ க்கின்ற கிராமங்களாக இ க்கின்றன. ஒேர 
கிராமத்தில் சில க்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற 
அேதேவைள, இன் ம் சில க்கு மின்சாரம் வழங்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற . இைவெயல்லாம் அந்த மக்களிடத்தில் 
மனக்கிேலசத்ைத -மனேவதைனைய- உண்டாக்கியி க் 
கின்ற . ஒ  ட் ல் இ க்கின்ற பிள்ைள மின்சாரத்திேல 
கற்கும்ெபா , இன்ெனா  ட் ல் இ க்கின்ற பிள்ைள 
மின்சாரத்ைதக் காண யாமல் இ க்கின்ற . அேதேபால, 
கைரச்சிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் இராமநாத ரம், 
கல்ம நகர், க்கா , ரங்கன் கு யி ப் , ெபான்னகர், 
சாளம்பன், ெபாிய பரந்தன், உ த்திர ரம், எள் க்கா , 
ெஜயந்திநகர், மைலயாள ரம் ேபான்ற பகுதிகளி ள்ள 
மக்க க்கும் மின்சாரம் வழங்கப்படாமல் இ க்கின்ற . நான் 
இதைன மின்சார சைப உத்திேயாகத்தர்களின் கவனத் க்கும் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத் க்கும் 
ெகாண் வ கின்ேறன்.  

ேம ம், கண்டாவைளப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
மயில்வாகன ரம், ன்ைனநீராவி, தம்பிராச ரம், உழவ ர், 
ெகா ந் ப் ல  ேபான்ற கிராமங்கள் இன்ன ம் 
மின்சாரத்ைதக் காணாத கிராமங்களாக இ க்கின்றன. பல 
இடங்களி ம் மின்சாரக் கம்பங்கள் நடப்பட் க்கின்றன. 
மின்சார இைணப் க்க க்கான 'வயர்கள்' 
இ க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், மின்சாரம் 
வழங்கப்படவில்ைல. இரண்  ஆண் க க்கு ன்னர், 
நாங்கள் இ  ெதாடர்பில் மின்சார சைபயின் வடக்குக்கான 
ெபா காைமயாளைரக் ேகட்டெபா , அவர் ெசான்னார், 
"சில ெபா ட்கள் வரேவண் யி க்கின்ற ; அைவ 
சீனாவி ந் ம் தாய்வானி ந் ம் வரேவண் ம்" என் . 
ஆனால், ெவகுநாட்களாக அந்தப் ெபா ட்கள் வந்தபா ம் 
இல்ைல. அந்தப் ெபா ட்கள் வந்த பிற்பா , இப்ெபா  
ெசால்கின்றார்கள், "உங்க க்கு 'வடக்கின் வசந்தம்' திட்டம் 
இல்ைல" என் . அப்ப ெயன்றால், இந்த மக்கள் யாாிடம் 
ெசன்  ைறயி வ ?  

இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  மக்க க்கும் மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் க்கின்றதா? ன்னாள் மின்சாரத் ைற 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்ேக ேபசுகின்றெபா  ெசான்னார், 
"தங்க ைடய காலத்தில் இலங்ைகயில் எல்ேலா க்கும் 
மின்சாரம் வழங்கிேனாம்" என் . ஆனால், இலங்ைகயில் 
வடக்கு, கிழக்கிேல அைரவாசிக்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
இன்ைறக்கும் மின்சாரத்ைதக் காணாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி ஏன் அவ க்குத் ெதாியாமல் 

இ ந்தி க்கின்ற ? குறிப்பாக, தீவகப் பகுதிகளில் 
அனைலதீ , எ ைவதீ , ெந ந்தீ , நயினாதீ  ேபான்ற 
கிராமங்க க்கு இன்ன ம் cable லமாக - 'வயர்' லமாக 
மின்சாரம் வழங்கப்படவில்ைல. இைவ கடல்தாண்  
இ க்கின்ற தீ கள் என்கின்ற காரணத்தினால், அவற் க்கான 
மின்சார விநிேயாகம் சீராக இல்ைல. ெந ந்தீ  என்ப ,  18 
கடல் ைமல்கைளத் தாண் யி க்கின்ற ஒ  ெப ம்தீ . 
அங்குகூட இர , பகல் ேநரங்களில் மின்சாரத்ைதச் சீராக 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
அேதேபால, நயினாதீ , எ ைவதீ , மற் ம் அனைலதீ  
ேபான்ற கிராமங்க க்குக்கூட, cable லமான மின்சாரத்ைதப் 
ெபற யவில்ைல. அப்ப ெயன்றால், அந்தப் பகுதிகளில் 
கு ேயறி வா கின்ற மக்க க்கு மின்சாரத்ைத ஒ ங்காக 
வழங்குவதற்குாிய எந்தத் திட்டங்க ம் இ வைர சாியாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

மின்சாரப் பிரச்சிைன என்ப , மக்க ைடய 
வாழ்வியேலா  சம்பந்தப்பட்ட மிகமிக க்கியமான ஒ  
பிரச்சிைன. உலகம் ன்ேனறி இ க்கின்ற  என்  நாங்கள் 
ெசால் கிேறாம். இன்  மின்சாரம் இல்லாமல் உலகத்திேல 
வாழ யா  என்ற நிைல இ க்கின்ற . அ  எல்லாத் 
ேதைவக க்கும் பயன்ப த்தப்ப கின்ற ஒ  ெபா ள். 
அவ்வாறான ெபா ள் இன்ன ம் அந்த மக்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல என்ற ெசய்திைய நான் இந்தச் 
சைபயி டாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ வேதா , அ  ெதாடர்பில் உடன் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால், எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள். [இைடயீ ] 
மன்னிக்கேவண் ம்! எனக்குக் ெகாஞ்ச ேநரம்தான் 
இ க்கின்ற . 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පෙද්ශවලට විදුලි බලය නැති වීම 

පිළිබඳව ඔබතුමා සඳහන් කළා. ඒ ව්යාපෘති නතර ෙවලා 
තිෙබනවා, කණු හිටවලා තිෙබනවා, විදුලිය ලබා දීලා නැහැ 
කියලා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා මා දැන් 
නිලධාරින්ට දැනුම් දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් 
පැමිණියා. අපි ඒ අඩාළ ෙවලා තිෙබන ව්යාපෘති ගැන ෙසොයා බලා  
ඒ පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி! ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள,  நீங்கள் 

குறிப்பிட்ட ேபால, இதற்ெகன ஒ  விேசட கூட்டத்ைத 
வடக்கு, கிழக்கிேல ஏற்ப த்தினால், இ  ெதாடர்பான 
விடயங்கைளக் ைகயாள ம்.  

வடக்கு மாகாணத்தில்  'வடக்கின் வசந்தம்' அபிவி த்தித் 
திட்டத்தின் ெபா  காைமயாளராக இ க்கின்ற தி . 
குணதிலக அவர்கள்கூட, ஒ  நல்ல மனிதர். அவர் பல 
இடங்களில் சில காாியங்கைள விைரவாக 
ஆற்றியி க்கின்றார். ஆனால், அவர்கூட அண்ைமயில் 
ைகைய விாித்தார், "இப்ேபா  பணம் இல்ைல" என் . 
தங்களால் மின்சாரத்ைத வழங்குவதற்கான இைணப்ைபச் - 
connectionஐ - ெசய்ய யாமல் இ க்கின்ற  என்  
ெசால்கின்றார்கள். அங்குள்ள மக்கள் தங்க ைடய 
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ட் க்கான மின் சுற் க்கைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், cable லமாகச் ெசல்கின்ற currentஐ களி ள்ள 
மின்சுற் க்க டன் இைணப்பதற்கு நிதி இல்ைல என்கின்ற 
குைற இ க்கின்ற . ஆகேவ, அதைனத் தீர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ங்கள்!  

அேதேபால, எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள் மற் ம் 
எாிெபா ள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனைய எ த் க்ெகாண்டால், 
இந்த நாட் ேல ெபற்ேறால் என்ப , மிகமிக க்கியமான . 
உலகத்திேல எங்க ைடய நா தான் ெபற்ேறால் வளமில்லாத 
நா . மன்னாாில்கூட அத்தைகய ஆய் கள் ெசய்யப்பட்  
ைகவிடப்பட் க்கிற . ெபற்ேறால் நிரப்  நிைலயங்கள் 
உ வாக்கப்ப கின்றேபா  சுகாதார நிைலைமகள் 
ேபணப்ப கின்றதா? பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு 
இ க்கும் ெபற்ேறால் நிரப்  நிைலயங்கள் ஏன், அவர்களிடம் 
வழங்கப்படவில்ைல? ேபான்ற விடயங்கைள நாங்கள் 
கவனத்திேல ெகாள்ள ேவண் ம். இன்  பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கங்கள் பல நட்டத்தில் இயங்குகின்றன; 
அவர்களால் ன்ேனறிச்ெசல்ல யவில்ைல. காரணம், 
உலக சந்ைத டன் கூட் ற ச் சங்கங்களால் ேபாட் ேபாட 

யவில்ைல. அப்ப ெயன்றால், அவர்க க்கு இ க்கின்ற 
ஒேர வழி சில ஒப்பந்த ேவைலகைளச் ெசய்வதாகும். 
இப்ப யான எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்க டாகத்தான் 
பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கங்கள் தங்க ைடய 
ெசயற்பா கைளக் ெகாண் ெசல்லக்கூ யதாக இ க்கும்; 
ேம ம் தம்ைம நிைலநி த்தக்கூ ய வாய்ப் ம் 
அச்சங்கங்க க்கு ஏற்ப ம்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற கைரச்சி ெதற்கு 
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம், கைரச்சி வடக்கு பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கம், அக்கராயன் பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கம், பச்சிைலப்பள்ளி பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம், 

நகாி பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம், கைரச்சி கிழக்கு 
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம் ஆகியவற்றில் ன்ேற ன்  
சங்கங்க ைடய எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள் மட் ந்தான் 
இப்ெபா  இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. இவற்றில் நகாி 
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம், பச்சிைலப்பள்ளி பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கம், கைரச்சி கிழக்கு பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கம் என்பவற்றின் எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள் இயங்க 

யாமல் இ க்கின்றன. இதில் கைரச்சி கிழக்கு பலேநாக்கு 
கூட் ற ச் சங்கத் க்கான அ மதி இன்ன ம் 
கிைடக்கவில்ைல.   

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් filling stations 

කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලාද? නැත්නම් ඒ අයට filling 
stations නැද්ද? 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan)  
பச்சிைலப்பள்ளி பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத் க்கு 

இ க்கின்ற ெபற்ேறால் நிைலயத் க்கு அ மதி வழங்காமல் 
தனியா க்கு அ மதி வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
தனியா ைடய அந்த ெபற்ேறால் நிரப்  நிைலயம் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், 40 ஆண் க க்கும் 

ேமலாக இயங்கிய பச்சிைலப்பள்ளி பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கத்தின் எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயத் க்கான அ மதி 
இன்ன ம் அைமச்சால் வழங்கப்படவில்ைல. அேதேபால் 

நகாி பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத் க்குாிய அ மதி ம் 
இன்ன ம் அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. ஆனால், அங்கு 
தனியா க்கு அ மதி வழங்குவதற்கான யற்சி 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற .  

ஊர்காவற் ைற பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்தின் 
எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயம் இப்ெபா ம் கடற்பைடயின் 
வசம் இ க்கின்ற . அதைன மக்கள் பாவிக்க யவி்ல்ைல. 
ேவலைண, ங்கு தீ , நயினாதீ , ெந ந்தீ  ஆகிய 
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கான எாிெபா ள் நிரப்  
நிைலயங்கள் சாியான ைறயில் இயங்க யாமல் 
இ க்கின்றன. ெந ந்தீவான  ஒ  தனியான பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவாகும். அங்ேக ைறயான எாிெபா ள் நிரப்  
நிைலயம் இல்ைல. அங்கு அத்தைகயெதா  எாிெபா ள் 
நிரப்  நிைலயத்ைதத் திறப்பதற்கு எந்த யற்சிக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. பல ைற அதற்காக 
விண்ணப்பித் ம்கூட அ  ைககூடவில்ைலெயன்பைத நான் 
இந்த இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, ெந ந்தீ  பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கத் க்கான ஒ  தனியான எாிெபா ள் நிரப்   
நிைலயத்ைத உ வாக்குவதற்கு நீங்கள் யற்சிெய க்க 
ேவண் ெமன்பைத ம் நான் இந்த  இடத்திேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அேதேபால -  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය භාර නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමියත්, මමත්, අෙප් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරි 
මහත්වරුනුත් යාපනයට ගිහිල්ලා යාපනෙය් කන්කසන්තුෙර් 
තිෙබන කාර්යාලය පිළිබඳව, ඩිෙපෝව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කළා. 
එහිදී අපි කන්කසන්තුෙර් ඩිෙපෝව සංවර්ධනය කිරීමටත්, 
ෙකෝච්චිෙයන් ෙතල් පවාහනය කිරීමට හැකි වන පරිදි 
නවීකරණය  කිරීමටත් කටයුතු ආරම්භ කරන්නට සූදානම් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු පෙද්ශෙය්  filling stations නැති 
ස්ථාන පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඒ අවශ්ය තැන්වල පිහිටුවීම සඳහා 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න පාෙද්ශීය කළමනාකාරිත්වයට උපෙදස් 
ලබා දුන්නා. ඔබතුමා විසින් ෙයෝජනා කරන ලද ස්ථාන, අවශ්ය 
යැයි හැ ෙඟන ස්ථාන නම් ඒ තැන්වලට ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්.  අපි දැනටමත් උපෙදස් ලබා දීලයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள. நீங்கள் 

குறிப்பிட்ட ேபால கைரச்சி கிழக்கு பலேநாக்கு கூட் ற ச் 
சங்கம், ெந ந்தீ  பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கம் 
என்பவற் க்கு திதாக எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ய  மிக க்கியமாகும். அேதேநரம், 
ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற நகாி, பச்சிைலப்பள்ளி, 
ஊர்காவற் ைற ஆகிய பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கங்களின் 
எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கள் இயங்குவதற்கான உடன  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன்பைத ம் இந்த 
இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
எாிெபா ள் மற் ம் மின்சாரம் ெதாடர்பான மக்க ைடய 
அவசரத் ேதைவகள்  ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். விவசாய 
அ ப்பைடகைள நாங்கள் எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அல்ல  ேபாக்குவரத் த் ைறைய எ த் க்ெகாண்டா ம் 
சாி, அல்ல  ைகத்ெதாழில் ைறைய எ த் க்ெகாண்டா ம் 
சாி, எல்லாத் ைறகளி ம் அவற்றின் ேதைவப்பா கள் 
இ க்கின்றன. அந்தப் பகுதிகளிேல எாிெபா ம் மின்சார ம் 
மிக க்கியமான பாத்திரங்கைள வகிக்கின்றன.  

அைதவிட, நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கவனத்திற்கு இன் ெமா  விடயத்ைத ம் த கின்ேறன். 
கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின் வளவிேல தனியார் ஒ வ க்கு 
எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஓர் 
அரச காணிையத் தனியா க்கு எந்த அ ப்பைடயில் வழங்க 

ம்? இ  மிக க்கியமாக கவனத்தில் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் வளவில் ஓர் 
எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயத்ைத எவ்வா   தனியார் 
நடத்தலாம்? என்பைத நீங்கள் உங்க ைடய கவனத்திற்கு 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். பச்சிைலப்பள்ளியி ம் தனியா க்குச் 
ெசாந்தமான எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயெமான்  
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், அங்கு பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கத்தி ைடய எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயம் 
இயங்கவிடா  த க்கப்பட் க்கிற . இந்த நிைலைமகள் 
மாற்றப்படேவண் ம். ஒன்றில் அரசாங்கம் CPCயி டாக 
ேநர யாக அவற்ைற நடத்தேவண் ம், அல்ல  கூட் ற ச் 
சங்கங்களி டாகச் ெசய்கின்ற பணிைய அரசாங்கம் 
ைகயாளேவண் ம். இதைன ைமயாகத் தனியார் 
மயப்ப த் வதற்கு அப்பால், அரச ாீதியாக - கூட் ற  
ாீதியாக நைட ைறப்ப த் வதற்குப் பங்காற்றேவண் ம் 
என்பைத இந்த இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கிேறன்.  

ேம ம், ஊடகத் ைற சார்ந்த சில விடயங்கைள ம் நான் 
இங்கு ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கிேறன். இ  இப்ேபா  
விவாதிக்கப்ப கின்ற அைமச்ேசா  சம்பந்தப்பட்ட விடயம் 
இல்ைல என்றா ம், இன்  காைலயில் இங்கு 
விவாதிக்கப்பட்ட ஓர் அைமச்சுக்கான விடயமாைகயால், 
இதைன க்கியமாகக் குறிப்பிட ேவண் யி க்கிற . 
ஊடகத் ைறயிேல மிகமிக க்கியமானவராக இ ந்த 
'தராக்கி' சிவராம் அவர்கைளப் பற்றிப் பல நா களில் 
ஆய் கள் ெசய்தார்கள். அவர் ெகா ம்பில் ைவத் க் 
கடத்தப்பட் க் ெகாைலெசய்யப்பட்டார். அேதேபால, 
பத்திாிைகயாளர்களான நேடசன் அவர்கள் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ம் நிமலராஜன் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தி ம் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். இவர்க ைடய ெகாைலகள் 
ெதாடர்பாக இன்ன ம் விசாரைணகள் 

ன்ென க்கப்படவில்ைல. லசந்த விக்கிரம ங்க, 
எக்ென ெகாட ேபான்றவர்க ைடய ெகாைல பற்றிய 
விசாரைணகேளா  'தராக்கி' சிவராம், நேடசன், நிமலராஜன் 
ஆகிேயா ைடய விசாரைணக ம் ாிதப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன ஊடகத் ைற அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாண் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ. ඔබ 

වහන්ෙසේට විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.41] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට  වාෙග්ම 

රෙට් ඉදිරි පැවැත්මට බලපාන පධාන අමාත්යාංශයක් වන 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයයි 
අද දින විවාදයට ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් අමාත්යාංශය ලංකාෙව් අනාගතය තීරණය කිරීමට අදාළ 
වගකීම තිෙබන ආයතනය. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ 
ආයතනය පිළිබඳව ඉතා වැදගත් වගකීමක් ෙම් අය වැෙය්දි ඉෂ්ට 
කරාවි කියලා. ලංකාව ඉදිරිෙය්දි ෙකොෙහොමද බලශක්ති 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි 
කෙමෝපායක් දැනටමත් ෙයෝජිත අය වැය තුළින්   අපි ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා.  

ලංකාෙව්  විදුලිබල පරිෙභෝජනෙයන් ෙබොෙහොමයක්  1990ට 
ෙපර  තිබුෙණ් ජලවිදුලිය ආශය කරෙගනයි. දැනුත්  අධිකව වහින 
කාලවලට අපි   ජල විදුලිය ලබා ගන්නවා. නමුත් සාමාන්යෙයන් 
පායන කාලයට අපි ජල විදුලිය ලබා ගන්ෙන් නැහැ. දැනට,  
විෙශේෂෙයන් පායන කාලයට අපි විශාල වශෙයන් ගල් අඟුරු, 
ෙතල්, ෙපොසිල ඉන්ධන පාවිච්චි කරමිනුයි විදුලි බලය   
නිෂ්පාදනය කර ගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් අවසාන ෙවන්න තිබුණු 
එක්සත් ජාතීන් සමුළුව ෙම් දක්වාත් පවතිනවා. නිමාවක් නැතිව 
තව දුරටත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ති ෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් ඒ  
සමුළුවට ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයකු හැටියට රජය නිෙයෝජනය 
කරමින් මමත් සහභාගි වුණා. පධාන වශෙයන් කාලගුණ විපර්යාස 
පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට අදාළවයි ඒ සාකච්ඡාව මූලික 
වශෙයන් පවතින්ෙන්.  

ඒ සමුළුව ඇතුෙළේ තවමත් විශාල වශෙයන් අරගළයක්  
පවතින බව මා කියන්න කැමැතියි. දැනට අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ,  අවුරුදු 30කට අධික කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් සාකච්ඡාව 
පවත්වා ෙගන ගියා විවිධ සමුළු මාර්ගෙයන්.  මීට ෙපර බසීලෙය් 
රිෙයෝ සමුළුව, ෙකෝපන් ෙහේගන් ඒ වාෙග්ම 1997 කිෙයොෙතෝ 
සමුළු පවත්වාෙගන ගියා.  ෙම් වන විට පංශෙය් පැරිස් නගරෙය් 
ෙම් සමුළුව පැවැත්ෙවනවා. 

ෙමොකක්ද ෙම් සමුළුෙව් කථා කරන්ෙන්?  අපි ගල් අඟුරු 
පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ෙත් එක්දහස් අටසිය ගණන්වලට 
පසුවයි. ගල් අඟුරු කියන්ෙන් අවුරුදු මිලියන ගණනාවකට පථම   
ෙපොෙළොව යට නිධන් ගත වුණු විෂ සහ ඒ ගස් ෙකොළන්, මළ 
සතුන්ෙග් දව්ය යනාදිය ෙතල් සහ ගල් අඟුරු බවට පත් වුණා. ඒක 
බල ශක්තියක් හැටියට ෙයොදා ගන්න විද්යාත්මකව උත්සාහ 
කළාම ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට තමයි ෙලෝකෙය් විශාල 
කාර්මීකරණයක් එක්ක අපි ඉදිරියට පිම්මක් පැන්ෙන්.  නමුත් ඒ 
පිම්මත් එක්ක ෙලෝකෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්ෙන්. ඉතාම වැදගත් කාරණය ෙවන්ෙන් වායු ෙගෝලෙය් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පතිශතය සියයට 50කින් දැනටමත් ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිබීමයි. ඒ වාෙග්ම වායු ෙගෝලෙය් සාමාන්ය  උෂ්ණත්වය  
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක එකකින් දැනට ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
මුහුෙද් ජල මට්ටම දැනටමත් ෙසන්ටි මීටර් 20කින් පමණ ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඉතින් සිදු වී තිෙබන ෙද්ශගුණික විපර්යාස  
ඒ කියන්ෙන්, ගංවතුර, නාය යාම්, සුනාමි තත්ත්වයන්, 
කාන්තාරකරණය, රට ඇතුළත ජලය ලවණකරණයට පත් වීම, 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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කරදිය ගලා ෙගන ඇවිල්ලා බීමට ජලය නැති වීම වාෙග්ම වගා 
පාළුවීම් ආදි  සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් අද ෙලෝකෙය් විශාල 
අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ අර්බුදය සම්බන්ධෙයන් තමයි දැන් සාකච්ඡා කරමින් 
යන්ෙන්. ඒ අර්බුදෙය්දී දැන් සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙම් විධියට 
ගිෙයොත්, ෙසල්සියස ් අංශක 5.6කින් ෙම්ක නවත්වා ගන්න 
පුළුවන්ද කියන කාරණයයි. නමුත් දැනටම විද්යාඥයන් කියනවා, 
"දැන් පිට කරපු පමාණය අනුව දැනටම ෙසල්සියස් අංශක 5.6කින් 
ඉහළ යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා" කියා.  

අෙප් යාපනෙය් මන්තීතුෙමක් කලින් කථා කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මුහුදු ජල මට්ටම ෙසල්සියස ් අංශක ෙදකකින් ඉහළ 
ගිෙයොත් යාපනය ඇතුළු ලංකාෙව් මුහුදු තීරයට සිදුවිය හැකි 
අයහපත් කාරණා සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් විද්යාත්මක 
සිතියම්කරණයක් කරලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් මුහුදු ජල 
මට්ටම ෙසල්සියස ් අංශක ෙදකකින් ඉහළ ගිෙයොත්, ෙවන ෙද් 
තමයි සම්පූර්ණ රට ඇතුළට, ඒ කියන්ෙන් උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, කැලණි ග ෙඟ්, ජල මට්ටම කිෙලෝමීටර් 20කින් පමණ 
ලවණකරණයක් ඇති ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ජනගහනෙයන් 
හතෙරන් එකක් විතර ෙකොළඹ ගැවෙසනවා. ලක්ෂ 20කට වඩා 
ජනතාවක් ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් ෙවනවා. ඒ ජීවත් ෙවන 
ජනතාවත් එක්ක හතෙරන් එකක විතර ජනතාවක් ෙකොළඹ 
නගරෙය් ගැවෙසනවා. බීමට ජලය පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් පැන 
නගිනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  කළුතර, මාතර, අම්බලන්ෙතොට ආදී 
සෑම තැනකම ගංගා ධාරා මත නගර බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නගර ආශිතව විශාල අර්බුදයක් ඉදිරි කාලය තුළ ඇති ෙවන්න 
නියමිතයි. ෙම්ක අෙප් ලංකාව පැත්ෙතන් අපි සාකච්ඡා කළා. 
නමුත් මම හිතනවා, අපි මීට වඩා බරපතළ විධියට, ඒ කියන්ෙන් 
අපි වාෙග් දූපතක් ෙලස තිෙබන රටවලට ෙකොයි වාෙග් බලපෑමක්ද 
ෙවන්න පුළුවන් කියන එක විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා කළ යුතුය 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දුනීසියාෙව් ජාවා හා සුමාතා පෙද්ශවල, 
ඒ වාෙග්ම අපිකානු කලාප ඇතුෙළේ බහාමාස් ඇතුළු පෙද්ශවල 
විශාල දූපත් පමාණයක් සම්පූර්ණෙයන්ම අතුරුදහන් වී යාමට 
නියමිතව තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි දැන් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්ෙන්. 
අවුරුදු 25කට කලින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න  ෙලෝකෙය් කථා 
බහක් ඇති වුණා. 

21වැනි වතාවටත් පැරිස් නගරෙය් පැවැති  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ෙද්ශගුණික විපර්යාස සමුළුවට සහභාගි වුණා. නමුත් අද වනතුරු 
ඒ පශ්නයට තීරණයක් ගන්න අපිට බැරි වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයට සහභාගි වුෙණ් නැහැ කියලා 
කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම  එම සමුළුවට යාම නිසා තමයි මට 
සහභාගි ෙවන්න ෙනොහැකි වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අපි කථා කරන්න 
ඕනෑ, වැදගත්ම කාරණයක් තමයි දැන් කථා බහට ලක් ෙවලා 
තිෙබන රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය පිළිබඳව ඇති වී තිෙබන 
කථාවත්. ඒ පිළිබඳව විශාල කථාවක් දැන් කර ෙගන යනවා. 

ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව කිසිම 
අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කලින් වැඩ කරපු 
ඇමතිවරුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය අපි ගිය වර දුන්නාට වඩා මුදලින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. වගා කරන කන්න ෙදක දිහා බලද්දී, යල යන්නෙය්දී 
අක්කර පමාණය අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ලබා ෙදන ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සතයක්වත් අඩුෙවන් ෙගොවියන්ට ලබා ෙදනවාට අපි 
එකඟ නැහැ. අපි ඒ සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම කැප ෙවනවා. නමුත් 
රජය ගත්ත පගතිශීලී තීරණය සම්බන්ධෙයන් මිනිස්සු අවුස්සනවා 
නම්, ඒෙකන් අපි ෙමොකක්ද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්?  

ෙම් සමුළුෙව්දී ගත්ත ඉතාම වැදගත් තීරණයක් තමයි, තිරසාර 
ෙගොවිතැනට යන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නයට අපිට උත්තර 
ෙහොයන්න බැහැයි කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ සමුළුෙව්දී 
අනුගතවීම -adaptation- පිළිබඳ කාරණයට අදාළව විෙශේෂෙයන්ම 
සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නයිටජන් 
යූරියාවලින් ලබා ගන්ෙන්. ෙතල් ෙගොඩ දමන තැන්වලින් තමයි 
ෙපොෙහොර වර්ග ෙබොෙහොමයක් ලබා ගන්ෙන්. ෙම්වායින් අෙප් 
පසට එකතු ෙවන විෂ පමාණය, විෙශේෂෙයන්ම පෙසේ තිෙබන 
චකීයකරණයට, ඒ කියන්ෙන් පෙසේ තිෙබන ස්වාභාවික ජීව 
ගුණයට කරන බලපෑම අතිවිශාල බව දැන් අනාවරණය කරලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් දැන් ෙම්වායින් ඈත් ෙවන්න 
උත්සහයක් අරෙගන තිෙබනවා. අපි නැවත වතාවක් ෙපොෙහොර 
ෙබදන්න කියලා බලපෑම් කරනවා නම්, ඒ තරම් අන්ධභාවයක් 
තවත් නැහැයි කියලා මම කියන්න ඕනෑ. 2030 වර්ෂය වන විට 
සම්පූර්ණෙයන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් කියාත්මක 
ෙවන්න ෙලෝකය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. දියුණු රටවල් 
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙනක් රටවලුත් ඒ තීරණය අරෙගන 
තිෙබනවා.  

අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, පවතින තත්ත්වය 
යටෙත් ලංකාව ෙටොන් ෙදකකට පහළින් තමයි ඒක පුද්ගල 
කාබන් විෙමෝචනය තිෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක් 
ගත්ෙතොත් ෙටොන් 16ක් විතර තිෙබනවා. රුසියාව ඇතුළු යුෙරෝපා 
රටවල් ගත්තාම ෙටොන් 10ට වඩා වැඩිෙයන් තිෙබන්ෙන්. අපි 
අඩුෙවන් හිටියයි කියලා, අපිට තවත් වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන් කියලා ෙලෝකෙය් පවතින තත්ත්වයත් එක්ක අපිට ෙම් 
ගැන වාද කර කර ඉන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් දැනට තිෙබන 
තත්ත්වය අනුව මුළු ෙලෝකයම ෙම් සම්බන්ධෙයන් එක 
තීරණයකට එන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණෙය්දී අපි පැහැදිලිව 
ජනතාවෙගන් ජනවරමක් ඉල්ලුවා, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සඳහා 
යන්න. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්ති පකාශනෙය් 
ඉතාම පැහැදිලිව අපි ලිව්වා, පුනර්ජනනීය බලශක්ති කරා අපි 
ලංකාව ෙමෙහයවනවා කියලා. අෙප් සම්පූර්ණ වැඩපිළිෙවළ 
ෙතල්වලින් සහ ගල් අඟුරුවලින් මුක්ත යුගයක් කරා අපි 
ෙමෙහයවනවා කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරලා 
තිබුණා. ඒ පකාශනය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ 
අමාත්යාංශයටත් අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව යවලා තිෙබනවා. 
නමුත් අපි ඉතාමත්ම කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්ත්, ෙම් පරිසර සමුළුව පැවැත්ෙවන අවුරුද්ෙද්ත් පරිසර 
අමාත්යාංශෙයන් යවපු ලියවිල්ල ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ලන් තවත් 
කථා කරන්ෙන් ගල් අඟුරුවලින් යන්න කියලායි.  

ඇත්තටම ගල් අඟුරු ලාභයිද? පසු ගිය දවස්වල සුළං බලය 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. මම 
හිතන්ෙන් අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ 
බව දන්නවා කියලායි. එතුමා ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා. ලාභ 
සුළං බලයද, ෙතල්ද, ගල් අඟුරුද කියලා බැලුවාම සහනාධාර 
දුන්ෙනොත් ෙතල් සහ ගල්අඟුරු ලාභයි.   

සුළං බලෙයන් ෙහෝ හිරු එළිෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා සහනාධාරය දුන්නාම ඒක ලාභයි කියලා අපට පැහැදිලිව 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ඔප්පු කිරීම් තිෙබද්දී, ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට ෙලෝකය ගමන් කරමින් පවතිද්දී විදුලි බල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් ඇතැම් නිලධාරින් 
සම්පූර්ණෙයන්ම එයට පතිවිරුද්ධව කියා කරනවා. අපි ඒ 
නිලධාරින්ට කියන්න කැමැතියි, අපි ජනතාවෙගන් ජන වරමක් 
ලබාෙගනයි තිෙබන්ෙන් කියලා. නිලධාරින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
තමන්ෙග් ඔළුෙව් තිෙබන ඒවාට ෙනොෙවයි, ජනතාවෙගන් ලැබුණු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනවරමට අනුවය කියන එක අපි කියන්න කැමැතියි. ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් මුළු රටම ඉදිරි කාලය තුළ අපි දැනුවත් කරනවා. 
ඒ සඳහා මුළු ෙලෝකෙය්ම වැඩ පිළිවෙළක් තිෙබනවා.  

රාජ්ය නායකයන්ෙග් වාෙග්ම අන්තර් ජාතික සංවිධාන 
විෙශේෂෙයන් පාප්තුමා ඇතුළු ෙලෝකෙය් සියලුම ආගමික 
නායකයන් අද ෙපළ ගැහිලා ඉන්නවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විකල්පයක් ෙහොයන්න. ෙමොකද ඒ තුළින් මානව සංහතිෙය් 
පැවැත්ම ඉදිරි කාලෙය් තීරණය වන නිසා. අපි ඒ අනුව සියයට 
සියයක්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිවලට යන්න සූදානම්. අෙප් 
පතිපත්ති හැදිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එයට ගැළෙපන 
සම්ෙපේෂණ හා ෙබදා හැරීම් පද්ධතියක් හදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකයට ගැළෙපන විධිෙය් ස්මාට් විදුලි පද්ධතියක් අෙප් 
ලංකාෙව් හදන්න ඕනෑ.  

බලශක්තිය ගබඩා කරන්න පුළුවන් නවීන කම රෙට් 
නිර්මාණය කර ගන්න ඕනෑ. යාපනෙය් ජීවත් ෙවන අයට විදුලිය 
නැහැ කියලා කිව්වා. යාපනෙය් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
යාපනෙය්දී අපට සුළං බලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්; මුහුදු රළ 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්; හිරු එළිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 
හැම ගමකටම අපට ඉතා ඉක්මනින් විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලබා ෙදන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  බිලියන 100 සම්බන්ධෙයන් සම්මුතියකට 
එන්න පධාන රටවලට ෙනොහැකි වුණා. ඒ නිසා සාකච්ඡාව ඇදුණා. 
ෙඩොලර් බිලියන 100ක පුනර්ජනනීය බලශක්තියට යාම සඳහා -
ඒක ලබා දීම සඳහා- වැඩ පිළිෙවළක් සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳ තීරණයක්, අද දවෙසේ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් 
හම්බ  ෙවනවා. ෙලෝකය එතැනට යමින් ඉන්නවා. 

අපි අතීතය අරෙගන බැලුෙවොත් මිනිසස්ු ජීවත් වුෙණ් ගල් 
ෙගවල්වල. හැබැයි ගල් ෙගවල් කඩා වැටුණු නිසා ෙනොෙවයි, 
මිනිස්සු ගල් ෙගවල් අත ඇරිෙය්. ගල් ෙගවල් තිෙබද්දීම මිනිස්සු 
ගල් ෙගවල් අත ඇරිෙය් ඊට වඩා දියුණු කම තිෙබන නිසා. 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති කියන්ෙන් දියුණු කමයක්. ඒක ගල් 
යුගෙය් කමයක් ෙනොෙවයි. විද්යාත්මකව, ඒ සඳහා යටිතල 
පහසුකම් සහිතව, ඉතා ෙව්ගෙයන් දියුණු ෙවමින් පවතින කමයක් 
හැටියට අපි එය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. නමුත් පශ්නය වන්ෙන් 
ෙමයයි. අවුරුදු 20ක්, 30ක් තිස්ෙසේ ෙතල් ෙකොම්පැනිවලට දර දිය 
ඇදපු, ඒවාෙයන් කප්පම් ලබා ගත්ත ඇතැම් නිලධාරින්ට අවශ්ය 
කරනවා, ගල් අඟුරුවලටම රට අරෙගන යන්න. අපට 
ජනතාවෙගන් ලැබණු ජනවරමට අනුව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
පඥප්තියට අනුව ඒ පතිපත්ති හදන වැඩ පිළිෙවළ සිදු කරයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම විදුලි ෙමෝටර් රථ සඳහා බදු අය කරන 
ෙයෝජනාව අය වැයට ෙගෙනන්න කිව්ෙව් කවුද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙම් අය වැෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙලෝකය යන පවණතාව එක්ක බැලුවාම විදුලි ෙමෝටර් රථ සඳහා 
බදු අය කරන ෙයෝජනාව ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. ඉන්ධන 
වැය කරන ඒවාට තමයි අපි බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
විදුලි ෙමෝටර් රථ සඳහා බදු සහනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් අපි ඒෙක් අෙනක් පැත්තට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡාවලදී අවසානෙය්දී තීරණයකට එයි කියලා අපි 
බලාෙපොරාත්තු ෙවනවා.  

අපි නිවර්තන කලාපීය රටක් හැටියටයි තිෙබන්ෙන්. අපට ඇති 
තරම් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තිෙබනවා. හැම දාම හරිත වර්ණ. 
අෙප් ගිනිසීරියා ෙකෝටු ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ෙකෝටු වර්ග 
ෙවන්න පුළුවන් ඒවායින් බලශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපට 

dendro power නැත්නම් ජීව බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අෙප් රට පැය 12ක් ෙහොඳට හිරු එළිය 
ලැෙබන රටක්. පංශය ගත්ෙතොත්, යුෙරෝපීය රටවල් ගත්ෙතොත්, 
රුසියාව ගත්ෙතොත් ඒ ෙගොල්ලන්ට මාස හයක් හිරු එළිය  නැහැ. 
අපට හිරු එළිය පිළිබඳ පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. අපට 
හිරු එළිය ඉතාම ෙහොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය නිසා 
නිරායාසෙයන්ම ජපානය ඇතුළු දියුණු රටවල් ඉදිරිෙය් 
තාක්ෂණික වශෙයන් ෙපළ ගැෙහන්ෙන් ඒ විධියටයි. ඉදිරි කාලය 
තුළ හැම ෙගදරකම වහල හිරු එළිෙයන් විදුලිය ලබා ගන්නා 
solar පද්ධතියක් බවට පත් ෙවනවා. එතැනට ෙලෝකය හැඩ 
ගැෙහමිනුයි පවතින්ෙන්. ඒක දැන් ෙපළ ගැෙසමින් තිෙබන 
තත්ත්වයක්. අපි ඒකට අනුගත ෙවන්න ඕනෑ.  

හැබැයි අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා අෙප් පරිසරයට විශාල 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව එකතු කරන ගල් අඟුරු බලාගාර 
ෙයෝජනා කරන තත්ත්වයට ඇතැම් නිලධාරින් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි කියා කලාපය තුළ අපට වටිනාකම් 
පද්ධතියක් ෙලෝකයට ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ලංකාෙව් දැනටමත් 
ගල් අඟුරුවල තත්ත්වය ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන්? අපි ගල් 
අඟුරුවලින්, ෙතල්වලින් පිට කරන කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය 
ෙලෝකෙය් රටවල් එක්ක ගත්තාම අඩු මට්මටක තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අඩුව තමයි අෙප් වටිනාකම. අෙප් ගස ්
ෙකොළන්වලින්, අෙප් වන වියන්වලින් පිට ෙවන ඔක්සිජන් අපි 
ලබා ගන්නවා වාෙග්ම අපි පිට කරන කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් උරා 
ගන්න  ගස් ෙකොළන්වලට හැකියාව තිෙබනවා. ගස් ෙකොළන්වලට 
වටිනාකම් ෙදන්න දැන් ෙලෝකය සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. ඒ 
සඳහා ෙයෝජනා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. Air Conditioner එකකින් 
ලැෙබන සිසිලසට වඩා දස වාරයක් වැඩියි, ගහකින් ලැෙබන 
සිසිලස. ඒ වාෙග්ම පභාසංස්ෙල්ෂණය; එහි තිෙබන ජීව හිතවාදී 
කියාවලිය. ගස ් ෙකොළන් කපනවා ෙවනුවට, ෙම් ගස් 
ෙකොළන්වලට අලුත් වටිනාකමක් ෙදන්න ඕනෑය කියා දැන් 
ෙලෝකය සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වාෙග්ම යම් රටක වායු ෙගෝලයට 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිට වන්ෙන් නැත්නම් අපට වාසියක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි,  "අපට වන්දියක් ලබාෙදන්න ඕනෑ, නැත්නම් 
අපට සහනාධාර දීම අවශ්යයි" කියා ඒ දියුණු රටවලින් ඉල්ලන්න 
අපට පුළුවන්.  

ඒ තත්ත්වය අප දිගටම තියා ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් වාසිය 
තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව් G77 කියා රටවල් 
ටිකක් තිෙබනවා. ඒෙක් සිංගප්පූරුවත් ඉන්නවා; චීනයත් 
ඉන්නවා; ඉන්දියාවත් ඉන්නවා; අපත් ඉන්නවා. හුඟක් දුප්පත් 
රටවලුත් ඉන්නවා. සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් ෙතල් business එක 
කරන නිසා ඒ අය "නැහැ, G77වලට එකම හඬක් තිෙබන්ෙන්, අප 
ඔක්ෙකොම ගල් අඟුරු ඕනෑය කියා කියන්න" කියා ජනමතයක් 
හදාෙගන යනවා. ඒක වැරැදියි. අෙප් ජනාධිපතිතුමා එහිදී අ ෙප් 
ස්ථාවරය ඉතා පැහැදිලිව පකාශයට පත් කළා. ඒක තමයි, අපට 
දැන් අලුත් ජීවන කමයක් අවශ්ය බව. අෙප් බුද්ධ ධර්මය තුළ, 
අෙප් සංස්කෘතිය තුළ ආපස්සට පියවරක් තබන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා; ජීවිතය සරල කරගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
අධිපරිෙභෝජනවාදී ජීවන කමය විසින්  ෙලෝකයට අත්ෙවලා 
තිෙබන ඉරණෙමන් මිෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

අධිනගරවලින් ෙලෝකයට අත්ෙවලා තිෙබන ඉරණෙමන් 
මිෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බලශක්ති පභවයන් 
අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන යුගයක් කරා ෙලෝකය යමින් පවතිනවා. 
ඒ සඳහා යාම අවශ්යයි කියා ෙලෝකෙය් ෙපළඹවීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඉදිරි කාලය තුළ ෙලෝකෙය් බලවත් රටවල් වන්ෙන් කුමන 
රටවල්ද? ගහ ෙකොළ ෙකොයි තරම් ආරක්ෂා කර තිෙබනවාද, 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් විෂ වායුව ෙකොයිතරම් පිට කරනවාද කියා ඒ 
මත ගණනයක් එනවා. ඒ ගණනය කෙළොත් අද අප ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවලට වඩා ෙපොෙහොසත් රටක්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිකානු මහද්වීපෙය් තමයි 
ෙමහි ඊළඟ සමුළුව පැවැත්ෙවන්ෙන්. ඒ සමුළුව පැවැත්ෙවන 
ෙකොට අප යන්ෙන් ෙහොඳම ෙහොඳ ෙපොෙහොසත් රටක් හැටියටයි. ඒ 
අන්තර් ජාතික සමුළුවලදී ඉතාම දැන උගත් පිරිස් ගිහින්, අප 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් අප හා සමාන අනික් රටවල් එක්ක 
එකතු ෙවලා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් එකට හිටගත්ෙතොත්, අෙප් රට 
දියුණු රටක් හැටියට ඉතා ඉක්මනින් නිර්ණායකයක් ලබාගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.   

ගල් අඟුරු, ෙතල් ගැන අප මුලින්ම හිතුෙව්, "හරිම ෙහොඳයි, 
විද්යාඥෙයෝ ෙහොයාගත්තා, හරි වටිනවා" කියායි. අවුරුදු ලක්ෂ 
ගණනක මළ දව්යවල විෂ වායුව ආපහු එළියට අරෙගන දැම්මාම, 
අද අත්ෙවලා තිෙබන ඉරණම අප හැමෙදනාම දන්නවා. ඒ 
ෙඛ්දවාචකයට මුළු ෙලෝකයම මුහුණ දී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාව කියන්ෙන් හතර වෙට්ටම වතුර තිෙබන දූපතක්. ඒ දූපතට 
එන්න පුළුවන් ෙකොයි වාෙග් බලපෑමක්ද? දැනට යාපනය 
අර්ධද්වීපය වාෙග් පෙද්ශවලට ෙමොන වාෙග් බලපෑමක්ද එන්න 
පුළුවන්? දැනටමත් ඒ බලපෑම අපට තිෙබනවා. ගංවතුර 
තත්ත්වයකට අප මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අප විතරක් ෙනොෙවයි, 
ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල්, ෙකන්යාව වාෙග් හරියට සමකයට 
ආසන්න ඝර්ම කලාපීය රටවල් හැම එකක්ම ෙම් තත්ත්වයට ඉදිරි 
කාලය තුළ මුහුණ ෙදන්න නියමිතයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියලා මා 

කථාව අවසන් කරන්නම්.  

"පුනර්ජනනීය බලශක්තිවලට යන්න අෙප් රෙට් ජන වරමකුත් 
අප ලබාගත්තා, අප රාජ්ය මට්ටමින් තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, අෙප් රට එයට සූදානම්" කියන එක එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ගියාම අප කිව්වා;  පංශ ජනාධිපති හමු වුණාම කිව්වා. 
ඒ අයෙග් තාක්ෂණික සහාය ලබාගැනීම අෙප් වගකීමක්. ඒ රටවල් 
බැඳිලා ඉන්නවා. හුඟක් අය කථා කරන්ෙන් legally binding 
position එකකට එන්න ඕනෑය කියායි;  නීත්යනුකූලව බැ ෙඳන 
ලියවිලිවලින් වැඩක් නැහැ කියායි. එෙහම නීත්යනුකූලව 
බැඳුෙණොත් අපට  ෙහොඳ වාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. 
ෙමොකද, අපට තනිෙයන් ෙම් තත්ත්වයට එන්න බැහැ. අප හා 
සමාන සියලු රටවල් එකට එකතු වීෙමන් තමයි ෙම් තත්ත්වයට 
එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

අවසාන වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. ගල් අඟුරු සහ ෙතල් 
ගැන කථා කිරීම අවසාන කරන්න දැන් කාලය ඇවිත් තිෙබනවා. 
අපට ඡන්දය ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ඒ පතිපත්තියටයි. පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය ලාභයි. කවුරු ෙහෝ නිලධාරිෙයක් කියනවා නම් 
විවෘතව කියන්න. ෙලෝකෙය් විද්යාඥයන් එක්ක අප ඒකට උත්තර 
ෙදන්න සූදානම් බව කියමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.59] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා ෙවලාෙව්, 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා 
විප්ලවෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ෙවලා, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති ෙවලා, ඒ හරහා රාජපක්ෂ 
පාලනෙය් දැකපු, රාජ්ය මුදල් වංචාව, දූෂණය, මැර පාලනය, සුදු 
වෑන් සංස්කෘතිය ඇතුළු සියලු දූෂිත කියාවන්ෙගන් අෙප් ජනතාව 
නිදහස් කර ගන්න පුළුවන් වුණා කියන එක ඔබතුමා ෙහොඳට 
දන්නවා.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් ඛනිජ ෙතල් විෂයය ගැන 
නිතරම කථා කරලා මට පුරුදුයි. පවෘත්ති සාකච්ඡාවලදිත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දිත් අප ෙනොෙයකුත් කරුණු ගැන එදා විපක්ෂෙය් 
ඉඳන් කථා කළා. ෙතල් සංසථ්ාව කියන ෙකොට ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ඇ ෙඟ් ෙල් රත්වුණු කාලයක් තිබුණා.  

පසු ගිය දූෂිත පාලනය, ''ඉන්ධන රුධිරයට සමානයි'' කියමින් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපන්න ෙපන්නා, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන මිල ෙසොච්චමකින් වැඩි වන විට අෙප් රෙට් ෙදතුන් 
ගුණයකින් ඒ මිල වැඩි කළා. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවද්දීත් ඒ 
වාසිය අෙප් ජනතාවට ෙනොදී, ජනතාවෙගන් ගසා කෑ දූෂිත 
රාජපක්ෂ සූතෙයන් එදා අෙප් රෙට් ජනතාව ඇති ෙවන්න බැට 
කෑවා. ඒ කාලෙය්  නිතරම ෙතල් මිල වැඩි කරන විට  පාලකයන් 
කියපු කතන්දරය අපට මතකයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්ම වචනෙයන් 
කියනවා නම්, ''ඉන්ධන මිල වැඩි ෙවන ෙකොට ලුණු කැටෙය් සිට 
ආදාහනාගාරය දක්වා සකලවිධ භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල ගණන් 
වැඩි ෙවනවා''  කියන එක තමයි  නිරන්තරෙයන් අපට කියමින් 
හිටිෙය්. පසු ගිය කාලෙය් ෙතල්වලට අසාධාරණ මිලක් ෙගවන්න 
වුණු නිසා, සෑම භාණ්ඩයක් හරහාම ජනතාව මත ඒ බර පටවන්න 
කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2007 වර්ෂෙය්දී ෙලෝකෙය් 
ඉන්ධන මිල අසීමිතව අඩු වුණු ෙව්ලාෙව් ''ජනතාව සුරැකීම තම 
පරම වගකීම'' යි කියපු පාලකයන් ෙම් රෙට් හිටියා. එෙහම 
කියමින් ඒ වාසිය ජනතාවට ෙනොදුන්නාම, අෙප් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා, අෙප් ජාතික ෙසේවක සංගමය වැනි වෘත්තීය සමිතිවල 
උදවිය එකතු ෙවලා, ''ෙතල් මිල අඩු කර ෙදන්න'' කියලා 
අධිකරණයට ගියා අපට මතකයි. ඒ ෙව්ලාෙව් අධිකරණය ලබා 
දුන් තීන්දුව  අපට මතකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අධිකරණය කිව්වා ''ෙපටල් ලීටරය රුපියල් සියයට ජනතාවට 
ෙදන්න'' කියලා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා කිව්වා, 
''අධිකරණෙයන් ෙපටල් ලීටරය රුපියල් සියයට ෙදන්න කිව්වත්, 
මට ෙම්කට උත්තරය ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුවත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලායි, ඒ නිසා ආණ්ඩුව ගන්න තීරණය මම දැනුම් 
ෙදන්නම්'' කියලා.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ඊට පස්ෙසේ අධිකරණයට 
ගිහින් දැනුම් දුන්නා, ''රුපියල් සියයට ෙපටල් ලීටරය ෙදන එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුව පතික්ෙෂේප කළා'' කියලා. එතෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? අධිකරණය නැවත තීන්දුවක් 
දුන්නා, ''රුපියල් සියයට ෙපටල් ෙදන්න බැරි නම්, ඒ වන විට 
තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණු දූෂිත ෙහජින් සූදුෙව් ෙගවීම් වහාම 
කරන්න'' කියලා. අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? රුපියල් සියයට ජනතාවට ෙපටල් ලීටරය ෙදන්න 
බැහැයි කිව්ව හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා, දූෂිත ෙහජින් ගිවිසුම නිසා, 
ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවට ෙගවන්න තිබුණු ෙඩොලර් මිලියන 
60ක මුදල මහජන බැංකුෙවන් සියයට අෙට් ෙපොලියට අරෙගන 
ෙගවන්න කියලා නිෙයෝගය දුන්නා. අද වන විට ෙම් ජනතා 
විෙරෝධී ෙහජින් ගිවිසුම නිසා රුපියල් බිලියන 71කට ආසන්න 
මුදලක් විෙද්ශිකයන්ට පුද කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සතුටු ෙවනවා 
විපක්ෂය ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන විට අදහස් පකාශ කළ විධිය 
ගැන. ෙමොකද, විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට  අපට එදා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ගැන කථා කරන්න සිදුවූ ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි, අද විරුද්ධ පක්ෂයට ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
ගැන කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඉන්ධන මිලදී ගැනීම ගැනවත්, 
ෙබදා හැරීම ගැනවත්, පිරවුම්හල් අලුතින් දීපු විධිය ගැනවත්, බාල 
නල ගැනවත්, ෙකොමිස් දඩ මුදල් ෙගවීම් ගැනවත්, බාල ෙතල් ගනු 
ෙදනු ගැනවත් අද විරුද්ධ පක්ෂෙයන් අහන්න ලැබුෙණ් නැහැ. 
එෙහම ඒවා අසමින් හිටිය රටක, එවැනි විෙව්චන නැතිව අපට ෙම් 
විවාදයට සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, ජනවාරි 
8වැනි දා යහපාලනය ෙම් රෙට් ඇතිවීෙම් පතිඵලයක් හැටියටයි. 
[බාධා කිරීමක්] මට මතක නැහැ. මට මතක විධියට, ඉතාම 
පැහැදිලිව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
තමයි තිබුෙණ් කියන එක මා දන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  අෙප් 
පැත්ෙත්ද, ඒ පැත්ෙත්ද කියන එක ෙනොෙවයි, රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා එතුමා. ආණ්ඩුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්. හරි ෙන්ද? 
[බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද ඒ කාලෙය් ජනාධිපති 
කවුද කියලා? ආණ්ඩුව කවුද කියලා ඔබතුමා දන්ෙන් නැතිද? පසු 
ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව තිබුෙණ් කා භාරෙය්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්ෙන් නැද්ද? ඇමතිවරුන්ට බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. තනිකර 
පවුලක් විසින් රට පාලනය කෙළේ. ඒක දන්ෙන්ත් නැද්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සතුටු වනවා අද වන 
ෙකොට අෙප් රෙට් ජනතාවට බිෙයන් සැෙකන් ෙතොරව ඉන්ධන 
පිරවුම් හලකින් ෙතල් ටිකක් ගහෙගන මහ මඟ නතර ෙවන්ෙන් 
නැතුව ගමනක් ගිහින් එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබීම ගැන. පසු ගිය කාලෙය් මීට වඩා හාත්පසින්ම 
ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් අෙප් රටට 
ෙගන්වන භාණ්ඩවලින් පමිතිය හරිද කියලා ෙදතුන් වතාවක්ම 
පරීක්ෂා කරලා පාරිෙභෝගිකයා අතට ලබා දුන් එකම භාණ්ඩය 
හැටියට තමයි අෙප් ෙතල් ටික තිබුෙණ්. නමුත්, ෙතල් සංස්ථාවට 
වසර 50 පිෙරන ෙකොට එෙහම තිබුණු ඉන්ධනත් ෙකොමිස්වලට යට 
ෙවලා බාල ඉන්ධන හැටියට තමයි පාරිෙභෝගිකයාට මිලදී ගන්න 
සිදු වුෙණ් කියන එක කනගාටුෙවන් වුණත් මතක් කරන්න 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි බාල ෙපටල් 
ෙගනැල්ලා සිදු වුණු වින්නැහිය. Petrol stations ගණනාවක 
ෙපොම්ප අකිය වුණා. වාහන අතර මඟ නතර වුණා. අෙප් 
අගමැතිතුමා එදා විපක්ෂ නායක හැටියට ඉන්න ෙකොට පාවිච්චි 
කළ වාහනයත් බාල ෙතල් නිසා මඟ නතර වුණා. අපි  ඒ කාරණය 
මුලදීම කිව්වා. එදා උෙද් මම පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා කථා 
කළාම, ඒ කාලෙය් හිටපු ෙලොකු ෙලොක්ෙකෝ අපට දීපු උත්තරත් 
මට මතකයි. ''විපක්ෂය එල්ෙලන්න වැලක් නැතුව ෙබොරු ෙබ්ගල් 

හදලා, ෙබොරු පචාර යවන්න හදනවා. ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න 
හදනවා. ෙම්ක  වැහි වතුරට ටැංකිවල ෙකොළ ෙරොඩු පිරිලා වතුර 
එෙහ ෙමෙහ ෙවච්ච නිසා වුණු සිද්ධියක්. "බාල ගනුෙදනු 
ෙකොෙහේද අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්ෙන්. අපි ෙකොෙහේද බාල වැඩ 
කරන්ෙන්'' කියලා මහා ෙලොකු කයිවාරු ගැහුවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
ගැන ෙහොයන්න තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. කමිටුෙව් 
වාර්තාෙවන් කිව්වා, "බාල ගනුෙදනුවක් සිද්ධ වුණා" කියලා. ඒ 
බාල ෙතල් ගනුෙදනුව නිසා ෙතල් සංස්ථාවට ෙකෝටි ගණනක 
පාඩුවක් සිදු වුණු හැටි අපට ෙහොඳට මතකයි. Motorcycles, three-
wheelers  වාෙග්ම ෙබොෙහෝ වාහන අතර මඟ නතර වුණු හැටි, 
ඒවාට අලාභ සිද්ධ වුණ හැටි අපට මතකයි.  

ෙකොමිස්වලට ෙකොච්චර ගිජුකමක් ඒ කාලෙය් දැක්වූවාද 
කියනවා නම්, එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. ෙකොෙර් පිටට මෙර් 
කිව්වා වාෙග්, 2012 අවුරුද්ෙද් යළිත් වතාවක් බාල ඩීසල් ෙමටික් 
ෙටොන් 60,000ක් ෙගන්වලා සිදු වුණු ෙද්ත් අපට ෙහොඳට මතකයි. 
ඒ නිසා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නවීන දුම්රිය කට්ටල නතර 
වුණා; වරාෙය් නවීන ෙදොඹකර හිර වුණා. ෙම් නිසා වරායට, 
දුම්රියට, ලංගමට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික වාහනවලට 
පවා විශාල අලාභ හානි සිද්ධ වුණාය කියන එක අපට ෙහොඳට 
මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, ඒවාට 
වන්දි ෙගවන්න  කියලා. අපට මතකයි අපි විපක්ෂය පැත්ෙත් 
ඉඳන් ෙම්වා ගැන අහන ෙකොට ෙම් පැත්ෙත් ඉඳෙගන දුන්නු 
උත්තෙර්. "භය ෙවන්න එපා. හැම වාහනයකටම අපි වන්දි 
ෙගවනවා" කිව්වා. "බාල ෙතල් ෙගන්වලා දුන්  සමාගම්වලින් අපි 
වන්දි අය කර ගන්නවා" කිව්වා. "අය කරෙගන වන්දි ෙගවලා 
ෙපන්වනවා" කිව්වා. ඒත් ඒ එක ශතයක් අයකර ගත්තාද? එක 
ශතයක් වන්දි හැටියට ෙගව්වාද? ෙතල් සංස්ථාව ගැන කථා කරන 
ෙකොට, ෙම්වා තමයි එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය කාලෙය්  
අපට දකින්න තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා අලුත් 
ජනාධිපතිවරෙයක්, අලුත් අගමැතිවරෙයක් එක්ක යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ෙම් රට අපි භාර ගන්න ෙකොට, මහජන 
බැංකුවට ෙඩොලර් මිලියන 310ක, ලංකා බැංකුවට ෙඩොලර් මිලියන 
630ක ණය බරක් ෙතල් සංස්ථාෙව්  තිබුණා. ඒ වාෙග් ණය බරක් 
එක්ක තමයි අපට ෙතල් සංස්ථාව භාර ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් 
ණයට ෙපොලිය විතරක් මාසිකව රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙතල් සංසථ්ාව ෙම් සා විශාල ණයක් සහ 
ෙපොලියක් ෙගව්ෙව්, ඒ කාලෙය් ''ජනතාව ගසා කෑෙම් සූතයට  '' 
අනුව වැඩි මිලට ෙතල් විකුණලාය  කියන එකත් අමතක කරන්න 
නරකයි. 

අපි ෙකොෙතකුත් කිව්වා, "ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
බැහැලා තිෙබනවා. හැම රටකම ෙතල් මිල අඩු ෙවනවා. 
ෙබොරෙතල් බැරලයක මිල ශීඝෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙතල් 
මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහනය ෙදන්න" කියලා. ඒත් ෙදන්න 
බැරි වුණා. අපි මැතිවරණෙය්දී කිව්වා, "අපි බලයට ආවාම ෙතල් 
මිල අඩු කරනවා" කියලා. අපි දින වකවානු දීලා  දින 100 ඇතුළත 
ෙතල් මිල අඩු කරනවා  කිව්වා.  ඒ අනුව එක විට ෙපටල් ලීටරය 
රුපියල් 33කින් අඩු කරපු ආණ්ඩුවක් හැටියටයි අද අපි ෙම් 
විවාදයට සහභාගි ෙවන්ෙන්.  

භූමිෙතල් මිල දැන් ෙදතුන් වතාවක් අඩුෙවලා තිෙබනවා. 
ඩීසල්වල මිල අඩු වුණා. ෙම් හැම එකකින්ම ෙපන්නුෙව් ෙකොමිස් 
මුදල කලින් හිටපු අයෙග් අතට ගියාය කියන එකයි. ඒකට 
පැහැදිලි සාක්ෂි අපි ෙපන්වලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් අපි කරුණු 
සහිතව ඒවා ෙහළි කර තිෙබනවා. ඒ කරුණු හැන්සාඩ් වාර්තාවල 
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සටහන්ෙවලා තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව තම 
හිතවත් විෙද්ශීය ඒජන්තවරුන්ට ෙකොමිස් කුට්ටි ලබා ගැනීෙම් 
අරමුණින් ෙබොර ෙතල් සහ පිරිපහදු ෙතල් ෙගන්වීමට ඉඩ දුන්නාය 
කියන කාරණය අපි අනිවාර්යෙයන්ම පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුතුරාජෙවල නවීන ගබඩා 
පර්යන්තය තිබියදී ෙකොළඹ වරාෙය් දිරච්ච නළ හරහා දිනකට 
ෙඩොලර් 30,000 බැගින් පමාද ගාස්තු ෙගවමින් රුපියල් බිලියන 
ගණන් ගිල දාපු හැටි අපට අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. බාල නළ 
ෙගන්වලා එම නළ පුපුරා ගියාම  ෙබොර ෙතල් නැව්වලට දිනකට 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් පමාද ගාස්තු ෙගවන්න සිදු වුණු හැටි අපි ඒ 
කා ලෙය් ෙපන්වලා දුන්නා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම විනාඩි තුෙනන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

අද කිසිම ෙචෝදනාවක් නැතිව යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාශය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබී තිබීම සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු 
ෙවනවා. “බාල ෙතල් ෙගනාවා, බාල නළ ෙගන්වූවා,  එක පාරක් 
බාල ෙතල් ෙගනාපු සමාගෙමන් ආපසු වරක් බාල ෙතල් 
ෙගනාවා” කියන කතන්දර කිසිවක් අද ඇෙහන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
රටට ෙබොර ෙතල් සහ පිරිපහදු ෙතල් සපයන්න ඇති තරම් 
ඉල්ලුම්කරුවන් සිටිනවාය කියලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය විවාදය 
ආරම්භ කරනෙකොට කියනවා මම අහෙගන හිටියා. එෙහම තිබුණු 
තැනක් තමයි වර්තමානෙය් ෙම් තත්ත්වයට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරයකු හැටියට මම කියන්න කැමැතියි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ අගමැතිතුමාෙගන් ලැබුණු 
නායකත්වය වාෙග්ම අෙප් දින සියය ආණ්ඩුෙව් හිටපු පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර රාජ්ය 
ඇමතිතුමා වාෙග්ම වර්තමාන ඇමතිතුමා වන මෙග් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් මිත චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමාෙග් 
දක්ෂ නායකත්වය නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වයට ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වුෙණ්.  
ෛවද්යවරියක් වුණත් ව්යාපාර ෙලෝකෙය් ඉතාම සාර්ථක වුණු,  
ව්යාපාර රාශියකට නායකත්වය ලබා ෙදන අෙනෝමා ගමෙග් 
මැතිනිය ෙමම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය ෙලස කටයුතු 
කරනවා.   ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම අත්දැකීම්වලින් අද ෙම් ඛනිජ 
ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙහොඳ තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  ෙමහි කටයුතු ඉදිරියටත් 
සාර්ථකව පවත්වාෙගන යන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්නම්.  
1967දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක ආණ්ඩුව 30,000ක ධාරිතාවකින් යුත් 
පිරිපහදුව ආරම්භ කළා. 1982දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව එම 
ධාරිතාව 50,000ක් දක්වා වැඩි කළා. දැන් පිරිපහදුව කඩා වැටිලා, 
ෙසේවකයින්ෙග් ජීවිත අනතුරට පත්ෙවලා තිබුණු හැටි අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්කා.  එක්ෙකෝ නවීන පිරිපහදුවක් හදන්න, එෙහම 
නැත්නම් එය දියුණු කරන්න. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට අදහසක් 
තිෙබන බව අද උෙද් ගුවන් විදුලිෙයන් විකාශය වූ  “සුභාරතී’’ 
වැඩස ටහෙන්දී ඔබතුමා පැහැදිලිව කිව්වා. ඔබතුමා දැක්මක් 

තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරියත් ඒ වාෙග්මයි.  
සංස්ථාව සතු කෘෂි නිෂ්පාදන අංශයත්, ලිහිසි ෙතල් අංශයත් 
අතීතෙය් ෙමන් දියුණු තත්ත්වයකට පත් කරන්න අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා  ඉල්ලා සිටිනවා. මට හරියටම විනාඩි 15ක් ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුති කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා.  

ඊට පථම මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 
පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 4.14] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2012 - 2014 

දක්වා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව බාර ඇමතිවරයා 
හැටියට මට වැඩ කරන්න ලැබුණා. ඒ කාලය ඇතුළත ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබුණු සමහර ගැටලු 
රාශියකට  විසඳුම්  ලබා දීමට අපට පුළුවන් වුණා. ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලබා තිෙබනවා කියලා හුඟාක් 
ෙදෙනක් කියනවා. විවිධ වකවානුවල මිල ඉහළ යාෙම්දී ඛනිජ 
ෙතල් මිල ෙවනස් ෙනොකිරීෙම් පතිපත්තියක් එදා ආණ්ඩුවට 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ මිල ඉහළ යාම ජනතාවට බාර ෙනොදීෙම් 
අදහසක් තිබුණා. ඒ නිසා දිගින් දිගටම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව යම් ආකාරයකින් අලාභයන් ලැබුවා. 2012දී මා ෙමම 
අමාත්යාංශය  භාර ගන්න ෙකොට ඊට කලින් අවුරුද්ෙද් දැඩි 
නියඟයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලයටත්, අෙනකුත් අංශවලටත් 
විශාල වශෙයන් ෙතල් ලබා දීලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ අවුරුද්ෙද් 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 97ක් - රුපියල් දස ලක්ෂ 
97,000ක්-   අලාභ ලබා තිබුණා. මම භාර ගත්තාට පස්ෙසේ කළ 
යුතු යම් ෙවනස්කම් කිහිපයක් කළා. එදා තිබුණු මිලදී ගැනීෙම් 
කමෙව්දය අපි සෑෙහන දුරට ෙවනස් කළා. වර්තමාන ඇමතිතුමා 
ඇතුළු පිරිස අද  කියාත්මක කරන දිගු කාලීන ෙටන්ඩර් දීෙම් 
කමෙව්දය අපි 2012 අවුරුද්ෙද් තමයි හඳුන්වා දුන්ෙන්. ඒ අනුව 
අපට සෑෙහන මුදලක් ඉතිරි වුණා. ඒ නිසා මම ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, 2013 අවුරද්ෙද් අප ලැබූ අලාභය 
රුපියල් බිලියන 7.9ක් බව. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 97ක 
අලාභය රුපියල් බිලියන 7.9 දක්වා අඩු කරන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. ඒ අනුව 2014 වන විට අපට ඉතා කුඩා ලාභයක්, එනම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් මිලියන 1741ක ලාභයක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
ඒ කාලය තුළ අපි යම් පමාණයකට මිල අඩු කළා. 

මට මතක හැටියට, අපට තිබුණ පධාන පශ්නය 2012 මැයි 
මාසෙයන් පස්ෙසේ ඉරාන ෙතල් ලබා ගැනීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
අත්හිටුවන්නට සිදු වීමයි.  ෙලෝකය පුරාම ඉරාන ෙතල්වලට 
සම්බාධක පැෙනව්වා. එෙහම සම්බාධක පැනවීම නිසා  අපට 
අවශ්ය කරන ෙබොර ෙතල් වර්ගය ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව 
පශ්නයක් ඇති වුණා. ෙමොකද, එවකට අපි  පාවිච්චි කර තිබුෙණ් 
ඉරාන ෙබොර ෙතල්.  ෙම් නිලධාරින්, ඉංජිෙන්රුවන් ෙබොර ෙතල් 
වර්ග සෑෙහන පමාණයක් ගැන අධ්යයනය කළ බව මම දන්නවා.  

අවසානෙය් අපි ඕමාන ෙතල් සහ එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යෙය් මර්බන් ෙතල් කියන වර්ග ෙදක කලවම් කරලා එක 
මිශණයක් විධියට හදලා ෙතල් පිරිපහදුව ෙගන යන්න පුළුවන් 
වුණා. පිරිපහදුව සති කිහිපයක් වසා තබන්නටත් අපට සිදු වුණා. 
ෙමොකද, සම්බාධකවලට විරුද්ධව ගිෙයොත් අනිවාර්යෙයන්ම 
ජාත්යන්තරෙය් ශී ලංකාෙව් ගිණුම අෙහෝසි ෙවනවා. එෙහම වුණා 
නම් අපට ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපි කල්පනාෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ධාරිතාවන් උපරිම ෙලස පාවිච්චි කරන්නත් අපට පුළුවන් 
වුණා. සෑම විටම ගබඩා පහසුකම් උපරිම ෙලස පාවිච්චි කරන්න 
අපි සෑෙහන ෙවෙහසක් ගත්තා. ඒ කාලෙය් පිරිවිතරයන්ට ෙයෝග්ය 
ෙනොවන, පිරිවිතරයන්වලට අඩංගු ෙනොවන ෙතල් වර්ගයන් අපට 
එමින් තිබුණා. අපි ඒක වළක්වන්න බැලුවාම ඒ වන විට පිරිවිතර 
13ක් පමණයි අෙප්  testing වල තිබුෙණ්. අපි ඒ නිලධාරින් එක්ක 
කථා කරලා එය 16 දක්වා වැඩි කළා. ඒ අනුව කමානුකූලව ඒ 
තත්ත්වය මඟ හැර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 ෙහජින් ගනුෙදනුව 
ෙවනුෙවන් අපි ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ෙනොෙගව්වා නම් 2013 
අවුරුද්දත් ලාභ ලබන අවුරුද්දක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව ලාභ ලබන්න පුළුවන් ආයතනයක්.  නමුත් 
මිල පිළිබඳව ඉතාම අවධානයකින් කියා කළ යුතු ආයතනයක්. 
ෙමොකද, ඇමතිතුමා කවදාවත් මිල නියම කරන්ෙන් නැහැ. 
හැමදාම ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙතල්වල මිල නියම කරන්ෙන් 
රජෙය් භාණ්ඩාගාරයයි. හුඟ ෙදෙනක් කථා කරනවා, රජෙය් 
භාණඩාගාරය යම්කිසි  tax  එකක්, එෙහම නැත්නම් බද්දක් 
ගන්නවා කියලා. ෙමෙහම බද්දක් ගන්ෙන් මුළු ෙලෝකය පුරාම  
ඛනිජ ෙතල්වලට tax  එකක් ගන්න නිසායි.  

මම ඒක හැමදාම කිව්වා. එෙහම නැතිව ඛනිජ ෙතල් නිකම් 
විකුණන රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. එෙහම ගන්ෙන් ඒ 
මුදල එම  රජෙය් ෙවනත් කටයුතුවලට වියදම් කරන්න තිෙබන 
නිසායි.   දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 62ක් විතර ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාෙවන් tax එකක් හැටියට රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට ගන්නවා 
කියන එකයි මෙග් දැනුම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඛනිජ ෙතල්වල 
තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්නත් අපි කටයුතු කළා. එෙතක් කල් 
තිබුණු ඔක්ෙට්න් 90 ෙවනුවට ඔක්ෙට්න් 92 හඳුන්වා දීමට අපි 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ඔක්ෙට්න් 95 Super Petrol  හැටියට නම් 
කළා. 

මා ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට එදා සාමාන්ය ඩීසල් 
හැටියට අෙලවි කරමින් තිබුෙණ් 2500ක් ඊයම් තිෙබන ඉන්ධන. ඒ 
කියන්ෙන්  particles per million  - මිලියනයක  2500ක් ඊයම් 
ෙකොටස් තිෙබන ඉන්ධන වර්ගයක් තමයි සාමාන්ය ඩීසල් හැටියට 
පාවිච්චි වුෙණ්. අපි ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළා. මට ඒ 
නිලධාරින් ෙබොෙහෝ උදවු ෙකරුවා.   

අද ෙලෝකෙය් ඉන්ධන තත්ත්වයන් හුඟක් ෙවනස් ෙවලා කියා 
අවසානෙය් අපි දැන ගත්තා. ඒ අනුව  එදා Super Diesel හැටියට 
ෙගන්වපු ppm 500  කියන Super Diesel  සාමාන්ය Diesel  
මට්ටමටම ෙග්න්න අපට පුළුවන් වුණා.  ඒ වාෙග්ම  ආසියාෙව් 
පථම රට හැටියට ppm 10,   ඒ කියන්ෙන් ෙකොටස ්  මිලියනයකට 
ඊයම් ෙකොටස් 10ක් තිෙබන Super Diesel  වර්ගයක් අපි 
ෙගන්නුවා. ඒ Super Diesel  වර්ගය ෙගනාවට පසුව, එහි 
අෙළවිය වැඩි කරන්න අපට ඕනෑ වුණා. ෙමොකද, ඒෙක් ෙවනස 
කියා ෙදන්න.  ෙම් ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා කියා ෙදන්න අපි යම් 
ආකාරයක වැඩ පිළිෙවළක් සකස් ෙකරුවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සමහර විට වැරැදියි කියා කියන්න පුළුවන්.  නමුත් අද එහි පතිඵල 
තිෙබනවා.  අද ෙබොෙහෝ යන්ත සූතවලට, විෙශේෂෙයන් heavy 
machinery වලට එම Super Diesel වර්ගය පාවිච්චි කිරීෙම් 
පවණතාවක් තිෙබනවා.   

අද එම ඉන්ධනවලට ෙහොඳ අෙළවියක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා  
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ තැනට අපි ආවා. ඉතින් ඒ අනුව ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාවට ඊළඟට තිෙබන්ෙන් එහි තිෙබන යන්තසූත 
නවීකරණය කිරීමයි. විෙශේෂෙයන් පිරිපහදුව.   පිරිපහදුව, දවසකට 
බැරල් ලක්ෂයක්  පිරිපහදු කිරීම දක්වා නවීකරණය කිරීමට වඩා, 
දවසකට එක්ලක්ෂ විසිදහසක් ෙහෝ එක්ලක්ෂ විසිපන්දහසක් 
බැරල් පිරිපහදු කරන්න පුළුවන් වන විධියට නවීකරණය 
කිරීෙමන් වඩා පතිඵල ගන්න පුළුවන් කියා මම ගරු ඇමතිතුමාට 
කිව්වා.  ෙමොකද, පිරිපහදුවක් කුඩා ෙවන්න, කුඩා ෙවන්න ඒ 
පිරිපහදුව අලාභදායී තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ෙහේතුව නිසා ඕස්ෙට්ලියාව ඇතුළු  රටවල් ගණනාවක  පිරිපහදු 
වසා තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවක ලංකාෙවන් පිටත් අපට  
අෙළවි කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන බව අපි දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම 
ඒ ෙවලාෙව් තිකුණාමලෙය්  ටැංකි මහල සම්බන්ධෙයන් joint 
venture  එකකට, නැත්නම් එක්ව කරන ගනුෙදනුවකට, එකමුතුව 
වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිෙවළකට යාමට Indian Oil 
Corporation  එකත් එක්ක අපි අත ගහලායි තිබුෙණ්.  මම 
හිතනවා තවමත් එය කරන්න පුළුවන් කියලා.  

ඒ ආදී වශෙයන් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙකරුවා. ඕනෑම 
ෙකෙනකුට කාලයක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
සීමාසහිතයි.  ඉතින් ඒ අනුව අද ඉන්ධන ෙවළඳෙපොළ හුඟක් පහළ 
බැස තිෙබනවා.  එදා ඉන්ධන මිල හුඟක් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා.  
අද ඉන්ධන ෙවළඳෙපොළ පහත බැස තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොරෙතල් මිල පහත බැස තිෙබනවා.  දැන් ඒෙකන් සංස්ථාවට 
ලාභයක් ගන්න පුළුවන්.  ලාභයක් ගත යුතුයි.  මන්ද, සංස්ථාව 
විශාල පමාණයක් ණය ෙවලා තිෙබනවා.  ලංකාෙව් ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාවත්, විදුලි බල මණ්ඩලයත් ණය වුෙණොත් එය බැංකු 
ක්ෙෂේතයට ෙලොකු බලපෑමක් කරනවා.  එය නවත්වන්න පුළුවන් 
වැඩ පිළිෙවළක් ගරු ඇමතිතුමා සකස් කරනවා කියා මම 
දන්නවා.  ඒ නිසා හැම කාර්යයක්ම කරන්න පහසුයි.  ෙමොකද, 
එක පැත්තකින් ඉන්ධන මිල අඩුවන අවස්ථාවල, ඉන්ධන මිල අඩු 
කිරීමට ෙහෝ වැඩි වන අවස්ථාවල ඉන්ධන මිල අඩු ෙනො කිරීමට 
සෑම විටම ආණ්ඩුවකට සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම   ඉන්ධන මිලදී 
ගැනීම කරන්ෙන් ඇමතිතුමා විසින් කියලා හුඟක් ෙදෙනක් වැරැදි 
මතයක ඉන්නවා.   

එෙහම නැත්නම් අප විසින්, නැත්නම් කවුරුහරි ඉන්න 
ෙකෙනක් කියන වැරැදි මතයක ඉන්නවා. එෙහම ෙනොෙවයි.  
ඒකට ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් තිෙබනවා. ඊළඟට කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කළ ෙටන්ඩර් ෙකොමිටියක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොමිටිෙයන් හැර කිසිම ඇමතිවරෙයකුට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට 
අයිතියක් නැහැ.  ඒ නිසා ඉන්ධන ෙවළඳෙපොළ කියන එෙක් 
කටයුතු කිරීම හරිම කල්පනාෙවන් කරන්න ඕනෑ.  අපට පධාන 
වශෙයන් ඉන්ධන ෙවළඳෙපොළවල් ෙදකක් තිෙබනවා.    
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එකක් සිංගප්පූරුව. අනික් එක එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් 
ඩුබායි නගරය.  ෙම් ෙදෙකන් තමයි ආසියාවට ෙතල් ෙබදා 
හරින්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ෙතල් ෙවළඳෙපොෙළේ සිටින ෙතල් ෙවළඳාම් 
කරන සමාගම් සමඟ අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ අයට 
ෙටන්ඩර්වලට ඇතුළත් වීෙම් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ අයිතිය හැම 
අවස්ථාෙව්ම අපි ලබා දී තිෙබනවා.  ඒ අනුව  විෙශේෂෙයන් අද 
ඉන්ධනවල පමිතිය ඉහළ දැමීමත් සමඟ බාල ෙතල් පිළිබඳ 
තර්කය ෙහමින් ෙහමින් ඉවත්ෙවලා ගිහින්, දැන් පැහැදිලි ෙලසම 
දිගුකාලීන ගිවිසුම් යටෙත් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.   
ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, අපට ෙතල් නළ පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන 
බව.    

පධාන වශෙයන් ඉන්ධන සැපෙයන නළය අවුරුදු 40කට වඩා 
පරණයි.  ඒ නළය ෙවනුවට නව නළයක් එළිය යුතුයි. එක 
කාලයකදී කිව්වා සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් ලවාම ඒ නළෙය් කටයුතු 
කර ගන්න පුළුවන් කියලා.  හැබැයි, ඒ නළය උඩ ෙගවල් හදා 
තිෙබනවා.  ඊෙය් ෙපෙර්දත් මම දැක්කා, නළය උඩ හදා තිෙබන 
ෙගයක් ගිනි අරෙගන තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
ඉදිරියට අද ඇවිත් තිෙබන්ෙන් ආෙයෝජන අවස්ථාවක්.  එක 
පැත්තකින් පිරිපහදුව හදන්න ඕනෑ.  අනික් පැත්ෙතන් නළ 
පද්ධතිය හදන්න ඕනෑ.  

අනික් පැත්ෙතන්  මුතුරාජෙවල සහ ෙකොෙළොන්නාව අතර 
සම්බන්ධීකරණයක් හදන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ලම කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ෙම් ෙවනුෙවන් රජය විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. 
නමුත් රජයකට එක්තරා පමාණයකට එහා වියදම් කරන්න 
පුළුවන්ද? එෙහම නම්, යම් ආකාරයකට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සහාය අරගන්න ඕනෑ.  ෙකොයි විධියට එය ලබා ගන්ෙන්? ඒ 
පිළිබඳ අපි කියාකරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ කාරණා පිළිබඳ 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම අපට විශාල ෙසේවක පිරිසක් 
ඉන්නවා.  ඒ ෙසේවක පිරිසට වැටුප්, අතිකාල දීමනා සහ පහසුකම් 
තිෙබන්න ඕනෑ.   

මම භාර ගන්නෙකොට ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් සිටි නිලධාරින්ට 
යන්න වාහන තිබුෙණ් නැහැ. පරණ වාහන ෙගොඩක් තිබුෙණ්.  අපි 
ඒ ෙවලාෙව් පධාන නිලධාරින්ට නවීන වාහන ෙපළක් 
කමානුකූලව අරන් ෙදන්න කියා ෙකරුවා.  මම හිතනවා දැන් ඒක 
ෙකරිලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ තරම් අබලන් තත්ත්වයක තිබූ 
ආයතනයක් තමයි  ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් වුෙණ්.  ෙමොකද, 
ආයතනයක ලාභදායී තත්ත්වයක් නැත්නම් ෙගොඩ ගන්න බැහැ.  
විෙශේෂෙයන් අපි අද තරගකාරි ස්වරූපයක ඉන්ෙන්. ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙයන් යම් ආකාරයක study  එකක් කරලා තිෙබනවා 
කියා මම දන්නවා. 

තරගකාරි තත්ත්වයකට එෙහම study කරන්න බැහැ. කවුරු 
හරි ආෙයෝජකෙයක්  කැමැති නම් petrol shed එකක් දමන්න, ඒ 
ස්ථානයට එවැන්නක් අවශ්ය නම්,  තරගකාරිත්වයක් නිර්මාණය 
කිරීම අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ඉඩ ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්?  ඒ නිසා අද LIOC එකත්, ෙතල් 
සංසථ්ාවත් යන ආයතන ෙදකම තරගකාරිත්වෙය් ඉන්ෙන්. එම 
නිසා ෙමම ආයතන ෙදකම එක සමාන ෙලස ඉස්සරහට යන්න 
ඕනෑ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතල් සංසථ්ාෙව් තිෙබන 
ශක්තිමත්භාවය අපි රැක ගන්න ඕනෑ. එෙහම රැක ගන්ෙන් නැතිව 
අපට එෙහම යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා ෙමවැනි ෙද්වල් 
කරන්න අද විශාල ආෙයෝජන පමාණයක් අවශ්ය ෙවනවා.  

ඒ ආෙයෝජනයන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රටකට දරන්න බැරි තරෙම් ආෙයෝජන 
පමාණයක් තිෙබන නිසා යම් ආකාරයක strategic partnersලා 

ෙහොයන්න අපට සිදු ෙවයි. ඒ අනුව, ෙමය තමයි අෙප් අනාගතය 
වන්ෙන්. අෙප් අනාගතය දිහා බලන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් අනාගතය 
ගැන විශ්වාස කරලා අනාගතයට සරිලන විධියට වැඩ කරලායි. 
ඉතා ෙහොඳ නිලධාරි ෙපළක් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් දැනුම ඇති 
අය. නමුත්,"බිත්තර ෙගොෙඩ් තිෙබන ඔක්ෙකොම බිත්තර ෙහොඳයි" 
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට එක කුණු 
බිත්තරයක්, ෙදකක් තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
නමුත්, අති බහුතරයක් වූ නිලධාරින් ඉතාමත්ම ෙහොඳින් වැඩ 
කරන්න පුළුවන් ශක්තිමත් උදවිය. ඒ උදවියට වැඩ කිරීම සඳහා 
අවශ්ය වන වාතාවරණය අපි හදන්න උත්සාහ ෙකරුවා. ඒ අයට 
නිදහෙසේ තීන්දු ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපි ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන්ව බලපෑම්වලින් ගලවා ගැනීමට අපි කියා ෙකරුවා.  
ෙම් සංස්ථාව භාරව හිටපු සෑම ඇමතිවරෙයක්ම ඒ ආකාරයට වැඩ 
කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, අපට තිබුණු arbitration inquiries 
ගණනාවක්ම ඒ වන විට අපට නිදහස් කරන්න පුළුවන් වුණා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමහර ඒවා සමථයකට පත් විය යුතුයි 
කියන අවස්ථාවක මම කිව්වා,"නැහැ, අපි arbitration වලට යා 
යුතුයි" කියලා. ඒ නිසා  ශත 5ක්වත් ෙගවන්ෙන් නැතිව  යම් 
ආකාරයකට ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට  -Fujairah 
Petroleum Company වාෙග් එකකදී- අපට arbitration   
දිනන්නට පුළුවන් වුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, අමාත්යතුමනි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 මම අවසන් කරන්නම්.   

සමහර ඒවාවලදී අපි සමථයන්ට ෙයොමු වුණා. එම නිසා ෙතල් 
සංස්ථාව ණය බරින් මුදා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර, 
සංස්ථාවට ලාභදායී වන පරිදි ෙගන යන්නට ඉඩ දුන්ෙනොත්, 
ඉදිරිෙය්දී ෙමම සංස්ථාවට දීප්තිමත් අනාගතයක්  උදාෙවනවා.  
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
මැතිතුමාටත්, එම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිය පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.28] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08 ෙවනිදාට කලින් 

අෙප් රෙට් තිබුෙණ් මැර පාලනයක් සහ දූෂණයක්. ඒ මැර 
පාලනය ගැන විස්තර කථා කරනෙකොට, එම මැර පාලනෙය් අඳුරු 
ෙසවණැලි තවම තිෙබන එක ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. මම 
මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න කලින් ඇයි ෙම් ගැන මතක් 
කරන්ෙන් කියලා පැහැදිලි කරලා කියන්න ඕනෑ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි, ජනවාරි 08 
ෙවනිදාට කලින් අපි පාෙර් ගිෙය් බෙයන්. අපි කථා කෙළේ හැංගිලා. 
අපි සාකච්ඡා පැවැත්වූෙය් හැංගිලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නමුත් ජනවාරි 08 ෙවනිදායින් පසුව ඒ භීෂණය නැති 
වුණා. ඒ මැර පාලනය නැති වුණා. අපට කථා කරන්න නිදහස 
ලැබුණා. අපට සාකච්ඡා කරන්න නිදහස ලැබුණා. අපට 
රැස්ෙවන්න නිදහස ලැබුණා. අපට මාධ්යවල විෙව්චනය කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිදහස ලැබුණා. නමුත්, අවාසනාවකට ෙමොකක්ෙදෝ ෙහේතුවකින් ඒ 
මැර පාලනෙය් අඳුරු ෙසවණැලි තවමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබනවා. එම නිසා ඊෙය් දිනෙය්දී, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරමින් සිටි 
අෙප් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාට පහර ෙදන්න උත්සාහ කළා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ පහර ෙදන්න උත්සාහ කළ අය දැඩි අසභ්ය විධියට, 
තර්ජනාත්මකව කථා කළා. ෙම් පළමුවන සිදුවීම ෙනොෙවයි, ෙම් 
ෙදවැනි සිද්ධිය.  

ඊට සති ෙදකකට කලින් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  එක්තරා  
සිද්ධියක් ගැන කථා කළ නිසා මටත් එවැනිම තර්ජනයක් එල්ල 
වුණා. අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැක්ෙක් උත්තරීතර සභාවක් හැටියටයි. එම නිසා මම ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, මින් ඉදිරියට ෙමවැනි මැර 
ෙසවණැලිවලට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම, ඒ සියලු 
ෙදනාටම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පරීක්ෂණ පවත්වලා  නීතිය 
කියාත්මක විය යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම අපි දිනාගත් ෙද්ශයට යහපත් 
රටක් උදා කරන්න ජනවාරි 08 ෙවනිදායින් පසුව, අෙගෝස්තු 17 
ෙවනිදායින් පසුව ඇති කර ගත් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව, යහ 
පාලනයක් විධියටම ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. ඒ සඳහා අෙප් 
මන්තීවරුන් සහෙයෝගය ලබා ෙදනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින සාකච්ඡාවට 
භාජන වන ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය කියන රෙට් 
වැදගත්ම අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා 
කිරීමට ලැබීම ඉතාමත් සතුටට කාරණයක්. ෙම්, පසු ගිය පාලන 
කාලෙය් ඉතාමත් දූෂණයට ලක් ෙවච්ච අමාත්යාංශ ෙදකක වැය  
ශීර්ෂයි. අද අප ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියන්නට කැමැතියි, 
ෙම් අමාත්යාංශ ෙදකම අද යහ පාලන අමාත්යාංශ ෙදකක් ෙවලා 
තිෙබන බව. දක්ෂ ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්, දක්ෂ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයනුත් ඒ වාෙග්ම               
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුත් පත් ෙවලා, ෙබොෙහොම ආදර්ශවත් 
විධියට කටයුතු කරන ශක්තිමත් අමාත්යාංශ ෙදකක් හැටියට දැන් 
ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 

මම මුලින්ම ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්  2015 මාර්තු 31, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පමුඛත්වෙයන් දැනුම් ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් 
සඳහා ශී ලංකාෙව් බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම වූ 2015-2025 
දක්වා වන වැඩසටහන එළි දැක්වූවා. ෙම්  වැඩසටහන ඉස්සර අපි 
දැකපු විධියට ෙපොත්වලට සීමා වුණු වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් පූජ්ය රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කිව්වා වාෙග්, ගරු 
ගයන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට 
ෙගනයන, ෙම් රටට ෙසෞභාග්යය උදාකරන වැඩසටහනක්. ෙම් 
වැඩසටහෙන්දී විෙශේෂෙයන් බලශක්ති ක්ෙෂේතය මුහුණ ෙදන 
පධාන අභිෙයෝග හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝග අපි 
අර්ථකථනය කෙළොත්; විදුලිබලය සඳහා වැය වන අධික පිරිවැය, 
විවිධ ක්ෙෂේත යටෙත් වැය වන පාරිෙභෝගික අවශ්යතාවන්ට 
ගැලෙපන අයුරින්  සැපයුම සැකසීෙම් තිෙබන අභිෙයෝග, විදුලිබල 
ක්ෙෂේතෙය් විදුලිබල සැපයීෙම්දී හා නිපදවීෙම්දී සිදුවන අපෙත් 
යෑම, අලුතින් සැලසුම් කරන ව්යාපෘති සඳහා වන අධික පිරිවැය, 
නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ ඒකාබද්ධ ෙනොවිය හැකි සාම්පදායික 
පැරණි ෙගොඩනැඟිලි නැත්නම් අෙප් නිවාස ෙයෝජනා කමවල 

තිෙබන අකමවත්භාවය, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පර්ෙය්ෂණ හා 
නෙවෝත්පාදන සඳහා ඇති අඩු පහසුකම්, පවාහන ක්ෙෂේතය 
සියයට 100ක්ම වාෙග් පාවිච්චි කරන්ෙන් ආනයනය කරන ෙතල් 
වීම ආදී වශෙයන් වූ පධාන අභිෙයෝග හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දී ෙම් රට විදුලිබලෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ස්වයංෙපෝෂිත -self-sufficient- ෙද්ශයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන කථා කර තිෙබනවා. 2030 වර්ෂය වන විට අපි 
එතැනට යනවා. 

ඒ යටෙත් දැනට සියයට 50ක් පමණ වන පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය 2020 වනවිට සියයට 60 දක්වා කර ගැනීමට අවශ්ය 
කටයුතු කියාත්මක ෙවමින් යනවා. එෙහම ගිහින් 2030 වර්ෂය 
වනවිට සම්පූර්ණෙයන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් කියාත්මක 
වන, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පාවිච්චි කරන රටක් බවට අෙප් රට 
පත් ෙවනවා.  

ෙම් යටෙත් විදුලිබල උත්පාදන හැකියාව ෙමගාෙවොට් 4,050 
සිට 6,400 දක්වා වැඩි ෙවනවා. මන්නාරම ආශිත ගෑස් 
කැණීම්වලින් 2020 දී වර්ෂෙය්දී ෙමගාෙවොට් 1,000ක් පමණ 
නිපදවා ගත හැකි ෙවතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අඩු වියදම් 
තාප විදුලිබලාගාර ස්වාභාවික වායු හා biomass  පාවිච්චි කර 
ෙමගාෙවොට් 2,000ක උත්පාදනයක් ලබාගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්  transmissions වලදී ෙවන 
හානිය -අපෙත් යාම-  2020 වන විට සියයට 11 සිට සියයට 8 
දක්වා අඩු කරගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් පූජ්ය රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ පකාශ කළා 
වාෙග්  කාබන් විෙමෝචනය ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. 2025 වන විට කාබන් විෙමෝචනය සියයට 5කට විතර 
අඩු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගැන කථා කරන විට, කුඩා පරිමාණ 
ජල විදුලියත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පෙභ්දයක් විධියට අපි 
සලකනවා. ඊට වඩා එහාට ගිහින්, සුර්යාෙලෝකය පාවිච්චි කරලා, 
සුළඟ පාවිච්චි කරලා නිපදවන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා 
තමයි වැඩිම අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ක්ෙෂේතය තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි ෙම් 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පාවිච්චි කිරීෙම්දී ගබඩා කිරීමට තිෙබන 
අපහසුතාව. අපි නිෂ්පාදනය කරන බලශක්තිය පාවිච්චි කළ යුතුයි. 
දැනට තිෙබන තාක්ෂණ උපකම සමඟ එය ගබඩා කළ 
ෙනොහැකියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ෙලෝකෙය් තිෙබන 
පර්ෙය්ෂණ සමඟ විවිධ රටවල් යම් යම් ජයගහණ උදා කරෙගන 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට දැන් රුසියාව පර්ෙය්ෂණ 
කරනවා, අකුණු සැරය පාවිච්චි කරලා battery charge කරන 
system එකක් හදන්නට. ෙම් අය ෙම් කියාදාමය තුළ, ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවලින් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා, එක අකුණු සැරයකින් 
අවුරුද්දකට අවශ්ය ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. 

ඒ වාෙග්ම ජපානය දැනටමත් සූර්ය බලෙයන් සහ සුළං 
බලෙයන් නිපදවන විදුලි බලය ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් ෙසොයා 
ගැනීම සඳහා වන පමුඛ ෙපෙළේ පර්ෙය්ෂණ අවසන් කරමින් 
යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජපානය වාෙග් රටවල දැනට කියාත්මක වන 
නිවසකට අවශ්ය සියලුම විදුලිබල සැපයූම සම්පූර්ණෙයන්ම 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් ලබා ගන්නා උපකම දැන් අෙප් 
රෙට්ත් පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා. ෙම් ආදී උපකම අපට 
විෙශේෂෙයන් අවශ්ය වනවා, ෙම් අභිෙයෝග ජය ගැනීමට.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලශක්ති ගැන කථා කරන 
විට කථා ෙනොකරම බැරි මාතෘකාවක් තමයි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විදුලි බලාගාරය. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය නිපදවා ඇති 
CMEC කියන චීන සමාගම, ෙමගාෙවොට් 900ක විදුලි බලයක් 
නිපදවා ගැනීමට plan කරලා තිබුණත්, ඒ තරම් ධාරිතාවක් 
නිපදවීම සම්බන්ධෙයන් කිසිම අත් දැකීමක් ෙනොමැති සමාගමක්. 
ෙම්ක රාජපක්ෂ සමාගෙම් හිතවත් සමාගමක් වීම තමයි 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි කිරීමට ෙමොවුන් ෙතෝරා 
ගැනීමට පධානතම ෙහේතුව වුෙණ්. ෙමොවුන් මීට ෙපර නිපදවා ඇති 
ෙලොකුම විදුලි බලාගාරය ෙමගාෙවොට් 150ක විදුලි බලාගාරයක්. 
ෙම් චීන සමාගම ෙම් විදුලි බලාගාරය නිම කිරීෙමන් පසු ඇති වූ 
ෙනොෙයකුත් බිඳ වැටීම් ගැන සලකා බැලීෙම්දී, අපට විශාල අමතර 
පිරිවැයක් දැරීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අවසානෙය් ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩු විදුලි බලාගාරයක් අපට හිමි 
වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලොකු ණය බරකුත් හිමි වුණා.  

පසු ගිය රජය ෙම් වාෙග් සමාගම් සඳහා අනුමැතිය ලබා 
දීෙමන් විශාල වරදක් කරලා තිෙබනවා. පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය 
ෙවනුවට පසු ගිය ආණ්ඩුව හැම ෙවලාෙව්ම promote කෙළේ ගල් 
අඟුරු එෙහම නැත්නම් ෙවනත් උපකම. ෙමොකද, ඒවායින් 
ලැෙබන ෙකොමිස් එක වැඩියි.  

සුළං බලෙයන්, සූර්ය බලෙයන් බල ශක්තිය ලබා ගන්නා, 
අපට ස්වභාවිකවම ලැබී තිෙබන ෙම් ශක්තිය උපරිමයටම 
පෙයෝජන ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක 
කරනවා. ඒ සඳහා අපට ෙම් අභිෙයෝග ජය ගත හැකියි කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කැමැතියි Petroleum 
Resources Development Ministry එක ගැන කථා කරන්නට. ෙම් 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන  විට 
අද උෙද් වරුෙව් කථා කළ අෙප් ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමිය සඳහන් කළ දත්ත ගැන කථා ෙනොකරම බැහැ. ෙම් 
දත්තවල තිෙබනවා, ශී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් ලිමිටඩ් සහ මිහින් 
ලංකා (පුද්) සමාගම කියන සමාගම්වලින් රුපියල් මිලියන 
10,006ක පමණ මුදලක් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ලබා ගත 
යුතු  ෙවනවා කියලා.  

අපි දැක්කා, ඒ විශාල මුදලට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ෙලොකු දායකත්වයක් දැක්වූ බව. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සමාගම SriLankan 
Airlines ආයතනෙය් තිබුණු සම්පූර්ණ ගුවන් යානයක් ෙගන තමයි 
රට සවාරි ගිෙය්. ඒ ගුවන් යානාවලට පාවිච්චි කරපු සියලු ඉන්ධන 
වියදම් අදටත් ඒ අය ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙගවා 
නැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන පධාන පශ්නය වන්ෙන්.  

ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, අපි දන්නවා 
ඔබතුමා ඉතාම දක්ෂ අමාත්යවරෙයකු බව. මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා විෙශේෂෙයන් petrol shed ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියා. දැනට petrol sheds 247ක් විතර තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන්, 
මා නිවැරැදියි. ෙම් අතරින් දැනට petrol sheds 10කින් පමණයි 
rental එකක් විධියට ආදායමක් ගන්ෙන්. Petrol sheds  237කින්ම 
කිසිම ආදායමක් ගන්ෙන් නැහැ. සංස්ථාව policy decision එකක් 
ෙගන තිෙබනවා ෙම්වාෙයන් යම් ආදායමක් ලබාගත යුතුයි 
කියලා. නමුත් කුමන ෙහෝ ෙහේතුවකින් එය නැවතී තිෙබනවා. 
එයට ෙහේතුව හැටියට අප දැක තිෙබන්ෙන්, ෙම් petrol sheds  පසු 
ගිය රජෙය් සිටි යාළු මිතාදින්ට ලබා දී තිබීමයි. ඒ නිසා අවම 
වශෙයන් ෙම් petrol sheds  237න් ආදායමක් ලබා ගත්ෙතොත්, 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 80ක විතර ආදායමක් ලබාගන්න 
පුළුවන්. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, සංස්ථාව සතු ඉන්ධන පිරවුම්හල් 

සම්බන්ධෙයන් ෙගවීම් කිරීෙම්දී 0.25ක අය කිරීමක් අඩු කරලා 
තමයි අප ඒ අයට ෙගවන්ෙන්. ඊට අමතරව, ෙවනත් යම් යම් 
ෙහේතුත් තිෙබනවා. ෙබොෙහොමයක් ඒවා දශක ගණනකට කලින් 
ෙපෞද්ගලිකව දී තිබිලා අත් පත් කරගත් ඒවායි. ඒ වාෙග් පශ්නත් 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් අපි තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවා, 
සංසථ්ාව සතු හැම ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සම්බන්ධවම එක හා 
සමාන බද්දක් අය කරගැනීමට. ඒ කටයුතු දැන් කියාත්මක 
ෙවනවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි ගරු ඇමතිතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම ෙපොම්ප මුදා කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. දැනට ඒ සඳහා බලය තිෙබන්ෙන් කාටද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. එය සංස්ථාව මඟිනුත් කරනවා; ෙපෞද්ගලිකවත් 
කරනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒක එෙහම කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි, Measurement 

Units, Standards and Services Department එෙක් කමෙව්දයට 
අනුකූලව තමයි එය කරන්න පුළුවන්. එය කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව 
කරන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 ෙමොකද, ෙනොකියාම බැරි ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ, කටුබැද්ද 
විශ්වවිද්යාලෙය් පර්ෙය්ෂණවලින් ඉදිරිපත් කරපු fuel dispenser 
එක ගැනයි. Petrol sheds පාවිච්චි කරන කමෙව්දෙය් internal 
electrical path එක University of Moratuwa design කර 
තිෙබනවා. ෙමය සියයට සියයක් certified product එකක්. නමුත් 
අවුරුදු ෙදකකට කලින් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙම් 
ගැන presentation එකක් කරලා දැනුම් දුන්නාම, ඒ අය පකාශ 
කර තිෙබනවා ලංකාෙව් ඒවා ගන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්කට 
ෙහේතුව, එයට පාවිච්චි කරන පරිගණක මෘදුකාංග -software එක-  
විශ්වාස  නැහැ කියන එකලු. ෙමය ඉතාම අපැහැදිලි පකාශයක් 
සහ ලංකාෙව් නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් කරපු බරපතළ 
විෙව්චනයක්. ඇයි මා එෙහම කියන්ෙන්? අද ලංකාෙව් පරිගණක 
තාක්ෂණය ආශිතව වන සියලු software designs ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල -විෙශේෂෙයන් ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල- පධාන ෙපෙළේ 
ආයතනවල පාවිච්චි කරනවා. එෙහම නම්, එය ෙබොෙහොම වැරැදි 
කියමනක්. එහි ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? අෙප් ජාතික වීරයන් -
අෙප් ෙශේෂ්ඨ විද්යාඥයන්, තාක්ෂණ ශිල්පීන්- නිෂ්පාදනය කරපු 
ෙද්වල් ගන්ෙන් නැතිව, හිටපු ඇමති පුෙතක් එය චීනෙයන් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා කියා ආරංචියි. ඒ ගැනත් ෙසොයා බලා 
ෙමවැනි නිෂ්පාදන සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ කාරණයට උත්තරයක් 

ෙදන්න ඕනෑ. ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් ෙසොයාගැනීම පිළිබඳව මම 
පරීක්ෂණයක් කරන්නම්. සංස්ථාව හැටියට අපි අනුමත කර 
තිෙබනවා ඇෙරන්න, සංස්ථාෙවන් මිලදී ගැනීමක් ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් මා දන්නා තරමට  සංස්ථාව අනුමත කරන ලද fuel 
dispenser හැටියට වර්ග පහක් අනුමත කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඒ 
අයට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම  ඔබතුමා ෙයෝජනා කළ කාරණය 
ගැනත් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳවත් කියා මාර්ග ගන්නවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමා, එය අනුමත-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 
[අ.භා. 4.46] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට අති 

දැවැන්ත බලපෑමක් සිදු කරන අමාත්යාංශ ෙදකක කටයුතු පිළිබඳව 
සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී සභා ගර්භය පාළුවට ගිහිල්ලා 
තිබුණත්, කාරණා කිහිපයක් සාකච්ඡාවට ගත යුතුයි කියලා මම 
කල්පනා කරනවා. මා  හිතවත් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාත්, මමත් මීට 
අවුරුදු පහෙළොවකට ඉස්සර ෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 
පළමු අවස්ථාෙව්දී පාලක පක්ෂෙය් අර පිටු පස්ෙසේ ෙප්ළිෙය් ඉඳ 
ෙගන එකට දිවුරුම් දුන් බව මට මතකයි. එතුමා අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වැදගත් ඇමති ධුරයක් දරනවා. මීට කලින් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්ත් 
එවැනි ඇමති ධුර දැරුවා. මම එතුමාට සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමාත් අෙප් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. එහි නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමිය වන අෙනෝමා ගමෙග් මැතිනිය අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ෙකෙනක්. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක් කටයුතු ෙහොඳින් කර ෙගන 
යන්න ලැෙබ්වා කියා ඒ සියලු ෙදනාටම මම සුබ පතනවා.  

ෙමතැනදී දිගටම සාකච්ඡා කෙළේ, පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදෙක්ම සිදු වුණු දූෂණ සහ වංචා පිළිබඳව. ඒ කාලෙය් 
ෙම් අමාත්යාංශ භාරව සිටිෙය් කවුද? ඒ.එච්.එම් ෆවුසි ඇමතිතුමා, 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා සහ අනුර පියදර්ශන යාපා 
ඇමතිතුමා. ඒ ඇමතිතුමන්ලා තුන් ෙදනාම අද වාඩි ෙවලා  ඉන්ෙන් 
ඔය පැත්ෙත්. අද ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව භාර 
ඇමතිතුමාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. ඒ හතර ෙදනාම 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය. ඒ නිසා මම ආණ්ඩුෙවන් අහන්න 
කැමැතියි, ආණ්ඩුෙව් ඇමති මණ්ඩල ෙදකක් තිෙබනවාද කියලා; 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් එකයි 
වශෙයන්. ඇමති මණ්ඩලෙය් සාමූහික වග කීම අනුව ගත්ෙතොත් 
ෙම් ෙචෝදනා කෙළේ කාටද? ෙම් බැණ වැදුෙණ්  කාටද?  ෙහොරු, 
තක්කඩිෙයෝ, දූෂිතෙයෝ කිව්ෙව් කාටද? හරියට ෙම්ක මැක්කාෙග් 
කථාව වාෙග්යි. බත් කන්න කිව්වාම, ෙම්සය දිෙග් මැක්ෙකක් 

ගියා කියනවා. මුහුණ ෙහෝදන්න කිව්වාම, sink එක දිෙග් 
මැක්ෙකක් ආවා කියනවා. හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්, 
මැක්කාෙග් කථාව. ඒ වාෙග් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ කිව්ෙවොත්, 
දූෂණය. මහින්ද රාජපක්ෂ; දූෂණය. එතැනින් එහාට දර්ශනයක්, 
දැක්මක්, ඉලක්කයක්, අනාගත පුෙරෝකථනයක් ෙම් ආණ්ඩුවට 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව කථා කරන්ෙන්, පසු ගිය ජනවාරි 8 වනදා 
පරාජයට පත් කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගැන. 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම අහනවා, "අපි 
සියඹලා ෙගනැල්ලාම නැද්ද?" කියලා.  

එතෙකොට පසු ගිය දස අවුරුද්ද තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකුත් ෙම් රටට ෙක රුෙණ් නැද්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා උෙද් - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා, මට 
බාධා කරන්න එපා. අපි කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ. හැම ෙදනාම 
කියන ෙද් අහ ෙගන හිටියා. කරුණාකරලා, මහත්වරු වාෙග් 
හැසිෙරන්න. ලිච්ඡවි රජ දරුවන්ට කිරි පණු ගාය තිෙබනවා. ඒකට 
ෙබෙහත් ෙදන්න දන්ෙන් නැහැ, ෙදොස්තර නලින්ද ජයතිස්ස වාෙග් 
අය. එතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ. අපි හදපු පාර දිෙග් ඇවිල්ලා, අපි 
හදපු ලස්සන නගරෙයන් ඇවිල්ලා, ෙමතැනට ඇවිල්ලා මහින්ද 
රාජපක්ෂට බණිනවා.  

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමනි, මම 
නිෙයෝජනය කරන අම්පාර දිස්තික්කෙය් එදා 2005 වසෙර්දී 
විදුලිබලය තිබුෙණ් සියයට 42කටයි. අද සියයට 98කට විදුලිබලය 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා පිළිගන්නවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට 98කට විදුලිය දීලා තිෙබනවා කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එෙහම ෙන්ද?  [බාධා කිරීමක්]  

ඔබතුමා ඒ බව පිළිගන්නවා. එතෙකොට ඔබතුමාට තව විදුලිය 
ෙදන්න තිෙබන්ෙන් සියයට ෙදකකටයි. නමුත් ෙම් සියයට 45, 
සියයට 98 දක්වා වර්ධනය කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට 
තමයි ෙම් බැණ වදින්ෙන්. ඒ ආණ්ඩුව ෙමොකුත්ම කරලා නැහැ 
කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, සියයට ෙදකකටයි ඔබතුමාට ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ඒෙක් ෙගෞරවය හිමි ෙවනවා.  

විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා එදා අප්පච්චි මළා 
කිව්වත්, ඒ ෙමොනවා කිව්වත්, අද එතුමාත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ෙකොටස්කාරෙයක්. එදා එතුමාටත් ෙම් ෙගෞරවය- 

 
ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මාෙග් මිතයා, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්] මාෙග් 

මිතයා, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙවල්ලස්ෙසේ ෙවඩි 
හඬ, ෙම්. ෙවල්ලස්ෙසේ ෙවඩි හඬ. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කියලා අවුස්සලා, ආපහු වාඩි ෙවන්න කියනවා.   
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ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් සභාෙව් ෙමච්චර ෙවලා 

කියපු ඒවා අහ ෙගන හිටියාට අපට තෑගි ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු   විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
මැක්කාෙග් කථාව කිව්වාට කමක් නැහැ.  එතුමා සියඹලා 

කථාව කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හරි, හරි. එතුමාෙග් නිර්මාතෘවරයා. දැන් ෙම් විධියට ගත්තාම, 

පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙමොකුත් ෙකරුෙව් නැහැ කියලා ෙන් කියන්ෙන්. 
අෙප් දිස්තික්කෙය් ඈත එපිට බින්තැන්න පත්තුෙව්, වැව්ගම් 
පත්තුෙව්, පානම් පත්තුෙව්, අෙප් මිත විජයමුණි ෙසොයිසා 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙවල්ලස්ෙසේ, බිබිෙල්, 
ගල්ගමුෙව්, මුල්ෙල්ගම වාෙග් පෙද්ශවල ගම් මැද්ෙද් ජනතාවට 
විදුලිබලය සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු බව තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද? 

ෙම් ගම්මැද්දට ෙම් දැවැන්ත විදුලි ෙයෝජනා කම ෙගන ගිෙය්, 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද, විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ලග්ගල. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
රතුගල ආදිවාසීන්ට, ෙහනානිගල ආදිවාසීන්ට, දඹාෙන් 

ආදිවාසීන්ට, ෙපොල්ෙල්බැද්ෙද් ආදිවාසීන්ට විදුලිය ලබා දුන්ෙන් 
අපි ෙන්ද, ඇමතිතුමා? 

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
අනිවාර්යෙයන්ම. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අනිවාර්යෙයන්ම, ෙන්ද?  පශ්නයක් නැහැ වාෙග් ෙන්ද?  

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
( மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, ඔව්. All right. එතෙකොට කිලිෙනොච්චිෙය්, වාකෙර් 

එෙහම නැත්නම් මුලතිව්වල කවදාවත් විදුලිය ෙනොතිබුණු 
ගම්මැද්ෙදන් විදුලිය ෙගන ගිෙය්, ෙම් හැෙමෝම “අසමජ්ජාති 

මහින්ද රාජපක්ෂ” කියන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙනොෙවයිද? එතුමා අසමජ්ජාතියාෙන්! එෙහම කියලාෙන්, 
එතුමාට බණින්ෙන්. “ෙහොරා”, “තක්කඩියා” වාෙග් වචන 
කියලාෙන්, එතුමාට බණින්ෙන්.  

ෙතල් ටැංකි පශ්න, අර වංචා, ෙම් දූෂණ ගැනයි අද කථා 
කරන්ෙන්. ඉතිහාසය මතක තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක ඇති, ෙකොළඹ කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරෙය් ෙතල් 

ටැංකිය ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණු බව. එල්ටීටීඊ එෙක් “කුරු කුරු” 
මැෂින් එෙකන් ඇවිල්ලා ෙබෝම්බ දමපු හැටි මතකද? මතකද? අද 
ඒ ෙතල් ටැංකිය ෙබ්රිලා තිෙබන්ෙන්ත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා නිසායි.  

අපි දැන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගැන කථා කළා. ඇත්තටම 
මමත් පරිසරයට ආදරය කරන මිනිෙහක් හැටියට අෙප් පූජ්ය 
අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්වහන්ෙසේ කියපු කථාව මා පිළිගන්නවා. 
ෙමොනවා වුණත් අද වනවිට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ගම් 
ඔක්ෙකෝම වාෙග් සම්බන්ධ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි හැම 
පියවරක්ම ගත යුතුයි. ඇත්තටම, පරිසරෙය් ඉතා බරපතළ 
පශ්නයක් පවතිනවා. ෙමොකද, ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමට එක 
ෙහේතුවක් තමයි, විදුලි බලය. අපි දල්වන සෑම විදුලි බුබුළක් 
පාසාම, ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යනවා. ඇන්ටාක්ටිකාෙව් අයිස් 
කඳු, අයිස් කුට්ටි දිය ෙවමින් ඉස්සරහට එනවා. ෙම් ෙගෝලීය 
උණුසුම ඉහළ යෑමට එක ෙහේතුවක්, විදුලි බලය. ගරු රංජිත් 
සියඹලාපිටිය මැතිතුමනි, අෙප් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අර 
ග්ලිරිසීඩියා කියන වගාව ඉතා විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් නම් එෙහම එකක් ආරම්භ කරන්න. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මට අමතක ෙවන්න කලින් සඳහන් කළ 
යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
අවස්ථාෙව් මම ෙම් ගැන කියන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මාඔය සහ පදියතලාව කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
ෙදකටම තිෙබන්ෙන්, එක විදුලි උප ෙපොළක් පමණයි. උප ඩිෙපෝ 
එකක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. එම උප ෙපොෙළේ තීවීලර් එකක් පමණයි 
තිෙබන්ෙන්, ඇමතිතුමනි. කිෙලෝමීටර් තිහක්, හතළිහක් ඈත 
විදුලිය විසන්ධිවීමක් වුණාම, පශ්නයක් ඇති වුණාම යන්න 
ඉන්ෙන්, ෙසේවකෙයෝ පස් ෙදනායි; යන්න තිෙබන්ෙන්, කැඩිච්ච 
එක තීවිලර් එකක් විතරයි. ඒ නිසා - 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාට කියලායි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඔබතුමිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නිසා ඉක්මනින් 

කියන්න පුළුවන්ෙන්. අපිත් ශී ලංකාෙව් වුණාට, ගරු ඇමතිතුමාට 
ටිකක් දුරයි. ෙකොෙහොම හරි කමක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි, 
පදියතලාෙව්ත් උප විදුලි ඩිෙපෝවක් ආරම්භ කිරීමට ඉක්මනින් 
කටයුතු කරන්නය කියා මා ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව හැම දාම ඒ ගැන කියනවා. ඉස්සර 
නම් එෙහම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ගම් ඇතුෙළේ 
ලයිට් කණුවක්වත් තිබුෙණ් නැහැෙන්. ඒ නිසා එෙහම විදුලිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන කථා කරන්න ෙහේතුවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් ජනතාව 
ඒ ගැන කථා කරනවා, අර කිසිවක්ම  ෙනොකරපු ආණ්ඩුෙවන් විදුලි 
බලය ලබා දීලා තිෙබන නිසා.  

ඊළඟට, ෙතල් මිල පහළ යාම නිසා රෙට් විශාල මුදලක් ඉතුරු 
ෙවනවා කියා හැම දාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කථා කළා. 
මට මතකයි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, රුපියල් 
ෙකෝටි තිස්ෙදදහසක් පමණ වසරකට ඉතුරු ෙවනවාය කියා ෙම් 
කාරණය මත. එතෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව තිබුණු කාලෙය් ෙබොර 
ෙතල් බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් ෙකොපමණ පමාණයකින් ඉහළ 
ගියාද? ඒකට සහන ෙදන්න ෙකොයි තරම් මුදලක් ආණ්ඩුව 
සහනාධාර විධියට දුන්නාද? දැන් ෙතල් මිල පහළ ගිහිල්ලා ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සහනාධාරෙය් නැත්නම් ඒ අඩුවීෙම් මුදෙල් 
වටිනාකමට අනුව ජනතාවට තව ටිකක් සහන ෙදන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය ගැන ෙබොෙහොම ලසස්න 
කථා ෙගොඩාක් කියනවා. සුරංගනා කථා ටිකක් කියනවා. අද ෙම් 
ෙමොෙහොත ෙවනෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙම් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධයි; ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවකෙයෝ ෙම් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධයි; ෙගොවිෙයෝ විරුද්ධයි; ශිෂ්යෙයෝ විරුද්ධයි; 
ව්යාපාරිකෙයෝ විරුද්ධයි; කම්කරුෙවෝ විරුද්ධයි. කවුද ෙම් අය 
වැයට විරුද්ධ නැත්ෙත්? විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
විරුද්ධද නැද්ද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඔක්ෙකෝම විරුද්ධයි. 
කවුද, ෙම්කට පක්ෂ?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් තව විනාඩියක 

කාලයක් පමණයි. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි පහෙළොවක් තිෙබනවා 

කිව්වාෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි දහයයි. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
විනාඩි පහෙළොවක් තිෙබනවා කිව්වා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. හැම දාම ෙමෙහම කරන්න එපා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ලැයිස්තුවට අනුව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක 

කාලයක් පමණයි.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඊළඟට, මම ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමාට තව 

කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමිය ඔබතුමා ළඟ සිටින නිසා ඒකත් කියා තිෙබනවාද 
කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, හිඟුරාෙන් ඉඳලා සියඹලාණ්ඩුවට 

කිෙලෝමීටර් පනහක් තිෙබනවා. ෙම් කිෙලෝමීටර් පනහ ඇතුළත 
එක ඉන්ධන පිරවුම් හළක්වත් නැහැ. මම ෙම් කියන කාරණය 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමාටත් අදාළයි. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ 
කිෙලෝමීටර් පනහ ඇතුළත තව එක ඉන්ධන පිරවුම් හළක් ආරම්භ 
කරන්නය කියා මම ඔබතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරනවා.  

දැන් අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය කිව්වා, ෙතල් කැණීම් 
කටයුතුවල පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා මුදල් මදිකමක් තිෙබනවා, 
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමපමණ මුදලක් දුන්නා, දැන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අඩුෙවන් දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 1977 ඉඳලා උතුෙර් ෙතල් 
කැණීම් කරනවා. හැම දාම කියනවා, "ෙමන්න ෙතල් හම්බ 
ෙවනෙවෝ" කියලා. තවම ෙතල් හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි ගැන, ඇෙමරිකාව ගැන හැම දාම 
කථා කරනවා. මා දන්නා ඉතිහාසෙය් ඉඳලා, මා පුංචි කාලෙය් 
ඉඳලා අහපු කථාවක් ඒක. හැම දාම ෙතල් ටැංකි ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන හැම 
දාම කියනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙතල් කැණීම් ගැන ඔබතුමාට පැහැදිලි කරලා දුන්ෙනොත් 

ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙන්, දැන් මෙග් ෙවලාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා ඒක දැන ගන්න එපා යැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 

තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. එතෙකොට 

මා අහෙගන ඉන්නම්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ළිං ෙදකක ගෑස් තිෙබනවාය කියා ඒ කාල ෙය්ම ෙසොයා ෙගන 

තිෙබනවා. ඒක තමයි ඉදිරියට ෙගන යන්න හදන්ෙන්. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය විප්ලවෙයන් පස්ෙසේද? 

  
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇමතිවරුන් කිහිපෙදනකුෙග් විප්ලවෙයන් පස්ෙසේද, ජනවාරි 

08වන දා විප්ලවෙයන් පස්ෙසේද ෙසොයා ගත්ෙත්? 

1771 1772 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, නැහැ. ඊට කලින් ඉඳලා තිබුණු ඒවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හා. එෙහම නම් කමක් නැහැ. ෙහොඳයි.  

දැන් රෙට් ෙලොකු ආරංචියක් පැතිර යනවා, Lanka Hospitals 
වාෙග් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ත් යම් ෙකොටසක් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාය කියලා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක 
ඇත්තද කියලා. සනාථ කරපු ආරංචි මාර්ග ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්ත් යම් යම් ෙකොටස් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න සූදානම් වනවාය කියලා ආරංචියි. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ඒක ඇත්තද කියලා. එෙහම කරන්න 
බලා ෙපොෙරොත්තු වනවාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි, ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා නිකම් හිෙත් ෙද්වල් තබා ෙගන අනික් කාරණයට 

යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. එෙහම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව මා අහනවා.  

ඉස්ෙසල්ලා කථා කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය නීතිය වල් 
වැදුණු යුගයක්, දූෂිත යුගයක් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෙර්දා 
"සත්හඬ" පතෙය් කර්තෘවරයා CID එකට ෙගන ගිහින් පැය 
එකහමාරක් පශ්න කළාද? උෙද් ඉඳලාම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කෙළේ මාධ්ය නිදහස ගැනයි. කවුරුන් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් වග කිව 
යුත්ෙතක් ඒකට උත්තරයක් ෙදනවාද? ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ෙම් 
සභාෙව් නැති වුණාම ෙමොනවත් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
එතුමා ගියා ෙන්. එතුමා ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 
උත්තරය මා භාර ගන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් කවුරුන් ෙහෝ 
ඇමතිවරෙයක් වගකීම භාර ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේෙග් උත්තරය 
භාර ගන්ෙන් නැහැ. වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
අයිෙයෝ! [බාධා කිරීම්] ඉජුඃ, ඉජුඃ, ලයිකා ඉජුඃ, ඉජුඃ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, නිශ්ශබ්ද වන්න. එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න. විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
"සත්හඬ" පතෙය් කර්තෘවරයා ෙගන ගිහින් පැය එකහමාරක් 

පශ්න කළා. ඇයි ඒ? නිශ්ශංක ෙසේනාධිපතිෙග් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයක් පතෙය් පළ කළාය කියලා. ලියපු පැන්සලත් 
ෙගෙනන්න කිව්වා ලු. නීතිෙය් ආධිපත්යය ගැන කථා කරන්ෙන්. 
නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස් මත කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියපු ෙම් 

ආණ්ඩුව, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නීති විශාරද තිලක් මාරපන 
මැතිතුමා නීතිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම නිසා ඇමති ධුරෙයන් 
අයින් කරලා ෙම් සභාෙව් පිටිපස්සට දැම්මා. අධිකරණ ඇමති 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා නීති විශාරදෙයක්. එතුමා ෙකොයි 
පැත්ෙත් සිටියත් අපි එතුමාට ගරු කරනවා. එතුමා කිව්වා, ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය් නීතිමය වැරැද්දක් නැහැයි කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පධාන නීති විශාරද ෙමොකක්ද ආණ්ඩුවට කිව්ෙව්? ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙමොෙළේ නැහැයි කිව්වා. මම ෙනොෙවයි, කිව්ෙව්. තිලක් 
මාරපන ඇමතිතුමා. උෙද් ඉඳලා කථා කළා, මාධ්ය දඩයම ගැන.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක් ෙදන්න.  

1988 - 1989 කාලෙය් එක්තරා රාතියක ෙකොළඹ ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙපොලිස් අධිකාරි ෙරොනී ගුණසිංහ, රිචඩ් ද ෙසොයිසාෙග් ෙගදර 
ෙදොරට තට්ටු කළා. ෙදොර ඇරෙගන එළියට ආෙව් රිචඩ් ද ෙසොයිසා 
ෙග් අම්මා, ෙදොස්තර මෙනෝරාණි සරවනමුත්තු මැතිනිය. ඇවිල්ලා 
ඇහුවා, ඇයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, "ඔබෙග් පුතා අපට 
අවශ්යයි, කටඋත්තරයක් ගන්න. කටඋත්තරයක් අරෙගන රෑම 
ෙගනැවිත් භාර ෙදනවා"යි කියලා. රටක් ගරු කරපු, ආදරය කරපු 
නළුවා, යුගාන්තය චිතපටෙය් මාලන්ෙග් චරිතය රඟ පෑ රිචඩ් ද 
ෙසොයිසා, ඉංගීසි නිෙව්දකයා එවකට පැවති ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
ෙව්දිකා නාට්යයක් හැදුවාය කියලා ෙගන ගිහින් කටඋත්තරයක් 
ගත්තා. පසුවදා දවල් 12.15ට ෙමොරටුව ෙකොරළවැල්ලට ඔහුෙග් 
නිරුවත් ෙද්හය ෙගොඩ ගසා තිබුණා. ඊට සති තුනකට පස්ෙසේ 
පැවති අතුරුදහන් වූ දූ දරුවන්ෙග් ෙදමවුපිය හමුෙව්දී ෙකොළඹ නව 
නගරශාලාෙව්දී රිචඩ් ද ෙසොයිසාෙග් අම්මා, ෙදොස්තර මෙනෝරාණි 
සරවනමුත්තු ෙමන්න ෙමෙහම කිව්වා. 

"අපි පුංචි කාෙල් ෙවරෙළේ ෙසල්ලම් ෙකරුවා. අපි ඇති 
ෙවන්න හිනාවුණා. අප ෙගනියන්න බිල්ෙලෝ ආෙව් නැහැ. මම 
ෙදවැට දිෙග්, නියර දිෙග් ඇවිදෙගන ගියා. අපට භයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. මෙග් පුතා රිචඩ්. ඒ මෙග් ජීවිතය. පුතා නැති ජීවිතයක් මට 
නැහැ. රිචඩ් නැති නිසා මට ජීවිතයක් නැහැ." එවැනි බිහිසුණු 
අතීතයක් නිර්මාණය කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද මාධ්ය 
නිදහස ගැන ෙම් සභාෙව් කථා කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
විළි ලජ්ජා නැතුව කථා කළා. මට ෙම් ෙවලාෙව් ෙම්ක 

කියාගන්න තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ෙම් තිෙබන්ෙන් මාධ්ය නිදහස 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු. ෙම් තිෙබන්ෙන් ''ෙචෞර රාජ්ය'' ෙපොත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමා වැඩිෙයන් 

කාලය ගත්තා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කරුණාකරලා ඔය උඩු බුරන කට්ටිය    රෑට  නිකම් ඉන්න 

ගමන් ෙම් ෙපොත් ෙදකම බලන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. 
 

 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහොඳ 
ෙවලාවක තමයි මට කථාව ආරම්භ කරන්න ලැබුෙණ්. අම්පාර 
පැත්ෙතන් පුහු සද්දයක් ආවාට, අවුරුදු ගණනක් ෙම් රෙට් සිදු වුණු 
විනාශය ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට අමතක කරන්න බැහැ. මම අද උෙද් 
කිව්වා වාෙග්, මාධ්ය නිදහස ගැන අද කෑ ගහන මහත්තුරුන්ට 
ෙරද්දක් ඇඳෙගන මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරන්න බැහැ. මාධ්ය 
නිදහස ෙකොෙහොමද තිබුෙණ් කියලා මාධ්යෙව්දින්ෙගන් අහන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පෑන හැසිෙරව්ෙව් ෙමොන තරම් බෙයන්ද 
කියලා මාධ්යෙව්දින්ෙගන් අහන්න ඕනෑ. අරලියගහ මන්දිෙය් 
ඉඳලා දුරකථනෙයන් ඇමතුම දීලා තමයි පත්තෙර් headline එක 
තීන්දු කෙළේ. මමත් ඔය පන් සෙල් දානය කාපු මිනිෙහක්. ඒ නිසා 
මම ඒක ෙහොඳට දන්නවා. මමත් ඔය පන්සෙල් දානය කෑවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව ෙම් අය වැයට විරුද්ධයි, ෙම් අය 
වැයට කවුරුවත් පක්ෂ නැහැ කියලා අද ෙම් මහත්තුරු ෙබොරුවට 
සද්ෙද් දමලා කථා කරනවා. 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙවනකල් 
මිනිස්සු බලාෙගන හිටියා, කවදාද ෙම් කාලකණ්ණි පාලනෙයන්, 
අපි මිරිකාෙගන ඉන්න ෙම් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙයන්  නිදහස් 
ෙවන්ෙන් කියලා. හැබැයි, මැක්ෙකෝ ගැන කෑ ගහන ෙම් මැක්ෙකෝ 
ටික දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙම් තත්ත්වය උදාෙවයි කියලා.  
ජනවාරි 8වැනි දා සිදු වූ ෙවනසත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙව්වා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙව්වා ෙම් රෙට් ඒ සියලු ෙදනාම සැබෑ නිදහෙසේ අයිතිය සමෙසේ 
බුක්ති විඳිනවා. එයට කවුරුත් දායක ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා 
නිදහස ් පක්ෂෙය් ඉන්න ෙම් රටට ආදරය කරන පගතිශීලී 
 අමාත්යවරු කණ්ඩායම ෙම් අය වැයට දායකත්වය දීලා ශක්තිය  
දීලා තිෙබනවා. තනිව ගමනක් යන්න බැරි, එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලන මතයක් නැති, තව කාෙග් හරි නැට්ෙට් එල්ලිලා යන 
කිහිප ෙදෙනක් අද කෑ ගැහුවාට, ෙම් රටට අවශ්ය කරන සැබෑ 
ෙද්ශපාලන ෙවනස දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙදන්න 
 ඕනෑ පතිචාරය ජනතාව ෙදනවා. ෙම් උත්තරීතර  සභාව තුළ පසු 
ගිය 2වැනි දා අය වැය ෙදවැනිවර කියැවීෙම් ඡන්දය විමසපු 
ෙවලාෙව් ලබාදුන් පතිඵලය තුළින් අපට ඒ බව දැනගන්න පුළුවන් 
වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, අපි තරුණ මන්තීවරු විධියට පළාත් සභාෙව් ඉන්න 
ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනකල් ඇඟිලි ගැන ගැනයි හිටිෙය්. 
එදා පළාත් සභාව තුළ තිබුණු විනය පිරිහීම, පළාත් සභාව තුළ 
දැකපු සමහර සිදුවීම්, සමහර මහ ඇමතිතුමන්ලා ගත් ඒකපාර්ශ්වීය 
තීන්දු නිසා ඒ වාෙග් කාලකණ්ණි ගමනක් නවත්වන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සැබෑ සාධාරණ ෙද්ශපාලන මතයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබයි කියලා අපි ෙමතැනට ආවාම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි 

ඊෙය් අපට ඒ ගැන ෙපොඩි සැකයක් ඇති වුණා. ඊෙය් අෙප් ආධුනික 
මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අදහස් දක්වන ෙකොට 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු ෙමතැන නටපු ඒ කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන 
විගඩම පිළිබඳව අපට හරි පිළිකුලක් තිෙබනවා. මම ෙම් කාරණය 
අද උෙද් කථා කරන්න සිටියත් උෙද් කථා කරන්න මට ලැබුෙණ් 
විනාඩි පහයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කරගන්න ෙදයක් 
නැතුව, ගන්න විකල්ප කියාමාර්ගයක්  නැතුව ෙමොන කමෙයන් 
හරි ෙගොඩයන්න උත්සාහ කරමින් ෙම් වාෙග් වැරදි පැත්තකට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අරෙගන යන්න කිහිප ෙදෙනක් සූදානම් ෙවනවා.  
ඔවුන් ෙදන නරක පූර්වාදර්ශවලට ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු 
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායානුකූලව දිය යුතු 
උපරිම දඬුවම් ලබා ෙදයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එෙහම නැතුව ෙම් සිද්ධිය තවත් එක සිද්ධියක් විධියට ඉතිහාසයට 
එකතු ෙවලා වැඩක් නැහැ. තවත් එක සිද්ධියක් විධියට ෙම් 
සිද්ධිය මාධ්ය තුළ කථා කරලා පැත්තකට කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් 
වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක් ගැනයි. අෙප් ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය 
මැතිතුමා අමාත්ය ධුරය දරන විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
අමාත්යාංශය සහ ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා අමාත්ය 
ධුරය දරන ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගහයි 
ෙපොත්තයි වාෙග් එකට සම්බන්ධ වුණු අමාත්යාංශ ෙදකක්.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක දැක්කා දූෂිත 
ගනුෙදනුවලින් පිරිලා තිබුණු අමාත්යාංශ ෙදකක් විධියට. ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදක ගැන ජනතාව කවදාවත් සමාජය තුළ 
පශංසාෙවන් කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක දූෂිත 
ගනුෙදනුවලින් පිරුණු අමාත්යාංශ ෙදකක්. ඒ කාලෙය් ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදක ජනතාව ෙතෙලන් බැදලා, විදුලි බිෙලන් විදුලියට 
හසු කරලා තිබුණු අමාත්යාංශ ෙදකක්.  නමුත් ෙමොනවා ෙහෝ 
ෙහේතුවක් කියාෙගන ෙම් අමාත්යාංශ ඉදිරියට ගියා. ආණ්ඩුවක 
නියම පැවැත්ම පිළිබඳව, ජනතාවට සහන ෙදනවාද නැද්ද කියන 
එක පිළිබඳව, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු මුදුන්පත් ෙවනවාද  
නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ජනතාවට, රටට ෙපන්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක් හැසිරීමත් එක්කයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප්  රෙට් පථම ජලවිදුලි 
බලාගාරය වන ලක්ෂපාන ජලවිදුලි බලාගාරය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් හදලා, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ගරු 
අගාමාත්යතුමා අතින් අෙප් රෙට් පථම විදුලි බුබුළ දල්වන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සතුෙට් අභිමානය අපට තිෙබනවා. ඉන් 
පසු 1977දී ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ  වසර 30කින් නිම කරන්න සැලසුම් කරපු 
මහවැලිය වසර 6කින් නිම කරලා, ෙම් රෙට් සාමාන්ය ගෙම් 
ජනතාවට විදුලි බලය ලබා ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කළා; ඒ 
හැකියාව ලබා දුන්නා. ෙකොත්මෙල්, වික්ෙටෝරියා, රන්ෙදනිගල, 
රන්ටැෙඹ් වැනි මහා විශාල ජලාශ පමාණයක් හැදීම ගැන අපි අද 
කථා කරන්ෙන්ත් මහත් වූ අභිමානෙයන්.  ෙමොකද, ෙම් සා වූ වැඩ 
ෙකොටසක් කරලා, ෙම් සා වූ විශාල ජලාශ පමාණයක් ජාතියට 
එකතු කරලා, ෙම් රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ට විදුලි බලය ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව, ශක්තිය අරෙගන ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයකට හැකි වීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවන නිසා.  

1977 වන විට  ගෙම් විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. මහවැලිය ඇතුළු 
ෙම් රෙට්  ජලාශ හදලා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක එකතු 
ෙවලා ණය අරෙගන transformers දමලා,  රැහැන් ඇදලා ගමට 
විදුලිය යන්න පටන් ගත්ෙත්, 1977 ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  ආණ්ඩුව තුළින්.  
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අපි ෙම් ජලාශ ටික  හදන ෙකොට දැන් වාෙග් එක එක තැන්වල 
කථා කරන්න ෙද්වල් තිබුෙණ් නැහැ.  "ෙමයාට ෙමච්චර  සියයට 
ගණනක් ගියා, ෙම් වැෙඩ් කරන්න ෙමයා ෙමච්චර ෙලොකු ෙකොමිස්  
එකක් ඉල්ලුවා, ෙම් ෙකොමිස් මුදල් ටික දීලා ෙම් වැෙඩ් කරන්න 
යනෙකොට ෙම්ක කරෙගන යන්න බැහැ" කියන  කථා   ෙමොනවත් 
එදා ඇති වුෙණ් නැහැ. විශාල ෙපොලී පතිශතවලට ණය අරෙගන 
ෙනොෙවයි  ෙම් ජලාශ හැදුෙව්. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට අදටත් කථා කරන්න ෙදයක් ඉතිරි කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම මහා බිතාන්ය, ස්වීඩනය, ජර්මනිය 
වාෙග් රටවලින් අපට ලැබුණු පදාන. ඒ විධියට තමයි ෙම් රට විදුලි 
බලෙයන් ෙපෝෂණය කරන්න අවශ්ය වටපිටාව හදලා දුන්ෙන්. 

පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන කථා 
කළා.  ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා ෙවලා තිබුණා කිහිප 
 විටක්.  එදා අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කෙළේ  මා නිෙයෝජනය 
කරන දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කළ ගරු පවිතාෙද්වි 
වන්නිආරච්චි මැතිනියයි. එතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා තිබුණා, 
ෙම් බලාගාරය 24 වතාවක් කැඩුණාය කියලා. මා කනගාටු 
ෙවනවා ඒ ගැන. හැබැයි, එතුමිය ඒ බලාගාරය ආරම්භ 
කරනෙකොට කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? ෙම්ෙකන් ෙමගාෙවොට් 900ක් 
විදුලි බලය නිපදවා ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් විදුලි බිලට 
සහනයක් සලස්වනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අල්ලපු රටටත් විදුලිය 
දීලා අපි ලාභයක් උපයනවා කියලායි කිව්ෙව්.  එෙහම කියලා  
ආරම්භ කරපු ෙම් ව්යාපෘතියට  ෙමොකද වුෙණ්? 24 වතාවක් 
කැඩුණා,  චීනෙය් මන ෙදොළ පිනවන්න,  චීනෙය් අවශ්යතාවන්ට 
අනුව,  චීනයට ඕනෑ විධියට ෙම් ව්යාපෘතිය කරන්න ගිහිල්ලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ගල් අඟුරු ගන්න කටයුතු කිරීෙම්දී රුපියල් 
ෙකෝටි 200ක් පාඩු වුණා. ගල් අඟුරු මිලදී ගන්න කටයුතු කරද්දී 
රුපියල් ෙකෝටි 200ක් ෙකොතැනට ගියාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සියල්ල ගැන රෙට් මිනිසුන්ට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, 
සාමාන්ය ජනතාව ෙම් ගැන ෙහොයනවා, අවෙබෝධෙයන් ඉන්නවා.  

ඒ නිසා ෙම් අමාත්යතුමියලා එදා කියාපු බයිලාවල ඇත්ත 
ෙමොකක්ද කියලා ජනතාව ෙම් ෙවනෙකොට ෙත්රුම් ෙගන 
තිෙබනවා. ගරු චම්පික රණවක මැතිතුමා විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත්යවරයා විධියට ඉඳලා, ෙම්වා ගැන ෙහළි කරලා, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් යම් ගමනක් යන්න වැඩසටහනක් හදන ෙකොට 
තමයි, එතුමාටත් ෙතොණ්ඩුව දාලා අයින් කෙළේ. ඒ නිසා අද ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී ගරු මන්තීතුමා කෑ ගැහුවා කිසිවක් සිදු වුෙණ් නැහැ 
වාෙග්. පසු ගිය කාලෙය් අමාත්යවරුන්ට තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් 
වැඩ ටික කරෙගන යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණාද? තමන්ට 
නිර්මාණශීලීව යමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම්, ඒ 
නිර්මාණශීලී ගමෙන් යන්න අවසරය තිබුණාද, නැද්ද කියන එක 
හිටපු අමාත්යවරුන්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉන්න 
අමාත්යවරුන්ෙග් සැබෑ දක්ෂතාව, ෙම් ඉන්න අමාත්යවරුන්ෙග් 
නිර්මාණශීලීත්වය අද අපට දැකගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් තරුණ අමාත්යවරයකු වන ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
අමාත්යතුමා, ඒවාෙග්ම අෙප් ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමිය, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය 
අමාත්යතුමා තනිවම  නිර්මාණශීලී ගමනක් යනවා. සාමූහිකව 
එකතු ෙවලා, ඒ ඒ අමාත්යාංශවල පශ්න කථා කරලා යන ගමනක් 
අපි දකිනවා. ෙමොකද, මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට හිටියා. අෙප් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාව ළඟින් ආශය කළා. එදා ආණ්ඩුව කියාත්මක වුෙණ් 
ෙමොන වාෙග්ද කියන එක ගැන දළ අවෙබෝධයක්, සාමාන්ය 
අවෙබෝධයක් මටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා එක්ෙකෙනකුෙග්, 
ෙදෙදෙනකුෙග් ඕනෑ එපාකම් අනුව, එක්ෙකෙනකුෙග්, 

ෙදෙදෙනකුෙග් මතය අනුව, එක්ෙකෙනකුෙග්, ෙදෙදෙනකුෙග් 
අවශ්යතා අනුව ෙම් රෙට් මුළු ආර්ථිකයම ෙමෙහයවපු ඒ 
කාළකණ්ණි යුගය අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපි ෙම් රෙට් 
දයාබර අහිංසක මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ ගමන යන්න 
සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  අමාත්යතුමාට මම  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒස් පවර් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනෙයන් අපි දිගින් දිගටම විදුලිය ලබා ගත්තා. 
එම ගිවිසුම තවමත් වලංගුද දන්ෙන් නැහැ. මම නිෙයෝජනය කරන 
ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් ඒස් පවර් ෙපෞද්ගලික සමාගමට අයත් 
විශාල විදුලිබල නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. ෙම් 
මධ්යස්ථානය තිෙබන්ෙන් ජනතාව විශාල පමාණයක් ජීවත් ෙවලා 
සිටින ස්ථානයකයි. ෙම්කට කිසිම ශක්යතා අධ්යයනයක් කර 
නැහැ. ෙම් මධ්යස්ථානය එහි ස්ථාපිත කිරීම තුළ ජනතාවට 
ෙමොනම ආකාරෙයන්වත් පීඩාවක් ෙනොෙවනවා කියලා වාර්තාවක් 
නැහැ. ඉතාමත්ම නින්දිත විධියට සල්ලි වියදම් කරලා තමයි ෙම් 
සියලුම වාර්තා අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය එම 
ස්ථානෙය් ආරම්භ කරන්න හදන  ෙකොට ඒ පෙද්ශෙය් සිටින 
ජාතික ෙහළ උරුමෙය් අෙප් නායක ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත 
හාමුදුරුෙවෝ කියපු ෙදයක් මට මතක් ෙවනවා. ෙසෝභිත 
හාමුදුරුවන් කිව්වා, පළමුවැනි ෙතල් බවුසරය ෙමතැනට අරෙගන 
යන්න ෙවන්ෙන් මෙග් ඇඟ උඩින් කියලා. හැබැයි, එෙහම කියලා 
මාස 6ක් විතර යනෙකොට, ෙකොෙහොම හරි ඒ පශ්නයත් විසඳා 
ෙගන ෙම් ආයතනය එතැන ආරම්භ කළා.   

ෙම්ෙක් ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. මම ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
ගැන පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. මම ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට පත් ෙවනෙකොට ෙම් ආයතනය 
ආරම්භ කරලා අවුරුදු 5ක් ෙවනවා. ෙම් ආයතනය ආරම්භ කරලා 
අවුරුදු 5ක් ෙවනෙකොට, එක දිනක් ෙම් ආයතනෙය් General 
Manager  ෙකෙනක්, නැත්නම් ආයතන පධානිෙයක් ඇවිල්ලා 
මට කිව්වා, "සභාපතිතුමා, ඔබතුමන්ලාට අපි CSRවලට, නැත්නම් 
සුභසාධන වැඩ කටයුතු සඳහා මුදලක් ෙදනවා. ඒ මුදල් ටික ලබා 
ෙදන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ගිණුම් අංකයක් ෙදන්න" කියලා. ඊට 
පසුව මම ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සභාපති ෙවනෙකොටත්  
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරන්න කියලා අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ අල්ලසක් විධියට ෙම් 
මුදල දීෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මම සභාපතිවරයා විධියට පත් 
වුණාට පසුව ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා.  එක රුපියලකවත් වැඩක් 
පාෙද්ශීය සභාව කරලා නැහැ. ෙම් අවුරුදු 5ක කාලයක් තිස්ෙසේ 
මාසයකට රුපියල්  ලක්ෂ 25 ගණෙන් ලැබුණු  මුදල්වලට ෙමොකද 
වුෙණ් කියලා, ඒ ගැන මම පළාත් සභාෙව් කළා. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙම් ගැන ෙපත්සමක්  ඉදිරිපත් කළා. අද 
ෙවනකම් කිසිම පියවරක් ෙගන නැහැ. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක 
මුදලක් දීලා ඒ පෙද්ශෙය් සිටින ෙද්ශපාලන අධිකාරිය 
අල්ලාෙගන තිබුණා.  ඒ එක උදාහරණයක්.  එම නිසා විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාට මම කියනවා, ෙම් තුළින් 
ජනතාවට ෙමොන තරම් පීඩාවක් ෙවනවාද, ෙම් තුළින් එම 
පෙද්ශයට ෙකොතරම් පාරිසරික හානියක් සිදු ෙවනවාද කියලා 
ෙසොයා බලන්න කියලා.  ෙම් පිළිබඳව කුමන ෙහෝ සහනදායී 
පියවරක් ගන්න පුළුවන් නම්, එය ඉතා වැදගත් ෙවනවා.   

මම හිතන විධියට විශාල මුදලකටයි අපි එම ආයතනෙයන් 
විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගන්ෙන්. ෙම් ගිවිසුම අවලංගු කරලා හරි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනත් විකල්පයකට යන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම මා කලින් සඳහන් කළ විශාල මුදල් වංචාව ගැනත්  
ෙසොයා බලන්න ෙවනවා. ෙමොකද, මම ෙම් කාරණය ගැන  කිහිප 
වරක්ම කථා කර තිෙබනවා.  මා පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා  
විධියට හිටපු අවුරුදු 5ක කාලෙයන් පසුව දැන් නැවතත් මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 25 ගණෙන් ෙදනවාද,  මුල් අවුරුදු 5  තුළ ලබා ගත් 
එම මුදලට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලාත් ෙසොයා බලා 
වගකිවයුත්තන් විධියට ඒ පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
එකත් ෙම් ෙව්ලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අහලා තිෙබනවා, ජීවිතය 

කියන්ෙන් චකයක් කියලා. අපි පටන් ගත්තු ෙද්වල්, පටන් ගත්තු 
විධියට, පටන් ගත්තු තැනටම නැවත යනවා කියලා අපි අහලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙලෝක සංසිද්ධිය. සමහරු අවදානම දැන 
ෙගන ඒකට සූදානම් ෙවනවා. හැබැයි තවත් සමහරු ඒ අවදානම 
ගැන තැකීමක් නැතුව ඒක මඟ හැරලා යනවා. අපි දැන් ඉන්ෙන් 
ෙවෙළඳ ආර්ථිකෙය් උච්චතම ස්ථානයට ආපු ෙමොෙහොතක. එවැනි 
ෙමොෙහොතක අපට මඟ හැරිලා තිෙබනවා, අපට ඉස්සරහට තිෙබන 
අවදානම ෙකොපමණද, අපට තිෙබන අභිෙයෝග ෙමොනවාද කියලා. 
අපට ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කථා කරන්න යන මාතෘකාව අද ෙලෝකෙය් 
වැඩිෙයන්ම කථාවට ලක් ෙවන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි බලශක්තිය. 
අපි දන්නවා, තව අවුරුදු 150ක් විතර යන ෙකොට අෙප් ඉන්ධන 
බලශක්තිය සම්පූර්ණෙයන්ම ශූන්ය ෙවලා යන බව. හැබැයි ඒ 
ෙවනු වට ෙකොච්චර සූදානමක් අෙප් තිෙබනවාද කියන පශ්නය 
අපට තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව අවුරුදු 150ක් යන ෙකොට 
සමහර විට අපි නැවතත් 17වැනි සියවෙසේ, 18වැනි සිය වෙසේ,  
නැත්නම් ගල් යුගෙය් තත්ත්වයටම පත් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්වාට 
අෙප් සූදානමක් නැති වුෙණොත්. අද ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම 
බලශක්තිය ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයයි. තව අවුරුදු 150ක් යන ෙකොට ෙලොකු අවදානමක් 
තිෙබන බව අද ඇෙමරිකාවම පිළිෙගන තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙලොකුම ඉන්ධන නිධිය තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් 
ෙනෝර්ත් ඩැෙකෝටා පාන්තෙය්යි. හැබැයි ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට අත 
තියන්ෙන්වත් නැහැ. ෙමොකද ඒ කණ්ඩායම දන්නවා, ඒක 
ෙකොච්චර වටිනවාද කියලා. අරාබි රටවල් ගත්තාම ෙතල් සම්පත 
පිළිබඳව කිසිම තැකීමක් නැහැ. ලැම්ෙබෝගිනිය ගන්න එෙහමත් 
නැත්නම් ඒවාෙය් රත්රන් අෙල්පනය කරන්න, ඉන්ධන ටික 
පුළුවන් තරම් එළියට ඇද ඇද ෙදනවා. හැබැයි අවදානම ගැන 
කිසිම තැකීමක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
අමාත්යතුමා ඇතුළු ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කරනවා, තව 
අවුරුදු 50ක්, 100ක් ඉස්සරහට ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න 
කියලා.  තව generations ෙදක, තුනක් යන ෙකොට අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට ෙම් බලශක්තිය  ඉතුරු කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා,  ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 
අෙප් මූලිකම අරමුණ විය යුත්ෙත්, අපි ෙම් බලශක්තිය 

සංරක්ෂණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ඊට පස්ෙසේ අපි 
බලන්න ඕනෑ, අපි ජනතාවට සියයට සියයක්ම   විදුලිය ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අනාගතෙය්දී විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වීමත් 
සමඟම ඒ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපට 
ඒවාට අලුෙතන් බලාගාර හදන්න ෙවනවාද, ෙකොෙහොමද අපි 
ඒකට උත්තර ෙසොයන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අපි අවුරුදු 10ක් පස්සට 
කල්පනා කර බැලුෙවොත්,  2005 වර්ෂය ෙවන ෙකොට අෙප් රෙට් 
විදුලිය අතින් විශාල පශන්යක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් සියයට 44කටයි විදුලිය 
තිබුෙණ්. ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ගත්තාම අෙප් ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා දන්නවා, සියයට 22කටයි විදුලිය තිබුෙණ් කියලා. 
හැබැයි අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පුළුවන් 
වුණා,  මුළු ලංකාෙවන්ම සියයට 98කට විදුලිය ලබා ෙදන්න. අද 
සමහර මන්තීවරුන් ෙමතැන ඉඳන්ම කියනවා, කාලකණ්ණි රජය 
කියලා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැතුව ඇති ඒ කාලකණ්ණි 
රජෙයන් තමයි ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් සියයට 98කට විදුලිය 
ලබා දුන්ෙන් කියලා. ඔබතුමන්ලාට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සියයට ෙදකකට විදුලිය ලබා ෙදන්නයි. ඒක ලබා ෙදන ෙමන් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කථා කරන විදුලිබල 
හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා විදුලිබල 
සමාගම, ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය, ශී ලංකා පරමාණු 
බලශක්ති මණ්ඩලය, ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම, ශී ලංකා පරමාණු 
බලශක්ති නියාමන සභාව ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතනයි. ෙම්වාෙය් වෘත්තීයමය ඉංජිෙන්රුවරු ඉන්නවා; 
විද්යාඥයන් ඉන්නවා; විද්වතුන් ඉන්නවා. ෙම් සියලුම 
ආයතනවලින් වැඩ පිළිෙවළවල් හදනවා. මට පශ්නයක් 
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදකකට එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 10කට, 
අවුරුදු 15කට ඉස්සරහාට ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා.  ෙම් අය 
වැය තුළ ඒ ටික ගැබ් ෙවලා තිෙබනවාද කියන පශ්නය මට 
තිෙබනවා. මමත් ෙපෞද්ගලිකව ඒ ගැන අධ්යයනය කරලා 
තිෙබනවා. පළාත් සභාෙව් මෙග් තාත්තාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩ 
කරන කාලෙය් මම ඒ ගැන ෙපෞද්ගලිකවම අධ්යයනය කරපු 
ෙකෙනක් වශෙයන්  ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය තුළ නැති බව 
මම දැක්කා.   

සමහර විට අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ෙම් ගැන දන්ෙනත් නැතිව 
ඇති. අමාත්යතුමා ෙනොෙවයි, ෙම්ක රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාෙග්, එෙහමත් නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය 
වැයක් බව අප පැහැදිලිවම දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, 
ඒ වා ෙග්ම ෙපෞද්ගලික ආයතනත් එකතු ෙවලා අෙප් රටට විදුලිය 
සපයන ගමන්ම පිට රටවලටත් විදුලිය යවන්න, අපනයනය - 
export - කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා ෙම් අය වැෙය් 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් විදුලිය export කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මම අහන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙවනුෙවන් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙම් 
අය වැෙය් ෙකොෙහේද ඒ ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්? 
ෙමොන රටටද අප විදුලිය අපනයනය කරන්න හදන්ෙන්? අපට 
විදුලිය යවනවා නම් යවන්න තිෙබන්ෙන් එක රටයි. ඉන්දියාවට 
විතරයි යවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ පිළිබඳවත් ෙම් අය වැෙය් 
කිසිම තැනක වැඩ පිළිෙවළක් නැති බව මට පැහැදිලිවම කියන්න 
පුළුවන්.  
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මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා ෙචෝදනාවක් කළා. එතුමාට 
මම උත්තර ෙදන්න කැමැතියි. එතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්නත් 
කැමැතියි. හැබැයි, එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. මම 
එතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබනවා solar powerවලින්, නැත්නම් wind powerවලින් 
බලශක්තිය උත්පාදනය කළාම ෙතල්වලින්, ගල් අඟුරුවලින් 
යැෙපන එක අඩු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා කියා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් 
ගල් අඟුරුවලට අප ෙයොමු ෙවන්න ෙහේතුව කලින් ආණ්ඩුවට 
ලැබුණු ෙකොමිස් මුදල, නැත්නම් පගාව නිසා කියා. හැබැයි, මටත් 
ෙලොකු සැකයක් තිෙබනවා. එතුමා නම් මහාචාර්යවරෙයක්. මම 
නම් සාමාන්ය උපාධිධාරිෙයක්. හැබැයි, මෙග් දැනුෙම් හැටියට මා 
දන්නවා wind ෙහෝ solar powerවලින් ගන්න ශක්තිය store 
කරන්න අපට තවම කමයක් නැති බව. අපට ඒක පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන් දවල් කාලය තුළ විතරයි. හැබැයි, අප දන්නවා ලංකාෙව් 
අපට විදුලිය ඕනෑ වන්ෙන්, විදුලිය වැඩිම පරිෙභෝජනයක් 
තිෙබන්ෙන් සවස හෙය් සිට රාතී දහය වන තුරු බව. හැබැයි, ෙම් 
සවස හෙය් සිට රාතී දහය වන තුරු කාලය තුළ අපට ඔය solar 
power පාවිච්චි කරන්න බැහැ. පාවිච්චි කරනවා නම් අපට එක 
විධියයි තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෝ අප ජල විදුලියට යන්න ඕනෑ. 
එෙහමත් නැත්නම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් ලැෙබන ඒ 
විදුලියට අපට අනිවාර්යෙයන්ම යන්න ෙවනවා.   

අද අපට විකල්ප බලශක්තිය ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් විකල්ප 
බලශක්තිය අප ෙකොෙහොමද හරියට පාලනය කරන්ෙන්? ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක්ද අෙප් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ? ඒක 
අනිවාර්යෙයන්ම එන්න ඕනෑ. අද ෙගවල්වලට සූර්ය panel එකක් 
හයි කරපු පළියටම ඒ විදුලිය ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. ඒක පැහැදිලිම 
කාරණයක්. ෙමොකද, ඒ සූර්ය පැනලය ෙගදරක සවි කිරීෙමන් 
ඒෙක් වාසිය ලැෙබන්ෙන් අදටත් ඒ ෙග් හිමියාට විතරමයි. ඒ 
ව්යාපාරිකයාට, ඒ පවුෙල් අයට විතරයි. ෙමොකද, ඔහු ඒ ඉතුරු 
කරන විදුලිය දවල් කාලය තුළ තමයි grid එකට එන්ෙන්. එෙහම 
grid එකට ආවාට ඔහුත් වැඩිම විදුලිය පමාණයක් පරිෙභෝජනය 
කරන්ෙන් රාතී කාලෙය්යි. එතෙකොට අපට නැවත සිදු ෙවනවා, 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන විදුලිෙයන් ඒ ෙගදරට විදුලිය 
ෙදන්න. අන්තිමට ෙමොකක්ද වන්ෙන්? කාටද ලාභය? Solar 
panels ෙග්න්ෙනත් පිට රටින්. කාටද ෙම්ෙක් ලාභය යන්ෙන්? ෙම් 
සඳහා පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ. අපට ඒවා store කරගන්න, 
ගබඩා කරගන්න කමයක් තිෙබනවා නම් අප කැමැතියි. ෙමොකද, 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම බලශක්තිය ඕනෑ. ෙම්කට විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක්, විධිමත් පතිපත්තියක් අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඒවාට  
අපට උදාහරණ ෙදන්න පුළුවන්. අද අප ෙගදරට සූර්ය panel එක 
සවි කරනවා වාෙග්ම, අෙප් irrigation අමාත්යාංශයටත් ෙම් කමය 
හඳුන්වා ෙදන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් විෙශේෂෙයන් 
ෙපොම්ප දුවන්න,  turbines  කරකවන්න ඒ ශක්තිය ෙයොදා ගන්න 
අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබ්වි. විෙශේෂෙයන්ම දවල් කාලය තුළ 
තමයි ඒ ෙද්වල් වැඩි හරියක් කරන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් ඒෙකන් 
විශාල පෙයෝජනයක් ගන්න  අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබ්වි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් දැක්ක එක 
ෙහොඳ කාරණයක් ගැනත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

අද විෙශේෂෙයන්ම hydropowerවලට, නැත්නම් solar 
powerවලට ලබාදීපු permits ටික අවුරුද්දක් ඇතුළත කියාත්මක 
ෙනොකෙළොත් ඒවා cancel කරනවා. ඒක ඇත්තටම සාධාරණයි. 
ෙමොකද, අප දැක්කා ෙම්ක ෙබොරුවට කරලා permit එක ලබා 
ගන්න ආකාරය. සිතියෙම් ෙකොෙහේ හරි මීටර් 100ක වාෙග් head 
එකක් තිෙබනවා නම් ෙබොරුවට permit එක දමනවා. හැබැයි, ඒක 

කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒක අපෙත් යනවා. ඒ permit එක 
අවුරුද්දක කාලයක් තුළ cancel වුෙණොත් ඒක හරි පුද්ගලයන්ට 
යෑෙම් වටිනාකමක් තිෙබන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුව, නැත්නම් ෙවනත් කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් අනුව ඒ permit එක ලබා ෙදන්න කියා ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය තුළ මම දකිනවා 
ෙලොකු විහිළුවක්. විෙශේෂෙයන්ම, මුදල් ඇමතිතුමා ඇෙඳේ වම් 
පැත්ෙතන් බහින ෙකොට එක කථාවකුත්, ඇෙඳේ දකුණු පැත්ෙතන් 
බහින ෙකොට තව කථාවකුත් කියන්ෙන්. ෙහොඳ ෙව්ලාවට ඇෙඳේ 
ෙදපැත්ෙත් විට්ටම් ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ පැති ෙදෙකන් බහින්න 
බැරි නිසා ඔය කථා ෙදක විතරයි තිෙබන්ෙන්.  

මා ෙමයට ෙහොඳ උදාහරණයක් ෙදන්නම්. එක පැත්තකින් 
electric carsවලට tax එක වැඩි කරලා තිෙබනවා. Tax එක වැඩි 
කළ නිසා අද වන විට අෙප් රෙට් electric cars ෙගන්වීම 
අඩුෙවලා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ලංකාෙව් තිෙබන three-wheelers, 
electric three-wheelers බවට පත් කරන්න ඕනෑය කියනවා. 
ෙකොෙහොමද ෙමය කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ලක්ෂ එකහමාරක් දීලා ෙම්ක ෙවනස් කරන්න. ඒක 
සාර්ථකද? ෙමොකක්ද ෙම් පතිපත්තිය? මම ඔය ආණ්ඩුෙවන් 
අහන්න කැමැතියි, ෙමොකක්ද ෙම් පතිපත්තිය කියලා? එක 
පැත්තකින් ඔය ෙගොල්ෙලෝ electric carsවලට, three-
wheelersවලට අකමැති ෙවන්න ඕනෑ, නැතිනම්   කැමති ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක පතිපත්ති ෙදකක්. ෙම්ක ෙකොෙහොමද සංසන්දනය 
ෙවන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න යන්ෙන්? ඉන්දියන් 
සමාගම්වලින් cars ෙගෙනන්න ඕනෑ නිසායි ෙම්වා කරන්ෙන්.  
ඔය electric cars  සීමා කරන ගමන්, අෙප් ගෙම් සිටින three-
wheeler එක පදවන අහිංසක සෙහෝදරයාටයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ පහර 
ෙදන්න හදන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙපටල් වාහන ෙවනුවට 
gasවලට මාරු කළ වාහනවලට ෙමොකද වුෙණ් කියා අපි දන්නවා? 
අද ඒ වාහන තිෙබනවාද? අද ෙකොෙහත්ම නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්නට තවත් කරුණු තිබුණත්, ඉතාමත් 
ෙකටිෙයන් මාෙග් කථාව කරනවා. 

අවසාන වශෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි 
පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද රට තුළ ෙම් අය 
වැය ඉතාම සුවිෙශේෂී තැනක් ෙගන  තිෙබනවා. එෙහම කියන්ෙන්, 
නිදහෙසන් පසුව විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ඡන්දය 
ලබා දුන් පළමුවැනි අය වැය ෙමය වීම. ඒ වාෙග්ම, ෙමය තුෙනන් 
ෙදකක ඡන්දයකින් සම්මත වුණු අය වැයක්. හැබැයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය රෙට් ජනතාවෙගන් හෙයන් පහක් 
අකමැති වුණු අය වැයක්. මට දැන් තිෙබන පශ්නය තමයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ඒ හෙයන් පහක් වුණු ජනතාවද,  
නැතිනම් හෙයන් එකක් වුණු ජනතාවද කියලායි? අය වැයට 
විරුද්ධ හෙයන් පහක ජනතාවයි මා නම් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා, ඉදිරිෙය්දීත් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරලා, 
ෙම් අය වැය රටට සුදුසු නැති අය වැයක් බව ඔප්පු කරන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි සටන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. විනාඩි පහක 
කාලයක් ඔබතුමාට තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.28] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට, ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම 

රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන, විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා 
කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබොෙහෝ ෙසයින් සතුටට 
පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාට මාෙග් 
ස්තුතිය පළමුෙවන්ම පුද කරනවා. 

ෙම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, ෙම් අමාත්යාංශය 
තුළින් රෙට් ජනතාවට සලසන ෙසේවාවන් පිළිබඳව අපි ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අමාත්යාංශය භාරව අද කටයුතු කරන ගරු අමාත්යතුමාත්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, ෙල්කම්තුමාත් ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරි 
මහත්ම මහත්මීන්ෙග් වගකීම විය යුත්ෙත්, දීර්ඝ කාලයක් පාඩු 
ලබමින් රෙට් ජනතාවට බරක් වූ ෙම් අමාත්යාංශය තුළින්, ඒ බර 
සැහැල්ලු කර ජනතාවට සහන සලසා දීමයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා 
අවස්ථාව සැලසීම එම ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
ඇතුළු ඒ කාර්යය මණ්ඩලයටත් පැවෙරන විෙශේෂ වගකීමක් කියන 
එක අපි දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ 
මන්තීවරුන් වැඩි පිරිසක් ෙම් ආයතනෙය් පැවති දූෂණ, වංචා 
කටයුතු නිසා ෙම් ආයතනයට සිදුවී තිෙබන පාඩුව ගැන දීර්ඝ 
වශෙයන් කරුණු කියන්නට ෙයදුණා. 1994 එවකට පැවති එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලවලදී ඒ පාලනයන්ට රට භාර 
ෙදන විට, ෙම් රෙට් විශාල වශෙයන් ලාභ ලැබූ ආයතන ෙදකක් 
තමයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ඛනිජ ෙතල් නීතිගත  
සංස්ථාව. අපි කවුරුත් එය අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතුයි. නමුත් 
අවුරුදු විස්සක ඒ පාලනය තුළ ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයට පත්වී, 
විශාල වශෙයන් බිලියන ගණනින් පාඩු ලැබූ ආයතන ෙදකක් 
බවට ෙම් ආයතන ෙදක පත් වුණා. පසු ගිය කාලවලදී යම් 
මට්ටමකට පැමිණියත්, ඒ පාඩුව රටට දරන්නට බැරි තත්ත්වයක් 
බවට පත් වුණා. ඒ තුළ රෙට් ජනතාවට පාඩු විඳින්නට සිදු වුණා.  

විදුලි බිල ගැන කතා කෙළොත්,  අද විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන 
අයට විශාල මිලක් නියම ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථික 
පශ්න සියල්ලටම පාෙහේ විදුලිය බලපානවා. විදුලි බිල වැඩි වීම තුළ 
රෙට් සියලුම ජනතාවට විශාල පාඩුවක් විඳින්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ගැන කථා කෙළොත්, 
ෙතල් සංස්ථාව ඒ ලබපු පාඩුව නිසා  ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වන විටවත් අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙපටල් හා ඩීසල් 
අඩු මිලට ලබා ගන්න බැරි වුණා. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති දූෂිත 
පාලනය තුළ පිට රටින් ෙගනා බාල ෙතල් නිසා සමහර වාහන 
ධාවනෙයන් ඉවත් කරන තත්ත්වයටත් පත් වුණා. වාහනවල 
එංජින් ගලවන්නත් වුණා. ජනතාවට එවැනි කරදර විශාල 
වශෙයන් සිදු වුණා කියන එක අපි දැක්කා. ෙමවැනි ආකාරයට 
රජෙය් අමාත්යාංශ හා ආයතන තුළින් රෙට් ජනතාව කරදරයට පත් 
වීම ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වක් කියන එක මතක් කරන්න 
ඕනෑ.ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
භාර ගත් ඇමතිතුමා සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය ෙම්වා පිළිබඳ 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, පාඩු ලබන ෙම් ආයතන ලාභ 
ලබන තත්ත්වයට පත් කරයි කියන  දැඩි විශ්වාසය අප තුළ 
තිෙබනවා.  

1994 වර්ෂෙය් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව රුපියල් 
මිලියන ගණනින් ලාභ ලබා තිබුණා. ඒ වසෙර් ෙතල් සංස්ථාෙව් 
ජංගම වත්කම විධියට රුපියල් මිලියන 6,768ක් තිබුණ බවට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, පසු ගිය කාලවල සංස්ථාෙව් 
බැංකු ෙශේෂ ගැන කථා කෙළොත් විශාල පාඩු ලබපු ආකාරයක් අපි 
දැක්කා. ෙම් ආයතනය ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් වීම අපට 
විශාල පාඩුවක්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් යහ පාලන ආණ්ඩුව 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා බලයට පත් වුණාට පසුව ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කළ විප්ලවීය ෙවනස්කම් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

රුපියල් 150ට තිබුණු ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 33කින් අඩු 
කරලා ජනතාවට සහන සැලසුවා. ඩීසල් ලීටරයක් එදා තිබුෙණ් 
රුපියල් 111ට. ඒක රුපියල් 95 දක්වා අඩු කරලා, රුපියල් 16ක 
ලාභයක් ජනතාවට දුන්නා. භූමිෙතල් ගැන කථා කෙළොත්, 
භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 81ට ති බුෙණ්. ඒක රුපියල් 65 දක්වා 
අඩු කරලා, රුපියල් 16ක විතර සහනයක් ජනතාවට ලබා දුන්නා. 
ෙම් ආකාරයට ජනතාවට සහන සැලසුවා. අදත් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ පවතින ෙතල් මිල ගණන් අනුව තවත් මිල අඩු කරලා ඒ 
සහනය ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් වුණත්, සංසථ්ාෙව් පවතින 
පාඩුව නිසා ඒ අවස්ථාව අද අෙපන් ගිලිහිලා තිෙබනවා කියන 
එකත් මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලෙය්දී දීර්ඝ වශෙයන් විස්තර කළ 
ෙනොහැකි නිසා, ෙම් ආයතන තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන 
සලසන්නට නම් කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් රෙට් petrol sheds ගැන කථා කෙළොත්, CEYPETCO සහ  
IOC යන ආයතන ෙදකටයි ඒ කාර්ය පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. Petrol 
shedsවල තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳව කිසිම විමර්ශනයක් අද 
නැහැ. ඉස්සර නම් ෙම්වා පිළිබඳව ෙහොයලා බලලා කටයුතු කළා. 
අද ෙගොඩක් petrol shedsවල ෙහොරට ෙතල් ගහනවා කියන මතය 
රෙට් තිෙබනවා. ෙම්වා නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. රාතී කාලෙය් 
petrol sheds විවෘත කර තබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාවට 
කරදර තිෙබනවා. Petrol sheds පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. 

ඊළඟට, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලි රැහැන් සවි කර තිෙබන 
කණු ගැන කථා කළ යුතුයි. ඒ විදුලි කණු දිරාපත් ෙවලා; 
ජනතාවට අනතුරු දායක තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා නිසා අෙප් පළාත්වල මරණ ගණනාවක් සිදු වුණා. ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ගෑස් මිල ගැන කථා කෙළොත්, පසු ගිය පළාත් පාලන 
මැතිවරණය අවස්ථාෙව්දී මහනුවර පෙද්ශෙය් රැස්වීමකට ඇවිල්ලා 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පකාශ කළා,  
ලංකාෙව් ගෑස්  සතියකින් ෙහෝ ෙදකකින් අපට ලබා ගන්නට 
පුළුවන් බවට. නමුත්, ඒ කියූ ආකාරයට ගෑස් ලැබුෙණත් නැහැ; 
මිල අඩු කෙළේත් නැහැ. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව යට ෙත් අපිට 
ගෑස් මිල වුණත් අඩු කරන්න පුළුවන් වීම ජනතාව ලැබූ සහනයක් 
කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. රුපියල් ෙදදහස් ගණනකට 
තිබුණු ගෑස ්සිලින්ඩරයක් අද රුපියල් 1,400ට ගන්න පුළුවන් වීම 
ෙලොකු සහනයක් කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ ආකාරයට විශාල වශෙයන් රටට සිදු වුණ පාඩු නිවැරදි 
කිරීම සඳහා ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් 
කරන්න අපි සියලුෙදනාම එක් ෙවමු කියන ආරාධනාව කරමින්, 
මට ෙම් අවස්ථාව සැලසූ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙමම අමාත්යාංශෙය් සියලු 
කටයුතු සර්ව පකාරෙයන්ම සාර්ථක ෙව්වා කියා  පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මම සතුටු ෙවනවා, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතුවලට අපට කියාකාරීව සහාය වන්නට 
අවකාශය සලසන, ඒ වාෙග්ම කණ්ඩායමක් වශෙයන් වැඩ කරන, 
ඒ කණ්ඩායමට නායකත්වය ෙදන ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  
ඇමතිතුමා සමඟ වැඩ කරන්නට ලැබීම ගැන.   

ෙම් ෙකටි කාලය තුළ පතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳ 
කාරණාවලදී අපත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීම 
සම් බන්ධෙයන් වාෙග්ම ඒ සඳහා අවකාශය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් ගරු ෙල්කම් සුෙර්න් බටෙගොඩ 
මැතිතුමාට, අමාත්යාංශෙය් අනිකුත් සියලුම නිලධාරින්ට, විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට සහ අනිකුත් 
අනුබද්ධ අෙප් ආයතනවල සියලුම නිලධාරින්ට අපි ස්තුතිය 
පිරිනමන්න ඕනෑ. ඕනෑම අභිෙයෝගයක් මතුවන අවස්ථාවකදී, ඒ 
අභිෙයෝගවලට කණ්ඩායමක් වශෙයන් මුහුණ දීලා ඒවාට පිළිතුර 
ෙසොයන්නට අපි සූදානම්. ඒ කටයුතුවලදී එතුමන්ලා අපත් සමඟ 
ඉදිරිෙය්දීත් කටයුතු කරයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

ෙම් වි ෂයට ෙපොඩ්ඩක්  පිට වුවත්,   මා ෙවත වගකීමක් පැවරිලා 
තිෙබනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා, පුවත් පත් කර්තෘවරුන්ව 
ෙපොලීසියට කැඳවීම සම්බන්ධෙයන්. එතුමාට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 'සත්හඬ' පුවත් පෙත් කර්තෘතුමා 
සහ උප කර්තෘතුමා අප ෙහොඳින් හඳුනන හිතවත් අය. ෙම් අය 
සමඟ අපට කිසිම ආකාරයක ෙද්ශපාලන ගැටලුවක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් සමඟ ෙපෞද්ගලික පශ්නයකුත් නැහැ. ෙමම 
මාධ්යෙව්දීන් ෙදෙදනා ෙපොලීසියට කැඳවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරි අතරතුරදී ඔවුන් කරන ලද කටයුත්තකට අදාළ ෙතොරතුරු 
ෙපොලීසිය කරන පරීක්ෂණයකට ලබා ගැනීම සඳහා පමණයි. 
එෙහම නැතිව ෙම් අය විත්තිකරුවන් ෙලසවත්, ඔවුන්ට එෙරහිව 
කරන පරීක්ෂණයක් හැටියටවත් ෙනොෙවයි ෙම් අය ෙපොලීසියට 
කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. රෙට් ඕනෑම සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් දන්නා 
යම් ෙතොරතුරක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
අරමුණින් පමණයි ඔවුන් ෙපොලීසියට කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා කිසිම ෙලසකින්වත් ඒ අයට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් නැහැ. ඒ 
වා ෙග්ම ඒ අය අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් 
නැහැ.  

රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා, 
පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා කියන ගරු ඇමතිතුමන්ලා විසින් 
ෙවනත් පාර්ශ්වයකට එෙරහිව කරන ලද පැමිණිල්ලකට අදාළව 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් තත්ත්වෙයන් තමයි ෙම් මාධ්යෙව්දීන් 
ෙදෙදනාව ෙපොලීසියට කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කිසිම 
ආකාරයකින් මාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ; එෙහම 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් නැහැ කියන කාරණය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්නට අවශ්යයි.  

අෙප් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තරුණ, උගත් ඩී.වී. චානක 
මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ව්යක්ත ෙලස කථා කළා. තරුණ මන්තීවරු 
 එෙහම කථා කිරීම ගැන අපට සතුටුයි. එතුමාටත්, ඊට කලින් කථා 
කරපු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමාටත් කියන්න ඕනෑ, චන්දිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් රජයත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජයත් කියන ඒ රජයන් ෙදකම විදුලිය සැපයීම 
පිළිබඳව පමුඛතාවක් ලබා දීලා වැඩ  ක ටයුතු කළාය කියන 
කාරණය. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන් 
පටන්ෙගන ෙම් රට ජල විදුලිෙයන් ශක්තිමත් කිරීෙම් 
ව්යාපාරවලට නායකත්වය ලබා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මෙග් දිවංගත නායකෙයෝ කියන කාරණය අමතක කරන්න එපා. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා දක්වාම හදපු ඒ මහා පරිමාණ ජල 
ෙයෝජනා කම නිසා තමයි අද ෙම් ෙමොෙහොෙත්දීත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විදුලිය ලැෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් 
තිෙබන අනිකුත් විදුලි නිෂ්පාදන කමවල, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලසුන 

ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කථා කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එදා අෙප් දිවංගත නායකෙයෝ ෙමෙහයවපු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පමණක් ෙනොෙවයි, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් 
ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ඒ විධියටම වැඩ කටයුතු කරෙගන 
ගියා. ඒ, ශක්තිමත් පදනම මත තමයි ගම්වලට විදුලිය සැපයීෙම් 
කටයුතු කරෙගන ගිෙය්. නමුත් විදුලි උත්පාදනෙය් පමාණය 
ගත්ෙතොත් මහා පරිමාණ ජලවිදුලි ෙයෝජනා කම සියල්ලටම 
වාෙග් නායකත්වය සහ ශක්තිය ලබා ෙදමින්, එම සංකල්ප 
හඳුන්වා දී ඒවා කියාත්මක කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
කාලෙය්යි. නමුත් ඊට පසුවත් අනිකුත් නායකයිනුත් ඒ ගැන 
උනන්දුෙවන් කටයුතු කළා. ඒ ගැන අපි අගය කරන්න ඕනෑ. අපි 
 පසු ගිය රජය විෙව්චනයට ලක් කරන්ෙන් එම රජෙය් තිබුණු 
අකාර්යක්ෂමතාව සහ දූෂණයන් වාෙග්ම අනිකුත් කාරණා 
පිළිබඳවයි. සියල්ලම නරකයි, සියල්ලම ෙහොඳයි කියන කථාව 
ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. ඕනෑම රජයක අඩුපාඩු තිෙබනවා. ඒවා 
විෙව්චනය කිරීම ගැන ඉවසීමට අවශ්යයි. 

මම කියන්න අවශ්ය තවත් එක කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් විදුලි නිෂ්පාදනය ගත් විට අනාගතෙය්දී පුරවැසියන්ට අඩුම 
මිලට විදුලිය ලබා ෙදන්නත්, කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා 
 ෙදන්නත් කැපෙවලා ඉන්නවා. 

විදුලිය ලබා දීම පිළිබඳව අවශ්ය කරන දීර්ඝ කාලීන ජනන 
සැලැස්ම පුනරීක්ෂණය කිරීෙම් කටයුතු අපි කර ෙගන යනවා. 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි අදත් අපි ඒ පිළිබඳව අවසාන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තීරණ ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරියටත් ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
දැනට පවතින කාලීන පශ්න විසඳනවා වාෙග්ම ඊළඟ අවුරුදු 20 
ගැන හිතලා ෙම් රෙට් දිගු කාලීන විදුලිය පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම 
පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවනවා.  

ඒ එක්කම අෙප් ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා  සඳහන් කළ කාරණයක් 
විෙව්චනයට ලක් කරමින් හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ගරු 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, "ෙම් සූර්ය බලෙයන් සහ සුළං බලෙයන් 
ලබා ගන්නා නව පුනර්ජනනීය බලශක්තීන් ෙමපමණ 
ෙයොදවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒවා ගබඩා කර ගැනීමට හැකියාවක් 
නැහැ." කියා. ඇත්ත වශෙයන් ඒවා තමයි අෙප් අභිෙයෝග. අපි 
සැලසුම් කරන්ෙන් ඊළඟ අවුරුදු විස්සට ඒ ගබඩා කර ගැනීම 
පිළිබඳව. ඒවා battery ආකාරෙයන් ගබඩා කර ගන්නවාද, එෙහම 
නැත්නම්  pump storage කමයට ගබඩා කර ගන්නවාද කියන 
කාරණා ගැනත්, අෙප් ජාතික පද්ධතියට පුනර්ජනනීය විදුලිබලය 
ෙකොපමණ පමාණයක් උපරිම වශෙයන් ලබා ගැනීමට හැකිද, ඒ 
සඳහා  තාක්ෂණයට ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් ෙවනවාද කියන 
කාරණය අපි ගණන් හදනවා. ෙම් සෑම ෙදයක්ම අය වැය 
කථාෙවන් කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න තිෙබනවා. 

ගරු අජිත් පී.  ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් මම 
ෙම්ක නිවැරදි කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම මා ජපානෙය් සිටිෙය්. 
මෙග් විශ්වවිද්යාලය ඒ පර්ෙය්ෂණ කරලා ඉවරයි. දැනට ඒ  
battery එකත් හදලයි තිෙබන්ෙන්. පර්ෙය්ෂණ ඉවර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අනාගතෙය් ඒවා අනිවාර්යෙයන්ම ලංකාවට එනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඒ නිසා අනාගතෙය් සුළං බලෙයන් සහ සූර්ය බලෙයන් ලබා 
ගන්නා වූ එම විදුලිය ගබඩා කිරීෙම් කම ෙව්දයන් පිළිබඳව 
ෙලෝකය දියුණු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා සියල්ල දියුණු වුණාට 
පසුව අපි හැමෙද්ම සැලසුම් කරනවාය කියන එක ෙනොෙවයි, 
දැනට දියුණු වී ඇති පමාණයට සහ අනාගතෙය් දියුණු වීමට හැකි 
පමාණය ගැන තක්ෙසේරු කරලා දිගු කාලීන සැලැස්මක් හදන 
එකයි අ ෙප් දක්ෂතාව ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව යුෙරෝපයට 
පස්ෙසේ , එෙහම නැත්නම් අෙනක් රටවල් ඔක්ෙකොම ඉවර කළාට 
පස්ෙසේ අෙප් සැලසුම් සකස් කරනවාය කිව්ෙවොත් අපි ආපසු යාමක් 
ෙවනවා. ඒ විධියට අපි  ෙලෝකෙය් අන්ත පිටුපසින් ඉන්න ජාතියක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියන්න අවශ්යයි අපි අදටත්, 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව ෙලෝකෙය් ඉදිරිෙයන්ම  ඉන්න 
ජාතියක් බව. යුෙරෝපීය නවීන මිනුම්දඬු අනුව නව පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති කියලා major hydros ඉවත් කරලා ෙමගාෙවොට්ස් 10ට 
වඩා අඩු mini hydros පිළිබඳව පමණක් සලකලා  අපි තවම 
සියයට 10යි කියනවා. හැබැයි, අපි අද දවස ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් 
සම්පූර්ණ විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන් සියයට 60කට වඩා සපයා 
ගන්ෙන් ජල විදුලිබලෙයන්. ඒ නිසා අපි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ ජාතියක්. හැබැයි, අපි දන්නවා 
විෙශේෂෙයන්ම ජල විදුලිය පිළිබඳව තිෙබන මූලාශ ඉක්මනින් 

අවසන් වී ෙගන යන බව. ඒ නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කළ ආකාරයටත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කළ ආකාරයටත් 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව අපි අනිවාර්යෙයන්ම  
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

ඒ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උපරිම පමාණයක් අෙප් 
පද්ධතියට ලබා ගැනීම පිළිබඳව අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  හැබැයි, ඒ ලබා ගන්නා බලශක්තිය කුමන වසරක, කුමන 
පමාණයකින් ලබා ගන්නවාද, කුමන පභවයකින් ලබා ගන්නවාද 
කියන කාරණා ගැන අප ෙබොෙහොම දුර දිග හිතලා විද්යානුකූල 
දත්ත මත පදනම් වුණු තීරණ ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
විෂය පිළිබඳව විෙශේෂඥයන්ෙග් දැනීමත්, ෙම් රෙට් භූමිය පිළිබඳව, 
ෙලෝකය පිළිබඳව දැක්ම තිෙබන ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
ති ෙබන, රෙට් ජනතාව අනුමත කළ පතිපත්ති අනුවයි තීරණය විය 
යුත්ෙත්. ෙමොකද, ඒ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව වූ 
මූලධර්මයන්, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ෙම් රෙට් බලශක්ති 
අවශ්යතාවන්වල පමුඛතම උපාය මාර්ගයක් විය යුතුය කියන 
කාරණය ෙම් රෙට් ජනතාව අනුමත කර තිෙබනවා. මැතිවරණ 
ෙදකකදීම අනුමත කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව සමාජය තුළ කිසිම 
විෙව්චනයක් නැහැ. පුනර්ජනනීය බලශක්තිවල වැදගත්කම 
ජනතාව පිළිෙගන තිෙබනවා.  ඒවා රෙට් පුරවැසියාට අවශ්ය වන 
ආකාරය කුමක්ද, කුමන පමාණයකින්ද, කවදාද, ඒවා සූර්ය 
බලයද, සුළං බලයද, එෙහම නැත්නම් ජීව විද්යාත්මක 
කමෙව්දයන් මඟින් උත්පාදනය කරන බලය ද, ඒක රළ බලයද 
යනාදී කාරණා පිළිබඳව තීරණ අප ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි ඒ 
තීරණ ගනිමින් ඉන්නවා. ඒවා ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තව කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
සුළං විදුලි බලය පිළිබඳවත්, සූර්ය විදුලි බලය පිළිබඳවත්, 
මිනිහයිෙඩෝ පිළිබඳවත් යම් විෙව්චනයක් තිෙබනවා. ඒ  
විෙව්චනය  නම්,  අපි ඒවාට  ෙගවිය යුතු නියම මිලට වඩා 
වැඩිෙයන් ෙගවනවා කියන කාරණයයි. රාජ්ය අංශය විසින්                    
මිනිහයිෙඩෝ ව්යාපාර කිරීම පාෙයෝගික ෙනොවන තත්ත්වයන් තුළ 
තමයි ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයන් ෙම්වාට ඉදිරිපත් වුෙණ් කියන 
කාරණය අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  ඒ නිසා ඒවා දිරිමත් 
කිරීමටත්, ඒ ව්යාපාරවලට බැංකු මඟින් මූල්ය පහසුකම් සපයා 
ගැනීෙම්  ස්ථාවරභාවය සහතික කිරීම තුළ අද අෙප් රෙට්  විදුලිබල 
පද්ධතියට ෙමගාෙවොට් 300ක විතර පමාණයක් ෙම්                
මිනිහයිෙඩෝ හරහා අපි ලබාෙගන තිෙබනවා.   

ෙම්ක ෙලෝකෙය්ම තිෙබන සාර්ථක උදාහරණයක්.  ඒ නිසා ඒ 
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයන්ට අෙප් ෙගෞරවය හිමි ෙවන්න ඕනෑ.  
ඒක ඉතාම වටිනා ෙදයක් ගරු සභාපතිතුමනි.   සුළං බලය පිළිබඳ 
තත්ත්වයත් ෙම් වාෙග්මයි.   අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලය ෙපන්නුවා 
ෙම්ක කරන්න පුළුවන් කියලා.  ඉන් පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායකයන් ඒකට පුෙරෝගාමී වුණා.  නමුත් අපි දැන් 
පිළිගන්නවා, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රුවන් පිළිගන්නවා 
රාජ්ය අංශය ෙම් පිළිබඳ දායක විය යුතුයි කියලා.  හැබැයි, එක 
ෙදයක් කිව යුතුයි. පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය පිළිබඳ රාජ්ය අංශය 
දායකවීම අපි පිළිගන්නා අතරතුර, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
දායකත්වය තරගකාරි මිල ගණන් මත ලබා ගත යුතුයි.  ඒ නිසා 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු ෙටන්ඩර් කැඳවීෙමන් තමයි අනාගතෙය් ෙම් 
පිළිබඳ සියල්ල සිදුවිය යුත්ෙත්.  ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී ඉන්නවා. 
කිසිම ෙදයක් අතයට සිදුවන්න, එෙහම නැත්නම් පුරවැසියාට 
අසාධාරණ, විදුලිබල මණ්ඩලයට අසාධාරණ මිල ගණන්වලට 
ඒවා ෙහොර රහෙසේ ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන  කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ.  ඒ පිළිබඳ ඇමතිතුමාත්, මමත්  එක ස්ථාවරයක 
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ඉන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඇතුළු 
අෙප් ආණ්ඩුවත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව විනිවිදභාවෙයන් යුතු 
තරගකාරි ෙටන්ඩර් කමය යටෙත් තමයි අනාගතෙය් පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති පභවයන් විකිණීම පිළිබඳ කාරණා කරන්ෙන් කියා  මම 
විශ්වාස කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.48] 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெபற்ேறா ய வளங்கள் 

அபிவி த்தி அைமச்சு, மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பாக 
நைடெப கின்ற கு நிைல விவாதத்திேல உைரயாற் வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். வன்னித் ேதர்தல் மாவட்டத்திேல 
வ னியா, மன்னார். ல்ைலத்தீ  ஆகிய 3 மாவட்டங்கள் 
இ க்கின்றன. த ேல அைமச்சர்களான நீங்கள் இந்த 
மாவட்டங்க க்கு விஜயம் ெசய்யேவண் ம். அந்த 
விஜயத்தி டாக இடம்ெபயர்ந்த, ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
எங்க ைடய மக்களின் மின்சாரம் சம்பந்தமான 
பிரச்சிைனகைள, அவர்கள் ப கின்ற இன்னல்கைள நீங்கள் 
ேகட்டறிந்  அவர்க ைடய இடர்கைளப் ேபாக்கேவண் ம். 
எங்க ைடய அைமச்சர்க ம் ெவளிநாட் த் வர்க ம் 
மற் ம் ெவளிநாட் ேல மிக க்கியமான பதவிகைள 
வகிப்பவர்க ம் ஏ-9 பாைத டாக கூ தலாக 
யாழ்ப்பாணத் க்கு மட் ம் ெசன் வ கின்றார்கள். அதைன 
நான் வரேவற்கின்ேறன். அேதேபால் எல்ேலா ம் ேபாாினால் 
கூ தலாகப்  பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மாவட்டத் க்கும் 
விஜயங்கைள ேமற்ெகாண்  பலவிதத்தி ம் பாதிக்கப்பட்ட 
எங்க ைடய மக்கைளச் சந்தித்  அவர்கேளா  உைரயா , 
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள ம் தீர்க்கேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் உங்களிடம் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

எனக்கு ன் ேபசிய எங்க ைடய தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் உ ப்பினர்கள் எம  பிரேதசங்க டன் 
ெதாடர் ைடய எல்லா விடயங்கைள ம் 
ேபசியி ப்பார்கெளன்  நிைனக்கின்ேறன். எனக்குக் கிைடத்த 
ெசாற்ப ேநரத்ைத மின்சாரம் பற்றிய விடயத் க்காகப் 
பயன்ப த்தலாெமன்  நான் க கின்ேறன். உதாரணமாக 
வன்னி மாவட்டத்திேல மின்சாரம் தைடப்ப கின்ற 
சம்பவங்கள் கூ தலாக இ க்கின்றன. எங்க ைடய மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற மாவட்டங்களிேல O/L 
பாீட்ைசக்காக மாணவர்கள் தங்கைளத் தயார்ப்ப த் ம் இந்த 
மாதத்தில் இர  ேநரங்களில் மின்சாரத் ண் ப்  
ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெப கின்ற . இ  வ டாவ டம் 
இந்தப் பாீட்ைச நாட்களிேலதான் ெதாடர்ந்  
நைடெப கின்ற . இந்தத் ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்கான 
காரணங்கள் என்னெவன்  கண் பி க்கப்படவில்ைல.   

நாங்கள் அ ெதாடர்பில் எங்க ைடய engineerமாாிடம் 
வினவியேபா , மன்னாாில் கடல் காற் க் கூ தலாக 
இ க்கின்றெதன் ம் அதன் லம் ப்பி க்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப வதனால்தான் இந்நிைலைம ஏற்ப கின்றெதன் ம் 
ெசால் கிறார்கள். எனேவ, இதில் க் கவனம் 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில், 
இ  கல்வி டன் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விடயம். இ  சம்பந்தமாக 

நாங்கள் ெசன்ற அரசாங்கத் டன் பல தடைவகள் 
ேபசி ம்கூட, எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் 
எ க்கப்படவில்ைல என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். இப்ெபா , திய அரசாங்கம் 
பதவிேயற்  நான்கு மாதங்களாகின்றன. இ ந்தெபா தி ம், 
உங்க ைடய நல்ல யற்சிைய நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம். 
எனேவ, நீங்கள் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் ஏற்ப கின்ற 
மின்சாரத் ண் ப்  நிைலையக் கவனத்திெல த் , அதற்குத் 

ாித நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  ெவளிநா களில் ந ன ைறயிேல மின்சாரத்ைத 
உற்பத்தி ெசய் , ேசகாித் , மக்க க்கு அல்ல  
ெதாழிற்சாைலக க்கு விநிேயாகிக்கின்ற நிைல 
காணப்ப கின்ற . ேபார்க் காலத்தில் எங்க ைடய மக்கள் 
solar powerஐப் பயன்ப த்தினார்கள். அதன் லம் அவர்கள் 
பல விடயங்கைள ேமற்ெகாண்டார்கள். இப்ெபா  அங்கு 
ஓாிட ம் இந்த ைறைம இல்ைல. எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
மின்சாரம் சீராகச் ெசல்ல யாதவா  தைடகள் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ல்ைலத்தீ , மன்னார் ேபான்ற 
கடல் பிரேதசங்களில் காற்  ேவகமாக ம் அதிகமாக ம் 

சுவதனால், அப்பிரேதசங்களில் காற்றா யிைனப் 
பயன்ப த்தி மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய 

ைறைமைய ஏற்ப த்த ம். அேதேபால, நாங்கள் solar 
ைறைமையப் பயன்ப த்தலாம். நான் சுவிற்சர்லாந் க்குச் 

ெசன்றி ந்தேவைள, அங்கு ஏக்கர் கணக்கிேல solar 
இயந்திரங்கள் லம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் , 
ேசமித்  ைவக்கப்ப வதைனக் காண ந்த . எனேவ, அேத 

ைறைமைய எங்க ைடய பிரேதசத்தி ம் அறி கப்ப த்தி, 
மின்சாரத்ைத உற்பத்திெசய் , ேசகாித்  ைவத்  
எங்க ைடய மக்க க்கு விநிேயாகிக்கேவண் ம். 
அேதேபால், ங்கில் லம் மின் உற்பத்தி ெசய்யலாம் என்  
ெசால்கின்றார்கள். அ  எந்த அள க்குச் சாத்தியப்ப ம் 
என்பதற்கான அறி  என்னிடம் இல்ைல. ஆனால், பல டன் 
ேபசுகின்றெபா , ங்கில் லம் மின்சாரத்ைதப் 
ெபற ம் என்ெறல்லாம் ெசால்வைதக் ேகட் க்கின்ேறன். 
ஆகேவ, அ  சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் நைடெபற 
ேவண் ம்.  

ஒ  மனிதன் தா ம் இந்த நாட் ன் ஒ  கு மகனாக 
எல்லா வசதிகேளா ம் நிம்மதியாக வாழ்வதாக 
எண் ம்ேபா தான் வாழ்  நிைறவாகும். அப்ப  
எண் கின்றெபா தான், அவ க்கு நாட் ன்மீ ம் 
அரசின்மீ ம் ஒ  நம்பிக்ைக ம் பற் ம் ஏற்ப ம். மின்சாரம் 
என்ப  மிகமிக க்கியமான விடயம். அ ப்பைடத் 
ேதைவகளான உண , உைட, உைற ள் என்ற ாீதியில், 
இப்ெபா  மின்சார ம் வ கின்ற . ஆகேவ, 
எல்லாவிதத்தி ம் அத்தியாவசியமானதாகக் காணப்ப கின்ற 
மின்சாரத்ைத எங்க ைடய பிரேதசங்க க்கு வழங்குவதற்கு 

திய அரசாங்கம் உடன யாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

அதிந ன ைறகைளக் ைகயாண்  எப்ப  மின்சாரத்ைத 
இந்த நாட் க்கு ெகாண்  வரலாேமா, அப்ப க் 
ெகாண் வந்  எங்க ைடய ேதசத்திேல குறிப்பாக, 
என் ைடய வன்னி மாவட்டத்திேல ேபாரால், உள 
ாீதியாக ம் உடல்ாீதியாக ம் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அவர்கள் தங்க ைடய அங்கங்கைள 
இழந்த நிைலயி ம் உளநிைல பாதிக்கப்பட்ட நிைலயி ம் 
மிக ம் இக்கட்டான நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். 
இயற்ைகயின் அனர்த்தங்களால் மற் ம் ல்லாத நிைலயால் 
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ெதாடர்ச்சியாகத் ன்பங்கைள அ பவித் க் 
ெகாண் க்கின்ற என  வன்னி மாவட்ட மக்க க்கு, 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு மின்சாரத்ைதக் ெகா ப்பதற்கான யற்சிகைள 

திய அரசு  ெசய்ய ேவண் ெமன்  நான் 
பாிந் ைரக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர்கள் வன்னி மாவட்டத் க்கு அ க்க  
வரேவண் ம்; அந்த மக்கைளச் சந்திக்க ேவண் ம்; 
அவர்க க்குப் ரண உதவிகைளச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  
மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபால, உயர் 
ஸ்தானிகராலயங்களிேல இ ப்பவர்க ம் வன்னி 
மாவட்டத் க்கு அ க்க  விஜயம்ெசய்ய ேவண் ம். நீங்கள் A-
9 பாைத டாக எப்ப  யாழ்ப்பாணம் ெசல்கிறீர்கேளா, அப்ப  
வன்னி மாவட்டத் க்கும் வர ேவண் ம். ஏெனனில், அேத A-9  
பாைதயில்தான் வன்னி மாவட்ட ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
நீங்கள் அங்கு ெசன்  எங்க ைடய மக்களின் ேதைவகைள 

ைமயாக நிைறேவற்றித் தரேவண் ம் என்  மீண் ம் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් මට අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට පථමෙකොටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් රෙට් අවශ්යතාවන් සඳහා උපරිම ආකාරෙයන් ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් ඛනිජ ෙතල් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය වර්තමානෙය් කැපවී කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුත්ත 
ෙදයාකාරයි. ඛනිජ ෙතල් සම්පත ගෙව්ෂණයෙකොට උකහා 
ගැනීෙම් අංශය වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කර ෙබදා හැරීෙම් 
කටයුතු අෙප් අමාත්යාංශයට බාරව තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු ඉටු 
කිරීෙම්දී මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය වන ගරු අෙනෝමා ගමෙග් 
මැතිනිය, ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශ  ෙල්කම් සුධර්මා කරුණාරත්න 
මැතිනිය ඇතුළු අමාත්යාංශෙය් සියලු නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්, 
ඒ වාෙග්ම අප අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන තුෙන්ම 
සභාපතිවරුන්, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් සම්පත් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය 
සාමූහිකව ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කාර්යක්ෂමව, අභිෙයෝග 
මධ්යෙය් ඉදිරියට ෙගන යෑමට දක්වන සහෙයෝගය පිළිබඳව 
පථමෙකොටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ෙම් අමාත්යාංශය රෙට් ජන ජීවිතයට හැම ෙකෙනකුටම, හැම 
ෙමොෙහොතකම, හැම ආකාරෙයන්ම බලපාන අමාත්යාංශයක් බවට 
අමුතුෙවන් හඳුන්වා ෙදන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධව විවිධ ෙදනා විවිධ ෙකෝණවලින් බලන්නත්, විවිධ අර්ථ 
කථන ෙදන්නත් උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහොම සංෙව්දී 
අමාත්යාංශයක් හැටියට ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ගැන අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා.   

ෙම් අමාත්යාංශය ආරම්භ වුෙණ් 1960 ගණන්වලයි.  ආරම්භ 
වුණු දවෙසේ ඉඳලාම පත් වුණු හැම රජයක්ම, හැම 
අමාත්යවරෙයක්ම ෙම් ආයතන ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා දක්වපු 
දායකත්වය අපි අගය කළ යුතුයි. ෙම් වන විට ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු 

ෙවලා තිෙබන නිසා සමහරු අෙපන් අහනවා,"ඛනිජ ෙතල් මිල 
අඩු ෙවලා තිබියදීත් ඇයි ඒ සහනය ජනතාවට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්" 
කියලා. ඒ අහන අයට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, ඛනිජ ෙතල් මිල 
පහළ බැසීම ආරම්භ වුෙණ් පසු ගිය වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය් 
සිට කියලා.  

පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙදවතාවක් ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් ෙපටල්, ඩීසල්, භූමිෙතල් 
මිල ඉතා විශාල වශෙයන් අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමවර අය 
වැෙයනුත් භූමිෙතල් සඳහා රුපියල් 10ක සහනයක් ලබා දීපු බව 
හැම ෙදනාම දන්නවා. ෙමෙතක් කාලයක් රජයට හිතුණාම, 
අමාත්යාවරයාට හිතුණාම හිෙතන හිෙතන විධියට මිල අඩු වැඩි 
කළා. ඒ නිසා ආෙයෝජකයන්ට, ඉන්ධන ෙබදා හරින්නන්ට, 
ව්යාපාරිකයන්ට හිටි හැටිෙය් බලාෙපොෙරොත්තු රහිත තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ පාන්න  සිදු වූ ඒ යුගය දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය පධාන මහා භාණ්ඩාගාරෙය්  ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් හා ඒ නිලධාරින් 
සියලුෙදනාෙග්ම කැපවීෙමන් ඉන්ධන මිල සඳහා බලපාන හැම 
අංශයක් පිළිබඳවම, හැම කාරණයක් පිළිබඳවම සැලකිල්ල ෙයොමු 
කරවනවා.  

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙඩොලරෙය් උච්චාවචනය වීමත් සමඟම, 
ෙබොරෙතල් බැරලයක මිෙලහි උච්චාවචනය ඇතුළු ඒ සියලු 
කාරණා සැලකිල්ලට ෙගන රෙටහි ඉන්ධන මිල  තීරණය කරන 
මිල සූතයක් හඳුන්වා දීමට අපි සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ඉදිරි සතිය, ෙදක ඇතුළත කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඒ මිල සූතය ඉදිරිපත් කරනවා. ලබන වර්ෂෙය්දී අපි 
සියලු ෙදනාම කැමැති දවසක් ෙයෝජනා කරෙගන රෙට් ජනතාවට 
විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයකට මිල දැන ගැනීමට හැකිවන විධිෙය් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා හැටියට මම වැඩ භාරෙගන 
දැනට මාස හතරයි. මට කලින් හිටපු පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාත්, අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත්, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත් ඇතුළු හැම ෙකෙනකුම එතුමන්ලාෙග් 
යුගෙය් කළ යුතු කාර්යභාරය වගකීමකින් ඉටු කරන්න උපරිම 
උත්සාහ අරෙගන තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව එතුමන්ලාට ස්තුතිය 
පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද වනතුරු ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව,  ඛනිජ ෙතල් ෙතොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම තිබුණු   
පාඩු ලැබීමට ෙහේතු වූ යම් යම් කාරණා අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
හඳුනා ෙගන, ඊට අවශ්ය තීන්දු අරෙගන ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  

අද හැම ෙකෙනක්ම, "නළයක්" ගැන කථා කරනවා.  ෙමරෙට් 
එක නළයක් තිෙබනවා, අවුරුදු 70ක් පැරණි. හැම දාම ෙතල් 
කාන්දුවීම් ගැන කථා කරනවා. ඒ කාන්දුවීම සිදුවන නළයට 
අවුරුදු 50කට ආසන්නයි. හිටපු අමාත්ය  පාඨලී චම්පික රණවක 
අමාත්යතුමා ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන් මාර්ගෙයන් ඒ අඟල් 12 නළය 
පතිසංස්කරණය කිරීම ආරම්භ කරලා තිබුණා. අපට ෙද්ශීය 
වශෙයන් අලුත්වැඩියා කරන්න අපහසු තත්ත්වයක් තිෙබන තැන් 
12ක්  එහි තිෙබනවා. අඟල් 18 නළ ෙවනුවට, අනගි ෙලස ෙතල් 
පවාහනය කිරීම  සහතික වන ආකාරෙය් නළ පද්ධතියක් ඇති 
කිරීම සුදුසු බවට විෙශේෂඥයන් අපට උපෙදස්  දීලා තිෙබනවා. අපි 
ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලබා ෙගන  කඩිනමින්  ඒ 
නළ පද්ධතිය  සකස් කිරීමට කටයුතු කරනවා.   

අපි උපරිම ආකාරයට ප ෙයෝජනයට ෙනො ෙගන තිබුණු  
මුතුරාජෙවල  පර්යන්තය පෙයෝජනයට ගැනීම තුළින් වර්ෂයකට 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට ෙඩොලර් මිලියන 100ක ලාභයක් 
ලබා ගැනීමට හැකියාව තිෙබනවාය කියන එක මතක්  කරන්නට  

1791 1792 

[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] 
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ඕනෑ. අපි ඒ වැඩකටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු  
ආරම්භ ෙවනවාත් එක්කම ඛනිජ ෙතල් පර්යන්ත සමාගමට 
වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන ෙදකක ඉතිරියක් කර ගැනීමට 
හැකිෙවන බව අපි ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු 
ආරම්භ  කර තිෙබනවා. ෙම් වැඩපිළිෙවළ ආරම්භ කිරීම තුළින් පසු 
ගිය මාසෙය් වරාය ගාස්තු හැටියට ෙඩොලර් ෙදලක්ෂ 
හතලිසඅ්ටදාහක් ඉතිරි කර තිෙබනවා. ඒ කටයුතු  පූර්ණ 
ආකාරෙයන් ආරම්භ වුණාට පස්ෙසේ ඉතිරිවන ෙඩොලර් පමාණය 
තවත් වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඊට ෙපර විශාල පමාණයක පමාද 
නැව් ගාස්තු - demurrages - ෙගව්වා. ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ා 
ඉතිහාසෙය්  පසු ගිය අවුරුදු විස්ස තිහ ඇතුළත  පමාද නැව් ගාස්තු 
- demurrages - ෙනොෙගවූ මාසය හැටියට පසු ගිය  මාසය  සටහන් 
කරන්න පුළුවන් බව මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කරන්න  
කැමතියි.  

ඒ වාෙග්ම පවාහන ගාස්තු සම්බන්ධවත් කියන්න  ඕනෑ.  අෙප්  
ඛනිජ ෙතල් පවාහනය කරන්නන්ට  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව  
ෙගවන ගාස්තු අවස්ථානුකූලව ෙවනස් කිරීම තුළින්, 
පතිසංෙශෝධනය කිරිම තුළින්  මාසයකට රුපියල් මිලියන 
දහහතරක් ඉතිරි කරන්න අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. මිල 
සුතය කියාත්මක වුණාට පස්ෙසේ  මාසයකට ඉතිරි  කරන ෙම් 
මිලියන දහහතර තවත් වැඩි ෙවනවාය කියන එක ෙම් ගරු සභාවට  
පකාශ  කරන්න  ඕනෑ.  

අෙප් අලුත් වැඩ පිළෙවළ තුළ පරිසරය ෙවනුෙවන්, වාහන 
තදබදය නැති කිරිම ෙවනුෙවන් අපි දායකෙවලා තිෙබනවා.  
ෙකොළඹ නගරයට දිනකට ෙතල් බවුසර් 800ක් ඇතුළු ෙවන එක 
අද අපි නතර කර තිෙබනවා.  මුතුරාජෙවලින් අධිෙව්ගී මාර්ගය  
ඔස්ෙසේ ෙකොළඹ නගරයට  එන්ෙන් නැතිව, ෙතල් පවාහන කටයුතු  
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපට ෙම් තුළින් ෙබො ෙහෝවිට ඍජු 
වාසියක් ෙනොවුණත්, සමස්ත වශෙයන් රටට විශාල වාසියක්  
අත්පත්  කරෙගන තිෙබනවා. 

අපි නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී  කර ගැනීම ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් වනවිට ගූගල් තාක්ෂණය පාවිච්ච් කිරීම  
ෙකොෙලොන්නාව  සහ මුතුරාජෙවලින් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  ඒ 
තුළින් මාසයකට කිෙලෝමීටර්  දහදාහක් සඳහා ෙගවන ලද මුදල 
ඉතිරි කර ගන්නවා. අපි නිරපරාෙද්  මාසයකට කිෙලෝමීටර් 
දහදාහක් සඳහා වැඩිපුර  මුදල් ෙගවීම  අඩු කරෙගන තිෙබනවා. 
අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඛනිජ ෙතල්  සංස්ථාෙව් ඩිෙපෝ  සඳහාත් 
ලබන  මාසෙය් සිට  කියාත්මක කරනවා. ඒ තුළින් තවත්  කිෙලෝ  
මිටර් දහදාහකට ආසන්න  පමාණයකට ෙගවන මුදල්  මාසිකව  
ඉතිරි කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. ෙම්ක විශාල ඉතිරියක් 
හැටියට අෙප් ආයතනයට දැෙනනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න  ඕනෑ 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් පමණයි 

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතන පිළිබඳව කියන්නට ගිෙයොත් 

විනාඩි 2කින් නවත්වන්නට බැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා තිකුණාමලය Tank Farm 
එක ගැන කිව්වා. අෙප් රෙට් දැනට තිෙබන නීත්යනුකූල තත්ත්වය 
යටෙත් රටට උපරිම සහනය ලැෙබන විධියට අපි ඒ සඳහා වැඩ 

පිළිෙවළ ෙයෝජනා කරලා කියාත්මක කරන්නට අදහස් කරනවා. 
ආදායම ගැන කථා කරන විට අෙප් අමාත්යාශය යටෙත් තිෙබන  
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව මෑත ඉතිහාසෙය් පැත්තකට ෙවලා 
තිබුණු ව්යාපාරයක්. ෙමොකද, අපි ලාභ ලබන bunkeringවලින් 
පැත්තකට වුණා. අෙප් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුම  කියපු 
ආකාරයට අපි  කෘෂි නිෂ්පාදනවලින් පැත්තට වුණා. අද අපි කෘෂි 
නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් කරන්ෙන්,  ලංකාවට ආනයනය කරන 
ෙකෙනකුෙගන් අරෙගන විකිණීමයි. මම ගරු දුමින්ද දිසානායක 
ඇමතිතුමා සමඟත් ඒ පශ්නය ගැන කථා කළා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී 
ඒ කෘෂි නිෂ්පාදන අපිම ෙගන්වලා, නැවත ඒ ව්යාපාරයට එකතු 
ෙවන්නට කටයුතු කරනවා.  

අද ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව හැටියට අපි කරන්ෙන් පිට 
රටින් ලිහිසි ෙතල් ෙගනැල්ලා ෙමහි  විකිණීමයි. ෙම් රෙට් කම්හල් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික ආයතන තුනක් සමඟ තරග කරලා තමයි අපි 
ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්. අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ඒ 
කැබිනට් පතිකාව අනුමත වුණාම, නුදුරු අනාගතෙය්දීම ඛනිජ 
ෙතල් සමාගමටම අයිති අෙප් යන්තාගාරෙයන් නිපද ෙවන ලිහිසි 
ෙතල් අපි ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තාර 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි මීට වඩා සකීයව කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි පැත්තකට වුණු ගෑස් 
ව්යාපාරයට නැවතත් එකතු ෙවලා, ඒ ආකාරෙයනුත් ලාභ 
ලබන්නට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. අපට 
වැදගත්ම ෙද් තමයි ඛනිජ ෙතල් ගෙව්ෂණය. ඛනිජ ෙතල් 
ගෙව්ෂණය සඳහා අපට ඉතාම වැදගත් යුගයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය 
කිව්වා වාෙග්, ඛනිජ ෙතල් ගෙව්ෂණය සඳහා රුපියල් මිලියන 
160ක් ඉල්ලුවාම මිලියන 20ක් තමයි ෙවන් කෙළේ.  මම ඒ 
සම්බන්ධව අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුෙව්දී කථා කළාම,  
එතැනදී මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා මට ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
අවශ්ය කරන  මුදල් ලබා ෙදන්නම් කියලා. අපි ලබන මාසෙය් 
ඛනිජ ෙතල් ගෙව්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් තුන්ෙවනි 
සමාගම වුණු "ෙටෝටාල්" සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම aerial survey එකක් කරන්නට කැබිනට් 
පතිකාවක් අනුමත කරෙගන ඒ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. උතුරුකරෙය් තවත් seismic survey එකක් 
කිරීම සඳහා සිංගප්පූරු සමාගමක් සමඟ ගිවිසුම්ගත වීමටත් 
සියල්ල සූදානම් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දැනට 
ගෑස් තිෙබන බවට හඳුනා ෙගන ඇති අෙප් නිධි ෙදක සඳහා 
ආෙයෝජකයන් ෙගන ඒම සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ලබන අවුරුද්ෙද් මුලදී 
roadshow එකක් පටන් ගන්නට අදහස් කරනවා.  

ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු,  
ස්වාභාවික වායු භාවිතය ඉදිරි කාලය තුළ ලංකාෙව් ආරම්භ 
කරනවා කියන කාරණයත් මම පකාශ කරනවා. ඒ ස්වාභාවික 
වායු භාවිත කිරීම තුළින් අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලයට -විදුලි 
ක්ෙෂේතයට- දායකත්වය ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා.  

ෙම් කටයුතු ෙවනුෙවන් සහභාගි වුණු, දායක වුණු, ෙම් 
ෙවනුෙවන් මඟ ෙපන්වපු අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටින අතර, ඒ 
ෙවනුෙවන් අපිට හැම ෙවලාෙව්ම දායකත්වය ලබා ෙදන ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සියලු 
ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 6.13] 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යාංශය රෙට් ඉතාමත් සුවිෙශේෂී, සංෙව්දී යටිතල 
පහසුකමක් සපයන අමාත්යාංශයක් හැටියට අභිෙයෝග රාශියක් 
සමඟ ඉදිරියට යන අමාත්යාංශයක්.  එවැනි අමාත්යාංශයක වගකීම් 
මට පැවරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මා මුලින්ම  
ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා මඟ ෙපන්වීමක් කරන 
ගරු අගාමාත්ය  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් 
මණ්ඩලයත් මා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙබොෙහොම සාමූහිකත්වෙයන් යුතුව ඒ 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නට අපට වාසනාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාව මම 
ඉතාම සෙහෝදරත්වෙයන්  සිහිපත් කරනවා. හැම කාරණාවකදීම 
එතුමාෙග් සහාය ඉතාම දැඩිව අපට ලැෙබනවා. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සුෙර්න් බටෙගොඩ මැතිතුමා, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා, සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇතුළු 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් සියලු සෙහෝදරයන්, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අෙනකුත් අනුබද්ධ ආයතන සියල්ෙල් සභාපතිවරුන් ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලය සහ අපි ඉතාම සෙහෝදරත්වෙයන් යුතුව ෙම් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අද මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය අනුමත කරගැනීමට 
අමතරව  2015.06.08 දිනැති අංක 1918/2 දරන ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කර ගැනීමට තිෙබනවා. ෙමයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් 
සභාවට යම් විදුලි පාරිෙභෝගිකෙයකු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ 
විට එය විභාග කිරීමට විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ට  බල තල පැවරීමයි. 
මම එය ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින විවාද කරන ෙමම වැය ශීර්ෂය 
යටෙත් කථා කරද්දී ෙපොදුෙව් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳවත් 
කතා බහට ලක් වුණා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් විෙශේෂත්වයක් 
ෙලස මා දකින්ෙන්, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ජනපියත්වය සඳහා 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොවීමයි. ෙමය ඊට වඩා 
ෙබොෙහෝ දුර දිග බලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඉදිරි අවශ්යතාවන්, 
ජාතිෙය් ඉදිරි ගමන සඳහා සැලසුම් කළ අය වැය ෙල්ඛනයක්. අපි 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,  දැන් ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම, 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 13යි. අපි කියනවා 
රට ඉදිරියට  යන ගමෙන්දී,   අඩු ගණෙන් එය  සියයට 20ක්වත් 
වීම අවශ්යයි කියලා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් උත්සාහ කර 
තිෙබනවා,  එය සියයට 16.3ක් කරන්න. ඒක ජනපිය නැහැ. රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කර ගන්නවා කියන්ෙන් බදු අය කිරීමයි. ඉතින් ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය විෙව්චනයට ලක් කරන්නන්ට කරුණු ෙසොයා 
ගැනීමට ඉතාම පහසුයි. හැබැයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඊට වඩා 
එහා ගිය එකක්. ෙමය විෙව්චනයට බිය වූ, හුදු ජනපියතාව සඳහා 
පමණක් පිළිෙයල කළ අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොවන නිසා ඒ 
විෙව්චනය ඉවසාෙගන ඉදිරියට යෑෙම් වගකීමක් ෙම් ගරු සභාවට 
පැවෙරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මෙග් අමාත්යාංශය පැත්තට 
අවධානය ෙයොමු කෙළොත්,   අෙප් රට දකුණු ආසියාෙව් පැය 24ම 
විදුලිය සපයන රට බව අපට ආඩම්බරෙයන් කියන්න  පුළුවන්.  ඒ 
වාෙග්ම අපි සමස්ත විදුලි බල අවශ්යතාෙවන් සියයට 98ක් සපයා 
තිෙබනවා.  අද අපි ෙමගාෙවොට් 4,000කට ආසන්න පමාණයක්  
විදුලිය ජනනය කරන බවත් සඳහන් කළ යුතුයි.  ජල විදුලිෙයන් 
ෙමගාෙවොට් 1,375ක්, තාප බලාගාරවලින් ෙමගාෙවොට් 1,335ක්, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් ෙමගාෙවොට් 900ක් 
සහ සුළං ආදි පභව මඟින් ලබාගන්නා ෙමගාෙවොට් 440ක් 
වශෙයන් විදුලිය ජනනය කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, සමස්ත විදුලිය බල අවශ්යතාෙවන් සියයට 
98ක් සපයා තිබුණත්,  ෙගයි ෙදොරකඩටම විදුලි කණු ආවත්,  
විදුලිය පහසුකම් ලබා ෙනොගත් නිවාස 150,000කට ආසන්න 
පමාණයක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. විදුලි කණු කිහිපයකින් විදුලිය 
බලය ලබා ගත යුතු නිවාස 75,000කට ආසන්න පමාණයක් 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් සියලු පිරිසටත් ලබන ජනවාරි 31 
ආසන්න වන විට විදුලිය ලබා දීලා,  ෙම් රෙට් විදුලිය බලය සියයට 
සියයක්ම සැපයූවා කියන වාර්තාවට හිමිකම් කියමින් ජාතියක් 
වශෙයන් ඉදිරියට යන්න අපි සූදානම්. ඒ සඳහා අපි ඉතා පහසු 
ණය කමෙව්දයක් සමෘද්ධි අධිකාරිය සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් වන 
ෙකොට කියාත්මක කරනවා. එක පැත්තකින් අපි එය විදුලි 
සත්කාරයක් හැටියටත් සලකනවා. ඒ වාෙග්ම එය රෙට් ඉදිරි 
ගමනට ඉතාම වැදගත් වන ෙදයක් හැටියට අපි දකිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, උතුර පළාත සහ නැ ෙඟනහිර පළාත 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරුන් කීපෙදෙනක්  නැවත පදිංචි 
කරවන්නන්ෙග් නිවාසවල විදුලිය පශ්නය ගැන කිව්වා. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් මිලියන 105ක් ෙවන් කර තිෙබනවා, 
උතුර පළාෙත් අලුතින් පදිංචි වන ජනතාවට ෙනොමිෙල් විදුලිය 
සපයා දීමට. මන්නාරෙම් ගරු මන්තීවරුන් ෙදපළක්ම සඳහන් 
කළා, ඔවුන්ෙග් පෙද්ශවල සිදු වන විදුලිය බිඳ වැටීම් පිළිබඳව. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ දිස්තික්කවලට ගිහිල්ලාම ඒ පශ්න පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා ඔවුන්ට විසඳුම් ලබා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ඊළඟට, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන පධානම ෙද් තමයි,  
කාර්යක්ෂම  විදුලි සැපයුම.  අවශ්ය ෙවෝල්ටීයතාව, අඩුම බිඳ 
වැටීම් සහිතව විදුලිය පහසුකම ලබා දීම. අපි ඒ අභිෙයෝගයටත් 
මුහුණ දීමට දැන් සූදානම්. ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය කාලයක් තිස්ෙසේ විවිධ අර්බුදවලට මුහුණ දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්  ෙතල් මිල අධික වීම, නියඟය ආදි කාරණා ඉන් 
කීපයක්.  

මෙග් අමාත්යාංශෙය් මීට ෙපර හිටපු අමාත්යවරුන්වත් මා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් යුතුව සිහිපත් කරනවා. මෑතක් වන තුරු විදුලි බල 
හා බලශක්ති අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ   ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක අමාත්යතුමාත්, මීට කලින් කථා කළ අෙප් ගරු 
පවිතා වන්නිආරච්චි හිටපු ඇමතිතුමිය ආදි සියලුෙදනාම ෙම් 
අභිෙයෝග ජය ගන්න විවිධ ආකාරෙයන් ෙවෙහස දැරුවා. ෙම් 
වර්ෂෙය්දී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අවම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 15,000කට එහා ගිය ලාභයක් ලබාවි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කාලගුණ තත්ත්වය, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් කියාකාරී තත්ත්වය  ආදි සියලු 
කාරණාත් එක්ක ගත් විට අපට ඒ අවස්ථාව උදා කර ගන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.   

ඒ වාෙග්ම අපට අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන එල්ටීඑල් 
ෙහෝල්ඩිංස් ආයතනය ගැන කථා කළා. අපට සතුටින් කියන්න 
පුළුවන්, ජාත්යන්තර විදුලි නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ වූ ආයතනයක් 
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බවට අද එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩිංස ් ආයතනය පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. බංග්ලාෙද්ශය, ෙකන්යාව, ඉතිෙයෝපියාව වාෙග් රටවලට 
transformers සැපයීමට අමතරව, විෙශේෂ විදුලි ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීමටත් ඔවුන් ඍජුවම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අෙනකුත් ආයතනත් ෙම් ර ට ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී 
එවැනි ෙසේවාවක්  කියාත්මක කරන ආයතන බවට පත් ෙවයි 
කියලා හිතනවා.  

Smart meters පිළිබඳවත් සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, විදුලි බිල අඩු කිරීම සම්බන්ධව අපට ෙලොකු 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. රාතී හතත්, නවයත් අතර තමයි 
ලංකාෙව් වැඩිම විදුලි පරිෙභෝජනයක් සිදු වන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
ජනතාවට මඟ ෙපන්වීමක් හැටියට අපි smart meters ලබා දීමට  
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අද ඉන්න විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් 
ලක්ෂ දහසයකට, විස්සකට ආසන්න පමාණයක් ෙම් smart 
meters පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාරිෙභෝගිකයන්. ෙම් තුළින් 
ඔවුන්ට මඟ ෙපන්වීමක් කරන්න අපට පුළුවන්. රාතී හතත්, 
නවයත් අතර තිෙබන දැඩි විදුලි ඉල්ලුම නිසා විදුලිය උත්පාදනය 
කිරීමට යන ඉහළ පිරිවැය අවම කර ගැනීම සඳහා රාතී හතත්, 
නවයත් අතර ෙනොවන ෙව්ලාවල විදුලිය භාවිතා කරන්න හුරු වන 
ෙලස ඔවුන් දැනුවත් කරන්න අපට පුළුවන්. ෙම් smart meter එක 
තුළින් අපට ඒක ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ අත්යවශ්ය අවස්ථාෙව්දී 
විදුලිය භාවිත ෙනොකිරීම ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට යම් සහනයක් ලබා 
දීම සඳහාත් අපි ඉදිරිෙය්දී යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනටමත් ෙම් meters නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයත්, ඒ වාෙග්ම ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලයත් සාර්ථක පර්ෙය්ෂණයක් කියාත්මක කරමින් 
පවතිනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන තවත් ආයතනයක් හැටියට 
සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය පිළිබඳවත් කථා කළ යුතුයි. විදුලි බල 
සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් ඔවුන් විශාල කාර්ය භාරයක් කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් පරිදි හැම රාජ්ය ආයතනයකටම 
විදුලි බල කළමනාකරුෙවකු පත් කරන්න. අවම වශෙයන් සියයට 
දහයකින් එම ආයතනෙය් විදුලි භාවිතය අඩු කිරීම ඔහුෙග් වග 
කීමක් හැටියට පරවලා, ඒ තුළින් ඔවුන් ඇගයීමට ලක් කිරීෙම් 
කමෙව්දයකුත් දියත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම විදුලි සංරක්ෂණය තුළින් සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය ෙම් 
වන විටත් ෙමගාෙවොට් 500ක පමණ ධාරිතාෙවන් යුත් විදුලි 
බලාගාරයකින් නිපදවන විදුලිය පමාණයට සමාන විදුලිය 
පමාණයක් ඉතිරි කිරීම සඳහා වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා 
කියන වාර්තාව අප සතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දිගින් දිගටම කථා 
වුණා, සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මඟින් ලබා ෙදන ෙම් බලපත 
සමහර විට කියාත්මක භාවයට පත් ෙනොවී දිගින් දිගටම පවත්වා 
ගැනීම, ඒවා විවිධාකාරෙයන් ෙවෙළඳ ව්යාපාර බවට පත් කර 
ගැනීම, විකිණීම පිළිබඳව. ඒවා වැළැක්වීම සඳහා ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළ ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, වර්ෂයක් තුළ 
කියාත්මක ෙනොවූ එවැනි බලපත ෙදසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් 
වනවා කියලා. මම හිතන විධියට ඒකත් අෙප් ගමනට ෙබොෙහෝ 
වැදගත් ෙව්වි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව ගැන කථා ෙකරුණා. අෙප් ඉදිරි 
සැලසුම් සියල්ෙල්ම ඉතා පැහැදිලිව තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඉදිරි 
විදුලි උත්පාදනෙය් වැඩි බරක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව සඳහා 
ලබා ෙදන්නයි. අපට තිබුණු එක් අභිෙයෝගයක් තමයි 2030 වසර 
දක්වා වූ අෙප් විදුලි ජනන වැඩසටහන වඩාත් කමානුකූල කර 
ගැනීම සහ වඩාත් යථාර්ථවාදී කර ගැනීම. ඒ වග කීම අපට 
තිබුණා. මම ඒ සඳහා ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුෙව් අවසාන 

සාකච්ඡාව අද උෙද් වරුෙව් පැය කිහිපයක් තිස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි පැවැත්වූවා. ඉතා නුදුරු අනාගතෙය්දී ෙම් 
රටට අවශ්ය පාෙයෝගික විදුලි ජනන වැඩසටහනක් ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, රටටත් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් හැකියාව ඒ තුළින් අපට ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

මන්නාරම සුළං බල විදුලි ව්යාපෘතිය ගැන කථා ෙකරුණා. 
අපට කාලයක් අභිෙයෝගයක්ව තිබුණා, අපි ඒ පළමු ෙමගා ෙවොට් 
සියය හරි නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්ය අරමුදල් සපයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. අපි සතුෙටන් කියනවා, දිවි නැගුම අරමුදල 
පෙයෝජනයට ගනිමින් ඒ අරමුදලටත් ෙහොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා 
ෙදමින්, ඒ අරමුදලටත් ෙහොඳ පතිපාදන ලබා ෙදමින්, ෙහොඳ 
ආෙයෝජනයක් බවට පත් කරමින් ෙම් ව්යාපෘතිෙය් පළමුවන 
ෙමගා ෙවොට් සියය නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන්න අපි 
දැනටමත් සූදානම් බව. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් තිෙබන තත්ත්වයත් 
එක්ක ගල් අඟුරු භාවිතය පිළිබඳව අපි විවිධ අභිෙයෝගවලට, විවිධ 
තීන්දු තීරණවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැනත් අෙප්           
හැම ඉදිරි වැඩසටහනකදීම අවධානයට ලක් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගල් අඟුරු බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් 
අපට තවත් අභිෙයෝගයක් තිබුණා, ගරු සභාපතිතුමනි. අෙප් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ලක් විජය බලාගාරයට ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීෙම්දී එහි විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක්, 
අභිෙයෝගයක් අපට තිබුණා.  

ෙම් වන විට ජනාධිපතිතුමා  ඒ ෙවනුෙවන් පරීක්ෂණ 
කමිටුවකුත් පත් කර තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, එෙතක් තිබුණු 
යම් ආකාරයක වූ ඒකාධිකාරය බිඳ දමමින්, වඩාත් 
පාරදෘශ්යභාවෙයන් යුතු කමෙව්දයක් තුළ අඩු මිලට ගල් අඟුරු 
මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දයට අවතීර්ණවීමට අපට පුළුවන් වුණා. 
ඒක රටක් වශෙයන් බැලුෙවොත්, ඉතාම වැදගත්. එක් වර්ෂයක ගල් 
අඟුරු අවශ්යතාව රුපියල් බිලියන 65ට වඩා එහා යන දැවැන්ත 
මිලදී ගන්ෙනක්, විදුලි බල මණ්ඩලය. ඒ නිසා එහි කමවත්භාවය 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයටත් ඉතා දැඩිව බලපානවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ඒ වාෙග්ම අපි හැම විටම පිළිගන්නවා, අභිෙයෝග ජය ගන්නා 
ආයතනයකට තෘප්තිමත් ෙසේවක මණ්ඩලයක අවශ්යතාවක් 
තිෙබන බව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මිනිස්බල (අනියම්) සැපයුම් සමාගම් 
හරහා ලබා ගත් ෙසේවකයින් 5,500 ෙදෙනකුට වැඩි පමාණයක් 
විදුලි බල මණ්ඩල ෙය් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපොෙරොන්දුවක් තිබුණා, ඔවුන්ට 
නියමාකාරෙයන් ස්ථිර ෙසේවකයින් බවට පත්වීමට අවශ්ය මාර්ගය 
සකස් කර ෙදන බවට. අපි සතුටු ෙවනවා, අප ෙම් අමාත්යාංශය 
භාර ෙගන මාස තුනක වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළදී ඒ සම්බන්ධව 
කටයුතු කිරීමට හැකිවීම ගැන. ඒ අනුව ලබන 17 වැනි දා අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් හා 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් සහභාගිත්වෙයන් අපි 
ෙම් 5,500 ෙදනාෙගන් පළමුවැනි 2,500 ෙදනා විදුලි බල 
මණ්ඩලෙය් ස්ථිර ෙසේවකයන් බවට පත් කිරීෙම් විෙශේෂ අවස්ථාව 
සමරන්නත් වාසනාවන්ත ෙවලා තිෙබනවා. ඉතුරු ෙසේවකයින්ටත් 
සාධාරණ මාර්ගයක් සලසා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයනුත් අප අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ අනුව විදුලි බල 
මණ්ඩලෙය් තිෙබන බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය අනුව, සුදුසුකම් 
පරීක්ෂා කර ඉතුරු ෙසේවකයින් සම්බන්ධවත් ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 
කිරීමට අප  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙපන් නිතර අහන තවත් පශ්නයක් 
තමයි, අලුතින් හඳුන්වා දුන් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ෙද් සියයට 
හතර අප ෙකොෙහොමද ගළපා ගන්ෙන් කියන කාරණය. අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, අප කිසි ෙසේත්ම විදුලි බිලට, විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයාට ඒ සියයට හතෙර් බර ෙයොදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

1797 1798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. අපි මුදල් අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා 
කරමින් පවතිනවා, පාරිෙභෝගිකයා මත ඒ බර ෙයොදන්ෙන් නැතුව 
ෙකොෙහොමද ෙමය කළමනාකරණය කර ගන්ෙන් කියා.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන විවිධ කථා කිව්වා. විදුලි 
බල මණ්ඩලෙය් කිසිම අංශයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ කියා මා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. හැබැයි, 
ඉදිරිෙය්දී විදුලි ජනන පද්ධතිය සකස් කිරීෙම්දී ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් හැකියාව ෙද්ශීයවත්, ජාත්යන්තරවත් අපට එකතු කර 
ගැනීමට අවශ්ය ෙවනවා. අපි ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ෙම් සියල්ෙල් අවසානය හැටියට ෙම් රටට විදුලිය ලබා දීෙම් 
ඉලක්කය සියයට සියයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමටත්, පැය 24ම 
කාර්යක්ෂම විදුලි ෙසේවාවක් ෙම් රෙට් ජනතාවට සපයා දීමටත් අප 
බලාෙපොරාත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් 
උපරිම තෘප්තිමත් වූ විදුලිය නිෂ්පාදනයක් ෙම් රටට ඇති කිරීමටත්, 
විදුලිය නාස්තිය අවම කිරීමටත්, පිරිවැය අවම කිරීමටත්, ඒ පිරිවැය 
අවම කිරීෙම් පතිලාභය අවසාන වශෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ලබා දීමටත් අපි සියලු ෙදනා ෙබොෙහොම ඒකමතිකව -ෙම් සියලු 
අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ ෙදමින්- කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන බව ෙම් ගරු සභාවට ඉතාම ෙගෞරවෙයන් පකාශ කරමින් මා 
හට කථා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව ගරු සභාපතිතුමාට 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතියත් පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 
 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 669,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 1,852,480,000 

   
“122  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,852,480,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 471,000,000 

 
“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 471,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 221,000,000 
 
“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 221,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

210 වන ශීර්ෂය. - පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 221,000,000 

 

"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 221,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       

රු. 18,000,000 
 

"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 18,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
211 වන ශීර්ෂය.- රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,904,000,000 

 

"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන  වියදම 
සඳහා රු. 1,904,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,      

රු. 98,000,000 
 

"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 98,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 669,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  1,852,480,000 
 

“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,852,480,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 471,000,000 

  

“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 471,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 221,000,000 

 

“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 221,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  210.- தகவல் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 221,000,000 

 

“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 221,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 18,000,000 

 

“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 18,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  211.- அரசாங்க அச்சகத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,904,000,000 

 
“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,904,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 98,000,000 

 

“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 98,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question, "That the sum of Rs. 669,000,000, for Head 122,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 1,852,480,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,852,480,000, for Head 122, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 471,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 471,000,000, for Head 122,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 221,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 221,000,000, for Head 122, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 210. -  DEPARTMENT OF INFORMATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 221,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 221,000,000, for Head 210,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 18,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 18,000,000, for Head 210, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 211.  -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTER 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 1,904,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,904,000,000, for Head 211,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

1801 1802 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 98,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 98,000,000, for Head 211, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"150 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  130 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

150 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
     01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

   රු.  11 ,500,000 
 

"150 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  11 ,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
150 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  80 ,000,000 
  

"150 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  80 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

150 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
     02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,    

   රු.  60 ,000,000 
 

"150 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  60 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

150 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 130,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 
தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 11,500,000 

 

“தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 11,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 80,000,000 

 
“தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 80,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 60,000,000  
 

“தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 60,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  150, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 130,000,000, for Head 150,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 150, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 11,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 11,500,000, for Head 150, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 150, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 80,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 80,000,000, for Head 150,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 150, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 60,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 60,000,000, for Head 150, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 150, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
“119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 294,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

1803 1804 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 12,100,000 

 

 
“119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 

 
119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 184,000,000 

 

“119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 184,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,          
රු. 747,200,000 

 

“119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 747,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 

119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

 
“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 294,100,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  

தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  12,100,000 

 
“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  184,000,000 

 
“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 184,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 747,200,000 

 
“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 747,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
Question, "That the sum of Rs. 294,100,000, for Head 119, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 12,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,100,000, for Head 119, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 184,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 184,000,000, for Head 119, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 747,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 747,200,000, for Head 119, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 14 වන සඳුදා. 

 
 
அப்ெபா  பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 

பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2015 சம்பர் 14, திங்கட்கிழைம. 

 

 
It being  6.30  p.m., the  Hon. Chairman left the Chair to report 

Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 14th  

December, 2015. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකා විදුලිබල පනත : නිෙයෝගය 
இலங்ைக மின்சாரச் சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள் 
SRI LANKA ELECTRICITY ACT: REGULATION 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2009 අංක 20 දරන ශී ලංකා විදුලිබල පනෙත් 54 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත විදුලිබල 
(විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ෙග් කාර්යය, කර්තව්ය හා කාර්යය පටිපාටි) පිළිබඳව 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ජුනි 8 දිනැති 
අංක 1918/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.11.21 
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

කල්තැබීම   
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් 14 වන සඳුදා              
පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 
28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 14, திங்கட்கிழைம  

.ப.  9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 

14th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015 
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නිෙව්දන : 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 

කාරක සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය 
කාර්යාලය පිළිබඳ ෙල්ඛන 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

 
වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයින් සමඟ කළ සාකච්ඡාව:  

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
Documents Related to Sectoral Oversight 

Committees, Committee on Public Finance and 
Parliamentary Budget Office     

     
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
TALKS WITH TRADE UNION REPRESENTATIVES:  

Statement by Hon. Prime Minister 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள், அரசாங்க நிதிக் 

கு  மற் ம் பாரா மன்ற வர  ெசல த் திட்ட 
அ வலகம் பற்றிய ஆவணங்கள் 

 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

 
ெதாழிற் சங்கப் பிரதிநிதிக டனான கலந் ைரயாடல்:  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின  கூற்  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [දහනවවන ෙවන් 
කළ දිනය] : 

[ශීර්ෂ 153, 286, 287, 288, 327 (ඉඩම් ); ශීර්ෂ 118, 
281, 285 ( කෘෂිකර්ම );  ශීර්ෂ 145, 204, 232, 
326 (බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු )] - කාරක සභාෙව්දී සලකා 
බලන ලදී 

 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව : 
  සාමුහික ගිවිසුම අලුත් කිරීම 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட 
பத்ெதான்பதாம் நாள்] : 
[தைலப் கள் 153, 286, 287, 288, 327 (காணி); 

தைலப் கள் 118, 281, 285 (கமத்ெதாழில்); 
தைலப் கள் 145, 204, 232, 326 (சிைறச் 
சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள்)] 
–  கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 கூட்  ஒப்பந்தத்ைதப் ப்பித்தல் 

APPROPRIATION BILL, 2016 – [Nineteenth Allotted 
Day]: 

    Considered in Committee – [Heads 153, 286, 287, 288, 
327 (Lands);  Heads 118, 281, 285 (Agriculture); 
Heads 145, 204, 232, 326 (Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs)]   

 

ADJOURNMENT MOTION: 
  Renewal of Collective Agreement 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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—————————————- 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලය 

පිළිබඳ ෙල්ඛන 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள், அரசாங்க நிதிக் 
கு  மற் ம் பாரா மன்ற வர  ெசல த்திட்ட 

அ வலகம் பற்றிய ஆவணங்கள் 
DOCUMENTS RELATED TO SECTORAL OVERSIGHT 

COMMITTEES, COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE AND 
PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 

සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලය - Sectoral 
Oversight Committees, Committee on Public Finance, 
Parliamentary Budget Office - පිළිබඳ ෙල්ඛනයන් සියලුම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා සභා ෙම්සය මත 
තබා ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙදසැම්බර් 14වන සඳුදා, එනම් අද දින පූර්ව භාග 10.30ට මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි 
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් 
දීමට කැමත්ෙතමි. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ආඬිගම, බ/ගල්කුලිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. 
පියංගිකා ෙහේමමාලි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙකොට්ටුකච්චිය, වැව අසල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී. 
පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, මැලදුමපත, අංක 34/12 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
බී.ජී. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතෙල්, පඬිවිට ජනපදය, අංක 06 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පී.ඩබ්ලිව්. වසන්තා මෙනෝරංජනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) තිකුණාමලය, චීන වරාය ෙපොලිස ් ෙසේවාසථ් පුහුණු 
ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ආර්. වසන්ත කුමාරෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතෙල්, දුම්ෙකොළවත්ත, මාතෙල්වත්ත, අංක 154/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි යූ.ජී. ශීමති ඉන්දෙසේකර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) පලාපත්වල, කුරුණෑගල පාර, අංක 60 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි උෙබ්ෙසේකර ගුණවර්ධන ඇලන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිකුණාමලය, චීන වරාය, නුවර පාර, 

5 කණුව, ෙර්වත පටුමග, අංක 103/5 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ෙටෝනි එස්. බදුෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පානදුර, අලුෙබෝමුල්ල, ෙබලිකැෙල්, 

අංක 431/සී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. කරුණාදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පළිගන්වමි. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙකොෙහොලාන, උප තැපැල් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන 

වැඩ බලන උප තැපැල් සථ්ානාධිපති ඒ.ඒ. පද්මිණී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතර, මැද්දවත්ත, ලක්ෂවත්ත, අංක 51 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.ඊ.ෙජ්. කරුණාතිලක මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) මාතර, වැවහමන්දූව, සුරච්චිය, අංක 35/1ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ඩබ්ලිව්. පියන්ත කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) මාතර, හිත්තැටිය-මැද, “උදය” යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්එල්.ෙජ්. කමලානි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක  

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙසවනගල, මහගම ජනපදය, හත්ෙපෝරුව, "ජයවිලා" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එච්.ෙක්. ජයෙසේකර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) අම්බලන්ෙගොඩ, ධර්මපාල මාවත, අංක 33 නාලනී 
අමරසිංහ බාෙර් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ටිලන් ගුෙන්ෂ් 
අමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

රිය අනතුරු අවම කිරීම : කියා මාර්ග 
வாகன விபத் க்கைளக் குைறத்தல் : நடவ க்ைக 

MINIMIZING ROAD ACCIDENTS: ACTION TO BE TAKEN 
84/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2014.06.30 දින සිට 2015.06.30 දින දක්වා සිදු වූ 
රිය අනතුරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම රිය අනතුරු මඟින් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මරණ සිදු වූ අනතුරට ආසන්නතම ෙහේතුව එක් 
එක් අනතුර අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ෙම් අනුව වැඩිම මරණ පමාණයක් සිදු වූ ෙහේතුව 
කවෙර්ද; එහි අගය පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i)  ශී ලංකාව තුළ රිය අනතුරු අවම කිරීමට කටයුතු 

කරන්ෙන්ද;  
 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් කවෙර්ද;  
 (iii) එම සැලසුම්වල කියාත්මක කළ හා ෙනොකළ 

සැලසුම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2014.06.30 ஆம் திகதி தல் 2015.06.30ஆம் 
திகதிவைர நைடெபற்ற வாகன விபத் க்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )  ேமற்ப  வாகன விபத் க்களின் லம் 
சம்பவித்த மரணங்களின் எண்ணிக்ைக  யா ; 

 ( i ii )  இம்மரணங்கள் சம்பவித்த விபத் க்க க்கான 
மிக ெந ங்கிய காரணம் ஒவ்ெவா  
விபத்தின்ப  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iv )  இதன்ப  அதிகப்ப யான மரணங்கள் 
சம்பவித்ததற்கான காரணம் யா , அதன் 
ெப மானம் சத தமாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i )  இலங்ைகயில் வாகன விபத் க்கைளக் 
குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii )  ஆெமனில், அதற்கான திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iii )  இத்திட்டங்களில் ெசயற்ப த்தப்பட்ட மற் ம் 
ெசயற்ப த்தப்படாத திட்டங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicle accidents that 
happened during the period from 
30.06.2014 to 30.06.2015; 

 (ii) the number of deaths that occurred due to 
those accidents; 

 (iii) the imminent reason for the vehicle 
accidents that caused the aforesaid deaths 
separately, according to each of the 
aforesaid accidents; and 

 (iv) the reason for most of the deaths and that 
number as a percentage? 

1811 1812 
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(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to minimize 
the vehicle accidents in Sri Lanka; 

 (ii) if so, what those plans are; and 

 (iii) the plans that have been implemented and 
the plans that have not been implemented, 
out of the aforesaid plans? 

(c) If not, why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 36046 (තිස ්හයදහස ්හතළිස ්හයයි) 

 (ii) 2676 (ෙදදහස ්හයසිය හැත්තෑ හයයි) 

 (iii)  

 

 (iv) අපරීක්ෂාකාරී හා ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස රිය 
පැදවීම.  

  සියයට 48.87 (සියයට හතළිස ් අටයි දශම අටයි 
හතයි) 

(ආ) (i)  ඔව්. 

 (ii) පවතින නීතිය දැඩිව කියාත්මක කිරීම. 

  රථවාහන නීතිය දැඩිව උල්ලංඝනය කිරීෙම් 
පමුඛත්වයක් ඇති වැරදි ඉලක්ක කරෙගන 

අනතුර සිදු වීමට ආසන්නතම 
ෙහේතුව 

මාර්ග අනතුරු 
ගණන 

අපරීක්ෂාකාරී හා ෙනොසැලකිලිමත් 
ෙලස රිය පැදවීම 

     1244 

රථෙය් අධික ෙව්ගය හා පාලනය 
කරගත ෙනොහැකි වීම 

     558 

වැරදි ෙලස ඉසස්ර කිරීම      148 

දකුණට බරව ධාවනය කිරීම      110 

ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස මාර්ගෙය් 
රිය පැදවීම 

       88 

බීමත්ව රිය පැදවීම        82 

රියදුරන්ට නින්ද යාම ෙහේතුෙවන්        38 

පදිකයන්ෙග් ෙනොසැලකිල්ල 
ෙහේතුෙවන් 

       31 

අතුරු මාර්ගයක සිට පධාන 
මාර්ගයට රථය පිවිසීෙම්දී 

       26 

පධාන මාර්ගෙය් සිට අතුරු 
මාර්ගයට රථය පිවිසීෙම්දී 

       23 

රථෙය් කාර්මික ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන්        11 

මාර්ග ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන්          1 

ෙවනත් (බඩු පැටවීමට යාෙම්දී 
බහාලුම් ෙදකක් අතරට සිර වී) 

         1 

ෙහේතුවක් / වාහනයක් ෙනොදන්නා 
පලා යාම් 

     116 

රථවාහන නීති දැඩිව බලාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කිරීම.  

  රථවාහන ෙපොලීසිය ෙවත ලබා ෙදන පුහුණුව වැඩි 
කිරීම. 

  පළාත් ෙපොලිස ්මූලසථ්ාන සහ මාර්ග ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ කටයුතු කරන ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වී 
රථ වාහන කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළ සකස ්
කිරීම. 

  මාර්ග භාවිත කරන්නන් දැනුවත් කිරීම හා 
ඔවුන්ෙග් ආකල්ප දියුණු කිරීම. 

  මංතීරු පිළිබඳ විනය පවත්වා නඩු ලබා ගැනීම. 

  හදිසි අනතුරු දත්ත සඳහා පරිගණක ලබා දීම. 

  විෙශේෂෙයන් රථ වාහන තදබදය වැඩිවීම නිසා ෙම් 
සම්බන්ධව පශන් තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
'ෙමගෙපොලිස'් අමාත්යාංශය, පවාහන 
අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය ෙම් සෑම එකක්ම එකතු ෙවලා 
කමිටුවකුත් පත් කර තිෙබනවා, රථ වාහන 
තදබදය අවම කරන්න කටයුතු ආරම්භ කරන්න. 
ෙම්ක දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් ෙවනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ රථ 
වාහන තදබදය ෙලොකු පශන්යක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ආශිතව එන අනතුරුත් ඒ නිසා 
විශාල පශන්යක් ෙවලා තිෙබනවා.   

 (iii) ඉහත සැලසුම් සියල්ල ෙම් වන විට කියාත්මක 
ෙවමින් පවතී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පශ්නයට සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන නීතිය 

හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන ගරු අමාත්යතුමාට මාෙග් 
ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි.  2014 ජුනි 30 දින සිට 2015 ජුනි 30 දක්වා අවුරුද්ද 
ඇතුළත ෙම් රෙට් රිය අනතුරු 36,046ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනතුරුවලින් මරණ 2,676ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපිට 
කිසිෙසේත්ම අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එයිනුත් වැඩි පතිශතයක්, ගරු ඇමතිතුමා 
කියපු විධියට සියයට 47.87ක්, නැත්නම් සියයට 50කට ආසන්න 
පමාණයක් අපරික්ෂාකාරී රිය පැදවීම් නිසා සිදු වූ අනතුරු. 
අපරික්ෂාකාරීව රිය පැදවීම සහ බීමත්ව රිය පැදවීම කියන 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, ෙපොලීසියට එවැනි 
වරදකරුවන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගැනීමට තිෙබන අවස්ථා 
මීටත් වඩා වැඩියි, ෙපොලිස් නිලධාරින් වැඩි පිරිසක් ෙසේවෙය් 
ඉන්නවා නම්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් වැඩි 
පිරිසක් ෙසේවයට එක් කර ගැනීමට ලබන්නා වූ 2016 අවුරුද්ෙද් 
අමාත්යාංශයට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ, දැක්ම ෙමොකක්ද කියා මම  
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා 

කරන කටයුතුවලට ෙයොදවන්න ෙපොලීසිෙය් බඳවා ෙගන සිටින 
පමාණය ෙපොලිස් රාජකාරිවලට සෑෙහනවාද යන්න පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසොයන්න දැනට අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අය 
ෙසේවයට ෙයදිය යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් අධ්යයනය කරනවා. 
අලුත් ෙපොලිස් ස්ථාන ඇති කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ හැම ෙදයක් ගැනම අද අධ්යයනය කරමින් යනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අෙප් ගරු මන්තීතුමා අහන පශ්නයට 
මට නිශ්චිත පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ. නමුත් ඒ කරුණු ගැන ෙසොයා 
බලා අවශ්ය විධියට ඒ එන උපෙදස් අනුව අපි කටයුතු කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙකොළඹ නගරය සහ ඒ අවට මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව ෙපරට වඩා 
වැඩි අධීක්ෂණයක් සහ පසුවිපරමක් කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් CCTV කැමරා පද්ධතිය නිසා, නැත්නම් 
ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතිය නිසා. හැබැයි අපි දන්නවා, ෙකොළඹ 
නගරය වාෙග්ම තවත් ෙබොෙහෝ නගරවල ෙම් CCTV කැමරා 
පද්ධතිවල අවශ්යතාව තිෙබන බව. ඒ නිසා ඔෙබ් අමාත්යාංශය 
2016 අවුරුද්ෙද්දී ෙම් සඳහා වැඩි මුදල් පතිපාදනයක් ෙයොදවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? ඇත්තටම ෙම් CCTV කැමරා 
පද්ධතිය කාලීන අවශ්යතාවක්. මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව, traffic 
එක පිළිබඳව තීන්දු ගන්න, වාහන park කරන ස්ථාන ෙහොයන්න, 
ෙවනත් අපරාධ පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරන්න ෙමය ඉතා වැදගත් 
ෙවනවා. ෙකොළඹ නගරය වාෙග්ම රෙට් අෙනක් නගරවලට 
CCTV කැමරා පද්ධති ස්ථාපනය කරන්න අමාත්යාංශය 2016 
අවුරුද්දට ෙකොපමණ ආෙයෝජනයක් කරන්න සැලසුම් කරලා 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අය වැය ගැන කථා කළ මෙග් පළමුවැනි කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 

සඳහන් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. We are doing a 
comprehensive study on modernization.  Rupees thousand 
million has been allocated for implementing a 
comprehensive IT system. Though I say “IT”, I think, that is 
a wrong word to use there. Not just CCTV cameras, ගරු 
කථානායකතුමනි, 119 call එකකට ෙපොලීසිය කියාත්මක වීෙම්දී 
ෙපොලීසියට සංවිධානාත්මකව ඒක කරන්න පුළුවන් ෙවන්න 
අවශ්ය තාක්ෂණය හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන අපි අධ්යයනයක් කරනවා. ඒ කටයුතු කියාත්මක 
කරන්න 2016 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. එතැනින් ඒක නතර වන්ෙන් නැහැ. ඒක අපට දීර්ඝ 
කාලීනව කරන්න ෙවනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මාර්ග සඳහා ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයදවීම වාෙග්ම, සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම නිශ්චිත ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් ෙයදවීම රිය 
අනතුරු වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ෙවනත් අපරාධ මර්දනය කිරීෙම් 
කාරණෙය්දී ඉතා වැදගත් කටයුත්තක්. නමුත්, ඒකටත් නිලධාරි 

හිඟය බරපතළ විධියට බලපාලා තිෙබනවා. ඇත්තටම එක 
නිලධාරිෙයක් ෙනෙවයි, ගාම නිලධාරි වසමකට ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් පමණ ෙයොදවන්න පුළුවන් නම් ෙමහි 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අමාත්යාංශෙය් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න බැරිද? ගාම නිලධාරි වසමකට අඩුම 
ගණෙන් නිශ්චිත ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් පෙද්ශෙය් 
ෙපොලිස් ස්ථානයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වන විධියට ෙයෙදව්ෙවොත්, 
ෙම් අපරාධ රැල්ල සහ ඒවා මර්දනය පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට මා පිළිතුරු දුන් 

ආකාරයට අප cadre එක ගැන සලකා බලද්දි, ඒ අයෙග් රාජකාරි 
සංෙශෝධනය කිරීම ගැන අවධානය ෙයොමු කරද්දි ෙම් කාරණයත් 
අප සලකා බලන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-187/'15-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාලය සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මාතර-මාතර පශ්න වගයක්.   

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වලා 
නීතිපති උපෙදස් පතලා යවා තිෙබන නිසා පැහැදිලි පිළිතුරක් 
සපයන්න මා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට මාස එෙකොළහකට ෙපර, ජනවාරි 

09වැනිදා සිදු වුණා යයි කියන සිද්ධියක් ෙමය. රජෙය් කැබිනට් 
මාධ්ය පකාශකවරයා අරලියගහ මන්දිරෙය් කුමන්තණයක් සිදු 
වුණා කියා විසිඑක්වතාවක් කියා තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා පස් හය වතාවක් ජාත්යන්තරයට කියා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමය ෙපෞද්ගලික වශෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
විතරක් ෙනොව රාජ්යයට එෙරහිව බරපතළ ලජ්ජාවක්, 
අපකීර්තියක් වුණු සිද්ධියක්. ඒ නිසා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ලබාදීම සඳහා අපි සති ෙදකක කාලයක් ලබා ෙදමු. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 

1815 1816 

[ගරු සාගල රත්නායක මහතා] 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -191/'15-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මැතිතුමා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

අතවරයට ලක්වූ දරුවන් හා කාන්තාවන්: 
පැමිණිලි 

ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சி வர்கள் 
மற் ம் ெபண்கள்: ைறப்பா கள் 

 ABUSED CHILDREN AND WOMEN:  COMPLAINTS 
                           251/’15 

6. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කාන්තා  හා  ළමා   කටයුතු   අමාත්යතුමියෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (1): 

(අ) 2010, 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී සමීපතම 
ඥාතීන්ෙග් අතවරයට ලක්වූ දරුවන් හා කාන්තාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට, ශී ලංකා කාන්තා 
කාර්යාංශයට හා ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට ලැබී ඇති 
පැමිණිලි සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
மகளிர், சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) 2010, 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் 
ஆண் களில் ெந ங்கிய உறவினர்களின் 

ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சி வர்கள் 
மற் ம் ெபண்கள் தரப்பில் ெபா ற்கும் 

இலங்ைகப் ெபண்கள் பணியகத்திற்கும் ேதசிய 
சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபக்கும் கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக, 
ஒவ்ெவா  வ டத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Women and Child Affairs:  

(a) Will she inform this House separately the number 
of complaints received by the Police, the Sri 
Lanka Women’s Bureau and the National Child 
Protection Authority in connection with abuses 
committed  by closest relatives on children and 
women in the years 2010, 2011, 2012, 2013 and 
2014, separately? 

(b) If not, why? 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) ඔව්. 
 දරුවන් හා කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට, 

ජාතික කාන්තා කමිටුවට හා ජාතික ළමාරක්ෂක 
අධිකාරියට ලැබී ඇති පැමිණිලි ඇමුණුම 1 හා 2 මඟින් 
දැක්ෙව්.  

 

          ඇමුණුම 01 

 සමීපතම ඥාතීන්ෙග් අතවරයට ලක් වූ දරුවන් 
සම්බන්ධෙයන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

  ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තා වී ඇති 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  ෙපොලීසිය ෙවත  වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වර්ෂය පැමිණිලි සංඛ්යාව 

2010 127 

2011 165 

2012 17 

2013 340 

2014 267 

එකතුව 916 

වර්ෂය පැමිණිලි සංඛ්යාව 

2010 17 

2011 11 

2012 18 

2013 46 

2014 32 

එකතුව 124 

1817 1818 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමුණුම 02 

සමීපතම ඥාතීන්ෙග් අතවරයට ලක් වූ කාන්තාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

  ජාතික කාන්තා කමිටුව ෙවත වාර්තා වී ඇති 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 

 

 

  ෙපොලීසිය ෙවත  වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 
 
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, මා  අසා තිෙබන පශ්නයට අනුව ඔබතුමිය 

පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
වාර්තා වන පැමිණිලි සංඛ්යාවට වඩා වැඩිෙයන් දරුවන් සහ 
කාන්තාවන් අපචාරයට ලක්වන බව තමයි සාමාන්ය පිළිගැනීම 
වන්ෙන්. මීට කලිනුත් ෙම් සම්බන්ධව කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
ඇමතිවරියන් විසින් විවිධ අවස්ථාවලදී පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් නිශ්චිත ස්ථානවලට වාර්තා වනවාට අමතරව රෙට් 
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වනවා කියලා ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කළ සමීක්ෂණයකින් ෙහෝ ෙවනත් මාර්ගයකින් දැනගත් කරුණු 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසියට වාර්තාවන 

සංඛ්යාව අඩුයි. ඒ සම්බන්ධව අෙප් 1929 ඇමතුම් අංකයටත් 
පැමිණිලි ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් කටයුතු කරන නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අය 

වර්ෂය පැමිණිලි සංඛ්යාව 

2010 38 

2011 78 

2012 93 

2013 41 

2014 95 

එකතුව 345 

වර්ෂය පැමිණිලි සංඛ්යාව 

2010 - 

2011 4 

2012 4 

2013 6 

2014 11 

එකතුව 25 

නිරන්තරෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා දරුවන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම වැඩි අවදානම් සහිත දරුවන් සිටින පවුල්වලට උපෙදස් 
දීලා, ඔවුන්  පුළුවන් තරම් ඒ පවුල්වලම රඳවන්න තමයි අපි 
බලන්ෙන්. එෙහම බැරි අවස්ථාවලදී ඒ දරුවන් පරිවාස භාරයට 
අරෙගන, රැකවරණය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු  පශ්නය මම පළමුෙවන් අහපු 

කාරණයටම සම්බන්ධයි, ගරු ඇමතිතුමියනි. පසු ගිය මැයි 
මාසෙය්දී යාපනෙය් ශිවෙලෝගනාදන් විද්යා නමැති ශිෂ්යාව 
දූෂණයට ලක්ෙවලා, ඝාතනය කිරීමත් සමඟ ළමා අපචාර 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන 
බව ජනාධිපතිවරයා පකාශයට පත් කළා. විෙශේෂ  අධිකරණයක් 
පිහිටුවීම ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි කටයුතු සම්බන්ධව ෙහොයා 
බැලීම ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයටත් සෘජුවම සම්බන්ධයි කියා 
මම හිතනවා. ළමා අපචාර පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණයක් ආරම්භ 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ වර්තමාන තත්ත්වය  ෙමොකක්ද කියලා 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ඇමතිතුමිය විධියට මම 
ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර  මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara ) 
ගරු මන්තීතුමා, පුළුවන් නම් අපට ෙවනම අධිකරණයක් ලබා 

ෙදන්න කියලා අපි අමාත්යාංශයක් විධියට අධිකරණ 
අමාත්යවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙවනම 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට පුළුවන්කමක් ලැෙබ්විද කියන පශ්නය 
දැන් මතුෙවලා තිෙබනවා. එෙහම බැරි වුෙණොත් ෙම් නඩු 
ඉක්මනින් අවසන් කර ගන්න එක දිනයක් සඳහා පමණක් 
දිවයිෙන් ෙවනම අධිකරණයක්  ෙවන් කරලා ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම අපි කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 85/'15 -(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

ඒ පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  
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විෙද්ශ වත්කම්/ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන: විසත්ර 
ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்/ேநர  ெவளிநாட்  

தலீ கள் : விபரம் 
FOREIGN ASSETS/FOREIGN DIRECT INVESTMENTS : DETAILS  

 
    242/’15 

  
4. ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன-மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1): 

(අ) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා, 

 (i) රජෙය් විෙද්ශ වත්කම්;  

 (ii) ශී ලංකා මහ බැංකුෙවහි විෙද්ශ වත්කම්;  

 (iii) තැන්පතු භාර ගන්නා ආයතනවල විෙද්ශ වත්කම්;  

 (iv) සංචිතවලට අදාළ වගකීම්;  

 (v) ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිතය;  

 සංයුක්ත වූ ආකාරය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලාංකිකයන්/රජය විසින් විෙද්ශයන්හි සිදු කරන 
ලද සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන කවෙර්ද; 

 (ii) එවැනි ආෙයෝජන රජය සතු විෙද්ශ වත්කම් ෙලස 
ඉහත දැක්වූ සංඛ්යා දත්තවලට ඇතුළත් වන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා විෙද්ශ සංචිතයන්හි රත්රන් 
ෙශේෂය ෙවනස ් වී ඇති ආකාරය එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) 2000ஆம் ஆண் ந்  2014ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i )  அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்; 

 ( i i )  இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ெவளிநாட் ச் 
ெசாத் க்கள்; 

 ( i ii )  ைவப் க்கைள ெபற் க்ெகாள் ம் நி வனங் 
களின் ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்; 

 ( i v )  ஒ க்கங்க க்ேகற் ைடய ெபா ப் கள்; 

 ( v )  ேதறிய ெவளிநாட்  ஒ க்கம்; 

 ஒன் திரண்ட விதம், ஒவ்ேவார் ஆண் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  இலங்ைகயர்களால்/ அரசாங்கத்தினால் ெவளி 
நா களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ேநர  ெவளி 
நாட்  தலீ கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( i i )  அவ்வாறான தலீ கள் அரசாங்கத் க்கு 
ெசாந்தமான ெசாத் க்களாக, ேமேல 

குறிப்பிடப்பட்ட ள்ளிவிபரத் தர களில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii )  இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) 2000ஆம் ஆண் ந்  2014ஆம் ஆண் வைர 
ெவளிநாட்  ஒ க்கங்களில் தங்கத்தின் மீதி 
மா பட் ள்ள விதத்ைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he table the composition of - 

 (i) the foreign assets of the Government; 

 (ii) the foreign assets of the Central Bank of Sri 
Lanka; 

 (iii) the foreign assets of the institutions that 
accept deposits; 

 (iv) the liabilities relevant to reserves; and 

 (v) the Net Foreign Reserve; 

  separately for each year from the year 2000 
to 2014? 

(b) Will he state - 

 (i) the foreign direct investments made by Sri 
Lankans/ the Government of Sri Lanka in 
foreign countries;  

 (ii) whether such investments have been 
included in the statistical data mentioned 
above as foreign assets belonging to the 
Government; and 

 (iii) if not, why? 

(c) Will he inform this House of the manner in which 
the remaining balance of the reserve gold of the 
foreign reserves has fluctuated from the year 2000 
to 2014? 

(d) If not, why? 
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇමුණුම 01* හි දක්වා ඇත. 

 (ii) ඇමුණුම 01 හි දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 01 හි දක්වා ඇත. 

 (iv) ඇමුණුම 01 හි දක්වා ඇත. 

 (v) ඇමුණුම 01 හි දක්වා ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2 සංඛ්යා සටහන: ශී ලංකාව  විසින් විෙද්ශයන්හි සිදු කරන 
ලද ඍජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන. 

     

 
 (ii) සංඛ්යා සටහන 1හි සඳහන් දත්ත මඟින් ශී ලංකාෙව් දළ නිල 

සංචිත සහ සමස්ත විෙද්ශ වත්කම් (සමස්ත සංචිත) හි 
සංයුතිය ෙපන්නුම් කරයි. එහි ශී ලාංකිකයන්/රජය 
විසින්විෙද්ශයන්හි සිදු කරන ලද ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ඇතුළත් ෙනොෙව්. 

 (iii) ශී ලාංකිකයින්/රජය විසින් විෙද්ශයන්හි සිදු කරන ලද ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන (ඍජු ආෙයෝජන වත්කම්), ශී ලංකාෙව් 
සංචිත වත්කම්හි ෙකොටසක් ෙලස ෙනොසැලෙක්. දළ නිල 
සංචිත තුළ රජෙය් සහ මහ බැංකුෙව් සංචිත වත්කම් 
අන්තර්ගත වන අතර, සමස්ත විෙද්ශ වත්කම් තුළ දළ නිල 
සංචිත සහ බැංකුවල සංචිත වත්කම් අන්තර්ගත ෙව්. 

  ඍජු ආෙයෝජන වත්කම් ගනුෙදනු, ෙගවුම් ෙශේෂය (BOP) 
තුළ අන්තර්ගත වන අතර, ඍජු ආෙයෝජන වත්කම් 
තත්ත්වය, රෙටහි ජාත්යන්තර ආෙයෝජන තත්ත්වය (IIP) 
තුළ අන්තර්ගත ෙව්. 

(ඇ) 3 සංඛ්යා සටහන: රන් සංචිතයන්හි ෙශේෂය. 
           එ.ජ.ෙඩොලර් මිලියන 

 *  (අ) තාවකාලික 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

      2013    2014 

ඍජු ආෙයෝජන 
(එ.ජ.ෙඩොලර් මිලියන) 
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පළාත් හා දිසත්ික් මට්ටමින් කීඩාංගන ඉදිකිරීම: 

විසත්ර 
மாகாண மற் ம் மாவட்ட மட்ட 

விைளயாட்டரங்குகள் நிர்மாணம்: விபரம் 
CONSTRUCTION OF STADIUMS AT PROVINCIAL AND 

DISTRICT LEVEL: DETAILS 
245/’15 

5. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage)  
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ)  කීඩා අමාත්යාංශ ය මඟින් පළාත් හා දිසත්ික් මට්ටමින් 
කීඩාංගණ 25ක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම කීඩාංගණ අතරින් ෙම් වනවිට වැඩ ආරම්භ 
කර ඇති සහ විවෘත කර ඇති කීඩාංගණ සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමෙතක් වැඩ අවසන් කර ෙනොමැති 
කීඩාංගණවල වැඩ අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරන දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) விைளயாட் த் ைற அைமச்சினால் மாகாண மற் ம் 
மாவட்ட மட்டத்தில் 25 விைளயாட்டரங்குகள் 
நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளைமைய அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விைளயாட்டரங்குகளில் ஏற்ெகனேவ 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள மற் ம் திறந்  
ைவக்கப்பட் ள்ள விைளயாட்டரங்குகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இ வைர ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்படாத 
விைளயாட்டரங்குகளின் ேவைலகைள ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1823 1824 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

දිනය රත්රන් තත්ත්වය 

2015 ඔක්ෙතෝබර් 31 (අ) 816.60 
2014 ෙදසැම්බර් 31 (අ) 892.71 

2013 ෙදසැම්බර් 31 883.91 

2012 ෙදසැම්බර් 31 727.30 

2011 ෙදසැම්බර් 31 500.16 

2010 ෙදසැම්බර් 31 486.76 

2009 ෙදසැම්බර් 31 741.66 

2008 ෙදසැම්බර් 31  92.16 

2007 ෙදසැම්බර් 31 128.70 

2006 ෙදසැම්බර් 31 110.53 

2005 ෙදසැම්බර් 31  85.60 

2004 ෙදසැම්බර් 31  72.90 
2003 ෙදසැම්බර් 31  68.80 

2002 ෙදසැම්බර් 31  74.10 

2001 ෙදසැම්බර් 31  70.70 
2000 ෙදසැම්බර් 31    3.50 

* 
* 



2015 ෙදසැම්බර් 14 

asked the Minister of Sports:  

(a) Is he aware that the Ministry of Sports has taken 
the initiative to construct 25 stadiums at provincial 
and district level? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of stadiums, of which the 
construction work has been commenced 
and the number of stadiums which have 
been declared open by now, out of the 
aforesaid stadiums, separately; and 

 (ii) the date it is expected to complete the 
construction work of the stadiums, of which 
the construction work has not yet been 
completed? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) ඇමුණුම 01*හි දක්වා ඇත. (ෙමෙතක් වැඩ ආරම්භ කර 
ෙනොමැති ඉතිරි කීඩාංගණ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 02*හි 
දක්වා ඇත. )  

 (ii) ඇමුණුම 03*හි දක්වා ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු - විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2016, කාරක 

සභා අවස්ථාව. 
 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  ] පගතිය: 
ෙදසැම්බර් 12   ] 

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]  
 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 12] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 
 

Considered further in Committee- [Progress: 12th December] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

153 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  298 ,525,000 
 

தைலப்  153.- காணி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 298,525,000 

 
HEAD 153.-  MINISTER OF LANDS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 298,525,000 
 

118 වන ශීර්ෂය.- කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 197,855,000 

 
தைலப்  118.-  கமத்ெதாழில் அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 197,855,000 
 

HEAD 118.-  MINISTER OF AGRICULTURE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 197,855,000 

 

145 වන ශීර්ෂය.- පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම් හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  792 ,820,000 
 

தைலப்  145.- னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  
சமய அ வல்கள்  அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 792,820,000 
 

HEAD 145.-  MINISTER OF REHABILITATION, RESETTLEMENT 
AND HINDU RELIGIOUS AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 792,820,000 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවැනි උපෙල්ඛනය, ශීර්ෂ 153, 286, 287, 288, 327 හා 

118, 281, 285 සහ 145, 204, 232, 326 - සලකා බැලීම පූර්ව 
භාග 10.00 සිට අපර භාග  12.30 දක්වාත්,  අපර භාග1.00 සිට  
අපර භාග 6.30 දක්වාත්. වැය ශීර්ෂ කපා හැරීමට ෙයෝජනා කිරීම, 
ගරු එස්. ශීතරන් මැතිතුමා.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Hon. Chairman, I move, "That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 
Expenditures of each Programme of the Heads of 
expendiure bearing Nos. 153, 286, 287, 288, 327, 118, 

1825 1826 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

281, 285, 145, 204, 232 and 326 related to the Ministries, 
Departments and other Institutions which come under 
such Ministries scheduled to be taken up for debate today 
at the Committee Stage of the Appropriation Bill, 2016." 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Mavai S. Senathirajah. You have 35 minutes. 
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  மிக ம் 
க்கியமான அைமச்சுக்களான காணி, விவசாயம் மற் ம் 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம், இந் மத அ வல்கள் அைமச்சுக்களின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதம் 
நைடெபறவி க்கின்ற . தமிழ் மக்க ைடய பிரதிநிதிகளாக 
இ க்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினரான எங்க க்கு 
காணி அைமச்சு என்ற தைலப்பின்கீழ் ெதாடர்ச்சியாக 
உைரயாற்ற ேவண் ய அவசியம் ஏற்பட்  வந்தி க்கின்ற . 
1949ஆம் ஆண்  தந்ைத ெசல்வநாயகம் அவர்கள் தமிழரசுக் 
கட்சிைய ஆரம்பித்தேபா  ஆற்றிய உைரயில் க்கியமாக 
தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் பற்றிக் 
குறிப்பிட்ட டன், அரசாங்கங்கள் அவ்வா  கு ேயற்றங்கைள 
நடத் வதன் லம் தமிழினத்ைதப் ண்ேடா  
அழித் வி வதற்கு எ க்கின்ற நடவ க்ைககைள நாங்கள் 
எதிர்த் ப் ேபாராட ேவண் ம் என்  அைழப்  
வி த்தி ந்தைத ம் நான் இப்ெபா  நிைன ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். தந்ைத ெசல்வநாயகம் அவர்கைள 
அரசியல்வாதிக ம் மக்க ம் தீர்க்கதாிசனம் மிக்க ஒ   
தைலவர் என்  வர்ணித்தைத  இங்கு சுட் க்காட்டலாம். அ  
மிகச் சாியாகேவ இ ந்  வந்தி க்கிற .   

சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் பற்றிக் குறிப்பி வதற்கு 
அப்பால், ெசன்ற ஆட்சிக் காலத்தில் இரா வத்ைதக் 
ெகாண்  மக்க ைடய நிலங்கள் மிகப் ெப மளவில் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. ேபாாின் காரணமாக ம் ேபார் இல்லாத 
சூழல்களி ம் தமிழ் மக்க ைடய கு யி ப்  நிலங்கைள - 
அவர்க ைடய உ திக் காணிகைள - அவர்கள் 
பாரம்பாியமாக வாழ்ந் வந்த காணிகைள இரா வத்தினர் 
ஆக்கிரமித்த  மட் மல்ல, அங்கி ந்த தமிழ் மக்கள் 
ெவளிேயற்றப்பட்  அகதிகளாக்கப்பட்டார்கள். குறிப்பாக 
என் ைடய பிரேதசமான மாவிட்ட ரம் உள்ளடங்குகின்ற 
காங்ேகசன் ைறத் ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த, அதாவ  தந்ைத 
ெசல்வநாயகம் தைலைமதாங்கிய, இந்த மன்றத்திேல 
எதிர்க்கட்சி தல்வராக இ ந்த அமிர்த ங்கம் அவர்கள் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்திய காங்ேகசன் ைறத் ெதாகுதிையச் 
ேசர்ந்த மக்கள் 25 ஆண் களாகத் ெதாடர்ந்  இன் வைர 
அகதிகளாக இ க்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 32,000 மக்கள் 
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் க்குள்ேளேய 11 அகதி காம்களி ம் 
ெவளியிடங்களில் நண்பர்கள் மற் ம் உறவினர் களி ம் 
25 ஆண் க க்கு ேமலாக அகதிகளாக இ க்கின்றார்கள். 
அைதவிட ெதன்னிந்தியாவிேல 115 காம்களில் கிட்டத்தட்ட 
1,68,000 ேப ம் ெமாத்தமாக இரண்  இலட்சம்ேபர் 

அகதிகளாக இ க்கின்றார்கள். ெசன்ற சில மாதங்களில் 
அவர்களில் 22 ஆயிரம் ேபர் வைரயில் தி ம்பி வந்தி ப்பதாக 
ஒ  ெசய்தி இ க்கின்ற . 25 ஆண் க க்குப் பின்ன ம் 
அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த மண் க்குத் தி ம்பி மீளக் 
கு ேய வதற்கு மிக ம் ஆவலாக இ க்கின்றார்கள். 2006இல் 
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் பின்னர் ஒ  பகுதிக் காணிகள் 
வி விக்கப்பட் ந்தா ம் இன் ம் பல இடங்கள் வி விக்கப் 
படவில்ைல. என் ைடய ெசாந்தப் மிக்கு நான்கூட 
இன்ன ம் ேபாகவில்ைல. எனேவ, ஏைனய மக்க ம் தங்கள் 
ெசாந்தக் காணிகளில் கு ேயற ேவண் ம் என்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். எனேவ, இரா வத்தினர் அந்த 
நிலங்கைள வி வித்தால்தான், அந்த மக்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசன்  மீள்கு ேய வைத உ திப் 
ப த்த ம். அவர்க ைடய வாழ்வாதாரம், பா காப்  
என்பவற்ைற ம் உ திப்ப த்த ம். ஏெனன்றால், அ  
அந்த மக்க ைடய உ திக் காணிகள்; ெசாந்தக் காணிகள்.   

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய கடந்த ஆட்சிக் 
காலத்தில் இரா வ ஆக்கிரமிப்பினால் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களிேல பாாிய அளவில் சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. தமிழ்ப் பிரேதசங்களிேல அதிகளவில் 
இரா வத்தினைரக் குவித் , அப்பிரேதசங்கைள இரா வ 
மயமாக்கிப் பின்னர் சிங்கள மயமாக்குவ ம், ெபளத்தர்கேள 
வாழாத இடங்களில் ெபளத்த சின்னங்கள் மற் ம் ெபளத்த 
விகாைரகைள அைமப்ப ம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்க ைடய சித்தாந்தத்தில்  - "மஹிந்த சிந்தைன"யில் - 
மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயமாக இ ந்த . அப்ப  
தமிழர்கள் வாழ்ந்த பிரேதசங்கைள இரா வ மயமாக்கி ம் 
சிங்கள மயமாக்கி ம் ெபளத்த மயமாக்குவதன் லம் தமிழ்த் 
ேதசிய இனத் க்கு உாித்தான சுயநிர்ணய உாிைமக் 
ேகாட்பாட்ைட இல்லாமல் ெசய் , "இவர்க க்ெகன்  ஒ  
ெதாடர்ச்சியான நிலப்பரப்பில்ைல; ஒ  பிரேதசம் இல்ைல" 
என்  ெசால்லைவப்பதன் லம் அவர்களின் சுயநிர்ணய 
உாிைமயின் அ ப்பைடயிலான அரசிய ாிைமத் தத் வத்ைத, 
அரசியல் எதிர்காலத்ைத அழிப்பேத ெசன்ற ஆட்சிக் காலத்தில் 
"மஹிந்த சிந்தைன"யின் ேகாட்பாடாக இ ந்த . நான் அதற்கு 
அப்பால், ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ைதப் பற்றிச் ெசால்ல 
வரவில்ைல.  

அதன் விைளவாக ேபாாினால் அழிந் ேபான ச தாயம் - 
எங்க ைடய தமிழ் ேதச மக்கள் - ெசன்ற ஜனவாி மாதம் 8ஆம் 
திகதி ஜனநாயக ாீதியான ஒ  மாெப ம் ரட்சிக்கு 
ஒத் ைழத்தார்கள். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைப 
ஆதாிக்கின்ற மக்கள் நாங்கள் ெசால் வதற்கு ன்னேர, 
ஜனநாயகத்தின்மீ  நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாக, மிகத் 
ெதளிவாக ம் ல் யமாக ம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அரசாங்கத் க்கு எதிராக வாக்களித் , ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கைள ஜனாதிபதியாகத் ெதாி ெசய்தைத நான் மீண் ம் 
இங்கு நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். அதற்குக் காரணம், 
இந்த நாட் ல் ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற இனப் 
பிரச்சிைனக்கு ஓர் அரசியல் தீர்  கிைடக்கும் என் ம் மீண் ம் 
தங்க ைடய நிலங்க க்குச் ெசன்  வாழ்ைவத் ெதாடங்க 

ம் என் ம் அவர்களிடத்தில்  நம்பிக்ைகயி ந்த . இ  
ெதாடர்பில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவர் 
சம்பந்தன் அவர்க ைடய தைலைமயில், கூட்டைமப்பில் 
அங்கம் வகிக்கின்ற ஏைனய கட்சிகளின் தைலவர்கள் 
இைணந்  நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கைள ம் ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்கைள ம் சந்தித் ப் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்திேனாம். அப்ேபச்சுவார்த்ைதயின்ேபா , 
இப்பிரச்சிைன சம்பந்தமான ஒ   ெதளிவான வாசகம் 
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ஜனாதிபதித் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்திேல இடம்ெபற 
ேவண் ெமனத் தீர்மானிக்கப் பட்ட . நான் அதிேல 
எல்லாவற்ைற ம் ெசால்லாவிட்டா ம், சு க்கமாக நிலம் 
சம்பந்தமாகக் குறிப்பி கின்ற விடயத்ைத மட் ம் இங்ேக 
வாசித் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

This is what President Maithripala Sirisena has said in 
his manifesto: 

“In the recent past, racial and religious harmony has been 
challenged to unprecedented levels. I shall take measures to re-
establish and promote racial and religious harmony. Thousands of 
people have lost their lands in the North, East and the South as a 
result of the war, as well as due to arbitrary actions of the Rajapaksa 
regime. My Government will take action to resettle all Sri Lankans 
who were arbitrarily deprived of their own lands.”   

இ தான் க்கியமான விடயம். நாங்கள் அதைன மீண் ம் 
மீண் ம் வற் த் கின்ேறாம். எங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்களில் பாரம்பாியமாக வாழ்ந்த சிங்கள மக்களின் 
மீள்கு ேயற்றத்ைத நாங்கள் ஒ ேபா ம் எதிர்க்கவில்ைல. 
ஆனால், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகத் திட்டத்தின்ப , தமிழ்ப் 
பிரேதசங்களில் வ க்கட்டாயமாக  கு ேயற்றப்பட்ட 
சிங்களவர்கள்கூட, இப்ெபா  வாக்குாிைம மற் ம் நில 
உாிைம ெபற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இப்ெபா  
அைத ஒ  க்கியமான பிரச்சிைனயாக நாங்கள் 
ெகாள்ளவில்ைல. தத் வ ாீதியாக அ  ஒ  பிரச்சிைனதான்! 
குறி்ப்பாக தந்ைத ெசல்வா, அமிர்த ங்கம் ஆகிேயார் 
தைலைமதாங்கி வழிநடத்திய வ -வடக்குப் பிரேதசங்கள் - 
கிட்டத்தட்ட 7,880 ஏக்கர் நிலம் இரா வத்தின் 
ஆக்கிரமிப்பில் இன்ன ம் இ க்கின்ற . அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள நிலங்களில் இரா வத்தினர் 'தல ெசவன' 

தலான வி திகைளக் கட்  வர்த்தகம் ெசய்கின்றார்கள்; 
எங்கள் விவசாயிக ைடய மியிேல விவசாயம் 
ெசய்கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய மக்கள் ல்லாமல், 
நிலமில்லாமல் வாழ்வாதாரமற்றவர்களாக, அகதிகளாக 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபாலத்தான் கடற்ெறாழிலாளர் 
க ைடய பிரச்சிைனக ம்!  

யாழ்ப்பாணத்திேல வடமராட்சி கிழக்கு, வடமராட்சி 
ெதற்குப் பிரேதசங்களி ம் கிளிெநாச்சி, மன்னார், வ னியா, 

ல்ைலத்தீ , அம்பாைற, தி மைல ஆகிய பிரேதசங்களி ம் 
இப்ெபா ம் காணிப் பிரச்சிைனகள், இரா வ 
ஆக்கிரமிப் கள் இ க்கின்றன. நல்லேவைளயாக ஆட்சி 
மாற்றத்திற்குப் பிறகு சம் ர் என்ற க்கியமான ஒ  பிரேதசம் 
வி விக்கப்பட் க்கின்ற . அ  சாிெயன்  
ெசால்கின்ேறாம். ஆனால், தி ேகாணமைலயில் 
ெதன்ைனமரவா ப் பிரேதசத்திேல கங்குேவ யில் 
இப்ெபா ம் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . ஸ் ம் 
மக்க ைடய காணிகளில், தமிழ் மக்க ைடய காணிகளில் 
இப்ெபா ம் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. கங்குேவ  
ேபான்ற பிரேதசங்களிேல சிங்களவர்கள் அத் மீறி விவசாயம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். அதற்கு ெபா ஸார் 
உதவியாக இ க்கின்றார்கள். ேம ம், மட்டக்களப் , 
அம்பாைற மாவட்டங்களி ள்ள பிரேதசங்க ட்பட எல்லா 
இடங்களி ம் இேத நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற .  

எங்க ைடய காங்ேகசன் ைறப் பிரேதசத்தில் மட் ம் 
6,371.3 ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற . அதில் 
வ காமம் வடக்குக்கு அப்பாற்பட்ட பிரேதசமான வளலாய் 
பிரேதசத்தில் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் வி விக்கப் 
பட் க்கின்ற . ைமயப்பகுதியாக இ க்கின்ற வ காமம் 

வடக்கு மற் ம் காங்ேகசன் ைறத் ைற கப் பிரேதசங்கள், 
பலா  விமானத்தளப் பிரேதசங்கள் என மிக க்கியமான 
பகுதிக ம், வளமான மண் ள்ள பிரேதசங்க ம் 
இப்ெபா ம் இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப்பில் இ க்கின்றன. 
அ  மட் மல்ல, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் இ ந்த 
ேதவாலயங்கள், ேகாவில்கள், பள்ளிக்கூடங்கெளல்லாம் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன. இங்ேக என்னிடம் அத ைடய  
வைரபடங்கள், அட்டவைணகள் ஆகிய விபரங்கள் 
இ க்கின்றன.  

ேநற்  ன்தினம் பிரதமர் அவர்கள் ஜனவாி மாதத்தில் 
எஞ்சிய நிலங்கைள வி விப்பதாக பகிரங்கமாக 
வாக்கு தியளித்தைத நான் பார்த்ேதன்; மகிழ்ச்சியாக 
இ ந்த . ஆனால், தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற, ஸ் ம் மக்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில் அவர்க ைடய நிலங்கள் 
வி விக்கப்பட்  அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில் 
வாழ்வாதாரத்ைதப் ேபணி வாழ ஆரம்பித்தால்தான் நாங்கள் 
உண்ைமயான மகிழ்ச்சிைய அைடயலாம். அந்த வைகயில், 
காணி அைமச்சு இந்த  நிலங்கைள வி விப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அ  மட் மல்ல, அகதிகளாக 
இ க்கின்ற மக்கள் கு ேய வதற்கு இரா வத்தினர் அந்தக் 
காணிகளி ந்  ெவளிேயற ேவண் ம். அைதவிட 
அவர்க க்கு ேவ  வழியில்ைல. ெபா த்தமான 
இடங்க க்குச் ெசன்  அவர்கள் தங்க ைடய காம்கைள 
அைமத் க்ெகாள்ளலாம். எங்கள் மக்க ைடய கு யி ப் ப் 
பிரேதசங்கள் மற் ம் பாரம்பாியமாக வாழ்ந்த அவர்க ைடய 
பிரேதசங்கெளல்லாம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்  அைவ 
இரா வத்தினர் வர்த்தகம் நடத் கின்ற இடங்களாக 
மாற்றப்பட் ப்பைத நாங்கள் ஒ ெபா ம் அங்கீகாிக்க 
மாட்ேடாம்.  

இந்த அரசாங்கத்திேல ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம் ெகா த்த 
வாக்கு திகைள ஜனவாி மாதமளவில் நிைறேவற்றத் 
தவறினால், நாங்கள் ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தில் 
ேபாரா யைதப்ேபால மீண் ம் ேபாரா வைதத் தவிர எமக்கு 
ேவ  வழி கிைடயா . நாங்கள் அைமச்சுப்  பதவிகைள 
ஏற்பதற்கு இங்ேக வரவில்ைல. ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ைடய அரசாங்கத்ைத உ வாக்குவதில் தமிழ், 

ஸ் ம் மற் ம் மைலயகத் தமிழர்க ைடய வாக்குகள்தான் 
அ ப்பைடயாக இ ந்தன. அப்ப யான ஓர் அரசாங்கம் 
உ வாக்கப்பட்  இன்  அைமச்சுப் பதவிகளில் நீங்கள் 
அமர்ந்தி க்கின்றீர்கள். இந்த ஆட்சி மாற்றத்தினால்தான் 
இந்தச் சைபயிேல காணி அைமச்சர் மட் மல்ல, 
மீள்கு ேயற்றம் தலான ஏைனய ெபா ப் வாய்ந்த 
அைமச்சர்க ம் இ க்கின்றார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிடத்தி ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடத்தி ம் 
நாங்கள் ேகட்ப , 2015 ஜனவாி மாதத்தில் மிகுதி நிலங்கைள 
வி விப்பதாக நீங்கள் அளித்த உத்தரவாதத் க்கிணங்க, 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ஜனாதிபதி அவர்கள் அளித்த 
வாக்கு திக்கிணங்க, ஜனாதிபதித் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்திேல 
எங்க ைடய மக்கைள நம்பச் ெசய்ததற்கிணங்க இந்த 
நிலங்கள் வி விக்கப்பட ேவண் ம் என்பைதத்தான்.  

அைதவிட, ேபார் ந்ததற்குப் பிறகு ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 
இடங்களில் மீளக் கு ேய வதற்கு வ கின்ற மக்கள் 
காணிக்கு உ தியில்லாமல், அ மதிப் பத்திரமில்லாமல் 
இ க்கிறார்கள். இதனால், அவர்கள் தாங்கள் ெபற்ற கடைனத் 
தீர்க்கேவா, வங்கிகளில் கடன் ெபறேவா, வங்கிகளில் ெபற்ற 
கடைனத் தி ப்பிச் ெச த்தேவா வசதியில்லாமல் 
இ க்கிறார்கள். எம  பிரேதசங்களில் பிள்ைளக க்கு 
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நிலத்ைதக் ெகா த்  தி மணம் ெசய் ைவக்கின்ற ஒ  
வழைமயி க்கிற . 30 - 40 வ டங்களாக  அந்த மக்கள் 
அப்ப  எ ேம ெசய்ய யாமல் இ க்கிறார்கள். வளமான 
நிலத்ைத ம் உ திைய ம் ைவத்தி ந்  பின்னர் நிலத்ைதப் 
பறிெகா த் விட்  உ திப்பத்திரங்க ம் இல்லாமல் 
இ ப்பவர்க க்கு நீங்கள் நிலங்கைள வழங்கேவண் ்ம்; அந்த 
நிலங்க க்குாிய உ திப்பத்திரங்கைள ம் வழங்குவதன் 

லமாக அந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கலாம். எனேவ, 
அதற்கான நடவ க்ைககைள நீங்கள் எ க்கேவண் ெமன்  
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன்ைறய கு நிைல விவாதத் க்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சான  அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்க க் 
குாியதாகும். இன்ைறக்கு சிைறச்சாைலகளிேல இ ந்த தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் கிட்டத்தட்ட 217 ேபாில் ஒ  பகுதியினர் 
வி விக்கப்பட் க்கின்றார்கள். ஏைனயவர்களில் ஒ  
கு வினைர நீதிமன்றங்க க்கு அைழத்  ெவ ம் குழப்ப 
நிைலைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றார்கள். அவர்கைள 
வி விக்க ேவண் ெமன்ப தான் அ ப்பைடயில் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட உடன்பாடாகும். அதற்கு விேராதமாக மீண் ம் 
மீண் ம் வழக்குகள் இ ப்பதாகச் ெசால்  அவர்க ைடய 
வி தைலையத் தாமதப்ப த் கின்ற ேவைலைய Attorney-
General's Department - சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம் 
ெசய் வ வ  எங்க க்குத் ெதாி ம். பல க்கு இதில்  
வி ப்பமில்ைல. ெசன்ற 5ஆம் திகதி இந்தப் பாரா மன்றக் 
கட் டத்தில் நைடெபற்ற கலந் ைரயாட ல் நீதி அைமச்சர் 
விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள், ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
மங்கள சமர ர அவர்கள் ஆகிேயா ம் ச கமாயி ந்த 
ேநரத்திேலேய அங்குள்ள குைறபா கைள பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் ெசான்னார். "தாங்கள் எ க்கின்ற அரசியல் 
தீர்மானங்கைள நிைறேவற் வதில் Attorney-General's 
Department - சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம் 
ஒத் ைழக்கவில்ைல" என்ற க த்ைதப் பகிரங்கமாகேவ அந்த 
இடத்தில் அவர் ன்ைவத்தார். ஆனப யால், ஒ  குைறந்த 
எண்ணிக்ைகயானவர்கள்தாம் இன்ன ம் வி விக்கப்படாமல் 
இ க்கிறார்கள். எனேவ, அவர்கைள வி விப்பதற்கு 
உடன யாக பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் ெகா த்த வாக்கு திைய - எங்க க்கும், எங்கள் 
தைலவ க்கும் தந்த வாக்கு திைய - நிைறேவற் வதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சராக இ க்கின்ற 
ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் சிைறச்சாைலக்குச் ெசன்  
ைகதிக க்கு உத்தரவாதமளித்தி ந்தார். அதற்கு ன்னர் 
எங்க ைடய தைலவரான எதிர்க்கட்சி தல்வர் சம்பந்தன் 
அவர்கள் அங்கு ெசன்   உண்ணாவிரதம் ேமற்ெகாண்ட 
ைகதிக க்கு உத்தரவாதமளித்தி ந்தார். அதன்ப , அந்த 
உண்ணாவிரதத்ைத அவர்கள் நி த்தியி ந்தார்கள். இப்ேபா  
மீண் ம் அவர்கள் உண்ணாவிரதத்ைதத் ெதாடங்கி 
யி க்கிறார்கள். எனேவ, சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சர் அவர்கள் அதற்குப்  ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்; 
அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். உயிைரப் பணயம் 
ைவத்  உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் ப்பவர் 
க க்கு ஒ  தீர் காண ேவண் ம்; அவர்க ைடய உயிர் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்கள் வி தைல ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். அதற்கான நடவ க்ைகைய எ க்கேவண் ெமன்  
நான் இந்தச் சைபயிேல வற் த்திக்ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் 
சம்பந்தமான விடயம் மிக க்கியமானதாகும். ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த அைமச்ைச 
தனியாக ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கைள  ைமயமாகக் 
ெகாண்  உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.  இங்ேகயி க்கின்ற 
அைமச்சர் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்க க்கு இ  நன்றாகத் 
ெதாி ம். இந்த  விடயத்தில் தமிழ் மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் 
ஆகிய நாங்கள் அைனவ ம் மிகத் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். 
ேபார் காரணமாக ம் இரா வ ஆக்கிரமிப்பினா ம் யார் 
நிலங்கைளவிட்  அகற்றப்பட்டார்கேளா, யார் அகதிகளாக்கப் 
பட்டார்கேளா -  ஸ் ம் மக்கள் உட்பட -  கட்டாயமாக 
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த இடங்களில் மீளக்கு ேயற்றப்பட 
ேவண் ம். குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்தில்கூட ெவளிேயற்றப் 
பட்ட ஸ் ம் மக்கள் மீளக்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். மீளக் 
கு ேயற் வ  மட் மல்ல, அவர்க ைடய நிலங்க ம் 
ெகா க்கப்பட் , அவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் கட்  
ெய ப்பப்ப வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
நீங்கள் ேபச்ைசத் ெதாடரலாம். 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
நாங்கள் இப்ெபா ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் 

ெகளரவ பிரதமர் அவர்களிட ம் இந்தச் சைபயிட ம் 
அதற்குப் ேபாதியள  நிதி ஒ க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்வேதா , த ல் ஒ க்கி ள்ள நிதி ேபாதா  
என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். பிரதமர் அவர்கள் 
இந்தச் சைபயி ம் சைபக்கு ெவளியி ம் ஓர் அறிக்ைகைய 
ெவளியிட் க்கின்றார். "மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பாக, 

னர்வாழ் , னரைமப் த் ெதாடர்பாக, ேபாாினாேல 
பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குத் தமிழர் பிரேதசங்கைள, 

ஸ் ம்க ைடய பிரேதசங்கைள, பின்தங்கிய மக்க ைடய 
பிரேதசங்கைளக் கட் ெய ப் வதற்கான ஒ  பிேரரைணைய 
2016ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதத்திேல நைடெபறவி க்கும் 
Donor Conference - நன்ெகாைட வழங்குகின்ற நா க ைடய 
கூட்டத்திேல பிேராித் , அதன் லம் அவற் க்கான நிதிையப் 
ெபற்  அந்தப் பிரேதசங்கைள வளமாக்குேவாம்" என்ற ஓர் 
உத்தரவாதத்ைத எங்க க்கும் நாட்  மக்க க்கும் 
பகிரங்கமாகத் தந்தி க்கின்றார்.  அதற்காக ன்ைவக்கும் 

னரைமப் த் திட்டங்கள் எைவ என்பதில்  தமிழ்த் ேதசியக் 
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கூட்டைமப்  அக்கைறெகாண் ள்ள . அந்தவைகயில் நா ம் 
அந்த மாநாட் ல் பங்களிப் ச் ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகா கின்ேறாம். 

மீள்கு ேயற்ற அைமச்சுக்குாிய விடயங்கள் தனிேய ஓர் 
அைமச்சரால்  ெசய்யக்கூ யைவயல்ல. தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் யற்சியால் இந்த அைமச்சுக்கு  ெகளரவ 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் அமர்த்தப்பட் க்கின்றார். 
அைத ம க்க யா . ஆனப யால், அவ ைடய தனிப்பட்ட 
க த் க்க க்கூடாக மட் ம் அந்த அைமச்ைசக் 
ெகாண் நடத்த யா . கடந்த காலத்தி ந்  இப்ெபா  
வைரக்கும் மீள்கு ேயற்ற அதிகாரசைப என்  
ஒன்றி க்கின்ற . அதனால் நட்டஈ கள் பகிர்ந்  
ெகா க்கப்பட்டன.  ேதைவயான நிதிகள் ஒ க்கப்பட்டன. 
இப்ேபா  மீள்கு ேயற்ற அதிகாரசைப தி . ஹாீம் பீாிஸ் 
அவர்களின் தைலைமயில் இ க்கின்ற . அவ ைடய 
ஆற்றலால் அந்தச் சைப ெதாடர்ந்  இயங்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இந்த மக்கைள ெவ மேன கு ேயற் வ  
மட் ம்தான் பிரச்சிைனயல்ல. அவர்கள் இவ்வள  கால ம் 
அந்த நிலங்க க்குச் ெசல்லாமல் மனித வளத்ைத 
இழந்தி க்கின்றார்கள்; உைழப்ைப இழந்தி க்கின்றார்கள். 
தங்க ைடய நிலங்க க்குச் ெசன்  மீண் ம் 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு அவர்க க்கு 
நட்டஈ  வழங்கேவண் ம். அதைனத் தனிேய ஓர் அைமச்சர் 
ெசய்ய யா . அந்த மக்க க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற கள், 
நட்ட ஈ கள், உதவிகள், அபிவி த்திகள் ேபான்றன ஒ  
குறிப்பிட்ட கு வினாேல திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அந்தக் கு ம் அங்ேக 
பிரதிநிதித் வம் வகிக்கின்ற மாகாண சைப ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் பிரதிநிதிக ம் ேசர்ந்  ஒ  விேசடமான 
ஒன்றிைணக்கப்பட்ட - unified - கட்டைமப் க்குள் 
அதற்ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட நிதியிைனக்ெகாண்  அவற்ைறத் 
தீர்மானிக்கேவண் ம்.   

நான் உங்க க்கு நிலங்கள் சம்பந்தமாக ஓர் 
உதாரணத்ைதக் கூற வி ம் கின்ேறன். 1989ஆம் ஆண் வைர 

க்கி-ைசப்பிரஸ் ேபார் இடம்ெபற்ற . ேபாாின் பின்னர் 
இரா வத்தினர் ைசப்பிரஸ் காணிகைள ஆக்கிரமித்தெபா  
Loizidou என்ற ைசப்பிரஸ் ெபண்மணி ஒ  ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்பித்தார்.  ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவக்குப் ேபாய் 

ைறயிட்டார்.  ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவ 13 
நீதிபதிகள் அடங்கிய ஒ  கு ைவ - ஐேராப்பிய நீதிமன்  - 
நியமித்த .  அந்தக்கு  1998 ைல 28ஆம் திகதி ன்  
வைகத் தீர்ப் கைள வழங்கிய .  அதன் க்கிய பகுதிகைளப் 
பார்ப்ேபாம்: 

In July 1989, Titina Loizidou applied to the European 
Commission of Human Rights in Strasbourg by filing an 
individual application against Turkey. She had then 
started a long complicated and difficult legal process, 
which lasted nine years.  Turkey was indeed the party 
responsible for the inability of the applicant to peacefully 
access and enjoy her property in Kyrenia. The Court 
found Turkey guilty of violating Loizidous's property 
rights according to Article 1 Protocol No. 1 of the 
European Convention for Human Rights and responsible 
for reversing such an illegality. Furthermore, Turkey was 
held responsible, according to the Court's July 28, 1998 
judgment, for paying Loizidou pecuniary damages - just 
satisfaction - which amounted to Cyprus Pounds 300,000 
and equal to US Dollars 600,000 (Case 13823.3.1995).  

இந்தத் ெதாைகயான  ஒ வ க்கு மட் ம். இ  நட்டஈ  
அல்ல; எவ்வள  காலம் அவர் அதனால் பாதிக்கப் 
பட் க்கிறாேரா, அவ்வள  காலத் க்கான ஒ  ெப மானக் 
ெகாைட.  

The non-pecuniary damages were estimated according 
to the Court's award to an amount of Cyprus Pounds 
20,000, which is equal to US Dollars 40,000. The 
deadline for payment of this amount was 28th October, 
1998. Furthermore, in July the Court ordered Turkey to 
pay her US Dollars 915,000 as damages when the second 
application was taken into consideration. 

இதைன நான் உங்களின் கவனத் க்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். காணி மற் ம் மீள்கு ேயற்றத் க்குப் 
ெபா ப்பான ெகளரவ அைமச்சர்கள் இதைனக் 
கவனத்திெல க்க ேவண் ம். நாங்க ம் சர்வேதச அரங்கிேல 
இந்த விடயங்கைளப் ேபச ம். ஐ.நா. மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தீர்மானத்திேல, "இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காணேவண் ம்;  ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்கள் அந்த 
மக்க க்குக் ெகா க்கப்படேவண் ம்;  அரசியல் ைகதிகள் 
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம்; பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டம் நீக்கப்பட ேவண் ம்" எனப் பல விடயங்கள் 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன. நிலங்கைள வி விப்ப  
ெதாடர்பாக ஒ  தீர்மானம் ெதளிவாக இ க்கின்ற . அந்த 
நிலங்கைள நீங்கள் வி விக்கேவண் ம். அ  சம்பந்தமாக 
நாங்கள் ெதாடர்ந்  சர்வேதசத்திடம் ேபசுவதற்கும் சர்வேதச 
நீதிமன்றத்ைத நாட ம் சந்தர்ப்பம் இ க்கின்ற . அந்த 
நிலங்கைள வி விப்பதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
அரசாங்க ம் ைமயாகப் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். அ  
எங்க ைடய உயிர்ப் பிரச்சிைன, அ ப்பைடப் பிரச்சிைன, 
வாழ் ப் பிரச்சிைன என்பதைன நான் இங்கு வற் த்திச் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்களிடம் நாங்கள் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறாம். அதாவ , நாங்கள் 100 தத்திற்கும் ேமல் 
உங்க டன் ஒத் ைழத்  ேவைல ெசய்ய ேவண் யவர்களாக 
இ ந்ேதாம். மீள்கு ேயற்றம், நிலமீட்  ேபான்ற விடயங்களில் 
இந்த அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற ெபா ப்ைப, எங்க க்குாிய 
ெபா ப்ைப நாங்கள் உங்க டன் ேசர்ந்  ேவைல ெசய்  
நிைற  ெசய்வதற்கு ஆயத்தமாக இ ந்ேதாம். ஆனால், பைன 
அபிவி த்திச் சைப சம்பந்தமாக நான் ஒ  விடயத்ைத 
அைமச்சர் அவர்களிடம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
மிகப்ெபாிய வ மானத்ைத ஈட் கின்ற ஒ  ெசல்வமான பைன 
வளத்ைதப் பாவித் த் தங்க ைடய ெதாழிைலச் ெசய்  
மக்கள் ெப ம் வ மானத்ைத ஈட்  வந்தார்கள். தற்ெபா  
ெபா ளாதார ாீதியாக ம் ச க ாீதியாக ம் 
பின்தள்ளப்பட்டவர்களான அந்த மக்களின் சார்பிேல நாங்கள் 
ஜனாதிபதி அவர்க ட ம் பிரதமர் அவர்க ட ம் ேபசி, 
அந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனைய நீங்கள் ைகயா வதற்காக 
அந்தப் பனம்ெபா ள் அபிவி த்திச் சைபைய நீங்கள் 
ெபா ப்ெப ப்பதற்குப் ரணமான உதவிைய ம் 
ஒப் தைல ம் நாங்கள் தந்தி ந்ேதாம். எங்கள் சிபார்ைச ஏற்  
ஒ  சைப ம் நி வப்பட்ட . ெசன்ற ெபா த் ேதர்த க்கு 

ன்னர் அந்த மக்க ைடய பிரதிநிதிகளாக, அந்த 
ெதாழிலாளர்க ைடய பிரதிநிதிகளாக, அந்தச் ச கத்தின் 
பிரதிநிதிகளாக இ ப்பவர்கைள குறித்த நி வனத்தி ள்ள 
பதவிக க்கு நியமிப்பதாக ம் தீர்மானித்ேதாம். அைதவிட 
அந்தத் ைறயிேல ஆற்ற ம் ஆழமான அறி ம் ெகாண்ட 
ஒ வரான, யாழ். பல்கைலக்கழகத்திேல ைணேவந்தராக 
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இ ந்த ேபராசிாியர் ேமாகனதாஸ் அவர்கைள அந்தச் 
சைபயி ம், எம்.எஸ்சி. ப த்த ேகாகுலதாஸ் அவர்கைள 
நீங்க ம் நாங்க ம் ஒப் க்ெகாண்  அதன் தைலவராக ம் 
நியமித்ேதாம். இ ந்தேபாதி ம், திய ஆட்சி வந்த டன் ஒ  

திய பலம் ெகாண்டவைரப்ேபால எங்கேளா  ேபசாமல் 
நீங்கள் நிைனத்தவா  பனம்ெபா ள் அபிவி த்திச் சைபக்கு, 
அந்த மக்க க்குச் சம்பந்தமில்லாத ஒ வைர 
நியமித்தி க்கிறீர்கள். அவர் எங்க க்குத் ெதாிந்த நல்ல 
மனிதர்தான். இ ந்தா ம் இந்த நியமனத்தின் லம் 
அவைர ம் எங்கைள ம் இப்ப ப் பிரச்சிைனக்குள் 
தள்ளியி க்கக்கூடா . இப்ேபா  அந்தச் சைப 
இயங்குவதாயில்ைல. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 

இப்ெபா  த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அந்தச் சைபக்கு யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக ன்னாள் 

ைணேவந்தர் ேபராசிாியர் ேமாகனதாஸ் அவர்கள்கூட 
எவ்வளேவா ெபா த்தமானவர். பைன அபிவி த்திைய 
வளர்த்ெத ப்பதில் ஆர்வம் ெகாண்  பல காலமாக அந்தச் 
ச கத்ேதா  உைழத்  வந்தவர். இன்  அவர்கள் மிக ம் 
மனவ த்தப்ப கிறார்கள்; எங்களிடம் ைறயி கிறார்கள்.  

அந்தத் ெதாழிலாளர்க ைடய நலன் க தி நாங்கள் 
அங்குள்ள பனஞ்சாராயத் ெதாழிற்சாைல சம்பந்தமாக பிரதம 
அைமச்சாிட ம் நிதியைமச்சாிட ம் ேபசியி க்கின்ேறாம். 
அவர்க ைடய நலன் க தி குறித்த வாிைய நீக்க அல்ல  
அதிகமாக விதிக்காமல் இ க்க ேவண் ெமன் ம் அந்தச் 
சைபயி டாக இந்த நாட் க்குப் ெபா ளாதார வளத்ைதப் 
ெபற் க்  ெகா ப்பதற்கு அவர்க க்கு உதவியாக 
இ க்கேவண் ெமன் ம் அதன் லம் அந்தச் ச கம் 
வளம்ெபற உதவேவண் ெமன் ம் ேகட்ேடாம். ஓரள க்கு 
அதைனச் ெசய்வதற்கு நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
உடன்பட் க்கின்றார். அந்தச் ெசயற்பாட்ைட நாங்கள் 

ன்ென த் ச் ெசல்ேவாம்.   

ஆனால், அைமச்சர் அவர்கள் தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப் டன் - எங்க டன் கலந் ைரயாடாமல் 
தன்னிச்ைசயாகச் ெசயல்ப வைத நாங்கள் ஏற்கவில்ைல. 
பிரதமாிடம் நாங்கள் ைறயிட் க்கின்ேறாம். 
இனிேமலாவ , இன்ைறக்குப் பின்னராவ , அவர் 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகைய இந்தச் சைபயிேல 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஒவ்ெவா  அபிவி த்தியி ம் 
ஒவ்ெவா  நடவ க்ைகயி ம் நீண்டகாலமாக அந்தப் பிரேதச 
மக்களின் பிரதிநிதிகளாக இ க்கின்ற எங்க டன் இைணந்  
ெசயற்பட ேவண் ம். குறிப்பாக மீள்கு ேயற்றத்தில் 
இப்ப யான தன்னிச்ைசயான நடவ க்ைக இ ந்தால் 
நன்ெகாைட நா க க்கு நாங்கள் ைறயி ேவாம்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்.  

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ஆனப யால், மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககளி ம் 

காணிகைள மீட்பதி ம் நீங்கள் தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப் க்கு உாிய இடத்ைத அளித் , அவர்க டன் 
ஒன்றாக இைணந்  ெசயற்படேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

 
[පූ.භා. 10.21] 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය විවාදෙය් 

විෙශේෂෙයන් මීට කලින් පැවැති සාකච්ඡාවලදී  මම දැක්ක ෙදයක් 
තමයි  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සම්බන්ධව ෙනොෙයක් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් වීමත්; සැලසුම් ඉදිරිපත් වීමත්. නමුත් කෘෂි කර්මාන්තයට 
ජාතික පතිපත්තියක් නැතිකම නිසා අපි ෙබොෙහෝ නිෂ්පාදන, 
විෙශේෂෙයන් ආහාර ෙබෝග ආනයනය කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දශක ෙදක තුළ 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය භාරව පවීණ ඇමතිවරු හිටියා. ඒ 
ඇමතිවරු එම වර්ෂ තුළදී කියාත්මක කරන වැඩසටහන් ගැන 
කථා කළා. විෙශේෂෙයන් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලා, 
මහාචාර්යවරු, ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් බුද්ධිමතුන් ඇතුළු නිලධාරින් 
කෘෂිකර්ම විෂය සම්බන්ධව අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී ඒ අදහස් හා ෙයෝජනා කියාත්මක කරන 
ගමන් ජාතික පතිපත්තියකට ගියා නම්, අවුරුදු ෙදකක් ගිහිල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැර අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණත්, 
ඒ පතිපත්ති කියාත්මක කළ යුතුයි. නමුත් අද ඒ පතිපත්ති 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති නිසා තමයි මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව 
විධියට අපට ආහාර ෙබෝග විශාල වශෙයන් ආනයනය කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කරුණු කිහිපයක් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ගාමීය 
ජනතාවෙගන් සියයට 65ක් පමණ කෘෂි ආර්ථිකයට අයිතිවාසිකම් 
කියන අතර, ඔවුන්ෙග් දිවි පැවැත්ම කෘෂි කර්මාන්තය සමඟ බැඳී 
පවතිනවා. 

කාර්මික විප්ලවය නිසා ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් 
ෙනොෙයකුත් යාන්තික කර්මාන්තවලට ෙයොමු වීමත් සමඟ කෘෂි 
කර්මාන්තයට ෙයොමු වූ අවධානය අඩු වුණා. එහි පතිඵලයක් 
වශෙයන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධෙයන් ෙගෝලීය වශෙයන් 
විවිධ කථිකා ඇති කිරීමත්, ෙගෝලීය වශෙයන් විවිධ සම්මුතීන් 
ෙගන ඒමත් සිදු වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අප ඉදිරිෙය් 
පවතින ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අවදානම අවම මට්ටමක 
පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් 
අනුව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු 
දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය්ත් මැදිහත් වීම මත 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන තුන් අවුරුදු සැලැස්ම එළි දැක්වූවා. ගරු 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරපු ෙයෝජනා, අදහස් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සැලකිල්ලට ෙගන තුන් අවුරුදු සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීම තමයි 
සුදුසු කියන එක එතුමා පකාශ කළා. ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා 
තුන් අවුරුදු සැලැස්මක් කියාත්මක වුණාම ආනයනය කරන 
ආහාර ෙභෝග පමාණය අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ආර්ථිකයට, දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට දැනට සියයට 10ක දායකත්වයක් දරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් සංකල්ප අවුරුදු 
තුනක් තුළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ඉදිරිෙය්දී ඒ 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න ෙම් වන ෙකොට සැලසුම් කර 
තිෙබන නිසාත් අෙප් ආර්ථිකයට, දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැනට 
දරන සියයට 10ක දායකත්වය ටිකක් වැඩි කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ගරු නි  ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමහි මුඛ්ය පරමාර්ථය 
වූෙය් අප මිහිතලය තුළ ස්වයංෙපෝෂිත ෙලස නිෂ්පාදනය කළ හැකි 
ආහාර ෙභෝග වගා කිරීම සඳහා අවශ්ය විද්යාත්මක දැනුම, යටිතල 
පහසුකම්, බීජ, ෙපොෙහොර වැනි අංග ලබා ෙදමින් ෙගොවි ජනතාව, 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සහ ඊට අනුබද්ධ ආයතන එක් කර 
ගනිමින් 2018වන විට මිරිස්, බී ලූනු, අල, මුං ඇට වැනි ෙතෝරා ගත් 
මූලික ෙභෝග ලැයිස්තුවකින් රට ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමයි. 

ෙමමඟින් රාජ්ය අය වැය සඳහා ෙදයාකාරයකින් ධනාත්මකව 
බලපෑම් ඇති ෙව්. ඉන් පළමුවැන්න, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
වැඩිවීම ෙහේතුෙකොටෙගන අය වැය පරතරය අඩුවීමට ලක් ෙව්. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අය වැය පරතරය වැඩි වීමට ෙහේතුව සෑම 
වර්ෂයකදීම ආනයනය කිරීම් සඳහා විශාල මුදලක් ෙයදවීමයි. 
ෙමන්න ෙම් සංකල්පය තුළ අපට අය වැය පරතරය අඩු කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමම තුන් අවුරුදු සැලැස්මට අනුව 
2018 වර්ෂය වන විට අපට ෙහොඳ පවණතාවක් තිෙබයි, ෙහොඳ 
අස්වැන්නක් ලැෙබයි, අෙප් රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය ආහාර ෙභෝග. ෙයෝජිත ෙභෝගවලින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත වන විට එම ෙභෝග ආනයනය කිරීම නවතාලිය 
හැකියි. එමඟින් විෙද්ශ සංචිතය ෙවත ඍජු ධනාත්මක බලපෑමක් 
කරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වාර්ෂික අය වැය වැඩිවීෙම් 
අගය රුපියල් මිලියන 20,000 සිට, රුපියල් මිලියන 100,000ක් 
දක්වා ෙදෝලනය ෙවනවා. 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව බලන කල, 
රුපියල් මිලියන 65,000ක අය වැය පරතරය වැඩිවීමක් සිදුව ඇත. 
මා විසින් ශී ලංකා ෙර්ගුෙවන් සිදු කරන ලද විමසීමකට අනුව 
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 150,000කටත් රුපියල් මිලියන 
200,000කටත් ආසන්න ආහාර ෙභෝග ආනයනය කිරීමක් වාර්තා 
වන බව දැන ගත්තා. ගරු මන්තීවරුනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න ඕනෑ, ෙකොතරම් ආහාර ෙභෝග අපි ආනයනය කරනවාද 
කියලා. මම ඉස්ෙසල්ලා කියපු විධියට ආනයනය කරන ආහාර 
ෙභෝග  අපිට අඩු කර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණොත්, අපට අය 
වැය පරතරය අඩු කර ගන්න හැකි ෙවනවා කියලා මම හිතනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  එෙලස ෙතෝරා ගත් ආහාර ෙභෝග ෙගන්වීම 
පිළිබඳව පසු ගිය අවුරුදු 3ක ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. මම 
එයින් ෙකොටසක් ඉදිරිපත් කරමින් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ඉතිරි ටික  සභාගත කරන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම සහල්, අල, බී ලූනු, රතු ලූනු, වියළි මිරිස්, මුං 
ඇට, බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා ෙබෝංචි, පලතුරු, එළවලු, කිරි පිටි, තිරිඟු 
පිටි, තිරිඟු ඇට, සත්ව ආහාර වැනි ආහාර ගත්තාම ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, 2013 වර්ෂෙය් අපි ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 919.5ක් 
ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2013 
වර්ෂෙය්දී ආනයනය කරන ලද ආහාර දව්යවල වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 116,315ක් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2014 වර්ෂය ගත්ෙතොත් ෙමටික් 
ෙටොන් මිලියන 760.9යි, වටිනාකම රුපියල් මිලියන 151,543යි. 
ෙකොයි තරම් වැඩි වීමක් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය්දී ෙමටික් 
ෙටොන් මිලියන 659.6යි, වටිනාකම රුපියල් මිලියන 118,937යි. 
ෙමන්න ෙම් ආහාර ෙභෝග ටික ඇයි, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 

කරන්න බැරි? ඒක අෙප් රටට තිෙබන පශ්නයක්. අපි ෙමොන විවාද 
කළත්, ෙම් ගරු  සභාෙව් ෙකොච්චර පැහැදිලි කරලා දුන්නත් 
ෙමන්න ෙම් ආහාර ෙභෝග ටික- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only three more minutes. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
No, I have been allotted 15 minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No,you have been allotted only 12 minutes.   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
I was told that I had 15 minutes.  Anyway, Sir, give 

me some more time, because I have to explain some 
matters.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Okay.   
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් ආහාර දව්ය අවුරුදු 

ගණනාවක් තිස්ෙසේ -පසු ගිය දශක ෙදක තුළ- අපි පිට රටින් 
ෙගනාවා. ඇමතිවරු හැටියට පත් ෙවලා ෙම් ගරු සභාෙව් අපි 
ෙකොච්චර කථා කළත් අපට හරි පතිපත්තියක් තිබුණා නම් ෙම් 
සියලුම ෙභෝග අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපට ෙහොඳ පසක් තිෙබනවා. ෙහොඳ 
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අපට අවශ්ය තාක්ෂණය 
තිෙබනවා. අෙප් බුද්ධිමත් නිලධාරින් ඉන්නවා. අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම කථා කරනවා. හැම සම්මන්තණයකටම යනවා. හැම 
රැස්වීමකටම යනවා. අපි ගිහිල්ලා කථා කරනවා. අලුත් සංකල්ප 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් රජය ෙවනස් ෙවනෙකොට ෙම් සියලුම 
වැදගත් ෙයෝජනා ඉවත් කරලා  නැවත අලුෙතන් ආරම්භ කරනවා. 
එතැනදී ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නිලධාරිනුත් අපහසුතාවට පත් 
ෙවනවා. ඒ අයෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  මම ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් සංකල්ප කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අඩුම තරෙම් අවුරුදු තුනක් ඒ සඳහා සහාය ෙදන්න; 
සුබවාදීව හිතන්න; අසුබවාදීව හිතන්න එපා කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ආහාර ෙභෝග නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
අපට අවශ්යයි 

අප ඒ අස්වැන්න  වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපි ෙගොවියාට සහන 
ටික ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ විධියට තමයි අපි හිතන්ෙන්, ගරු 

1837 1838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. සියලුම කරුණු සම්බන්ධව කථා කිරීමට 
කාලය නැති නිසා, මා සතුව තිෙබන අෙනක් විස්තර අඩංගු 
ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා.  

ඒ ආහාර ෙභෝගවල සියයට 90ක්ම තිෙබන්ෙන් අපට ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත කර ගත හැකි ෙද්වල්. පසු ගිය 
වර්ෂය ෙදස බලන විට අපෙග් වී නිෂ්පාදනය ඉතා ඉහළ අගයක 
පැවතුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් එවකට සිටි අධිකාරිය ඉතාමත් 
පශංසාත්මක ෙලස කථා කළද, සෑම වර්ෂයක් තුළම සහල් 
ආනයනය කර ඇත. 2014 වර්ෂෙය්දී පමණක් රුපියල් මිලියන 
37,000ක් වියදම් කරමින් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 6ක 
පමාණයක්  ආනයනය කර ඇත. කරුණු එෙසේ වුණත් අපෙග් තුන් 
අවුරුදු ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටෙත් වාර්ෂිකව 
විෙද්ශයන්ට ගලා යන රුපියල් මිලියන 150,000ටත් රුපියල් 
මිලියන 200,000ටත් ආසන්න මුදල ෙපොදු ජනතාව ෙවත ඉතිරි 
කිරීමට කටයුතු කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් වර්ෂ තුන 
අවසාන වන විට රුපියල් මිලියන 150,000කින් අය වැය හිඟය 
අපගමනය වනවා ඔබ සියල්ලන්ටම දකින්නට ලැෙබතැයි මා 
විශ්වාස කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2015.12.08 වන දින ''අද'' පුවත් 
පෙත්, ''ෙගොවි සහන කැපීමට එෙරහි සත්යගහය'' යන මැෙයන් පළ 
වූ පුවත් පත් වාර්තාව සමාෙලෝචනය කිරීමට මා කැමැතියි. 
මක්නිසාද යත්, අප 2016 අය වැෙයන් ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියා එම පුවත සමාෙලෝචනෙය්දී මුළු ලංකාවටම ෙත්රුම් ගන්නට 
හැකි ෙවනවා. පුවත් පත් වාර්තාෙව් මූලික කරුණු අතර වූෙය්, ''වී 
වගාව සඳහා ලබා දී තිබූ මිල අය වැෙයන් පහළ දැමීම'' යන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී රජයක් ෙලස ෙගොවීන් 
සඳහා සහතික මිලක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා අතරම, 
පාරිෙභෝගිකයා ෙවත සහන මිලක් යටෙත් සහල් ලබා ගැනීමට 
ෙවෙළඳ ෙපොළ නියාමනය කිරීමටත් පියවර ගත යුතු වනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන සැලකිල්ලට 
ගනිමින් කීරි සම්බා කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක් ද, සම්බා 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 41ක් ද, නාඩු සහ අෙනකුත් වී වර්ග 
සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 38ක් ද වන පරිදි සහතික මිලක් ලබා 
දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙමහිදී අපෙග් මූලික උපකමය 
වනුෙය් ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර ගනිමින් 
පාරිෙභෝගිකයාට දැරිය හැකි මිලකට කෘෂි නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමට 
අවස්ථාව ලබා දීමයි. 69වන අය වැෙයන්, වී ගබඩා පහසුකම් ඇති 
කිරීමට රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීම, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රජය රුපියල් මිලියන 37,500ක් ෙවන් 
කිරීම, වී නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීම උෙදසා නව තාක්ෂණය 
කෘෂි කර්මාන්තයට හඳුන්වා දීම, කෘෂි යන්ෙතෝපකරණ ෙගන්වීම 
සඳහා ආනයන බදු ඉවත් කිරීම යනාදී ෙයෝජනා රැසක් කියාත්මක 
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

ෙමන්න, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ආනයන බදු ඉවත් කර 
තිෙබනවා. සියලු ෙගොවි ජනතාවට ඉන් සහන ලැෙබනවා. ඒ 
අයෙග් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කර ගන්න පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා භාවිත කරන 
කුඩා වැව් වැඩිදියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ ආදී ෙයෝජනා රාශියක් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් 
කර තිෙබනවා. 

ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කිරීම සම්බන්ධව කථා 
කිරී ෙම්දී, 2016 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 37,500ක මුදලක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව 2015 වසෙර්දී ෙවන් කර තිබුණාට වඩා 
රුපියල් මිලියන 2,500ක වැඩිපුර මුදලක් ෙවන් කිරීමට රජය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. තවද, ෙමම සහනාධාරය වඩා කමවත්ව 
සහ ඵලදායී ෙලස ෙගොවි බිම්වලට රැෙගන යාම සඳහා අවශ්ය 
කමෙව්දය සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
සම්බන්ධව අද ෙනොෙයකුත් අය උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා පුවත් පතකටත් පකාශ කර තිබුණා මම දැක්කා, "යම් 
පශ්නයක් ෙහෝ ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්න එන්න" කියලා. සාකච්ඡා කරන්න එන්න කියලා ඒ 
සියලුෙදනාට මා ආරාධනා කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන 
ශුභවාදීව හිතන්න කියලායි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ඒ 
සියලු වෘත්තීය සමිතිවලට කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ඒ උපවාස කරන අයව ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් 
කිරීම සඳහා අපි අවස්ථාව සලසා ෙදන්නම් කියන කාරණයත් 
සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 10.37] 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම 

අමාත්යාංශය ගැනත්, ඉඩම් අමාත්යාංශය ගැනත් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. 

අෙප් වසන්ත අලුවිහාෙර් රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් කථාවට මා 
ඇහුම් කන් දීෙගන සිටියා. එතුමා කිව්ෙව්, කෘෂි කර්මාන්තයට 
පතිපත්තියක් නැහැ කියලායි.  

මම හිතන හැටියට ෙම් පතිපත්තිය 1948 ඉඳලාම තිෙබනවා. 
1948 ඉඳලාම ආපු කියාවලිය නිසා අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාව ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. සහල් අතින් ගත්ෙතොත්, අෙප් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව සියයට 95යි. එළවලු සහ පලතුරු සියයට සියයක් 
වාෙග් තිෙබනවා. ඒවා -කෘෂි කර්මාන්තය- විවිධ කියාකාරකම් 
නිසා, ඒ කියන්ෙන් අභිජනනය කරපු බීජ වර්ග, ෙරෝපණ දව්ය, ඒ 
වාෙග්ම කෘෂි ව්යාප්ත ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම, ෙහොඳ ස්ථාවර 
මිලක් ලබා දීම හරහා ඉසස්රහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද 
අෙප් හිතමිත ඇමතිතුමාට තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරෙය් කප්පාදුවක් ඇති වුෙණොත් ෙම් ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
ඉදිරියට පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන පශ්නය. 
ඔබතුමාට තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය ඒකයි. ඔබ තරුණ 
ඇමතිවරෙයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන 
පතිපත්තිය පිළිගත්, එය කියාත්මක කරන්න බැඳිලා ඉන්න අෙප් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට ෙබොෙහොම වගකීෙමන් ෙම් 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය ඔබතුමා 
බාර ගන්න ඕනෑ.  

අෙප් ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව බලන්න. ෙම් තත්ත්වයට 
ආෙව් අපි ෙනොෙයක් සහන දීපු නිසායි. ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් 
අපි ඉවත් වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අක්කර පහ දක්වා වී 
 ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. කුඩා 
ෙත් වතු හිමියන්ට, කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට, කුඩා ෙපොල් වතු 
හිමියන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නා. ෙපොල් කර්මාන්තය 

1839 1840 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගත්ෙතොත් සියයට 86ක් පමණ ෙපොල් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කුඩා 
ෙපොල් ඉඩම් හිමියන්. ෙත් නිෂ්පාදනයත් එෙහමයි. ෙපොෙහොර සහන 
මිලකට ගන්න බැරි වුෙණොත් ඒ අය එම වගාවන්වලට ෙපොෙහොර 
ෙයොදයිද?  

ඇමතිතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වී ෙගොවිතැනට 
ෙපොෙහොර ෙනොෙයදුෙවොත් ඒ අස්වැන්න ලබාගන්න පුළුවන් 
ෙවයිද? ඒ නිසා ෙපොෙහොර පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්ක  රෙට්ම 
ඉල්ලීමක්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අම්බලන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ෙග් 
උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා. මටත් ඒකට සහභාගි ෙවන්න කියලා 
කථා කළා. ෙම් වාෙග් උද්ෙඝෝෂණ දැන් රෙට් හැම තැනම 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් වගාවකට ෙපොෙහොර ෙයදීම නිසා අපට 
එයින් යම් පතිඵලයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ආනයන මිෙලන් අඩු 
ගණෙන් සියයට පණහකවත් සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑය 
කියා මම හිතනවා. රෙට් හැම ෙවලාෙව්ම එක මිලක් තිෙබන්න 
ඕනෑ.  එෙහම නැති වු ෙණොත් අකමිකතා, දූෂණයන් සිද්ධ ෙවනවා. 
ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව සලකා බලන්න කියායි.  

ෙපො ෙහොර සහනාධාරය ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වුණු 
පශ්නයක්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය කථාෙව් 
ෙඡ්ද 127 ඉඳලා 140 දක්වා කෘෂි කර්මාන්තය ගැන සඳහන් 
ෙවනවා. ෙම් ෙජ්දවල තිෙබන හැම කරුණක්ම දිහා බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, ඒ කරුණු එදා ඉඳලාම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කිව්ව ෙද්වල් බව. ෙම් කරුණු එදා ඉඳලාම කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැම ආණ්ඩුවකටම, හැම ඇමතිවරෙයකුටම 
කිව්ව ෙද්වල්. ෙබෝග විවිධාංගීකරණය පිළිබඳව ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා. 1970 -77 යුගෙය් හැම ෙකෙනකුම වගා කළාෙන්. මල් 
ෙපෝච්චිවලත් වගා කළා. ෙකොළඹ හෙත් අයත් වගා කළා. නමුත් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? වගා කරපු මිනිස්සුන්ට ෙකොපමණ නින්දා, 
අපහාස කළාද? 

හැබැයි, ඉතින් වැරදිත් තිබුණා. මිරිස් ෙපොලු දැම්මා, හාල් 
ෙපොලු දැම්මා. මිනිසුන්ට හරි අමාරු වුණා. ෙහොඳ ඒවාත් එක්ක 
නරක ඒවාත් තිබුණා. ෙම්වා විෙව්චනය කළා වාෙග්ම ඒවාෙය් අඩු 
පාඩු හදා ෙගන ඉස්සරහට ගියා නම් අර අලුවිහාෙර් මැතිතුමා කියපු 
කථාව ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කළ කැකිරාව ආසනය ඒ යුගෙය්දී පසිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොනවාටද කියලා බලන්න. මිරිස්, වියළි මිරිස්වලට. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ ජිනදාස මන්තීතුමාෙග් 
සෙහෝදරයාට කිව්ෙව් "මිරිස් රජා" කියලායි. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? හැම තැනම මයිෙයොක්කා දඬු සිෙටව්වා. අපිකාව, දකුණු 
ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල  පධාන ආහාරයක් තමයි මයිෙයොක්කා. 
ඒක එෙහම පිටින්ම සමච්චලයට ලක් කළා. ඒ අය ඒවා අත් හැර 
දැම්මා. ෙම්වාෙය් පතිඵල තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඔය කෘෂිකර්ම 
පතිපත්ති ගැන කථා කළාට වැඩක් නැහැ. තමන් කියන ෙද් කරන 
ෙද් ගැන අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ ගැන නැවත 
බලන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැන් බලන්න, බී ලූනු ගැන. 
දඹුල්ෙල් බී ලූනු තිෙබනවා. නැති කාලයට පිට රටින් ෙගන්වන්න 
ෙවනවා. දඹුල්ෙල් සහ මාතෙල් බී ලූනු වගා ෙනොකරන කාලයට 
හම්බන්ෙතොට සහ ෙමොණරාගල පෙද්ශෙය් බී ලූනු වගා කිරීම 
පිළිබඳව අත් හදා බැලීම් කළා. නමුත් ෙදවැනි අවුරුද්ද ෙවන 
ෙකොට විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා බී ලූනු වගාවට ෙයොමු වුණු 
පිරිසට රජෙයන් සහනයක් සැලසුෙණ් නැහැ; බීජ ඇට ටිකවත් 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් පතිපත්ති නිසාත් මිනිස්සු ෙම්වායින් 
ඉවත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ඒ පෙද්ශවලත් බී ලූනු වගාව සාර්ථක කර ගන්න 

අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න. අවුරුදු කිහිපයක් සහන දිය යුතුයි. 
එතෙකොට තමයි ඒ අය පුරුදු ෙවන්ෙන්. මුල් කාලෙය් දඹුල්ෙල් බී 
ලූනු වගා කරන්න පටන් ගත්ෙත්ත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්.  

ශීතාගාර පිළිබඳවත් ෙම් අය වැෙය් කියා තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට ශීතාගාර ඇති කිරීම ගැන ෙපෞද්ගලික අංශයත් දිරිගැන්විය 
යුතුයි. මමත් වත්තල පැත්ෙත් ශීතාගාරයක් විවෘත කරන්න ගියා. 
ඒ අය දඹුල්ෙලන්, නුවරඑළිෙයන් එන එළවලු පළතුරු ටික 
ආරක්ෂා කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට යම් සහනයන් ලබා දිය 
යුතුයි. ඒ අයට තිෙබන පශ්නයක් තමයි විදුලිය බිල. ඒ අයට ඒක 
දරා ගන්න බැහැ. ඒවා ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. පිට රටින් 
ෙගන්වන  ඇපල්, මිදි වාෙග් ෙද් සඳහා  තිෙබන ශීතාගාරවලට 
සහන ෙදන එක ෙනොෙවයි,  ෙද්ශීය ෙගොවියාෙගන් ලබා ගන්නා - 
ෙමොණරාගල පෙද්ශෙයන් ලබා ගන්නා ෙදහි වාෙග් - ෙද්වලට 
අවශ්ය ශීතාගාර සඳහා සහන ෙදන්න.  

ඉඩම් පිළිබඳවත් මම ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය බලෙය් ඉන්න කාලෙය්, 
ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්මයා 1972දී  ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව ආරම්භ කෙළේ ඇයි?  1971 කැරැල්ල ඇති වීමට දක්වපු එක 
ෙහේතුවක් තමයි ෙම් ඉඩම් පශ්නය. ඒ නිසා තමයි ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව ආරම්භ කෙළේ. ඉඩම් පිළිබඳ 
පශ්නය සංකීර්ණ පශ්නයක්.  

 අද ෙම් සභාෙව් කරපු කථාවලට මම ඇහුම්කන් දුන්නා. ෙම් 
ඉඩම් පශ්නය ජාතිවාදය උග කිරීමට හැකි පශ්නයක්. අෙප් රෙට් 
තිෙබන ෙම් පළාත් ෙබදීම, අපට ඕනෑ හැටියට කරපු එකක් 
ෙනොෙවයි. එය ඉංගීසීන් අපට රට බාරෙදනෙකොට සදාකාලික 
අවුලක් ඇති කරන්න හදපු කමයක්. ෙම්වා ගැනත් අපට හිතන්න 
ෙවනවා. ජන අනුපාතය අනුව ඉඩම් ලබා ෙදනවාද, එෙහම 
නැත්නම් ජාතිවාදී විධියට හිතලා ඉඩම් ෙබදා ෙදනවාද කියන 
කාරණා සලකා බලන්න ෙවනවා. එෙහම ඉඩම් ෙබදා ෙදන්න 
කටයුතු කෙළොත් පශ්න උග ෙවනවා.  ෙම් LRC එකට අයිති විශාල 
ඉඩම්වල බදු මුදල් ටික හරියට එකතු කර ගත්තා නම්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාට අය වැය පියවා ගන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය කාලෙය් අක්කර දහස් ගණන් විශාල ෙකොම්පැනිවලට 
දුන්නා. ඒ අය ඒ ඉඩම්වල හරියට නිෂ්පාදන කටයුතු කරනවාද?   
නමුණුකුල පෙද්ශයට ගියාම  මම දැක්කා එක දිගට ෙත් 
කර්මාන්තශාලා තුනක් වසා දමා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් විධියට 
ඉඩම් ලබාදීෙමන් පතිඵලයක් ඇති ෙවනවාද?  ඒ නිසා ඉඩම් 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඉඩම් නැති 
ලක්ෂ 150කට වැඩි ජනතාවක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  ඒ අයට බිම් 
අඟලක්වත් ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේෙග් කාලෙය් මැදිහත් ෙවන්න 
කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[පූ.භා. 10.47] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම අවස්ථාෙව් අමාත්යාංශ 

ෙදකක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට සහභාගිවීමට මම සූදානම් 
ෙවලා ඉන්නවා. පළමුව  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සම්බන්ධව 
කරුණු කිහිපයක් කියන්න මම කැමැතියි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  නව අය වැෙයන් හඳුන්වා දී 
තිෙබන ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ පශ්නය ෙම් දිනවල විශාල 
ගැටලුවක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට පක්ෂ, විපක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, ෙපොදුෙව් රෙට් ෙගොවි ජනතාව අතර ෙම් 

1841 1842 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොෙහොර සහනාධාරයට කරන ලද කප්පාදුව පිළිබඳ පැහැදිලි 
සැකයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධ උද්ෙඝෝෂණ 
රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව  සමස්ත ලංකා ෙගොවිජන 
සම්ෙම්ලනයත්, අෙප් රෙට් කෘෂිකර්ම නිලධාරිනුත් එක් එක් 
අවස්ථාවල සකස් කරන ලද ෙල්ඛන මත පදනම් ෙවලා යම් 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතුවා. ඒ ඒ පෙද්ශවලට 
අනුව, කුඹුරු අක්කර එකක් සඳහා අවශ්ය ෙපොෙහොර පමාණය 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුලින්ම කියාත්මක වුෙණ් 2004දී.  ඒ 
අවස්ථාෙව්දී  සකස් කරන ලද සහනාධාරෙය්  පමාණය වුෙණ්, 
අක්කරයක් සඳහා යූරියා කිෙලෝ 134කුත්, Potash -MOP-  
නැත්නම් රතු කුඩු වශෙයන් ෙගොවීන් හඳුන්වන ෙපොෙහොරවලින් 
කිෙලෝ 35කුත්, කැට ෙපොෙහොරවලින් -TSP-  කිෙලෝ 45කුත් 
වශෙයන්. ඒ නිර්ෙද්ශයට අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විසින් 
2004දී  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීෙම්දී කුඹුරු අක්කරයක් 
සඳහා යූරියා කිෙලෝ 134කුත්, Potash  කිෙලෝ 35කුත්, කැට 
ෙපොෙහොර කිෙලෝ 45කුත් වන විධියට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
දුන්නා.   

ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අවුරුදු 6ක් ගියාට පස්ෙසේ, 2010දී 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය විසින් කප්පාදුවට ලක් කළා. කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයදීම පිළිබඳ තර්කය ඒ අවස්ථාෙව් ෙගනාවා.  
කාබනික ෙපොෙහොර ව්යාප්ත කිරීම පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
කාබනික ෙපොෙහොර ව්යාප්ත කිරීම සහ ෙවනත් පශ්න පටලවා 
ගන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කිරීෙම් වුවමනාවට මිසක් 
ෙවන වුවමනාවකට ෙනොෙවයි කියන කාරණය අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ.   

2010දී මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය කාබනික ෙපොෙහොර සහ 
ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලට මුවාෙවලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙමන්න ෙම් විධියට කප්පාදු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි ඒ 
අනුව,  අක්කරයක් සඳහා යූරියා කිෙලෝ 86කුත්,  Potash නැත්නම් 
MOP කිෙලෝ 20කුත්, කැට ෙපොෙහොර -TSP- කිෙලෝ 22කුත් 
වශෙයන් තමයි නිර්ෙද්ශ කෙළේ.  

ෙම් ෙපොෙහොර තමයි ලබා දුන්ෙන්. ෙම් වන තුරුත් ෙම් 
ෙපොෙහොර තමයි ෙගොවීන්ට ලැබුෙණ්. ෙගොවිෙයෝ 2004 වර්ෂෙය් 
සිට 2010 වර්ෂය දක්වා ගත්ත ෙපොෙහොර පමාණෙයන් තුෙනන් 
පංගුවකට ආසන්න පමාණයක් 2010 වර්ෂෙය්දී කප්පාදු වුණා.  

දැන් ෙම් අලුත් අය වැෙයන් කියන්ෙන්, අක්කර ෙදකක් සඳහා 
එක් කන්නයකට රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් ලබා දීමට තීන්දු කර 
තිෙබන බවයි. දැන් ෙම් තීරණෙයන් පස්ෙසේ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. 
ෙගොවියාට තමයි ඒ මුදල ලැෙබන්ෙන්. ෙපොෙහොර සහනාධාර ඉවත් 
කළාට පස්ෙසේ, වර්තමාන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  මිල අනුව  යූරියා 
කිෙලෝ 50ක මිටියක් රුපියල් 2641.27ක් ෙවනවා. දැන් ලබා ෙදන 
Potash -රතු කුඩු- ෙපොෙහොර කිෙලෝ 20ක් සඳහා රුපියල් 
2829.50ක් වැය ෙවනවා. කැට ෙපොෙහොරවලට -TSP- රුපියල් 
3004.62ක මුදලක් වැය ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් මුදල් පමාණය එකතු කළාට 
පස්ෙසේ ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙද් තමයි, අක්කර එකකට 
ෙපොෙහොර සඳහා වැයවන වියදම රුපියල් 5,000ක සීමාවට වඩා  
වැඩිවන එක.   රුපියල් 5,000කින් ෙම් කියන ෙපොෙහොර පමාණය 
ගන්න බැහැ. ඒ මුදලට අමතරව රුපියල් 3,000ක 4,000ක 
වියදමක් හැම අක්කරයක් සඳහාම  ෙගොවියාට දරන්න ෙවනවා. ඒ 
අනුව බැලුවාම, ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් කප්පාදුවක් 
ෙනොෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

වර්තමාන ෙපොෙහොර මිෙල් තත්ත්වය අනුව ෙමය පැහැදිලි 
කප්පාදුවක්. ෙඩොලර් එකට සාෙප්ක්ෂව රුපියල තවත් බාල්දු 
වුෙණොත්, ෙම් ෙපොෙහොර සඳහා ෙගවන්න සිද්ධවන මුදල තවත් 
වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් නැති නිසා. 2004 වර්ෂෙය්දී ලබා දුන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය 2010 වසර වන විට කප්පාදුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් ෙම් අනුව 2010 වර්ෂෙය්දී ලබා ගත් ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් 
සෘජු කප්පාදුවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. යම් කිසි 
නිලධාරිෙයකුට, නැත්නම් මන්තීවරෙයකුට ෙපටල් සඳහා යම් 
කිසි දීමනාවක් ෙදනවා කියලා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. එම දීමනාව 
රුපියල්වලින් ලබා ෙදන විටත්, ඒ දීමනාව ලීටර්වලින් ලබා ෙදන 
විටත් ෙවනස්.  ලීටර්වලින් ලබා ෙදනෙකොට ඒක නිශ්චිතයි. 
ෙපටල් ෙවනුවට මුදලක් ලබා ෙදනෙකොට, මිල ඉහළ පහළ යෑම 
අනුව ලබා ගන්න පුළුවන් ෙතල් පමාණය අඩු වැඩි වන බව රජෙය් 
නිලධාරින්ට ෙත්ෙරනවා, ඔවුන් ෙගොවිතැන් ෙනොකළත්.  
එතෙකොට 2010 වර්ෂෙය්  සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කප්පාදුවක් 
සහිතව වුණත් ෙපොෙහොර මිටියක් ලැබුණා. දැන් ෙපොෙහොර මිටිය 
ෙවනුවට රුපියල් 5,000ක් ලැෙබනෙකොට ඒ මිල උච්චාවචනය 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිවම ෙමම ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් 
කප්පාදුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙගොවීන් උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, එළවලු ෙගොවීන්ෙග් පශ්නය  ගන්න ඕනෑ.  ඔවුන්ට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය යම් කිසි නිශ්චිත කමයකට ලැබුෙණ් 
නැහැ. එළවලු ෙගොවීන් සඳහා සෘජුව ෙපොෙහොර සහනාධාර 
ෙනොලැබුණත්, ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා දීම මඟින් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර මිෙලහි යම් සීමාවක් සනිටුහන් වුණු නිසා,  අඩු 
මිලකට ෙපොෙහොර ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඉඩක් තිබුණා. දැන්  
ඔබතුමන්ලා ෙගොවියාට සෘජුවම මුදල ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව, 
ෙගොවියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අනුව තමයි ෙපොෙහොර ලබා 
ගන්ෙන්.  එහිදී එළවලු ෙගොවීන් විශාල වශෙයන් අර්බුදයකට ලක් 
ෙවනවා. ෙගොවිතැනින්ම ජීවත් ෙවන පෙද්ශ ලංකාෙව් තිෙබනවා.  

ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් දිස්තික්කයක් ගත්ෙතොත්, එහි ෙවන 
කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ. අම්පාර වාෙග් දිස්තික්කයක් ගත්තත්, 
සීනි කර්මාන්තය වැනි ඉතා සුළු කර්මාන්ත එකක් ෙදකක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ දිස්තික්කෙය්ත් සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන් 
ෙගොවිතැන. උතුරු පළාෙත් ඉන්ෙන් යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් 
ෙවච්ච මිනිස්සු. ඒෙගොල්ලන්ට ආර්ථික වශෙයන් ඉදිරියට යන්න 
කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ. ෙගොවිතැන තමයි තිෙබන්ෙන්. 
කිලිෙනොච්චිය ගත්තත්, යාපනෙය් ගාමීය පෙද්ශ ගත්තත්, 
වව්නියාව ගත්තත්, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග් දිස්තික්කය වන 
අනුරාධපුර දිස්තික්කය ගත්තත් කෘෂි කර්මාන්තය පමණයි 
ආර්ථිකය හැටියට ඒ පෙද්ශවල තිෙබන්ෙන්.  පැහැදිලිවම 
ෙමතැන සහනාධාරෙය් කප්පාදුවක් තිෙබන නිසා ඒ මිනිස්සු 
බරපතළ අර්බුදයකට යනවා. ඒ නිසා අපි රජයට බල කර කියා 
සිටින්ෙන් ෙම්කයි.  

ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම් රෙට් ෙගොවිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණ 
කරලා, උපවාස කරලා  දිනා ගත්ත ෙදයක්.  එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුෙව් හිත උණු ෙවලා ලබා දුන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  අද වන 
විටත්  ෙගොවි ජනතාව විශාල උද්ෙඝෝෂණවලට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. කාබනික ෙපොෙහොර පචලිත කරන්න අවශ්ය නම්, ඒ 
ෙගොවීන් හඳුනා ෙගන, - "ෙහෝල්ෙසේල්" කියන්ෙන් නැතිව-  
ෙමන්න ෙම් ගෙම්  ෙම් ෙගොවිජන බල පෙද්ශෙය් ෙම් ෙගොවීන් 500 
ෙදනා  තමයි කාබනින ෙපොෙහොරවලින් වගා කරන්ෙන් කියලා 
කියන්න. ෙම් ෙගොවිෙයෝ 500 ෙදනා තමයි කාබනික ෙපොෙහොර 
ෙයොදන්ෙන් කියලා කියන්න. ඒ අනුව,  ඒ අයට ඒ කාබනික 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය  ෙදන්න. 

එතෙකොට ෙම්කත් එක්ක පටලැෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නැතිව ෙපොදුෙව් කාබනික කථාවක් කියලා, මිනිසුන්ෙග් ෙපොෙහොර 
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සහනාධාරයට "ෙෂොට්" එක දීම තමයි ෙමතැනදී කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් අති විශාල පමාණයක් තවමත් ජීවත් 
වන්ෙන් ෙගොවිතැනින්. ෙම්වා ඍජුවම ජනතාවෙග් ආර්ථිකයට 
වදිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ලංකාෙව් 
වැඩිපුරම සිය දිවි නසා ගැනීම් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. 
වැඩිම සිය දිවි නසා ගැනීම් තිෙබන්ෙන් මහවැලි පෙද්ශවල ෙගොවි 
ජනතාව අතර. ෙකොළඹ නගරෙය් මිනිසුන් වස බීලා මැෙරන්ෙන් 
නැහැ;  ෙබල්ෙල් වැළ දාෙගන මැෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අඩු 
පමාණයක් තමයි  trainsවලට පැනලා දිවි නසා ගන්ෙන්. ෙම් වස 
ෙබොන්ෙන් කවුද? ෙගොවි ජනතාව. ඔවුන්ෙග් පවුල්වල විශාල 
සමාජ, ආර්ථික අර්බුද තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියලා 
කියන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකයට හම්බ ෙවන පුංචි තල්ලුවක් 
විතරයි. සහනාධාර තිබියදීත් ෙම් මිනිසුන් සිය දිවි නසා ගන්නවා. 
ලංකාව සිය දිවි නසා ගැනීම අතින් ෙලෝකෙය් හතරෙවනි 
ස්ථානයට එන විට, ඒක ෙකොෙහන්ද එන්ෙන්? ගරු කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙයන්; හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන්. එෙහම නැතිව ෙකොළඹින්, 
ගම්පහින් ෙනොෙවයි. ෙම් සහනාධාර තව දුරටත් කැපුවාට පසුව 
ෙම්වාෙය් පතිඵල එන්ෙන් අස්වැන්න විධියට ෙනොෙවයි, සිය දිවි 
නසා ගැනීම් විධියටයි.   රවි කරුණානායක මහත්මයාට ෙම්වා 
ෙනො ෙත්ෙරන්නට පුළුවන්. නමුත්  රෙට් අෙනකුත් බත් කන 
ඇමතිවරුන්ට ෙම් පශ්නය ෙත්ෙරන්නට ඕනෑ.  ඒ නිසා අපි 
ඉතාමත්ම බරපතළ ෙලස කියා සිටිනවා, ෙම්ක අමුම අමු ජනතා 
පාවා දීමක් කියලා.    

 "පුබුදමු ෙපොෙළොන්නරුව" කියන වැඩසටහනට  ෙම් අය 
වැෙයන්  සල්ලිත් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  අපි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාට කියනවා, ෙපොෙළොන්නරුව 
පුබුදුවන්නට කලින් ෙගොවි ජනතාවට  ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ෙදන්න කියලා. ජනාධිපතිවරයාට ඒ සඳහා වගකීමක් 
තිෙබනවා. ජනාධිපතිවරයා නිකම්ම, "ෙපොෙළොන්නරුෙව්, 
ෙපොෙළොන්නරුෙව්" කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ.  ෙගොවියාෙග් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපද්දී ඇස් පියාෙගන ඉඳලා වැඩක් නැහැ.  

අෙනක් කාරණය,  ජනවාරි 08ෙවනි දා මිනිස්සුන්ට කිව්ෙව් 
ෙමොනවාද?   තව සති  ෙදකකින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් ෙවලා අවුරුද්දක්  සපිෙරනවා.  
අගමැතිවරයාත් එෙහමයි.   අපි පැහැදිලිව දන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුවට 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජැක් ගහලා තිබුණාට පධාන පාර්ශ්වය 
යූඑන්පී එක කියලා.  

අගමැතිවරයාට  කෘෂි කර්මාන්තයට විරුද්ධ ඔහුෙග් පතිපත්ති 
ගැන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපීම, 
කුඹුරු ෙගොඩ කිරීම ගැන. ෙම් පතිපත්තිය තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි රජයට බලපෑම් කරමින් ඉතාම වුවමනාෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කිරීම 
මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවලට බලපානවා, දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට 
බලපානවා. වස ෙබොන පමාණය වැඩි කරන කප්පාදුවක් ෙම්ක. ඒ 
නිසා අපි බරපතළ ෙලස කියා සිටිනවා, ෙම්ක  ෙවනස් කරන්න 
කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තව  එක 
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය රජය 
කාලෙය් අතිවිශාල වශෙයන් දූෂණ සිද්ධ වුණු ආයතන රාශියක් 
අතර කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් තිෙබන බව. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නැවත කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, මට 
තවත් අමාත්යාංශයක් ගැන කථා කරන්නට තිෙබන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රජෙය් සෑම අමාත්යවරෙයකුටම 
වගකීමක් තිෙබනවා.  නමුත්  පසු ගිය රජය කාලෙය් කප්පම් ලබා  
ගත්,  විශාල  ෙලස දූෂණ කළ පුද්ගලයන්  අද ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් 

ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව - මම 
හිතන්ෙන් නැහැ ෙනොදැනුවත්ව කියලා - ෙනොෙයකුත් 
තනතුරුවලට පත් කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා ඇමතිවරෙයක් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයකට නිකම්ම මිනිෙහකුව පත් කරන්ෙන් නැති 
බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාව -Presidential Commission of Inquiry එක- විසින් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත, 2015 ෙනොවැම්බර් 
මස 06ෙවනි දින ලිපියක් නිකුත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මම එම ලිපිය ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව 
කියවන්නම්. එම ලිපිෙය් ෙම් ආකාරයට සඳහන් ෙවනවා:  

 

"මෙග් අංකය : PCI /52/2015 

   2015 ෙනොවැම්බර් මස 06 වැනි දින 

ෙල්කම්, 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, 
"ෙගොවිජන මන්දිරය", 
අංක 80/5, 
රජමල්වත්ත පටුමග, 
බත්තරමුල්ල. 

 

ෙපත්සම් අංක PCI /52/2015 

01. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් නිලධාරීන් විසින් සිදු කර ඇති 
බරපතල වංචා, දූෂණ, රාශියක් පිළිබඳව ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ලැබී ඇති පැමිණිලි ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු 
කිරීෙමන් අනතුරුව එය ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සලකා බලන 
ලදී. 

02. එකී පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීමට ෙමම ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් තීරණය කරනු ලදුව, ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව ඉන් 
අනාවරණය වී ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙම් වනවිට පරීක්ෂණයක් 
ද පවත්වා අවසන් කර ඇත.  

03. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනෙයන් සහ 
පරීක්ෂණෙයන් ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව සම්බන්ධ පහත 
නම් සඳහන් පුද්ගලයන් විසින් සිදු කර ඇති මූල්ය කටයුතු පිළිබඳව වූ 
අකමිකතා වලට අදාල පධාන වැරදි කියා 05 ක් ෙමම ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් හඳුනා ගන්නට ෙයදුනි.  එකී වැරදි කියා පහත සඳහන් 
පරිදිය. 

(1) ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් මුදල් රු. 89,50,000/-ක් ෙයොදවා 
පසම්පාදන කියාවලිෙයන් බැහැරව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් මැතිවරණ පචාරක රැලියක් 2014.12.30 වනි දින මීගමුව 
නගර සභා කීඩාංගනෙය් පැවැත්වීම. 

(2) ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් රු. 1,75,000/- ක මුදල් වියදම් 
ෙකොට මහින්ද රාපක්ෂ මහතාෙග් ඉහත මැතිවරණ පචාරක රැස්වීම 
සඳහා භාවිතා කිරීමට LED තිර සහිත රූපවාහිනී යන්ත ෙයොදවා 
ගැනීම. 

 (3) ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් මුදල් රු.12,55,000/-ක් වියදම් 
ෙකොට කිසිදු පසම්පාදන කියාවලියකින් ෙතොරව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් මැතිවරණ පචාරක කටයුතු වලට ෙයොදා ගන්නා ලද ටී ෂර්ට් 
සහ කැප් ෙතොප්පි නිෂ්පාදනය කර මිලදී ගැනීම. 

(4) මීගමුව අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට කලපුව අසල  සාදා තිබූ සමරු 
ඵලකය රු.18,48,000/-ක් වැය කර කිසිදු පසම්පාදන කියාවලියකින් 
ෙතොරව සිදුකර තිබීම." 

 

5 වන කාරණයත් ඒකටම සම්බන්ධයි.  
 

"(5) පසම්පාදන කියාවලිෙයන් පරිබාහිරව 2015 වර්ෂය සඳහා ලංකා ධීවර 
වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් රු.10,90,000/-ක මුදල් වියදම් ෙකොට 
දිනෙපොත් මුදණය කිරීම. 

04. ෙමම සිද්ධීන් 5 සිදු වී ඇති බවත්, එකී වැරදි කියා සඳහා වගකිවයුතු 
වන්ෙන් පහත සඳහන් පුද්ගලයින් බවත් ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව 
හමුෙව් සාක්ෂිවලින් පැහැදිලිව අනාවරණය වී ඇත." 

1845 1846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් ෙම්වා ලියා 
ගත්තත් කමක් නැහැ.  

 

"එකී වගකිවයුතු පුද්ගලයන් නම්, 
 

(1)  චන්දන පැල්පිට, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු 
නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී. 

(2)  ගලපිටෙගදර පියල් අෙබ්ෙසේකර, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත 
සංස්ථාෙව් සාමන්යාධිකාරී. 

(3)  සරත් කුමාර ගුණරත්න, හිටපු වැඩබලන ධීවර අමාත්ය. 
(4)  උපුල් චමින්ද  ෙපෙර්රා කුමාරසිංහ, හිටපු වැඩබලන ධීවර අමාත්ය 

සරත් කුමාර ගුණරත්නෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් 
(5)  උපාලි ලියනෙග්, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු 

සභාපති." 

කවුද, ෙමෙහම කියන්ෙන්? ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙල්කම්. 

ඊළඟට, ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

 

"05. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී ඉහත සඳහන්  චන්දන පැල්පිට නමැත්තා ෙම් වන විට 
රජයට අනුබද්ධිත සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙමහි කියාකාරී 
අධ්යක්ෂවරෙයකු ෙලස ෙසේවය කරන බව ෙමම පරීක්ෂණෙය්දී 
අනාවරණය වී ඇත. 

06. ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි ඔහුද ෙමම වැරදි කියාවලට වගකිවයුතු 
බව ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කර ඇති අතර, ඒ අනුව 
ඔහුට විරුද්ධව අපරාධමය ෙචෝදනාවන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ෙමම 
විමර්ශනයට සහ පරීක්ෂණයට අදාළ ෙගොනු නීතිපතිවරයා ෙවත ද, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ද යැවීමට ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව පියවර ෙගන ඇත." 

 
7 වන ෙඡ්දය තමයි ෙගොඩාක්ම වැදගත් වන්ෙන්. 
 

"07. ෙමවැනි නිලධාරින් තවදුරටත් රජයට අනුබද්ධිත ආයතන වල ෙසේවය 
සඳහා සුදුසු ෙනොවන බවත්, ඔවුන් විශාල පමාණෙය් රාජ්ය මුදල් 
අවභාවිතය සිදු කර ඇති නිලධාරින් වන බවත්, ඒ අනුව ඔවුන්ට 
විරුද්ධව විනයානුකූල පියවර ගැනීමටත්, එෙමන්ම එෙසේ විනයානුකූල 
පරීක්ෂණ අවසන් වන ෙතක් ඔවුන් ෙමම ෙසේවාවලින් ඉවත් කිරීමටත් 
වහාම පියවර ගතයුතු බව ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් මතය ෙව්. 

08. එෙමන්ම ෙමවැනි නිලධාරින් රජයට අනුබද්ධිත ආයතනවල දිගටම 
ෙසේවෙය් ෙයදවීම, ෙමවැනි වැරදි ඉදිරිෙය් දී සිදු වීම වළක්වා ලීමට 
කිසිෙසේත්ම උපකාරී ෙනොවන බවද ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් මතය 
ෙව්." 

 
ඊළඟට,  ෙමහි 10 වන ෙඡ්දෙයන්  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් 

ෙල්කම්වරයාට ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙල්කම්වරයා ෙමෙහම කියනවා:  

 

"10. ඒ අනුව ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී චන්දන පැල්පිට නමැත්තා දැනට ෙසේවය කරනු 
ලබන රජෙය් ආයතනයක් වන සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර 
සමාගෙමහි කියාකාරී අධ්යක්ෂවරෙයකු ෙලස දරන තනතුෙරන් වහාම 
ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගතයුතු බව ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
මතය ෙව්." 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙවත යවන ලද 2015 ෙනොවැම්බර් 06 දිනැති ෙම් 
ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා.  

අද ෙදසැම්බර් මාසෙය් 14 වනදා. ෙම් ලිපිය නිකුත් කරලා 
අදට මාසයකට වඩා වැඩියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන්  ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. සමහර විට ඒ පුද්ගලයා ෙම් ගරු සභාෙව්  
Officials’ Box එෙක්ත් ඇති. පුද්ගලයා වශෙයන් කවුද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා විළි ලජ්ජා නැති වැඩ ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ සිදු වුණු අතිවිශාල 
දූෂණවලින් එක දශමයක්වත් ෙසොයා ෙගන නැති බව ඔබතුමාත් 
දන්නවා.  එක දශමයකවත් පරීක්ෂණයක්  කරලා නැහැ. දශම 
බින්දුවයි බින්දුවයි ගණනක  තමයි පරීක්ෂණ තිෙබන්ෙන්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා තමයි ජනාධිපතිවරයා. 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පරීක්ෂණයක් කරලා, 
ශි ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා අමාත්ය ධුරය දරන 
අමාත්යාංශයට ලිපියක් එව්වාට පස්ෙසේ අඩුම ගණෙන් ඒ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධය නිසා හරි, ජනාධිපති පරීක්ෂණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කියන නිසා හරි, ජනාධිපතිවරයා සභාපති 
ධුරය දරන පක්ෂෙය්ම ෙල්කම්වරයා නිසා හරි ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න වග කීමක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වශෙයන් 
තවත් අමතර බැඳීමකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අහන්න කැමැතියි, 
දැන් ෙම් ෙහොරු රකින්ෙන් කවුද කියලා. කියාකාරී අධ්යක්ෂ 
ෙවන්ෙන් සුදුසුකම් අනුව ෙනොවන බව ඔබතුමන්ලා කවුරුත් 
දන්නවා. ඒක ෙද්ශපාලන පත් වීමක්. ඊට අමතරව ෙම් පුද්ගලයා 
දැන් කරන ෙද්වල් සම්බන්ධවත් වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඔහු 
මිහින්තෙල් පැත්ෙත් ෙවසක් කලාපයක් එෙහමත් කරලා 
තිෙබනවා. මිහින්තෙල් පැත්ෙත් ෙවසක් කලාප කළාම, පසු ගිය 
කාලෙය් කරපු ෙහොරකම් අමතක ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි කියන්ෙන්, ෙම් වාෙග් ෙහොරු ආරක්ෂා කරන ඇමතිවරුන් 
පැහැදිලිවම ෙම් සඳහා වග කියන්න ඕනෑ කියලායි. ෙමොකද, ෙම් 
පුද්ගලයා බෙලන් ලංකා ෙපොෙහොර සමාගමට ආවා ෙනොෙවයි 
ෙන්. ඔහු ඒ තනතුරට පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්; ලජ්ජයි. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් කියා කලාපය ගැන ලජ්ජයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
ඇමතිවරු ගැන ලජ්ජයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ජීවිත දීලා 
අවුරුදු හතක්, අටක් උද්ෙඝෝෂණ කරලායි, පසු ගිය දූෂිත පාලනය 
එළවා ගත්ෙත් කියන කාරණය අපි දන්නවා. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
සමහර ඇමතිවරුන් ඒ ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරනවා; සමහර 
නිලධාරින් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
තත්ත්වය ඉතාම නින්දිතයි කියා. ෙම් කියන පුද්ගලයා වහාම 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කරන්න කියා අපි බල කර කියා සිටිනවා. ෙම් 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධව ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
එවපු ලිපිය ලැබුෙණ් නැත්නම් අඩුම ගණෙන් අද දින හැන්සාඩ් 
වර්තාව  අරෙගන කියවා බලා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක 
ෙවන්නය කියා අප කියා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අමාත්යාංශ  
ෙල්කම්ෙගන් අහනවා. අපි අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ඉදිරිෙය්දි 
කැඳවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

රජයට අයත් ආයතන සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
තිෙබනවා; ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඇමතිවරයා අරක කිව්වා, ෙම්ක කිව්වා කියන්න අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරුන්ට බැහැ.  අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් තමයි, පධාන 
ගණන් දීෙම් නිලධාරින්. ඒ නිසා ඔවුන්ට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙකොන්ද ෙකළින් තබාෙගන වැඩ කරන්නය කියා අපි ඒ 
නිලධාරින්ටත් කියනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
එක්ක රජෙය් නිලධාරි තන්තයකුත් පසු ගිය කාලෙය් අති විශාල 
වශෙයන් දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු බව අපි දැක්කා. ඒෙකන් 
ෙසොච්චමක්, ෙම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් පසු ගිය රජය කාලෙය් 
හිටපු හාල්මැස්ෙසක්වත් ෙනොෙවයි කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් 

1847 1848 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය රජය කාලෙය් මහජන ෙද්ෙපොළ ෙසොරකම් 
කළ අයෙගන් ෙම් පුද්ගලයා ගත්ෙතොත්, ෙමොහු හාල්මැස්ෙසක්වත් 
ෙනොෙවයි. කූනිස්ෙසක් වාෙග්යි. එවැනි කූනිස්ෙසක්ටවත් ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙවන් දඬුවම් ෙදන්න බැරි නම්,  ඔබතුමන්ලා 
ඉස්සරහින් වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන් ෙමොකටද? අද ඒ කූනිස්ෙසෝ ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ත් තනතුරු දරනවා. ලජ්ජයි. ලජ්ජයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට, බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයට මෙග් කථාව ෙයොමු කිරීමට මා 
කැමැතියි. මට කරුණු ගණනාවක් කියන්න තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගත්ෙතොත්, ෙම්ක ඉතාම සංෙව්දී කාරණයක්. එකක් 
තමයි, යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු හයකට පසුව අද අපි උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත් ගත්තත්, ඒ වාෙග්ම උතුරු මැද පළාත 
ගත්තත්, වයඹ පළාෙත් ෙකළවර පෙද්ශ ඒ කියන්ෙන්, යුද්ධෙය් 
තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිබුණු පෙද්ශ ගත්තත්, ඒවාෙය් 
ෙනොවිසඳුණු පශ්න ෙගොඩාක් තිෙබන බව අපට දකින්න තිෙබනවා.  

පධාන වශෙයන්ම ගත්ෙතොත්, යුද්ධෙයන් අවතැන්වූවන්ෙග් 
පශ්නය ගැන අපි කියන්න කැමැතියි. TNA සංවිධානෙය් සමහර 
මන්තීතුමන්ලාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. කලිනුත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
යුද්ධෙයන් අවතැන්වූවන්ෙග් පශ්නය ගත්ෙතොත්, අෙප් දැනීෙම් 
හැටියට  චුන්නාක්කම් වාෙග් පෙද්ශවල, වලිකාමම් වාෙග් 
පෙද්ශවල තවම අවතැන්වූවන් රඳවා ෙගන සිටින කඳවුරු 13කට 
ආසන්න පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර පෙද්ශවල 
විෙශේ ෂෙයන් වලිකාමම් වාෙග් පෙද්ශවල පසු ගිය කාලෙය් 
උද්ෙඝෝෂණ පවා සිදුවුණා, ඉඩම් නිදහස් කරන්නය කියා. රජෙය් 
හමුදා මගින් නිදහස් කළ පෙද්ශ තිෙබනවා තමයි. නමුත් රජෙය් 
හමුදාවලින් ඒවා නිදහස් කළාට පසුව ඒ පෙද්ශවල ජීවත්වීම සඳහා 
යන මිනිසුන්ට අවශ්ය කරන අත්යවශ්ය පහසුකම් කිසිවක් ෙම් 
වනෙතක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා බරපතළ ගැටලුවක් ඇති වී 
තිෙබන බව අපි දකිනවා. අවතැන් කඳවුරුවල ඉන්නා අයෙග් 
පශ්නයත් බරපතළයි. නමුත් ඊටත් වඩා බරපතළයි, අවතැන් 
කඳවුරුවලින් ඉවත් කර, නැවත ඒ මිනිසුන් ජීවත් වුණු පෙද්ශවල 
පදිංචියට යවපු මිනිසුන්ෙග් සාමාන්ය ජීවන පහසුකම්වල 
තත්ත්වය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යුද්ධය නිසා නිවාස අහිමි වුණු 
ජනතාව අතිවිශාල පමාණයක් උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
සිටින බව ඔබතුමාත් දන්නා කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම උතුරු මැද 
පළාෙත්ත්, වයඹ පළාෙත් ෙකළවෙර්ත් එවැනි ජනතාවක් සිටිනවා. 
පසු ගිය රජය කාලෙය් විවිධ ණය පදනම් මත ඔවුන්ට නිවාස ලබා 
දීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ පහමාරක 
ණය මුදලක් ෙකොටස් වශෙයන් ලබා දීම තමයි, පසු ගිය කාලෙය් 
සිදු වුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2009 වර්ෂෙය් මැයි 
මාසෙය්යි, යුද්ධය අවසන් වු   ෙණ් කියා ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඉන්දියානු 
රජෙයන්  ෙහෝ ෙවනත් NGOsවලින් ෙහෝ ලංකාවට අයත් 
බැංකුවලින් ෙහෝ ෙම් නිවාස සඳහා අදාළ ඇස්තෙම්න්තු සකස් 
කෙළේ, 2010 වර්ෂෙය්දීයි. නමුත් එම ජනතාවට නිවාස සෑදීම සඳහා 
මුදල් ලැබුෙණ්, 2012, 2013 හා 2014 අවුරුදුවලයි. සමහර අය 
තවම නිවාස හදනවා. නමුත් සිෙමන්ති මිල, යකඩ මිල වාෙග්ම 
බාස් කුලී ඉහළ යෑම නිසා ඒ රුපියල් ලක්ෂ පහමාෙරන් ෙගයක් 
සාදා ගැනීම කිසි ෙසේත්ම කර ගන්න බැරි ෙදයක් බවට අද වන විට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ ෙදනා අතිවිශාල වශෙයන් 
ණය ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි වන්නි වාෙග් පෙද්ශයක් ගත්ෙතොත්, ෙමම 
ගැටලුව බරපතළ විධියට තිෙබන්ෙන් එම පෙද්ශෙය්යි. එම 

පෙද්ශෙය් ජනතාවට ලක්ෂ පහමාෙරන් ඒ ඇස්තෙම්න්තු කළ 
නිවසවත් සාදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි "ඩයස් ෙපෝරාව, 
ඩයස් ෙපෝරාව" කියා නිතරම කථා කරනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය  
සභාපතිතුමනි, මම කියන්නට කැමතියි,  පිට රට ඉන්න ෙදමළ 
ජනතාව තමන්ෙග්  ඥාතීන්ට මුදල්  එවන  බව ඇත්ත. නමුත් ඇස් 
ෙදෙකන්  දැකලා වාෙග් කියන්න  පුළුවන් ෙදයක් තමයි,  
වන්නිෙය් නම්  ෙඩොලර් සියයක්වත්   ලැෙබන පවුල්  සියයක් 
ෙදසීයක්වත් ඉන්නවාය කියා අපට නම් ෙප් න්ෙන් නැහැයි කියන 
එක. එෙහම ලැෙබන ෙපොඩි පමාණයක්  ඇති.  පවුල් ලක්ෂයකට 
ආසන්න පමාණයක් ගැන අපි කථා කළා. ෙමොකද  එෙහම Dollars 
හම්බෙවනවා නම්, Francs හම්බෙවනවා නම්, Swedish Krona  
හම්බෙවනවා නම් ඒ ෙගවල්  හදන්න පුළුවන්.  නමුත් ඒ මිනිස්සු  
ඉතාමත් දුප්පත් මට්ටමකයි ඉන්ෙන්.  හැම  පැත්තටම  ණය ෙවලා. 
තමන්ට පාරම්පරිකව හම්බ වුණ ඉඩම් විකුණමින්   තමයි  
තමන්ෙග්  ෙගය හදා ගන්නට  උත්සාහ කරමින් ඉන්ෙන්.   

කිලිෙනොච්චිය  දිස්තික්කය,  මුලතිව්  දිසත්ික්කය වැනි 
පෙද්ශවල ඉන්න  මිනිස්සු අතිශයින් දුක්බර ජීවිත   ගත කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් ලක්ෂ පහමාෙර්  නිවාස  ආධාර ලබාදුන් අයට  ඒ  
ෙගවල්  හදා ගන්නට  ඒ මුදල පමාණවත් ෙනොවන නිසා  අඩුම 
ගණෙන් තව ලක්ෂතුනක මුදලක්වත්  ෙම් මිනිසුන්ට ලබා ෙදන 
ෙලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙමොකද, ඔවුන්  ඉතාම  බරපතළ 
ආර්ථික පීඩනයකට  ලක් වී තිෙබන නිසා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් විෂය අයිති ෙවනවා. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති, ෙම් නිවාස ලබාදීෙම්දී යම් පමුඛතාවක් ලබා දී 
තිෙබනවාය කියන එක. විවාහ වුණ අයට  පමුඛතාවක් ලබා 
දුන්නා. දරුෙවෝ ඉන්න අයට තව  පමුඛතාවක් ලබා දුන්නා.  එෙසේ 
නැති අයට  ඒ පමුඛතාවය පහළටයි ආෙව්. ඒ අනුව තවමත්  නිවාස 
ආධාර ලැබී නැති, නිවාස ආධාර ලැබිය යුතු අය ඉන්නවා.  
පරිපාලනමය වශෙයන්  එතරම් අවධානයකට ලක් ෙනොවන 
පෙද්ශ තිෙබනවා.   ෙම් පෙද්ශවල ඉන්න අයට අවුරුදු  හයකට 
පසුවවත්  නිවාස ආධාර කිසිවක් ලැබී නැහැ.  ඒ මිනිස්සු තවමත් 
ජීවත් ෙවන්ෙන් කූඩාරම් වාෙග් ෙගවල්වල.  තවම ජීවත් ෙවන්ෙන්  
ෙසල්ලම් ෙගවල් වාෙග් ෙගවල්වල. එම නිසා  අවතැන් වූවන්ට 
ලක්ෂ පහමාරක නිවාස  ආධාරයක් දී  ෙෂේප් ෙවන්න එපා; ඒ 
වගකීෙමන් කර අරින්න  එපා. ෙම් මුදල වැඩි කරන්නය කියා  අපි 
ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒවාෙග්ම ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පශ්නය.  ජිනීවා ෙයෝජනාවලිනුත් ඒ ගැන  
කියා තිෙබනවා. අපි පක්ෂයක් වශෙයන් ඊට කලින්ම -2009 ජූලි 
මාසෙය් ඉඳන්ම-  ෙම් ගැන කිව්වා, ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සහ 
උතුෙර් සිද්ධ වුණ  පශ්නය  පිළිබඳව එක් පැත්තකින් සත්ය 
ගෙව්ෂණය කිරී ෙම්  ෙකොමිෂමක් පිහිටුවන්න; ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව  යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා වන 
කියාවලියක් ආරම්භ කරන්නය කියා.   ෙම් දිනවල යාපනය 
පෙද්ශෙය්  ෙම් පිළිබඳව විශාල  උනන්දුවක්, සංවාදයක් තිෙබනවා. 
නමුත් අපි දන්නා ෙදය තමයි, ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පැමිණිලි 
කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නඩු බවට පත් කරන්න 
පුළුවන් ෙද්වල්.  ඒවා දුක්ගැනවිලි ෙනොෙවයි.   

අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීෙමන්  
ෙදමව්පියන් ෙහෝ ඥාතීන් ෙහෝ වැන්දඹු කාන්තාවන් ෙහෝ ඔවුන් 
තමන්ෙග්  දුක කියනවා  මිස තමන් ඉදිරිපත් කරන ෙදය 
පසුකාලීනව  නඩුවකට අවශ්ය කරුණු  ෙගොනු කරන ෙදයක් බව 
දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා  සිදුවන ෙදය ෙමොකක්ද? 1990න් පස්ෙසේ 

1849 1850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇති  කරන ලද අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ ෙකොමිසෙම්දී අප ෙම් 
ගැන   දැක තිෙබනවා.  අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ ෙකොමිසෙම් 
පැමිණිලි තිස්තුන් දාහක් තිබුණා. තිස්තුන්දාෙහේ පැමිණිලිවලින් 
අවසානෙය් වුණ ෙදයක් නැහැ. හිෙර් ගිය ෙකෙනකුත් නැහැ; 
කියපු නඩුවකුත්  නැහැ. පසිද්ධම නඩු විභාගය තිෙබන්ෙන් 
ඇඹිලිපිටිෙය්  දරුවන් තිස්තුන් ෙදෙනක් ඝාතනය සම්බන්ධව. ඒක 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙකොමිසෙම් එකක් ෙනොෙවයි.  

අවසානෙය්දී සිදුෙවන ෙදය තමයි, අතුරුදහන්වූවන් දමා 
තිෙබන පැමිණිල්ලක්  ගැන කිසිම යුක්තියක් ඉෂ්ට  ෙනොවීම. 
වරදකරුවන්ට දඬුවම් දීම පමණක්ම  ෙනොෙවයි.  අඩු ගණෙන්  
වන්දියක්වත් ලබා  ගන්නට  බැරි ෙවනවා. අපි ෙම් රජෙයන් ෙම් 
කාරණය ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක කරන්ෙන්  
රජෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයද, ඔබතුමාෙග් පුනරුත්ථාපන  
අමාත්යාංශයද, අගමැති කාර්යාලයද  කියා.   ෙම් සඳහා පධන 
තැනක් තිබිය යුතුය කියන එක  අපි දන්නවා. එම නිසා  
බලහත්කාරෙයන් ෙනොෙවයි, ඔවුන් කැමති නම්  ඔවුන්ට  යම් 
ආකාරෙය් නීති ෙසේවාවන් ලබා දීෙම් ආයතනයක්   ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාත්  එක්කම ආරම්භ කළ යුතුයි. නැත්නම් ෙම් අම්මලා ගිහින් 
අඬලා - ෙදොඩලා එනවා.  එච්චරයි. මෙග් දරුවා අරන් ගියා. අසවල් 
දවෙසේ රෑ ඩිෙෆන්ඩර් එෙකන් ආවා, ෙගනිච්චා  කියාවි. ඔවුන් 
එච්චරයි  කියන්ෙන්.  

අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පශ්න   වාෙග්ම තවත් පශ්න තිෙබනවා.  
ෙනොෙයකුත් ලිංගික පීඩාවන්ට ලක් වුණ අය ඉන්නවා. ලංකාෙව් 
පැවැති යුද්ධෙයන් ශී ලංකා හමුදාව පැත්ෙතනුත්, එල්ටීටීඊ   
සංවිධානය පැත්ෙතනුත්  අතිවිශාල වශෙයන් එවැනි ෙද්වල් සිදු 
වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  ෙමොකද, විශාල යුද්ධයක් සිද්ධ වුෙණ්.  
ඒක ෙබොෙහොම සරල කතන්දරයක් ෙනොෙවයි.  එම නිසා 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පශ්නවලදී,  විෙශේෂෙයන්  ලිංගික 
පීඩාවන්ට  ලක් වූ කාන්තාවන් සම්බන්ධ  පශ්නෙය්දී, ඒ 
පැමිණිලිවලට ඇහුම්කන් දීම සඳහා විෙශේෂ කමයක් හැදුෙව් 
නැත්නම් යුක්තිය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. කිසිම  ෙකෙනක් ඇවිත් 
පසිද්ධිෙය් ඒ ගැන කියන්ෙන්  නැහැ. TV cameras ඉදිරිෙය්, 
නිලධාරින් 50ක්, 60ක් ඉන්න තැනකට ෙපෝලිෙම් ඇවිල්ලා, "මෙග් 
දුවට ෙමෙහම වුණා, මෙග් පුතාට ෙමෙහම වුණා, එල්ටීටීඊ 
සංවිධා නෙයන් ෙමෙහම කළා, හමුදාෙවන් ෙමෙහම කළා"යි කියා 
කාන්තාවන් කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට්දී ෙකොෙහොමත් කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොයි රටකදීවත් කියන්ෙන් නැහැ. කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු ඇමතිවරියත් ෙම් කාරණය අවධානයට ගනියි කියලා මා 
හිතනවා. අඩුම ගණෙන් එවැනි විෙශේෂ පශ්නවලට ලක් වුණු අයට 
ෙවනම තමන්ෙග් පශ්නය කියන්න අවස්ථාවක් හදා ෙදන්න. 
එක්ෙකෝ in camera session එකක් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙවනම 
කාමරයක ඒ පශ්නය අහන්න සලස්වන්න. මිනිස්සු කැමැති නැහැ, 
තමන්ට සිදු වුණ ෙද්වල් පසිද්ධිෙය් කියන්න, ඒක තව වතාවක් ඒ 
තත්ත්වයට පත්වීමක් වන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද උතුරු පළාෙත්ත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවෙග් පශ්න ගැන 
කථා කරද්දී, කථා කරන්න තිෙබන තවත් පශ්නයක් තමයි 
ඉන්දියන් ධීවරයන්ෙග් ආකමණය පිළිබඳ පශ්නය. රජය තමන්ෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා තිෙබනවා. නමුත් 
පාෙයෝගික වශෙයන් ඉන්දීය ධීවරයන්ෙග් ආකමණෙයන් 
ලංකාවට සිද්ධ වන මූල්යමය හානියත්, ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වන 
ධීවරයන්ට වන ආර්ථික හානියත් පිළිබඳව ෛදනික උත්තරයක් 
ෙතෝරලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මන්නාරම 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු නිසා මට වඩා 

ෙහොඳින්  ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්නවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. දැන් මන්නාරම වැනි පෙද්ශවල මිනිස්සු ධීවර 
රැකියාෙවන් පමණයි ජීවත් වන්ෙන්. එක්තරා ජන ෙකොටසක් 
පාරම්පරිකව ජීවත් වන්ෙන් ධීවර රැකියාෙවන් පමණයි. 
වන්කාෙලයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගත්ෙතොත්, ඒ 
පෙද්ශවල මිනිස්සු සම්පූර්ණෙයන්ම ධීවර රැකියාෙවන් තමයි 
ජීවත් වන්ෙන්. ඒ පෙද්ශවල ධීවරයන් කියන්ෙන්, මීට කලින් 
ඔවුන් දවසකදී ලබා ගත්ත ආදායම දැන් ඔවුන්ට ලබා ගන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සතියකින් කියලායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉන්දියන් ධීවරයන් අතිබහුතරයක් -හැම 
ෙකනාම ෙනොෙවයි.- ධීවර ව්යාපාරිකයන්ට අයිති විශාල trawlers 
තමයි අරෙගන එන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැන විශාල smuggling එකක් ෙවනවාය කියන 
එකයි. ෙමතැන විශාල ජාවාරමක් තිෙබනවා. අත් අඩංගුවට ගන්න 
Indian trawlersවලින්, එෙහම නැත්නම් යම් ආකාරයක පරීක්ෂණ 
සඳහා  අත් අඩංගුවට ගන්නා trawlersවලින් අල්ලස් වශෙයන් 
මාළු ගන්නා බවටත් සමහර විට ධීවරයන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙචෝදනා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නාවික හමුදාව ෙම් සම්බන්ධව 
කියාත්මක ෙවද්දී, ශී ලංකා නාවික හමුදාවට අවශ්ය කරන 
උපෙදස් දීම්, අවශ්ය කරන මඟ ෙපන්වීම්, අවශ්ය කරන 
ෙද්ශපාලන සහ පරිපාලන වශෙයන් කරන්න ඕනෑ මැදිහත් වීම් 
කරන බවට අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් අවස්ථා ගණනාවකදීම යාපනය, මන්නාරම, 
කිලිෙනොච්චිය යන පෙද්ශවල ධීවරයන්ෙග් පශ්න ගැන අපි 
සාකච්ඡා කරද්දී අපට දැනුණු ෙද් තමයි, ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි 
අඛණ්ඩ මැදිහත් වීමක් නැහැයි කියන එක. ෙමය නතර කරන්න 
බැරි පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඉන්දියාෙව් එක 
පාන්තයක ධීවරයන්ට අනික් පාන්තයට ගිහින් මාළු අල්ලන්න 
බැහැයි කියලා. අනික් එක ෙම්ක අෙප් රෙට් ස්ෛවරීත්වය පිළිබඳ 
පශන්යක්. ෙම් පශ්නය, දුප්පත් ඉන්දියන් ධීවරයන් ෙදෙදනකු 
පාරුවකින් ඇවිල්ලා ෙකලවල්ෙලක්, ෙමෝෙරක් අල්ලා ෙගන යන 
එකක් ෙනොෙවයි.  

මුලතිව් වාෙග් පෙද්ශවල සමහර මිනිසුන් අපට කියා 
තිෙබනවා, සමහර ඉන්දියන් ධීවරයන් trawler එක නතර කරලා 
ෙපොඩි ෙබෝට්ටුවකින් මුලතිව් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා බඩුත් අරෙගන 
යන අවස්ථා තිෙබනවාය කියලා. ෙකෝකිලායි මුහුදට ගිහින් 
බලන්න. සමහර කාලවලට සවස 7.00න් පස්ෙසේ ශී ලාංකික 
ධීවරයින් මුහුදු යන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණ කිෙලෝමීටර් ෙදකක් එහා 
පැත්ෙත් ෙතොරණ වාෙග් ඉන්දියානු trawlers තිෙබනවා මා ඇස් 
ෙදෙකන් දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම් පශ්නයට 
රජයක් වශෙයන් මීට වඩා මැදිහත් විය යුතුයි කියලායි.  

අපි ඉල්ලා සිටිනවා, රජය සහ ධීවර සමිති අතර, 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නාවික හමුදාව අතර එකඟතාවක් හදලා, 
ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් patrollingවලට ෙම් පධාන ධීවර 
සමිතිවලින් නි ෙයෝජිතයකු සම්බන්ධ කර ගන්න කියලා. ෙමොකද, 
ෙම් පශ්නයට ඒක එක උත්තරයක්. -තව උත්තර ෙගොඩක් 
තිෙබන්න පුළුවන්.-  ඒ නිසා මා ඒ පශ්නයත් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට අයිති කුඩා පශ්නයක්. මා හිතුවා, ෙම් පශ්නය 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑය කියලා. සීමාසහිත ෙනෝත්සී 
ආයතනෙය් ඥානෙව්ල් කියන නිලධාරියාෙග් මාරු වීමක් පිළිබඳව 
මා ඔබතුමාට අවස්ථා තුනකදී ලිපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 

1851 1852 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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නිලධාරියා මාරු කරලා තිෙබනවා, අවුරුදු එකහමාරක් ඇතුළත 
තුන්වතාවක්. ෙකොළඹින් යාපනයට, යාපනෙයන් දැන් ලුනුවිලට. 
ෙම් පුද්ගලයා ඒ ආයතනෙය් සහකාර ගණකාධිකාරිවරයා 
වශෙයනුයි ඉන්ෙන්.  ඔහුෙග් බිරිඳ ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් රැකියාව 
කරපු කාන්තාවක්. ඔහු මාරු කිරීම නිසා ඇයටත් යාපනයට මාරු 
වීමක් ගන්න සිද්ධ වුණු නිසා ඇයට -මා පසිද්ධිෙය් කියනවා ෙම්ක 
මානුෂික පශ්නයක් නිසා- ගබ්සාවීමක් පවා සිදු වුණාය කියලා ඇය 
කියනවා.   

ෙම් පුද්ගලයාව අසාධාරණ ෙලස මාරු කිරීමට විරුද්ධව ඒ 
ආයතනෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 65ෙදනකු අත්සන් කරලා 
ලියුමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, "ෙම් නිලධාරියාව මාරු කරන්න 
එපා,  මාරු කෙළොත් ෙනෝත්සී ආයතනයට ගණකාධිකාරි 
ෙසේවාවන්වලට පිටින් නිලධාරින් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා" කියලා. මා 
ගරු ඇමතිතුමාට ඒ ලියුම ඉදිරිපත් කරලා යුක්තියක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අතෙර් ඒ පුද්ගලයාෙග් වැඩ තහනම් කරලා 
තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා කවුද 
කියලා. මන්තීවරෙයක් කථා කරලා ඇමතිවරයකුට ලියුමක් 
ඉදිරිපත් කළාම,  -ලියුම  තැපෑෙලන් එව්ෙව් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමාට කථා කරලයි දුන්ෙන්.- අඩුම ගාෙන් ඒකට යම් කිසි 
යුක්තියක් ඉටු විය යුතුයි. මා කියන ෙද් කරන්නය කියනවා 
ෙනොෙවයි. ඉතින් අපි අහන්න කැමැතියි, ෙමොකක්ද ෙම් තත්ත්වය 
කියලා. ඒ සම්බන්ධ ලිපියක් මා ළඟ ති ෙබනවා. මා ඒ ලියුම 
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Deputy Chairman,- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Swaminathan. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, this is regarding the Northsea matter. Mr. 

Gnaanavel was an Accountant of Northsea Limited. He 
has got many letters against  his  administration; he has 
misused certain powers. On those grounds only we have 
transferred him; for no other personal reasons I have done 
it. I have got a full file regarding Mr. Gnaanavel.  If you 
want, I can submit a copy of that file to you.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරට මා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. මා ඒ 

ගැන විවාදයකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔහුට 
විරුද්ධව කිසිදු විනයානුකූල පරීක්ෂණයක් කරලා ෙනොෙවයි එෙසේ 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  

වව්නියාව දිස්තික්කෙය් පසු ගිය රජෙයන් නැවත පදිංචි කිරීම් 
කරපු ගම්මාන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවල ඒ පදිංචි 
කිරීම් සම්බන්ධව පතිපත්තිමය ගැටලු අපට තිෙබනවා. නමුත් දැන් 
ඒ මිනිස්සු එතැන ජීවත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගස්වැව, වැලි 
ඔය පෙද්ශෙය් පදිංචි කරලා තිෙබනවා. රක්ෂිත පෙද්ශ අතිවිශාල 
ෙලස විනාශ කරලා තමයි පදිංචි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

2012 ඉඳලා ෙම් මිනිස්සු ඒ ඉඩම්වල ජීවත් ෙවනවා. 
නන්දිමිතගම, නාමල්ගම, සැලළිහිණිගම, ෙබෝගස්වැව 1, 
ෙබෝගස්වැව පරණ ගම්මානය යනාදි වශෙයන් ගම්මාන තිෙබනවා. 
රක්ෂිත විශාල වශෙයන් විනාශ කරලායි ෙම්වාෙය් පදිංචි කරවා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් දැන් ෙම් මිනිස්සු අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ඉඩම්වල ජීවත් ෙවනවා. නමුත් පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන්, දැන් ෙම් 
මිනිසුන්ට අදාළ කරන කිසිම පහසුකමක් ෙනොමැතිවීම. ඉඩම් 
බලපතයක් නැහැ. පාසලකට අදාළ කරන ගුරුවරු නැහැ. එක 
ගුරුවරයායි ඉන්ෙන්. ෙම් මිනිස්සු 4,000ක් විතර ජීවත් වන 
පෙද්ශයක්. ෙරෝහලක් තිෙබනවා, එක ෛවද්යවරයායි ඉන්ෙන්; 
Ambulance එකක් නැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල ගැටලු පමාණයක් 
තිෙබනවා.  ගම්මාන ෙදකකයි ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් 
ගම්මානවලට ගියාම මීට අවුරුදු 300කට විතර කලින් ලංකාව 
ගැන මතක් ෙවනවා.  කූඩාරම්වලටත් වඩා පුංචි, ෙසල්ලම් ෙගවල් 
වාෙග් ෙගවල්වල තමයි  ඒ මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්ෙන්. වවුනියාව සිට 
වැලිඔය දක්වා යන්න තිෙබන පධාන පාර වැටිලා තිෙබන්ෙනත් 
ඔය ගම්මාන හරහායි. අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙම් පාර හදනවා. 
සිංහල මිනිසුන් අතිවිශාල සංඛ්යාවක් ෙම්වාෙය් පදිංචි ෙවලා 
ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ගම්මාන තිෙබනවා. "වී මංගල්ල්ය" 
කියා එක ගම්මානයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

අනික් කථිකයාෙගන් මට විනාඩි ෙදක තුනක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා හිතනවා.  

පාරම්පරිකව ෙදමළ ජනතාව ජීවත් වන ගම්මානත් ෙම් 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, "වී මංගල්ල්ය" 
කියන ෙදමළ ගම්මානය 83දී ජාතිවාදී කලෙකෝලාහලවලට 
බෙයන් ජනතාව දමලා ගිය එකක්. දැනට ෙගවල් 40ක් පමණ 
තිෙබනවා. නමුත්, ඔවුන්ට අර නිවාස ආධාර කිසිවක් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශෙය් පාසල වහලා දමලා තිෙබන්ෙන්.  

මිනිස්සු කටුමැටි  ෙගවල්වල ඉතාම දුක්ඛිත තත්ත්වයක ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. නැවත පදිංචි කිරීම් කරපු සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් 
ගම්මානවල ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් ගැටලු විශාල පමාණයක්  
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණයත් අපි ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙකෝකිලායි කියන ගම්මානෙය් 
තිෙබන ගැටලු ගැන කියා එවා තිෙබන ලිපියක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්  
සභාගත* කරනවා.  

1853 1854 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුලතිව් දිස්තික්කය ෙකළවෙර් ෙකෝකිලායි කියා ගම්මානයක් 
තිෙබනවා. එහි සිංහල සහ ෙදමළ කියන ෙදෙගොල්ලන්ම ජීවත් 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගම්මානය ගත්තත්, ඔවුන්ෙග් පාසලට 
එක ස්ථිර ගුරුවරයායි ඉන්ෙන්. අෙනක් සියලු ෙදනාම ස්ෙව්ච්ඡා 
ගුරුවරු ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙරෝහලක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ෛවද්යවරු ඉන්ෙන් දවස් තුනයි. අනික් දවස්වල 
ෙලඩ වුෙණොත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. පානීය ජල ෙයෝජනා 
කමයක් නැහැ. ඉඩම්වලට ඔප්පු නැහැ. ඒ මිනිස්සු, ඒ ධීවර 
ජනතාව අවුරුදු සිය ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් වන 
අයයි.  ෙම් ෙකෝකිලායි සිංහල ගම්මානෙය්ත්, ෙදමළ ගම්මානෙය්ත් 
-ෙම්ක එක ගම්මානයක්, සිංහල සහ ෙදමළ කියා ෙදකට 
ෙබදාෙගන ඉන්නවා.-  ගැටලු විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. මීට 
කලිනුත් පසු ගිය දින සියෙය් පාලනය යටෙත්දී ෙම් සම්බන්ධව 
ඇමතිවරයාටත් මා අෙප් පැත්ෙතන් ලිපියක් ෙයොමු කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා නැවතත් එම ලිපිෙය් පිටපතක් ඔබතුමාට 
එවන්නම්. අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
අලුතින් පදිංචි කරපු ගම්මානවල, පතිපත්තිමය වශෙයන් වැරැදි 
කමයට පදිංචි කරපු ඒ ගම්මානවල තිෙබන ගැටලු විසඳන්න 
ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියා. විවාදයක් නැහැ. මම කියන්ෙන් 
ෙකෝකිලායි ගම්මානය ෙනොෙවයි. සමහර ගම්මාන තිෙබනවා, 
වැරැදි කමයට පදිංචි කරපුවා. නමුත්, දැන් ඉන්න මිනිස්සු ඒවාෙය් 
ජීවත් ෙවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ට 
අවශ්ය කරන මූලික පහසුකම් ස්ථාපිත කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව එක කාරණයක් 
කියන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් පශ්නෙය්දී ජාතිවාදය විශාල 
වැ ඩෙකොටසක් ඉටු කරනවා. පසු ගිය දවස්වල සමහර පුවත් පත් 
පවා වාර්තා කළා; හිටපු ජනාධිපතිවරයා රැස්වීම්වල කියා තිබුණා, 
"යාපනෙය් ඊළාම් ෙකොඩි උස්සලා, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙපෝස්ටර් 
ගහලා, යාපනය දැන් නැවත යුද්ධයට ලැහැස්තියි" කියා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධව  Facebook එෙක් විශාල 
වශෙයන් ව්යාප්ත කරපු එක නිෙව්දනයක් තමයි ෙමන්න ෙම් මෙග් 
අෙත් තිෙබන ෙපෝස්ටරය. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවසරය මත මා එය සභාගත* කරනවා.   

ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, "පභාකරන්ෙග් ෙපෝස්ටර් යාපනය පුරාම 
ඇෙලව්වා" කියායි.  මිනිස්සු දන්නවා, ෙම්කට විශාල කැළඹීමක් 
ලංකාව තුළ ඇති වන බව. නැවත යුද්ධයක් පටන් ගන්නවාට 
උතුෙර් ජනතාව කැමතිත් නැහැ; දකුෙණ් ජනතාව කැමතිත් නැහැ.   

වැඩිෙයන්ම යුද්ධයට අකමැති උතුෙර් ජනතාව කියන එක 
ස්ථිරවම කියන්න ඕනෑ. ඔවුන් තමයි යුද්ධෙයන් බැට කාලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් නැවත ආයුධ ගන්න බවට අපට නම් කිසිම 
සහතිකයක් නැහැ. ඔවුන්ට නැවත ආයුධ ගන්න බැහැ. ඔවුන් ඇති 
ෙවන්න විනාශ ෙවලා සිටින්ෙන්. යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්ෙන් 
නැතුව සමහර ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ මැදිහත් ෙවලා පසු ගිය 
කාලෙය් අමු ජාතිවාදී පකාශ ඉදිරිපත් කළා. ෙම් poster එක තමයි 
ඔවුන් ෙපන්නුෙව්. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් 
මැතිවරණ කටයුතු සඳහා “UPFA - A Brighter Future” කියලා 
facebook  page එකක් පටන් ගත් බව. ඒෙකන් තමයි ෙම්ක share 
කෙළේ. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් තරුණෙයක් පභාකරන්ෙග් රූපය 
සහිත poster එකක් අලවනවා. ෙම්ක තමයි share කරලා 

තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ සිංහල අයට ෙදමළ ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා හිතනවා, "ඇත්ත තමයි" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, එහි සිංහල පරිවර්තනයත් ෙමතැන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම දවිඩ මන්තීවරෙයකුෙගනුත් මම අහගත්තා. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් poster එක අලවන්ෙන් "තන්ෙතයි 
ෙපරියර් දවිඩ කසාගම්" කියන තමිල්නාඩුෙව්  කුඩා ෙදමළ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්. තමිල්නාඩුෙව් ෙලොකු ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
එකක්වත් ෙම්වා කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙජයලලිතා ෙමොනවා කෑ ගැහුවත් ෙම් වාෙග් ෙපෝස්ටර් 
අලවන්ෙන් නැහැ. තමිල්නාඩුෙව් එල්ටීටීඊ සංවිධානය ගැන විශාල 
වශෙයන් කථා කරන පක්ෂවලට මන්තීධුර තුන හතරක්වත් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙවනත් මත තිෙබන්නට 
පුළුවන්. ෙම්ක PDK කියන තමිල්නාඩුෙව් කුඩා ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක්. ඔවුන් අලවපු poster එෙක් තමිල්නාඩුෙව් ෙටලිෙෆෝන් 
අංක සඳහන් ෙවනවා. ෙම්ක තමයි දැන් share කරන්ෙන් එල්ටීටීඊ 
ෙකොඩිය උස්සලා කියලා; එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් posters අලවලා 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ෙහොයලා බැලුවා, 2009න් 
පස්ෙසේ පසු ගිය අවුරුදු හෙය්ම යාපනය විශ්වවිද්යාලය අවට 
posters තුන හතරක් ගහනවා. ඒක 2010දීත් කළා, 2011දීත් 
කළා. එෙහම ගත්ත photos මෙග් phone එෙක් තිෙබනවා. 
රාජපක්ෂලා සහ අෙනකුත් යුද වීරෙයෝ ඉන්න ෙකොට 2012දීත් 
ඇෙලව්වා. හැබැයි ෙකොච්චරද? Posters තුන හතරක්, උපරිම 
වශෙයන් posters 10ක්, 15ක්. ෙම් වතාෙව් ඒෙක් ෙවනසක් නැහැ. 
ෙම් වතාෙව්ත් කිළිෙනොච්චිෙය් හරි, මුලතිව්වල හරි ඒ විධිෙය් 
posters ඇලවිලාද කියලා අපි ෙහොයලා බැලුවා. නමුත් එෙහම 
ඇලවිලා නැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, අමු ජාතිවාදී ෙබොරු කරුණු 
මත පදනම් ෙවලා රට තුළ ජාතිවාදය ඇති කරන්න එපා කියලා. 
ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට, සිංහල ජනතාවට 
එකට ඉන්නයි ඕනෑ. උතුෙර් මිනිස්සුන්ට නැවත යුද්ධයක් අවශ්ය 
නැහැ. ඒක පිළිගනිමින් ෙමවැනි ජාතිවාදී පකාශ කරන්න එපා 
කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[පූ.භා. 11.29] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දී මෙග් මිත බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා දූෂණ පිළිබඳව පකාශ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද 
දූෂණ නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. මම ඔය පැත්ෙත් ඉඳලාත් ෙම්වා 
ගැන කථා කරපු ෙකෙනක්, මම ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලාත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂ රැස්වීෙම්දීත්  කථා කරලා පැහැදිලිව තීරණ ගත් ෙකෙනක්. 
මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් මම විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලා කියද්දී, 
හෙයන් පහක බලයක් අරෙගන එදා ෙම් පැත්ෙත් හිටපු අය 
"සිහිෙනන්ද කථා කරන්ෙන්?" කියලා ඇහුවා. "ඕක කවදාවත් 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ, හීෙනන්ද කථා කරන්ෙන්?" කියලා ඇහුවා. 
මම කිව්වා, "ෙලෝක නීති ධර්මයක් තිෙබනවා" කියා. ඒ ෙලෝක 
නීතිය මාස ගණෙනන් ෙවනස් වුණා. අපි සහතිකයක් ෙදනවා. මම 
ගිහිල්ලා ඇමතිතුමාෙගනුත් ඇහුවා. ඒ පරීක්ෂණවලින් ඔවුන්ෙග් 
ෙතොරතුරු සත්ය බවට ෙහළි ෙවද්දී ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීම 
සහ නීත්යනුකූලව කියා කිරීම වෙග් සෑම ෙදයක්ම සිදු ෙවනවා. ඒ 
සඳහා තරාතිරමක් බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් පැත්ෙත් ෙවන්න පුළුවන්, 
ඔය පැත්ෙත් ෙවන්න පුළුවන්. එක හැන්දයි. නීතිය කියාත්මක 
කිරීමක් සිදුවන බව මෙග් මිත බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. 

1855 1856 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 7යි. ඔබතුමා ෙගොඩක් ෙවලාව ගත්තා. 

මට කථා කරන්න පැය භාගයක කාලයක් තිබුණා නම් මම 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. ඒ නිසා මට සමාෙවන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් වගා සැලසුම 
සාර්ථක කරන්න මුලදී ජාතික මට්ටෙම් සැලසුෙම් ඉඳලා ඊළඟට 
පළාත් මට්ටමට බහින්න ඕනෑ. ඊළඟට දිස්තික් මට්ටමට, පාෙද්ශීය 
මට්ටමට, ගාමීය මට්ටමට යන්න ඕනෑ. මම දිසා ඇමතිවරෙයක් 
විධියටත්, පධාන අමාත්යවරෙයක් විධියටත් වැඩ කළා. ඒ වාෙග්ම 
වාරිමාර්ග හා මහවැලි විෂය සම්බන්ධවත් කටයුතු කළ ෙකෙනක් 
විධියට කියන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙගොවියාට වවන්න පුළුවන්. අපට 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් අද පිට රටින් ෙගෙනනවා. ඒ 
ෙද්වල් ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය කිරීමයි ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉලක්කය 
වන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමතැනදී අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා, 
විෙශේෂෙයන් නිලධාරී මහත්තුරු එකතු ෙවලා ෙම් වැෙඩ්ට බහින්න 
ඕනෑ. සිංහෙලන් කියනවා නම් ෙබොක්ෙකන් බැහැලා හරි අලුත් 
තාක්ෂණය, අලුත් නිෂ්පාදන, අලුත් බීජ, ඒ සෑම ෙදයක්ම  ගමට 
ෙදන්න ඕනෑ. අද ගම දිහා බැලුෙවොත් එක ගාම නිලධාරී වසමකට 
නිලධාරින් 4ෙදෙනක් ඉන්නවා. ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී, 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාර සහ ගාම නිලධාරී කියන නිලධාරින් හතරෙදනා ඉන්නවා. 
ඒ නිලධාරින් හතරෙදනා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෙයොදා ගන්න 
ඕනෑ. පළාත් සභාවත් ෙමයට හවුල් ෙවන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවත් 
එක්ක එකට යන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ජනාධිපතිතුමා ඇති 
කරෙගන යන්ෙන්. සෑම ෙබෝග වර්ගයක්ම පාෙහේ ලංකාෙව් සෑම 
තැනම වැෙවනවා. පිට රටවලින් ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ. මෙග් 
අද්දැකීම්වලිනුයි මා ෙම් කියන්ෙන්. වතුර හිඟ ප ෙද්ශවලට නම් 
ෙකටි ෙබෝග වර්ග තිෙබනවා. මහවැලිය සම්බන්ධව කටයුතු 
කරද්දීත්, වාරිමාර්ග ඇමති විධියටත්, දිසා ඇමති විධියටත්, පධාන 
ඇමති විධියටත් මම එෙහම කළා. ෙමහිදී අවශ්ය වන්ෙන් නිසි 
සැලසුමක් මත කටයුතු කිරීමයි. ඒ ඒ ෙබෝග වර්ග මාස 12 තුළ 
ෙකොෙහේද වැෙවන්ෙන් කියා අවෙබෝධයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
යාපනය අර්ධද්වීපය කියා කියන්ෙන්, ඉතාම සශීක පෙද්ශයක්. ඒ 
වාෙග් පෙද්ශ -කල්පිටියද ඇතුළුව- ලංකාෙව් සෑම තැනම පාෙහේ 
තිෙබනවා. ඒ ඒ කලාප අනුව ෙබෝග වර්ග සැලසුමක් මත වගා 
කිරීම අෙප් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස ෙකෙරනවා.  

අද ෙබෝග අස්වැන්න ගැන කථා කරමු. අමු මිරිස් කිෙලෝව 
රුපියල් 1,000යි කියලා දැන් කියැවුණා. රුපියල් එක්දහස් 
ගණනක් ෙවනවා කියලාත් කියැවුණා. ඔක්ෙකෝම ෙගොවිෙයෝ මිරිස් 
වවනවා. නමුත් අප කළ යුත්ෙත් අවශ්ය උපෙදස් දීලා ඒ ඒ ෙබෝග 
වර්ග අතිරික්තයක් ෙනොවන විධියට සම ෙසේ, ඉල්ලුම අනුව, 
අවශ්යතාව අනුව, පළාත් අනුව, කලාප අනුව වගා කිරීම පිණිස 
ජාතික මට්ටෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අනුගමනය කිරීමයි.  

විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින උසස ්
නිලධාරින්ට මා ෙම් කාරණය කියනවා. ෙම් නිලධාරින් හැම ෙදනා 
ඒ කමය  කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් කලාප අනුව 
කන්න රැස්වීමක් පවත්වනවා. ජලය තිෙබන හැටියට වගා කිරීම 
ගැන තීරණය කරනවා. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද සම්බන්ධ ෙවනවා. එෙහම නම්, ෙබෝග වර්ග 

සම්බන්ධෙයනුත් -මාස 12 අනුව බලා- ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා 
පුහුණු ආයතනය තිෙබනවා. එමඟින් ෙතොරතුරු එක්කාසු කරලා 
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා කියාත්මක කෙළොත් ෙගොවියාට 
සහන ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අපට ෙබෝග 
වර්ග වගා කරන මහවැලි ජනපද තිෙබනවා; වාරිමාර්ග ජනපද 
තිෙබනවා වාෙග්ම විවිධ කලාප තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
අප කටයුතු කළ යුත්ෙත් ඉහත කී ආකාරයටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්මය සම්බන්ධෙයන් 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියපු කාරණය මම පිළිගන්නවා. 
ෙපොෙහොර ෙයදිය යුතුයි. නමුත් ෙම් විධියට ෙපොෙහොර ෙයොදලා අපි  
ෙකොෙහේ ගිහිල්ලා නතර ෙව්විද? ෙපොෙහොර ගැන අපිත් විපක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන කිව්වා. ෙම් ෙපොෙහොර නිසා අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
වකුගඩු  ආබාධ ඇති ෙවනවා. ස්වාමින් වහන්ෙසේ නමක් මට ෙහොඳ 
කථාවක් කිව්වා. උන් වහන්ෙසේ මට කිව්වා, "අද ෙපොෙළොවටත් වස 
ගහනවා; පණුෙවෝත් මරණවා; ගසුත් වස කරනවා" කියලා. 
එතැනින් නවතින්ෙන් නැහැ. අප ගන්නා පලතුරුවලටත් වස 
ගහනවා. මයිෙයොක්කා ගලවනෙකොටත් වස ගහනවා. 
මයිෙයොක්කා ගලවලා බදින ෙකොට ෙමොකද කරන්ෙන්? රත් ෙවන 
තාච්චියට හිස් ප්ලාස්ටික් වතුර ෙබෝතලයක් දමනවා. එෙහම 
දැම්මාම වතුර ෙබෝතලය උණු ෙවලා දිය ෙවනවා. ඒ ෙබෝතලය 
දිය ෙවච්ච තාච්චියට දමනවා මයිෙයොක්කා ආදි ෙද්වල්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only two more minutes.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Two minutes?   Okay, then I will sit down.  I am not 

going to speak.  Thank you. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
No.  I have finished.    
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You were allotted seven minutes. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
You have given my time to others, to the Opposition.  

The Secretaries should look into this.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You had only seven minutes, Hon. Minister. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
No,  I have finished.  I am not going to speak.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. S.C. Mutukumarana - 

[Pause]. Not here.   Next, the Hon. M.L.A.M. Hisbullah.  
 
[ .ப. 11.35] 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய நாளில் 
இடம்ெப ம் அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  குறிப்பாக சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
தைலைமயில், மாண் மிகு பிரதமர  வழிகாட்ட டன், 
மாண் மிகு அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்களினால் 
ெபா ப்ேபற்கப்பட் க்கிற . மிக நீண்ட காலமாகப் 

ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனக க்கு எதிர்வ ம் 
ஆண் ேல இந்த அைமச்சி டாகத் தீர்  காண்பதற்கான 
பல்ேவ பட்ட வழிவைககைள நாம் அைடயாளங் 
கண் க்கின்ேறாம். குறிப்பாக, கடந்த 30 வ டகால 

த்தத்திேல அழி ற்ற வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
இடம்ெபயர்ந் ள்ள மக்கைள உடன யாக மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்  அவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வெதன்ப  எந்த ஓர் அரசாங்கத்தா ம் யாத 
விடயம். கடந்த ஆட்சிக் காலத்திேல ெபளதிகக் 
கட்டைமப் க்களான திகள், பாடசாைலகள், 
ைவத்தியசாைலகள் ேபான்றன அைமக்கப்பட்டா ம் 
இன்ன ம் மக்கள் சாியான ைறயிேல 
மீள்கு ேயற்றப்படவில்ைல. மீள்கு ேயற்றப்பட்ட 
மக்க க்குத் ேதைவயான சுகாதார வசதிகேளா அ ப்பைட 
வசதிகேளா இன்ன ம் ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. 
அவர்க க்குாிய கள் கட் க் ெகா க்கப்படவில்ைல. 
அேனகமாேனார் இன்ன ம் அகதி காம்களி ம் 
அவர்க ைடய நண்பர்க ைடய, உறவினர்க ைடய 

களி ம் வாழ்ந் வ கின்றார்கள். அவ்வாறானவர்கைள 
மீளக்கு யமர்த்த ேவண் ய ேதைவப்பா க்கின்ற . ஆகேவ, 
இந்தப் பாாிய ெபா ப்ைப மிகக் கு கிய காலத்திற்குள்ேள 
ெசய் க்க யா .  

ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இந்தப் 
ெபா ப்ைப ஏற்றதன் பின்னர் எ த் க்ெகாண்ட அயராத 

யற்சியின் காரணமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 
எதிர்வ ம் ஆண் ந்  சுமார் 65,000 கைள 
அைமப்பத டாக மீள்கு ேயற்றப்பட்ட, மீள்கு ேயற 
இ க்கின்ற மக்க க்கு ட்  வசதிகைள வழங்குவதன் லம் 
அவர்கள் அந்தப் பிரேதசங்களிேல தங்கள  வாழ்க்ைகைய 
மீண் ம் ஆரம்பிப்பதற்கான மிகப் ெபாியெதா  பணிைய 

அவர் ஆரம்பித்தி க்கின்றார். அதற்கான யற்சிகைள இன்  
எங்க ைடய அைமச்சு ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . ஆகேவ, 
அந்த வைகயிேல எதிர்வ ம் காலங்களில் எந்தவிதமான 
அரசியல், இன ேவ பா க மின்றி  எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசர்ந்   இந்த மக்க ைடய அ ப்பைட வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா ப்பதற்கு ஒத் ைழக்கேவண் ய  அவசியெமனக்  
கூற வி ம் கின்ேறன்.   

த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 
கிட்டத்தட்ட 89,000 ேபர் விதைவகளாக இ க்கின்றார்கள்.  
அந்தவைகயில், கிழக்கு மாகாணத்திேல கிட்டத்தட்ட 49,000 
ேப ம் வடக்கு மாகாணத்திேல கிட்டத்தட்ட 40,000 ேப ம் 
விதைவகளாக இ க்கின்றார்கள். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட 25,000 விதைவகள் இ க்கின்றார்கள். 
அந்த மக்கள் த்தம், இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ேபான்ற 
பல்ேவ பட்ட காரணங்களா ம் பாதிக்கப்பட் க்கின் 
றார்கள்.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
நான் இப்ேபா தாேன ஆரம்பித்ேதன். எனக்கு 

ெமாத்தமாக ஏ  நிமிடங்களா? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு  பிரதித்  தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ஆம்.   

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எங்க க்கு அந்த 

மக்க ைடய அ ப்பைடத் ேதைவகைள நிைற  
ெசய் ைவக்க ேவண் ய ெபா ப்பி க்கின்ற . ஆகேவ, 
எல்ேலார  ஒத் ைழப் ட ம் எதிர்காலத்திேல 
அவர்க ைடய ட் ப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் , 
அவர்க க்குத் ெதாழில் வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா த் , 
சுயெதாழில் யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு உதவிகைள 
வழங்கி, அவர்க ைடய வ ைமையப் ேபாக்கிக் கு ம்ப 
வ மானத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய் , அந்த மக்க ம் 
நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான சூழ்நிைலகைள உ வாக்க 
ேவண் ய கடப்பா க்கின்ற . அேதேபான்  
அவர்க ைடய அ ப்பைட வசதிகள் அதாவ  கல்வி, 
சுகாதாரம், ேபாக்குவரத்  வசதி ேபான்றவற்ைறப் ர்த்தி 
ெசய்யேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அவற் க்குத் 
ேதைவயான  நடவ க்ைககைள ம் எங்க ைடய 
அைமச்சு ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . அதற்கு நீங்கள் 
ஒத் ைழப்  வழங்கேவண் ெமன்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  காணி 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாத ம் 
நைடெப கின்றைமயால், குறிப்பாக நான் ஒ  விடயத்ைத 
இங்ேக கூறேவண் ம். இன்  அரசாங்கமான , அரசாங்கக் 
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காணிகளிேல 10 வ டங்க க்கு ேமல் கு ேயறியி க்கின்ற 
மக்க க்கு காணி உ திப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்குத் 
தீர்மானித்தி க்கின்ற . அதைன நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். 
ஆனால், நகர சைப, மாநகர சைப எல்ைலக்குள் இ க்கின்ற 
பல கிராமங்களில் மிக ம் வ ைமயான மக்கள்தான் 
வா கின்றார்கள். அம்மக்க க்கு leasing அ ப்பைடயில்தான் 
காணிகள் ெகா க்கப்ப ம் என்பதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். 
பிரேதச சைப எல்ைலக்குள் வா கின்ற மக்க க்கு 
மட் ம்தான் காணி உ திப்பத்திரங்கைள வழங்க ம் 
என் ம் நகர சைப, மாநகர சைப பிரேதசங்களில் வா கின்ற - 
கிராமங்களிேல வா கின்ற மக்க க்கு காணி உ திப் 
பத்திரங்கைள வழங்க யா  என் ம் ெசால்லப்ப வதாக 
நாங்கள் அறிகின்ேறாம். இங்ேக ெகளரவ காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் இ க்கின்றார். காணி அைமச்சின் 
அதிகாாிகள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்தத் திட்டத்திேல 
பிரேதச சைப, நகர சைப, மாநகர சைப என்ற ேவ பா  
இல்லாமல், அரசாங்கக் காணிகளில் 10 வ டங்க க்கு ேமல் 
இ க்கின்ற அல்ல  25 வ டங்க க்கு ேமல் இ க்கின்ற 
அத்தைன ேப க்கும் காணி உ திப்பத்திரங்கைள leasing 
அ ப்பைடயில் இல்லாமல் ேநர யாக வழங்கேவண் ம் என்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
நன்றி. அ த் , மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள்! 

உங்க க்கு ஏ  நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

 
[ .ப. 11.42] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த உயர் 
சைபயிேல சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் 
ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் அவர்க ம் னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க அைமச்சர் எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்க ம் கமத்ெதாழில் அைமச்சர் மிந்த 
திசாநாயக்க அவர்க ம் காணி இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். இங்ேக நான் குறிப்பிட்ட 
அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்காக உங்க க்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, இந்த நாட் ேல 30 வ டங்களாகப் 
ைரேயா ப்ேபாயி ந்த த்தம் க்குக் ெகாண் வரப் 

பட்  ஆ  வ டங்கள் ர்த்தியாகிவிட்டன. வட மாகாணத்தில் 
மட் மல்ல, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் ஸ் ம், தமிழ், சிங்கள 
மக்கள் அகதிகளாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களில் சிலர் பயந்  
இந்தியா ேபான்ற நா க க்கு அகதிகளாகச் ெசன்றார்கள். 
இன் ம் ஒ  சிலர் நாட் க்குள்ேளேய இடம்ெபயர்ந்தார்கள். 
வட லத்  ஸ் ம்கள் குறிப்பாக, 1990ஆம் ஆண்  
ஒக்ேராபர் மாதம் 27ஆம் திகதி இரண்  மணித்தியால கால 
அவகாசத்திேல ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். அவர்க டன் 

அப்ேபா  மாணவனாக இ ந்த 18 வய  இைளஞனான 
நா ம் ெவளிேயற ேவண் யி ந்த . அவ்வா  
ெவளிேயற்றப்பட்ட அந்த மக்கள், த்தளம், அ ராத ரம், 
கு நாகல் ேபான்ற மாவட்டங்களில் அகதிகளாகச் சிதறி 
வாழ்ந்தார்கள்.  

2009ஆம் ஆண்  சமாதானம் ஏற்பட்டதன் பின்னர், 
நான்தான் மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக 
இ ந்ேதன். அன்  நாங்கள் அரச சார்பற்ற நி வனங்கைள ம் 
ஐ.நா. கவராண்ைம நி வனங்கைள ம் இைணத் க் 
ெகாண்  மீள்கு ேய கின்ற மக்க க்கான ஒ  சிறிய 
packageஐ அைமத் க்ெகாண்ேடாம். அந்த அ ப்பைடயிேல, 
கா கைளத் ப் ர ெசய் , மிதிெவ கைள அகற்றி, 
பாைதகைள ம் தற்கா கக் ெகாட் ல்கைள ம் கூட் ற ச் 
சங்கக் கிைளகள், சுகாதார நிைலயங்கள் என்பவற்ைற ம் 
அைமத்ேதாம். ேசதமைடந்தி ந்த பாடசாைலகைளெயல்லாம் 
இந்திய அரசு மற் ம் UNICEF ேபான்ற இன்ேனாரன்ன 
நி வனங்களின் உதவி டன் அரசாங்கத்தின் பணத்ைத ம் 
பயன்ப த்திப் னரைமப் ச் ெசய்ேதாம். UNHCR ஊடாக 
25,000 பாய் ெகா ப்பனைவ ம் உலக வங்கி, NERCORMP 
ேபான்ற நி வனங்களி டாக  25,000 பா - 50,000 பா 
ெப மதியான cash grantஐ ம் வழங்கியேதா , காணி 
இல்லாதவர்க க்கு அரச காணிகளில் அைர ஏக்கர் த ம் 
வழங்கிேனாம். இவ்வாெறல்லாம் ெசய் தான் நாங்கள் அந்த 
மக்கைளக் கு ேயற்றிேனாம்.  

அந்த ேவைளயில், 'ெமனிக்பாம்' காமில் ன்  இலட்சம் 
மக்கள் இ ந்ததனால், தற்ப யாக அந்த மக்கைளக் 
கு ேயற் வ  எனத் தீர்மானித் , அரசாங்க ம் அன்  
அதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ந்த நா ம் அன்ைறய 
ஜனாதிபதியின் ஆேலாசகராக இ ந்த ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்க ம் அங்குள்ள அரசாங்க அதிபர் உட்பட 
எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்  அந்தப் பணிகைள ந்தள  
ேநர்ைமயாகச் ெசய்ேதாம். அதன் பின்னர், இந்திய அரசாங்கம் 
50,000 கைள நிரந்தரமாகக் கட் த்த வதாகக் கூறிய .  
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் உட்பட இன்ேனாரன்ன நா கள் சில 

கைளக் கட் த்த வதாகக் கூறின. அத்ேதா , 
அரசாங்க ம் உதவிகைளச் ெசய் , அந்த மக்க க்கு நிரந்தர 

கைளப் ெபற் க்ெகா த்த . இன் ம்கூட, மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் எத்தைனேயா தமிழ் மக்கள் அ ப்பைட 
வசதிகள் இல்லாமல், கள் இல்லாமல் கஷ்டப் 
ப கின்றார்கள். எனேவ, அவர்கள் அத்தைன ேப க்கும் 

கைள வழங்குமா  நான் ெகளரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடத்தில் மிக அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அேதேபால், வட லத்தி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட 
ஓாிலட்சம் ஸ் ம்க ைடய பிரச்சிைன வித்தியாசமான . 
காரணம், அவர்கள் 25 வ டங்க க்குப் பிறகு மீளக்கு ேயறச் 
ெசன் ெகாண் க்கின்றார்கள். நான் மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சராக இ ந்த காலத்தில், அந்த மக்கைள மீள் 
கு யமர்த் வதற்கான வாய்ப்  எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. 
காரணம், சமாதானம் ஏற்பட்டதன் பின் , ஆ  மாதங்கள்தான் 
நான் அந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்ேதன். அந்த 6 
மாதங்களி ம் ன்  இலட்சம் தமிழ் மக்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத்திேலதான் நாங்கள் மிக ம் கண் ம் 
க த் மாக இ ந்ேதாம். காரணம், அவர்கள் ஓாிடத்தில் 
அைடக்கப்பட் ந்தார்கள். இங்கி க்கின்ற சிறீதரன் எம்.பி. 
கூட அன்  அகதியாக வந்தவர்தான்.  அந்த மக்கள் 'ெமனிக் 
பாம்' காமிேல பட்ட கஷ்டங்கள் அவ க்குத் ெதாி ம். அந்த 
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வைகயிேல, அந்த மக்க ைடய கு ேயற்றத்தி ம் 
அவர்க க்கு அ ப்பைட வசதிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதி ம் எங்க ைடய  ேநரத்ைதச் 
ெசலவழித்ேதாம். 70 சத தமான மக்கள் அந்தக் கு கிய 
காலத் க்குள் கு ேயற்றப்பட்டார்கள். இப்ப யாக அந்தப் 
பணிையச் ெசய்  ெகாண் ந்தேபா  அந்த அைமச்சி ந்  
நான் மாற்றப்பட்ேடன். அதன் பின்னர் பதவிேயற்ற 
அைமச்சர்களிடத்தில், எவ்வா  தமிழ் சேகாதரர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத்ைத நாங்கள் திட்டமிட் ச் ெசய்ேதாேமா, 
அேதேபால இந்த ஓாிலட்சம் ஸ் ம்க ைடய 
கு ேயற்றத்ைத ம் ெசய் ங்கெளன்  நான் ேவண் ேனன். 
ஆனால், அந்த இரண்  அைமச்சர்க ம் அைதச் சாியாகச் 
ெசய்யவில்ைல.  

இந்த அரசாங்கம் பதவிேயற்ற பிறகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் பிரதமர் அவர்களிட ம் அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்களிட ம் அைமச்சரைவயி ம் நான் 
பல ைற ெசால் யி க்கிேறன். ெவ மேன அங்கு ேபாய்க் 
கு ேய ங்கள் என்  ெசான்னால் அவர்களால் அப்ப க் 
கு ேயற யா . காரணம், அவர்க க்கு கல்வி வசதிைய 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்; அந்த மக்களின் காணிப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ேவண் ம்.  ேம ம், அவர்க க்குத் 
ேதைவயான பாைதகைள அைமத் க் ெகா த் , 
மின்சாரத்ைத ம் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். கல்விக் 
கூடங்கைளக் கட் வ  மட் மல்லாமல், ஆசிாியர்கைள ம் 
நியமிக்க ேவண் ம். இப்ப யாக அவர்க ைடய வாழ்வாதார 
விடயங்கைளெயல்லாம் ெசய் ெகா த் விட் த்தான் அந்த 
மக்கைளக் கு ேயற்ற ேவண் ம். எனேவ, நீங்கள் அந்த 
விடயத்திேல மிக ம் அக்கைறயாகச் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

திதாக நியமனம் ெபற் ள்ள அைமச்சின் ெசயலாளர் 
சிவஞானேசாதி திறைம ள்ளவர். இந்த ஓாிலட்சம் மக்கைள ம் 
அவர்க ைடய ெசாந்த மண்ணிேல எவ்வா  கு ேயற்றலாம் 
என்பதற்கான ஒ  திட்டத்ைத அவேரா  ேசாந்்  அதிகாாிகள் 
வகுக்க ேவண் ம். அதன் லம் அந்த மக்க க்குத் 
ேதைவயான அ ப்பைட வசதிகைளச் ெசய்  ெகா ங்கள்! 
கல்வி வசதிைய ம் வாழ்வாதார ஏற்பா கைள ம் 
ெசய் ெகா ங்கள்! ஆரம்பத்திேல ஒ  தற்கா க 
ெகாட் ைலக் ெகா த் , நாங்கள் ஏற்ெகனேவ ெகா த்தைதப் 
ேபால ஐம்பதாயிரம் பாய்  cash grant இைனக் ெகா க்க 
ஏற்பா  ெசய் ங்கள்! அதன் பிறகு அந்த மக்க க்குத் 
ேதைவயான நிரந்தர கைளக் கட் க்ெகா ங்கள்! 
இல்ைலெயன்றால், இந்த மக்க ைடய யரக்கைத 
ெதாடர்கைதயாகத்தான் இ க்கும். அப்ப யி ந்தால் 
அவர்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்திற்கு ஒ   
கிைடக்காெதன்ப  என் ைடய க த்தாகும். இந்த விடயத்ைத 
அைமச்சரைவயிேல பல ைற நான் ெசால் யி க்கின்ேறன். 
பாரா மன்றத்தி ம் அ  பற்றிப் ேபசியி க்கிேறன். அந்த 
வைகயிேல, எதிர்வ ம் இரண்  வ ட காலத் க்குள் ஒ  
திட்டத்ைத வகுத் ச் ெசயற்ப ங்கள்! ேவ  யாைர ம் நாங்கள் 
கு ேயற்றச் ெசால்லவில்ைல. யார் அங்கு வாழ்ந்தார்கேளா, 
யார் ெவளிேயற்றப்பட்டார்கேளா, யார் அந்த ஊ க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கேளா அவர்கைளக் கு ேயற் ங்கள்! அந்த 
ஊாிேல ேபாதிய இடமில்ைலெயன்றால், அந்த இடத்ைத 
பா காப் ப் பைடயினர் பி த்  ைவத்தி ந்தால் அல்ல  
ேவ  மக்கள் கு யி ந்தால் அந்த இடத் க்குப் பதிலாக 
மாற் க் காணிகைள வழங்கி அங்கு அந்த ஏற்பா கைள 
நீங்கள் ெசய்  ெகா ங்கள்! என்   ஜனாதிபதி 

அவர்களிடத்தி ம் பிரமாிடத்தி ம் அைமச்சர் சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடத்தி ம் நான் மிக விநயமாக ம் அன்பாக ம் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அ மாத்திரமல்ல, அந்த மக்க க்காக த்தளத்திேல 6 

பாடசாைலகள் வழங்கப்பட்டன. அண்ைமயிேல, யாேரா ஒ  
ெகளரவ  உ ப்பினர்  வட மாகாணத்தின் ஆசிாியா ்
நியமனங்கைள த்தளத்திேல உள்ளவர்க க்கு 
வழங்கியதாகச் சுட் க்காட் யதாக நான் ேகள்விப்பட்ேடன். 
அகதிகளாகச் ெசன்ற ஓாிலட்சம் மக்களில் இ பதாயிரம் 
மாணவர்கள் இ ந்தார்கள். அந்த மாணவர்கள் கல்வி 
இல்லாமல் த்தளத்திேல கஷ்டப்ப கின்றெபா  
அவர்க க்கான ஆசிாிய நியமனங்கைள வழங்குவ , 
வடேமல் மாகாண சைபயா? அல்ல  வடக்கு மாகாண 
சைபயா? என்பைத அவர்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
வடக்கு மாகாணத் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் இவர்கள்! 
எனேவதான் தற்கா கமாக ஆசிாியர்கள் அங்கு 
நியமிக்கப்பட்டார்கள். கட்டப்பட்ட 6 பாடசாைலகைள ம் வட 
மாகாண சைபதான் நி வகித் க் ெகாண் க்கின்ற . அதில் 
தம்பபன்னி ஆப்தீன் என்ற பாடசாைல இ ந் வி ந்  
அதிஷ்டவசமாகப் பிள்ைளகள் காப்பாற்றப்பட் க்கிறார்கள். 
இன் வைர அந்தப் பாடசாைலக் கட் டத்ைதக் 
கட் க்ெகா க்கவில்ைல. இந்த 6 பாடசாைலகேளா  6 
ைவத்தியசாைலக ம் இவர்க க்காகக் கட்டப்பட் க் 
கின்றன. எனேவ, எங்க ைடய மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் 
அவர்கள் அங்கி க்கின்ற குைறகைளத் தீர்த் ைவப்பதற்காக 
விேசட கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். கல்வி 
அைமச்சேரா ம் ேபசி அவர்க க்குத் ேதைவயான கல்வி 
வசதிகைளச் ெசய்  ெகா ங்கள்! ேதைவெயன்றால், நா ம் 
வ கிேறன். இரண்  வ டகாலத் திட்டத்ைத வகுத்  அங்கு 
ெசல்ல வி ப்பமான மக்கைள ெகாண்  ேபாய்க் 
கு ேயற் ங்கள்! ஏற்ெகனேவ ெசன்றவர்களில் 70 
சத தமானவர்கள் மீண் ம் தி ம்பி வந் விட்டார்கள். 
காரணம், அவர்க க்கான வசதி வாய்ப் க்கள் 
ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. எனேவ, அந்தப் பணிையச் 
ெசய்வதற்காக உங்க ைடய அைமச்சிேல இதற்ெகன ஒ  
விேசட பிாிைவ ஏற்ப த் ங்கள்! னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் 
மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க அைமச்சர் மாண் மிகு 
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்க ம் இங்கி க்கின்றார். 
அவேரா ம் ேபசி, இதற்கான நைட ைறச் சாத்தியமான ஒ  
திட்டத்ைத வகுத் ச் ெசயற்ப ங்கள்!  

நான்கு இலட்சம் மக்கள் வடக்கிேல அகதியானார்கள். 
அதில் ன்  இலட்சம் ேபர் தமிழ் மக்கள்! ஓாிலட்சம் ேபர் 

ஸ் ம் மக்கள்! ன்  இலட்சம் தமிழ் மக்க ைடய 
பணிையச் ெசய்வெதன்ப  எவ்வள  கஷ்டெமன்  
உங்க க்குத் ெதாி ம். அதில் நான்கிெலா  பகுதியான 
ஓாிலட்சம் மக்க ைடய பணிைய ஓாி  நாட்களில் 
உங்களா ம் ெசய்ய யா ; என்னா ம் ெசய்ய யா . 
அரசாங்க அதிபர்கள், பிரேதச ெசயலாளர்கள், மாகாண சைப 
அைமச்சர்கள், மாகாண சைபச் ெசயலாளர் என 
அங்கி க்கின்ற அதிகாாிகள் எல்ேலாைர ம் ேசர்த் க் 
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ெகாண்  இரண்  வ டத் திட்டெமான்ைற  வகுத் ச் 
ெசயற்ப ங்கள்! ெவளிநாட்  உதவிகைள, அரச சார்பற்ற 
நி வனங்களின் உதவிகைள மற் ம் அரசாங்கத்தின் 
உதவிகைள உங்கேளா  ேசர்ந்  ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நா ம் தயாராக இ க்கின்ேறன் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், அங்கு கு ேயற்றப்பட்ட 
சிங்கள மக்க ம் பல கஷ்டங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். 
எனேவ, அவர்க ைடய விடயத்தி ம் கவனம் ெச த் ங்கள்! 
அேதேபால, தமிழ் மக்களில் ஆயிரக்கணக்காேனார் 
விதைவகளாக இ க்கிறார்கள்; பல கு ம்பங்கள் வாழ 
வழியில்லாமல் கஷ்டப்ப கின்றன. எனேவ, எல்ேலாைர ம் 
ஒேர கண்ணால்  பார்க்க ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தில் 
குறிப்பாக மாண் மிகு அைமச்சர் எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் மற் ம் அம்பாைற 
மாவட்டத்தி ம் இேத பிரச்சிைன இ க்கிற .-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேபச்ைச 
த் க்ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இரண்  நிமிடங்கள் தா ங்கள்! ெகளரவ உ ப்பினர் 

இஸ்ஹாக் ரஹ்மான் அவர்க ைடய ேநரத்தி ந்  2 
நிமிடங்கைள நான் எ த் க்ெகாள்கிேறன். 

அந்தவைகயிேல, தி ேகாணமைலயாக இ க்கலாம், 
மட்டக்களப்பாக இ க்கலாம், அம்பாைறயாக இ க்கலாம்,  
வட மாகாணமாக இ க்கலாம், தமிழர், ஸ் ம்கள், 
சிங்களவர் என்ற ேபதமில்லாமல் எல்ேலாைர ம் ஒேர 
கண்ணால் பார்த்  நீங்கள் இந்த மக்களின் கு ேயற்றத் க்கு 
உதவிெசய் ங்கள்! ல்லாத அைனவ க்கும் கைளக் 
கட் க்ெகா ங்கள்! என உங்களிடத்தில் அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 5 1/2 இலட்சம் பாய் ேபாதா  என்  
அதைன 9 இலட்சம் பாயாக அதிகாிக்க ேவண் ெமன்   ஒ  

திய Cabinet Paper ஐ ன்ைவத்தீர்கள்; 65,000 கைளக் 
ேகட் க்கிறீர்கள். எனேவ, அைத நீங்கள் ஒ ங்கான 

ைறயிேல நைட ைறப்ப த் ங்கள்! அேதேபால, இன் ம் 
அந்த மக்க க்குத் ேதைவயானவற்ைறச் ெசய் ங்கள்! 

த்தளத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் மிக ம் கஷ்டப்ப கிறார்கள் 
என்  நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ேனன். அவர்க க்கு National 
Identity Card பிரச்சிைன, passport பிரச்சிைன, pension எ க்க 

யாத பிரச்சிைன, அங்கு பிறக்கின்ற பிள்ைளக க்கு 
register பிரச்சிைன, இவ்வா  பல பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. இதற்காக நான் விேசட Cabinet Paper 
ஒன்ைறத் தயாாித்தி க்கின்ேறன். அதற்கு  நீங்க ம் எனக்கு 
ஆதர  தரேவண் ம்.  

அந்த மக்கள் 3 - 4 வ டங்களாக த்தளத்திேல 
இ ந்தா ம் அவர்கள் வடக்குப் பிரேதசத் க்குாிய மக்களாகக் 
க தி அவர்க க்கான வசதிகைளப் த்தளத்தில் இ க்கின்ற 
அரசாங்க  அதிபர், பிரேதச ெசயலாளர், கிராம ேசவகர்கள் 
ெசய்கின்றேபா  அந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கலாம். ேம ம், 10,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள்  எந்தப் 
பிரேதசத்தி ம் தங்க ைடய ெபயைர வாக்காளர் இடாப்பில்  
பதிய யாமல் கஷ்டப்ப கிறார்கள். அவர்கள் தம்ைம 

வாக்காளராகப் பதிவெதன்ப  ெபாியெதா  கஷ்டமாக 
இ க்கிற . இ சம்பந்தமாக நான் ேதர்தல் ஆைணயாளேரா  
ேபசியேபா , அதற்காகத் ேதர்தல் சட்டத்திேல ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரேவண் ெமன்  ெசான்னார். 
அதற்கும் நான் ஓர் அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதத் தயாாித்  
ைவத்தி க்கின்ேறன். அதற்கும் நீங்கள் ஆதரைவத் 
தரேவண் ம் என்  உங்களிடம் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், சாதாரண குற்றங்கைளச் ெசய்த, காட் க் 
ெகா த்த, தமிழீழ வி தைலப் கள் இயக்கத்தின க்கு 
உதவியாக இ ந்த தமிழ்ச் சேகாதரர்கள்தான் அரசியல் 
ைகதிகள் என்ற ேபார்ைவயில் தற்ேபா ம் 
சிைறச்சாைலகளிேல வா கின்றார்கள். ஆனால், பாாிய 
குற்றங்கைளச்  ெசய்தவர்கள் எல்ேலா ம்  ெவளியில் 
வந் விட்டார்கள்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க ைடய ேமலதிக இரண்  நிமிடங்க ம் 
ந் விட்டன. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன் ம் ஒ  நிமிடத்தில் க்கின்ேறன்.  

ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ப்ப  
எங்கள் எல்ேலா க்கும் சந்ேதாசம். எனேவ, சிைறயி ள்ள 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல சம்பந்தப்பட்ட  
விடயத்தில் அவர் க ைணேயா  ெசயற்பட ேவண் ம். 
ேம ம், இதைன எதிர்க்கின்ற தரப் க்கு நியாயத்ைதத் 
ெதளி ப த்தி, ேவஷமாக, இனவாதமாகப் 
ேபசுகின்றவர்க க்கு இவர்களின் வி தைலயின் நியாயத்ைத 
எ த் ச் ெசால் , அவர்க ைடய வி தைலக்கு அவர் உதவி 
ெசய்யேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல  அவாிடம் அன்பாக 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ த் , இந்தச் சைபயி க்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  உ ப்பினர்களில் ஒ சிலர்  வட லத்  ஸ் ம் 
மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றம், வடக்கு மாகாண சைபயின் 
ெசயற்பா கள் ேபான்ற விடயங்களில் ேவஷப் 
பார்ைவ டன் இனவாத, மதவாதப் ேபாக்குடன்  
ேபசுகிறார்கள். தய ெசய்  அவர்கள் அதைன 
நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் என்னதான் ெசய்தா ம் 
எங்கேளா ம் வடக்கு,  கிழக்கிேல இ க்கின்ற ஏைனய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேளா ம் ஏைனய கட்சிகேளா ம் 
ேபசாமல், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கேளா ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கேளா ம் மற் ம் ெவளிநா கேளா ம் 
மட் ம் ேபசுவதன் லம் இந்த நாட் ல் ஒ  தீர்ைவக் 
கண் விட யா  என்  உங்க க்கு நான் அன்பாகச் 
ெசால் கின்ேறன். எனேவ, சேகாதர இனமான ஸ் ம் 
கட்சிகேளா ம் ஸ் ம் தைலைமகேளா ம் ஸ் ம் 
பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகேளா ம் நீங்கள் யதார்த்த ாீதியாக 
உங்க ைடய ேபச்ைச ஆரம்பிக்க ேவண் ம். நாங்கள் 
ஒ ேபா ம் வடக்கு, கிழக்கிேல ேவ  மாவட்ட மக்களின் 
கு ேயற்றத்ைத அல்ல  ேவ  மக்கைளக் ெகாண் வந்  
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கு ேயற் கின்ற ேவைலையச் ெசய்யப்ேபாவதில்ைல. அந்த 
மண்ணி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட - களால் ரத்தப்பட்ட, 
கஷ்டப்ப கின்ற, அந்த மண்ைணச் சார்ந்த, அந்த மண்ணிேல 
கு ேயற வி ம் கின்ற, அந்த ஊ க்குச் ெசாந்தக்காரர்கைள 
மட் ம்தான் கு ேயற் கின்ேறாம்.  

இந்த விடயம் சம்பந்தமாக  ெகளரவ உ ப்பினர் 
சுமந்திரனாக இ க்கலாம், சிறீதரனாக இ க்கலாம் - இவ ம் 
அகதியாக இ ந்த  ஒ வர்; இவ க்கும் இந்த அகதிக ைடய 
உணர்  ெதாி ம் - இ வைர ஒ  நாள்கூட என்ேனா  
ேபசவில்ைல என்பைத நான் ேவதைனேயா  ெசால்கின்ேறன். 
அேதேபால், விக்கிேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் நீதியரசராக 
இ ந்த ஒ வர். அவர்கூட இ சம்பந்தமாக எங்க டன் 
ேபசவில்ைல. இந்தச் சைபக்குத்  தைலைமதாங்குகின்ற 
அைடக்கலநாதன் அவர்கள் ஒ  த்த அரசியல்வாதி. 
அவர்கூட இ சம்பந்தமாக எங்க டன் ேபசவில்ைல. 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப். கட்சியின் பாரா மன்றக் கு த் தைலவராக 
இ க்கின்ற எங்க ைடய சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள்கூட 
இ சம்பந்தமாக எங்க டன் ேபசவில்ைல. எனேவ, எங்ேக 
பிரச்சிைன இ க்கிற ? அதைன எவ்வா  தீர்ப்ப ? 
என்பைதப் பற்றி நாம் அைனவ ம் மனிதாபிமானத்ேதா ம் 
மனச்சாட்சிேயா ம் ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ேவாம்! அவ்வா  
நமக்குள்ேள தீர்த் க்ெகாள்ளாவிட்டால், எதிாிக க்கு அ  
இலகுவாக இ க்குெமன்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  மனித ேநயத்ேதா ம் 
மனிதாபிமானத்ேதா ம் இந்த விடயத்திேல ெசயற்பட 
ேவண் ம். வடக்கு ஸ் ம்களின் கு ேயற்றம் என்ப  
என் ைடய பிரச்சிைன மட் மல்ல. எனேவ, அந்த மக்கைளக் 
கு யமர்த் வதற்கான ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 2 வ ட 
காலத்திற்குள் எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்  ன்ைவக்கேவண்  
ெமன்  அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். [இைடயீ ] 
இங்ேக பாரா மன்றத்தில் அைதப்பற்றிப் ேபசுவதற்கு நான் 
தயாராக இ க்கின்ேறன். நன்றி, சுமந்திரன் அவர்கேள! 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
சம்பந்தமான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ளச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி. எங்க ைடய மக்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பாக ம் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
காணிப் பிரச்சிைனகள் பற்றி ம் நான் இங்கு ேபச 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக வ காமம் வடக்கிேல 
ஒட்டகப் லம், ைதயிட் , ைம ட் , பலா , வசாவிளான், 
காங்ேகசன் ைற, வ த்தைலவிளான், ஊறணி ேபான்ற 
கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த ெமாத்தம் 24 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி களில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் கு ம்பங்கள் இன் ம் 

காம்களில் அகதிகளாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் குறித்த ஒ ெதாைகக் கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள் உறவினர், நண்பர்க ைடய களி ம் 1,350 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் 41 காம்களில் 
நிவாரணங்களின்றி ம் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். 

ஆகேவ, இவர்க ைடய மீள்கு ேயற்றங்கள் ெதாடர்பாகப் 
பல ைற, பல யற்சிகள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. 
இப்ெபா  இந்தச் சைபயில் இ க்கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்க ம் அ  சம்பந்தமாகப் பல யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண் க்கின்றார்.  

அண்ைமயில்கூட நான் ஒ  ெசய்திையப் ப த்ேதன். 
அதாவ , இந்த நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
“இரா வத்ேதா  நாங்கள் ேபசவி க்கின்ேறாம்; ேபசி ஒ  

க்கு வந் , இந்த விடயங்க க்குத் தீர்  கா ேவாம்” 
என்  குறிப்பிட் க்கின்றார். இைறைம ள்ள 
ஜனாதிபதிைய ம் இைறைம ள்ள பிரதம அைமச்சைர ம் 
ெகாண்ட ஓர் இைறைம ள்ள நாட் ேல இந்த விடயத்தில் 
இரா வத்ேதா தான் ேபசி ெவ க்க ேவண் ம் என்  
கூறப்ப கின்ற .  இந்த நிைலயில் கடந்த 6 ஆண் களில் 
இந்த மண்ணிேல எத்தைன ேபர் மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள்? அதற்கு எவ்வள  காலம் 
பி த்தி க்கிற ? இந்த மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
இடங்களிேல கு ேயறி வாழ்வதற்கு இன் ம் எத்தைன 
வ டங்கள் ெசல் ம்? இரா வம் ேவ , அரசாங்கம் ேவறா? 
இரா வத்ேதா  அரசாங்கம் ேபச ேவண் ம் என்றால் இந்த 
மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்திேல அரசாங்கத்தின் பங்கு 
எவ்வாறாக அைமயப்ேபாகின்ற ? இதைனப் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், மீள்கு ேயற்றத் க்கு இரா வம் ஒ  ெபாிய 
தைடயாக இ க்கின்ற  என்பைத அவ ம் மிக 
ெவளிப்பைடயாக ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார். இங்கு 
நாங்கள் மிக க்கியமாக ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண் ம்.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எனக்கு உள்ள  பத்  நிமிடங்கள்! அ  எனக்குப் 

ேபாதா . தய ெசய்  என்ைனப் ேபச அ மதி ங்கள்!  
இங்கு  வ வெறன்  வ த் ப்ேபாட்டார் இந்த 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான ன்னாள் அைமச்சர். ஆகேவ, 
இரா வக் குைறப் ச் ெசய்யாமல், இரா வப் 
பிரசன்னத்ைதக் குைறக்காமல் நீங்கள் ஒ  காலத்தி ம் இந்த 
நில வி விப் க்கைளச் ெசய்ய யா  என்பைத நான் 

க்கியமாகக் கூறிக்ெகாள்கிேறன். இதில் நீங்கள் மிக 
க்கியமான கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல இன் ம் 1,40,000 க்கும் ேமற்பட்ட 
இரா வத்தினர் இ க்கின்றார்கள் என்றால், அவர்கள் 
யா ைடய காணிகளிேல இ க்கின்றார்கள்? அந்த 
மக்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில்! அதாவ , அங்கு வாழ 
ேவண் ய மக்களின் நிலங்களில்தான் அந்த இரா வம் 
கு யி க்கின்ற . ஆகேவ, த்தம் வைடந்  இவ்வள  
காலங்கள் கடந் ம்கூட இரா வக் குைறப்  என்ப  
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. எம  மக்கள் கடந்த ஜனவாியிேல 

ணிந் நின்  ஓர் ஆட்சி மாற்றத் க்காக வாக்களித்தார்கள் 
என்றால், அ  இந்த இரா வப் பிரசன்னத்ைதக் 
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குைறப்பதற்காக ம் இரா வ காம்கைள 
அகற் வதற்காக ேமயாகும். ஆனால், இன் வைர அதில் 
எந்த மாற்றங்க ம் ெசய்யப்படாமல் இ ப்ப  மட் மன்றி, 
சிலேவைளகளில் "இரா வம் குைறக்கப்படமாட்டா " என்ற 
ெசய்திக ம் ெவளிவ கின்றன. இவ்வள  கால ம் 
அகதிகளாகவி ந்த இந்த மக்கள் ெதாடர்ந் ம் அகதிகளாக 
வாழேவண் மா? அவர்கள் தம  இடங்களில் வாழ்வதற்கான 
சூழல் உ வாக ேம ம் எவ்வள  காலம் எ க்கும்? இந்த 
நிைல இன் ம் எவ்வள  காலம் நீ க்கும்? என்பதில் நீங்கள் 

க்கியமாக  கவனெம க்க ேவண் ம். இந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில் மிக அவசரமாக 
மீள்கு ேயறி வாழ்வதற்கான  யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, மயி ட்  என்ப  ஆசியாக் கண்டத்திேல மிகப் 
பிரபல்யமான ஓர் இறங்கு ைற என்ப  அைமச்சர் 
அவர்க க்குத் ெதாி ம். அ  ஒ  மீன்பி த் ைற கம். 
ஆனால், இன்  எங்க ைடய மக்கள் - எங்க ைடய 
ெதாழிலாளர்கள் அந்த மீன்பி த் ைற கத் க்குச் ெசன்  
மீன்பி த் ெதாழிைலச் ெசய்ய யாமல் இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், இன்  சீனி, சீெமந்  ேபான்ற ெபா ட்கைள  
இறக்குமதி ெசய்வதற்காக தனியார் ஒ வ க்கு அந்தத் ைற 
பயன்ப கின்ற .   

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தின் பரவிப்பாஞ்சான், ம தநகர், இரைணதீ  
ேபான்ற இடங்க க்கு ஒ ைற வந் பா ங்கள்! 
பரவிப்பாஞ்சானிேல ஆக 40 கு ம்பங்க க்கான 
காணிகள்தான் வி விக்கப்பட் க்கின்றன. [இைடயீ ] 
தய ெசய்  நான் ேபசி த்த பிற்பா  ேபசுங்கள்! எனக்கு 
ேநரம் ேபாதா . அதாவ , கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
பரவிப்பாஞ்சானில் 40 கு ம்பங்க க்குத்தான் இ வைர இடம் 
வி விக்கப்பட் க்கின்ற . அங்ேக பல ெபா க் கட் டங்கள் 
மற் ம் பல இடங்கள் இன்ன ம் இரா வத்தின் வசம் 
இ க்கின்றன. கிளிெநாச்சி நகரத்தின் 40 தமான பிரேதசம் 
இரா வமயமாக இ க்கின்ற . நீங்கள் கிளிெநாச்சி 
கச்ேசாிக்கு வந்  பா ங்கள்! கச்ேசாிக்குள்ேளேய இரா வ 

காம் இ க்கின்ற . அேதேநரம் கிளிெநாச்சி பைழய 
கச்ேசாிக்குப் பின்னால் இரா வ காம்! கிளிெநாச்சியிேல 
இரைணம ச் சந்தியிேல இ க்கின்ற பல பகுதிகளில் 
இரா வ காம்! அேதேநரம் அதன் பக்கத்தில் இ க்கின்ற 
பல பிரேதசங்களி ம் இரா வம் கு யி க்கின்ற . 
கிளிெநாச்சி நகரம்கூட ேசாைப இழந்  ெசயற்பட யாமல் 
இ ப்பதற்குக் காரணம், அ  சுற்றிவர ைமயான இரா வ 

காம்கேளா  இ ப்ப தான். ஆகேவ, இந்த இரா வப் 
பிரசன்னத்ைத இல்லாமல் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இந்த இரா வ காம்கைள அகற்றிவிட் , ஒ  
மாவட்டத்தில் ஒன்  அல்ல  இரண்  காம்கைள 
ைவத் க்ெகாள்ளலாம். அதாவ , இரா வ காம்கள் 
இ க்கேவண் ய ேதைவையப் ெபா த் , அவற்றிைன உாிய 
காட் ப் பிரேதசங்கைளயண்  அதற்குாிய இடங்களிேல 
ைவத்தி ப்பதில் எந்தத் தைட ம் இல்ைல. நாட் ன் 
பா காப் க் க தி அைவ அவ்வா  இ ப்பைத நாங்கள் 
நிராகாிக்கவில்ைல.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ம தநகர் மற் ம் 
இரைணதீ க் கிராமங்க க்கு எங்க ைடய கடற் 
ெறாழிலாளர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசன்  தங்க ைடய ெசாந்தத் 
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கான தைட இன்ன ம் 
நீக்கப்படவில்ைல. அந்தத் தைட நீக்கப்ப ம் என்  
ேபச்சளவில் ெசால்லப்ப கின்ற . ஆனால், அவர்கள் அங்கு 

ெசன்  தங்க ைடய ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள யாமல் 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபால் தீவகத்திேல மண்ைடதீ , 
சரவைண, மண்கும்பான், ெந ந்தீ  ேபான்ற பிரேதசங்களில் 
இ க்கின்ற மக்க ைடய காணிகள் இப்ெபா ம் 
கடற்பைடயின் வசம் இ க்கின்றன. மண்ைடதீவிேல 
இ க்கின்ற ெசம்மண் ேதாட்டங்கள், அதேனா  இ க்கின்ற 
கு யி க்கக்கூ ய காணிகள் மற் ம் பல்ேவ பட்ட நிலங்கள் 
இப்ெபா ம் கடற்பைடயின் வசம் இ க்கின்றன. அைவ 
இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல. அேதேபால சரவைணப் 
பகுதியில் மற் ம் ெந ந்தீவிேல இ க்கின்ற மக்க ைடய 
கு யி ப் க் காணிகள் எல்லாம் கடற்பைடயின் வசம் 
இ க்கின்றன. மண்கும்பானில் நல்ல தண்ணீ ள்ள  
பகுதிகளில் பாாிய இரா வ காம்கள் இ க்கின்றன. 
இவற்ைறத் தய ெசய்  கவனத்திேல எ த்  அந்தக் 
காணிகள் உாியவர்களிடம் கிைடப்பதற்கு நீங்கள் 
ெவகுேவகமாக ஒ  ெபாறி ைறைய - ஒ  திட்டத்ைத வகுக்க 
ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஏற்ெகனேவ ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் 
அவர்க ைடய தைலைமயில் இரண்டாயிரம் ேபர் குறித்த 
விடயம் ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்தி ந்தார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். நீதிமன்றம் 
தீர்ப்  வழங்கியி ந்த , அந்த மக்கைள உடன யாகச் ெசாந்த 
இடங்க க்குச் ெசல்ல அ மதிக்குமா . ஆனால், 
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ேப இந்த நாட் ல் ேகள்விக்குட்ப த்தப் 
பட் , அந்த மக்கள் ெசன்  கு ேய வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்படாமல் இ க்கின்ற . நீங்கள் ஒ  தமிழ் அைமச்சர் 
என்ற காரணத் க்காகச் சிலேவைள இந்தத் தைட இன் ம் 
இ க்கின்றேதா என்  நான் ேயாசிக்கின்ேறன். 
எவ்வாறாயி ம், இதிேல நீங்கள் கூ தலான 
கவனெம ப்பீர்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ேம ம்,  சிைறக் ைகதிக ைடய விடயம் பற்றி ம் கூற 
ேவண் ம். சிைறக் ைகதிெயா வர் உண்ணாவிரதம் 
இ ந்ததால் அவ ைடய உடல்நிைல பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயில் அவர் ைவத்தியசாைலக்கு அ ப்பப்பட் க்கிறார். 
அவர் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  வழக்கிேல Assistant Superintendent 
of Police - ASP - ஒ வர் வந்  சாட்சியம் ெசால்ல ேவண் ம்.  
நீதிமன்றத்தில்  அ  பற்றிய தகவைல அவர் வழங்க ேவண் ம். 
யாழ்ப்பாண ேமல்நீதிமன்றத்தி ந்  3 ைற அவ க்கு 
summon அ ப்பப்பட் ம் அவர் வரவில்ைல. கைடசியாக 
எச்சாிக்ைகக் க தம் அ ப்பப்பட் ம்கூட அந்த ASP 
நீதிமன்றத் க்கு வரவில்ைல. இப்ப யாக ஐந்  ஆண் கள் 
அந்த வழக்கு விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்படாமேல 
இ ந்  வ கின்ற . தன் ைடய வழக்ைக 
விசாாி ங்கெளன்  ேகட் த்தான் அவர் சிைறயில் உண்ணா 
விரதம் இ க்கிறார். இன்  உடல்நிைல பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயிேல ைவத்தியசாைலக்கு அ ப்பப்பட் க்கிறார். 
ெதாடர்ந்  ஐந்  ஆண் களாக அந்த ASPக்கு 
நீதிமன்றத் க்குப் ேபாக யவில்ைல ெயன்றால் தய ெசய்  
அந்த வழக்ைகத் தள் ப  ெசய்  அவைர வி தைல 
ெசய் ங்கள்! இவ்வள  கால ம் அவர்கள் வி தைலக்காகப் 
ேபாரா  வ கின்றார்கள். ஆயி ம், அரசியல் ைகதிக க்கு 
ெபா  மன்னிப்  வழங்குவதற்கு இந்த நாட் ேல 
இடமில்ைலெயன்பைத ம் அவர்க க்கு நீதி, நியாயம் 
இன் ம் கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத ம் நான் இடத்திேல 
ேவதைனேயா  குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மக்கள், குறிப்பாக வர்த்தகர்கள், தங்க ைடய 
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ெசாத் க்கேளா  ள்ளிவாய்க்கால்வைர ெசன்றார்கள். 
அவர்க ைடய வாகனங்கெளல்லாம் ள்ளிவாய்க்கா ேல 
ெகாண் ேபாய் விடப்பட்டன. ெலாறிகள், உழ  
இயந்திரங்கள் மற் ம் சிறிய ரக வாகனங்கள் என 
ெப ம்பாலான வாகனங்கள் அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட 
நிைலயில் இப்ெபா ம் அைவ இரா வத்தின் வசம் 
இ க்கின்றன. ஆனால், அவர்க க்கு இ வைர நஷ்டஈ  
வழங்கப்படவில்ைல. நஷ்டஈட் க்காக பத்திரங்கள் 
பதிந் ெகா த்தி க்கிறார்கள். அ பற்றி ெபா ஸ் 
நிைலயத்திேல ைறப்பா  பதி  ெசய்தி க்கிறார்கள்;  மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதி  ெசய்தி க்கிறார்கள். 
இந்த நாட் ேல இன்ன ம் அவர்க க்கு அதற்கான நஷ்டஈ  
வழங்கப்படவில்ைல.  

ேம ம், தமிழீழ ைவப்பகத்திேல மக்கள் தங்க ைடய 
நைககைள அடகு ைவத்தி ந்தார்கள். அந்த நைககள் 
இ ப்பதாக ம், அந்த நைககைள மீளளிப்ேபாெமன் ம் கடந்த 
அரசாங்க காலத்திேல இேத பாரா மன்றத்தில் ெசால்லப் 
பட்ட . பல ைடய விபரங்கள்கூட காம்களில் 
இ க்கின்றெபா  திரட்டப்பட்டன. ெப ந்ெதாைகயான 
தங்க நைககைள  ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் 
ஒப்பைடத்ததாக அப்ேபா  சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள்கூட 
ஒ  ெசய்திையச் ெசால் யி ந்தார். அந்த ைவப்பகத்திேல 
நைகைய அடகு ைவத்தவர்களின் ெபயர் விபரங்கள் 
அரசாங்கத்திடம் இ க்கின்றன. எனேவ, அவர்க ைடய அந்த 
நைகைய அவர்களிடம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  

அத் டன் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  வர்த்தகர்கேளா  
தய ெசய்  அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாகப் ேபசுகின்ற 
சூழல் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ெசாத்தழி கள் சம்பந்தமாக 
அவர்கேளா  ேபசி, தங்க ைடய ெதாழிைல நிரந்தரமாக 
ெகாண் ெசல்வதற்கான நியாயமான தீர்  அவர்க க்குக் 
கிைடக்க வழிெசய்ய ேவண் ம். அதைன நான் இந்த 
இடத்திேல மிக க்கியமாக வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா  கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய 
மாவட்டங்களிேல இன் ம் கண்ணிெவ கள் அகற்றப்படாமல் 
இ க்கின்றன. கமாைல பகுதியிேல 11 கிேலா மீற்றர் 

ரத்திற்கு கண்ணி ெவ கள் அகற்றப்படவில்ைல. அைதவிட 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி ஆகிய பகுதிகளிேல 200 மீற்றர், 
200 மீற்றராக கிட்டத்தட்ட 211 இடங்களில் கண்ணிெவ கள் 
அகற்றப்படாமல் இ க்கின்றன. கமாைல, பச்சிைலப்பள்ளி, 
இந்திரா ரம், இத்தாவில் ேபான்ற பகுதிகளில் மக்கள் கு ேயற 

யாமல் இ ப்பதற்குக் காரணம் கண்ணிெவ ப் 
பிரச்சிைனதான்!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க க்கு இன் ம் ன்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
கண்ணிெவ கைள அகற் வதில் நிதிப் பிரச்சிைன 

இ க்கின்ற . உத கின்ற ெவளிநா கள் ேதைவயான 
நிதிைய இன் ம் தரவில்ைலயாதலால்தான் 
கண்ணிெவ கைள அகற்ற யாமல் இ ப்பதாக 

'ஹேலாரஸ்ற்' நி வனம் ெசால்கிற . நீங்கள் இந்த 
கண்ணிெவ கள் அகற் ம் பிரச்சிைனக்கு உடன த் தீர்  
காணேவண் ம். அெமாிக்க, பிாித்தானிய வர்கேளா  
ேபசும்ெபா  தாங்கள் ேவண் யள  நிதிைய வழங்கத் 
தயாராக இ ப்பதாகச் ெசால்கிறார்கள். ஜப்பான்கூட அதற்கு 
நிதி வழங்கியி ந்த . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
உங்க ைடய ேமற்பார்ைவயில் அந்த நிதிையப் ெபற்  
கண்ணிெவ கள் அகற் கின்ற பணிையத் ாிதப்ப த்த 
ந வ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல மிக 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், விவசாய அைமச்சர் அவர்களிட ம் ஓர் 
அன்பான ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். 
ெப ம்பாலான விவசாயிகள் ஏற்ெகனேவ விவசாயக் 
கடன்கைளப் ெபற்றி க்கிறார்கள். அந்தக் கடன்கைள மீளக் 
கட்ட யாதவா  அவர்கள் ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் 
வரட்சியினால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, அவர்க ைடய அந்தக் கடைன இரத் ச் 
ெசய்வதற்கான ெசயற்பாட்ைட விவசாய அைமச்சர் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் ேகாாிக்ைக வி க்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால், இடம்ெபயர்ந்  யாழ்ப்பாண காம்களில் 
வா கின்ற மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான 

யற்சிகைள ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ யாழ்ப்பாணக் கச்ேசாியிேல 2015ஆம் 
ஆண்  மார்ச் மாதம் நைடெபற்ற ஒ  கூட்டத்தில் 
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அவர்க க்கு உத்தரவாத ம் 
வழங்கப்பட்ட . அவ்வா  உத்தரவாதம் வழங்கப்பட் ம்கூட 
இ வைர நிவாரணம் வழங்கப்படவில்ைல. இவ்வா  
இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்றவர்க க்கான- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஒ  நிமிடத்தில் த் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அவர்க க்கான நிவாரணம் கிைடப்பதற்கு தய ெசய்  
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்திேல வ த் கின்ேறன். ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
மாவட்டங்களில் இரா வத்தினால் அபகாிக்கப்பட் க் 
கின்ற காணிகள் ெதாடர்பான பட் யைல நான் 
சபாபீடத் க்குச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். தய ெசய்  அதைன 
ஹன்சாட் ேல ேசர்க்குமா  நான் விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். க்கியமாக மீள்கு ேயற்றப் பிரச்சிைன 
ையத் தீர்ப்பதற்கு மிக ேவகமான நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாள் மா  உங்கைள விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

1871 1872 

[ගරු එස්. ශීතරන්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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இ தியாக ட் த் திட்டங்கள் பற்றிய ஒ  ெசய்திையச் 
ெசால்ல ேவண் ம். கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 17,000 

கள் மக்க க்குத் ேதைவப்ப கின்றன. சில 
மாவட்டங்களில் கைளக் கட் வதற்காக வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல நிதி ஒ க்கப்பட் க்கிற . ஐேராப்பியத் 
திட்டத்தில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்கு கைளக் கட் த் 
த வதாக நீங்க ம் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். அந்த ட் த் 
திட்டத்ைத ம் தய ெசய்  கவனத்தில் எ ங்கள்! என்  கூறி, 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[12.05 P.M.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman, we are discussing today the 
Votes on the Ministry of Lands, the Ministry of 
Agriculture as well as the Ministry of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs. 
These are three important Ministries and I am pleased to 
have a few minutes to express my views. I believe I have 
20 minutes so that I can go on till we suspend for lunch.  

Sir, land in this country falls into two major 
categories. One is State land which is purely-owned by 
the State and the other is private land owned by 
individuals or non-State institutions. The issue of land, 
today, has become a very contentious issue and very 
much interwoven with the ethnic problem of the country. 
From morning, we had many Members of the House on 
both sides of the Divide speaking extensively about 
various grievances of their constituents relating to State 
land and the way in which they are administered today.  

When it comes to privately-owned lands by 
individuals or non-State institutions, we find that either 
they are freehold or leasehold land. There are other lands 
by inheritance and there are illegal occupations of State 
land on long-term basis, which sometimes is converted to 
permit land and then, permits are issued under village 
expansion schemes and there are other LDO permits 
given out of land Kachcheris and then there are licensees 
et cetera.  

As a matter of fact, the State itself is the largest land 
owner in the country. State land is administered through a 
variety of legal and administrative mechanisms based in 
terms of law and policy. We also find that the privately-
owned land is governed by relevant public and private 
law. Since land is the subject matter of competing 
interests in the country, for a variety of political and other 
reasons, such as the demand for current and future land 
requirements, there are a variety of complexities that the 

State has got to deal with. This has figured prominently in 
all our political discourses as well as peace negotiations 
during the several decades in the post-colonial history of 
this country.  

Land is also inextricably interwoven with the rights of 
the people and certain fundamental rights recognized by 
the Constitution impliedly confer certain rights to citizens 
with regard to land. Research findings have revealed that 
the people in the North and East have been dispossessed 
of thousands of acres of land; privately-owned 
settlements, agricultural and other land, consequent to the 
conflict either by way of ethnic cleansing in certain areas 
or mass-scale and planned displacement that took place 
during the long and arduous period of the ethnic conflict 
in this country.  

Since land is linked to livelihood, majority of the 
people depend on land for their sustenance.  Divisions 
between the communities on the basis of ethnicity, 
religion, cast and gender reflect the broader divisions 
which come up during these discourses. Though the war 
has come to an end, the wounds, we must say, are 
certainly not healed and therefore, even after six years of 
relative peace in the country, the issue of land becomes a 
very, very contentious issue. In this context, Mr. Deputy 
Chairman, promoting non-violence means to deal with 
disputes and conflicts and building skills and capacity of 
local populations will lead to trust-building and opening 
up of new opportunities for co-existence and 
reconciliation which can serve as a decisive factor in the 
reduction of unrest among communities within volatile 
environments.  

There was a particular Land Circular of 2013. My 
Hon. Friend, Sumanthiran is here, in the House. He was 
one of those people who was in the forefront of 
challenging this Circular which had a serious impact on 
issues of land distribution particularly that of State land, 
and also it had an impact on private land which I will 
come to later. Though the Supreme Court handled this 
issue, I must say, the Circular set out a certain process to 
be implemented in order to identify and address problems 
relating to State land in the Northern and the Eastern 
Provinces. While the Circular set out the framework for 
issues surrounding State land, there was no indication by 
the Government regarding plans pertaining to private 
land. Therefore, there had to be a parallel process. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! This House cordially welcomes their 

Worship the Mayors and Delegates from several countries 
attending the 150th Anniversary of the Colombo 
Municipal Council, who are present in the Speaker's 
Gallery at this moment. 

1873 1874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Mr. Deputy Chairman, I was referring to the issue of 
Land Circular of 2013 and I believe that there must be a 
parallel process to address problems relating to private 
lands as well. During the conflict, the resolution of land 
issues unfortunately had to be put on hold due to security 
concerns and numerous other difficulties. Due to these 
reasons, detailed studies could not be carried out except 
for a few ad hoc enumerations covering certain areas in 
the Northern and Eastern Provinces. Therefore, a credible 
and comprehensive database or study covering the entire 
issue of land and land distribution needs to be perceived. 
And this is something that I believe the Land Ministry 
must undertake as a matter of priority. 

Now, coming to the Report of the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission, this Report provides detailed 
observations with regard to the impact of land issues on 
the reconciliation process. One of the key 
recommendations of the Commission was to amend the 
Law of Prescription in order to prevent legitimizing of 
forced eviction and secondary occupation of private land 
during the period of conflict. 

Hon. Deputy Chairman, when I was the Minister of 
Justice in the last regime, I attempted to draft legislation 
to amend the age-old Prescription Law of the country in 
order to accommodate these concerns. Unfortunately, 
because of some short-sighted interventions by the then 
Members of the Government we were unable to bring it to 
reality. I must congratulate the current Minister of Justice, 
the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, who was able to bring 
this once again to the Cabinet one or two weeks ago and 
the Cabinet has now given approval.  I am sure this will 
now be enacted in the next term, may be in January or as 
early as possible. That would relieve the concerns of 
many of those people who have been affected due to 
forced eviction from their lands on which they were 
depending for livelihood as well as those people who are 
in secondary occupation of private land in the Northern 
and Eastern Provinces, in particular.  

A case in point I would like to deal with, when it 
comes to the provisions of the Prescription Law, is the 
complaints received from paddy land owners.  We came 
across a large number of residents of Eravur, who alleged 
that the LTTE forced them to divest such land to 
individuals nominated by them at a very low price.  There 
were paddy lands that were situated deep inside some of 
the Tamil villages. At that time of purported divestiture of 
land, they had to virtually abandon these lands due to the 
armed conflict and they had subsequently no access to 
these lands.  These are lands along Badulla-Chenkaladi 
Road - on both sides of the Road. There are large tracts of 
these lands which had unfortunately been seriously 
impacted on the livelihood of those people.  My Friend, 

the Hon. Ali Zahir Moulana says that similar problems 
are encountered in the Eravur Pattu area also.  

Purported land transfers had taken place during the 
period between years 1990 to 2006.  More than 400 acres 
of fertile paddy land had been divested and the LTTE had 
sent individual letters to land owners and threatened them 
with death unless the lands were sold to certain identified 
individuals. We have those documentations available 
with us and when this Law comes into being we propose 
to have access to courts and have those grievances 
addressed.   

Several individuals who had defied their orders had 
also been subjected to serious difficulties and some of 
them were even killed. As the situation worsened, the 
land owners succumbed to the threats and divested the 
lands.  They had to divest those lands at varying prices 
much below the market rate.  Sometimes the transaction 
value was as low as 20 per cent of the market value at the 
time of the purported sale.   

Disposal and dispossession of paddy lands had taken 
place under different conditions and circumstances. There 
were several methods by which it happened.  There was 
formal sale of land where the owners were forced to sign 
documents purported to the sale at very low prices. Then, 
there was also informal sale of land where the owners 
were forced to sign a blank sheet of paper.  Then, there 
were transfers through forged deeds.  There were lands 
that do not fall into the above categories, but some 
owners have been prevented from even entering and 
cultivating those lands.   

So, affected land owners alleged that after the defeat 
of the LTTE in 2009, they visited these lands to find that 
other individuals are in occupation.  When they requested 
the land to be handed over to them, the occupants refused 
to give possession and claimed ownership. So, this new 
Prescription Law, when it comes into being, would give 
them an opportunity to assert their legal rights over the 
lands from which they had been dispossessed.     

On an application made by affected families, the land 
disputes were referred even to the Mediation Board.  
There again, since the current occupants of the land had 
refused to appear in the Mediation Board, this dispute 
could not be resolved even through the mediation 
process.  Again, there is a suggestion - since the Hon. 
Minister of Justice is here, I must say that there was an 
attempt supported by several members of the 
international community to set up special Land Mediation 
Boards. Because of the adversarial model in the courts 
sometimes it would take years and years to conclude a 
dispute relating to land. Setting-up of special Land 
Mediation Boards might be a welcome exercise and 
through that these matters, in the conflict-ridden areas 
which have now returned to normalcy, could be 
addressed.     
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The other important matter, Hon. Deputy Chairman, I 
would refer to is, the institutions of the National Land 
Commission which I believe is another important element 
which is missing ever since we had devolution in this 
country.  Before the introduction of the Thirteenth 
Amendment to the Constitution, land administration was 
centralized with the Land Commissioner General’s 
Department at the top.  Now, after the passage of the 
Thirteenth Amendment, land administration continued to 
be influenced by the central authorities.  Judiciary too 
interpreted the provisions of the Constitution relating to 
provincial land in favour of the central executive. With 
the absence of the National Land Commission, this issue 
is still left open. 

The LLRC recommendations on the National Land 
Commission states, I quote:  

 
“The Commission is of view that the Government should expedite 
action on the establishment of a NLC in order to propose 
appropriate future  national  land policy  guidelines. In formulating 
land policy, the  proposed NLC should include  Guidelines for the 
equitable distribution of  State lands. The Commission regrets to 
note that although this is a requirement under the 13th Amendment,   
and a draft Bill has been framed, successive Governments have 
failed to get it passed through Parliament.” 

 I reiterate, 

“ ….successive Governments have failed to get it passed through 
Parliament.” 

Therefore, Sir, this is something that the present 
Minister of Lands should focus attention on and fulfil this 
long-felt need of establishing the National Land 
Commission.  

Then, coming to a few other outstanding issues, I 
would refer to the land dispute in Vaddamadu area in 
Ampara District.  The total extent of land there is about 
1,742 acres.  It was previously situated within the 
Akkaraipattu Revenue Division and now falling within 
the Thirukkovil DS Division.  There are 600 families that 
are involved in the cultivation of this land. The 
predecessors of the current farmers had commenced 
cultivation in or about 1970 and in 1974. Annual permits 
have been issued to them. Thereafter, permits have been 
issued to the farmers under the Land Development 
Ordinance in the years 1984 and 1985.  These people 
continued to cultivate the lands even during the height of 
the armed conflict. But unfortunately in 1976, there was 
an attempt to declare 4,000 acres of land coming within 
the Akkaraipattu Revenue Division as pasture land and 
since then there had been a dispute between some of the 
local residents and these farmers.  

The Minister of Environment decided to allow these 
farmers to use the land for paddy cultivation subject to 
certain conditions. This happened as recently as last year 
as well. But now there is a case filed in the Court of 
Appeal by the Co-operative Society in Alayadivembu 
seeking orders for ejectment of farmers from the land and 

to prevent them from cultivating. This case is still 
pending and this issue needed to be sorted out. I am sure 
we, the Members of the House on both Sides, who are 
representing these areas, should sit together and find a 
lasting solution to this burning issue of land in which 
these 600 families have been cultivating. There are 2,800 
individuals involved in this exercise and they have been 
very seriously affected because their livelihood is 
depending upon their cultivation. There are almost 1,000 
school-going children in these families.  Therefore, this is 
a matter that we should address as a matter of urgency.  

Since my time is limited, Hon. Deputy Chairman, I 
would like to refer to another local issue concerning the 
Palliadivattai - Kirankovol paddy land in the DS Divison 
of Lahugala.  Prior to 1984, the land was in the Pottuvil 
DS Division. Here again, there is an uncertainty in 
determining the actual boundaries between the two 
Divisions. These farmers who have been cultivating 
paddy in these lands from 1978 were forced out of that 
area after 1985 when terrorist activities -   

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, there is a case already pending in 

courts with regard to pastureland issue.  So, let the court 
decide on that.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No. Let us discuss that.  That is just a matter that we 

have to -   
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, no, we can discuss it. But - 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Of course these issues involve the court.  But the court 

had subsequently lifted the Stay Order. Now there is no 
Stay Order.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
There is no Stay Order, but the matter is pending in 

court for determination.  So, this matter is sub judice.   
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Since there was no Stay Order, the Forest Department 

and the then Minister of Environment permitted the 
farmers to continue cultivating. Because it resulted in 
certain altercations, police intervened and they had to 
abandon farming. So, we have to look at the pastureland 
issue too. 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We can discuss it among ourselves. But, since you are 

raising it in the House, I thought I must mention that the 
matter is sub judice in any case. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
That is sub judice. That is all right. I do understand. 

But, for the purpose of record, I thought of mentioning so 
that it will go in to the Hansard.  

The then Government Agent also intervened and 
several times, we have had meetings with the cultivation 
committees of the area but then, no solution is at hand. 

With regard to this particular issue of Palliadivattai, 
Kirankovai in Pottuvil area, the Government Agent sent a 
committee to explore the situation in which the former DS 
of Lahugala was also present during the visit. A land 
survey was conducted and it was decided to distribute the 
land among 250 farmers of Pottuvil. The farmers were 
permitted to continue their cultivation and they were told 
that permits would be issued in due course.  

Once again, after September, 2007, the Forest 
Department had ordered these farmers to evacuate from 
the Kirankovai area as it belongs to the Lahugala DS 
Division and then there were certain protest from that 
area. Now, the Forest Department had put landmarks a 
few yards away from the cultivation area of the Muslims 
and therefore, Sir, this issue is a very burning issue which 
affects several farmers who have been clamouring to 
return these lands for cultivation. So, I had included these 
issues for the record, and I am sure, there are several other 
issues pertaining to this.  

I would like, within the remaining one or two minutes, 
to quickly talk about the situation in Silawathura which is 
a matter of serious concern even for you, Hon. Deputy 
Chairman as this comes within your own district. A navy 
camp is put up in the old town virtually taking over the 
entire town. Large extents of privately-owned properties 
and lands have been virtually expropriated by the navy by 
setting up a camp there during the conflict period. Now, 
that the conflict is over and since the LLRC itself had 
urged the armed forces to gradually vacate from the 
privately-owned lands, it is an urgent necessity to 
evacuate the navy camp from the Silawathura town and 
take them out of the town as well as to shift the existing 
police station there. That too had been set up temporarily 
in an area where there was a health centre. Now, that too 
is sitting right in the middle of Silawathura town and 
should be moved out of the town. These two issues 
together with a variety of other issues in the Trincomalee 
District and, of course, in Jaffna and Kilinochchi Districts 
have got to be attended to when it comes to occupation of 
privately-owned lands in the Northern and Eastern 
Provinces. 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I think, the Hon. Minister wants to say something. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Silawathura matter has already been taken up by me 

and I will take necessary steps very soon. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you, Hon. Minister. 

With those comments, Mr. Deputy Chairman, I wind 
up. Thank you. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 

ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] ෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ. 

[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය පිළිබඳ 

වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් පළ 
කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙම් දවස්වල වැඩිපුර 
සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ පශ්නයයි. ෙම් 
මහ කන්නෙය්දී අපි ෙපොෙහොරම තමයි ලබා ෙදන්ෙන්. ඒක 
කවුරුත් දන්නවා. ඊළඟට එන්ෙන් යල කන්නයයි. යල යන්නය 
එන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසය පහු වුණාට පසුවයි. ඒ 
කියන්ෙන් වී ෙගොවිතැනට අදාළවයි. ෙහේන් ෙගොවිතැන ඇතුළු 
අෙනකුත් ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන්ෙන් මහ වැස්ස ලැෙබන මහ 
කන්නෙය්යි. ඊට පස්ෙසේ යල කන්නෙය්දී සුළු වාරිමාර්ග කම 
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යටෙත්ත්, මහා වාරිමාර්ග කම යටෙත්ත් වැඩ කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම යල කන්නෙය්දී වැසි ෙනොලැෙබන පෙද්ශවල 
සාමාන්යෙයන් වගා කිරීම අඩු ෙවනවා. දැන් ෙමහිදී මතු වන 
පළමුවැනි පශ්නයට අපි උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබාදීම ෙවනුවට මුදල් ලබාදීම ගැනයි ෙම් 
විෙව්චනය තිෙබන්ෙන්. එක කණ්ඩායමක් කියනවා, ෙම් මුදල් 
ලබාදීම පතිපත්තිමය වශෙයන් වැරදියි කියලා. ෙම් ගැන මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරය දැරූ පසු ගිය කාලෙය්ත් විවිධ 
කණ්ඩායම් විසින් ඉල්ලීම් කළා. ෙම්ක ක්ෂණිකව කියාත්මක 
කරන්න බැහැයි කියලා තමයි ඒ ෙව්ලාෙව්  ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
දිගටම ලබා දුන්ෙන්.  

පළමුවැනි පශ්නය ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීෙමන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන ගැටලු ෙමොනවාද යන්නයි. පළමුවැනි එක තමයි, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් මුදල් විශාල 
පමාණයක්,-පසු ගිය වසෙර් රුපියල් බිලියන 35ක්, ෙමවර රුපියල් 
බිලියන 37ක්- විෙශේෂෙයන්ම වී ෙගොවිතැනට අදාළව අපි ලබා 
ෙදනවා. ඒ මුදල් සම්පූර්ණෙයන්ම අපිට ෙයදෙවන්ෙන් විෙද්ශ 
රටවලින් ෙපොෙහොර මිලදී ගැනීම සඳහායි. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
යූරියා ගන්ෙන් ෙතල් ෙගොඩ දමන තැන්වල අතුරු නිෂ්පාදනයක් 
හැටියටයි. ඒ  වාෙග්ම අපි ෙපොටෑසියම් ලබා ගන්න ඕනෑ; 
ෙපොස්ෙප්ට් ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා අපි සාමාන්යෙයන් 
ෙගොවිතැෙන්දී මඩ ෙපොෙහොර හැටියට - TSP හැටියට - මුලින්ම 
පාවිච්චි කරනවා. එතෙකොට අපි ෙම් ෙපොෙහොර ෙදන එක වැරදියි 
කියලා කියන්ෙන් ඇයි?  

පළමුවැනි එක තමයි, ෙම් රසායනික ෙපොෙහොර ෙගන්වන 
ෙකොට අෙප් රෙට් සල්ලි පිට රටට යනවා. ෙදවැනි එක තමයි, ෙම් 
ෙගන්වන ෙපොෙහොරවල විවිධ විධිෙය් රසායනික සංඝටක 
තිෙබනවා. WHO වාර්තාෙව්ත්, ශී ලංකා රජෙය් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනවලින් කරන ලද පර්ෙය්ෂණ වාර්තා වලිනුත්, කැඩ්නියම් 
සහ ආසනික් යන ෙදකම ෙම් ෙපොෙහොරවල තිෙබන බව ෙහළිදරවු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘතිම ෙපොෙහොර විශාල පමාණයක් 
ෙයදීම නිසා පෙසේ තිෙබන ස්වභාවික සජීවිකරණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම දුර්වල ෙවනවා. පෙසේ තිෙබන සජීවිකරණය 
දුර්වල ෙවන ගමන් පරිසර චකෙය් තිෙබන ස්වාභාවික පද්ධතිය 
විසින් ලබා ෙදන උත්ෙත්ජක ගුණ සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවනවා. 
අන්න ඒ නිසා පරිසර හිතකාමී ෙගොවිතැන කරා ෙලෝකය ගමන් 
කරමින් පවතින අවස්ථාෙව් ෙලෝකය පුරාම විද්යාඥයන් කියා 
සිටිනවා, කෘතිම ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් අපි පුළුවන් තරම් ඈත් විය 
යුතුයි කියලා. අන්න ඒ අනුව අපි කියනවා, ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබාදීෙම්දී ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ෙදනවා ෙවනුවට 
මුදල් ෙදන්න කියලා. එයින් අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ, ලබන 
අවුරුද්ෙද් කුඹුරුවලට ෙපොෙහොර දැමීම වළක්වන්න පුළුවන් 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඒක ක්ෂණිකව කරන්න බැරි නිසායි. ඒ නිසා 
අපිට ලබන කන්නෙය්දී ෙහෝ ඊළඟ කන්නෙය්දී කුඹුරුවලට 
ෙපොෙහොර එකතු වීම එක සැෙර්ට වළක්වන්න බැහැ.  

හැබැයි, ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නවත්වලා මුදල් ෙදන 
ෙකොට අපිට තිෙබන වාසිය තමයි, හුඟාක් ෙවලාවට අපිට විවිධ 
උපකමවලට යන්න පුළුවන්කම ලැබීම. පළමුවැනි එක තමයි, අපි 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් අෙප් පරිසරෙය් නයිටජන් ඕනෑ 
තරම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අකුණුවලින්, වැසිවලින්, හිරු 
එළිෙයන්, ස්වභාවිකව නයිටජන් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ විධියට 
ස්වභාවිකව නයිටජන් නිෂ්පාදනය වීම එකක්. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොළවලින්, දිරායන විවිධ දව්යවලින් අපිට පුළුවන් නයිටජන් 
ලබා ගන්න. එතෙකොට ෙගොවිෙයකුට පළමුවැනි වටෙය්දී පුළුවන් 
TSP ෙවනුවට ෙපොටෑසියම් සහ ෙපොස්ෙප්ට් ලබා ෙදන්න. ඊළඟට 
අපිට ඒකත් කමානුකූලව අඩු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දවා අළු කරපු ෙද්වල්වලින්, ෙපොල් ෙලලිවලින් 

අපිට ෙපොටෑසියම් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා, 
කාබනික කමයට එවැනි දව්යවලින් ලංකාෙව් ෙපොටෑසියම් එක 
පාරටම ලබා ගන්න එක ටිකක් අපහසුයි කියලා. හැබැයි, 
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් පස සජීවීකරණය වීම තුළින් අපට ඒ 
තත්ත්වෙයන් අත් මිෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට මුදලක් ෙදන්ෙන් විද්යාත්මක 
පදනමක් මතයි.  

ඊළඟ පශ්නයට අපි උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. දැන් කියනවා, 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීෙමන් ෙගොවීන්ෙග් මුදල් කප්පාදුවක් 
සිද්ධ ෙවනවා කියලා. මම දකිනවා, ෙම් අය වැය පකාශනෙය් යම් 
කිසි ගැටලුවක් තිෙබන බව. අපි කියලා තිෙබන්ෙන් 
ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක් ලබා ෙදනවා කියලායි. 
ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක් ෙදනවා කිව්වාම, කන්න 
ෙදකට ෙහක්ටයාර 2ක් වැඩ කෙළොත්, අක්කර 5ක පමණ 
පමාණයක් එනවා. ඒ අක්කර 5ක පමාණයට රුපියල් 50,000ක් 
පමණ මුදල් පමාණයක් කියලා තමයි හිෙතන්ෙන්. නමුත් ෙම්ක 
අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඇති ෙවච්ච ගැටලුවක්.  

තාක්ෂණික වශෙයන් ගත්තාම කලින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
සඳහා ෙවන් කරපු  මුදෙල්ත්, ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීපු 
මුදෙල්ත් කිසිම ෙවනසක් නැහැ. අපි රුපියල් බිලියන 37ක් 
ෙගොවිතැනට ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මහ කන්නෙය්දී අපි යම් කිසි 
පමාණයක් වගා කරනවා. වී ෙගොවිතැෙන්දී අක්කර ලක්ෂ 7ක් 
පමණ වගා කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, යල කන්නෙය්දී ඒ වගා 
කරන පමාණය අක්කර ලක්ෂ ෙදකකින් අඩු ෙවනවා. අපි ෙම් 
මුදල යල සහ මහ කියන කන්න ෙදෙක න්ම ෙබදලා ගත්තාම 
කිසිම පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ඉතාමත් වග කීෙමන් 
කියනවා. ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොරවලට ලැබුණු යම් කිසි මුදල් 
පමාණයක් තිෙබනවා නම් -ඒ කියන්ෙන් ෙපොෙහොරවල වටිනාකම 
මුදලින් ගණනය කළාට පස්ෙසේ ලැෙබන මූල්යමය වටිනාකමක් 
තිෙබනවා නම්- ෙපොෙහොර දීපු හා සමානව මූල්ය වටිනාකමක් 
ෙගොවීන්ට ලබා ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිම පශ්නයක් පැන 
නඟින්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙදන ෙපොෙහොර පමාණවල එක එක 
ගැටලු පැන නඟිනවා. අෙප් කෘෂිකර්ම නිලධාරින් විසින් මහා වාරි 
මාර්ග පෙද්ශවල අතරමැදි වියළි කලාපය සඳහා නයිටජන් 
කිෙලෝගෑම් 215ක්, ෙපොස්ෙෆේට් කිෙලෝගෑම් 50ක් සියල්ල එකතුව 
කිෙලෝගෑම් 265ක් ලබා ෙදනවා. ෙතත් කලාපෙය්දී නයිටජන් 
කිෙලෝගෑම් 135ක් ලබා ෙදනවා. අතරමැදි වියළි කලාපෙය් 
නයිටජන් කිෙලෝගෑම් 190ක් ලබා ෙදනවා. ෙතත් කලාපෙය්දී 
ෙපොස්ෙෆේට් කිෙලෝගෑම් 120ක් ලබා ෙදනවා. අතරමැදි වියළි 
කලාපෙය් ෙපොස්ෙෆේට් කිෙලෝගෑම් 165ක් ලබා ෙදනවා. පූර්ණ 
ෙතත් කලාපෙය්දී කිෙලෝගෑම් 95ක් ලබා ෙදනවා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් ෙම් ෙපොෙහොර ෙදන කමවල -නයිටජන්, ෙපොස්ෙෆේට් ලබා 
ෙදන කමවල- ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැනදී ෙපොෙහොර 
සහනාධාරෙය් කිසිම මුදල් අඩු වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා, විද්යාත්මක විධියට ෙගොවීන් 
කමානුකූලව වස විෙසන් ෙතොරව අෙප් ස්වභාවික ෙගොවිතැනට 
ෙයොමු කරන්න. ඒක තමයි ෙම්ෙක් තිෙබන පධානම වාසිය. 
ෙගොවීන්ට නයිටජන් වාෙග් ෙද්වල් ගසව්ල ෙකොළවලින් හදා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. පරිසරෙය්ම තිෙබන ෙද්වල් පාවිච්චි 
කරලා ඒවා කෘෂි ෙයදවුම් හැටියට පාවිච්චි කරන්න ෙගොවීන්ට 
ඉඩකඩ හම්බ ෙවනවා.  

විෙද්ශ රටවලට යන අෙප් මුදල් පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉතිරි කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැන ෙපොෙහොර 

1881 1882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහනාධාරය ලබා දීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්දී සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් හැටියට 
රුපියල් බිලියන 37ක් දැම්මත් අය වැය පකාශ කරද්දී 
ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් 25,000ක් කියලා කිව්වාම එතැන ඒ 
පකාශන ෙය් ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ රුපියල් 
මිලියන 37,000 අපි ගණනය කළාට පස්ෙසේ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට දුන්නු මුදලයි, ෙම් මුදලයි අතර කිසිම ගැටලුවක් 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් පාලනය කිරීමට 
අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පමුඛ මුළු ෙලෝකයම එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර පැරිස් නුවර පැවැත්වූෙය් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණික විපර්යාස සමුළුව. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේට ෙම් විෂයය හුඟක් සමීප නිසා අද දවසම 

දුන්නත් ෙවලාව මදි. නමුත් අපට අවසානාවන්ත විධියට ෙවලාව 
පාලනය කර ගන්න ෙවනවා, අෙප් හාමුදුරුවෙන්.  

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම අවසාන කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. අවසාන වශෙයන් 

මට ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ඇතුළු ෙම් රෙට් ඉන්න පගතිශීලි සියලු ෙදනාෙගන්ම මා ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් කාරණාව අපි මනාව ෙත්රුම් අරෙගන වස විස 
කුඹුරුවලට යෑම වැළැක්වීම සඳහා වැඩ කරමු කියලා. මුදෙල් අඩු 
පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි ඒකට සටන් කරමු. මමත් ඒ 
සටෙන් ඉන්නවා. මුදෙල් කිසිම අඩු පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා මම වග කීෙමන් කියනවා. මම ෙම් ගැන අගමැතිතුමා 
සමඟත්  සාකච්ඡා කළා; මුදල් ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. 
මුදෙල් කිසිම අඩු පාඩු වක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම්ක අෙප් රට විෙද්ශීය බහු ජාතික 
සමාගම්වලින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා යන අරගළෙය් 
ෙකොටසක්ය කියලා. සමහර අය කියනවා, කුඹුරුවලට 
ග්ලයි ෙෆොෙසේට් දාන්න කියලා. ග්ලයිෙෆොෙසේට් නැතුව සියයට 
75කට වැඩිය ෙගොවීන් ෙම් වතාෙව් වගා කරලා තිෙබනවා. වී 
ෙගොවිතැනට ග්ලයිෙෆොෙසේට් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි බඩ 
ඉරිඟු වාෙග් වගාවන්ට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද රළු 
භූමිය එළිකරන්න තිෙබන නිසා. නමුත් ඒ පශ්නයත් අපට ඉදිරි 
කාලෙය්දී විසඳා ගන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 1.08] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய காணி அைமச்சு, 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு, சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத 

அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைளச் 
ெசால்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். காணி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளப் 
ெபா த்தவைர, நீண்டகால த்தம் காரணமாக எங்க ைடய 
மக்கள் இடம்ெபயர்ந்ததனா ம் பல அழி கள் 
ஏற்பட்டதனா ம் தங்க ைடய இ ப்பிடங்கைளச் சாியாக 
ஒ ங்குப த்திக்ெகாள்ள யவில்ைல. அேதேநரத்தில், 
நி வாக நடவ க்ைககள் ேபாதியள  இல்லாதப யினால் 

காணிப் பங்கீட் ல் பல பிரச்சிைனகைள எங்க ைடய மக்கள் 
எதிர்ெகாண் வ கின்றனர். அரச காணிகள், ேகாவில் 
காணிகள் மற் ம்  உாிைம ேகாரப்படாத தனியார் காணிகளில் 
நீண்ட காலமாக எங்க ைடய மக்கள் வசித்  வ கின்றனர். 
அந்த வைகயில், காணிக் கச்ேசாிெயான்ைற நடத்தி 
அதற்கூடாக அவர்க க்கு காணி உாிமத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்பைத இந்தச் சந்தாப்்பத்தில் 
நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால ப த்த வா பர் திட்டம், மத்திய வகுப் த் 
திட்டம் ேபான்ற திட்டங்களி டாக காணிையப் 
ெபற் க்ெகாண்ட உாிைமயாளர்கள்  நீண்டகாலமாக,  25 - 30 
வ டங்க க்கும் ேமலாக, அவ் ாில் இல்லாததால், அந்தக் 
காணிகைள அபிவி த்தி ெசய்  அதில் 
கு யமர்ந்தி ப்பவர்க க்கு அவற்ைற வழங்க ேவண் ம், 
அல்ல  யாராவ  உாிைம ேகாாி வந்தால் அந்தக் காணிைய 
அபிவி த்தி ெசய்ததில் ஏற்பட்ட ெசல க்கான நட்டஈட்ைட 
அவர்க க்குக் ெகா ப்பேதா , ேவ  திய காணிைய 
அவர்க க்கு வழங்குவதற்கு ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நீண்டகால 

த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அம்மக்க க்கு காணி உாிமத்ைதப் 
ெப வதில் பல சிக்கல்கள் இ ப்பதால் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அதில் கூ ய அக்கைற ெச த்தி விைரவாக அந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ேவண் ம்.  

கமத்ெதாழில் அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயில், 
கமத்ெதாழில் அைமச்சாிடம் 21.09.2015ஆம் திகதி நிைலயியற் 
கட்டைள 23/2 கீழ் பல வினாக்கைள  நான் எ ப்பியி ந்ேதன். 
அவர் அதற்கு சாதகமான, நியாயமான பதில்கைளக் 
கூறியி ந்தார். அவ்வா  பதில்கள் கூறப்பட் ப்பதால் வர  
ெசல த் திட்டத்தில் அதற்கான நிதிகள் ஒ க்கப்பட்  
எதிர்வ ம் ஆண் ல் அைவ நைட ைறக்கு வ ெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். அேதேவைள 2013-2014ஆம் ஆண் களில் 
ஏற்பட்ட அழி க க்கு நஷ்ட ஈ  அல்ல  மானியம் 
வழங்குவதற்கு வட மாகாண சைபயால் ேபாதியள  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  

அைதவிட, அண்ைமயில்கூட, ெவள்ளப்ெப க்கினால் 
ெநற்ெசய்ைக, விவசாயம் என்பன பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 
அவற் க்கு நஷ்ட ஈட் ைன அல்ல  மானியத்ைத 
வழங்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 2013ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட உைரயில், ெப ம்ேபாகச் 
ெசய்ைக பண்ணப்ப ம்வைர விவசாயிகள் ெபற்ற கடன்கள் 
அறவி வைத நி த் வதாக ம் அக்கடன்க க்கு 
அறவிடப்ப ம் வட் க் ெகா ப்பனைவ இரத் ச் 
ெசய்வதாக ம் ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், வட 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அ  இன்ன ம் 
நைட ைறக்கு வரவில்ைல. எனேவ, அைமச்சர் அவர்கள் 
இதில் கூ தல் கவனஞ்ெச த் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். வட மாகாணத்தில் ெநற்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப கின்ற 40 வய க்கு உட்பட்ட இைளஞர்க க்கு 
ஊக்குவிப் த் ெதாைக அல்ல  வட் யில்லாக் கடன் 
வசதிகைள வழங்கி, அங்குள்ள ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கும் உள் ர் உற்பத்திகைளப் 
ெப க்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தில் ெவங்காயம், உ ைளக்கிழங்கு ேபான்ற 
உண ப் ெபா ட்கள் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றெபா , 
அேத உண ப் ெபா ட்கள் ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப வதினால், இந்த உள்நாட்  உற்பத்திகள் 

1883 1884 

[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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பாதிக்கப்ப கின்றன. ஆனப யினால், எதிர்வ ம் 
காலங்களில் கட்டாயமாக இ ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ த் , 
தம் ள்ைளயில் அைமக்கப்பட் க்கின்ற ெபா ளாதார மத்திய 
நிைலயத்ைதப்ேபால், கிளிெநாச்சியி ம் ஒ  ெபா ளாதார 
மத்திய நிைலயத்ைத அைமத்தால், வட மாகாண விவசாயிகள் 
உற்சாகத்ேதா  உள் ர் உற்பத்தியில் ஈ ப வதற்கான 
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ெமனக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். விவசாயம் 
சார்ந்த ெதாழிற்சாைலகைள ஊக்குவிப்பதற்காக தலீட் ச் 
சைபயி டாக கடன் வசதிகைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் 
வழங்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 

அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில க த் க்கைள நான் 
இங்கு கூறவி ம் கின்ேறன். சிைறச்சாைலகைளப் ெபா த்த 
வைரயில், வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற சிைறச்சாைலகளில் 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்றப யினால் - நான் இங்கு 
சிைறச்சாைல உத்திேயாகத்தர்கள் பற்றித்தான்  
குறிப்பி கின்ேறன் - அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சிைறச்சாைலகளில் உள்ள 
ைகதிக க்கு ச க விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் வைகயில், 
ஒ  கல்வி ைறைம ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அங்கு 
ெதாழில் சார்ந்த கல்விக்கூடங்கைள அைமக்கின்ற 
அேதேவைள, ச க விழிப் ணர்ைவ ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய 
திட்டங்கைள ம் நைட ைறப்ப த் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

சமீப காலத்தில் க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயமாக ம் 
தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைனயாக ம் க தப்ப கின்ற தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் ெதாடர்பான விடயத்தில் கூ தல் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். 1971ஆம் ஆண் ம் 1989ஆம் 
ஆண் ம் ஆ தப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட JVPயின க்கும் 
தமிழ் இைளஞர்க க்கும் ெபா மன்னிப்  வழங்கப்பட்ட  
ேபால, இந்தத் தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கும் ெபா மன்னிப்  
வழங்கப்படேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்  சமய விவகாரங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், 
இலங்ைக ரா ள்ள அறெநறிப் பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . ஏைனய சமயங்க க்கு 
நிரந்தர ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்ப வ ேபால, இந்  
அறெநறிப் பாடசாைலகளி ள்ள ஆசிாியர்க க்கும் நிரந்தர  
நியமனம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அதாவ , க.ெபா.த. பத்திர 
சாதாரணதரப் பாீட்ைச, க.ெபா.த. பத்திர உயர்தரப் பாீட்ைச, 
தர்ம ஆசிாியர் இ தியாண் ப் பாீட்ைச என்பவற்றில் 
சித்திெபற்றவர்கைள சமய ஆசிாியர்களாக உள்வாங்குவ  
அவசியம். நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால ஏைனய 
சமயங்களில் அறெநறிப் பாடசாைல ஆசிாியர்களாக அந்த 
மதத்தில் அக்கைற ள்ளவர்கள், ஆற்ற ள்ளவர்கைள  
நியமித்தி ப்பைதப்ேபால் இந்  அறெநறிப் பாடசாைல 
களி ம் நிரந்தரமாக ஆசிாியர்கைள உள்வாங்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த அறெநறிப் பாடசாைலகள் ஞாயிற் க்கிழைமகளில் 
காைல 9.00 மணியி ந்  மதியம் 12.00 மணிவைர 
நடத்தப்ப கின்ற . அந்த ேநரத்தில் தனியார் கல்வி 
நி வனங்கள் தங்கள் கல்வி ெதாடர்பான நடவ க்ைககைள 

ன்ென க்கின்றப யினால் அறெநறிக் கல்விக்கு ெசல்கின்ற 
மாணவர்கள் அைதத் தவிர்த்  ஏைனய பாடங்கைளக் 
கற்பதற்காகச் ெசல்கின்றனர். இதனால் அறெநறிப் 
பாடசாைலக க்கு மாணவர்கள் வ ைகத வ  குைறவாக 

இ க்கின்ற . எனேவ, இதற்கு அரசு ஒ  ெவ க்க  
ேவண் ம். அதாவ , காைல 9.00 மணியி ந்  மதியம் 
12.00 மணிவைர தனியார் கல்வி நி வனங்களில் ஏைனய 
பாடங்கைளக் கற்பிப்பைதத் தவிர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

நீண்டகால த்தம் காரணமாக எங்க ைடய மக்கள் 
மத்தியில் கலாசார சீரழி  தைல க்கியி க்கின்ற . 
அந்தவைகயில், விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் வதற்காக 
அவர்கைளச்  ச தாயப் பணிகளில் ஈ ப த்தி, ஆன்மீக 
எ ச்சிைய ஏற்ப த் வதற்கு விேசடமாக தைலைமத் வப் 
பயிற்சிைய வழங்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந் க் கு மா க்கு ஏற்ெகனேவ பயிற்சி வழங்கப்பட்  
வந்த . தற்ேபா  அ  இைடநி த்தப்பட் க்கின்ற  
எனேவ, பிராமணர் மற் ம் பிராமணர் அல்லாதவர்க க்கு 
வதிவிட கு குலம் அைமத் , இந்தியாவி ந் ம் 
உள் ாி ந் ம் சிறந்த கல்வியியலாளர்கைள வரவைழத் , 
அவர்க க்குப் பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கான ஏற்பாட்ைடச் 
ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 
அறங்காவலர்க க்கும் ேகாவில் நிர்வாகிக க்கும் 
ேகாவில்களின் நிர்வாகம் பற்றிய பயிற்சிகைள வழங்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
நாவற்குடாவில் கலாசார மண்டபத் க்கு அ கில்  இந் சமயத் 
திைணக்களத் க்குாிய காணிெயான்  இ க்கின்ற . அங்கு 
அறெநறிப் பயிற்சிக் கல் ாி ஒன்ைற அைமக்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

06.10.2015 அன்  னர்வாழ் , மீ்ள்கு ேயற்ற 
அைமச்சாிடம் நிைலயியற் கட்டைள சட்டத்தின் 23(2) இன்கீழ் 
நான் பல வினாக்கைளத் ெதா த்தி ந்ேதன். அவர் அதற்குச் 
சாதகமான பதில்கைளத் தந்தி ந்தார். அவர் தற்சமயம் 
சைபயில் இல்லாவிட்டா ம், அவ ைடய ெசயலாளர் இைதக் 
ேகட் க்ெகாண் ப்பார் என்  நிைனக்கின்ேறன். அவர்  
சிறந்த ஆற்ற ள்ள, அக்கைற ள்ள ஒ வர். நான் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேம ம் ன்  வினாக்கைள ம் ேகட் ந்ேதன். 
அதாவ , யாழ். மாவட்டத்தில் 32 நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 அங்கத்தவர்கள் வசித்  
வ வதாக ம், இந்த 32 நலன் ாி நிைலயங்க ைடய 
ெபயர்கைளத் தனித்தனியாக ம் அங்கு வசிப்பவர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் ேகட் ந்ேதன். ேம ம், அங்கு 
வசிக்கின்ற மக்க க்கு வழங்கப்பட்ட உல ண  கடந்தகால 
அரசில்  நி த்தப்பட் ந்த .  

ஆனப யினால், இந்த அரசிலாவ  அந்த உல ண  
நிவாரணத்ைத மீண் ம் ெகா க்குமா ம் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக மீளக்கு ேயற்றப்ப ம்வைர அந்த உல ணைவ 
வழங்குமா ம் ேகட் ந்ேதன்.  அதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் 
அப்ெபா  சாதகமான பதிைலக் கூறியி ந்தார்.  அைதவிட 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்ப ம்வைர அந்த நலன் ாி 
நிைலயங்களில் உள்ள மக்க க்குக் கு நீர், மலசல கூட 
வசதிகள், கல்வி வசதிகள், ன்பள்ளி வசதிகள் ேபான்றவற்ைற 
வழங்க ேவண் ெமன ம் நலன் ாி நிைலயக் கூைரத் தி த்த 
ேவைலகள் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன ம் மற் ம் மாற் த் 
திறனாளிக க்கும் கணவைன இழந்த ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்க க்கும் வாழ்வாதார உதவிகள் ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன ம் ேகட் ந்ேதன்.  அதற்கும் அவர் 
இணங்கியி ந்தார்.   

ேம ம், இங்ேக "ப க்கிற  ேதவாரம் இ க்கிற  சிவன் 
ேகாவில்" என்ப  ேபால ஒ சில தமிழ் அரசியல்வாதிகள் 
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நடக்கின்றனர். இந்தச் சைபயின் கைடசி அமர்வின்ேபா , 
அதாவ  ேநற்  ன்தினம் இங்கு உைரயாற்றிய உ ப்பினர் 
ஒ வர் சில க த் க்கைளக் கூறியி ந்தார். இன்  யாழ். 
மாவட்டத்தி ந்  ெவளியிடப்ப கின்ற 'உதயன்' பத்திாிைக 
கடந்தகால அழிவிற்குத் ைணநின்ற . எனேவ, கடந்தகால 
அழிவிற்கு அந்தப் பத்திாிைக ம் ஒ  ெப ம் ெபா ப்ைப ஏற்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் அந்தப் பத்திாிைகயின் 
ெசயற்பா கள் சம்பந்தமாக விசாரைண ெசய்ய ேவண் ம். 
ஏெனன்  ெசான்னால், " தற் ேகாணல் ற்றி ம் ேகாணல்" 
என்ப ேபால, அந்தப் பத்திாிைக ஆரம்பிக்கப்பட்டேத  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

அந்தப் பத்திாிைக நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 
ஆனப யினால், இந்தப் பத்திாிைக நி வனம் கடந்தகால 

த்தத்தில் எவ்வா  பங்காற்றிய  என்பைத ம் 
விசாாிக்குமா  ேகட் க்ெகாண் , இந்த வாய்ப்பிற்கு மீண் ம் 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Chandrasiri Gajadeera. 

ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා . 
 
 

[අ.භා. 1.24] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 

පතිසංස්කරණ අමාත්යවරයා හැටියට සිටි කාලය තුළ, 
විෙශේෂෙයන්ම බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව නව ගමන් මඟකට 
ෙයොමු කළ සහ ෙම් රෙට් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු මානව සම්පත 
පුනරුත්ථාපනය කිරීමට කැප වුණු ඒ සියලු නිලධාරින්ට මාෙග් 
පසාදය පළ කරමින්, මාෙග් වචන කිහිපය ආරම්භ කරන්නට මා 
සූදානම් ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, බන්ධනාගාරය තුළ ඇති කළ ෙවනස්කම් 
පිළිබඳව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. අෙප් නිලධාරින් ෙසේවය කෙළේ 
ඉතා අමාරුකම් මධ්යෙය්යි. බන්ධනාගාරය කියන්ෙන් විශාල 
වගකීමක් දරන තැනක්. බන්ධනාගාරය තුළ ඔවුන් දරපු වගකීම්, 
ඔවුන් කළ කැපවීම්වලට පමාණවත් සාධාරණත්වයක් ඉටු 
ෙනොවුණු යුගයක, අපි ෙසේවා ව්යවස්ථාව සම්මත කර ඒ අවශ්ය 
උසස්වීම්, බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය නිවැරැදි කරමින්, බන්ධනාගාරය 
ෙම් රෙට් පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරන්නට 
ෙගන ගිය කියාවලිය ජාත්යන්තර වශෙයනුත් පැසසුමට ලක් කර 
තිබුණා. ෙලෝකෙය් පළමුවැනි වතාවට බාලදක්ෂ ව්යාපාරය සඳහා, 
බන්ධනාගාරෙය් සිටින බාලදක්ෂයින් පළමුවැනි ජම්ෙබෝරිය 
ආරම්භ කෙළේ අෙප් රෙට් බන්ධනාගාරෙය් බව ඔබතුමා දන්නවා. 
එවැන්නක් ආසියාෙව් ෙවන ෙකොතැනකවත් මා අසා තිබුෙණ් 
නැහැ. කවුරුත් සැක කළ රැඳවියන් දවස් ගණනක් එක තැනකට 
ෙගනැල්ලා, ඒ අයෙග් මානසික තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න, ඒ 
අවශ්ය පරිවර්තනයන් හදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 

බන්ධනාගාර පාසල ආරම්භ කළා. බන්ධනාගාර පාසල 
ආරම්භ කරන විට විවිධ විෙව්චන ආවා. මට වාර්තා ෙවලා තිෙබන 

විධියට දැනටමත් ළමයින් 39ෙදෙනක් එහි සිටිනවා. පසු ගිය 
වර්ෂෙය් අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට 
ඉදිරිපත් වුණු ළමයින්ෙගන් එක් අෙයක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගය 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ඒ අය හුඟාක් ඉෙගන 
ගත් අය ෙනොෙවයි. ඉතාම අමාරුකම් මැද්ෙද් බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය යන ආයතන ෙදක 
එකතු ෙවලා  වරදට ෙයොමු වුණු බාල පරම්පරාව සමාජගත 
කරන්නට සාහිත්යය, සංස්කෘතිය, කලාව, ෙසෞන්දර්ය ෙම් සියල්ල 
එක්තැන් කරලා අලුත් පෙව්ශයන් ආරම්භ කළා. ඒ ගැන මා  දීර්ඝ 
වශෙයන් කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, බන්ධනාගාරය තුළ තිබුණු පධාන 
ෙචෝදනාවක් තමයි, එහි ඇති තදබදය. මානව හිමිකම් ගැන 
ෙනොසලකා කියා කරනවාය කියන කාරණය. එය ෙවනස් 
කරන්නට බන්ධනාගාර පද්ධතිය ශක්තිමත් කළා. නව 
බන්ධනාගාර ආරම්භ කරන්නට කියා කර තිෙබන අතර,  දැනට ඒ 
වැඩ කටයුතු ෙබොෙහෝ දුරට අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ජීවිතෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ සිදු වුණු වැරැදීමක් නිසා බන්ධනාගාර 
ගත වුණත්, බන්ධනාගාරයට ඇතුළු ෙවන එවැනි තැනැත්තන් 
ෙදස ගැඹුරු සංකල්ප මත සිටිමින්, ඉතා මානුෂික වශෙයන් ඔවුන් 
ෙදස බලන්නට අෙප් නිලධාරින් කියා කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ඔවුන්ට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. 

පුනරුත්ථාපනය ගැන කථා කරනවා නම්, පසු ගිය යුගෙය් ෙම් 
රෙට් ජන වාර්ගික ගැටුමක් තිබුණු බව අපි දන්නවා.  ෙම් ජන 
වාර්ගික ගැටුම නිසා අපි අතර තිබුණු බැඳීම්, ජාතීන් අතර තිබුණු 
මිතත්වය, අපි අතර තිබුණු සමීපකම් විනාශ ෙවලා ගියා.   ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි ෙද් සිදුවීමට සමාජමය ෙහේතූන් තිබුණා. 
කළු ජූලිය ෙව්ලාෙව් දවිඩ පජාවට රැකවරණය ෙදන්න එදා තිබුණු 
ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා අපි දන්නවා.  
තමන්ට රැකවරණය ෙදන්න;  ආරක්ෂාව සලසන්න රෙට් පවතින 
ආණ්ඩුවට  බැරි වන විට ඔවුන්, ඔවුන්ෙග්ම ආණ්ඩුවක් හදාගන්න  
උත්සාහ කරනවා. ෙම් ෙලසට තමයි ෙබදුම්වාදී සංකල්පය 
නිර්මාණය වුෙණ්.  

ෙම්ක සමාජමය පශ්නයක්. මා කියන්න කැමැතියි, ෙමවැනි  
ෙහේතු මත, සමාජමය පශ්න මත ආයුධ ගත්ත තරුණයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජෙය් යහපත් පුරවැසියන් 
බවට පත් කරන්න අෙප් රජය යටෙත් විශාල වගකීමක් දැරූ බව. 
අප 12,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් පුනරුත්ථාපනය කළා. 
පසුවට ඔවුන් යළිත් ඒ වරදට ලක් වන විධියට ෙබදුම්වාදී 
මානසිකත්වයන් තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒක අපට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත්, ඒ වැරැදි ස්වභාවයට සෘජුව දායක වන 
මානසිකත්වයක් නැහැ කියන එක මෙග් අත් දැකීම්වලින් මට 
පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය මම විතරක් ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. පසු ගිය යුගෙය් ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
විමර්ශනය කරපු උගත් පාඩම් හා  පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 
ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ අප දැක්කා.  

ෙම් නිර්ෙද්ශවල 22වැනි පිටුෙව් 9.61  ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථාන කිහිපයකට ගිය ෙකොමිසන් සභාව ඒවාෙය් 
පවත්වන ලද වැඩසටහන්වල වෘත්තීමයභාවය සහ කා රුණික 
සැලකිලිමත්භාවය ගැන පැහැදීමට පත්විය. ෙමමගින් පැනනැෙගන 
ෙහොඳහිත සහ විශ්වාසය ෙමන්ම වෘත්තීය හැකියාවන් ෙගොඩනැගීම ද මතු 
පතිසන්ධානයට දායක වනු ඇත."  

පතිසන්ධානය ඉලක්ක කරෙගන ෙම් වරදට ෙයොමු වුණු 
ෙබදුම්වාදී මානසිකත්වය තිබුණු තරුණෙයෝ සමාජගත කිරීෙම් 
කියාවලිය මා හිතන විධියට ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ෙකොෙහේවත් 

1887 1888 
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ෙවලා නැහැ. ෙම් විධියට අවි අරෙගන රටක් ෙබදන්න යුද වැදුණු, 
පචණ්ඩත්වෙයන් හැසිරුණු තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කර 
සමාජගත කිරීෙම් කියාවලියක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් තිබුණාය 
කියා මම අහලා නැහැ. ෙවන ධනපති රටක ෙම් ෙද්වල් වුණා නම් 
බංකර් යට ෙම් අය විනාශ කරන්න තිබුණා. අෙප් රෙට් සන්නද්ධ 
හමුදා සෘජුව යුද්ධ කළ බව ඇත්තයි. නමුත්, මානුෂික හැඟීමකින් 
ෙම් අය පුනරුත්ථාපනය කරන්න ගත්ත කියාවලිය ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඉතාම පශංසනීයයි.  

එම අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කළ ඇමතිවරයා හැටියට, ෙම් 
හැම කඳවුරකටම ගිය ෙකෙනක් හැටියට මා අද සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  පතිසන්ධානය ෙගොඩනඟන්න නම් අප අතර තිෙබන 
දයාව, කරුණාව, මිතත්වය ෙබදාහදා ගන්න ඕනෑ. අෙප් විවිධත්වය 
අප හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ යුගෙය් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, ෙම් 
විවිධ ෙහේතු මත සමාජ පරිසරය විසින් ඇති කරපු ෙබදුම්වාදී 
මානුෂික ලක්ෂණය ෙවනස් කරන්න. ෙම් ඓතිහාසික 
පුනරුත්ථාපන කියාවලිය ඉතාම දක්ෂ විධියට, ආදර්ශවත් විධියට 
සමාජයට ෙගන යන්න පුළුවන්කම තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් යළි යුද්ධයක් ඇති ෙනොවනවා 
දකින්නයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. යුද්ධයක් ඇතිවීම වළක්වන්නයි 
අපට වුවමනාව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතීන් අතර හටගත් ෙම් 
පශ්නෙය්දී අෙප් පක්ෂය අපි අතර තිෙබන බැදීම්, අප අතර තිෙබන 
විරසකයන් තහවුරු කරන්න හැම විටම සෘජුවම කැප වුණු 
පෙව්ශයක ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. උතුෙර් සිටින අෙප් හිතවත් දමිළ 
නායකයන්ෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, කථා කරන ෙකොට හැම ජන 
ෙකොටසක් ගැනම හිතලා කථා කරන්න කියා. ඒ සමහර අය දවිඩ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විතරයි කථා කරන්ෙන්. එෙහම කථා කරන 
ෙකොට දකුෙණ් අය අතර මානසිකත්වෙය් යම් ෙවනසක් ඇති 
ෙවනවා. ඒ නිසා අප සියලු ෙදනාම එකම රටක පුරවැසියන් කියන 
හැඟීම නැතිව, ෙම් සියලුෙදනාම ලාංකීය ජනතාවය කියන හැඟීම 
නැතිව, සිංහල, බර්ගර්, මුස්ලිම්, දමිළ සෙහෝදරත්වය එකට එකතු 
කර ගන්ෙන් නැතිව එක අන්තයක ඉඳෙගන කියා කෙළොත්, එක 
අන්තයක ඉඳෙගන ඒ ෙදස බැලුෙවොත් අපට සාධාරණ උත්තරයක් 
ෙදන්න ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. එෙහම උත්තරයක් නැති වුණු දාට 
අපට ජාතිෙය් අනන්යතාව සහ රෙට් සංවර්ධනය ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න බැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 1.34] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, உங்க க்கு வணக்கத்ைதத் 

ெதாிவித் க்ெகாண் , இன்ைறய விவாதத் தைலப்பிற்குள் 
நான் ைழகின்ேறன். அந்த வைகயில், இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில் காணி, கமத்ெதாழில், சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் ெதாடர்பான க த் க்களாக என  
உைர அைமயப்ேபாகின்ற . தலாவதாக சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப்  பற்றிய விடயத்தில் நான் என  கவனத்ைதச் 
ெச த் கின்ேறன். அந்த வைகயில், சிைறச்சாைலகளாவன  
ைகதிகைளச்  சீர்தி த்தமான பாைதக்குக் ெகாண் வந் , 
அவர்கள் மீண் ம் குற்றங்கைளச் ெசய்யாத வைகயில், நல்ல 
பிரைஜகளாக வாழைவப்பதற்கு ஏற்றவிதத்தில் 
ம சீரைமக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  ம சீரைமக்கப் 
படக்கூ ய வழி ைறகள் இ க்குமாக இ ந்தால், அதைன 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். இந்த இடத்தில் குற்றவாளிகள் 
உ வாகின்றார்களா? அல்ல  உ வாக்கப்ப கின்றார்களா? 
என்ற விடயத்தில் நாங்கள் கவனம் ெச த்தேவண் ம். ஒ வர் 
தானாகக் குற்றவாளியாகின்றாரா? அல்ல  அவர் வா கின்ற 
ச கம் அவைரக் குற்றவாளியாக்குகின்றதா? அல்ல  எம்மால் 

உ வாக்கப்ப கின்ற சட்டங்கள் குற்றவாளிகைள 
உ வாக்கிவி கின்றனவா? என்ற விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் 
கவனம் ெச த்தேவண் ம். குற்றவாளிகள் உ வாகக்கூ ய 
விதத்தில், குற்றவாளிகைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் 
எங்க ைடய சட்டங்கள் அைமந் விடக் கூடா  
என்பைதயிட்  இந்த இடத்தில் நாங்கள்  நன்றாகச் 
சிந்திக்கேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் உ வாக்கப்பட்ட சட்டங்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால் - 1948இல் உ வாக்கப்பட்ட பிரஜா 
உாிைமச் சட்டம், 1949இல் உ வாக்கப்பட்ட கு ாிைமச் 
சட்டம், 1956இல் உ வாக்கப்பட்ட தனிச் சிங்கள அரச க ம 
ெமாழிச் சட்டம், பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் ேபான்ற - 
இச்சட்டங்கள் இந்த நாட் ல் குற்றவாளிகைள 
உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் அைமந்தி ந்தன. அந்த வைகயில், 
சட்டங்கைள உ வாக்குகின்றேபா  எங்களிடத்தில் கு கிய 
சிந்தைன இ க்கக்கூடா . மாறாக, நீண்ட சிந்தைன - 

ரேநாக்கு இ க்கேவண் ம். நாங்கள் உ வாக்குகின்ற 
சட்டங்கள் குற்றவாளிகைளக் குைறக்கக்கூ ய சட்டங்களாக 
இ க்கேவண் ேம ஒழிய, குற்றவாளிகைள அதிகாிக்கின்ற 
சட்டங்களாக இ க்கக்கூடா . எங்க க்குத் ெதாி ம், 

ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற இனப் பிரச்சிைன என்ப  
1921ஆம் ஆண்  ேதாற் விக்கப்பட்ட ஒ  பிரச்சிைன. 
1921ஆம் ஆண்  ேதாற் விக்கப்பட்ட இப்பிரச்சிைனயான , 
ெவள்ைளயர் காலத்தில் ேதாற் விக்கப்பட்டா ம், 1948ஆம் 
ஆண்  இலங்ைக சுதந்திரம் அைடந்ததி ந்தாவ  
இப்பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கங்கள் 

ன்வரவில்ைல. 

எங்க க்குத் ெதாி ம், 1955ஆம் ஆண்  proxy 
ஆைணக்கு  லமாக அதிகாரப் பரவலாக்கல் பற்றிக் 
கூறப்பட்ட ; பின்னர் அ  ைகவிடப்பட்ட . 1957ஆம் 
ஆண்  'பண்டா - ெசல்வா' ஒப்பந்தம் ெகாண் வரப்பட்ட ; 
பின்னர் அ  ைகவிடப்பட்ட . 1965ஆம் ஆண்  'டட்  - 
ெசல்வா' ஒப்பந்தம் ெகாண் வரப்பட்ட ;  பின்னர் அ  
ைகவிடப்பட்ட .  அ த்த கட்டமாக 1981இல் 
ெகாண் வரப்பட்ட மாவட்ட அபிவி த்திச் சைப, 1987இல் 
ெகாண் வரப்பட்ட மாகாண சைப ைற ேபான்ற 
அைனத்ைத ம் எ த் க்ெகாண்டால் ேதசிய 
இனப்பிரச்சிைனைய இதய சுத்திேயா  தீர்த் ைவக்கக்கூ ய 
விதத்தில் அந்தச் சட்டங்கள், அந்தத் தீர்மானங்கள், அந்த 
ஒப்பந்தங்கள், அந்த உடன்பா கள் இ க்கவில்ைல 
என்ப தான் உண்ைமயாக இ க்கின்ற . இதன் காரணமாக 
எம  நாட் ல் அரசிய ல் சட்டத்திற்கு மாறாகச் 
ெசயற்படக்கூ ய ஒ  நிைலைம உ வாக்கப்பட் ந்த .  
அதன ப்பைடயில்தான் வடக்கில் த்தகங்கைள ஏந்தி ஓர் 
அறி ப் ரட்சிைய ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில்  
ெசயற்பட் க்ெகாண் ந்த இைளஞர்கள், சூழ்நிைல 
காரணமாக ஆ தத்ைத ஏந்திப் ேபாராட ேவண் ய ஒ  
நிர்ப்பந்த நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். குறிப்பாகப் 
பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தரப்ப த்தல் சட்டெமன்ப  
அவர்கள  கல்விையப் பாதித்த ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி ந்த . இந்த அ ப்பைடயில், குற்றவாளிகள் 
சட்டங்கள் லமாக ம் உ வாக்கப்பட் க்கின்றார்கள் 
என்பைத நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . ஆயி ம், கடந்த 
காலத்ைதப் பற்றி நாங்கள் ேபசிப்ேபசி இ ப்பதில் 
அர்த்தமில்ைல என்பதால், நிகழ்காலத்ைத ம் 
எதிர்காலத்ைத ம் சாியான ைறயில் வகுத் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய விதத்தில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற இந்த அரசாங்கம் சிறப்பாகச் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
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அ த் , குற்றவாளிக க்குத் தண்டைன வழங்குகின்ற 
ைறைமயிைன எ த் க்ெகாண்டால், சீர்தி த்தத் தண்டைன, 

பழிக்குப்பழி வாங்குகின்ற தண்டைன, த தண்டைன 
என்ெறல்லாம் தண்டைனகள் இ க்கின்றன. எங்கள  
சிைறச்சாைலகள் சீர்தி த்தத் தண்டைனகைள வழங்கக்கூ ய 
விதத்தி ம் குற்றவாளிகைளச் சீர்தி த்திச் ச கத்தில் 
இைணத்  அவர்கைள நல்ல மனித வளங்களாகப் 
பயன்ப த்தக் கூ ய விதத்தி ம் இ க்கத்தக்க வைகயில் 
அந்தச் சட்டங்கள் இடங்ெகா க்க ேவண் ம். இன்ைறய 
நிைலயில் அரசிய ல் நீங்கள் விட்ட தவ கள் காரணமாக, 
இனப்பிரச்சிைனையக் காலத்ேதா  நீங்கள் தீர்த் ைவக் 
காததன் காரணமாக இந்த நாட் ல் அரசியல் ேபாராட்ட 
ெமான்  எ ந்த . அந்த அரசியல் ேபாராட்டெமன்ப  
ஆரம்பத்தில் ஓர் அறவழிப் ேபாராட்டமாக இ ந்த ; 
ஜனநாயக வழிக்கு உட்பட்ட ஒ  ேபாராட்டமாக இ ந்த ;  
அஹிம்ைச வழி லமான ஒ  ேபாராட்டமாக இ ந்த .  
ஆனால், அந்தக் காலத்தில் இந்தப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு  ெசய்யாதப யால் இந்தப் 
பிரச்சிைன ஆ தப் ேபாராட்டமாக மாற்றம் ெபற்ற . இன்  
ஆ தப் ேபாராட்டம் ந் விட்ட ; நல்லாட்சி மலர்ந்  
விட்ட  என்  கூ கின்ற ேவைளயில், இந்த நல்லாட்சி 
பலம்ெபறேவண் மாக இ ந்தால், அந்த இைளஞர் 

வதிக க்கு, அதாவ  சில பாரபட்சமான சட்டங்களால் 
ண்டப்பட்  ஆ தம் தாங்கியவர்க க்கு, உண்ைமயில் 

மன்னிப் க் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் அதாவ  1971, 1988, 1989ஆம் 
ஆண் களில் ேஜ.வி.பீ. இைளஞர்கள் ஒ  ரட்சிைய 
ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். ஆனால், அவர்கள் இன்  
ஜனநாயக வழிப்ப த்தப்பட்  ஆக்க ர்வமான, ஆேராக் 
கியமான க த் க்கைள இந்த மன்றத்தில் வழங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அப்ப ப்பட்டவர்கள் சில 
ேவைளகளில் அழிக்கப்பட் ந்தால் அவர்க ைடய ஆக்க 

ர்வமான, ஆேராக்கியமான க த் க்கைள இந்தச் சைபயில் 
நாங்கள் ெபற யாத ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கும். 
அேதேவைள அவர்களி ந்  அழிக்கப் பட்டவர்க ம்கூட 
ஆக்க ர்வமானவர்களாக இ ந்தி ப்பதற்கான வாய்ப் க்கள் 
அதிகம் இ க்கின்றன. ஒ  காலத்தில் ேசபால ஏக்கநாயக்க 
என்  ெசால்லப்ப கின்றவர் இத்தா ய விமானத்ைத 
இலங்ைகக்குக் கடத்திக்ெகாண்  வந்தார்.  ேராஹண 
விஜய னி என்பவர் பாரதப் பிரதமர் இங்கு வந்தேபா  
அவைரத் ப்பாக்கியால் தாக்கிக் ெகாைலெசய்ய ற்பட்டார். 
இைவ எல்லாம் உங்க க்குத் ெதாி ம். அப்ப ப்பட்டவர்கள் 
கூட மன்னிப்பின்கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட்ட வரலா கள் 
இ க்கின்றன. இந்த நிைலயில், இவ்வா  மன்னிப்பின் 

லமாக வி தைல ெப வதற்காகத் தமிழ் இைளஞர்கள் - 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் விைழந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் இந்த மன்னிப்ைபப் ெபற்  வி தைல ெசய்யப் 
ப கின்றேபா  மீண் ம் ஆ தக் கலாசாரத் க்கு அல்ல  
ஆ த வன் ைறக்குச் ெசல்லக்கூ ய வாய்ப் க்கள் இல்ைல 
அல்ல  மிக அாி . ஏெனன்றால் நீ்ண்ட காலமாகச் சிைறயில் 
வா ய அவர்கள் இன்  மிக ம் அ த் ப் 
ேபாயி க்கின்றார்கள்.  

இந்த நிைலயில் மகசீன் சிைறச்சாைலயில் இன்  இரண்  
ைகதிகள் ஆ  நாட்க க்கு ேமலாக உண்ணாவிரதத்ைத 
அ ஷ் த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஓர் இைளஞர் அங்கு 
ைவத்தியசாைலயி ம் அ மதிக்கப்பட் க்கின்றார். ஒ  

க்கியமான விடயம் இ க்கின்ற . அ  ஏற்ெகனேவ எம  

உ ப்பினர் ஒ வ ம் ெதாட் க்காட் ய விடயம். அதாவ  
குறித்த ஆ  ஆண்  காலப்பகுதியில் ைகதி ஒ வ ைடய 
வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் எ க்கப்பட்டேபா , அத டன் 
ெதாடர்பான குறித்த உதவிப் ெபா ஸ் அத்தியட்சகர் - ASP 
அங்கு பிரசன்னமாகாத காரணத்தினால் அந்த வழக்கு 
இ பட் க்ெகாண்  ெசன்ற . ெதாடர்ந் ம் 
சம்பந்தப்பட்டவர் அங்கு சாட்சியத் க்குச் ெசல்லாத ஒ  
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ  ைகதாகி 
இ ப்பவ ைடய தப்  அல்ல. இப்ப யான ஒ  
நிைலயில்தான் அவர் அைத எதிர்த்  அறவழியின் ஊடாக 
உண்ணாவிரதத்தில் ஈ பட் க்கின்றார். இப்ப யானவர் 
களின் வி தைலக்கு நாங்கள் என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்? 
மன்னிப் க் ெகா த்  அவர்கைள வி தைல 
ெசய்வதன் லமாக அவர்கள் மீண் ம் பிாிவிைனக்ேகா 
அல்ல  ஆ தப் ரட்சிக்ேகா ஆ த வன் ைறக்ேகா 
ெசல்வதற்குாிய வாய்ப் க்கள் இல்ைல. மன்னிப்பதன் லமாக 
நாங்கள் பல விடயங்கைளச் சாதிக்கலாம்; பழி 
வாங்குவதன் லமாக எதைன ம் சாதித் விட யா  
என்பைத இவ் யாிய சைபயில் நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , காணிேயா  ெதாடர் பட்ட ஒ   விடயத்ைத ம் 
நான் இங்கு சுட் க்காட்ட ேவண் ம். காணிகள் விடயத்தில் 
மாவட்ட எல்ைலகள் இ க்கின்றன; மாகாண எல்ைலகள் 
இ க்கின்றன. மாவட்ட எல்ைலகள், மாகாண எல்ைலகள் 
என்பன அந்தந்த ஆ நர்கள் லமாக, அங்கி க்கின்ற 

தலைமச்சர்கள் மற் ம் நி வாகிகள் லமாக நி வகிக்கப் 
படக்கூ ய விடயங்களாக இ க்க ேவண் ம். எல்ைலகைள 
மீறி - அத் மீறிப் பிரேவசிக்கின்ற கு ேயற்றங்கள் அல்ல  
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குக் காட்டப்ப கின்ற பாரபட்சங்கள் 
தான் வன் ைற அரசியைல நம  நாட் ல் ெகாண்  
வந்தி க்கின்ற . எனேவ, மீண் ம் அப்ப யான 
ெசயற்பா க க்கு நாங்கள் இடமளிக்கக் கூடா .  

இந்தச் சைபயில் குறித்தெவா  விடயத்ைத நான் இரண்  
தடைவகள் கூறியி க்கின்ேறன். அதாவ , மட்டக்களப்பின் 
எல்ைலயில் மா  ஓயாவின் ஒ  பக்கம் ஒ  ேமய்ச்சல் தைர 
இ க்கின்ற . ம பக்கம் சுமார் 45 ஆயிரம் கால்நைடகள் 
வளர்க்கப்ப கின்றன. கிட்டத்தட்ட 600 பண்ைணயாளர்கள் 
தங்கள  வாழ்வாதாரத் க்கு வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்ள 
அந்தத் ெதாழி ல் ஈ பட் க்கின்றார்கள். அங்கு ேபாினச் 
சேகாதரர்கள் மா  ஓயாைவக் கடந்  பயிர் ெசய்வதற்காக 
வந்தேபா  ஒ  கல் நிைல ஏற்பட்  கிட்டத்தட்ட 35 
மா கள்மீ  அவர்கள் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். அதில் பத்  மா கள் 
இறந்தி க்கின்றன. இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்கைதயாக 
இ க்கின்ற ; ந்ததாக இல்ைல. எனேவ, இப்ப யான 
பிரச்சிைனக க்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் தீர் காணா 
விட்டால், இ  விஸ்வ பம் எ த்  மீண் ம் ஒ  
வன் ைறக்கு வழிேகா ம் என்பைத நான் இந்த உயாிய 
சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, காணிகைளப் ெபா த்தமட் ல், சில 
காணிகள் 'ஒப்பக் காணி' அல்ல  'ேபர்மிட் காணி' என்  
ெசால்லப்ப ம். இந்தக் காணிக க்கு உடன யாக உ திகள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், அங்கு இந்த 'ஒப்பக் காணி' 
அல்ல  'ேபர்மிட் காணி'க க்கு இன் ம் உ திகள் 
வழங்கப்படாதப யால் ைவப்பகங்களில் சில கட தவிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப் க்கள் இல்லாமல் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உழன் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

1891 1892 
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கு ேயற்றம் பற்றிய விடயத்ைதப் ெபா த்தளவில், அங்கு 
ணாைன ேபான்ற இடங்களில் 1990களில் 

ெவளிேயற்றப்பட்ட மக்கள் மீண் ம் அந்த இடத்தில் கு ேயற 
யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம காணப்ப கின்ற . 

ஏெனனில், அந்த இடத்தில் இரா வ காம்கள் இன் ம் 
காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் இன்  ேமட்  நிலங்களில் 
இரா வ காம்கைள அைமத் க்ெகாண்  பள்ளமான 
நிலங்களில் - தாழ் நிலங்களில் அந்த மக்கைளக் கு ேயற 
அ மதிப்பதனால் மைழக் காலங்களில் அவர்கள் ெவள்ளத்தில் 
அகப்பட்  மாய்கின்ற ஒ  சந்தர்ப்பம் ஏற்பட் க்கின்ற .  

எனேவ, இ  சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர், 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் ஆகிேயா க்கு அவர்கள் ெதாியப் 
ப த்தியி க்கின்றார்கள். எனேவ, அவர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண் ம். றக்ெகாட்டாஞ்ேசைன, 
ெகாம்மா ைற, மண் ர், பால ைன, கு க்கள்மடம், 
பட் ப்பைள ேபான்ற இடங்களில் மக்க ைடய நிலங்கைளப் 
ெபா சா ம் இரா வத்தின ம் ைகயகப்ப த்தி 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். இன்ன ம் அவர்கள் அந்த இடத்ைத 
வி விக்கவில்ைல. எனேவ, தய ெசய்  அந்த நிலங்கைள 
வி வித் , அந்த மக்கள் கு ேயறி வாழ்வதற்கு இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , ேநரம் ந் விட்டதால், என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்! 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. K. Kader Masthan. You 

have 12 minutes.  
 

[பி.ப. 1.46] 
 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, காணி அைமச்சு, 
கமத்ெதாழில் அைமச்சு, சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  
க த் க்கைள ம் ெதாிவிக்கச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைமையயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 2009ஆம் 
ஆண்  ேம மாதம் 19ஆம் திகதி த்தமற்ற ஒ  நாடாக 
இலங்ைக பிரகடனப்ப த்தப்பட்டைதய த் , 30 வ டகால 

த்தம் காரணமாக, உாிய ைறயில் பயன்பாட் க்கு 
உட்ப த்தப்படாதி ந்த வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 
18,880 ச ர கிேலாமீற்றர் நிலம் - இலங்ைகயின் ெமாத்த 
நிலப்பரப்பில் 29 சத தம் - வி த்தி ெசய்யப்பட் , 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 
பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ம் இலங்ைகயான  விவசாயத்தில் 
தன்னிைற  அைடய ம் அதன் காரணமாக இ வைர 
கால ம் அாிசி, பய , கடைல, ெவங்காயம், மரக்கறி, பழங்கள் 
மற் ம் பால் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக க்குச் ெசலவிட்ட 
பில் யன் ெடாலைரத் ேதசிய அபிவி த்திக்குப் 
பயன்ப த்த ம் ெமன எம  ன்னாள் நிதி 
அைமச்சர்கள் உட்படப் பல அைமச்சர்கள் இந்த உயர் 
சைபயில் ேதசிய உணர்  ெபாங்கக் குறிப்பிட்டார்கள். 

இன்  த்தம் வைடந்  6 வ டங்கள் கடந்த 
நிைலயில் சில பிரதான திகள் மற் ம் ெபா க் கட் டங்கள் 

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளன. இரா வ நடமாட்டம் 
குைறந் ள்ளதன் காரணமாக நிம்மதியற்ற, த்த பீதி கலந்த 
மேனாநிைல மக்கள் உணர் களில் ப ப்ப யாகக் குைறந்  
வ கின்ற . எனேவ, இப்பிரேதசங்களில் மக்கள் ப ப்ப யாக 
இயல்  நிைலக்குத் தி ம்பி வ கின்றனர் என்ப   
வரேவற்கத்தக்கெதா  விடயமாகும். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, னர்வாழ்வளிப்  
ஆைணயாளர் நாயகத்தின் அறிக்ைகயின்ப , இன் வைர 

ன்னாள் ேபாராளிகெளனக் ைக ெசய்யப்பட்ட வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த எம  தமிழ்ச் 
சேகாதரர்கள் 13,752 ேபர் னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  ச க 
மயப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். அதில் 16.5 தத்தினர், அதாவ , 
2,268 ேபர் வதிக ம் கு ம்பப் ெபண்க மாவர். 
அேதேபால, இன்ன ம் வி தைல ெசய்யப்படா  த்த 
பின்னணியில் ைக ெசய்யப்பட் த் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த  அைனத்  சிவில் பிரைஜக ம் 
கூ ய விைரவில்  வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். இந்த 
நல்லாட்சியின் அபிவி த்தி ன்ென ப் க்களில் அவர்கள் 
அைனவ ம் பங்குதாரர்களாக உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். 

னர்வாழ்வளிப்ைப ம் மீள்கு ேயற்றத்ைத ம் ஆ ப்பா , 
ஏேனாதாேனா என்  இ த்த த்  ெம வாகச் ெசய்தால் 
ேபா ெமன்  ஒ  சிலர் நிைனக்கின்றனர். மீள்கு ேயற்றம் 
என்ற ெபயாில் கா கைள அழிக்க அ மதிக்கக்கூடாெதன்  
ஒ  சிலர் கூறிவ கின்றனர். நாட் ன் வ மானமான  எ த்த 
கடைன ம் அதற்கான வட் ைய ம் கட்டேவ ேபாதாம ள்ள 
நிைலயில் ெமாத்தப் பணத்ைத ம் ெகாண் ேபாய் இந்த 
வழியற்றவர்க க்காகக் ெகாட்ட யாெதன் ம் ஒ  சிலர் 
வாதி கின்றனர். ேபாதாைமக்கு, சுமார் 14,000 அரசியல் 
ைகதிகைள வி தைல ெசய் விட் , மீத ள்ள ஒ  சிலைர 
வி தைல ெசய்தால் நாட் ல் மீண் ம் த்தம் ெவ க்குெமன  
இனவாதிகள் சிலர் ஒப்பாாி ைவக்கின்றனர். 

வடக்கு, கிழக்கில் த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட 
மற் ம் தம  அைனத் ச் ெசாத் க்கைள ம், ஈ ெசய்ய 

யாத தம  உற களின் உயிர்கைள ம் இழந்த அப்பாவி 
மக்களில் 90 தமானவர்கள் த்தத்ைத வி ம்பாத, த்தப் 
பகுதியில் வாழத் திணிக்கப்பட்ட அப்பாவிப் ெபா மக்கள் 
என்பைத நாம் ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்க ம் எம  நாட் ன் பிரைஜகள் என்பைத நாம் 
மறந் விடக்கூடா . 

பல வ டங்கள் அகதி வாழ்க்ைக வாழ்ந்  இரண்டாம் 
நிைலக் கா களால் டப்பட்ட தம  ெசாந்த மண்ணில் 
ெசாந்தமாக ஒ  ட்ைடக் கட்ட அவர்கள் ெவட் ம் 
மரங்க க்காக நீ க்கண்ணீர் வ க்கும் ெதன்னிலங்ைகயில் 
வா ம் ஒ சில சூழ யலாளர்கள், இலங்ைகயின் வளம்மிக்க 
உயிர்ப்பல்வைகைமயில் 84 தத்ைதத் தன்னகத்ேத 
ெகாண் ள்ள ஈரவலயத்தின் சூழ யல் அழி கைள இன்  
மறந் ள்ளனர். அதாவ , உலர் வலயக் கு ேயற்றத் 
திட்டங்கள் என்ற ெபயாில் கல்ேலாயா, உடவளைவ, மகாவ  
மற் ம் கிாிந்திஓயா வைர 1949ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
2000ஆம் ஆண் வைர உலர் வலயக் கா களில் 50 தம் 
அழிக்கப்பட்  2,45,600 கு ம்பங்கள் கு யமர்த்தப் 
பட் ள்ளனர். இங்கு கு யமர்த்தப்பட்டவர்கள் அைனவ ம் 
உலர் வலயத்தில் பிறந்தவர்கள் அல்லர். இவர்கள் கா , 
மாத்தைற, இரத்தின ாி, ேககாைல, கண் , மாத்தைள, 
கம்பஹா, க த் ைற, கு நாகல் ஆகிய மாவட்டங்களி ந்  
அரசியல் ண் த டன் ெகாண் ெசல்லப்பட்  கு யமர்த்தப் 
பட்டவர்கள். அன்  எந்தெவா  ெதன்பகுதி 
சூழ யலாளர்க ம் இதைன எதிர்க்கவில்ைல. 1981ஆம் 

1893 1894 
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ஆண் ன் கு க்கணிப்  அறிக்ைகயின்ப , ெவளிமாவட்ட 
இடப்ெபயர்வாளர்களின் எண்ணிக்ைக வ னியா, 
தி ேகாணமைல மற் ம் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டங்களில் 
தலா 29 தமாக ம் ல்ைலத்தீவில் 27 தமாக ம் 
மன்னாாில் 12 தமாக ம் காணப்பட்ட . இதைன ம் நாம் 
ஒ ைற மீட் ப்பார்க்க ேவண் ம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ஆனால் நாம் இன்  
ேபசுவ  இைடக்காலத்தில் கு யமர்த்தப்பட்டவர்கைளப் 
பற்றியல்ல. மாறாக, ஆயிரம் வ டங்க க்கு ேமலாக தம  

தாைதயர் வழியில் கு யி ந்த வன்னி மண்ணின் 
ைமந்தர்கைளப் பற்றிேய! ச , மன்னார், ல்ைலத்தீ , 
வன்னிக் கா கள் என்பன எம  தாைதயாின் கால்பட்ட 
இடங்களாகும். சிங்கள அரசர்க க்கும் ெபௗத்த மக்களின் 
ெபரஹராக்க க்கும் ேவண் ய மங்களகரமான சிறந்த 
யாைனகைளப் பி த் ப் பயிற் வித்த பனிக்கர்கள் வாழ்ந்த 

மி அ . 

த்தத் க்குப் பிந்திய இன நல் ணக்கம் என்ப , உண்ைம 
அறிதல், இழப்பீட்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
மக்கைள அைனத்  வசதிக ட ம் மீளக் கு யமர்த்தல், நீதி 
விசாரைண ெசய்  அநியாயம் இைழக்கப்பட்டவர்க க்கு 
நியாயம் வழங்கல், ம சீரைமப்  நடவ க்ைககள் எ ம் 
நான்கு பிரதான அ ப்பைடகைளக் ெகாண்ட . ஆனால், 
இைவ சாியான ைறயில் ன்ென க்கப்ப கின்றனவா? 
என்ற ேகள்வி த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கில் 
வா ம் மக்கள் மத்தியில் இன்  எ ந் ள்ள . எனேவ, 

த்தத் க்கு ன்னர் இந்த மக்கள் வாழ்ந்த ெசாந்த இடங்களில் 
அவர்கள் எவ்வா  தம  விவசாயம், மந்ைத ேமய்ப் , ேசைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக மற் ம் மீன்பி த்ெதாழில்கைளச் ெசய்  
வந்தார்கேளா, அேத வைகயில் எவ்வித தைடக மின்றி 
இன் ம் தம  வாழ்வாதார நடவ க்ைககைள ன்ென க்கத் 
ேதைவயான சூழல் மீண் ம் உ தி  ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
சிவில் நிைலயி ள்ள ஸ் ம், தமிழ் ச கத்தவர்க க் 
கிைடயில் காணிப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான 
கலந் ைரயாடல்கள் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். அைவ 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்பட்ட வைகயில் நடத்தப்பட ேவண் ம். 
பரந் பட்ட அளவில் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள ச கங்க க் 
கிைடயில் ஏற்ப த்தப்ப ம் உண்ைமயான நல் ணக்க 

யற்சிகள் மிக அவசியமானதாகும். 

ெபா வாக வன்னிையப் ெபா த்தவைரயில் அரச 
காணிகள் ைறயான ைறயில் பகிர்ந்தளிப்  ெசய்யப்பட  
மில்ைல; மக்கள் ஒ ங்கான ைறயில் கு யமர்த்தப்பட  
மில்ைல.  மன்னார் மாவட்டத்தில் எ க்கலம்பிட் ப் பகுதியில் 
மீள்கு யமர்த் வதற்குப் பாாிய காணிப் பற்றாக்குைற 
காணப்ப ம் நிைலயில், 4,800 ெஹக்டயர் நிலம் பறைவகள் 
சரணாலயத் க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள . இதில் ெபா மக்களின் 
1000 ெஹக்டயர் காணிக ம் அபகாிக்கப்பட் ள்ள . 
அேதேபால் தி ேகதீஸ்வரத்தில் உள்ள ெபா மக்களின் 
காணிக ம் ெதால்ெபா ள் திைணக்கள நிலங்களாகப் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள . சிலாவத் ைறயில் ெபா  
மக்களின் 28 ஏக்கர் நில ம் ள்ளிக்குளத்தில் 600 ஏக்கர் 
நில ம் கடற்பைடயின் கட் ப்பாட் ல் உள்ள . விேசட 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் லம் ம தி மற் ம் ச ப் 
பகுதியில் ெபா மக்களின் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் ேமய்ச்சல் 
மற் ம் பயிர் நிலங்க ம் கு யி ப்  நிலங்க ம் 
பா காக்கப்பட்ட பிரேதசங்களாக இரேவா  இரவாகப் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட . இ  வன்னி மக்கைளத் திறந்த 
ெவளிக் ைகதிகளாக மாற்றி ள்ள . 

1993இ ந்  ப ப்ப யாக இடம்ெபயர்ந்  இன்  
சிதம்பர ரம் நலன் ாி காமில் எஞ்சி ள்ள 195 கு ம்பங்கள் 

அ ப்பைட வசதிகள் குைறந்தவர்களாக 
வாழ்ந் வ கின்றனர்.  த்தளத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்கள் ெதாடர்ந் ம் அகதிகளாக வாழ்ந் வ கின்றனர்.  
அேதேபால் ெதன்னிந்தியாவி ம் பல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்கள் ெசாந்த நாட் க்குத் தி ம்ப யா ள்ளனர். ேம ம், 
ெவ ஓயா, ெவெஹரதன்ன, ேபாகஸ்ெவவ, நந்திமித்ரகம 
எ ம் சிங்கள மீள்கு ேயற்றக் கிராமங்களி ம் அ ப்பைட 
வசதிகளின்றி வாழ்ந் வ கின்றனர்.  இேதேபால் ச , 
உப் க்குளம், மாந்ைத, ெந ங்ேகணி, க்கு யி ப்  
ேபான்ற பகுதிகளில் மக்கள் உாிய வாழ்வாதார வழிகளின்றிக் 
கஷ்டப்ப கின்றனர். ெபா வாகேவ வட மாகாணத்தில் 
மீள்கு ேயறி ள்ள ெப ம்பாலான மக்கள் தம  நாளாந்த 
வாழ்வாதார நடவ க்ைககளில் பாாிய சிக்கல்கைள 
எதிர்ெகாண்  வ கின்றனர்.  ெப ம்பா ம் இவர்கள் தம  
ெசாந்த யற்சி மற் ம் அரச சார்பற்ற அைமப் க்களின் 
உதவியினாேலேய மீள்கு ேயறி ள்ளனர். எனேவ, 
அவர்க க்கு கல்வி, சுகாதாரம், டைமப் த் திட்டங்கள் 
மற் ம் வாழ்வாதார வசதிகள் உாியவைகயில் 
ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  இவ்வா  அவர்க ைடய 
எதிர்பார்ப் கைள நிைறேவற்ற ம் காணிப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்க ம் ைறயான ஒ  மீள்கு ேயற்றத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ம் ஒ  விேசட ஆைணக்கு ைவ 
நியமித்  அதன் லம் ஒ  தீர்க்கமான ைவ அைடய 

ம் என்ப டன், இைத ஒ  ேவண் ேகாளாக ம் உாிய 
அைமச்சர்களின் கவனத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கிேறன். 

குறிப்பாக த்த காலத்தி ம் த்தத் க்குப் பிந்திய 
காலத்தி ம் பிரேதச மக்கள் பிரதிநிதிக க்கும் ெபா  
மக்க க்கும் அறி ட்டாம ம் ேபாதிய ைறயில் 
ஆய் க க்கு உட்ப த்தப்படாம ம் அறிவிக்கப்பட்ட காணி 
அபகாிப்  வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் அைனத் ம் 
மீளாய் க்கு உட்ப த்தப்பட் , மக்கள  வாழ்வாதாரம் 
மற் ம் மீள்கு ேயற்றத்ைதப் பாதித் ள்ள அைனத்  
அறிவித்தல்க ம் இரத் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ம். ெகளரவ 
தவிசாளர் அவர்கேள, அேதேபால் 30 வ டங்களாக த்த 
சூழ ல் சாியான ைறயில் உ திெசய்யப்படாம ம் 

திப்பிக்கப்படாம ம் உள்ள, ெபா மக்கள் பாரம்பாியமாக 
வாழ்ந்  பராமாித்  வந்த காணிகள் இன்  வனவளத் 
திைணக்களத்தினால் அபகாிக்கப்பட் ள்ள . இ  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கைளப் பாாிய ெந க்க க்கு 
உட்ப த்தி ள்ள . எனேவ, அவர்கள் தம  ெசாந்த 
நிலங்களி ந்  ெவளிேயற்றப்பட ன்னர் தம  
வாழ்வாதார நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த்திய அைனத் க் 
காணிக க்குமான உ திப்பத்திரங்க ம் அ மதிப் 
பத்திரங்க ம் வழங்கப்பட் , அந்தக் காணிகள் மீண் ம் 
அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம். இதன் லேம 
அவர்கள் ெசாந்தக்கா ல் நிற்க ம். எம  நா  
விவசாயத்தி ம் உள்நாட்  உற்பத்திகளி ம் 
தன்னிைறவைடய இ  மிக க்கியமான ன்ென ப்பாகும். 
அதற்காக நாங்கள் ன்  ச கங்க ம் மீண் ம் 
ஒற் ைமயாக இ ந்  இவற்ைறச் ெசய்ய ேவண் ம். 
அதாவ , ஒ வைர ஒ வர் குைறகூறா  தமிழ், ஸ் ம், 
சிங்கள ச கங்கள் ஒன் ேசர்ந்  இவற்ைறச் சிறப்பாகச் 
ெசய்தால்தான் மக்கள் ன்ேனற்றமைடவார்கள் என்  
கூறிக்ெகாண் , என  உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
நன்றி. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

1895 1896 

[ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා] 
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ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකටි කාලයක් මට ලැබී තිෙබන නිසා 

කෘෂිකර්ම විෂයය පිළිබඳව විතරක් කථා කරන්න මම 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ 
කරලා තිෙබන්ෙන් දැනට අවුරුදු සියයකට විතර කලිනුයි. 1912 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත්, ජනතාවෙග් 
මුදල්වලින් විවිධ තනතුරු ෙහොබවමින්, අධ්යාපනය ලබමින් ෙම් 
රෙට් අතිවිශාල පිරිසක් මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු බිහි ෙවන්න 
ඇති කියා මම හිතනවා. නමුත් ෙම් මුළු කාලය පුරාම වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් වී වගාව පිළිබඳවයි. ඒ කාලෙය් තිබුණු 
පැරැණි වී වර්ග අබිබවා ගිහිල්ලා පසුව ෙද මුහුන් වී වර්ග හඳුනා 
ගත්තා. කාලගුණයට ඔෙරොත්තු ෙදන, වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න 
පුළුවන් වී වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි පධාන වශෙයන්ම 
ඉලක්කය වුෙණ් කියා මම විශ්වාස කරනවා. අද වනෙකොට වී 
වගාෙව් උච්චම ස්ථානයට අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පාරවල් 
අයිෙන් තමන්ෙග් වී ටික වාහනවල ෙගොඩගහෙගන, ඒ වී ටික මිලදී 
ගන්න එනතුරු අද ෙගොවි මහත්වරුන්ට බලාෙගන ඉන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැටලුව පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්න 
අවශ්යයි. 

වී වගාෙවන් බැහැරෙවලා, ෙවනත් ෙබෝග පිළිබඳවත් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙව් සහ ඒ පරීක්ෂණ කරන ආයතනවල 
වැඩි අවධානය ක් ෙයොමු කරලා, ෙගොවි ජනතාවට යම් ආදායම් 
මාර්ග හදන වැඩ පිළිෙවළකට අද එන්න අවශ්යයි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. එන්න එන්නම අෙප් රෙට් ඉඩම් 
පමාණය අඩු ෙවනවා. ජලය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. අඩු ජල 
පමාණයක් පාවිච්චි කරලා, අඩු ඉඩම් පමාණයකින් වැඩි 
අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් ෙබෝගවලට යාම සඳහා අද අපි 
කල්පනා කරන්න අවශ්යයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ඉදිරි කාලෙය්දී 
අපට ජල පශ්නයට සහ ඉඩම් පශ්නයට -ෙලොකු ගැටලුවකට- 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවාය කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව විෙශේෂ ෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. 

මුදල් ඇමතිතුමා එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව්දී ක්ෂුද වාරි මාර්ග 
පහසුකම් සපයා දීම, අලුත් ෙබෝග වර්ග හඳුන්වා දීම, ඒ ෙබෝග 
වර්ගවලට අවශ්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ නිර්මාණය කර දීම පිළිබඳව 
කිව්වා. ෙම් වනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පලතුරු වගාව පිළිබඳවත් අපි කල්පනා 
කරන්න අවශ්යයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, යම් යම් බහුජාතික සමාගම්  - ෙඩෝල් වාෙග් 
සමාගම් - ඇවිල්ලා අද ලංකාෙව් ෙකෙසල් නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා. එහි ති ෙබන වැරැදි පැත්ත 
වාෙග්ම ෙහොඳ පැත්ත ගැනත් -ෙදපැත්ත ගැනම- අපි කල්පනා 
කරන්න අවශ්යයි. නමුත් පලතුරු නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්ය 
පදනම ඒ අය හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම්කිසි විධියකින් රටට 
ආදායමක් ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙකෙසල් වර්ගයක් තිෙබනවාය 
කියන කාරණයත් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අපි ෙමච්චර කාලයක් 
දැකපු නැති "කැෙවන්ඩිෂ්" කියන ෙකෙසල් වර්ගය තමයි ඒ අය 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් තිෙබන පලතුරු වර්ග 
වැඩිදියුණු කරලා, පිට රටවල තිෙබන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න 
පුළුවන් අවස්ථාවක් තිෙබනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීමට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වගකීමක් 
තිෙබනවාය කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

අද සමහර සුපිරි ෙවෙළඳ සැල්වල පැරැණි වී වර්ග විකුණන්න 
තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මම දැක්කා, සුවඳැල් කියන හාල් සුපිරි 
ෙවෙළඳ සැලක විකුණන්න තිෙබනවා. සුවඳැල් හාල් පැකට් 
එකක මිල රුපියල් 262යි. නමුත් අද අපි හැම දාම වගා කරන වී 
වර්ග වගා කරලා, ඒවා විකුණා ගන්න බැරිව සමහර තැන්වල 
ෙගොඩ ගහෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා  ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන 
අපි අලුත් යමක් කරන්න අවශ්යයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගොවි මහත්වරුන්ට තිෙබන 
පධානම ගැටලුවක් තමයි, තමන් නිෂ්පාදනය කරන ෙද් ෙවෙළඳ 
 ෙපොළට ෙගනැල්ලා විකුණා ගන්න අවශ්ය පහසුකම් නැතිකම. 
ෙපොෙහොර ටිකට වියදම් කරලා, කම්කරුවන්ට වියදම් කරලා, 
තමන්ෙග් අස්වැන්න ෙගදරට ෙගනැල්ලා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට 
විකුණා ගත්ෙත් නැත්නම් ඔවුන්ට ණය තුරුස්වලින් නිදහස් 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙහොඳ සංකල්පයක් 
ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් 
වනෙකොට දැවැන්ත ගබඩා  පහසුකම් සලසාදී තිෙබනවා. ෙහොඳ 
පමිතිෙයන් යුතු වී ෙගෙනනවා නම් ෙටොන් 5,000ක් ගබඩා කර 
මාස තුන, හතරක් ඒ ගබඩාෙව් තියාෙගන, තමන් ෙගෙනන වී 
පමාණයට සියයට 50ක මුදලක් ෙගොවි මහත්මයාට ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් දැන් සකස් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
ඇඹිලිපිටිය වාෙග් පෙද්ශවල තවත් ගබඩා ගණනාවක් ඇති 
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
කාරණා ගැන සලකා බැලුෙවොත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳව අලුත් ෙද්වල් කල්පනා කරන්න අවශ්යයි කියන එකත් 
මා මතක් කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආයුර්ෙව්දෙය් යම් යම් 
නිෂ්පාදනවලට අවශ්ය සියලුම ෙද්  අපි ෙගන්වන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන්. අෙප් රෙට් වගා කරන්න පුළුවන් ෙබෙහත් දව්ය 
අනන්තවත් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය කථාෙව්දී එතුමා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කර තිෙබනවා වියළි ෙබෙහත් දව්ය ලංකාෙව් 
වගා කිරීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම කටුවැල්බටු ගැන නමින්ම කියා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ආයුර්ෙව්ද 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකතු ෙවලා හැම නිවාස ඒකකයකම  
කාන්තාවන්ට සම්බන්ධ ෙවලා වගා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් වගා 
කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා අක්කර ගණන් අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. පර්චස් 10ක 20ක තරම් ෙපොඩි ඉඩම් ෙකොටසක 
ෙම් ෙබෙහත් වර්ග වගා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අද ර ෙට් තිෙබනවා. ෙම් අවශ්ය ෙබෙහත් දව්ය පිටරටින් 
ෙගන්වන්න අද විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් වියදම් කරනවා.  

අෙනක් අතට අප කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ, අවුරුදු 100ක 
ඉතිහාසයක් තිෙබන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබද්දීත් අද 
අෙප් කුරහන් ටික සහ මුංඇට ටිකත් පිට රටින් ෙගන්වන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබීම ගැන. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා අපි අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
අවශ්යයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඩ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය සඳහා සභාව එක්රැස් 

ෙවනවා. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයින් සමඟ කළ 
සාකච්ඡාව: ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ெதாழிற் சங்கப் பிரதிநிதிக டனான 
கலந் ைரயாடல்: மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சாின  கூற்  
TALKS WITH TRADE UNION REPRESENTATIVES: 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික වෘත්තීය සමිති ෙපරමුෙණ් 

සමන් රත්නපිය මහතා අතුළු නිෙයෝජිතයන් අෙපන් කළ ඉල්ලීමක් 
මත පසු ගිය ෙසනසුරාදා සන්ධ්යාෙව්දී අප දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වුවා. රජය නිෙයෝජනය කරමින් මමත්, මුදල්, රාජ්ය 
පරිපාලන, අධ්යාපන ඇමතිතුමන්ලාත්, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ඊට සහභාගි වුණා. වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයින් 
සමඟ කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව අප  සාකච්ඡා කළා. ඒ 
සාකච්ඡාෙවන් පසුව මම ෙම් කරුණු පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට 
දැන්වුවා.  

ඊෙය් සමන් රත්නපිය මහතා සහ ගැමුණු විෙජ්රත්න මහතා 
සමඟ අප තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී ඔවුන් 
ඉල්ලා සිටිෙය් ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය 
පැහැදිලි කරන පකාශයක් අද සිදු කරන ෙලසයි. අප ඊට එකඟ 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් සඳහන් කළ කරුණු සම්බන්ධව 
සවිස්තරාත්මකව විමසා බැලුවා. ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහතාටද ෙම් ගැන දැන්වුවා. අෙප් පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෘත්තීය 
සමිති  සමඟ ද ෙම් කාරණා ගැන අපි සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
ජාතික ෙසේවක සංගමය හා රාජ්ය ෙසේවා වෘත්තීය සමිති 
සම්ෙම්ලනෙය් නිෙයෝජිතයන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කර             
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාෙග් 
සම්බන්ධීකරණෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති 
සමඟත් අප සාකච්ඡා කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප ජනවාරි 08වැනි දා විප්ලවය මඟින් 
අලුත් ගමනකට මුල පිරුවා. අෙප් රට පත්ව තිබූ අගාධෙයන් 
ඉහළට ඔසවා ශීලාචාර, සංවර්ධිත, යහපත් ෙද්ශයක් බවට පත් 
කරලීම ඒ ගමෙන් අරමුණයි. ෙමය ෙලෙහසි පහසු ගමනක් 
ෙනොෙවයි. අසීරු ගමනක්. දුෂ්කර  ගමනක්. ෙමහිදී අපට මුහුණ 
ෙදන්න තිෙබන්ෙන් දැවැන්ත අභිෙයෝගයකටයි. 

 ඒ ගමෙන්දී අපට අප ගැන සිතනවාට වඩා රට ගැන සිතන්න 
ෙවනවා. රට ෙවනුෙවන් යම් යම් කැපකිරීම් කරන්න සිදු ෙවනවා. 
අප එෙසේ කළ යුත්ෙත් රට යහපත් තත්ත්වයකට ඔසවා 
තබන්නටයි. රෙට් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නටයි. රෙට් අනාගත 
පරපුෙර් ආරක්ෂාව සලසන්නටයි.  

ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන  මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශෙය්ත්, මා ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික 
පතිපත්ති සැලසුෙම්ත්, මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
කථාෙව්ත් අරමුණ වූෙය් එයයි. 

 අප බලයට පත් වූෙය් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය 
කරන්නයි. රෙට් ජනතාව අප ෙවතින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 

රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් යහපතක් සිදු කිරීමයි. රට ෙවනුෙවන් 
තීරණ ගැනීෙම්දී අප පළමුවත්, ෙදවනුවත්, ෙතවනුවත් සිතන්ෙන් 
රට ගැනයි.  රෙට් අනාගතය ගැනයි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ව 
ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවූෙය් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් සාධනීය 
පියවර ගන්නයි. රෙට් මූලික පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්නයි. 
රට හදන්නයි. ජනාධිපතිතුමා සියලු කැපවීම් කරන්ෙන් ඒ සඳහායි.   

මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ගත්ෙතොත් බලෙය් ඉඳලාත් 
තිෙබනවා; බලය නැතුව විපක්ෂෙය් ඉඳලාත් තිෙබනවා. මම බලය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් රට හදන්නයි; ෙපෞද්ගලික න්යාය පත ඉටු කර 
ගන්න ෙනොෙවයි. බලය පාවිච්චි කර රට හදන්න බැරි නම් බලය 
අතහැර දා යන්න මම සූදානම්. රට බිල්ලට දී රෙට් අනාගතය 
අනතුෙර්  ෙහළමින් බලය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් අරමුණක් මට 
නැහැ. ඒ නිසා බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ගැන සිතමින් ජනපිය 
තීරණ පමණක් ගැනීමට අප කියා කරන්ෙන් නැහැ. රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ගතයුතු ජනපිය ෙනොවන තීරණ ගැනීමටද 
අප පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ. අප ගන්නා සමහර තීරණ 
වර්තමානෙය් ජනපිය ෙනොවන්නට පුළුවන්; විෙව්චනයට භාජන 
ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත්, අනාගතෙය් කිසියම් දිෙනක අප ගත් 
තීරණය නිවැරදි බව අනාගත පරපුර කියාවි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ 
ෙසේවා නියුක්තියන්ෙග් භාර අරමුදල පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා 
කළා. මා ෙම් ගරු සභාවට මීට කලින්ද දැනුම් දුන් පරිදි, ඒ 
අරමුදල් ෙදක මහ බැංකුව යටෙත් ෙවන් ෙවන්ව පවත්වා ගැනීමට 
අප කියා කරනවා. රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙම් අරමුදල් අවභාවිත 
කළා. ෙද්ශපාලනික හා පුද්ගලික අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ෙයොදා 
ගත්තා. අප ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරනවා. ෙම් අරමුදල් සියයට 
සියයක්ම සුරක්ෂිත කරනවා. ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් මුදල් 
ෙකොල්ල කෑමට ෙහෝ පිල්ලි ගැසීමට මින් මතු කිසිෙවකුටත් ඉඩ 
ෙනොලැෙබන අයුරින් නව කළමනාකරණ කමෙව්දයක් සැකසීම 
අපෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. ෙම් කමෙව්දය ගැන අපි වෘත්තීය 
සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. අවසන් තීරණයකට 
එන්ෙන් ඔවුන්ෙග් එකඟත්වය ඇතිවයි.  

ෙම් අරමුදල්වල මුදල් එක්රැස් වී තිෙබනවා. It is a funded 
liability. විශාම යන අවස්ථාෙව්දී විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා ඒ 
අයෙග් මුදල් එතැන තිෙබනවා. There is a committed liability 
for them to meet their retirement payments. විශාම වැටුප් 
සඳහා එවැනි එක්රැස් වූ අරමුදලක් නැහැ; it is an unfunded 
liability. අද තිෙබන විශාම කමය අනුව විශාම යන අවස්ථාෙව්දී 
ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්, ෙමොන අරමුදල්වලින්ද කියලා අපට 
කියන්න බැහැ. ඒ නිසා වසරින් වසර අය වැය මඟින් විශාම වැටුප් 
සඳහා මුදල් ෙවන් කළ යුතු වනවා. රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවාගත 
යුත්ෙත් ඔවුන් විශාම යන අවස්ථාෙව් විශාම වැටුප් සඳහා මුදල් 
ෙවන් කිරීෙම් හැකියාව තක්ෙසේරු කිරීෙමන් පසුවයි. නමුත්, 2005 
වසෙර් සිට එවැනි කිසිදු සැලසුමකින් ෙතොරව රජෙය් ෙසේවකයින් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා අවශ්ය 
මුදල් පතිපාදන දැන් නැහැ. එය බරපතළ තත්ත්වයක්; 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1963 වසර ෙවද්දී අෙප් රෙට් වැඩිහිටි 
ජනගහනය සිටිෙය් සියයට 5.4යි. 2031 ෙවද්දී එය සියයට 17.8 
දක්වා ඉහළ නැංෙවනවා. 2050 ෙවද්දී එය සියයට 27.7යි. ඒ 
සමඟම ආයු කාලයද ඉහළ නැංවී තිෙබනවා. 1961 වසෙර්දී අවුරුදු 
61.5ක් වූ ආයු කාලය 2011 ෙවද්දී, අවුරුදු 75.3යි. 2050 ෙවද්දී 
එය අවුරුදු 81 දක්වා ඉහළ නැංෙවනවා.  
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වැඩිහිටි ජනගහනය සහ ආයු කාලය වැඩිවීම නිසා විශාම 
වැටුප් ෙගවීම තව තවත් බරපතළ ෙවනවා. හැෙට් දශකෙය් 
විශාමිකෙයකුට වැටුප් ෙගවිය යුතුව තිබූ සාමාන්ය කාලය අවුරුදු 
5යි. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් අවුරුදු 5කට 
- liability was for five years. දැන් එය අවුරුදු 15ක් පමණ වී 
තිෙබනවා. 2031 ෙවද්දී එය අවුරුදු 18 දක්වා ඉහළ නගිනවා. 
2050 ෙවද්දී එය අවුරුදු 20ක් දක්වා වැඩි වනවා. අන්න ඒකයි 
තිෙබන වගකීම. Our liability will go from five years to twenty 
years. ඒ නිසා විශාම වැටුප් සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් කළ යුතු 
මුදල වසරින් වසර ඉහළ නැංෙවන බව අමුතුෙවන් කිව යුතු නැහැ. 
1961 වසෙර් රුපියල් මිලියන 83ක් වූ විශාම වැටුප් බිල 2011වන 
විට මිලියන 99,961යි. 2050 ෙවද්දී එය ටිලියන 4ක් -රුපියල් 
බිලියන 4,000ක්- දක්වා ඉහළ නැංෙවනවා. 

විශාම වැටුප් සම්බන්ධෙයන් ෙමවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් 
ඇති වන බව හැෙට් දශකෙය් සිට ෙම් දක්වාම සිටි දූරදර්ශී 
පාලකයන්ට අවෙබෝධ වුණා. ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මහතාෙග් සිට ෙම් දක්වා අවස්ථා කීපයකදීම ඒ බව ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා. නමුත්, බලය රැක ගැනීෙම් ෙද්ශපාලන අරමුණ නිසා ඒ 
කිසිවක් කියාවට නැංවීමට හැකි වුෙණ් නැහැ. ඒකට අෙප් පක්ෂ 
ෙදකම අය වග කියන්න වුවමනායි.  

ඇත්ෙතන්ම ෙමවැනි බරපතළ තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න  
අපට ශක්තිය තිෙබනවාද? අපට ශක්තිය නැත්නම් සිදු ෙවන්ෙන් 
කුමක්ද?  සිදු වන්ෙන් අනාගතෙය් විශාම ගන්නා රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුප් ෙගවීමට ෙනොහැකි වීමයි. අප රජෙය් 
රැකියා ලබා ෙදන තරුණ තරුණියන් අතර මං කරන්න  බැහැ. 
රජෙය් ෙසේවකයන් එවැනි අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් කරන්නට 
අපට දායක වන්න බැහැ. අප කටයුතු කරන්ෙන් රජෙය් 
ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කරන්නයි. ඔවුන්ෙග් විශාම දිවිය සුරක්ෂිත 
කරන්නයි.  

රාජපක්ෂ ෙරජිමය විද්යාත්මක පදනමකින් ෙම් ගැන ෙසොයා 
බැලුෙව් නැහැ. ඔවුන් රාජ්ය ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත් ෙද්ශපාලන 
ජනපියත්වය ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාව මතයි. නමුත් සැබෑ 
තත්ත්වය  නම්, ෙම් පසුබිම මත 2005 වසෙරන් පසු බඳවාගත් 
කිසිම රාජ්ය ෙසේවකෙයක් ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් ෙගවීමට 
අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ෙනොමැති බවයි. අපට ඒ කාලය ෙවනුෙවන් 
මුදල් තිෙබ්ද කියන කාරණය විශාල පශ්නයක්. ෙම් ගැටලුව ඇති 
වන්ෙන් තව අවුරුදු 30කින් පමණ නිසාත්, පශ්නයට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවන්ෙන් ඒ කාලය වන විට බලෙය් සිටින ආණ්ඩුවට 
නිසාත් ''අපට ෙමොකද?'' කියා පසු ගිය ආණ්ඩුව හිතන්න ඇති.  
නමුත් ඔවුන් ෙම් ෙසල්ලම් කෙළේ රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් අනාගත 
සුරක්ෂිතභාවය සමඟයි; රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම ජීවිතය 
සමඟයි.  අවාසනාවකට කිසිම වෘත්තීය සංවිධානයක් ෙම් ගැන 
දැනුවත් වී සිටිෙය් නැහැ.  අපටද ෙම් ෙතොරතුරු අනාවරණ  වුෙණ් 
බලයට පත් වීෙමන් පසු ඒ ගැන ෙසොයා බලන අවස්ථාෙව්දීයි.  

ෙමය ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
කිසි විෙටක ඒ ආකාරෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් අනාගතය 
පරදුවට තබා ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්ෙන් නැහැ.  රෙට් 
ජනතාවෙග් අනාගතය උගසට තබා ජනපිය ෙද්ශපාලනෙය් 
ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. අප කටයුතු කරන්ෙන් තව දශක ගණනාවක් 
ඉදිරියට රෙට් ජනතාවෙග් අනාගත සුරක්ෂිතතාව තහවුරු 
ෙකෙරන ආකාරයටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් 
සම්බන්ධව ෙම් දිනවල විවිධ අය විවිධ පචාර ෙගන යනවා.  විශාම 
වැටුප අෙහෝසි කිරීමක් ගැන කථා කරනවා. අලුතින් බඳවා ගන්නා 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් අෙහෝසි කිරීමක් කිසිෙසේත්ම 

සිදුෙනොවන බව මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
අප ෙම් ෙවෙහෙසන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප 
සුරක්ෂිතව ලබා දීමට මිස, එය අෙහෝසි කිරීමට ෙනොෙවයි. ෙම් 
නිසායි අරමුදල් සහිත විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් පිළිබඳව අප ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කෙළේ. අප ෙවෙහෙසන්ෙන් 
අරමුදල් රහිත කමයක් ෙවනුවට අරමුදල් සහිත කමයක් හඳුන්වා 
ෙදන්නයි;  unfunded liability කමයක් ෙවනුවට funded liability 
කමයක් කරා යන්නයි. ඒකයි අපෙග් සංෙශෝධනය. ෙමවැනි 
කමෙව්දයක් මඟින් රජෙය් ෙසේවයට බැඳුණු දිනෙය් පටන් ඒ ඒ 
ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් අරමුදලක් ෙගොඩ නැං ෙවනවා.   

අප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිෙය් ෙම් නව කමෙව්දය පිළිබඳව 
ලබන ජනවාරිෙය් වෘත්තීය සමිති සමඟ ගැඹුෙරන් සාකච්ඡා 
කරන්නයි. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කළ යුතු කරුණක් 
තිෙබනවා. දැනට පවතින විශාම වැටුප් කමය කිසිෙසේත්ම ෙවනස් 
වන්ෙන් නැහැ. දැන් සිටින හැම රාජ්ය ෙසේවකෙයකුටම ඒ විශාම 
වැටුප ලැෙබනවා. වත්මන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් 
කමය ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක ෙවනවා. ශතයක් අඩු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙවනසක් සිදු ෙකෙරන්ෙන් අලුතින් බඳවා 
ගන්නා ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම වැටුප් කමෙව්දෙය්යි. එයත් 
කමෙව්දෙය් ෙවනසක් පමණයි. විශාම වැටුප් අෙහෝසි කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. නව කමෙව්දය සැකසීම සඳහා අප වෘත්තීය සමිති 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන්ද සමන්විත ඉහළ ෙපෙළේ කමිටුවක් පත් 
කරනවා.  දැනට කියාත්මක විශාම වැටුප් කමය වාෙග්ම ෙවනත් 
රටවල කියාත්මක විශාම වැටුප් කම ගැන ඒ කමිටුවට අවධානය 
ෙයොමු කරනවා.  

පසු ගිය ෙසනසුරාදා පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී සමන් රත්නපිය 
මහතා නව කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කළා. තවත් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් දැනට ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා සියල්ල ෙම් 
කමිටුවට ගැඹුරින් සලකා බැලිය හැකියි. ෙමවැනි ආරක්ෂිත 
කමෙව්ද  ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල කියාත්මක ෙවනවා.  
සමහර රටවල තමන්ෙග් විශාම වැටුප ලබා ගන්නා ආකාරය 
පිළිබඳ තීරණ කිරීෙම් හිමිකම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට හිමි ෙවනවා. 
සමහරු එකවර මුදල් ලබා ගන්නවා. තවත් සමහරු මාසික 
වැටුපක් ෙලස ලබා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල දැනට පවත්නා අරමුදල් රහිත සමාජ ආරක්ෂණ කමෙව්ද 
කඩා වැෙටමින් තිෙබන බවත් අප අමතක කළ යුතු නැහැ.  

ඊට ෙහොඳම උදාහරණය සපයන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයයි.  ඔවුන්ෙග් සමාජ ආරක්ෂණ සහ ආබාධිත  භාරකාර 
අරමුදල දැවැන්ත අර්බුදයකට මුහුණ දී තිෙබනවා.  2034 ෙවද්දී 
ෙම් අරමුදල අකර්මණ්ය වන බව එහි භාරකරුවන් දැන් පකාශ කර 
තිෙබනවා. They become insolvent by 2034.  It is a big 
political question as to how they are going to fund it. ෙම් 
සියලු කරුණු සලකා බලා ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම ජීවිතය 
වඩාත් සුරක්ෂිත ෙකෙරන හා ඔවුන්ට වැඩි පතිලාභ ලැෙබන 
අයුරින් පමණක් ෙනොව, නවීන ෙලෝකයට සරිලන අයුරින්ද ෙම් 
කමෙව්දය සකස් කිරීම ඒ කමිටුවට පැවෙරන වගකීමක්.  කමිටුව 
විසින් නව කමෙව්දයක් සකස් කළ පසු ඒ පිළිබඳව සියලු වෘත්තීය 
සමිති සහ ෙසේවක නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර 
ඔවුන්ෙග්ද එකඟත්වය ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
අප කටයුතු කරනවා. ඒ කමෙව්දය කියාත්මක කරන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකඟත්වය ලැබීෙමන් පසුවයි.   

ඒ නිසා ෙමම නව කම ෙව්දය පිළිබඳව කවුරුත් අනියත බියක් 
ඇති කර ගත යුතු නැහැ. අපට අවශ්ය රජෙය් ෙසේවක, ෙසේවිකාවන් 
ආරක්ෂා කරන්න මිසක් ඔවුන්ව දුර්වල කරන්න ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන්න මිස අනාථ කරන්න ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ෙගන, ඊට මුහුණ දිය හැකි පරිදි ෙම් නව 

1901 1902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කමෙව්දය සකස් කළ යුතුයි. එය සකස් කිරීෙම් කියාවලිය වෘත්තීය 
සමිති නිෙයෝජිතයන්ද හවුල් කර ෙගන විවෘත හා විනිවිද ෙපෙනන 
අයුරින් අප සිදු කරන්ෙන් ඒ නිසායි. 

ෙම් නව කම ෙව්දය ගැන එකඟත්වයකට එළැෙඹන අතරතුරදී 
අප වත්මන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් සඳහා පතිපාදන 
ෙවන් කිරීම සම්බන්ධවද සැලසුම් කළ යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2005 වසෙරන් පසු බඳවා ගත් රජෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් පිළිබඳවයි. ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් සුරක්ෂිත  කිරීම 
අෙප්  වගකීමයි. අප ඒ වගකීමත් ඉෂ්ට කරන බව මම සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධන හා චකෙල්ඛ 
ෙවනස් කිරීම ගැනත් අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක 9ක තත්ත්වයට ඉහළ නැංවීමට  
අප රටක් වශෙයන් ෙවෙහසිය යුතුයි. ඒ මඟින් 2031 වසර වන විට 
ඉහළ ආදායම් ලබන රාජ්යයක තත්ත්වයට පත්වීමට අප සැරසිය 
යුතුයි. පුරවැසියන් වශෙයන් අප සියලු ෙදනාම ඒ ඉලක්ක සපුරා 
ගැනීමට ඇප කැප වී කටයුතු කළ යුතුයි. 2005 වසෙරන් පසු බඳවා 
ගත් රාජ්ය ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම දිවිය සුරක්ෂිත කරලිය 
හැක්ෙක් ඒ මාර්ගෙයනි. If we raise our GDP, we can then find 
enough funding for those who joined the Government 
Service after 2005.  එෙසේ ෙනොමැතිව "රාජ්ය ෙසේවක විශාම 
වැටුප් කප්පාදු ෙනොකරනු" කියමින් සටන් පාඨ කිව්වාට ඔවුන්ෙග් 
විශාම වැටුප් සුරක්ෂිත ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සැබෑ තත්ත්වය අවෙබෝධ කරෙගන, දුරදර්ශීව රට ෙවනුෙවන් තම 
යුතුකම් ඉටු කරන ෙලස මම සියලු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

දැනට රාජ්ය ෙසේවයට ලබා ෙදන දීමනා මූලික වැටුපට එකතු 
කිරීම සහ විෂමතා ඉවත් කළ විධිමත් වැටුප් ව හයක් කඩිනමින් 
ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ අප සාකච්ඡා කළා. අප බලයට පැමිණි විගස 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් දස දහසකින් වැඩි කළ බව 
ඔබ දන්නවා. විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව්දී විශාම වැටුප් සකස් 
කරන්ෙන් ෙම් දීමනාව සහිතවයි. ඒ නිසා විශාමිකයන්ට 
අඩුපාඩුවක් වන්ෙන් නැහැ. බැංකු ණය ලබා ගැනීෙම්දී ෙම් දීමනාද 
සැලකිල්ලට ගත යුතු බව  අප බැංකු ෙවත දන්වා තිෙබනවා. ඊට 
අවශ්ය චකෙල්ඛයන්ද නිකුත් කර තිෙබනවා.  

දැන් අපට ඉතිරිව ඇත්ෙත් ෙම් දීමනා මූලික වැටුපට එක් කිරීම 
පමණයි. අපට අවශ්යව ඇත්ෙත් ඉතා ඉක්මනින් ෙමය ඉටු 
කරලීමටයි. ඒ නිසා ඊට අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ෙසොයා ගැනීමට අප 
කියා කරමින් සිටිනවා. ආරම්භක අදියරය හැටියට ලබන වසෙර් 
ආරම්භෙය්දීම රුපියල් 2,000ක් මූලික වැටුපට එක් කිරීමට අප 
කියා කරනවා. අදියෙරන් අදියර ෙමම කටයුත්ත සිදු කිරීමට හැකි 
ෙවතැයි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප උත්සාහ කරන්ෙන් 
අදියරයන් තුනකින් ෙමම කටයුතු සිදු කරන්නයි. 

අද උෙද් මා වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් මුණ ගැහිලා එද්දී 
සමහරු ඇහුවා, ෙමම මූලික වැටුපට එකතු කරන මුදල රුපියල් 
2,500ක් කරන්න බැරිද?" කියලා. මම කිව්වා,"ඒක භාණ්ඩාගාරය 
එක්කයි, මුදල් ඇමතිතුමා එක්කයි සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ ගැන 
දැනුම් ෙදන්නම්" කියලා.  

ෙමතැනදී අප රජෙය් ෙසේවක වැටුප් පිළිබඳවත්, වැටුප් විෂමතා 
පිළිබඳවත් ගැඹුරින් විමසා බැලිය යුතු බව අෙප් හැඟීමයි. ඒ නිසා 
ජාතික වැටුප් ෙකොමිසම යළි සථ්ාපිත කිරීමට අප කියා කරනවා. 
සියලු කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් පිළිබඳ 
පරිපූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කිරීෙම් වගකීම ජාතික වැටුප් 
ෙකොමිසමට අප ලබා ෙදනවා. වාර්තාව සැකැසීම සඳහා මාස 06ක 
කාලයක් ඔවුන්ට ලබා දීමට අප බලාපාෙරොත්තු ෙවනවා.  

අගහාර රක්ෂණය ගැනත් වෘත්තීය සමිති අදහස් පකාශ කළා. 
පසු ගිය සමෙය් අගහාර රක්ෂණෙය් මුදල් අවභාවිත කර ඇති 
ආකාරය පිළිබඳ අප ෙසොයා බලනවා. ඒ ගැන සියලු ෙතොරතුරු 
ජනතාවට ෙහළි කරනවා. අෙප් පංචවිධ පතිපත්ති පකාශෙය්ත් ෙම් 
රක්ෂණය ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා.  අප පතිපත්ති පකාශනෙය් 
සඳහන්ව ඇති පරිදි අගහාර රක්ෂණයට අදාළ පතිලාභ පමාණය 
වැඩි කිරීමටත්, විශාමිකයන්ට අගහාර පතිලාභ හිමිකම් ලබා 
දිමටත් පියවර ගන්නවා. ආරම්භක පියවර ෙලස 2016 ජනවාරි 
සිට විශාම ගන්නා සියලු අයට අගහාර රක්ෂණ පතිලාභ හිමිකම් 
අප ලබා ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම කාරක සභා 
අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි පශ්න මතු කරන්නයි. එයට අදාළව 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙයන් පසුව ෙදසැම්බර් 19 ෙවනිදා 
 ඡන්දය ෙදනවාද, නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ෙම්වාට 
වැඩ වර්ජන කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් කාරක සභා අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන් ෙම්වා සාකච්ඡා කරලා සංෙශෝධනය කරන්නයි. 
ඒෙකන් අපි පෙයෝජන ගන්නට ඕනෑ. හුඟාක් ෙහොඳ අදහස් හැම 
පැත්ෙතන්ම ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

අෙප් සාකච්ඡාෙව්දී මෑන්පවර් ෙසේවකයන් ස්ථිර කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්ද අවධානය ෙයොමු වුණා. මෑන්පවර් කමයත් පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් මගඩියක්. ඒ හරහා විශාල වශෙයන් අකමිකතා 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ටද අසාධාරණ සිදු වුණා. 
දැනට මෑන්පවර් ෙසේවකයන් ස්ථිර ෙනොකර ඇත්ෙත් ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් පමණයි. විදුලි සංෙද්ශ ඇමතිතුමාත්, 
ෙටලිෙකොම් සභාපතිතුමාත් දැනටමත් ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා 
බලමින් සිටිනවා. ඒක එක සැෙර්ම කරන්නට බැරි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. හැකි ඉක්මනින් ෙම් ගැටලුව විසඳන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව, කල් බදු සඳහා වූ තක්ෙසේරු ගාස්තු සහ 
ආදායම් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්ද ෙමහිදී අදහස් දැක්වුණා. 
එක්වරම ෙම් ආකාරෙයන් ගාස්තුව වැඩි කිරීම වාහන හිමියන් 
අපහසුවට පත් ෙකෙරන තීරණයක් බව ලංකා ෙපෞද්ගලික බස් 
හිමියන්ෙග් සංගමය, අන්තර් කලාප බස් සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය 
සමිති ෙපන්වා දුන්නා. අප ෙම් පිළිබඳව යළි සලකා බැලීමට 
සූදානම්.  ඒ ගාස්තුව පිළිබඳව යම් කිසි සංෙශෝධනයක් කරන්න 
වුවමනා නම්,  මුදල් ඇමතිතුමා ඒක කරන්න ලැහැස්තියි.  අදාළ 
පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට අවසන් තීරණයකට එළැෙඹන 
තුරු අන්තර් කාලීන පියවර කිහිපයක් ගැනීමට අපි තීරණය කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ආදායම් බලපත ගාස්තුව වැඩි කිරීම සියයට 
25 සිට 15 දක්වා පහත ෙහළනවා. දුම් පරීක්ෂණය සඳහා රුපියල් 
1,500ක අන්තර් කාලීන ගාස්තුවක් නියම කරනවා. කල්බදු සඳහා 
වාහනයකට අය කරන තක්ෙසේරු ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් 
දක්වාත්, තීෙරෝද රථ හා ෙමෝටර්සයිකල් සඳහා තක්ෙසේරු ගාස්තුව 
රුපියල් 3,000ක් දක්වාත් පහළ දමනවා.  

ෙම් සියල්ලම අෙප් ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාම සාකච්ඡා 
කරලා ගත් තීරණ.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් තීරණ  ගන්න තිබුෙණ් 
ෙම්  සාකච්ඡාවලට "ඔව්, නැහැ" කියන නිලධාරින් කැඳවලා. ෙම් 
සඳහා  රෙට් විශාල වර්ජනයක් ඇති කරන්නට වුවමනාවක් නැහැ.  

ෙම් සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණු බැංකු ෙසේවක සංගම් පැවසූෙව් 
බැංකුවලට උගස් ගැනීෙම් සීමාවන් පැනවීම හා ලීසින් කටයුතු 
බැංකුවලින් ඉවත් කිරීම  සුදුසු ෙනොවන බවයි. මම ෙම් පිළිබඳව 
පසු ගිය සතිෙය් රාජ්ය බැංකු පධානීන් හා බැංකු ක්ෙෂේතෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති සමඟත් සාකච්ඡා කළා. 
මුදල් අමාත්යතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා.  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති සමාගම් සමඟත් සාකච්ඡා කළා.  අප 
බැංකු ෙසේවක සංගම්වලින් ඉල්ලා සිටින්ෙන් තම තමන්ෙග් 

1903 1904 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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බැංකුවල සභාපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට අපට ෙපොදු 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලසයි. එවිට අපට ෙපොදු තීරණයක් 
කියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව හිමි ෙවනවා.  

ෙමහිදී අවධාරණය කළ යුත්ෙත් බැංකුවල ආදායම් පහළ 
වැෙටන ආකාරෙය් කිසිදු තීරණයක් අප කියාත්මක ෙනොකරන 
බවයි. බැංකුවලට හානි කර කිසිදු කියාවක් අප සිදු කරන්ෙන් 
නැහැ. අපට අවශ්ය ෙම් බැංකුවල තත්ත්වය තව තවත් ඉහළ 
නැංවීමටයි. බැංකුවල ආදායම් වැඩි කිරීමටයි.  ඒ සම්බන්ධව අතුරු 
වාර්තාවක් දැනටමත් ලංකා බැංකුෙව් සභාපති ෙරොනල්ඩ් ෙපෙර්රා 
මහතා අප ෙවත ලබා දී ඇති බව මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
ඒ ගැන මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්ත් නිෙයෝජිතයන් සමඟ කථා කළා. ඒ හැම ෙදනාම එකඟ 
වුණු කරුණු තිෙබනවා. මම ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්ෙන්  නැහැ. ෙම් ලිපිය අනුව කියා කරනවා කියලා අපි 
කියන්නට කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ගිණුෙමන් රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා 
වැඩි මුදලක් ගැනීෙම්දී සියයට 2ක බද්දක් අය කිරීම පාෙයෝගික 
ෙනොවන බව වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් දැන්වූවා. ෙම් කරුණු 
ගැන මම අද මහ බැංකුෙවන් වාර්තාවක් කැඳවා තිෙබනවා. ඒ 
වාර්තාව අනුව සංෙශෝධන සිදු කරන්නට වුවවමනා නම්, ඒවා 
කරන්නට ලැහැස්තියි.  බැංකුවල මුදල් ඉතිරි කිරීම් දිරි ගන්වන 
පියවර මිස අෛධර්ය කරවන පියවර අපි ගන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය 
බැංකුවල තත්ත්වය පිටින් ෙපෙනන තරමට යහපත් නැහැ. රජෙය් 
ගිණුම්වලින් යැෙපන්නට පුළුවන් බව දන්නා නිසා රාජ්ය බැංකු 
තරගකාරී ෙලස  ඉදිරියට යන්නට කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා රාජ්ය බැංකුවල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීත්වය ඉහළ 
නැංවීමට අප කියා කළ යුතුයි. ඒ සදහා රාජ්ය බැංකු ෙසේවාවන්ට 
සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්නට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අදාළ යහපත් ෙයෝජනා ලබා 
ෙදන ෙලසත් මම බැංකු ෙසේවක සංගම්වලින් ඉල්ලා සිටින්නට 
කැමැතියි.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට බලපාන කරුණු කිහිපයක් 
ගැනත් අප සාකච්ඡාෙව්දී අවධානය ෙයොමු වුණා. රුපියල් 2,500ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දීමට අවශ්යම නීතිමය පතිපාදන සැලසීම 
සහ දින පෙහේ ෙසේවෙය්දී කියා කළ යුතු ආකාරය ගැනත් ෙමහිදී 
අදහස් හුවමාරු වුණා. රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩිවීම සියයට 
100ක්ම සිදු වූෙය් නැති බව අපි දන්නවා. ඒ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ 
ෙකෙරන ආකාරෙය් නීතිරීති අප පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කම්කරු ඇමතිතුමා දැනට ඒ 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් එය 
සම්මත කර ගැනීම අෙප් යුතුකමක්.  ලබන මැයි මාසය වන විට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලු ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට ෙම් වැටුප් 
වැඩිවීම ලබා ෙදනවා.  

වැවිලි කර්මාන්ත අංශෙය්  වැවිලි සමාගම් සමඟත් වැටුප් 
වැඩිවීම ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යන බවත්, ඒ සම්බන්ධව 
එකඟත්වයට පැමිණි බවත් අෙප් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා ඇමතිතුමා මට දැනුම් දුන්නා. 

දින පෙහේ සතිය කියාත්මක කිරීම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ටත්, 
හාම්පුතුන්ටත් පහසුවක් බව අප දන්නවා. නමුත් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් මූලික අයිතීන්ට ෙමන්ම නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවටද 
හානියක් ෙනොවන අයුරින් ෙම් කාර්යය සිදු කිරීම  අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. ඒ ගැන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වෘත්තීය සමිති 
සහ හාම්පුතුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. පැය අෙට් ෙසේවා මුරය ෙවනස් කිරීමට කිසිම 
ෙයෝජනාවක් නැහැ. එෙහත් දැනටත් සමහර අංශ ෙවන කමයකට 
තමයි ෙසේවෙය් ෙයෙදන්ෙන්, හාම්පුතුන්ෙග් සහ වෘත්තීය සමිතිවල 
එකඟත්වය ඇතිව. ඒවා ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි බාධා කරන්න 
උවමනා නැහැ.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අනියම් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ස්ථිර කිරීෙම් 
කාලය දීර්ඝ කිරීම ගැනත් වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් සිය 
සැලකිල්ල ෙයොමු කළා. කලින් පැවැතිෙය් දින 180ක සීමාවක්. ඒ 
සීමාව දින 360 දක්වා දීර්ඝ ෙනොකරන ෙමන් වෘත්තීය සමිති 
ඉල්ලා සිටියා. සීමාව දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව කිසිදු නීතියක් තවම 
සම්මත කර ෙගන නැහැ. අප නීති සම්මත කර ගන්ෙන් වෘත්තීය 
සමිති සමඟ සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් එකඟත්වයකට පැමිණීෙමන් 
පසුවයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන කලබල ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා සහ මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමා ෙපෞද්ගලික අංශයට බලපාන සියලු කරුණු පිළිබඳව 
වෘත්තීය සමිති සමඟ වැඩි දුර සාකච්ඡා කරන බවත් මම සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

දැනට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙමන්ම රාජ්ය අංශෙය්ද ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් සඳහා අවම වැටුප් නියම ෙකොට තිෙබනවා. නමුත් 
අෙප් අරමුණ ඒ තත්ත්වය තවත් වැඩිදියුණු ෙකොට අවම ජීවන 
වැටුපක් නියම කිරීමටයි. ඒ අනුව යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් 
පවත්වා ෙගන යා හැකි වැටුපක් තීරණය ෙකෙරනවා. රජෙය් හා 
ෙපෞද්ගලික අංශවල ෙසේව්ය හා ෙසේවක අංශ සමඟ සාකච්ඡා කර 
ඉදිරි වසර පහ ඇතුළතදී අවම ජීවන වැටුපක් නියම කිරීමට අප 
කටයුතු කරනවා. ෙමය සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවම ලබන 
සුවිෙශේෂී ජයගහණයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුවට ඍජුවම සම්බන්ධ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය 
සමිති සමඟ අප නිරන්තර සාකච්ඡා පවත්වනවා. ජාතික වෘත්තීය 
සමිති ෙපරමුණත් දැන් ෙම් සාකච්ඡාවලට එක් වී තිෙබනවා. අපි 
කැමැතියි, අෙනක් වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනත් ඒ සමඟ එකතු 
ෙවලා, අෙප් කම්කරු ඇමතිතුමා එක්කත්, රාජ්ය පරිපාලන 
ඇමතිතුමා එක්කත් මාස ෙදකකට සැරයක් ෙම් කරුණු ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා නම්.  

අප ආණ්ඩු කරන්ෙන්, ලිච්ඡවි සම්පදාය අනුව බව මම අවස්ථා 
ගණනාවකදී පකාශ කළා. ෙම් අවස්ථාෙවනුත් පැහැදිලි වන්ෙන් 
එයයි. අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. අපි අදත් වෘත්තීය 
සමිති නිෙයෝජිතයන් ගණනාවක් සමඟ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා.  

සමඟිෙයන් රැස්වී, සමඟිෙයන් සාකච්ඡා ෙකොට සමඟිෙයන් 
විසිර යෑම අපෙග් පාලන පිළිෙවතයි. අපි ෙමවර අය වැෙයන් 
ආරම්භ කෙළේ අලුත් ගමනක්. ෙම් ෙනොනගතය ඉවර ෙවන්ෙන් 
2016 අවසානෙය්දී. 2017දී අපි අලුත් වර්ෂයකට යනවා. සෑම 
පශ්නයක්ම සාකච්ඡාෙවන් හා සම්මුතිෙයන් විසඳා ගැනීම  අෙප් 
අෙප්ක්ෂාවයි. අපි එෙසේ කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික න්යාය පත අපට 
නැති නිසායි. අෙප් එකම න්යාය පතය රටටත්, ජනතාවටත් 
යහපතක්ම සිදු කිරීමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය සාකච්ඡාවන්හිදී වෘත්තීය 
සමිති මතු කළ සියලු කරුණුවලට අප සාධනීය විසඳුම් ලබා දී 
තිෙබනවා. තවත් කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරන්නට එකඟ වී 
තිෙබනවා. සමහර කරුණු කාරණා ගැන තීරණ තීන්දු ගන්නා 
කමිටුවලට වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයින් සහභාගි කරවා ගැනීමට 
එකඟ වී තිෙබනවා. සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් පශ්න විසඳා 
ගැනීමට එක් වූ සියලු වෘත්තීය සමිතිවලට මම මාෙග් පසාදය පළ 
කරන්නට කැමැතියි.  

ජනතාව අපට බලය ලබා දුන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් ෙසේවය 
කරන්නයි. අප ඒ ෙසේවය සඳහා කැප ෙවනවා. ජනතාව අප ගැන 
තැබූ බලාෙපොෙරොත්තු අප ඒ අයුරින්ම ඉටු කරනවා.  

අප කල්පනා කරන්ෙන් ෙකටි කාලීන ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගැනීමට ෙනොෙවයි. රට ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි. රට ෙම් පත් වී 
තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය වටහා ගැනීමට අප අසමත් වුවෙහොත්, අප 
කාටත් සිදු වන්ෙන් පසුතැවිලි වීමට පමණක් ෙනොෙවයි; අප සියලු 
ෙදනාටම සිදු වන්ෙන් විනාශ වීමටයි.  

1905 1906 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා අපි ගතානුගතික විධියට කල්පනා ෙනොකර, යම් කැප 
වීමකින් ඉදිරි වසර කිහිපය උෙදසා අවශ්ය පතිපත්ති තීරණය 
කරමු. ඒ ඔස්ෙසේ කටයුතු කරමු. ඒ බව අවධාරණය කරමින්, මම 
රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, හැම විටම කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන ෙලසයි; 
ජනවාරි 8 වන දා විප්ලවය ආපසු හැරවීමට ඉඩ ෙනොදී රට 
ෙවනුෙවන්, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් තීරණ ගන්නා ෙලසයි.  

ශී ලංකාෙව් අභිමානය ඉහළට ඔසවා තබමින්, සංවර්ධිත රටක් 
ෙලස දිදුලන්නට හැකි වන්ෙන් අලුත් අදහසින් ෙපෝෂිතව, අලුත් 
මාවතක ගමන් කිරීෙමන් පමණයි. "අලුත් අලුත් දෑ ෙනොතනන 
ජාතිය  ෙලොව ෙනොනඟී" යනුෙවන් කුමාරතුංග මුනිදාස මහතා 
සඳහන් කෙළේ, ඒ නිසායි. "අලුත් අලුත් දෑ ෙනොසිතන ජාතිය ෙලොව 
ෙනොනඟී" කියා ඊට අලුත් අර්ථ කථනයක් ලබා දීම සුදුසු 
වන්ෙන්ත් ඒ නිසාමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ෙයෝජනා ෙදකකින් මුදල් 
ඇමතිතුමා ලබා දීලා තිෙබන සහන ගැන ආපසු මතක් කිරීමට මම 
කැමැතියි. විශාමිකයන් සඳහා අෙපේල් මාසෙය්දී රුපියල් 1,000ක් 
වැඩි  කළා. සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කළා. ගෑස ්සිලින්ඩරයක මිල 
රුපියල් 300කින් අඩු කළා. කිරි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 61කින් 
අඩු කළා. පාන් පිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 12.50කින් අඩු කළා. 
සීනි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කළා. මුං ඇට කිෙලෝවක 
මිල රුපියල් 40කින් අඩු කළා. හාල්මැස්සන් කිෙලෝ එකක මිල 
රුපියල් 15කින් අඩු කළා. ගෑම් 400 පමාණෙය් සස්ටජන් එකක 
මිල රුපියල් 100කින් අඩු කළා. ටින් මාළු මිල රුපියල් 60කින් අඩු 
කළා. උම්බලකඩ කිෙලෝවක මිල රුපියල්  200කින් අඩු කළා. 
මිරිස් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 25කින් අඩු කළා. භූමි ෙතල් 
ලීටරයක මිල රුපියල් හයකින් අඩු කළා.  ඒ අනුව ගෑස්, කිරි පිටි, 
පාන් පිටි, සීනි, මුං ඇට, හාල්මැස්සන්, සස්ටජන්,  ටින් මාළු, 
උම්බලකඩ, මිරිස් හා භූමි ෙතල් කියන ෙම් සියල්ෙල්ම මිල අඩු 
කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව දීමනාව 
රුපියල් 1,000කින් ඉහළ යැව්වා. රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා වූ 
ෙගොවි ණය සියයට 50ක් කපා හැරියා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් 
තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක ෙපොලියක් දුන්නා. ගැබිනි මව්වරුන්ට 
රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් දුන්නා. විවාහ ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ගාස්තුව රුපියල් 5,000 සිට රුපියල් 1,000 දක්වා අඩු කළා. වී 
කිෙලෝවට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දුන්නා. අර්තාපල් 
කිෙලෝවට රුපියල් 80ක සහතික මිලක් දුන්නා. ෙත් හා 
රබර්වලටත් සහතික මිලක් දුන්නා, ෙත් දළු කිෙලෝවට රුපියල් 
80ක් සහ රබර් කිෙලෝවට රුපියල් 350ක් වන ෙලස. රජෙය් 
බැංකුවලට උකස් කර තිබුණු රුපියල් ලක්ෂ ෙදකට අඩු 
වටිනාකමින් යුතු ස්වර්ණාභරණ ෙවනුෙවන් වූ ෙපොලිය කපා 
හැරියා. උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් ආදායම් රුපියල් 
750,000ක් දක්වා වැඩි කළා. ජංගම දුරකථන රීෙලෝඩ් බද්ද 
අෙහෝසි කළා. 1,000cc ධාරිතාවට අඩු එන්ජින් සහිත ෙමෝටර් රථ 
සඳහා වන බද්ද සියයට 15කට අඩු කළා. ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය 
රුපියල් ෙකෝටි 9,100 සිට රුපියල් ෙකෝටි 256 දක්වා කපා හැරියා. 
ආබාධිත රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ පහක 
උපරිමයකට යටත්ව "විරුදිරිය" නමින් විෙශේෂ බැංකු ණය කමයක් 
ඇති කළා. ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ දහයක ජීවිත 
රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දුන්නා. ෙකඩිට් කාඩ් ණය ෙපොලිය 
සියයට අටක් දක්වා අඩු කළා. ඉන්ධන මිල අඩු කළා.  

ෙමෙසේ ලබා දුන් ඒවා ගැන කියන්න ගිෙයොත්, මට තව පැය 
භාගයක් පමණ ගත ෙව්වි. ඒ නිසා මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
කරුණු ගැන සලකා බලා අපි  ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා 
ඉදිරියට යමු කියා ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙගන් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට කාරක සභාෙව් කටයුතු. 
 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற  [மாண் மிகு சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 
Considered further in Committee. - 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman)  
දැන් කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
[பி.ப. 2.35] 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நைடெப கின்ற 

காணி அைமச்சு, கமத்ெதாழில் அைமச்சு, சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்தில் 
பங்குபற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  எம  நா  ஒ  விவசாய நாடாகும். இந்த 
நாட் ேல விவசாயிக ம் விவசாய நிலங்க ம் பா காக்கப் 
பட ேவண் ய  ஒ  கட்டாயமாகும். எம  மக்கள் 30 
வ டகால த்தத்தினால் பல்லாயிரக்கணக்கான 
உயிர்கைள ம் வாழ்ந்த நிலங்கைள ம் வாழ்வாதாரங் 
கைள ம் இழந்தி க்கின்றார்கள். த்தம் வைடந் ம் 
இப்ேபா  மீளக்கு யமர யாமல் பல இன்னல்கைள ம் 
கஷ்டங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இவர்க ைடய மீள்கு ேயற்றங்கள் ெசய்யப்பட் , 
வாழ்வாதார உதவிகள், காணிகள் ேபான்றைவ வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இன்  அவர்கள் பாரம்பாியமாகச் ெசய் வந்த 
விவசாய நிலங்கள் அபகாிக்கப்பட்ட நிைல ம் 
அபகாிக்கப்ப கின்ற நிைல ேம காணப்ப கின்ற . 

50 வ டங்க க்கு ன்  வழங்கப்பட்ட அரச 
அத்தாட்சிப்பத்திரம், அரச அ மதிப்பத்திரம் என்பவற் டன் 
அம்பாைற மாவட்டத் தமிழ் மக்கள் அவர்கள  காணிகளில் 
ெநற்ெசய்ைக, ேமட் நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைக ேபான்றவற்றில் 
ஈ பட் வ ம் நிைலயில் வனவளத் திைணக்களத்தினர், 
விவசாயிக டேனா அரச அதிகாாிக டேனா மற் ம் 
பிரேதச, மாவட்டச் ெசயலாளர்க டேனா அல்ல  மக்கள் 
பிரதிநிதிக டேனா கலந்தாேலாசிக்காமல் தான்ேதான்றித் 
தனமாக இம்மக்களின் காணிகைள அபகாித் , அவர்கைள 
விவசாயம் ெசய்யவிடாமல் தைடெசய்வைத ஒ  பார ரமான 
ெசயலாகேவ நான் க கின்ேறன்.  ஆதலால், 
ெபா மக்களின் காணிகைள வழங்கி அவர்க க்கு வழங்கி, 
அவர்கள் விவசாயம் ேமற்ெகாள்வதற்கான நிரந்தர 
அ மதியிைன வழங்கேவண் ெமன இவ் யர் 
சைபயி டாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இதன் லம் 
உள் ர் மக்களின் உற்பத்திைய அதிகாித்  மக்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரத்திைன உயர்த்த வழிேகாலலாம் 
என்பதைன ம் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

1907 1908 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, அரச வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் லம் அம்பாைற மாவட்டத்தின் வட்டம  
எ ம் பிரேதசத்திேல ேமய்ச்சல் தைரயாகப் பிரகடனப் 
ப த்தப்பட் ள்ள காணி தற்ேபா  ஆக்கிரமிப் க்குள்ளாகி 

ள்ள . ேம ம், ஆைலய ேவம் , தி க்ேகாவில் பிரேதச 
ெசயலகப்பிாி களில் சுமார் 9,400 பசுக்க ம் சுமார் 13,825 
எ ைமக ம் மக்களால் வளர்க்கப்ப கின்றன. இவற்றி ந்  
ஒ  நாைளக்கு அண்ணளவாக 7,000 லீற்றர் பால் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற . இ ப்பி ம், ஒ க்கப்பட்ட ேமய்ச்சல் 
தைரக் காணிகைள அத் மீறி ஆக்கிரமித்தவர்கள், 
இக்கால்நைடகைள ேமய்ச்ச க்கு அ மதியா  த த்  
நி த் கின்றனர். இச்ெசயலால், இப்பிரேதச மக்கள் 
பாரம்பாியமாகச் ெசய் வந்த மா  வளர்ப்  மற் ம் அத டன் 
இைணந்த ெதாழில்கள் அைனத் ம் பாதிக்கப்ப கின்றன.  
எனேவ, இதற்கான உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார  
(The Hon.  Palitha Range Bandara ) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර   රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2015.12.14  දින - අද දින-  " දවයින 

"පුවත්පෙත් සදහන් කර තිෙබනවා," අගමැතිට විෙරෝධය පෑමට 
ෙදොස්තරලා  ෙකොළඹට රැස්ෙවති" කියා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම් 
පවෘත්තිය පළ කර තිෙබන්ෙන්  ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් එක් 
නිලධාරියකු විසින්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාෙග්ම වරපසාද කඩ 
කිරීමක්.   පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අදහස් දැක්වීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව   
නිෙයෝජනය කරන සියලුම මන්තීවරුන්ට අයිතිය තිෙබනවා. ඒ 
අයිතිය අනුව තමයි ගරු අගමැතිතුමා  පකාශයක් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් පුවත් පත,  ගරු අගමැතිතුමා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ලද 
පකාශය  සම්බන්ධෙයන් ෙමෙලස විෙරෝධය දැක්වීමට  කටයුතු 
කිරීම  සම්බන්ධෙයන් ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තු  වරපසාද 
කමිටුවට ෙයොමු කර කියා මාර්ග  ගත යුතුය කියා මම ෙයෝජනා 
කරනවා.   

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එම කාරණය මම ඉදිරිපත් කරන්නම් අෙප්- [බාධා කිරීමක්] 

Hon. Member, you may continue.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු සභාපතිතුමනි,- 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රෙග බණ්ඩාර මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව 

මම අනුමත කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන  
වරපසාද ෙමොනවාද කියන කාරණය හඳුනාෙගන, ඒ වරපසාදවලට 
ගරු ෙනොකරන කවුරු ෙහෝ ෙව්වා, තරාතිරම ෙනොබලා ඒ අයට 
එෙරහිව නීතිෙය් තිෙබන ආකාරයට පියවර ගන්නය කියා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. Hon. Kodeeswaran, you may continue with 

your submissions now.   
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
எனேவ, இதற்கான உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க 

ேவண் ம் என்பதைன ம் இந்நிைல ெதாடர்ந்  
காணப்ப மானால் நாட் ன் பா ற்பத்திக்குப் பின்னைட  
ஏற்ப ம் என்பதைன ம் இந்த இடத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், கடந்த த்தத்தில் தங்கள் வாசல்கைள ம் 
விவசாய நிலங்கைள ம் விட்  இடம்ெபயர்ந்  ெசன்ற 
மக்கைள அந்தந்த இடங்களில் மீளக் கு யமர்த்த ேவண் ம் 
என் ம் அதற்குாிய ட்  வசதிகள் மற் ம் விவசாயக் 
காணிகள் வழங்குதல் ேபான்ற ேவ  உதவிகைள வழங்க 
ேவண் ம் என் ம் நான் இந்த உயாிய சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

த்தத்தின் காரணமாக ஊன ற்றவர்கள், ெபண் 
தைலைமதாங்கும் கு ம்பங்கள், னர்வாழ்  ெபற்ற உற கள் 
அைனவ க்கும் உாிய ெதாழில்வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித்தர 
ேவண் ம் என் ம் காணி மற் ம் விவசாயத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சுக்க ம் மீள்கு ேயற்றத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சும் இைணந்  இம்மக்க க்கு 
இரண்டைர ஏக்கர் தம் விவசாயக் காணிகைள வழங்குவதன் 

லம் விவசாய உற்பத்திைய உச்சப்ப த் வ டன், 
அவர்களின் மனிதவ  உச்சமாகப் பயன்ப த்தப்ப வதற்குத் 

ண்டேவண் ம் என் ம் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அதன் லம் இவர்கைள இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத 
உயர்த் வதற்கான பங்காளிகளாக மாற்ற ம் 
என்பதனால், இந்நடவ க்ைகக்கு ஆவன ெசய் மா  ெகளரவ 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கைள ம் இவ் யாிய சைபயில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 15 - 20 வ ட காலமாகத் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள எம  தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 217 
ேபைர ம் எவ்வித நிபந்தைனக மின்றி வி தைல ெசய்ய 
ேவண் ெமன ம் அவர்களின் கு ம்பத் டன் ேசர்ந்  
அவர்கள் வாழ்க்ைகைய நடத் வதற்குாிய வாழ்வாதாரங்கைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ெமன ம் நான் இந்த உயாிய 
சைபயில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், 60ஆம் கட்ைட, ஊறணி, ேகாமாாி, தாண் ய , 
சைடயந்தலாைவ, அ க்கம்ைப, தங்கேவலா த ரம், 
காஞ்சிரங்குடா, இ க்குச்ேசைன, இறக்காமம், 
ஆைலய ேவம் , கல் ைன, சம்மாந் ைற, நாவிதன்ெவளி 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் உாிய அதிகாாிகள் பார்ைவயிட் , 

1909 1910 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

குறித்த காணிைய உாியவர்க க்கு வழங்க ேவண் ெமன 
குறிப்பிடப்பட்டெபா ம் அ  நைட ைறப்ப த்தப்படாமல் 
இ ப்பதைனக் கண் க்கின்ேறன். அேதேநரம் இந்தக் 
காணிகள் தி ம்பத்தி ம்ப ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்ற 
சூழ்நிைல ம் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இவ் யாிய 
சைபயான  உாிய அதிகாாிக டன் ெதாடர் ெகாண்  
இ குறித்  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கல் ைனப் பிரேதசத்தி ள்ள விவசாயப் பள்ளக் காணிகள் 
திட்டமிடப்பட்ட ைறயில் நகர அபிவி த்தி என்ற 
ேபார்ைவயில் மண்ணிட்  நிரப்பப்ப கின்றன. இதைனத் 
த த் நி த்த ேவண் ம். இதனால் பல சூழல் பா காப் ப் 
பிரச்சிைனகள் ஏற்ப ம். அத் டன் சூழ க்கான  அச்சு த்தல் 
மற் ம் நீர் ெவள்ளப் ெப க்கு என்பவற்றினால் ஆபத்  
ஏற்ப ம் என்பைத ம் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆைலய ேவம் ப் பிரேதசத்தி ள்ள 
விவசாயக் காணிக க்கு நீர் வழங்க ஏ வாக ள்ள 
பள்ளிக்குளத்ைத  அங்கு நீர் கிைடப்பதற்குத்  தைட 
விதிக்கின்ற ெசயற்பாட்ைட உடன யாக நி த்தி, 
அக்குளத்தின் லம் மீண் ம் நீர் வழங்க ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ம் என ம் அக்கைரப்பற் ப் பிரேதசத்தி ள்ள சி  
குளங்கைள  அந்நிலப்பரப்பில் பாாிய கட் டங்கள் 
கட் வைத நி த்த ேவண் ம் என ம் ேவண் கின்ேறன். 
இவ்வாறான குளங்கள் டப்ப வதன் லம் எம  மக்களின் 
வாழ்வாதாரங்கள் திட்டமிடப்பட்ட ைறயில் நசுக்கப்ப வைத 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . எனேவ, இதற்கு இவ் யாிய 
சைபயி டாக உாிய நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ஆைலய ேவம்  பிரேதசத்தில் ெதான் ெதாட்  
வாழ்ந்த 47 தமிழ்க் கு ம்பங்களினேதா அல்ல  பிரேதச 
சைபயினேதா பிரேதச ெசயலகத்தினேதா அ மதியின்றி 
அவர்கள  காணிகள் அக்கைரப்பற்  நகர சைபக்கு 
மாற்றப்பட்டைத நான் மிகப் பார ரமான ெசயலாகேவ 
க கின்ேறன். ஏெனனில் இம்மக்கள் நிர்க்கதியான 
நிைலைமயில் காணப்ப கின்றனர். எனேவ, இவ் யாிய 
சைபயின் ஊடாக இதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ேசனாநாயக்க ச த்திரத்தி ந்  வல கைர 
வாய்க்காைல சாகாமம், ேவஸ், கஞ்சிகு ச்சா  ேபான்ற 
பகுதிக டாகச் ெசல்வதற்கு ஏற்பா  ெசய் ெகா ப்பதன் 

லம் எம  மக்க ைடய ெநற்காணிகைளச் ெசய்ைகபண்ண 
ம். இதன் லம் 11,500 ெநற்காணிகைள ம் 3,500 காணி 

ேமட்  நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய ம் ேமற்ெகாள்ள ம். 
இதனால் எம  மக்களின் வாழ்வாதாரம் வளர்ச்சி 
யைடவ டன், நாட் ன் ெமாத்த உற்பத்திைய ம் அதிகாிக்க 
வாய்ப்  ஏற்ப ம் என்பைத இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இப்பாதீட் ல் பா காப் ச் 
ெசலவினத் க்காக மிகக் கூ தலான ெதாைக ஒ க்கப் 
பட் ப்பதனால், அதி ந்  குறிப்பிட்ட சத தத்ைத 
வடக்கு, கிழக்கு வாழ் மக்களின் நலன்க தி ஒ க்கிக் ெகா க்க 
ேவண் ெமன ம் இந்த உயாிய சைபயில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், விவசாயிக க்கு உாிய ேநரத்தில், 
காலந்தாழ்த்தா  உாிய மானியங்கைள வழங்க ேவண் ம். 

விவசாயப் ெபா ட்கைள உாிய ேநரத்தில் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைகைய எ ப்பேதா , 
அவர்க க்கான சந்ைதப்ப த்தல் ைமயங்கைள ம் அந்தந்தப் 
பிரேதசங்களில் ஸ்தாபிக்க ேவண் ம். அ மட் மன்றி சிறந்த, 
பா காப்பான, ேபாதிய இடவசதிகைளக் ெகாண்ட 
களஞ்சியசாைலகைள உாிய இடத்தில் அைமக்க 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா  பசைள, கி மிநாசினி என்பன உாிய தரத்தில் 
அைமவைத உ திப்ப த்த ேவண் ம். அத் டன், அைவ 
மனிதவளத் க்குப் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தாவண்ணம் இ ப்ப  
மிக ம் அவசியமானதாகும். அந்த வைகயில், சிறந்த 
இறக்குமதியாள க்கு அல்ல  உற்பத்தியாள க்கு அதற்கான 
அ மதிப்பத்திரத்ைத வழங்க ேவண் ெமன இச்சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். தற்ேபா  ெவள்ளத்தினால் 
மிகப் பாதிப் ற்ற விவசாயக் காணிக க்கான நட்டஈட்ைட 
உடன் வழங்கி விவசாயிகைளப் பா காக்கேவண் ய 
கடைமப்பா ம் இ க்கின்ற . அதற்குாிய நடவ க்ைகைய ம் 
இந்த உயாிய சைப எ க்க ேவண் ெமன இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up your speech now.   

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெகா ய த்தத்தினால் 

எம  தமிழ் மக்களின் வணக்கஸ்தலங்கள் திட்டமிடப்பட்ட 
ைறயில் அழிக்கப்பட்  சிைதவைடந்  காணப்ப கின்றன. 

இவற்றிைனப் னரைமத் த் தரேவண் ய கடைமப்பா ம் 
இவ்வரசுக்கு உள்ள . அத் டன் எம  கைல, கலாசார 
வி மியங்கைளப் பா காப்பேதா , அதற்கான ைமயங்கைள 
உாிய இடங்களில் அைமக்கேவண் ெமன ம் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ேம ம், விவசாயத்திற்கான ந ன 
ெதாழில் ட்ப ைறகைள அறி கப்ப த்தி, ந ன 

ைறயிலான வாய்க்கால்கைள அைமப்ப டன், நீைரத் 
ேதக்கிைவத்தி க்கக்கூ ய ைறயில் சிறந்த ெகாள்ளள  
ெகாண்ட குளங்கைள ம் அைமத்  விவசாயத்ைத ேமம்ப த்த 
ேவண் ெமன ம் இந்த உயாிய சைபயில் ேகட் க்ெகாண் , 
என  உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then, the Hon. V.S. Radhakrishnan, you have five 

minutes.   
 

[பி.ப. 2.47] 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்குக் கிைடத்த இந்த 

கு கிய ஐந்  நிமிட ேநரத்திேல ெப ந்ேதாட்டத்தில் வா ம் 
சி  விவசாயிகளின் பிரச்சிைனகைளப்பற்றி நான் ெசால்லலா 
ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இந்த விவசாயிக க்கான 

ைறயான விவசாய சங்கங்கள் இல்ைல. பா காக்கப்பட்ட 

1911 1912 
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பயிர்ச்ெசய்ைக என்றைழக்கப்ப ம் polytunnels சம்பந்தமான 
ஒ  ெதளிவின்ைம இ க்கின்ற . இரசாயனங்கைளப் 
பா காப்பாகக் ைகயா ம் ைறைமயின்ைம காணப் 
ப கின்ற . விவசாயத்திற்கு ஏற்றாற்ேபால் விவசாய நிலங்கள் 
ஒ ங்கின்ைமயால் அங்கு பிரச்சிைனகள் ஏற்ப கின்றன. 
விைளநிலங்களில் ஏற்படக்கூ ய நஷ்டங்க க்கான காப் தி 
அவர்க க்குக் கிைடப்பதில்ைல. விவசாயம் சம்பந்தமான 
சந்ேதகங்கைளத் ெதளி ப த்த ெமாழிாீதியான ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைல. ெபா வாக தமிழ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் அங்கில்ைலெயன்பைதத்தான் நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். விவசாயப் பட்டதாாி 
களாவதற்கான யற்சிகைள இைளஞர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். 
அதில் அவர்க க்கு வி ப்பமின்ைம காணப்ப கின்ற . ேவ  
ஆட்கைளத் ெதாிந்ெத த்  நியமிப்பதால் அங்கு விவசாயப் 
பட்டதாாிகள் இல்லாமேலேய ேபாகின்றார்கள்.  

அ த்ததாக, glyphosate என்றைழக்கப்ப ம் கைள 
நாசினியின் பாவைனயான , அரசால்   நி த்தப்பட்டைமயால் 
அம்மக்கள் பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகிறார்கள். இ  
ேதயிைலத் ேதாட்டங்க க்கும் ஏற்றதாகும். ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களில் இன்  அதிகமாக ல் வளர்வதற்குக் காரணம், 
இந்த glyphosate என்றைழக்கப்ப ம் கைளநாசினியின் 
பாவைன இல்லாைமயாகும். ெப ந்ேதாட்டங்களில் 
அபாிநிலங்களாக  இ க்கின்ற 35,000 ஏக்கர் காணிகளில் 
ஊ பயிர்கைளப் பயிாி வதன் லம் அநாவசியமான நில 
ஆக்கிரமிப்ைபத் தவிர்க்க ம். இைவ ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதியி ள்ள சி  விவசாயிகள் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனகளாகும்.  

அ த்ததாக, வெர யா மற் ம் ப ைள மாவட்டங்களில் 
உ ைளக்கிழங்கு ெப ந்ெதாைகயாக உற்பத்தி ெசய்யப் 
ப கின்ற . விேசடமாக எங்கள் பகுதிகளில் இவ் ற்பத்தி 
கூ தலாக இ ப்பதனால் இைத நான் உங்களின் 
கவனத் க்குச் சமர்ப்பிக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

Mr. Chairman, I would like to place on record some 
facts on potato cultivation in the main cultivation areas of 
Sri Lanka. In Nuwara Eliya, during Season 1, from 
January to February, we produce 14,000 metric tons of 
potatoes in 700 hectares and during Season 2, from 
September to August, 3,200 metric tons in 200 hectares.  
Therefore, we produce 17,200 metric tons annually in 
Nuwara Eliya. 

In Badulla, during Season 1, from November to 
December, we produce 19,200 metric tons in 1,300 
hectares and during Season 2, from June to July, 35,200 
metric tons in 2,200 hectares and the annual production of 
Badulla comes to 54,400 metric tons.  

In Jaffna, annual production is 3,600 metric tons in 
180 hectares. Therefore, the total annual production of 
these three areas comes to 75,200 metric tons in 4,580 
hectares during the two seasons.  

Potato cultivation has dropped from 6,300 hectares in 
2002 to 4,580 hectares due to import of consumer 
potatoes.  Import of consumer potatoes has gone up from 
40,490 metric tons in 2013 to 118,220 in 2014.   

Our country requires about 150,000 metric tons of 
potatoes for consumption per year but we produce only 
75,200 metric tons.  When you import 118,200 metric 
tons, we will have a surplus of 43,420 metric tons and the 
farmers get a low price. That is why the production on 
extent has come down from 6,300 hectares to 4,580 
hectares.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is over.   
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Please give me one more minute, Mr. Chairman.  In 

order to get a good yield, we need to introduce new 
technology to potato cultivation. The Ministry can 
introduce new technology and import high-yielding, 
disease-resistant varieties of seed potatoes to farmers. We 
should encourage the private sector also to import good 
quality, new potato varieties and also we should avoid 
importing potatoes during our main harvest seasons from 
February to May and September to October.  

Thank you very much. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා, ඔබතුමාට 

විනාඩි  20ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 2.53] 

 

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු සභාපතිතුමනි,  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය  භාරව සිටින  

මෙග් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ගරු දුමින්ද දිසානායක  අමාත්යතුමාට 
ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරන්නට අවස්ථාව 
ලැෙබ්වා කියා මම සුබ පතනවා. ඉඩම් අමාත්ය, ගරු 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග් පරණ මිතෙයක්. 
එතුමා දැනට ෙරෝගාතුර ෙවලා ඉන්නවා. ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය,  
ගරු  ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමාත් මෙග් මිතෙයක්. එම නිසා අපි                
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට ෙම් රෙට් ෙගොවි                        
ජනතාවට  භූමිෙය් අයිතිය, ජලෙය් අයිතිය සහ බීජවල අයිතිය 
ලබා දීම   අෙප් වගකීමක්  හැටියට සලකා  කටයුතු කරනවා. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන් අෙප් ර ෙට්  ෙගොවි ජනතාවට 
අලුත් පරිච්ෙඡ්දයක් ආරම්භ කරන්නට  පුළුවන් ෙව්ය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් ෙදවන ෙලොකුම දිස්තික්කය  
වන ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ඒ සා විශාල භුමි පමාණයක් 
තිෙබනවා. අපි ඌව පළාත අමතක කරන්නට  ෙහොඳ නැහැ.             
ඌව පළාතට දරිදතාවෙයන් යුතු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස                   

1913 1914 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හතරක් උරුමෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්  
සියඹලාණ්ඩුව,  මෙග් ආසනය -  මඩුල්ල  පා ෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය. ඒ වාෙග්ම ගරු සභාපතිතුමනි,  බදුල්ල දිස්තික්කෙය්  
රිදීමාලියැද්ද  සහ කන්දකැටිය යන පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස.  

1818 කැරැල්ල  අපට අමතක කරන්න බැහැ. කැරැල්ල අවසන් 
ෙවලා  බරපතළ විධියට ජනතාව  මර්දනය කර,  ෙව ෙහර විහාර  
පවා විනාශ කර, මුළු පෙද්ශයම ගිනිබත්  කර, කළුගල් පමණක් 
ඉතිරිවන ආකාරයට සියලුම වැව් අමුණු කඩා දමා, අටුෙකොටු  
විනාශ කර ඒ මහා දැවැන්ත විනාශය කර, "තව වසර 200කටවත් 
ලංකාවට  නැඟිටින්නට බැහැ." කියන කාරණය මතක් කර, 
ෙරොබට් බවුන්රිග් විසින් පළමුවැනි  ෙජෝර්ජ් රජ්ජුරුවන්ට ලිපියක් 
යවනවා. ඒ අවුරුදු 200 පිෙරන්නට තව අවුරුදු ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ අවුරුදු ෙදෙක්දී ෙවල්ලස්ෙසේ ජනතාවට භුමිෙය් 
අයිතිය, ජලෙය් අයිතිය ලබා දීමට ඇමති මණ්ඩල ෙය් විෙශේෂ 
වගකීමක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාට,  වාරිමාර්ග  
ඇමතිවරයා හැටියට   මට,  ඉඩම් රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට   
ටී.බී.ඒකනායක මැතිතුමාට ඒ වාෙග්ම ෙම් රජයට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා.  

මා අද වැඩිෙයන්ම ෙපන්වා ෙදන්න යන්ෙන්  ෙවල්ලස්ෙසේ 
ෙගොවි ජනතාවෙග් භූමිෙය් අයිතිය නැතිෙවලා, ෙගොවියන් 
කම්කරුවන් බවට ඉතිහාසෙය් පත්වුණා වාෙග්ම  දහ දාහක් මරලා 
හතළිස් දාහක් ෙකොළරාෙවන් වසූරිෙයන් මැරිලා, ඒ ෙගොවි 
ජනතාවෙග් භුමි අහිමි ෙවලා ගියා. ඒ ෙගොවි ජනතාවට භූමියට 
අයිතිවාසිකම් පෑමට තිබු සියලුම සන්නස්, ඔප්පු, ලියකියවිලි  
විනාශ ෙවලා, ගිනිබත් ෙවලා ගියා. භූමිෙය් අයිතිය නැතිව, 
ෙගොවියන්    ෙත්වතුවල, රබර් වතුවල, ෙපොල්වතුවල කම්කරුවන් 
බවට  පත් වුණා.  ඔවුන් ෙදමළ කම්කරුවන් හා සමානව  වැඩ 
කරන කම්කරුවන් බවට පත් වුණා. නමුත් වර්තමානෙය්ත් ඒ  
ෙදයම සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ඉඩම් ෙකොල්ලය එදා සිද්ධ වුණා වාෙග්ම   
අදත් අඛණ්ඩව ඌව පළාෙත්  සිද්ධ ෙවන බව මා මතක් කරන්නට  
ඕනෑ.  විෙශේෂෙයන් අද වන විටත් ඌව පළාෙත් ජනතාව, ලංකාෙව් 
වැඩිම දරිදතාෙවන් ෙපෙළන, අධ්යාපන මට්ටම සහ ෙසෞඛ්ය 
මට්ටම අවම තත්ත්වයක සිටින ජනතාවක් බවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. මා ආඩම්බරෙයන් මතක් කරනවා, පධාන ඇමතිවරයා 
හැටියට මට ඒ ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය සහ අධ්යාපන 
තත්ත්වය දියුණු කිරීමට හැකි වීම ගැන. නමුත් ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය, ඔවුන්ට භූමිෙය් අයිතිය, ජලෙය් අයිතිය ලබා දීමට තරම් 
යමක් කිරීමට අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ, වසර 5ක 
කාලයක් පමණක් පධාන ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු නිසා. 
ඉඩම්වල අයිතිය පිළිබඳව බලය ෙබදා තිබුණා. නමුත් ඒ ෙබදපු 
බලය කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාව තිබුෙණ් නැහැ. ඒ බලය යම් 
ආකාරයකට මධ්යගත රජය  කළමනාකරණය කරන, මධ්යගත 
රජය  පරිපාලනය කරන තත්ත්වයක් තුළ අෙප් ජනතාවට අදත් 
භූමිෙය් අයිතිය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් ෙසවනගල සීනි සමාගෙම්ත්, අනික් පැත්ෙතන් 
පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම්ත් පිටස්තර ෙගොවීන් හැටියට යම් පිරිසක් 
කටයුතු කළත්, ෙබොෙහෝ පිරිසක් කම්කරුවන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එවැනි ආර්ථික ෙභෝග වගා කිරීමට භූමිෙය් අයිතිය 
සමාගම්වලට ලබා ෙදන ෙව්ගෙය් පමාණයට  සාෙප්ක්ෂව ෙගොවි 
ජනතාව ගනිමු. 

ගරු සභාපතිතුමනි, තවමත් හිෙත් හයිය තිෙබන, ගෙත් හයිය 
තිෙබන, සම්පදායික කෘෂි කර්මාන්තය ගැන දන්නා, ෙද්ශීය බීජ 
සංරක්ෂණය කරන ෙගොවියා තමයි අෙප් රෙට් ෙහේන් ෙගොවියා. ඒ, 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් ගබඩාවල, 
ඔවුන්ෙග් අටුෙව්, ෙකොටුෙව් තිෙබනවා, ඊළඟ කන්නෙය් වගා 
කරන බීජ ටික. අද බීජවල අයිතිය hybrid ෙවලා. Hybrid බීජවල 

අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙවනත් රටවලට. විෙශේෂෙයන්ම මැෙල්සියාව, 
ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය වැනි රටවලට තමයි අයිතිය 
තිෙබන්ෙන්. උසස් වර්ගෙය් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වග කීමක්, 
අපට තිෙබන ෙද්ශීය බීජ වැඩිදියුණු කිරීෙම් වග කීමක් කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමා ෙවත පැවෙරනවා. එෙතක්, ෙමෙතක් වී වර්ග 550කුත්, 
අනිකුත් බීජ වර්ගත් සම්පූර්ණෙයන්ම අදත් අෙප් ෙගොවි බිම්වල, 
ෙහේන් බිම්වල, අෙප් ෙගොවි ජනතාවෙග් අටුෙව්, ෙකොටුෙව් ආරක්ෂා 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේන් ෙගොවිතැන මහා බරපතළ විනාශයක්, 
හානියක් හැටියට කථා කරන විවිධ නිලධාරින් අද ඌව පළාෙත් 
ඉඩම් ෙකොල්ලය ඉතාමත් පබල විධියට කර ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. උග ජල හිඟය, වාසස්ථාන අහිමි වූ අලි - ඇතුන්ෙගන් 
සිදු වන වගා හානි නිසා ෙගොවි ජනතාව පහළ තත්ත්වයකට පත් 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙඩෝල් ලංකා සමාගම ගැන මා කියන්න 
ඕනෑ. ෙඩෝල් සමාගෙමන් ගැඹුරු නළ ළිං හාරලා, ඒ නළ ළිංවලින් 
භූගත ජලය ෙපොම්ප කරලා, ඒවා මහා දැවැන්ත ෙලොරිවලින් 
පවාහනය කරලා කිෙලෝමීටර් ෙදකක, කිෙලෝමීටර් තුනක 
පෙද්ශයකට භයානක කෘෂි රසායනික දව්ය spray කරනවා. ෙම්වා 
සියල්ල භූගත ජලයට එකතු වනවා. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට මා භූගත ජල විමර්ශන 
මධ්යස්ථාන 1,300ක් ඇති කරලා, භූගත ජලෙය් ෙවනස්කම් සංඥා 
මඟින් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කර අද ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම වනජීවී සම්පත් 
සංරක්ෂණ ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට 
විරුද්ධව නඩු දැම්මාම රුපියල් 50,000ක දඩයක් ෙගවන්න තමයි 
ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට නියම වුෙණ්. ෙහේන් ෙගොවියාට නියම 
කරන දඩ මුදලම තමයි  ෙඩෝල් ලංකා සමාගමටත් නියම කෙළේ.  

ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉඩම්, රජෙය් ඉඩම් ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ලුණුගම්ෙවෙහර ජාතික වෙනෝද්යානය 
ආශිතව ස්ථාන තුනක ඉඩම් අක්කර 4,600ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම තණමල්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් නිකවැව 
ගාම නිලධාරී වසෙම් පිහිටි මීගස්වැව පෙද්ශෙය් අක්කර 1,400ක් 
ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට දීලා තිෙබනවා. වැල්ලවාය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කුඩාඔය අක්කර 1,800ක්, බුත්තල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් වන්දම, ෙදෙමෝදර පෙද්ශෙය් 
අක්කර 1,600ක්, බුත්තල, වෑකඩ පෙද්ශෙය් අක්කර 1,200ක් 
ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට දීලා තිෙබනවා. කුඩාඔය වගා බිමට කිරිඳි 
ඔෙය් ජලය විශාල පමාණයක් ලබා ගන්නා අතර වන්දම හා වෑකඩ 
වගා බිම්වලට මැණික් ග ෙඟන් ජලය ලබා ගන්නවා. ෙම් නිසා 
පාරිසරික හානියක් සිදු වනවා වාෙග්ම වන සතුන්ට සහ ෙගොවි 
ජනතාවට ලබා ගැනීමට තිෙබන ජලය කිසිම නීතිමය 
පතිපාදනයක් ෙනොමැතිව අයුතු විධියට ෙකෙසල් වගාවට පාවිච්චි 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අලි - ඇතුන් ගම් වැදීම නිසා ගම්මාන 21ක් 
දරුණු ෙලස අලි මිනිස් ගැටුමට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
මහආරගම, පුබුදුගම, උල්කන්ද, තලාෙකොළ වැව, හඳපානාගල, 
ෙනලූගල, ෙවෙහරයාය, රන්ෙදනියාය, ෙතලූල්ල, සිරිපුරගම, 
අඳාෙවල යාය, ආනපල්ලම, වැලිආර, දෙඹ්ආර, බලහරුව වැනි 
ගම්මාන අද බරපතළ විධියට අලි - මිනිස් ගැටුමට ලක් ෙවලා 
ජීවිත විශාල පමාණයක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් බලහරුව, අඹෙකොෙල් පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
අක්කර 1,000ක් අමාත්යවරුන් ෙදෙදනකු විසින් ෙවන් කර ෙගන 
තිෙබනවා. ගරු ඉඩම් ඇමතිතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහායි 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ඇමතිතුමා ඒ? 
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඒ නම් පස්ෙසේ කියන්නම්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ඒ? 

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
කලබල ෙවන්න එපා, ඉන්න. කලබල ෙවන්න එපා. අපි 

ෙකොෙහේ හිටියත් ජනතාව ෙවනුෙවන් හරි ෙද් කරනවා. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. 

ෙවන් කරෙගන ඇති ඉඩම්වලින් වැඩි ෙකොටසක් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ෙහේන් වගා බිම්ය. කන්දයාය කන්ද හා ෙගොමදියවල 
කන්ද අතර පිහිටි විශාල තැනිතලා බිම් පෙද්ශයක් ෙම් වන විට 
පෙද්ශෙය් මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකෙයක් විසින් බලහත්කාරෙයන් 
අත් පත් කරෙගන වගා කටයුතු සිදු කරෙගන යනවා. 

යාල උතුෙර් මහා පරිමාණ ඉඩම් ෙකොල්ලයක් සිද්ධ ෙවනවා. 
යාල ජාතික වෙනෝද්යානෙය් උතුරු පෙද්ශය පුරා ව්යාප්තව ඇති 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් අක්කර 30,000ක් 
පමණ එම ඉඩම් ෙකොල්ලයට නතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනරාගල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් ෙතනගල්ලන්ද, 
කහම්බාන, මාරාව, කලුදිය ඇල්ල, ඉත්තෑකටුව, ඒ වාෙග්ම 
ෙකොටියාගල යන පෙද්ශ පසු ගිය රජය කාලෙය් ඉඩම් ෙකොල්ලයට 
නතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු කාරණා පසු ගිය  රජය කාලෙය් 
සිදු වුණා කියන එක මම භය නැතුව කියනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉඩම් 
ෙකොල්ලය මහා පරිමාණයට, ඉතාම ඉහළින් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒ 
නිසා ෙම්වාට යම් පමාණයක වග කීමක් අපටත් පැවෙරනවා. 
නමුත් ඒවා නිවැරදි කරගන්න අද කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි 
ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් ඒ නිසායි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම බුත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් උපාලිය, නියදැල්ල, රාතී වැව පෙද්ශෙය් 
පිහිටි වනාන්තර ඉඩම් ෙමම ඉඩම් ෙකොල්ලයට නතු ෙවලා 
තිෙබනවා. සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් 
ෙකොටියාගල, ඇතිමෙල්, වත්ෙත්ගම පෙද්ශවල පිහිටි වනාන්තරත් 
ෙම් ඉඩම් ෙකොල්ලයට යට ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන් වනාන්තර පමණක් ෙනොෙවයි. ඉතාම 
සුවිෙශේෂී පරිසර පද්ධතියක් වන මරගල කන්ෙද් ඉඩම් පවා 
අල්ලාෙගන තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මරගල යනු සුවිෙශේෂ කඳුවැටියකි. එය 
අරුගම්ෙබ් පෙද්ශෙයන් මුහුදට එක්වන හැඩ ඔෙය් හා පානම 
පෙද්ශෙයන් මුහුදට එක්වන විල ඔෙය් පධාන ජල ෙපෝෂක 
වනාන්තර පෙද්ශයයි. මරගල වනාන්තරෙයන් ෙපෝෂණය වන 
හුලංදාව ඔය, විල ඔය හා ෙමම කඳු පද්ධතිෙයන් ඉඩම් අක්කර 
600ක් රබර් වගාවට ෙයොදාෙගන තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සිංහලයාගම හා සූරියආර ඉඩම් 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. තණමල්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් සූරියආර ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි 
කතරගම ෙද්වාලයට අයත් කුමාරගම වැව හා නයිවල වැව යන 
වැව් ආශිතව හා එම වැව්වල ජල ෙපෝෂක පෙද්ශයට අයත් 
වනාන්තර ඉඩම් අක්කර 650ක් ෙවනත් වගාවන්ට ලබා දී 
තිෙබනවා. 

තණමල්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් මහවැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් කලවැල්පල, සිංහලයාගම වැව ආශිතව 
වනාන්තර අක්කර 500ක් සමාගමකට ලබා දී තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවෙග් අමුඩයත්, 
උදැල්ලත්, ඒ වාෙග්ම ෙගොවියාත් උසාවියට ෙගනිහිල්ලා දඩ 
ගහනවා. දඩ ෙගවන්න බැරි නම් පජා විෙශෝධන කියාවලියට 
යටත් කරනවා. හැබැයි, සැබෑ ෙකොම්පැනිකාරයාටයි, 
ෙඩෝසරයටයි, ඒ වාෙග්ම සල්ලිකාරයාටයි ෙම් නීතිය බලපාන්ෙන් 
නැහැ. යහපාලනය යටෙත් ෙම් නීතිය සාධාරණව සැමටම එක හා 
සමානව කියාත්මක ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එය එෙසේ ෙනොමැති නම් අපට ෙම් යහපාලනය ගැනත් යම් කිසි 
පසුතැවීමකට, කලකිරීමකට පත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, ඉඩම් ඇමතිතුමනි, ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවට වාෙග්ම කැත්ෙත් උදැල්ෙල් වැඩ 
කරන්න පුළුවන්, ෙගොවිතැනට කැමැති ෙදවැනි, තුන්වැනි 
පරම්පරාවටත් -ඒ අහිංසක ජනතාවටත්- භූමිෙය් අයිතිය, ජලෙය් 
අයිතිය සහ බීජවල අයිතිය ලැබිය යුතුයි කියන තැන තමයි අපි 
ඉන්ෙන්. ඒ අසේසේ අපට මහා වාරි කර්මාන්ත රාශියම තිබුණත් 
අක්කර ලක්ෂයක් පමණ භූමි ය ඊට යටෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ 
යටෙවලා තිෙබන භූමිය ෙම් පැත්ෙතන් ගත්තාම නාමල් ඔය, 
රඹකැන් ඔය, ඒ වාෙග්ම ෙසේනානායක සමුදය, නැ ෙඟනහිර 
පළාතට එහා පැත්ෙතන් ගත්තාම ලුණුගම්ෙවෙහර, උඩවලව 
ජලාශය, මවුආර ජලාශය, ෙවෙහරගල ජලාශය, උරුසිටාන වැව, 
කිරිඉබ්බන් වැව හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට අයත් ෙවනවා.  

සා පිපාසාෙවන්, බඩගින්ෙන් සිටිමින් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් 
ෙපෙළන ජනතාවක් බවට ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආර්ථික ෙබෝග වගා කිරීමට, 
ඒවාෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සමාගම්වලට භූමිෙය් අයිතිය 
සාධාරණ ෙලස ලබා ෙදන්න ඒ වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාවට යැපීම් 
පදනම මත කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාත් දන්නවා, අෙප් රෙට් 
ඉතාම ෙහොඳ සාධකය තමයි යැපීම් පදනම මත කරන්නා වූ කෘෂි 
කර්මාන්තය. එය තමයි ඉන්දියාෙව් පධාන වශෙයන්ම සාර්ථක 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් පහත රට ෙත් ෙගොවියා පුංචි ඉඩම් 
කැබැල්ලක් මුළු පවුල සමඟ එකතු ෙවලා සශීක කරලා උසස් 
අස්වැන්නක් ලබා ගන්නවා. ඒ, යැපීම් පදනම මත කරන 
කෘෂිකර්මාන්තය. ඒ නිසා අතිෙර්ක ෙබෝග සහ අෙනකුත් 
ආනයනය කරන විශාල ෙබෝග පමාණයක් ඉතිරි කිරීමට ෙහේන් 
ෙගොවිතැනට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ ෙහේන් ෙගොවිතැන කරපු 
භූමිය, දිසාපති කැලය අද වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
පවරා ෙගන තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, කැලෑ පමාණය වැඩි කිරීම ජනාධිපතිතුමාෙග් 
එක් අරමුණක් බව. ඒක කරන්න නම් ෙමන්න ෙම් විධියට නිසි 
පමිතියකින් ෙතොර, පරිසරයට හානි කරන  ෙඩෝල් ලංකා සමාගම 
වැනි සමාගම් විසින් කරන හානිය වැළැක්විය යුතුයි. අපට 
විශ්වාසයක් නැහැ, ෙම්වාෙය් අපනයන ආදායම රජයට එනවාද 
කියලා. අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා බහුජාතික සමාගම්. ෙම් 
සමාගම්වල තිෙබන ෙයදවුම්වලට සාධාරණ ෙලස අෙප් 
පරිසරෙයන් කරන පරිත්යාගයට, එෙහම නැත්නම් අෙප් ඉඩම් 
ලබා ගැනීෙමන් රජයට හිමි විය යුතු මුදල් ෙනොලැබී යාම තුළ,  
රජයට, රටට, ජාතික ආදායමට ෙම්ෙක් පංගුව එකතු වනවා ද 
කියලා අද වනතුරු විමර්ශනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා  ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව, ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනින්ෙදෝරු සහ 
සිතියම් ආයතනය, ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති  සැලසුම් 

1917 1918 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ කන්තෙල් සීනි සමාගම යන ෙම්වා 
පිළිබඳව මීට වඩා අවධානයකින් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නිරවුල් කරන ලද සියලු ඉඩම් එකවර 
ගැසට් කර නිෙව්දනය නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, ඒ 
ගැසට් කිරීම නිරවුල් කරලා වසර 50කට පසුව සිදු කරන 
කටයුත්තක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. වසර 50ක් යන ෙකොට නිරවුල් 
ෙවච්ච ඉඩම් හිමියා මැරිලා. ඒ නිසා ඒ ඉඩම් හිමියාට ඒ ඉඩෙම් 
අයිතිය තහවුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙවන ෙකනකුට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් 1966 වසෙර් නිරවුල් කරන ලද ඉඩම් ගැසට් කරන 
ලද්ෙද් 2013දීයි. එනම්, වසර 49කට පසුවයි. ඒ නිසා අපි ඉඩම් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ඉඩම් නිරවුල් කරන 
පමාණයට, ෙකොටස් වශෙයන්,  ගැසට් කිරීෙම්, එෙහම නැත්නම් 
බලපත ලබා දීෙම් කටයුතු කරන්නය කියලා. ෙම්ක පතිපත්තිමය 
වශෙයන් ගත යුතු තීරණයක්. විෙශේෂෙයන් මැනුම් නිෙයෝග අංක 
එම්ඕ/50/එම්ඩීඑල්/2009/24 උප මැනුම් අංක එම්ඕ/50/
එම්ඩීඑල්/2009/137 අනුව ෙම් සියලු මැනුම් කටයුතු නිම කර 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වා ගැසට් කරලා නැහැ. මා අහනවා, තව 
අවුරුදු 49කින්ද, 50කින් ද ෙම්වා ගැසට් කරන්ෙන් කියලා.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙහොඳයි.    

 ෙම් අලි මිනිස ් ගැටුමටත් යම් කිසි සහනයක් ලැෙබනවා,  
විදුලි වැට, ජීව වැට ඉදි කිරීෙමන්. ජීව වැට ඉදි කරන්න වැඩි 
කාලයක් යනවා. ඉතාම පහසු ෙද් තමයි මිනිස් වැට - human 
fence - ඉදි කිරීම. වනාන්තරයට ආශිතව ෙගොවි ජනතාවෙග් ෙහේන් 
යායවල් තිබුණා නම්  ඒෙකන් ඔබ්බට අලි ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
අලි මිනිස් ගැටුම අවම වුණා. අලියාට කැලෙයන් වැඩක් නැහැ. 
අලියාට අවශ්ය පිට්ටනි. විල්ලු ටික යට ෙවලා,  මහා ජලාශ හදලා.  
ඒ ජලාශ ආශිතව තිබුණු තෘණ වර්ග ආහාරයට අරෙගන තමයි අලි 
ජීවත් වුෙණ්. ෙම් අලි මිනිස් ගැටුමත් ෙම් ෙගොවි ජනතාවට 
කරුමයක් ෙවලා තිෙබන නිසා ෙම් ගැන බලා යම් කිසි 
තීරණාත්මක දැවැන්ත සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා ෙහේන් ෙගොවියා 
පිළිබඳව මීට වඩා යථාර්ථවාදීව කල්පනා කරලා කටයුතු කළ 
යුතුයි. 

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය්, ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් එවැනි සුළු පිරිසක් වූ ෙහේන් ෙගොවීන්ට භූමිෙය් අයිතිය 
ෙදන්න බැරි වුණාට අර වාෙග් සමාගම්වලට, ෙකොම්පැනිවලට අද 
ඉතා විශාල භූමි පමාණයක් මහා දැවැන්ත පරිසර හානියක් 
කරන්න ලබා දීලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අෙප් රෙට් බීජ සංරක්ෂණය කිරීම, බීජ 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ බීජ පිළිබඳව තිෙබන අයිතිය කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන, ඒ බීජවල අයිතිය ෙගොවි 
ජනතාවට ලැෙබන විධියට කටයුතු කිරීමයි.  ඒ වාෙග්ම  ඉඩම් 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉඩම් ෙබදී යාම-   

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අය වැෙය්දි කියැවුණා, අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් හිටියා 
නම් ඒ  භූමිෙය් අයිතිය ෙගොවි ජනතාවට, රජෙය් ෙසේවකයින්ට 
ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එෙහම නම්, ඒ 
ඉඩම්වල අවුරුදු 10කට වඩා හිටපු ෙගොවි ජනතාවට, රජෙය් 
ෙසේවකයාට භූමිෙය් අයිතිය ලබා ෙදන විට විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කය වැනි දුෂ්කර පෙද්ශවල අවුරුදු සිය දහස් 
ගණන් -ඓතිහාසිකව- ජීවත් වුණු   ජනතාවටත් භූමිෙය් අයිතිය 
ලැබිය යුතුයි කියලා ඉතා පැහැදිලිව කියමින් අෙප් කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම වැඩ බලන ඉඩම් ඇමතිතුමාටත් සුබ 
පතනවා.  ඒ භූමිෙය් අයිතිය, ජලෙය් අයිතිය ෙගොවියාට ලබා දීෙම් 
වගකීම අප විසින් දැරිය යුතුයි කියන  ඒ මතය ඉදිරිපත් කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
වාරිමාර්ග අමාත්යතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම අනුව ඉඩම්  

ෙකොල්ලයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා හා ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා මඟින්  කියාත්මක කරලා, ඒ පිළිබඳ 
නිවැරදි තත්ත්වය ෙහළිදරවු කරන්න අපි කටයුතු කරනවාය 
කියන එක ෙම් ෙමොෙහොෙත්  පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

18ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇත. 

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன        
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.11] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්න ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කරුණු කිහිපයක් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න. 2016 වර්ෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනයට 
අනුව ෙමවර බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් 
පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස රුපියල් ෙකෝටි 531කුත්, මූලධන 
වියදම් ෙලස රුපියල් ෙකෝටි 324කුත් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

1919 1920 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 
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1905 ජූලි 16වැනි දා තමයි බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කෙළේ. අද වන විට ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආයතන 38කින් සංයුක්ත ෙවනවා. සංවෘත 
බන්ධනාගාර 3ක්, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර 20ක්, වැඩ කඳවුරු 10ක්, 
එළිමහන් සිර කඳවුරු 2ක්, විෙශෝධන මධ්යස්ථාන 2ක්, 
බන්ධනාගාර පාසල් 1ක්, ෙලස ආයතන 38කින් සමන්විත වූ ෙමම 
ෙගොඩනැඟිලි තුළ  සිරගත ෙවලා ඉන්න, රැඳවුම්ගත ෙවලා ඉන්න 
අය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල තමයි මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කෙළේ.  

ශී ලංකාව තුළ පිහිටා තිෙබන ඕනෑම බන්ධනාගාරයකට ඇතුළු 
ෙවද්දී එහි ෙත්මා පාඨයක්  සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙත්මා 
පාඨය හරිම සංෙව්දීයි. ඒ ෙත්මා පාඨෙය් සඳහන් වන්ෙන්, 
"සිරකරුෙවෝද මනුෂ්යෙයෝය" කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම අහනවා, හදවතට සංෙව්දී වුණ  ෙම් ෙත්මා පාඨය 
භාවිතයට නඟන්න ෙමෙතක් කල් බලයට පත් වුණ 
මැතිඇමතිවරු, ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඒ වාෙග්ම නිලධාරින් 
සියලුෙදනාම අඩු වැඩි වශෙයන් ෙමොන වෙග් කැප කිරීමක්, ෙමොන 
වාෙග් පරිත්යාගයක් කරලා තිෙබනවාද කියලා. මා දකින විධියට 
නම්, භාවිතය අනුව ඉතාම  කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි ෙම් 
තුළ තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම ෙකෙනක්ම පසු ගිය 
වකවානුව පුරාම ෙමන්න ෙම් සිරකරුවන් දිහා බැලුෙව් ෛවරය, 
ෙකෝධය මුසු,  මනුෂ්යත්වය ඉක්මවා ගිය විසකුරු ජාතිවාදී 
ඇසකින් මිස, සංෙව්දී මිනිසුන්ෙග් හදවතට සමීපවන කමයකින් 
ෙනොෙවයි . ඒක මම කියන්න ඕනෑ. වරින් වර බලයට පත් වුණ 
රාජ්ය නායක නායිකාවන් සහ ඔවුන් වටා සිටින ෙද්ශපාලනඥයන් 
සහ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් එකතු ෙවලා ෙමන්න ෙම් අහිංසක මිනිස්සු 
වරින් වර තමන්ෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් මනෙදොළ 
සපුරා ගැනීම ෙවනුෙවන් දඩමීමා කර ගත්තා. ඒ මිනිස්සු ''බයිට්'' 
එකක් බවට පත් කර ගත්තාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
වර්තමානෙය්දී සිදු ෙවන්ෙන්ත් ඒක. අතීතෙය්දී සිදු වුෙණ්ත් ඒක. 
ඒ නිසා ෙම් "හයිබිඩ්"  ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඒ අදාළ අමාත්යවරු සහ 
ඒ අදාළ බලධාරින්  අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන ෙම් පිළිබඳව 
සංෙව්දී ෙවලා, අඩුම ගණෙන් ඒ සිරකරුවන්, ඒ රැඳවුම්කරුවන් 
ෙවත  අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ අය  අනිසි කියාමාර්ගවලට 
ෙපොළඹවා ගන්නා එක වහාම නතර කළ යුතුයි කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා.  

පාලකයන් බලයට පත්වන විට ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා, අපි බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ඔබලාට ෙසේවය 
කරන්නම් කියලා. එෙහම නැත්නම්, හුදී ජනයාෙග් පහන් 
සංෙව්ගය පිණිසම කැප ෙවන්නම් කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.  

නමුත් බලය ලැබුණාට පස්ෙසේ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් භාවිතය 
තුළ ෙමොනම ආකාරයකින්වත් අපට ඒ තත්ත්වය දකින්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. කටින් විතරක් බතල ෙකොළ හිටවන එක තමයි 
දකින්න ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒ ෙද්ශපාලන මහත්වරුන්ට 
කියනවා, කථාව ෙදෝලාෙවන් වුණාට කමක් නැහැ, එළියට 
බැහැලා සංෙව්දී මිනිස්සු විධියට ගමන පයින් ගිහිල්ලා ඒ 
මිනිසුන්ෙග් දුක, ෙව්දනාව ඇසින්ම දැක ගන්න කියලා. අපි 
ඔබතුමන්ලාට  බල කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වද කඳවුරු, ෙපොලීසි, රැඳවුම් 
කඳවුරු, හමුදා කඳවුරු කියන්ෙන් අපට අමුතු ස්ථාන ෙනොෙවයි. 
අපි දන්නවා, පසු ගිය වකවානුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනෙය් 
තිබුණු ඒ අමෙනෝඥ, මුග්ධ කියා කලාපය  ගැන. කුණු ගඳ ගහන, 
ඕජස් වැගිෙරන, බහුතරයකට සාධාරණයක් නැති සමාජ කමය 
ෙවනස් කරන්න, සමාජය යහපත් පැත්තකට ෙගන යන්න කටයුතු 
කරපු වරදට පසු ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා අප සිරගත කළා. 
වද කඳවුරුවල, ෙපොලිස් ස්ථානවල, හිර ෙගවල්වල  අප ගාල් 

කරලා තිබුණා. ඉතාම ෙහොඳට, ඉතාම යහපත් විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වකවානුව තුළ අපට   සැලකුවා. ඇඟට 
දැෙනන්න, ඇති ෙවන්නම, මදි ෙනොකියන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපට සැලකුවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න, අපි අෙප් 
අධිෂ්ඨානය ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ෙකෙළසා ගත්ෙත් නැති 
බව. අපි අෙප් අධිෂ්ඨානය ඉතාම ඉහළින් ආරක්ෂා කර ගනිමින්, 
ඉන්දඛීලයක් ෙසේ ෙනොසැලී නැඟී සිටිමින්,  ඒ සෑම මර්දනයකටම 
මුහුණ ෙදමින්, ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්න එහි සිට 
කටයුතු කළා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, අපි ඒ තැන්වලින් එළියට ඇවිල්ලා ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග්  නැති වී ගිය අයිතිවාසිකම්, නැති කරපු 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා  කරලා ෙදන්න අදත් කැප ෙවමින් 
සිටිනවා. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අප හිරගත කරලා හිටිෙය්, 
අපට වද ෙව්දනා දුන්ෙන්, අපට ඒ සෑම ෙකෙනහිලිකමක්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ට, ෙම් රටට 
යහපතක් කරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ට අනාගත 
පරපුරට ෙහට දවසක් ලබා ෙදන්න ගිහිල්ලාය කියන එක අපි 
පැහැදිලිව  කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2012 ෙනොවැම්බර් 09වන දා 
තමයි ලාංකීය ඉතිහාසෙය් රාජපක්ෂවරු  කරපු ඉතාම 
අපකීර්තිමත් සිද්ධිය සිදු වන්ෙන්. ඒ තමයි වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙය් සිදු වූ  ඒ මහා මිනිස් ඝාතනය. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ 
මිනිස් ඝාතනෙය් පින්තූර. මෙග් ළඟ තිෙබන ෙම් පත්තර 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා, වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් සිරකාරයන් 
ෙතෝර ෙතෝරා මැරුවාය කියන බිහිසුණු රාතිෙය් ඇසින් දුටු සාක්ෂි. 

ෙම් මහා මිනිස් ඝාතනය ජාතික මට්ටමින් පමණක් ෙනොෙවයි 
ජාත්යන්තර මට්ට මිනුත් පැතිරිලා ගියා. ජාතික මට්ට මින් ෙම් තරම් 
බිහිසුණු සිද්ධියක් වුණු පළමුවැනි අවස්ථාව තමයි ඒක.   ඉතාම 
කුරිරු, ෙම් ම්ෙල්ච්ඡ මිනිස් ඝාතනෙයන් අත්මිෙදන්න, අත ෙසෝදා 
ගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවටත් බැහැ. ඇයි අපි එෙහම 
කියන්ෙන්? ඒ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාත්  
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් කෙර් අත දාෙගන දෑත් ශක්තිමත් 
කරන්න එතුමාත්  එක්ක ඒ ගමන ගියා. ඒ යන ගමන් තමයි ඉතා  
බිහිසුණු ෙම් සිද්ධිය ඇති කෙළේ. ඒ මහෙපොෙළොව නුහුලන ඒ 
අපරාධෙයන් ගැළෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට කවදාවත් 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ෙම් සිද්ධිය නිසා ෙමොකක්ද  වුෙණ්? ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් -
ඒ නිරායුධ සිරකරුවන්ෙග්- තාත්තලාට දරුවන් නැති වුණා. 
අම්මලාට දරුවන් නැති වුණා. දරුවන්ට පියවරු නැති වුණා. 
දියණියන්ට තාත්තලා නැති වුණා. ෙසොයුරන්ට, ෙසොයුරියන්ට 
ෙසොයුරන් නැති වුණා. ඒ වාෙග්ම දයාබර බිරිඳට තමන්ෙග් ස්වාමි 
පුරුෂයා නැති වුණා. ඒ විධිෙය් ඉතා   බිහිසුණු ෙඛ්දවාචකයක් 
තමයි එදා ඒ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් සිදු කෙළේ. ෙම් සිදුවීමට 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඍජුවම වගකිව යුතුයි.   

තමන්ෙග් හා  තමන්ෙග් වෙට් ඉන්න ෙහංචයියලාෙග් 
මන ෙදොළ සපුරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා එදා පාතාලය සම්බන්ධ 
කරෙගන ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් අපරාධ මිනිස් ඝාතන හා 
විනාශයන් කළා. ඒ  විනාශ ෙම් හිර ෙගවල් තුළ ගාල් කරලා 
ඉන්න මිනිසුන්ෙගන් ෙහළිදරව් ෙවන්න පටන් ගත්තා.  එය 
ෙහළිදරව් වීම වළක්වන්න තමයි ඒ අහිංසක ජීවිත ඒ විධියට 
බිලිගත්ෙත්. එෙහම නැතිව ඒකට ෙවන ෙහේතුවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒ මිනිස්සු  සියල්ල මරන්න බැරි වුණාට කිහිප ෙදෙනක් හරි ඉතුරු 
වුණා. ඒ ඉතුරු වුණු මිනිස්සු අද තමන්ෙග් හඬ අවදි කරලා 
තිෙබන නිසා අළු යට ගින්දර මතු ෙවනවා වෙග්  වග උත්තර 
කරුවන් අද ෙහළිදරවු කරනවා.  

1921 1922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ඒ බිහිසුණු අපරාධයට -ඒ මහා මිනිස් 
ඝාතනයට- සම්බන්ධ වුණු හැම ෙකෙනක්ම තරාතිරම ෙනොතකා 
නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා ඒ අයට අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් 
පමුණුවන්න කියලා. අද අගමැතිතුමා තුන්වැනි වතාවට තමන්ෙග් 
පතිපත්ති පකාශනය ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ 
පතිපත්ති පකාශනය සත්යයක් නම් අද රෙට් සාමකාමී 
වාතාවරණයක් පමණක් ෙනොෙවයි,  මිනිසුන්ෙග් මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාවත් වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ.  ජීවන මට්ටම අඩු ෙවන්න ඕනෑ, 
බඩු මිල අඩුවීමත්, නිෂ්පාදනෙය් වැඩිවීමත් සිදු ෙවලා තිෙබන්න 
ඕනෑ. නමුත්, බැලුවාම එෙහම ෙදයක් දකින්න නැහැ.  

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමනි, මාදිෙවල මන්තී නිල නිවාස 
ඉස්සරහා තිෙබන ෙපොඩි කෙඩ් අමු මිරිස ් ගෑම් 100ක් තවමත් 
රුපියල් 90යි.  ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ගහ 
දන්නා අප වාෙග් මිනිස්සුන්ට ෙකොළ කඩා පාන එෙක් ෙත්රුමක් 
නැහැ. තමන් කියපු ෙද්වල්, ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල් ඉෂ්ට 
කරන්න කියා තමයි අප කියන්ෙන්.   

දවිඩ ජාතික රැඳවියන්ෙග් -සිරකරුවන්ෙග්- පශ්නය පිළිබඳවත් 
ඊළඟට මා කියන්නට ඕනෑ.  දැන් වසර 20ක්, 25ක්, 30ක් ෙවනවා.  
ෙම් අයව රඳවාෙගන ඉන්න බව; සිර කරෙගන ඉන්න බව අප 
දන්නවා. ෙම්කට ෙහේතු වුණු කාරණා ෙබොෙහොමයක් තිෙයන්න 
පුළුවන්. පසු ගිය වකවානුෙව් සිටි පාලකයන් සෑම පශ්නයක් දිහාම 
ජාතිවාදී ඇසකින් බලපු නිසා ඒ අය අසාධාරණයට ලක් වුණා. ඒ 
නිසා ඒ අය විවිධාකාර අරගළ කරපු එක ඇත්තයි.  

අසාධාරණයට ලක් වුණු, අයුක්තියට ලක් වුණු ඒ ජනතාව 
උත්තර ලබා ගන්න,   එල්ටීටීඊ සංවිධානය හරහා  කළ ෙබදුම්වාදී 
අරගළය, නැත්නම් ෙවනම රාජ්යයක් දිනාගන්න කළ අරගළය 
සාධාරණ එකක් ෙලස අප දකින්ෙන් නැහැ. නමුත්  එෙහම 
අරගළයක් ඒ අය කළා. එෙහම අරගළ කළ නිසාම මහා මිනිස් 
ඝාතනයක් ෙදපැත්ෙතන්ම සිද්ධ වුණු ආකාරය අප දැක්කා. ඒ 
නිසා විශාල පිරිසක් අද සිරගත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අරගළය තුළ 
තිබුණු ජාතිවාදී විසකුරු බව  අප දැක්කා. නමුත්  ඒ මිනිස්සු වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිරගත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයට ෙචෝදනා 
තිෙබනවා නම් ඒවා ඉක්මනින් විභාග කරන්න. ෙචෝදනා නැත්නම් 
ඉතාම ඉක්මනින් ඒ අය සමාජගත කරන්න කියලා අප ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා 
ෙම් යුද්ධය අවසන් වුණු දිෙනන් සතියකට පසුව, එනම් මැයි 
27වැනි දා අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ඉතාම ඵලදායක 
ෙයෝජනා 14ක් ඉදිරිපත් කරලා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කිව්වා, "දැන් 
යුද්ධය අවසානයි, නමුත්, ආර්ථික වශෙයන්, ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් දැවැන්ත විනාශයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා,   රට අගාධයට 
වැටී තිෙබනවා, ජාතික සමගිය අෙහෝසි ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා 
කරුණාකරලා මැදිහත් ෙවලා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම කාර්ය සාධන 
බලකායක් බවට පත් කරලා ෙම් පැසවන තුවාල ෙහොඳ කර ගනිමු, 
ජාතික සමගිය ඇති කරමු, රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යමු" 
කියලා. ෙම්වා සත පහකටවත්, තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගත්ෙත් 
නැහැ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. බල තණ්හාෙවන් ඒ අය වැඩ කටයුතු 
කරෙගන ගියා. අඩුම ගණෙන් ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිල්ලට 
ගත්තා නම් ෙම් වාෙග් විනාශයක් අෙප් රටට අත්වන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඉදිරිපත් කළ වැඩ පිළිෙවළ යුක්තිසහගතව කියාත්මක කළා 
නම්,  එෙහම කළා නම්  ඒ සිරකරුවන්ට ෙම් තත්ත්වෙයන් මිදිලා 
ඒ අයට නිදහෙසේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල  හිටපු 
සන්ධාන අමාත්යවරෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  පශ්නයක් 
ඇහුවා, එල්ටීටීඊ එෙක් වැරදි කරපු සිරකරුවන් දැන් ෙකොයි තරම් 
ඉන්නවාද,  ඒ වාෙග්ම අභියාචනා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සිරකරුවන් ෙකොයිතරම් ඉන්නවාද, අපරාධවලට සම්බන්ධ 
සැකකරුවන් ෙකොයි තරම් ඉන්නවාද කියලා.  ඒ පශ්නයට  
උත්තරයක් ලැබුණා,  වැරැදි කරපු සිරකරුවන් 34යි, අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කළ සිරකරුවන් 10යි, අපරාධවලට සම්බන්ධ වූ 
සිරකරුවන් 136යි කියලා.   එතෙකොට මුළු ගණන 180යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය තිබුණු කාලෙය් හරියට ෙම්වා ෙහොයලා 
ඒ මිනිසුන්ට යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට කළා නම් අද ෙම් 
තත්ත්වය උදා වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එෙහම කෙළේ නැහැ. දැන් 
ෙබොරුවට ලකුණු දා ගන්න පශ්න අහනවා.  විසඳුම් ෙදන්න 
ෙනොෙවයි වැෙඩ් අවුල් කරන්න.   

බලයට තිබුණු කෑදරකම නිසා පිස්සු නටමින් හිටියා. ඒක 
තමයි කෙළේ. දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? දැන් තිෙබන ආණ්ඩුව 
යම් ආකාරයකින්  නීතිය කියාත්මක කරන්න  යම්  කියා මාර්ග 
ගන්නා විට, එයට බලපෑම් කරන්නට දැන් කථා බහ කරනවා.  ඒ 
නිසා ෙමවැනි ෙකනහිලිකම් කරන්නට එපා,  ඒ මිනිසුන්ට 
ඉතාමත් ඉක්මනින් සමාජගත ෙවන්න අවශ්ය පදනම සකස් 
කිරීමට උදවු කරන්න, සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න.   

විෙශේෂෙයන් ඉඩම්  අමාත්යාංශය යට ෙත් කථා කරනවා නම්,  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33 (ඈ) ව්යවස්ථාව අනුව රජය සතු ඉඩම් 
සියල්ලම අයිති වන්ෙන් ජනාධිපතිවරයාටයි. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පනත ෙගන ඒමට ෙපර 
දිස්තික්කය තුළ ඇති ඉඩම්වල භාරකාරත්වය පැවරුෙණ් 
දිසාපතිවරයාටයි. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නට දිසාපතිවරයාෙග් 
නායකත්වෙයන් විධිමත් පරිපාලනයක් තිබුණා; යාන්තණයක් 
තිබුණා. නිෙයෝජ්ය ඉඩම් ෙකොමසාරිස්, අතිෙර්ක දිසාපති,  සහකාර 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරු, මිනින්ෙදෝරුවන්, සැලසුම් ශිල්පීන්, ජනපද 
නිලධාරින්, ඉඩම් නිලධාරින්, ක්ෙෂේත උපෙද්ශකවරුන්, ගාම 
නිලධාරින්, කළමනාකාර සහකාරවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහොඳ 
යාන්තණයක් තිබුණා; සියලු ලිපි ෙල්ඛනවලින් සමන්විත වුණු 
ෙහොඳ සිතියම් කාමරයක් තිබුණා. නමුත්, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පනත ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නාට පසු රජය 
සතු ඉඩම්වල පවත්නා නීතිවලට අනුව කළමනාකරණය -අයිතිය 
ෙනොෙවයි- පළාත් සභාවලට පවරපු බව අපි දන්නවා. ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට පළාත් සභාවලට ඉඩම් කළමනාකරණය 
කිරීෙම් අයිතිය පැවරුවාට පසුව එහි කියාකාරිත්වය මුළුමනින්ම 
අවුල් වුණා. ඒ නිසා දිස්තික්කෙය් තිබුණු ඉඩම් බලතල 
දිසාපතිවරයාෙගන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පැවරුණා. ඒ 
බලතල පවරා ෙගන, ඉතාමත්ම අඩු නිලධාරි සංඛ්යාවකින් ෙම් 
කටයුත්ත කර ෙගන යන්නයි පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට සිදුවී 
තිබුෙණ්. ෙම් නිසා ඉඩම් පිළිබඳ ගැටලුව අද ෙලොකු අවුලක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්- 

1923 1924 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලබා දුන් විනාඩි ෙදකක 

කාලයත් අවසානයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ඒ නිසා ෙම් ඉඩම් බලතල විමධ්යගත කිරීම ෙහොඳ ෙදයක් 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙම් පිළිබඳව යහපත් 
යාන්තණයක් ෙනොමැතිවීම නිසා අද ඉඩම් පශ්නය අර්බුදයක් බවට 
පත්වී තිෙබනවා.  

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් ෙගොවි ජනතාව නඟා 
සිටුවීම සඳහා බැහැර කරන ලද ඉඩම්වල පළමු අක්කර පහ, ඒ 
වාෙග්ම ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර පහ, මඩ ඉඩම් අක්කර ෙදක, වාරි 
ඉඩම් අක්කර ෙදකහමාර, ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර භාගය   ෙමන්න 
ෙම් විධියට ලබා දී තිබුණු   විවිධ නම් සහිත ඔප්පු, බලපත් සහිත 
ඉඩම් ෙම් සෑම එකක්ම ජනාධිපතිවරයා මැදිහත්ව ඔප්පු ෙබදා  
ලබා ෙදන ඉඩම් තිෙබනවා.  ඒ   සියලුම ඉඩම්වල පසු අයිතිය ඒ 
පුද්ගලයාෙග් අභාවෙයන් පසුව කලතයාට ෙකොටසකුත්, පවුෙල් 
වැඩිමලාට සම්පූර්ණ ඉඩමත් අයිති වන ආකාරයටයි පවරා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙමන්න 
ෙම් කටයුත්ත දැන් ෙවනසකට භාජන කළ යුතුයි කියා.  ගැටලුවක් 
වී තිෙබන ෙම් තත්ත්වය  නිරාකරණය කිරීම  පිණිස ෙම් කටයුත්ත 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා මා අවසාන වශෙයන්  ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙයෝජනා වශෙයන් මා කියන්ෙන්, අනවසරෙයන් අල්ලා ෙගන 
සංවර්ධනය කර  පදිංචි වී ඇති  ඉඩම්වල අයිතිය, එම ඉඩම්වල  
ස්වභාවය අනුව රජෙය් දිගු කාලීන අවශ්යතා සැලකිල්ලට ෙගන, 
යම් සීමාවක් තුළ පවතින නීතිරීතිවලට අනුකූලව යම් වටිනාකමක් 
අය කර ෙගන පදිංචිකරුවන්ට ලබා ෙදන ෙලසයි.  එම මුදල් 
ෙවනම ඉඩම් බැංකුවක තැන්පත් කර ඒ බලතල බැංකුවට පවරා 
ගැනීම කළ හැකියි.   ඒවා මිලදී ගැනීෙම් දී  රජෙය් මැදිහත් වීම 
තුළ ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරයාට බලය පැවෙරන කමය සකස් 
කෙළොත්, ෙම් තිෙබන ඉඩම් ගැටලුවට යම් පමාණයක සහනයක් 
ලැෙබනවා කියන පැහැදිලි කිරීම කරමින් මා නවතිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්.සී.මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිස් තික්කෙය් තරුණ 

මන්තීවරයකු කෘෂි කර්ම අමාත්යාං ශෙය් අමාත්ය ධුරය ෙහොබවමින් 
සිටින අවස්ථාවක අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී  
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්නට  
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මා 
කනගාටු වනවා. ෙමොකද, ෙම් අය වැෙය්දී කෘෂි ක්ෙෂේතයට ෙලොකු 
අපරාධයක් කර තිෙබනවා.  

ෙගොවිතැන ගත්තාම, ෙගොවියාට අවශ්යව තිෙබන්ෙන් ඉඩම, 
බීජ හා ෙපොෙහොර. ෙපොෙහොර මත පදනම් ෙවලා තමයි ෙගොවියාෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් වී ෙගොවිතැෙන්දී. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය සකස් කරන 
අවස්ථාෙව්දීවත් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කප්පාදු කිරීම, නැත්නම් ෙම් ෙපොෙහොර ෙදන කමය ෙවනස් කිරීම 
ගැන කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් කරුණු විමසුවාද දන්ෙන් නැහැ. 
එතුමාෙග් අනුදැනුමක් ලැබිලා නැත්නම්, එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය 
දන්නවා, "ආණ්ඩුවක් වශෙයන්, කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයකු 
වශෙයන් ෙම්කට කැමැති ෙවන්න සිදු වුණාට මම ෙගොවීන්ට 
කරන්ෙන් ෙලොකු අසාධාරණයක්, අපරාධයක්" කියන එක.  

දැන් ෙවලා තිෙබන ෙද් බලන්න. ෙම් රජය බලයට ආෙව් රෙට් 
ජනතාවට ෙවනසක් කරලා ෙපන්වන්න. ෙවනසක් කළා. පාසල් 
දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙදන කමෙය් ෙවනසක් කළා. ඒක 
ෙවනස් කළා. එදා පාසල් දරුවාෙග් පන්ති කාමරයට නිල ඇඳුම් 
ෙරදි ආවා. ළමයා ඒක අරෙගන ෙගදර ගියා. ඒක ෙදන්න ආරම්භ 
කළා, දිවංගත ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා. එතුමාව අවුරුද්දක්, 
අවුරුද්දක් ගා ෙන් සිහිපත් කරනවා ෙම් රෙට් ජනතාව.  

තව අතකින් ෙවනසක් කළා. 2001 බලයට ආපු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2004වන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව 
මහ පාරට බසස්ලායි හිටිෙය්. ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පියා ඇතුළු අපි ඒ ෙවලාෙව් ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් හඬ නැඟුවා. එදා ෙපොෙහොර මිටියක මිල රුපියල් 
3,000 ගණනකටයි තිබුෙණ්. ගම්වල සිටි ෙගොවි තරුණෙයෝ ගම 
අතහැරලා ෙකොළඹට ඇවිල්ලා කුලී වැඩ කළා.  

අන්තිෙම්දී කථාවක් ගියා, "ෙගොවියාට ඉතුරු ෙවන්ෙන් 
ෙබෝලත්තයි, උකුණු ගසයි විතරක්" කියලා. පසුව බලයට ආපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "මම රුපියල් 350ට 
ෙපොෙහොර මිටිය ෙදනවා" කියලා. ඒක ඉෂ්ට කරෙගන ආවා. ෙම් 
වත්මන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට ආපු ගමන් ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන කමය ෙවනස් කරලා 
මුදල් ෙදන්න ලෑස්ති වුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ගැන අත් දැකීමක් 
තිෙබන පුද්ගලයකු හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, ෙගොවිෙයෝ කීප 
ෙදෙනක් එකතු ෙවලා තමයි කුඹුරක් වගා කරන්ෙන්. කුඹුෙර් 
අයිතිය තිෙබන ෙගොවිෙයක් ඉන්නවා. කෘෂි පර්ෙය්ෂක නිලධාරියා 
ගිහිල්ලා කවුද වගා කරන්ෙන් කියලා අහලා, ෙකළින්ම ඔහුෙග් 
නමට ෙපොෙහොර මිටි ටික දුන්නා. ඔහු තමයි සල්ලි බඳින්ෙන්. 
හැබැයි, ගම්වල ඉන්නවා තමන්ෙග් කුඹුරු විකුණපු ෙගොවිෙයෝ. 
ෙවනත් පුද්ගලයකුයි ඒ කුඹුර අරෙගන වගා කටයුතු කරන්ෙන්. 
කලින් කුඹුර අයිති පුද්ගලයාෙග් අතට ෙම් මුදල ගිෙයොත් කුඹුරු 
වැඩ කරන ෙගොවියාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඔහුට අවශ්ය ෙපොෙහොර 
ටික ගන්න රුපියල් 12,500 ලබා ගන්න දවස් කීයක් කකුල් ෙදක 
ළඟට යන්න ෙවනවාද කියලා ගෙම් ජීවත්වන පුද්ගලයකු 
වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න. 
අනුරාධපුරෙය් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ තරුණ නායකෙයක් වශෙයන් ෙම් කමය ෙවනස් 
කරන්න.  

ෙපොෙහොර දීෙම් කමෙය්ත් ෙපොඩි ගැටලුවක් තිබුණා. ෙගොවීන්ට 
ෙවලාවට ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැරි වුණා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා 
ඔබතුමා ඇවිල්ලා ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න  අලුත් සැලැස්මක් හදයි 
කියලා. මඩ ෙපොෙහොර ගහන්න ඕනෑ ෙවලාවට මඩ ෙපොෙහොර 
මිටිය ෙගොවියා ළඟට එයි; ඊළඟ දවස වන ෙකොට යූරියා ටික එයි; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ දවස් හතර, පහ වන ෙකොට බණ්ඩි ෙපොෙහොර ටික එයි කියලා 
ඒ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. ෙම්ක හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙවලා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හෘදය සාක්ෂියකට එකඟව දන්නවා 
ඇති, ෙම් වැෙඩ් අසාර්ථක බව. ෙගොවීන් ජීවත්වන පෙද්ශයක් 
නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී 
ෙගොවීන්ෙගන් වැඩිෙයන්ම බැණුම් අහන්න ෙවන්ෙන් ඔබතුමාට 
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.  

ඊළඟට, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා මිරිස් වගාව නඟා 
සිටුවන්න. ලූනු වගාව නඟා සිටුවන්න. 1980 ගණන්වල ගරු 
සිරි මාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් එප්පාවල 
පෙද්ශය කිව්ෙවොත්, කැකිරාව පෙද්ශය කිව්ෙවොත් මිරිස් උපත. ඊට 
පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? මිරිස්වලට ෙරෝගයක් වැලඳුණා. ෙකොළ 
ෙකොඩවීෙම් ෙරෝගය. ඊට පස්ෙසේ මිරිස් වගා කරන්න බැහැ.  ෙම් 
ෙරෝගය නිසා ෙකොච්චර වියදම් කළත් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා 
ගන්න බැරි වුණා. අද මිරිස් කිෙලෝ එක රුපියල් 1,000ක් කියනවා; 
රුපියල් 900ක් කියනවා. නමුත්, අපි දන්නවා මිල වැඩි වුණාට ඒ 
වාසිය ෙගොවියාට එන්ෙන් නැති බව. ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

2003 ගරා වැටුණු ෙම් රෙට් කෘෂි ක්ෙෂේතය හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසු ගිය අවුරුදු කීපය  තුළ  ෙගොඩ 
ගත්තා. එතුමා සහලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත කෙළේ ෙගොවියාට ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීම තුළිනුයි. සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු 
අෙප් රට නැවත ආපස්සට  ගැනීමට කටයුතු ෙනොකරන ෙමන් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලමින් මම නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.37] 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 

සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට අෙප් තරුණ ඇමතිවරෙයක් 
වගකීම බාර  ෙගන ඉන්නවා. එළවලු වගා කරන ෙගොවි 
ජනතාවටත් ෙම් ෙපොෙහොර සහනය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන්  උඩ රට පෙද්ශෙය් එළවලු වගා කරන ෙගොවි 
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයක මන්තීවරෙයකු හැ ටියට 
මම ගරු දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාටත්, මුදල් ඇමතිවරයාටත් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් අර්තාපල් 
වගා කරන ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලීම් ෙදකක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් අර්තාපල් 
වගා කරන ෙගොවි ජනතාව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉතාමත්ම 
අහිසංකව ෙම් වගාෙව් ෙයදිලා ඉන්නවා. නමුත් ඒ අය ෙම් 
අර්තාපල් වගාව නිසා ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් පශ්නවලට අද මුහුණ 
ෙදමින් සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට තිෙබන පධානම පශ්නයක් තමයි, පිට 
රටින් ආනයනය කරන බීජ අර්තාපල්වල පශ්නය. ඒ වාෙග්ම එහි 
මිල ඉතා අධිකයි.  අද බීජ අල පැකට් එකක් ෙම් රටට ෙගනාවාම 
රුපියල් 15,000ක් විතර වනවා. අතීතෙය්දී ෙම් කර්තව්ය ඉෂ්ට 
කෙළේ කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව බව අපි දන්නවා. ෙම් රෙට්  
බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සඳහා ඔබතුමා දැනටමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබන බව මම දන්නවා. අපි ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට පශංසා කරනවා. ෙම් රටට අවශ්ය බීජ 
අර්තාපල් ටික නිෂ්පාදනය කර ගැනීම කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් තිබුණු ඉල්ලීමක් වුණා. අද පිට රටින් එන බීජ අර්තාපල්වල 
තත්ත්වය එන්න එන්නම සතුටුදායක තත්ත්වයක නැති බව අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය කිරීම අපි 
ආරම්භ කළාම අපට වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් කියන 
එකයි අෙප් විශ්වාසය. ෙම් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කර්තව්ය 
ආරම්භ කරන තුරු නැවත වතාවක් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් බීජ අර්තාපල් ෙගන්වීම ආරම්භ කරන්නටය කියා අෙප් 
පෙද්ශවල ජීවත් වන අර්තාපල් වගා කරන ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අද තිෙබන මිල ගණන් 
එක්ක වාෙග්ම ෙගන්වන බීජවල තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක අෙප් 
ෙගොවි ජනතාව ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් බීජ අර්තාපල් ටික 
ෙගන්වූෙවොත් මිෙල් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කර ගන්න  පුළුවන් 
ෙවයි කියලා ෙගොවි ජනතාවට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් අපි එය දැක්කා. අද නිෂ්පාදන වියදමත් 
හුඟක් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අස්වැන්න ෙනළන 
කාලයට අපි රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරලා, කෑම සඳහා ෙගෙනන 
අලවලට බද්දක් පනවලා, අෙප් ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න 
හැම ෙවලාෙව්ම කටයුතු කරන්ෙන්. අපි ගිය වතාෙව්දීත් ඒ 
කටයුත්ත කළා. දින සියය ආණ්ඩුෙව්දීත් ඔබතුමන්ලා මැදිහත් 
ෙවලා  අපට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අපට ෙම් නිෂ්පාදන වියදම 
අඩු කර ගන්න පුළුවන් නම් එයින් අෙප් ජනතාවට ෙලොකු 
සහනයක් ලැෙබනවාය කියා මම හිතනවා. ෙම් බීජ අර්තාපල් 
නිෂ්පාදනය ලංකාෙව් ආරම්භ කරන තුරු, ඊළඟ කන්නයට අවශ්ය 
බීජ අර්තාපල් පමාණය කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ෙගන්වා ගන්න කටයුතු සලස්වන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක්  කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා ඇති, අද 
අර්තාපල් වගාව කරන්ෙන් ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවන බව.  

ඉස්සර අෙප් පෙද්ශෙය්, -වැලිමඩ, ඌව - පරණගම- අර්තාපල් 
වගාව කළා. නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් විශාල වශෙයන් කළා. ඒ 
හැරුණු ෙකොට යාපනය පෙද්ශෙය්ත් අර්තාපල් වගාව කළා.  අපි 
දන්නවා, අද ෙබොෙහෝ වියළි කලාපීය පෙද්ශවලත් ෙම් එළවලු 
වගාව ෙකෙරනවා; විෙශේෂෙයන් අර්තාපල් වගාවත් ෙකෙරනවා. 
ඒ නිසා අපට අවශ්ය පමාණය ෙම් රෙට්  නිෂ්පාදනය ෙවනවාද 
කියලා සමීක්ෂණයක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එෙහම 
ෙනොෙවනවා නම් ඒකට ෙහේතුව බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  නැවත 
වතාවක් ෙම් රටට අර්තාපල් ආනයනය කරන එක - කෑම සඳහා 
අර්තාපල් ෙගන්වන එක- නතර කරන්නය කියන ෙයෝජනාව ෙම් 
වැය ශීර්ෂය යටෙත් කරන විවාදෙය්දී ඔබතුමාට මම ෙම් සභා 
ගර්භය තුළ දී කරනවා. මම ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන් උඩරට 
පෙද්ශෙය් අෙප් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්. ෙමොකද, අප තුළ 
ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා, ෙම් රටට අවශ්ය අර්තාපල් 
පමාණය ෙම් රට තුළම නිෂ්පාදනය කරන්න අෙප් ෙගොවි 
ජනතාවට පුළුවන් කියලා. ෙම් ගැන අමාත්යාංශය මට්ටමින් 
ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් සමීක්ෂණයක් කරලා බැලුෙවොත් තව 
සුළු පමාණයක අඩුපාඩුවක් ඇත්ෙත්. අපට පුළුවන් ඒ අයට 
උ පෙදස් දීලා කම කමෙයන්, මාරුෙවන් මාරුවට චකයක් හැටියට 
ෙම් අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්න. ඒ අයට ෙපොඩි 
උදව්වක්, උපකාරයක් කෙළොත් අෙප් රටට අවශ්ය අර්තාපල් 
පමාණය ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරාවිය කියා මා හිතනවා.  

ඒ නිසා අර්තාපල් ආනයනය කරන එක නතර කරන්නය කියා 
මා නැවත වතාවක් ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් බීජ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන තුරු බීජ 
අර්තාපල් ෙගන්වීම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
කරන්නය කියන ඉල්ලීමත් කරමින්, ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

1927 1928 

[ගරු එස්. සී.  මුතුකුමාරණ  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.44] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කෘෂිකර්ම, බන්ධනාගාර 

පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු සහ ඉඩම් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී කෘෂිකාර්මික පෙද්ශයකින් සියයට 100ක්ම ෙගොවීන්ෙග් 
ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු මන්තීවරෙයක් හැටියට 
අෙප් පෙද්ශවල තිෙබන පශ්න ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කළ 
යුතුයි.  

කෘෂි කර්මාන්තය දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙයෝජනා රාශියක් ෙමම 
අය වැය ෙල්ඛනයට එකතු කර තිබීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. දැන් අමු මිරිස් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 900 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කාලෙය් එළවලුවල මිලත් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. අමු 
මිරිස්  කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 2,000ක් වුණත් එක අතකින් මම 
ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රුපියල් 2,000 මිල 
ලැෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ෙකොෙහේ හරි ඉන්න අහිංසක ෙගොවියකුට 
නිසා. මම නම් ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අහිංසක 
ෙගොවියකුට ෙම් මිල ලැෙබනවා. සමහර කාලවලට ඒ ෙගොවියාටම 
ඒ අමු මිරිස් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 100කට අඩු මිලක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිදු වන නිසා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙගොවියා දිරිමත් කරන යම් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ශීතාගාර පහසුකම් ලබා 
දීම පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් මම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් දැක්කා. 
සමහර කාලවල තක්කාලි, ෙගෝවා වාෙග් ෙද්වල මිල අඩු ෙවනවා. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  තක්කාලි කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් ෙදකට 
තුනට යනවා. එෙහම මිල අඩු ෙවන ෙකොට ෙම්වා මාසයක් ෙදකක් 
ශීතාගාරවල තියලා මිල වැඩි ෙවන ෙකොට ෙව ෙළඳ ෙපොළට 
දමන්න පුළුවන් නම් ෙගොවියාට වැඩි  මිලක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙගොවියා දිරිමත් කර තිෙබනවා. ඒක 
ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට මම දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන විවිධ ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. මම ෙම් 
අවසථ්ාෙව් එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මුලින්ම ෙපෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන් ෙහක්ෙටයාර් එකකට කියලා සඳහන් 
වුණා. දැන් ෙහක්ෙටයාර් ෙදකකට අවශ්ය ෙපොෙහොර පමාණය  
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබන එක ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 අද ෙපොෙළොන්නරුෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, දිස්තික්ක 
ගණනාවක තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය පැතිරීමට ෙම් සහනාධාර මත 
ලබා ෙදන ෙපොෙහොර  සහ අෙනකුත් කෘමිනාශක එක ෙහේතුවක් 
විය හැකි බවට පසු ගිය දවස්වල  ෙම් සභාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, 
සෑම තැනම කථා වුණු අවස්ථා තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒ නිසා අද 
ෙගොවියන්ට ෙම් මුදල අරෙගන, නිසි පමිතියකින් යුක්ත ෙපොෙහොර 
ෙහොයාෙගන ගිහිල්ලා, ඒ ෙපොෙහොර මිලදී ගන්න අවස්ථාව ෙයදිලා 
තිෙබනවා.   

මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, - ගරු 
ඇමතිතුමනි, රජය අපහසුවට පත් කරන්න කරනවාද දන්ෙන් 

නැහැ- අද ෙවනෙකොට ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙගොවියන්ට 
ෙම් අලුත් කමය යටෙත් ෙනොෙවයි, පරණ කමය යටෙත් 
ෙපොෙහොර සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නයක් ෙකෙරහි. ෙපොෙහොර 
නැති කමින් ෙහට ෙපොෙළොන්නරුෙව්, මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවියන් 
ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයකට යනවා. මම ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මට අදත් දුරකථනෙයන් කථා කරලා  
ෙම් ගැන කිව්වා.  හැබැයි, ෙම්ක  නිලධාරි කණ්ඩායමක් 
එකතුෙවලා කරන ෙදයක්. ෙගොවි ජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් කරන කටයුතු ගැන මම සෑහීමකට 
පත්ෙවනෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීම කරන අයෙග්  කටයුතු ෙම් වනෙකොට 
ඉතාම අවිධිමත් තත්ත්වයක පවතිනවා.  ෙමතැන අර එහා 
කාමරෙය්  - නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය්- අදාළ නිලධාරි මහත්වරු 
ඇති. ෙපොෙළොන්නරුව මැදිරිගිරිය පෙද්ශෙය්, කන්නයට නියමිත 
ෙපොෙහොර ෙනොමැතිකමින් ෙගොවිෙයෝ ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයකට 
ෙහට යන්න තීරණය කර තිෙබනවා. මම ඒ ගැන ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ අදාළ නිලධාරින්ෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාටත් ෙම් බව මම මීට ෙපර දැනුම් 
දුන්නා. දවස් ෙදකකට උඩදී ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් ෙම් බව 
දැනුම් දුන්නා.  ෙමොකද, ෙපොෙහොර නිසිකලට ෙවලාවට ලැෙබන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි, ෙම් සභාෙව් යම් යම් 
ෙද්ශපාලන අදහස් දරන පුද්ගලයන් සිටිනවා ෙසේම නිලධාරි 
තන්තෙයත් ඒ වාෙග් පටු අදහස් දරන,  ෙම් අවස්ථාෙවන් රජය 
අපහසුතාවට පත් කරන්න කටයුතු කරන නිලධාරින් තවම 
ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් ෙගොවිෙයෝ පාරට බැස්ෙසොත් ඒෙකන් 
රජය අපහසුවට පත් ෙවනවා.   

මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන දිෙනන් දින කථා කරනවා වාෙග්ම අපි 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරමු කියලා. ඇත්තටම අපිට ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් එය 
කරන්න බැහැ. ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය වාෙග් 
දිස්තික්කවල ජනතාව ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර හදන්න දිරිමත් 
කරලා, ඒ අයට පහසුකම් දීලා අපි වැඩ පිළිෙවළක් හදමු. උෙද් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
එතුමා කිව්වා, කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ජාතික වැඩ 

පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඇත්තටම අපි දැන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් කර ෙගන යනවා.  ෙදොෙගොල්ෙලෝ එකතුෙවලා කරන 
ආණ්ඩුවක්, ජාතික රජයක් පැවෙතනවා නම්, ඒ ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
ෙදෙගොල්ෙලෝෙග්ම අදහස් නිෙයෝජනය ෙවන නිසා, කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් හදනවා නම්, 
ඉදිරිෙය්දී කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් වැඩදායක තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවයි.   

අද ෙම් සභාෙව් බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, 
නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය පිළිබඳවත් කථා ෙවනවා. ඒ ඇමතිතුමාෙගන් මම 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, නැවත පදිංචි කිරීෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත්  එතුමන්ලාෙග් අවධානය අද ෙයොමු වී 
තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාත ගැන විතරයි. නමුත් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් ගම්මාන රාශියක් තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව 

1929 1930 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිස්තික්කෙය් මෙග් ආසනෙය් පල්ලියෙගොඩැල්ල කියන ගමට 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් පහරදීලා ගෙම්  මිනිසුන් 270ක් මරා දැම්මා;  
ෙගවල් ගිනි තිබ්බා. හැබැයි, අද නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්යාංශය 
මඟින් ෙම් පෙද්ශ ගැන අවධානය ෙයොමු ෙවලා නැහැ.  අද උතුරු 
සහ නැ ෙඟනහිර පළාතට වැඩි අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා.  ඒ 
ගැනත් මම නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ඒ අය ගැනත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒ 
අයෙග් විනාශ වුණු ගම්බිම් සහ ඒ අය නඟා සිටුවීමට කටයුතු 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට 
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ විවාදයට ගැෙනන  

අමාත්යාංශ ගණනාව තුළ ඉතාම වැදගත්, ජන ජීවිතයට බලපාන 
අමාත්යාංශ ගණනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, ඒ 
සඳහා ෙබොෙහොම අසීරුෙවන්, වෙදන් ෙපොෙරන් සුළු ෙවලාවක් හරි 
ලබා දීම ගැන මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් අය වැෙය්දී, කෘෂිකාර්මික පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු හැටියට ගමට යනෙකොට අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විපක්ෂෙය් හිටියත්, ෙමොන පක්ෂෙය් 
හිටියත් අපි මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු 
ෙදනා අෙපන් විමසන ගැටලු ටිකක් තිෙබනවා. ඒකට ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු දිය යුතු ෙවනවා; අපිත් පිළිතුරු දිය යුතු 
ෙවනවා. ඒ අය නව රජෙය්, නව කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිවලින් 
ෙගොවියාට ලැෙබන සහන, ඵල පෙයෝජන ෙමොනවාද කියන එක 
පිළිබඳ විමසීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමවර අය වැෙය් තිෙබනවා, 
ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය නිෂ්පාදනය 
කිරීම සඳහා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියලා. අපි ඇත්තටම ඒ ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ෙම් අනුව, රාජ්ය ඉඩම් බැහැරලීම ඉතාම කල්පනාකාරීව 
කළ යුතුවාක් ෙමන්ම බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය වැඩි දියුණු කර ලබා 
දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි අෙප් සාධනීය විශ්වාසය පකාශ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම උසස් ඵලදාවක් සහිත බීජ වර්ග සහ ෙරෝපණ දව්ය ලබා 
දීෙම් කටයුතු දිරි ගැන්වීමක් කරනවා කියලා ෙමවර අය වැෙය්  
තිෙබනවා. ඒ අනුව, උසස් ඵලදාවක් සහිත බීජ සහ ෙරෝපණ දව්ය 
ලබා දීෙම් මාතෘකාව යටෙත් කථා කිරීෙම් දී, වැඩිපුර ඵලදාව 
තිෙබන එෙහම නැත්නම් පමාණෙයන් ෙලොකු කෘෂි කාර්මික 
දව්යවලට  වඩා ෙද්ශීය ෙදමුහුන් බීජ වර්ග  -hybrid වර්ග-  ලබා 
දීමට සහ උසස ් ඵලදාවක් සහිත ෙද්වල් ලබා දීමට ෙහක්ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු ආයතනය දිරි 
ගැන්වීෙම් කටයුත්ත කරන්නය කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයහි සඳහන් ෙවලා 

තිෙබනවා සියයට 30 සිට 40 දක්වා පසු අස්වනු හානියක් 
තිෙබනවා කියලා. එය ඇතැම් නිලධාරින් විසින් මවා පාන 
ෙබොරුවක්. සියයට 30ක් 40ක් පසු අස්වනු හානිය සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඔය ෙබොරුවම -ඔය මුසාවම- ඔය නිලධාරින්ම පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති අෙප් ආණ්ඩුවටත් කිව්වා. ඒ අනුව තමයි අර 
ප්ලාස්ටික් කූඩ නීතියක් ෙගනාෙව්. ෙම් නිලධාරින් විසින් ඇතැම් 
ෙනොමඟ යැවීම් කරනවා. පසු අස්වනු හානිය සියයට 30 සිට 40ක් 
දක්වා කියලා ෙකොෙහේවත්ම සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳවත් අවධානය  ෙයොමු කර කටයුතු කිරීම කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් වගකීමක් හැටියට අපි 
සලකනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 
පැවැති අතුරු අය වැෙයන් වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 50 
දක්වා වැඩි කළා. හැබැයි, ෙමවර අය වැෙයන් වී කිෙලෝෙව් මිල 
නැවත අඩු කරලා තිෙබනවා. දැන් කියනවා, "කීරි සම්බා සහතික 
මිල රුපියල් 50යි." කියලා. අපි අහන්න සතුටුයි, ලංකාෙව් වී වගා 
කරන පමාණෙයන් ෙහක්ෙටයාර් ෙකොපමණ පමාණයක කීරි 
සම්බා වගා කරනවාද කියලා. නාඩු මිල රුපියල් 7කින් අඩු 
ෙකරුවා. එෙහම නම්, වැඩි කරපු වී මිල අඩු කරපු ආණ්ඩුවක් 
හැටියට ෙම් ආණ්ඩුව ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා. ෙම්ක පුදුම 
ආණ්ඩුවක්; ෙම්ක පුදුම රටක්; පුදුම මුදල් ඇමති ෙකෙනක්. වී මිල 
වැඩි ෙවනවා. වී මිල අඩු ෙවනෙකොට හාල් මිල අඩු ෙවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ලංකාෙව් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ වී මිල අඩු ෙවනවා. 
හාල් මිල වැඩි ෙවනවා. ෙම්ක ෙකොෙහන් හදාගත්ත චකයක්ද 
කියලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙමන්න ෙම් 
පශ්නවලට ආණ්ඩුව පැහැදිලි පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි. වී මිල 
රුපියල් 7කින් අඩු ෙවනවා. ඒ එක්කම හාල් මිල වැඩි ෙවනවා. 
ෙම් සම්බන්ධව රජෙය් දැඩි අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. 
පාරිෙභෝගිකයා සහ ෙගොවියා යන ෙදෙද නාම සම්පූර්ණෙයන්ම 
රැවටීමක් තමයි ෙම් කරන්න හදන්ෙන්.  

ඊළඟට, ඇත්තටම  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වන විට රට පුරා 
උග ෙපොෙහොර හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට කුඹුරුවලට ෙයදිය 
යුත්ෙත් යූරියා. හැබැයි, NPK මතුපිට ෙපොෙහොර ෙයොදා ගන්න බැරි 
වුණා. ෙමොකද,  ෙපොෙහොර තිබුෙණ් නැහැ. රෙට් උග ෙපොෙහොර 
හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙහොර හිඟයට පිළියම් ෙයදීම 
තමුන්නාන්ෙසේලා සතු වගකීමක් ෙවනවා. හැබැයි, ෙම්වා පිළිබඳව 
අප ෙහොයලා බලන විට ෙම් ෙපොෙහොර ජාවාරම් පිටුපස ෙපොෙහොර 
සංස්ථාෙව් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙබොෙහෝ ෙදනා ඉන්නවා 
කියලා අපට ෙත්ෙරනවා. නැෙවන් ෙපොෙහොර ටික හරියට ෙගන 
එන්ෙන් නැහැ. හරියට ෙගනා ෙපොෙහොර ටික ගබඩාවලට 
යැවීෙම්දී ෙටන්ඩර් දීම් ෙකොන්තාත් දීම් හරහා පවාහන පශ්න, 
අරවා- ෙම්වා ෙබොෙහෝ හුටපට පටලවා ගන්නවා. අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර නැහැ. රට පුරා ඉතා උග 
ෙලස බරපතළ  ෙපොෙහොර හිඟයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපොෙහොර සංස්ථාව සහ කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය වගකිව යුතුයි. ඒ ෙමොනවා කිව්වත්, අද වන විට රෙට් 
උග -දරුණු- ෙපොෙහොර හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,  ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ෙම් සඳහා පිළිතුරක් ලබා ෙදයි 
කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අනුරාධපුෙර්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඔබතුමා ඉන්න නුවර 
කලාවිෙය් තරුණ ෙද්ශපාලනඥෙයක් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
හැටියට ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම පුලතිසිපුෙර්  නායකයා, රෙට් 
නායකයා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, පුලතිසිපුරය, නුවර 
කලාවිය; ඇඹිලිපිටිය;  බලංෙගොඩ, මැදබැද්ද හැම පැත්ෙත්ම වී 
ටික විකුණා ගන්න බැරිව මිනිසුන් ෙපෝළිෙම් ගියා. ඇයි, ෙමොකද? 
ආණ්ඩුව රුපියල් 50ට වී මිලදී ගන්නවා කියලා ඔවුන්ට ෙබොරුවක් 
කිව්වා.  ෙම් වන විට වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් 
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අංකයක් දාලා කියනවා,"වී විකුණා ගන්න ඕනෑ ෙගොවිෙයෝ එම 
ෙවබ් අඩවිෙය් ලියාපදිංචි ෙවන්න. ලබන කන්නෙය් වී ටික 
ගන්නම්." කියලා. ෙම්ක  හිනාවට ලක්ෙවන මහා පුදුම කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවබ් අඩවිවල ලියා පදිංචි 
ෙවලා වී විකුණන්නට කියනවා. අෙප් පළාත්වල ෙගොවිෙයෝ කන 
අත්සන ගහන්ෙන්, ඇඟිලි අත්සන තියන්ෙන්. ඒ අයට ෙවබ් 
අඩවිවලට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් දැන් වී අෙළවි 
මණ්ඩලය කියනවා, "ෙවබ් අඩවිෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා, ෙවබ් 
අඩවිෙය් සැරි සරලා ඇවිල්ලා වී ටික විකුණා ගන්න උත්සාහ 
කරන්න." කියලා. ඒ නිසා මම කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා 
කරනවා, ෙගොවියාෙග් වී මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙම්ක නම් 
ලබන වතාෙව් අය වැෙයන් smartphone එකකුත්, පරිගණකයතුත් 
ෙගොවියන්ට ලබා දීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඇතුළත් කරන්න කියලා.  

ෙම් ආණ්ඩුව "වී මිල වැඩි කරනවා" කියලා රෙට් ෙගොවි 
ජනතාව රවට්ටලා, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙගොවි ජනතාවට "සුහද 
ෙකොකා" ෙපන්වලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක කාට වුණත් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා ජනතාව හිනස්සන විහිළු. ෙමවැනි ෙද්වල් 
නිසා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග් නමත් කැත ෙවනවා. ෙගොවීන්ට වී 
විකුණන්න ෙවබ් අඩවිෙය් ලියා පදිංචි ෙවන්න කියනවා. ෙම් ඉන්න 
නිලධාරින් මහ ෙපොෙළොෙව්ද ඉන්ෙන්, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
ෙනොෙවයිද ඉන්ෙන්, අහෙසේ ඉන්න උදවියද? ෙවබ් අඩවිවලට 
ගිහින් වී විකුණන්න ෙගොවිෙයෝ දන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. 
අෙප් ගෙම් හරමානිස් ආතා, කළුබණ්ඩා මාමා වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට වී ටික කර ගහෙගන ගිහින් සල්ලි ගන්නයි හදන්ෙන්. 
අපට ෙවබ් අඩවියක ලිපිනයක් දීලා කියනවා, "ඒ ෙවබ් අඩවිෙය් 
ලියා පදිංචි ෙවන්න" කියලා. ෙම්වා ෙලෝක විහිළු, රට විහිළු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත්ම කාරුණිකව මම 

ඔබතුමාෙගන් තව එක විනාඩියක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට, මම අෙප් ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාමත් 
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 37,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාය කිව්වා. 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙහක්ටයාර් එකට 
අඩු ඉඩම්වලට රුපියල් 25,000ක් ෙදනවා." කියලා. පැහැදිලිව 
ගත්ෙතොත් අවුරුද්දට යල සහ මහ  කියලා කන්න ෙදකක් 
තිෙබනවා. එක කන්නයකට රුපියල් 5,000ක ෙපොෙහොර තමයි 
හම්බ ෙවන්ෙන්. සහනාධාරය ඉවත් කෙළොත් ෙපොෙහොර මිටියක 
මිල රුපියල් 4,500ක් ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් ෙපොෙහොර ටික 
ගන්න ෙගොවීන්ට අතින් සල්ලි දමන්නට ෙවනවා. ෙත්, රබර්, 
ෙපොල් වාෙග්ම ඌව පළාෙත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අර්තාපල්, 
එළවලු, පලතුරු, සුළු අපනයන ෙබෝග සඳහා ෙදන්න තිෙබන 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කිරීමත් සමඟ බරපතළ අර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදෙය් එක 
පිළිබිඹුවක් ෙලස තමයි ගරු අගමැතිතුමාට ෙදවතාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අමතලා කියන්නට සිද්ධ වුෙණ්, "නැහැ, නැහැ. 
අපි ඒවා ෙනොෙවයි ෙම්වා ෙදනවා." කියලා. ෙකෙසේ නමුත් අපි ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොන තරම් ආර්ථික 
අර්බුදයකට ගිහින් තිබුණත්, තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් ෙමොෙක් හිටියත් ෙම් රටට බත සපයන 
ෙගොවි ජනතාවෙග් බඩට ගහන්නට සූදානම් ෙවන්න එපා කියන 
ඉල්ලීම කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ishak Rahuman. You 

have five minutes. 
 
[பி.ப. 3.59] 

 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உங்கள் அைனவ க்கும் இனிய ஸலாம்! அஸ்ஸலா  
அைலக்கும்; ஆ ேபாவன்; வணக்கம். இன்ைறய விவாதத் 

டன் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ களின் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் என  க த்ைத ம் 
கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு தற்கண் என  
நன்றிகள்!  

எங்கள் ெபா ளாதாரமான , கிராமியப் ெபா ளாதார 
மாகும். இப்ெபா ளாதாரமான  க்கியமாக விவசாயத்திேல 
தங்கி ள்ள . நாங்கள் விவசாயப் ெபா ட்களின்  இறக்குமதிக் 
காக வ டெமான் க்கு 1,000 மில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலைரச் ெசலவி கின்ேறாம். இைடத்தரகர்களின் 
சூைறயாடல்களின் ல ம் காலநிைல அனர்த்தங்களின் 
காரணமாக ம் தம  விவசாயப் ெபா ட்கைள உாிய 
விைலக்கு விற்க யாமல் விவசாயிகள் கஷ்டப்ப கின்றனர். 
இதன் காரணமாக கர்ேவா க்கு உயர்தரமான விவசாய 
உற்பத்திகள் கிைடக்காததால் அவற் க்கு உயாிய விைல 
ெகா க்கேவண் ய நிைலக்கு அவர்கள் தள்ளப்ப கின்றனர். 
ெநல் உற்பத்திக்கு பசைளப் பாவைன க்கியமான . 
ஆயி ம், இரசாயனப் பசைளகைளப் பாவிப்பதால் சி நீரக 
ேநாய் ஏற்படக்கூ ய வாய்ப்  இ ப்பதாகக் கண்  
பி த் ள்ளனர். அத் டன் அதனால் சூழல் மாசைட ம் 
ஏற்ப கின்ற . இதனால் விவசாயிகைள 'ெகாம்ேபாஸ்ட்' 
உரம் பாவிப்பதற்கு ஊக்குவிக்க ேவண் ம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 80 
சத தமான விவசாயிகளின் க்கிய ஜீவேனாபாயமாக 
ெநற்ெசய்ைக காணப்ப கின்ற . 2015ஆம் ஆண் ல் 
1,92,805 ெஹக்டயாில் ெநற்ெசய்ைக பண்ணப்பட்ட . இ  
ேதசிய உற்பத்தியில் 18 சத தமாகும். விவசாயத்தில் 
கூ தலான விைளச்சைலப் ெபற் க்ெகாள்ள உயர்தரமான 
விைதகைள உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம். அதற்கு தனியார் 

ைறைய ம் அரசாங்க விைத உற்பத்தி நிைலயங்கைள ம் 
ஊக்குவிப் பதற்காக 1,000 மில் யன் பாைய ஒ க்குவதற்கு 

ன்ெமாழிந்தி ப்பைதயிட்  நிதியைமச்ச க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். களஞ்சிய வசதிகளின் 
ைமயால் விவசாயிகள் தங்க ைடய விைளெபா ட்கைளக் 
கூ ய விைலக்கு விற்க யாமல் கஷ்டப்ப கின்றனர். 
அந்தவைகயில் ெநற்களஞ்சியங்கைள அைமப்பதற்காக 1,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . அதற்காக ம் 
என  நன்றிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
இைடப்பயிரான ேசாளம் ெசய்ைக பண்ணப்ப கின்ற . 
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2015ஆம் ஆண் ல் 32,000 ெஹக்டயர் நிலப்பரப்பில் 
பயிர்ச்ெசய்ைக பண்ணப்பட் ள்ள . இ  ேதசிய 
உற்பத்தியின் 39 சத தமாகும். உ ந்  6,700 ெஹக்டயர் 
நிலப்பரப்பில் ெசய்ைக பண்ணப்ப கின்ற . இ  ேதசிய 
உற்பத்தியில் 57 சத தமாகும். ேசாயா உற்பத்தியான  6,930 
ெஹக்டயாில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இ  ேதசிய 
உற்பத்தியில் 95 சத தமாகும். அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
இைடப்பயிர்ச்ெசய்ைகைய ஊக்குவிப்பதற்காக அம்மாவட்டத் 
தில் ேசைவ ாிந்த மைறந்த தலைமச்சர் ேபட்  பிேரமலால் 
திஸாநாயக்க அவர்கள் அ ம்பா பட்டார். அவர் இனவாத 
மற்ற ஒ  தலைமச்சர் ஆவார். அவர் சகல மக்க க்கும் 
சிறந்த ேசைவயாற்றினார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் அவைர நான்  
நிைன கூரக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அ ராத ர மாவட்டத்தில் ெதங்குச் ெசய்ைகையப் ெபா த்த 
வைரயில், அங்கு 2015ஆம் ஆண் ல் 150 மில் யன் 
ேதங்காய்கள்  உற்பத்தி ெசய்யப்பட் க்கின்றன.  இ  ேதசிய 
உற்பத்தியில் 5 சத தமாகும்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 
 ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அ ராத ர மாவட்டத்தில் விவசாயத்ைத ேமம்ப த் ம் 

ேநாக்கில், அம்மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெகௗரவ மிந்த 
திசாநாயக்க அவர்கைள கமத்ெதாழில் அைமச்சராக 
நியமித்தைமக்கு நான் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் நன்றிகூறக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன். ெகளரவ மிந்த திஸாநாயக்க அவர்கள், 
அவாின் தந்ைதையப் ேபான்  அ ராத ர மாவட்ட 
மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்வாெரன நான் நம் கின்ேறன். 
அேதேபான் , ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர் வசந்த 
அ விஹாேர அவர்க ம் தந்ைதயாைரப்ேபால ஒ  திறைம 
யான ேசைவயாளராவார். இவர்கள் இ வ ம் இைணந்  
இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  விவசாயிக க்கும் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
Sir, give me one more minute. 

-இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  விவசாயிக க்கும் ேதைவ 
யான உதவிகைளச் ெசய்வார்கள் என நான் நம் கின்ேறன். 
ெநற்றி வியர்ைவ நிலத்தில் சிந் மள க்குக் கஷ்டப்ப ம் 
விவசாயிகளின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்காக, 
அ ராத ர மாவட்டத்தி ந்  ெதாிவாகி ள்ள அைமச்சர் 
களான ெகௗரவ ஹாிசன், ெகௗரவ (தி மதி) சந்திராணி 
பண்டார, பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ சந்திம கமேக 

ஆகிேயா ம் எம  மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க ம் உத வார்கெளன நான் 
நம் கின்ேறன். தற்ெபா  அ ராத ர மாவட்டம் 
விவசாயத்தில் பாாிய பின்னைடைவச் சந்தித்  வ கின்ற ; 
இதி ந்  அதைன மீட்பதற்காக இவர்கள் அைனவ ம் 
எங்க ைடய  அைமச்சர்களான ெகளரவ மிந்த 
திஸாநாயக்க, ெகளரவ வசந்த அ விகாேர ஆகிேயா டன் 
இைணந்  ெசயற்ப வதற்கு ன்வரேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , இவ்வள  ேநர ம் என  உைரையச் 
ெசவிம த் க்ெகாண் ந்த அைனவ க்கும் நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்! வணக்கம்!’ 

 
[பி.ப. 4.05] 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு  
ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சு, காணி 
அைமச்சு, கமத்ெதாழில் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
என  க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அரச 
காணிகளின் பயன்பாட்ைட உச்சப்ப த் ம் மற் ம் அரச 
காணிகள் ெதாடர்பான ைறயற்ற ெகா க்கல் வாங்கல்கைள 
ஒழிக்கும் ேநாக்கில், "காணி வங்கி" ைறயிைன அறி கம் 
ெசய்வதற்கு எ த்த யற்சிக க்கு எம  பாராட் கைள ம் 
நன்றிகைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். இதற்காக 500 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  ஒ  

ைறயான இலத்திரனியல் தர த்தளத்ைதக்ெகாண்  ேபணப் 
ப ம்ெபா , காணி சம்பந்தமாக எ கின்ற 
பிரச்சிைனகைளத் தவித் க்ெகாள்ள ெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

"இலங்ைகவாழ் மக்கள் அைனவ க்கும் இ ப்பிட 
வசதிகள் ெசய் ெகா ப்பதற்காக பயன்ப த்தப்படாத மற் ம் 
குைற பாவைன ைடய அரச காணிகள்  பயன்ப த்தப்ப ம்" 
என்ப  அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயாகும். இ  மிக ம் 
வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். ேசாி வாழ்க்ைக ைறைமைய 
இல்லாெதாழிப்பதற்காக ஐந்  ஆண் த் திட்டத்ைத வகுத் , 
1,00,000 ட்  அலகுகைள நிர்மாணிப்பதற்கு 
எ க்கப்ப கின்ற யற்சிக ம் ெவற்றியளிக்க ேவண் ம். 
தனியார் ைறயினாின் பங்களிப் டன் ந த்தர அராங்க 
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 1,50,000 ட்  
அலகுகைள அைமக்க ம் சிேரஷ்ட ஊழியர்க க்காக 5,000 

ட்  அலகுகைள நியாயமான விைலயில் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும் எ க்கப்ப கின்ற யற்சிகள் பாராட்டத் 
தக்கதாகும். இவ் கைள அைமத் க் ெகா ப்பதற்கு ஏ  
மாவட்டங்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அைவ 
ெகா ம் , யாழ்ப்பாணம், கண் , மாத்தைற, மட்டக்களப் , 

த்தளம், கு நாகல் ஆகியைவயாகும். இதில் தி ேகாணமைல 
மாவட்டம் உள்வாங்கப் படவில்ைல. தி ேகாணமைலயில் 

ல்லாமல் பலர் இ க்கின்றார்கள். அ  த்த களமாக 
இ ந்த ஒ  பிரேதசமாகும். எனேவ, இந்த திட்டத்திேல 
அ த்த த்த வ டங்களில் தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் 
ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன்   இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
விநயமாகக்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 1970ஆம் ஆண் க்குப் 
பின் ைறயான காணிக் கச்ேசாிகள் நடத்தப்பட்  

1935 1936 

[ගරු ඉස්හාක් රහුමාන්  මහතා] 
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மக்க க்குக் காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல. இதனால் 
பல பிரச்சிைனகைள இம்மாவட்ட மக்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்றார்கள். குறிப்பாக, ல்ேமாட்ைடப்  பிரேதசத்ைதப்  
ெபா த்தவைரயில், அ  சனத்ெதாைக நா க்குநாள் மிக ம் 
கூ கின்ற ஒ  பிரேதசமாகக் காணப்ப கின்ற . அங்குள்ள 
மக்கள், கு யி ப் க் காணிக க்காகக் கஷ்டப்ப கின் 
றார்கள். தங்க க்கு அண்ைமயி ள்ள காணிகைள ெவட் த் 
தி த்தி கு யி ந்தவர்கைள ம் வனபாிபாலன இலாகா 
வ க்கட்டாயமாக அக்காணிகளி ந்  அப் றப்ப த்தி 
அவர்க க்ெகதிராக வழக்கும் ெதாடர்ந்தி க்கின்ற . எனேவ,  
இந்தக் காணிக் கச்ேசாிகள் சீராக நடத்தப்பட்  மக்க க்குாிய 
காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டால் இப்ப யான நிைலைமகள் 
அங்கு ஏற்ப வதற்கு இடமி க்கா . அந்தவைகயில், 
வ டாவ டம் காணிக் கச்ேசாிகள்   நடத்தப்ப வேதா , 
காணி இல்லாத மக்கள் இனங்காணப்பட்  அவர்க க்குாிய 
காணிகள் வழங்கப்ப வ டன், அவற் க்குாிய உ திேயா 
அ மதிப்பத்திரேமா வழங்கப்படேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

கிண்ணியா பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள 
மக்களின் ெதாைகக்ேகற்ப காணிகள் ஒ க்கப்படவில்ைல. 
இதனால் அங்குள்ள மக்கள் காணிகைளப் ெப வதில் 
பலவிதமான கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அவர்கள் 
கந்தளாய் பிரேதசத் க்குச் ெசன்  காணிகைளப் ெபற 

யா ; ேச வில பிரேதசத் க்குச் ெசன்   காணிகைளப் 
ெபற யா . இதனால் அவர்கள் ஒ  மட் ப்ப த்தப்பட்ட 
இடத்திேல வாழேவண் ய சூழ்நிைல அங்கு இ க்கின்ற . 
அங்குள்ள களப்  நிலங்கைள நிரப்பி அந்த இடங்களிேல 

கைள அைமக்க ம் ெபா க்கட் டங்கைள அைமக்க ம் 
விைளயாட்  ைமதானங்கைள ஏற்ப த்த ம் ஏைனய ெபா த் 
ேதைவக க்கு காணிகைள ஒ க்க ம் பல யற்சிகள் 
நைடெப வைத நாங்கள் கண்கூடாகக் கண் க்கின்ேறாம். 
ஆனப யால், கிண்ணியா பிரேதசத்தி ள்ள காணிப் 
பிரச்சிைனக்கு அரசாங்கம் ஒ  தீர்க்கமான ைவ 
எ த்ேதயாக ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, ர் கிழக்கு, நல் ர், பாட்டாளி ரம், 
மைல ந்தல், ரமாநகர், இலக்கந்ைத ஆகிய இடங்களில் 
வா ம் மக்கள் மத்தியி ம் இந்தக் காணிப் பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. இவர்கள்  த்தத் க்கு ன்  2-3 ஏக்கர் 
காணிகைளப் ெபற்   ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகயிேல 
ஈ பட் ந்தார்கள். அவர்கள் அந்தக் காணியிேல ஆ , 
மா கைள வளர்ப்ப , ேகாழிகைள வளர்ப்ப , ஏைனய 
பயன்த  நிைலயான மரங்கைள நாட் வ  ேபான்ற 
ெசயற்பா களில் ஈ பட் , கிராமியப் ெபா ளாதாரத்திேல 
வாழ்ந்தவர்கள். த்தத்தின் பின்  அந்தக் காணிகெளல்லாம் 
பறிக்கப்பட்  இன்  ஒ  கு ம்பத்திற்கு 20 'ேபர்ச்சஸ்' காணி 
வழங்கப்ப கின்ற . இதனால் அவர்க ைடய ெபா ளாதாரம் 
மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கிற . எனேவ,  இந்தப் 
பிரேதச மக்க க்கு  ஒ  விேசட திட்டத்ைத வகுத்  அவர்க 

க்கு ஓரள க்கு காணிப் பங்கீ கைள வழங்கேவண்  
ெமன்  இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 

குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல Raigam Eastern Salt 
Company அைமக்கப்பட் க்கின்ற . கிட்டத்தட்ட 1,508 
ஏக்கர் நிலப்பரப்பிேல இங்கு உப்  உற்பத்தி  ெசய்யப் 
ப கின்ற . இந்தப் பிரேதசத்திேல வாழ்ந்த பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்கள் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 
இழந் ள்ளார்கள். அங்குள்ள ஏைழ மக்கள் அந்தக் களப் ப் 
பகுதியிேல மீன், இறால், நண்  ேபான்றவற்ைறப் பி க்கின்ற 
ெதாழிைலச் ெசய்  சீவித்  வந்தார்கள். இன்  அவர்கள் 

அந்தத்  ெதாழிைலச் ெசய்ய யாமல் மிக ம் கஷ்டப்ப  
கிறார்கள். அந்தத் ெதாழிற்சாைல மட் ப்ப த்தப்பட்ட 
அளவிேல இயங்கினா ம் ெதாடர்ந் ம் அந்த நிலங்கள் 
அபகாிக்கப்பட்  அங்குள்ள மக்கள் களப்  நிலங்க க்ேகா, 
ஆற் க்ேகா ற்றாகச் ெசல்ல யாத நிைல ஏற்பட்  
வ கின்ற . எனேவ, அங்கு வா கின்ற ஏைழ மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைதப்பற்றி அரசாங்கம் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  
நிைலப்பாட் ேல இ க்கிற  என்பைத இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 

தி ேகாணமைலயிேல அலஸ்ேதாட்டம் ெதாடக்கம் 
ல்ேமாட்ைட வைர ள்ள கைரேயாரப் பகுதிகள் உல்லாச 

வி திகள் அைமப்பதற்ெகன அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
ஒ க்கப்பட் க்கின்றன; அைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். 
அேதேநரத்தில் அந்தக் கைரேயாரப் பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள ம் நாங்கள் ேயாசிக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அங்குள்ள மக்கள் 
தங்க ைடய வளர்ச்சிக்காக ஒ  ெபா க் கட் டத்ைதக் 
கட் வதற்ேகா, விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமப் 
பதற்ேகா அல்ல  ஏைனய ேதைவக க்ேகா காணிகள் 
இல்லாத நிைலைமயில் இ க்கிறார்கள்.  அ மட் மல்லாமல், 
இறந்தவர்க ைடய உடல்கைள அடக்கம் ெசய்வதற்குக்கூட 
காணி இல்லாத நிைலைம இ க்கின்ற . எனேவ, அந்த 
மக்க ைடய காணிப் பிரச்சிைன பற்றி ம் அரசாங்கம் 
ஆழமாகச் சிந்திக்கேவண் யெதா  ேதைவ இ க்கின்ற . 

ேமய்ச்சல் நிலங்கள் ெதாடர்பாக ம் நாம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 
ஏராளமான கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் ேமய்ச்சல் நிலமில்லாமல் மிக ம் கஷ்டப்ப  
கின்றார்கள். கால்நைட வளர்ப்  இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திேல மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்த . 
எனேவ, அந்த மக்கள் எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்கு உத பவர்கள். அவர்க ைடய கால்நைட 
வளர்ப்ைபப் பற்றி ம் நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம்.   

இன்  மீள்கு ேயற்ற அைமச்சு மிகத் தீவிரமாக அதன் 
கடைமகைளச் ெசய்கின்ற . அேதேவைள த்தத்தின்ேபா  

ற்றாக அழிக்கப்பட்ட மிகப் பசுைமயாக இ ந்த கிராமங்க 
ெளல்லாம் மீண் ம் பைழய நிைலயில் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். உதாரணமாக, சம் ர் பகுதிைய எ த் க் 
ெகாண்டால், அ  மா, பலா, வாைழ ேபான்ற மரங்க டன் 
மிக ம் பசுைமயாக இ ந்த ஒ  பிரேதசம். இன்  அ  ஒ  
கட்டாந்தைரயாக, வனாந்தரமாகக் காட்சியளிக்கின்ற . 
ஆகேவ, அவர்க க்கான கள் கட்டப்ப கின்ற 
அேதேவைளயில், அங்கு பசுைமயான மரங்க ம் ைவத்  
வளர்க்கப்ப வதற்குாிய விேசடமான திட்டங்கைள ம் வகுக்க 
ேவண் ம்.   

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் பல ஆலயங்கள் ற்றாக 
அழிக்கப்பட் ள்ளன. அந்த ஆலயங்கைள அைமப்பதற்காக 
அரசாங்கம் ஒ  விேசடமான நிதியிைன ஒ க்கப்ேபாவதாகக் 
கூறியி ந்த . ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அவ்வா  ஆலயங்கைள அைமப்பதற்கான ஒ  விேசட நிதி 
ெதாடர்பாக எ ம் குறிப்பிடப்படவில்ைல. எனேவ, அந்த 
ஆலயங்கள் மீளக் கட் ெய ப்பப்ப வதற்கு ஒ  விேசட 
திட்டத்ைத வகுத் , விேசடமான நிதியிைன வழங்கி அந்த 
ஆலயங்கைளக் கட் ெய ப்ப ேவண் ய ஒ  ெபா ப் ம் 
அரசாங்கத்திற்கு இ க்கின்ற .   

1937 1938 
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அத்ேதா  சில கிராமங்களிேல இரா வ காம்கள் 
அைமந்தி ப்பதனால் மக்கள் அந்த இடங்களி ந்  இடம் 
ெபயர்ந்தி க்கின்றார்கள். த்தத்தின் ன்னர் இடம்ெபயர்ந்த 
மக்கள் மீண் ம் தங்க ைடய ெசாந்த இடங்க க்கு 
வர யாத நிைலைம அங்கி க்கின்ற . ாி ள்ள 
பாலத்த ச்ேசைனக் கிராமம், ெவ கல் ஈச்சிலம்பற் ப் 
பிரேதசத்தி ள்ள ஈச்சிலம்பற் க் கிராமம் ேபான்றவற் க்கு 
அவ்வா  இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் மீள ம் வர யாத ஒ  
நிைலைம இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், அங்ேக இன்ன ம் 
இரா வம் கு ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, அங்குள்ள 

காம்கைள அகற்றி இரா வம் ேவ  இடங்க க்குச் 
ெசல்வதன் லம் அந்த மக்க ைடய இ ப்பிடங்கள் மீள ம் 
ெகா க்கப்பட் , அவர்கள் மீள்கு ேய வதற்குாிய வசதி 
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்படேவண் ம்.  அந்த 
விடயத்தி ம் அரசாங்கம் மிக ம் உ திேயா  ெசயற்பட 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற . 

சிைறச்சாைலகைளப் ெபா த்தவைரயில் அவற்றில் பல 
குைறபா கள் இ க்கின்றன.  அவர்கள் சிைறக் ைகதிகள் 
என்றா ம் அவர்க ம் மனிதர்கேள! அவர்க க்கும் ேவண் ய 
அ ப்பைட வசதிகைளச் ெசய் ெகா த்  உத வ ேதா , 
சிைறகளிேல அநாவசியமாக இ ந்  ன்பப்ப கின்ற 
அரசியல் ைகதிகள் விடயத்திேல மிக ம் நியாயமாக 
அரசாங்கம் நடந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් මෙග් ෙදවන 

කථාව කරන අවස්ථාෙව් මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරයකු වන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටීම මහත් භාග්යයක් 
හැටියට සලකනවා.  

 I am happy to participate in the Discussion on the 
Votes of the Ministry of Agriculture and the Ministry of 
Lands.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පියා වන ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා 1977 වර්ෂෙය්දී වාරිමාර්ග, විදුලි බල හා 
මහාමාර්ග ඇමතිවරයා හැටියට වැඩ භාර ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් ෙවලා ඉතා පහත් තත්ත්වයක   තිබුෙණ්. 
1978 වන විට එතුමා කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපාරය පිළිබඳ 
ෙයෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් හැටියට සම්මත කරගත්තා. ඒ අනුව 
එතුමා කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපාරය ආරම්භ කළා, ෙම් 
රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න.   

His target was to make this country self-sufficient by 
1985 and the UNP Government was able to achieve this 
target by 1986. This whole country became very 

productive under the Accelerated Mahaweli Development 
Programme and he was able to ensure that the vision that 
was presented in 1977 by the J.R. Jayewardene 
Government was successfully executed.   

When we look at this Budget, I think after many, 
many years we have got a Budget that looks at agriculture 
and the development of the country. There are some 
salient points in this Budget that I wish to refer to. One of 
them being, this Budget looks at self-sufficiency in 
agriculture in this country in terms of maize, soya beans, 
chilies, onions and potatoes by the year 2018. This 
Budget also looks at public-private partnerships in terms 
of agro-business ensuring that our food needs and the 
needs of the Asian markets are met accordingly. This 
Budget also looks at areas of drip irrigation and new 
technology. The Budget has allowed importation of 
machinery on a duty-free basis.  I think, this is an 
absolutely salient point in terms of achieving the targets 
set out for the year 2018.  

The other salient point that we are looking at is 
warehousing. This is something that my father got going 
by the year 1982. They built warehousing facilities to 
ensure that whenever there is an excess of paddy and 
other crops in those areas they are stored properly. The 
ultimate dream of agriculture through the Mahaweli was 
a scenario where the warehousing is properly done and 
thereafter the road network infrastructure was built so 
that finally the crops that are produced are stored, placed 
in a Free Trade Zone, loaded onto a train, sent to 
Trincomalee and exported to the world.   

Now, when we are talking about exporting crops to 
the world, today, a lot has changed since 1978. We must 
look at crops that are needed in the world; that are in high 
demand. Again, this Budget looks at, in terms of public-
private partnerships, developing those crops. Those ideas 
and sentiments expressed in the Budget are good for this 
country. I think, this Budget can and has the potential of 
ensuring this country will be self-sufficient once again  
by the year 2018. However, to implement the Budget 
Proposals we do require a plan and the Hon. Minister, I 
think, should present it to the Cabinet and to this House 
later this year as to what his plans are in terms of 
developing and making this country self-sufficient in 
agriculture.    

Growing fruits, fish farming and animal husbandry 
are other areas that we need to look at. Under the 
Mahaweli Projet when agricultural areas were designated, 
they gave farmers necessary tools, money, required 
machinery to engage in growing fruits, fish farming or 
animal husbandry.  Unlike growing rice, when you are 
doing things like fish farming and animal husbandry, you 
can actually increase your income three to four times.  

One of the issues we do have in Mahaweli zones is, 
the plots have got smaller and smaller. In 1978 - 1979 

1939 1940 

[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම්  මහතා] 
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they were given five acres of land. Today, after 20, 30, 40 
years those plots have got smaller and smaller. They have 
divided that land into 2 or 3, according to the family size. 
As a result, these plots have got smaller and smaller. So, 
this is something that this Government must focus on and 
find a solution.  

I think that this Government has to focus on the public
-private partnership in terms of drip irrigation and new 
technology, and ensure that we are achieving the said 
targets that we promised this country.  

The other issue that I do see is the involvement of 
youth in agriculture. We have less than 3 per cent of the 
youth getting involved in agriculture in this country. I 
think the Government must focus on this and have a 
concrete plan to ensure that the youth are part and parcel 
of the agricultural sector in this country.  

I also request the Hon. Minister to look into the new 
technologies in countries like Japan and Canada, both of 
which have very harsh winters. Because of those winters, 
they do grow crops during the summer months and ensure 
that those are stored in proper conditions. So, when winter 
does hit they have enough grain and enough agricultural 
produce to feed their people and also for export. 

Another request that I have is, with regard to the habit 
of sending officials abroad for observations. During the 
time of the Mahaweli Development Scheme, under the 
“Maha Goviya Scheme", they actually sent farmers 
overseas - to places like Thailand, Japan - to study their 
agricultural methodology and they brought that 
knowledge back. Now, the officials go and come back, 
and later they give a report. On many occasions, those 
reports are in the cupboards for many years whereas if a  
leading farmer goes out he brings back that technology, 
that knowledge, and he will definitely talk about it and at 
least try to implement it in their own areas.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Presiding Member, please give me thirty seconds 

more. මට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් වී ඇති නිසා,  තව තත්පර 
කිහිපයක් පාවිච්චි කරමින් ෙමම කාරණය පිළිබඳව  සඳහන් 
කරන්නට  කැමැතියි. අසනීප තත්ත්වෙය් පසුවන අෙප් 
එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ඉක්මන් සුවය පතනවා.     

I also wish to place on record that the young Minister 
of Agriculture has a tremendous task ahead of him. 
Actually about 74 - 75 per cent of this country is still 
based on agriculture. He will be in this Government for 

the next few years.  So, I wish him every success in all 
his endeavours.  I am sure, like his father who was a 
tremendous pillar and a man who wanted to do things in 
the North Central Province and like his father-in-law 
also, in the next coming few years that he will really 
prove his mettle in terms of developing this country  and 
setting about a new era of agriculture in this country.  

Thank you very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.23] 
 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දුමින්ද දිසානායක 

මැතිතුමා අමාත්ය ධුරය දරන කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
කථා කිරීමට ෙපර ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයක් විධියට මම වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. 
2010 වසෙර්දී ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් ෙද්ශපාලනයට 
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන අනාථෙයක් විධියට මම හිටපු කාලෙය්දී එක 
පැත්තකින් දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීෙම්දී මට බාධා 
ෙගොඩාක් තිබුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමයි එදා 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකත්වය දැරුෙව්. එදා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හම්බ ෙවලා 
මුදල් ටිකක් ඉල්ලා ගන්න ගියාම කිව්ෙව්, "ෛමතී තරහා ෙවයි, 
ඒක නිසා ඔබතුමාට උදවු කරන්න බැහැ" කියලායි. ගරු දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, එෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී වුණත් බර්ටි 
ෙපේමලාල් දිසානායක මැතිතුමා -ඔබතුමාෙග් පියාණන්- එදා මට 
පුළුවන් ආකාරෙයන් උදවු කළා. ඒ ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙවලාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තරුණ ඇමතිවරෙයක් 
විධියට, නිහතමානී ඇමතිවරෙයක් විධියට ඔබතුමා අපි ෙබොෙහොම 
පිය කරන පුද්ගලෙයක්. ඔබතුමා ගැන අපට කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් ෙම් 
පතිපත්ති තුළ කෘෂිකර්මාන්තයට අත් වන ඉරණම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කනගාටු වනවා.  

මීට ෙපර මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා කථා කළා. එතුමාෙග් 
පියා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා කියන්ෙන් අපි ඉහළින්ම ගරු 
කරන චරිතයක්. ඒෙක් කථා ෙදකක් නැහැ. ඒක අපි පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. එතුමා කෘෂිකර්මාන්තයට, මහවැලියට දැවැන්ත 
ෙසේවයක් ඉටු කරපු දක්ෂ, පාෙයෝගික නායකෙයක්. අන්න ඒ 
පාෙයෝගිකත්වය අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නැහැ. ඒක 
එකක්. අෙනක් එක තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට තිබුණාට, ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුව තුළ - මම හිතනවා නිවැරදිද කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් පත්තරයක තිෙබනවා මම දැක්කා, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කප්පාදු කෙළේ ඔබතුමාවත් 
දැනුවත් ෙනොකරය කියා ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැඩි 
විෙව්චනයක් එල්ල කළා කියලා.  

ෙපොෙහොරවල යම් කිසි හානිදායක ෙදයක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
හානිදායක ෙපොෙහොර ෙගන්වීම නවත්වලා, ෙහොඳ ෙපොෙහොර 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් විධියට  ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්?  
ෙගොවියා අතට මුදල් ෙදන ෙකොට නැවත වතාවක් ෙමොකක්ද, සිදු 
වන්ෙන්? පසු ගිය කාලෙය් ඔබ අප සියලු ෙදනාම දැක්කා, 

1941 1942 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රසායනික ෙපොෙහොර තුළ ග්ලයිෙෆොෙසට් කියන අහිතකර දව්යය 
තිබිලා එය ෙගන්වීම නවත්වන්න -අත් හිටුවන්න- කටයුතු කළ 
ආකාරය. අද ෙම් රෙට් රාජ්ය අංශයට ෙපොෙහොර ෙබදා දීම සඳහා 
ෙහොඳ යාන්තණයක් තිෙබනෙකොට, ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉතා සාර්ථකව කර ෙගන යද්දී, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නවත්වපු 
එක අපට පශ්නයක්. ඇයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය අත් හිටුවන්න 
හදන්ෙන් කියන එක අපට පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම රජය ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම අත් හිටුවලා, ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම්ක භාර 
දුන්නාට පස්ෙසේ ෙකොයි තරම් විෂ ජාති ෙගෙනන්න පුළුවන්ද? 
රසායනික ෙපොෙහොරවල යම් කිසි විෂ දව්යයක් තිෙබනවා නම්, 
එෙහම නැත්නම් යම් කිසි අහිතකර දව්යයක් තිෙබනවා නම්, ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර ෙගෙනන්න රජය විධියට මැදිහත් වීම තමයි ඉතා 
පාෙයෝගික වන්ෙන්. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් නැහැ, රසායනික 
ෙපොෙහොර නැතුව කාබනික ෙපො ෙහොරවලින්ම කෘෂිකර්මාන්තය 
දියුණු කරපු. ජපානයවත්, චීනයවත්, වියට්නාමයවත් එෙහම 
කරලා නැහැ.  

රසායනික ෙපොෙහොර භාවිත කරන්ෙන් නැතුව 
කෘෂිකර්මාන්තය කරන්න බැහැ. එෙහම කරන්න පුළුවන් නම්, 
ඒක ෙබො රුවක්. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් සඳහා යම් කිසි කමෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. පසු ගිය ජනවාරි 8 වනදා පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී පැහැදිලිවම ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
මනාපය දිනා ගන්න ඔබතුමන්ලාට හැකියාව ලැබුෙණ්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට 
ඉදිරිපත් වීම තුළයි. 

නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා 
ඉදිරිපත් කරනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  ෙගොවියකුෙග් පුෙතක් ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් වන විට ෙගොවි ජනතාව එතුමා ගැන 
විශ්වාසය තැබුවා. නමුත් අද අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ගැන ෙහොඳට අත් දැකීම් තිෙබන, 
ෙහොඳට හදාරලා තිෙබන පුද්ගලෙයක් විධියට මම බලනවා, ඇයි 
ෙම් ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා සම්බන්ධව නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන් කියලා. 
එක පැත්තකින් ෙම් තුළ මට යම් ෙදයක් ෙත්ෙරනවා. ඒක මම 
පස්ෙසේ කවදා ෙහෝ කියන්නම්. නමුත් අපට ෙමතැන විෙශේෂ 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  හැම තැනම උද්ෙඝෝෂණ, 
සත්යගහ තිෙබනවා. උද්ෙඝෝෂණ, සත්යගහ ෙකොපමණ තිබුණත් 
රජෙය් කිසිම නායකෙයක් ෙම් පිළිබඳව කථා කරනවා අපි දැකලා 
නැහැ. මීට ෙපර එක ෙගොවි මහත්මයකුෙගන් වී කිෙලෝ 5,000ක් 
මිල  දී ගත්තා. අද ෙම්ක වී කිෙලෝ 2,000 දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. වී කිෙලෝ 2,000 දක්වා එය අඩු කළත් ෙගොඩක් 
තැන්වල  වී කිෙලෝ 2,000ක් මිලදී ගත්ෙත් නැහැ.  

ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, මට කලින් කථා කළ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා පැහැදිලිවම 
කිව්වා, ෙහට මැදිරිගිරිෙය් ජනතාව උද්ෙඝෝෂණයකට යනවා 
කියලා. එතුමා  එෙහම කියපු එක ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම  සතුටු 
ෙවනවා. ෙමොකද, මම ෙම් ගැන ඔබතුමාට කියන්නට හැදුවා නම් 
ඒක ඔබතුමාෙග් අඩුවක් විධියට දකින නිසා.  ෙම්ක තමයි ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ලංකාපුර ජනතාවට අවශ්ය ෙවලාවට මඩ 
ෙපොෙහොර ලැබිලා නැහැ, දිඹුලාගල ජනතාවට ලැබිලා නැහැ; 
මින්ෙන්රිය ජනතාවට ලැබිලා නැහැ;  මැදිරිගිරිය ජනතාවට 
ලැබිලා නැහැ. ෙම්කයි තත්ත්වය. ඒකයි අපට දකින්නට 
තිෙබන්ෙන්,  පාෙයෝගිකව ෙමතැන ගැටලුවක් තිෙබන බව.  

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ඒ ෙපොෙහොර ගන්න සමහර විට මුදල් 
ලැබිලා නැතිව ඇති. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඒ මුදල් ෙවන් කරලා 

නැතිව ඇති. එෙහම නැත්නම්  ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අත් 
හිටුවලා ෙපොෙහොරවලට මූල්ය ආධාර ලබා ෙදනවා කිව්වාම,  
සමහරවිට  කළු කඩකාරෙයෝ ෙවනත් කුමන්තණයකට යනවා 
ඇති.  

ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම්වා ක්ෂණිකව ෙවනස් 
කරන්න ගියාම පැහැදිලිවම ගැටලු ඇති ෙවනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් සන්ධානයත් පරාජය 
වුණා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාට ජනතාව වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ තුනක් 
දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් ඇතිවයි. ඒ නිසා 
එය අධිතක්ෙසේරුවකට ගන්න එපා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අය 
වැය ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්ද විමසීෙම්දී 157ෙදෙනකු අය වැයට 
පක්ෂව ඡන්දය දුන්නාට, ඒ 157 තුළ රෙට් ජනතාව නියම විධියට 
නිෙයෝජනය වනවාද කියන එක ඔබතුමන්ලා සිතා බැලිය යුතුයි. 
ෙමොකද, අද ජනතා මතය ෙනොෙවයි නිෙයෝජනය වන්ෙන්. 
ජනතාව දැඩි පීඩනයකයි ඉන්ෙන්. ෙම්කයි සත්යය. ඔබතුමා ගිහින් 
අනුරාධපුරෙය් ජනතාවෙගන් අහන්න.  අද රාජ්ය නිලධාරියා දැඩි 
පීඩනයකයි ඉන්ෙන්; දැඩි කලකිරීමකයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා අද 
ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දීපු සියලුෙදනා පීඩනයකට ලක් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමය, බලය උච්චතම තැනට ආවාම දකින්න 
තිෙබන ෙදයක්. ෙමය යම්කිසි පමාණයකින් අෙප් පසු ගිය 
ආණ්ඩුව මඟිනුත් සිද්ධ වුණා. බලය උච්චතම තැනට ආවාම, 
කරන ෙද් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, කියන ෙද් ඇෙහන්ෙන් නැහැ, 
කාටවත් ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්කම තමයි අද අප දකින 
පශ්නය. ෙමොකද, අපි දැක්කා විවිධ අවස්ථාවල ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරනවා, අදහස් ෙදනවා. ඔබතුමන්ලා ඒවා දැක්ෙක් නැහැ වාෙග් 
ඉන්නවා; ඒවා ඇහුෙණ් නැහැ වාෙග් ඉන්නවා; 'නැහැ, අපි ෙම්ක 
කරන්ෙන් නැහැ' කියන දැඩි සථ්ාවරෙය් ඉන්නවා. ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් බැලුවාම ෙමය සුදුසු නැහැ කියා අපි පැහැදිලිවම 
කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා කථා කළා 
මාධ්ය නිදහස ගැන. අද මාධ්ය මර්දනයක් නැහැ කියා කියනවා. 
එක පැත්තකින් කියනවා, අද මාධ්ය මර්දනයක් නැහැ කියලා. 
නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන්, අද ෙද්ශපාලනඥයන් මර්දනය කිරීමක් 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල ෙවනවා. ඒ 
නිසා අද කථා කරන්න බය තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොන 
තත්ත්වය තිබුණත් අපි ජනතාව ෙවනුෙවන්, යථාර්ථයයි                      
කථා කරන්ෙන්; පාෙයෝගික තත්ත්වයයි කථා කරන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කාලය අවුරුදු 5ක් නම් ඒ කාලය තුළ 
ඔබතුමන්ලා ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු 
මාරු ෙවනවා. ෙම්ක තමයි හැටි. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක එකම 
ආණ්ඩුවක් අවුරුදු 50ක්, 100ක් රටක් කරන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 
5ක් කරාවි; 10ක් කරාවි. අෙප් රෙට්ත් පබල පක්ෂ ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙදක තමයි රට කරවන්ෙන්. ඒ නිසා, ඔබතුමන්ලා 
රට පාලනය කරන කාලය තුළ ජනතාව දිනවන්න කටයුතු 
කරන්න කියා තමයි විෙශේෂෙයන් අපි ඉල්ලන්ෙන්.  

ගරු මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, 1986 වන ෙකොට 
සහලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිබුණා කියා. හැබැයි 
1986න් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? ඊට පස්ෙසේ වී අෙළවි 
මණ්ඩලය විකුණා දැම්මා; ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉඩම් ටික ෙගොඩ 
කරන්න ඉඩ ලබා දුන්නා. ඒ තත්ත්වයන් තුළ ෙගොවි ජනතාව කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ඈත් වුණා. සහල් ආනයනය කරන්න සිද්ධ 
වුණා, ඊට පසුව බලයට පත්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ම 
රජයන්ට. ඒවාට එකඟ ෙනොවූ නිසා තමයි ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමා එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය දාලා ගිෙය්.  

එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කඩා වැෙටන්න ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයන් තමයි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි විෙශේෂෙයන් 
ෙහේතු වුෙණ්. අදත් ඒ ෙද්ම තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අද ෙගොවි 

1943 1944 

[ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා] 
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ජනතාවට වී ටික විකුණාගන්න බැරි ෙවලා. රුපියල් 50ක ස්ථාවර 
මිලක් වී කිෙලෝවකට ෙදනවා කියා ඔබතුමන්ලා කිව්වා. ෙගොවි 
ජනතාව ඔබතුමන්ලාට කතිරය ගැහුෙව් ඒ ගැන දැඩි 
විශ්වාසයකින්. වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා කියලා එය 
රුපියල් 38ට බස්වන ෙකොට 'ජනතාව ෙමොන විධියට රවටා 
තිෙබනවාද?' කියන පශ්නය අපි පැහැදිලිවම ෙම් ෙවලාෙව්දී 
අහනවා. ජනතාව රැවටීමක් කර තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව රවටා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා අද කවුද ෙපොෙහොසත් වන්ෙන්? වී කිෙලෝවක 
සහතික මිල රුපියල් 50ක්ව තිබුණා. ඊට පසුව එය රුපියල් 38ක් 
කළා. නමුත් හාල් කිෙලෝ එක රුපියල් 95යි. අතෙළොස්සක් වී 
ෙමෝල්කාරෙයෝ ටිකෙදනා තමයි අද හම්බ කරන්ෙන්.   

ෙගොවි ජනතාව අසරණයි; පාරිෙභෝගිකයා අනාථයි. ෙම්ක 
තමයි තත්ත්වය. ෙම් ෙද් ෙවන්න ඉඩ තබන්න එපා. ෙම් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් මැදිහත් ෙවන්න. එදා වී කිෙලෝවක 
සහතික මිල රුපියල් 50ට ඉහළ යන ෙකොට වී ෙමෝල්කාරෙයෝ 
ටිකෙදනා හාල් කිෙලෝ එකක මිල ඉහළට ෙගන ගියා, රුපියල් 90, 
95 දක්වා. ඒ මිල බස්වන්ෙන් නැහැ දැන්. වී අෙළවි මණ්ඩලය වී 
කිෙලෝ 2,000ක් කිෙලෝව රුපියල් 38 ගණෙන්  ගන්නවා. ලබන 
කන්නෙය් ෙගොවි ජනතාවට වී කිෙලෝව රුපියල් 20ට, 22ට, 23ට 
එහා විකුණාගන්න හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා අනුරාධපුරයට 
යන්න; කුරුණෑගල පාෙර් යන්න; වැඳුම් පිදුම් කරන ෙසෝමාවතියට 
යන්න; ෙපොෙළොන්නරුවට යන්න; ගිහිල්ලා බලන්න ඒවාෙය් අද 
තත්ත්වය. 2005දී ෙසෝමාවතියට යන මාර්ගය ෙදපැත්ෙත් තිබුෙණ් 
ෙපොල් අතු ෙගවල්. ''පුෂ්බයික්'' එකක්වත්  ෙගදරක නවතා 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ෙසෝමාවතිය මාර්ගය ෙදපැත්ෙත් ෙපොල් 
අතු ෙගයක් නැහැ. ෙමතැන සිටින ගරු මන්තීතුමන්ලා අද 
ෙසෝමාවතියට යනවා ඇති.  2005න් පසුව වූ පරිවර්තනයත් එක්ක 
ඒ සෑම ෙගදරකටම උළු වහලක් ලැබුණා. මම ඊෙය් ෙපෙර්දාත් 
යන ෙකොට ෙගයින් ෙගට බලාෙගන ගියා. ඒ හැම ෙගදරකම වාෙග් 
එක්ෙකෝ වෑන් එකක්, එෙහම නැත්නම් කාර් එකක්, එෙහමත් 
නැත්නම් "තීවීලර්" එකක් තිබුණා. ඒ තරමට ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
සිහිපත් කරනවා. 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
1994න් පසුව. 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ඔව්, විෙශේෂෙයන්ම 94න් පසුව. ඒ නිසා අපි ෙමතැනදී 

පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ, ෙම් පරිවර්තනයට පසු ගිය රජය තුළින් 
අපි සුවිෙශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නාය කියන එක. ඒෙක් 
පතිඵලයක් විධියට තමයි, 2013 ෙවනෙකොට ෙම් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත වුෙණ්; සුරක්ෂිත වුෙණ්. අෙප් රෙට් යුද්ධයක් 
පැවැති ෙව්ලාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම 2005 සිට 2009 දක්වා වූ 
කාලෙය්දී එල්ටීටීඊ තසත්වාදයට එෙරහිව මානුෂීය ෙමෙහයුමක් 
සිදු කරන ෙව්ලාෙව්  දැඩි ෙලෝක ආහාර අර්බුදයක් තිබියදීත්, ඒ 
අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න හැකියාව ලැබු ෙණ්, අෙප් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ශක්තියත් එක්කය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම අපි 
සිහිපත් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී, කෘෂි කර්මාන්තෙය් පෙව්ශයට අමතරව 
ෙම් රෙට් රාජ්ය නිලධාරින් පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන 
සඳහන් කරන්නත් මම විනාඩියක කාලයක් ලබා ගන්නවා. පසු 
ගිය දවසක කවුරු හරි ඇමතිවරෙයක් රාජ්ය ෙසේවය ගණිකා 
වෘත්තියට සමාන කර අදහස් දක්වා කර තිබුණා. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ඒ කවුද කියා. එතුමා රාජ්ය ෙසේවය ගණිකා වෘත්තියට 
සමාන කරලා තිෙබනවා. ෙම් කථාෙව් ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන Facebook එෙක් සඳහන් කර තිබුෙණ්, 
"රාජ්ය ෙසේවය ගණිකා වෘත්තියට සමාන කරයි" කියායි. රාජ්ය 
ෙසේවකයා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙකොපමණ ෙසේවයක් කරනවාද 
කියන කාරණය ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි ඒක ෙමතැනදී 
පිළිගන්නවා. රාජ්ය ෙසේවකයා ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, 
රාජ්ය ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් ලබා දුන් වාහන බලපතය 
සම්බන්ධවත් මම වචනයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එයට ෙහේතුව 
ෙම්කයි. අද ෙම් රෙට් නඩුකාර මහත්වරුන් 3,500ක්, 4,000ක් 
පමණ සිටිනවා. ඒ අයට ලැෙබන්ෙන්, වැටුප පමණයි. ෙවනත් 
ෙදයක් නැහැ. ෙම් වාහන බලපතය පමණයි, රජෙයන් කියා ඊට 
අමතරව ලැබුෙණ්. ෛවද්යවරෙයක් නම් ෙපෞද්ගලිකව ෙබෙහත් 
ශාලාවක් පවත්වාෙගන යෑෙමන් කීයක් හරි මුදලක් ලබා ගන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම ගුරුවරෙයක් නම් ගුරු වෘත්තිෙය් ෙයෙදනවා. නමුත් අද 
ෙම් වාහන බලපතය ලබා දීෙම් කමෙව්දය තුළින් ෙම් 
නඩුකාරවරුන්ට දැඩි අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
රාජ්ය ෙසේවකයාට ලැෙබන්ෙන් වැටුප පමණයි කියන එකත් 
කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අයට ඒ බලපතය ඉතාම පෙයෝජනවත් 
වුණා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලනවා, ෙමම බලපතය ලබා 
දීම ෙදවරකට සීමා කරන්න එපාය කියා. අවුරුදු පහකට වතාවක් 
ෙනොෙවයි, එෙහම නම් අවුරුදු හතකට වතාවක් ලබා ෙදන විධිෙය් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්නය කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා. කැප 
ෙවලා ඉහළට ඉෙගන ෙගන, දුක් මහන්සි ෙවලා ඉහළට යන ඒ 
නිලධාරින් ෙවනුෙවන් ඒ බලපතය ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
වාහනයක් ගැනීම සඳහා මාධ්යෙව්දීන්ට ණය සහන ලබා දීලා 
තිබුණා. අද ඒවා කප්පාදු කරලා. ඒ ෙදයත් ලබා ෙදන්නය කියා අපි 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙව්ලාෙව්දී රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න, මම කථාව අවසාන කරන්නම්. මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. දක්ෂ, තරුණ 
අමාත්යවරෙයක් අද කෘෂි කර්ම අමාත්යාංශයට නායකත්වය ලබා 
ෙදනවා. එතුමාෙගන් අපි ඉල්ලන්ෙන්, ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් හද ගැස්ම සම්බන්ධවත් ඔබට කළ හැකි හැම 
ෙදයක්ම කරන්න. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා ඇතුළු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යවරයාට 
ඇහුම්කන් දීලා තීන්දු, තීරණ අ රෙගන, ෙගොවියාට ශක්තියක් ලබා 
ෙදන විධිෙය් සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන්න කියායි. 
ෙගොවියා ෙම් විධියට අනාථ කරන්න, අසරණ කරන්න එපාය 
කියමින් මට ඉඩ ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

1945 1946 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා. 

[අ.භා. 4.39] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 

සාකච්ඡා ෙවන කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව 
ෙකටිෙයන් ෙහෝ අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි නිෙයෝජනය 
කරන ආසන ගත්තාම, ඔබතුමාත්, මමත් එක දිස්තික්කෙය් -
මහනුවර දිස්තික්කෙය්- මන්තීවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කය පුරා 
විහිදී තිෙබන ෆයිනස් වගාව පරිසරයට ඉතාම හානිකර වී 
තිෙබනවා. අෙප් ආසනය ගත්තාම, අක්කර 25,000කට අධික භූමි 
පමාණයක් ෆයිනස් වගාෙවන් වැසී තිෙබන්ෙන්. මම හිතන්ෙන්, 
කිසිම සෙතකුට කන්නට පුළුවන් ඵලදාවක් ඒ පෙද්ශෙය් 
හැෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි. එම වගාව පරිසරයට හානි කරනවා  
වාෙග්ම ඒ නිසා අෙප් පෙද්ශෙය් ජල උල්පත් සිඳී යෑෙම් 
පශ්නයකටත් අද අප මුහුණ දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, ෙම් ෆයිනස් වගාව ඉවත් ෙකොට, 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙභෝග වගාවක් එම පෙද්ශෙය් ආරම්භ කිරීම 
වඩාත් ෙයෝග්යයි කියා. විෙශේෂෙයන් නාවලපිටිය ආසනය -මම 
නිෙයෝජනය කරන ආසනය- ගත්ෙතොත්, අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙභෝග වගාව සඳහා ඉතා ෙයෝග්ය වූ පරිසරයක් එහි තිෙබනවා. ෙම් 
ෆයිනස් වගාව ඉවත් ෙකොට, අඩුම ගණෙන් අක්කර ෙදකක් ෙහෝ 
එකී වගාවන් සම්බන්ධෙයන් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් නම්, එය 
ඉතා පෙයෝජනවත් ෙවනවා. එම පෙද්ශෙය් ෙත් ඉතා ෙහොඳින් 
වැෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් වැෙවන ඕනෑම ෙභෝගයක් 
වැෙවන පෙද්ශයක් හැටියට, ඉතා සශීක පෙද්ශයක් හැටියට එම 
පෙද්ශය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙමොනයම් කමයකට ෙහෝ අඩුම ගණෙන් අක්කර ෙදක 
ගණෙන් ෙහෝ ජනතාවට එම ඉඩම් නිදහස් කර ෙදන්නය කියා. 
ෙමොකද, ඔවුන්ට ෙගයක් ෙදොරක් හදා ෙගන ෙම් වැවිලි කටයුතු සිදු 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීමට හැකි නම් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආදායමට විශාල ආදායමක් අපනයන කෘෂිකර්ම ෙභෝග වගාෙවන් 
එකතු කරන්නට පුළුවන් කියා මා හිතනවා.  

කරාබු, ෙකෝපි, ගම්මිරිස්, සාදික්කා, ෙපොල්, පුවක් වැනි ෙභෝග 
වගාවන් සඳහා ඉතා ෙයෝග්ය පරිසරයක් වූ අෙප් පෙද්ශය -මහනුවර 
දිස්තික්කය- පුරා පැතිරී තිෙබන පයිනස් වගාෙවන් විශාල භූමි 
පමාණයක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් භූමිවල ඉස්සර  තිබුෙණ් 
ෙකොස්, ෙදල්, පුවක්, අඹ, කැලෑ ෙදල් වැනි ගස්. ෙම් ගස් සියල්ල 
පයිනස් වගාව නිසා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. සත්තු සියලු වගාවන් 
විනාශ කිරීම සඳහා ගම්වැදී තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාත් දන්නා කාරණයක් 
ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පරිසර 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් නාගරිකව ඉන්න රිළවුන් අල්ලා 
ෙගනැවිත් දමන්ෙන් අෙප් වගා භූමිවලට. මෙග් ළමයින්ෙග් හැම 
උපන් දිනයකටම වගාවක් කරන ෙකෙනක් හැටියට මම අක්කර 
විසිපහක් තිහක් වගා කරලා තිෙබනවා. මම ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන්  

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
ෙයොමු කර සිටිනවා. ෙම් රිළවුන් අල්ලා අෙප් වගා භූමිවලට දැමීම 
නිසා අෙප් කෘෂි නිෂ්පාදන විනාශ වනවා. අද සමස්ත රෙට් කෘෂි 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 60කට වඩා පමාණයක් විනාශ වන්ෙන් 
රිළවුන්, රාතී කාලයට පැමිෙණන ඌරන් වැනි වන සතුන්ෙගන්. 
ෙගොවියාට ෙමොන ෙපොෙහොර සහනාධාර දුන්නත්, ෙමොනතරම් 
සහන දුන්නත්, ෙගොවියා ඉතා අසරණ තත්ත්වෙයන් ඉන්නවා, ෙම් 
වගාවන් රැක ගැනීම සඳහා නිසි වැඩ පිළි ෙවළක් නැති නිසා.  

අද අක්කර පහකට වැඩි ඉඩම් තිෙබන ෙකනකුටයි වගා 
ආරක්ෂාව සඳහා තුවක්කුවක් ලැෙබන්ෙන්. ඉඩම් අක්කර ෙදකක් 
තිෙබන ෙකෙනකුට ඒ අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වගා 
ආරක්ෂා කිරීමට ලැෙබන ඒ තුවක්කු පාවිච්චි කරන්න, අක්කර 
පහක් තිෙබන ෙගොවියා තුවක්කුවත් අරෙගන වගා භූමිවලට 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කර සිටිනවා. 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරනෙකොට 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම රජෙය්  
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන  බව කියන්නට  ඕනෑ. අද අෙප් 
ආසනෙය් ගිරාඋල්ල පුරාණ විහාරස්ථානෙය්   ස්වාමීන්වහන්ෙසේ 
විරුද්ධ වී තිබියදී, ඒ වාෙග්ම එම විහාරස්ථානෙය් දායක සභාව 
විරුද්ධ වි තිබියදී  එක පුද්ගලයකුෙග් ෙගදරට යන්නට-  ගඟඉහළ 
ෙකෝරළෙය්, කුරුඳුවත්ත ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයට 
අනුයුක්තව සිටින  උපුල් කුමාර කියන ෙගොවි නියාමකවරයාෙග් 
ෙගදරට යන්නට-  රාජ්ය මුදල් අයුතු ෙලස පරිහරණය කරමින් 
බෙලන් කුඹුරක් පුරවනවා. ඒ වාෙග්ම විකමසිංහ කියන විශාමික 
ෙපොලිස් නිලධාරියා තමන්ෙග් වත්ත පුරවා බෙලන් පාර ඉදි  
කරනවාට සම්පුර්ණෙයන්ම විරුද්ධව ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් 
දමා තිෙබනවා.  

මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය් 
ෙපොලිස් ස්ථාන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන බවට 
පත්ෙවලා. අද සාධාරණය කියන එෙක් බිංදුවක්වත් නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙපොලිස් නිලධාරින් මහ ජනතාව 
ආරක්ෂා කරන්නට, සාමය ආරක්ෂා කරන්නට කාටත් ෙගෞරවනීය 
විධියට රාජකාරී කටයුතු සිදු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයින් හැටියට උෙද් සිට රෑ 
වනතුරු ෙම් විවාදවලට සහභාගි ෙවනවා; අපි යමක්  ඉෙගන 
ගන්නවා. අපි ෙබොෙහොම ආශාෙවන් ෙමම ගරු සභාෙව් රැඳී 
සිටිනවා.   

ෙකොස් ගහක් කපන්නට නම් අනිවාර්යෙයන්ම බලපතයක් 
තිෙබන්න ට ඕනෑ. මෙග් පුද්ගලික ඉඩෙම් මම ෙකොස් ගහක් 
කපනවා නම් මම බලපතයක්  අරෙගන තමයි ෙකොස් ගහ කපා 
බිම දමන්න ඕනෑ. මෙග් ඉඩෙම් ෙකොස් ගහක් ෙහොෙරන් කපා 
ෙගන ගිහින් ලී ෙමෝලකට දීලා, ඉරලා. ඒ ෙකොස් ගහ ෙගන ගිය 
අය ගැනත්, ෙකොස් ගහ ඉරපු ලී ෙමෝල ගැනත් විස්තර කියා මම 
මාස තුනකට කලින් ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් දැම්මා. තවම මට 
ඒ පිළිබඳව ෙපොලීසිය විසඳුමක් දුන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ ඒ 
පැමිණිල්ල උසාවියට දාන්න ඕනෑ. ෙකොස් ගහ මම කපා තිබුණා 
නම් මට දඩයක් ගහන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් විධියට මම ෙපොලීසියට ගිහින් පැමිණිල්ල දැම්මාම 
OIC මහත්මයා පුද්ගලිකව පැමිණිල්ල ලියා ගත්තා. නමුත් ඊට 
පසුව ඒ පැමිණිල්ලට සිදුවුණු ෙදයක් මම දන්ෙන් නැහැ. මට 
ෙකොස් ගහ නැති වුණු එක විතරයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

1947 1948 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය් 
ගඟඉහළ ෙකෝරළෙය්, ඒවාෙග්ම නව කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසි ෙය් 
තත්ත්වය එෙහමයි. නාවලපිටිය OIC මහත්මයා, මම 
නාවලපිටියට ගියාම මුළු නගරෙය්ම ෙසේවයට ෙයොදවා තිෙබන 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙපොලිස් ස්ථානයට ෙගන්වනවා. අපිට 
මන්තීවරෙයක් විධියට ආරක්ෂා ලබා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. කිසි 
ආරක්ෂාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂෙය් මන්තීතුමා ගියාම 
එතුමාට ෙපොලිස් බයික් එක දීලා ඒ සියලු ආරක්ෂක කටයුතු සිද්ධ 
කරනවා. නාවලපිටිය ආසනෙය් තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙපොලීසියක්. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් ෙමොනවා තිබුණත් 
ෙවන්ෙන් අසාධාරණයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේත් පුද්ගලිකව දන්නවා. ෙමොන ෙකොමිෂන් 
සභා තිබුණත් නීතිෙය් සාධාරණත්වය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණය මම ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට කියා සිටිනවා. එම නිසා 
ෙම්වා නිවැරැදි කරන හැටියට ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඉතා කාර්ය ශූර තරුණ ඇමතිවරයකු යටෙත්, ෙම් කෘෂි 
කාර්මික ක්ෙෂේතය ලංකාව තුළ ඉතා වැදගත් විධියට හසුරුවනවාය 
කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මා කියනවා. ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න 
ඇති වන්නට පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු 
රජයටත් ෙම් කටයුතු සාර්ථකව ඉෂ්ට කර ෙගන ඉදිරියට යෑම 
සඳහා අපට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැප කිරීම කරනවාය කියන 
පණිවුඩය ෙදමින්, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, காணி 
அைமச்சு, கமத்ெதாழில் அைமச்சு, சிைறச்சாைல ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதிெயா க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் உைரயாற் வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் குறிப்பாக, 
கமத்ெதாழில், காணி சம்பந்தப்பட்ட சில விடயங்கைள இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

விவசாயத் ைறயில் உற்பத்தித்திறன் ேமம்பா கள் 
ேதைவயாதலால், திய ெதாழில் ட்பங்கைள ம் 
ெபாறி ைறகைள ம் ெகாண்  வ வாையக் கூட் வதற்கு 
உற்பத்தித்திறன் ேமம்பாட் க்காக 1,000 மில் யன் பாைய 
ஒ க்கியதற்கும், கமத்ெதாழில் இயந்திரங்கள் மற் ம் 
உபகரணங்க க்கான இறக்குமதித் தீர்ைவைய நீக்குவதற்கும் 
நிதி அைமச்சரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ன்ெமாழிைவ நான் 
பாராட் கின்ேறன். ேம ம், கமத்ெதாழில் ெசயற்பா களில் 
அரச ைறக்கும் தனியார் ைறக்குமிைடயிலான 
விாிவாக்கப்பட்ட ஒத் ைழப்ைப ம், கிழக்கு மாகாணம் 
இந்நாட் ன் 'ெநற்களஞ்சியம்' என வர்ணிக்கப்ப வதால், 
உற்பத்தியாளர்மீ ம் கர்ேவார்மீ ம் ேநர யான சாதகமான 
தாக்கத்ைதக் ெகாண் ள்ள அாிசி உற்பத்திக்கு உத்தரவாத 
விைலைய வழங்கும் ன்ெமாழிைவ ம் நான் 
பாராட் கின்ேறன். அத் டன், உற்பத்தி ேமம்பாட் டன் 
ேநர யாகத் ெதாடர் ள்ள எம  நாட் ன் அாிசி ஏற் மதிச் 
சந்ைதயின் அபிவி த்திைய ேநாக்கிய ஊக்குவிப் ம் மிக ம் 
பாராட்டத்தக்கதாகும்.  

கிழக்கு மாகாணம், அதி ம் குறிப்பாக மட்டக்களப்  
மாவட்டம், ெசழிப்பான, மற் ம் நாட் க்கான வ வாைய 
ஈட் ம் பிரேதசமாகும். கமத்ெதாழில் மற் ம் பயிர் 
உற்பத்திகளாகிய க ம் , பாக்கு மற் ம் வாசைனத் 
திரவியங்கள் ேபான்ற ஏைனய ேதாட்டப் பயிர்க க்கும் 
ஊக்குவிப்ைப அளிப்பதற்கான இந்த  சட்ட லத்தின் 
ஏற்பா கைள நான் குறிப்பி வ டன், கிழக்கு மாகாணத்தில் 
அத்தைகய ஊக்குவிப் கைள ேமம்ப த் வதற்கான 

ன்ென ப் கைள ம் நான் ஊக்குவித்  வரேவற்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்பி ள்ள விவசாய ச கம் வ டாந்த ப வ 
காலங்கள் காரணமாக நிக ம் இயற்ைக அழி களால் 
ேநர யாகப் பாதிப்பைடகின்ற . பல வ டங்களாக கம் 
மற் ம் கித் ள் குளங்கள் றக்கணிக்கப்பட் ந்த 
காரணத்தினால், ெவள்ளம் ஏற்பட்ட டன் நீர்ப்பாசன 
ேநாக்கங்க க்காக இந்தக் குளங்கைள நம்பியி ந்த 
விவசாயிகளின் பயிர்கள் அழிவைடந்தன. ஆதலால், கிராமியக் 
கமத்ெதாழி க்கு ஆதரவளிப்பதற்காக குளங்களின ம் 
வாய்க்கால்களின ம் னரைமப் க்காக ம் தி த்தங் 
க க்காக ம் அவசரமாகத் ேதைவப்ப ம் 2,000 மில் யன் 

பாைவ ஒ க்குவதற்கான ன்ெமாழிைவ நான் 
பாராட் கின்ேறன். இந்த அ ப்பைடயிேல எம  பகுதியில் 
உள்ள கட் க்களியாக் குள வாய்க்கால் அைமப்ைப ம் 
Vellaikallumalai kulam and Nediyaveddai kulam 
ேபான்றவற்ைறப் னரைமத் த்த மா ம் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட்ப டன், கமநல அபிவி த்தித் 
திைணக்களத்தின் மட்டக்களப்  மாவட்டக் காாியாலயத்தின் 
பிரதி ஆைணயாளர் அவர்களால் தயாாிக்கப்பட்ட ேமற்ப  
குளங்க க்கான நிர்மாண ேவைலத்திட்டத்தின் 
மதிப்பீட்டறிக்ைகைய ம் இங்கு *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 
அத் டன் குறிப்பாக, கமத்ெதாழில் ைறயில் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரங்க க்கு நிதியளித்  அபிவி த்தி ெசய் ம் 
கிராம அ வலர் பிாி கைள 2,500 ெகாத்தணிக் 
கிராமங்களாக வ ட் ம் கிராமிய மீள் எ ச்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ம் பாராட் கின்ேறன்.  

Hon. Presiding Member, let me commend the Hon. 
Rauff Hakeem for very eloquently and comprehensively 
explaining to the House with regard to the land issues 
prevailing in the North and the East and how to overcome 
those issues and how those can be resolved in distributing 
State land to the deserving people of the areas and further 
as the Hon. Rauff Hakeem mentioned that the farmers of 
Eravur are being ignored and deprived by Eravur Pattu 
DS in obtaining necessary permits for their land situated 
in the areas of Badulla Road. Let me describe to you 
today what is happening, particularly in my area, in order 
to suspend the wrong actions of Eravur Pattu DS with 
regard to land administration related works.  

There are five Muslim GSO Divisions which are in 
the borderline of Eravur Town DS Division temporarily 
attached to the Eravur Town Divisional Secretariat and 
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day-to-day administrations are being carried out for the 
convenience of the people. But, unfortunately, land 
administration of these villages, like Meerakerny, 
Iyernkerny, Saddam Hussein Village, Michnagar, 
Thamaraikerny, Thalawai, et cetera is being handled by 
the Eravur Pattu DS Division and that particular 
Divisional Secretary of Eravur Pattu acts in a very unjust, 
unethical and improper manner towards these affected 
poor villagers and works against the people’s aspirations 
while regrettably discriminating these people.  These 
people are victims of the thirty years of cruel conflict 
situation. These victims have not only lost their lands and 
properties, they have even lost thousands of their beloved 
ones as well. These poor villagers who live below the 
poverty line, who have been the owners of these plots of 
lands for more than thirty to forty years, are denied 
permits to own their lands by the Divisional Secretary of 
Eravur Pattu. This Divisional Secretary in a well-planned 
manner with vested interests, ultimately distributed 
thousands of their acres of land which are considered as 
State land to the particular Divisional Secretary’s 
favourite people, certain politicians and also to some 
businessmen who are bribing this DS and the land 
officials for their personal gains. As a result, poor 
deserving villagers are deprived in obtaining their lands. 
On the contrary, the lands were not even maintained by 
the so-called influenced people to whom this Eravur Pattu 
Divisional Secretary has allocated these particular lands 
and this partial action of the DS of Eravur Pattu has to be 
curtailed and looked into and also a proper inquiry has to 
be carried out in this regard immediately.  

Due to lack of time available for me, I am tabling* 
the request made by the Federation of Mosques and 
Muslim Institutions Eravur to the Prime Minister, Hon. 
Ranil Wickremasinghe, in this regard and request to 
suspend wrong actions regarding land administration 
related works of Eravur Pattu DS and this letter has to be 
included in Hansard.  

அந்த அ ப்பைடயிேல, மீராேகணி கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாி க்குட்பட்ட ஏத்தாைளம வில் உள்ள அரச காணிகளில் 
பிரேதச ெசயலாளர  அ மதியின்றி, ெசங்கல ப் பிரேதச 
ெசயலகத்தி டாகச் சுமார் 8 ேப க்கு நீண்டகாலக் 
குத்தைகக்குக் காணி வழங்குவதற்கான நில அளைவ 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளைம பற்றிய விடயம் விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். ேம ம், ெசங்கல  பிரேதச 
சைபயினர் ஏறா ர் மீராேகணி கிராம எல்ைலக்குட்பட்ட 
ஸக்காத் கிராமத் க்கு அ காைமயில் குப்ைபகைளக் 
ெகாட் வதனால் இந்த இடங்கெளல்லாம் மிக ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன; இதைனத் த க்க நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம்.   

இந்த மக்களின் எதிர்காலத் ேதைவையக் க த்திற் 
ெகாண்  அங்கு காணி இல்லா  ெந க்க க்குள் வா ம் 
கு ம்பங்க க்கு வழங்குவதற்கும், அரச, அரச சார்பற்ற 
நி வனங்களின  ட் த்திட்டம் மற் ம் ெபா  
ஸ்தாபனங்கைள அைமப்பதற்கும் மீராேகணிக் கிராமத்தில் 
மீதியாக உள்ள 50 ஏக்கர் காணிகைள ஒ க்குவதற்கு 
வழிவைக ெசய்ய ேவண் ம்.   

பிரேதசச் ெசயலகத் க்குட்பட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி க க்குாிய காணி ஆவணங்கைளச் ெசங்கல ப் 
பிரேதசச் ெசயலகம் ஏறா ர் நகர பிரேதசச் ெசயலகத் க்குக் 
ைகயளிக்க ேவண் ம். கடந்த வ டம் ெசங்கல ப் பிரேதசச் 
ெசயலகத் க்குக் ைகயளிக்கப்பட்ட ஆ கத்தான் 
கு யி ப் , ஐயன்ேகணி தமிழ்க் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி  
வாக்களார் பட் யைல மீண் ம் மாவட்டச் ெசயலாளர் ஊடாக 
ஏறா ர் நகர பிரேதச ெசயலகத் க்குக் ைகயளிக்க ேவண் ம்.  

2008ஆம் ஆண் ச் சுற் நி பத்தின்ப  காணி ேகாாி 
விண்ணப்பித் ள்ள விண்ணப்பதாாிகைளக் கவனத்திற் 
ெகாண் , அவர்க க்குக் காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல் 
ேவண் ம். அேதேநரம் இ வைர ஒ வ க்ேக ம் காணிகள் 
வழங்கப்படா  றக்கணிக்கப்பட்  வ கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Sir, let me conclude with this point. 

இக்காணிப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்காகெவன 
அரசினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட் வ ம் கற் க்ெகாண்ட 
பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் 
சிபார்சுகளின் ஊடாகப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்குப் 
பதிலாக, திட்டமிடப்பட்ட அ ப்பைடயில் குறித்த 
காணிகளி ந்  மக்கைள ெவளிேயற் ம் நடவ க்ைக 
கைளேய இன்  அவதானிக்க கின்ற . இந்த நடவ க்ைக 
உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம். 

Sir, I am tabling* the letter regarding the request to 
the Government to see that some sort of understanding is 
brought about between the communities with regard to 
land issues.  

Thank you. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. You have nine minutes.  
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ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இங்கு ன்  க்கிய அைமச்சுக்களின் ஒ க்கீ கள்மீதான 
விவாதம் நைடெப கின்ற . குறிப்பாக த ல் இந்  மத 
அ வல்கள் பற்றிய விடயங்கைள இந்தக் கு நிைல 
விவாதத்திேல நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். கிட்டத்தட்ட 
ஐயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட அறெநறிப் பாடசாைலகளில், 
1,832 அறெநறிப் பாடசாைலகளிேல இந்  அறிெநறி 
ஆசிாியர்கள் கல்வி கற்பிக்கின்றார்கள். கடந்த காலங்களிேல 
ெபளத்த அறெநறி ேபாதிப்பவர்க ம் இஸ்லாமிய அறெநறி 
ேபாதிப்பவர்க ம் அரச நியமனத் க்குள் உள்வாங்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் இதைனக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்  அறெநறி ஆசிாியர்கைள ம் அரச 
நியமனங்களில் உள்வாங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  அன்பாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

எங்கள  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள இந்  சமய, 
கலாசார அைமப் க்குச் ெசாந்தமான  நிலத்தில் ஒ  பாாிய 
கட் டத்ைதக் கட் , அதற்கான ஓர் உதவிப் பணிப்பாளைர ம் 
நியமித்  கிழக்கு மாகாணத்தின் இந்  சமய விவகாரத்ைதத் 
திறம்பட நடாத்த ன்வர ேவண் ம் என் ம் நான் அைமச்சர் 
அவர்கைள அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

விேசடமாக, எங்க ைடய ேகாயில்க டன் சம்பந்தப்பட்ட 
பிரச்சிைனகள் கூ தலாக நீதிமன்றத்தின் ன்னி க்கின்றன. 
நீதிமன்றத்தின் லம் வழங்கப்ப கின்ற தீர்ப் க்கள் 
ெபா த்தமானதாக இல்ைல என்ற க த் ம் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, எங்கள  இந்  சமயம் சம்பந்தமான ேகாயில் 
பிரச்சிைனகைள விசாாிப்பதற்கு விேசட நீதிமன்றம் ஒன்ைற 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். அேதேநரத்தில் ஆைணக்கு க்கைள 
நியமித்  அதன் லம் ேகாயில் பிரச்சிைனகைள ஆராய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்ப ம் வரேவற்கத்தக்க  என்  நான் 
அைமச்சர் அவர்க க்கு ஆேலாசைன ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

இன்  சில இந்  ஆலயங்களிேல உயிர்ப் ப கள் 
நைடெப கின்றன; பறைவகள், மி கங்கள் 
ெகால்லப்ப கின்றன. ஆனால், இ  இந்  தர்மத் க்கு 

ரணான . அைமச்சர் அவர்கள் சட்டம் ஒன்ைறக் 
ெகாண் வந்  இந்த உயிர்க் ெகாைலகைளத் த ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  நான் அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஞாயிற் க்கிழைமகளில் நடத்தப்ப கின்ற பிரத்திேயக 
வகுப் க்கள் அறெநறிப் பாடசாைல ேவைளகளில் 
நடத்தப்ப வைதத் தவிர்க்கச் ெசய்வதற்ேகற்ற 
நடவ க்ைககைள ம் அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஆலயப் னரைமப் க்காக நீங்கள் வழங்குகின்ற நிதிகள் 
பிரேதசச் ெசயலகத்தின் லம் வழங்கப்ப வதனால், 
அவர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நிர்வாகச் ெசல க ம் 
அந்த நிதியில் உள்ளடக்கப்ப கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் 
வழங்குகின்ற நிதி ைமயாக அந்தந்த ஆலயத் க்குச் 
ெசன்றைடவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என் ம் 
நான் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , நான் இன் ெமான்ைற ம் இவ்விடத்தில் 
கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். 1815ஆம் ஆண்  இந்த 

நாட் ேல கண்  மன்ன க்கும் பிாித்தானிய 
ஆட்சியாளர்க க்குமிைடயில் ஓர் ஒப்பந்தம் இடம்ெபற்ற . 
அ  உங்க க்குத் ெதாி ம்! இதன் ற்றாண்  விழா 
1915ஆம் ஆண் ேல ெகாண்டாடப்பட்ட . அந்த 
ேவளையிேல இனக் கலவரங்கள் ஏற்பட்டன. அதாவ , 1915 - 
1919ஆம் ஆண் வைர அந்த இனக் கலவரங்கள் 
நைடெபற்றன. அப்ேபா  ெப ம்பாலான சிங்கள மக்கள் பல 
சிைறகளிேல அந்நியர்களினால் அைடக்கப்பட்டார்கள். அந்த 
ேவைளயிேல எங்கள  ெப ந்தைலவராக இ ந்த ேதசியத் 
தைலவர் ேசர். ெபான்னம்பலம் இராமநாதன் அவர்கள் அந்த 
மக்க க்காக பிாித்தானியா ெசன் , இராணியின் 
அ மதிையப் ெபற் வந் , ஊரடங்குச் சட்டத்ைத 
அ ல்ப த்தியேதா , ைக ெசய்யப்பட்  அைடக்கப் 
பட் ந்தவர்கைள மனிதாபிமான அ ப்பைடயிேல வி தைல 
ெசய்ய ம் ைவத்தார். அப்ேபா  அவர் சிங்களத் 
தைலவர்களால் ேபாற்றப்பட்டார். அவாின் வம்சத்தில் 
வந்தவர்தான் எங்கள  மத விவகார மற் ம் சிைறச்சாைலகள் 
அைமச்சர்! அந்த வைகயில், இப்ேபாதி க்கின்ற எங்கள  
தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ம் இன்ைறய சிங்கள, ெபளத்த 
ெப ந் தைலவர்கள் மனிதாபிமானத்தின் அ ப்பைடயில் 
வி தைல ெசய்ய நீங்கள் பாிந் ைர ெசய்ய ேவண் ம். இ  
ேசர். ெபான்னம்பலம் இராமநாதன் அவர்க க்கு  வழங்கும் 
ெகளரவமாகுெமன்பைத இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , காணி சம்பந்தமாக ம் சில விடயங்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். இங்கு ேகட்கப்பட்ட ேகள்விெயான் க்குப் 
பதிலளிக்கும்ேபா , மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் வாகைரப் 
பிரேதசத்திேல உள்ள னாைன கிழக்கிேல ஐந்  சிங்களக் 
கு ம்பங்கள்தான் இ ந்தனெவன்  நீங்கள் ன்  
ெசால் யி ந்தீர்கள். அவர்கள் மீளக் கு யமர்த்தப் 
பட்டதாக ம் கூறியி ந்தீர்கள். அ  உண்ைம. ஆனால், 
இப்ேபா  அந்த ஐந்  கு ம்பங்க க்குப் பதிலாக ெமாத்தம் 
29 கு ம்பங்கள் - ேமலதிகமாக 24 கு ம்பங்கள் - 
கு ேயற்றப்பட் க்கின்றனர். ஒ  ெபளத்த மதகு  அதன் 
பின்னணியில் இ க்கிறார். அவர்க க்கு க ம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. அ தவிர, தற்ேபா  158 
சிங்களக் கு ம்பங்கள் அந்த னாைன கிழக்கில் 
கு யி ந்ததாகக் குறிப்பிட் , அரசாங்க அதிபைர ம், பிரேதச 
ெசயலாளைர ம் அைழத்  அவர்க க்குக் காணி 
வழங்கேவண் ெமன்  கிழக்கு மாகாண ஆ நர் 
ேகட் க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, எந்த 
இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம் அவர்கள் வாழ்ந்த 
இடங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அைதத் த ப்பதற்கு நான் 
தயாாில்ைல. ஆனால், ஆ நர் அவர்கள் திட்டமிட்  அந்த 
கு ேயற்றத்ைதச் ெசய்ய ைனயக்கூடா ; அதற்கு 
இடமளிக்க யா . ஆகேவ, நீங்கள் அதிேல அவதானம் 
ெச த்த ேவண் ம். அங்கு அம்மக்கள் இ ந்தி ந்தால் 
அதற்கான ஆவணங்கள் காட்டப்பட ேவண் ம்; வாக்காளர் 
இடாப்பிேல அவர்க ைடய ெபயர்கள் குறிக்கப்பட் க்க 
ேவண் ம். அைதவி த் , தன்னிச்ைசயான ைறயில் ஆ நர் 
நடந் ெகாள்ளக்கூடா . ன்  இரா வ அதிகாாிெயா வர் 
ஆ நராக இ ந்தாெரன்பதற்காக அவைர மாற்றம் 
ெசய்ேதாம். இப்ேபா  இ ப்பவர் ேவசம் காட் கின்ற 
ஆ நராக இ க்கக்கூடா . இந்த நல்லாட்சிக்கு அ  குந்தகம் 
விைளவிக்கும். ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் அந்த விடயத்தில் 
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்   ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கு க்கள்மடம், றக்ெகாட்டாஞ்ேசைனப் பகுதிகளில் 
பாடசாைலக க்குாிய காணிகளிேல இரா வம் 
இ க்கின்ற . இதனால், பாடசாைலகள் 

1953 1954 
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பாதிக்கப்ப கின்றன. எனேவ, அக்காணிகைள இரா வம் 
உாிய பாடசாைலக க்கு மீளக் ைகயளிக்கேவண் ம். 
அதற்கான ஏற்பா கைள ம் காணி அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , வாகைரப் பகுதியிேல - ன்  பிரேதச 
ெசயலகம் இ ந்த பகுதியிேல - ெபா மக்க க்குச்  
ெசாந்தமான 27 ஏக்கர் காணிைய இரா வம் 
ைகப்பற்றியி க்கின்ற . இன்  அந்த மக்கள் காணி 
இல்லாமல் திண்டா கின்றார்கள். அைவ உ திக் காணிகள். 
ஆகேவ, அந்தக் காணிகைள உாிய மக்க க்குக் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத்ேதா , வாகைரயி ள்ள கிாிமிச்ைச என்ற பிரேதசத்தில் 
540 ஏக்கர் காணிைய கடற்பைடயினர் ைகப்பற்றி 
இ க்கின்றனர். இ  மர ந்திாிைகச் ெசய்ைகக்குாிய காணி. 
ஆகேவ, அந்தக் காணிைய மீள ம் மர ந்திாிைகச் 
ெசய்ைகக்கு வழங்கி, அம்மக்களின் வாழ்வாதாரச் 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன் ம் காணி அைமச்சைரக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
அ த் , இன்  எங்க ைடய கிரான், ெசங்கல ப் 

பிரேதசங்களி ள்ள ேமய்ச்சல் தைரக் காணிகள் 
ெப ம்பான்ைம மக்களினால் ைகப்பற்றப்ப வதனால், 
எங்க க்கு கால்நைட வளர்ப்பான  பிரச்சிைனயாக 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, ேமய்ச்சல் தைரக் காணிகளில் 
இவ்வாறான அத் மீறிய பிரேவசங்கள் நைடெப வைதக் 
காணி அைமச்சு தைடெசய்யேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா , வன பாிபாலனத் 
திைணக்களம் சில காணிகைள வழங்கும்ேபா  பாரபட்சம் 
காட் கின்ற . இவ்வாறான பாரபட்சத்ைத இல்லாமல் 
ெசய்வதற்கு காணி அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சுக்கு ஒ க்கிய 3.8 பில் யன் பாய் 
நிதியான  உண்ைமயிேலேய ேபா மானதாக இல்ைல. 
ஆனால், ெபளத்த சாசன அைமச்சுக்கு மாத்திரம் 1.3 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, ஏைனய எல்லா 
மதங்கைள ம் சமமாக மதித் , அவற் க்கு ஏற்ற 
ஒ க்கீ கைள ஒ ங்காகப் பகிர்ந்தளிக்கேவண் ெமன்  நான் 
இந்தச் சைபயிேல அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த ேவைளயிேல, கமத்ெதாழில் சம்பந்தமாக ம் நான் 
ஒ  விடயத்ைதக்கூற வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, 
எங்க ைடய பகுதியிேல ெநல் அதிகமாக உற்பத்தி  
ெசய்யப்ப கின்றெபா  - விைளச்சல் அதிகமா ள்ளேபா  - 
அவற்ைறக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு யா ம் இல்ைல. 
ஆகேவ, தய ெசய்  ெநல் சந்ைதப்ப த்த டன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அந்த விவசாயிகளின் ெநல்ைலக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 

அேதேபான் , அங்கு ெநற்களஞ்சியங்கைள ம் 
ஸ்தாபிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வாகைரப் பிரேதசத்தில் ேதாணிதாண்டம விேல உள்ள 
குளத்தில் சி  ெவ ப்  ஏற்பட் ள்ளதன் காரணமாக, 
அதி ள்ள நீர் ெப க்ெக த்  ஓ வதினால், அங்குள்ள 
விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்  இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்க க்கு அதற்கான நட்டஈட் ைன வழங்க 

ன்வரேவண் ம் என் ம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா 
அவர்கள், ஏறா ர் பிரேதச ெசயலகத்தில் பாரபட்சம் 
காட்டப்ப வதாகக் குறிப்பிட்டார். அங்கு அவ்வாறான ஒ  
நைட ைற இல்ைல. ஏறா ர் பிரேதச ெசயலகம் - ெசங்கல ப் 
பிரேதச ெசயலாளர்  ேநர்ைமயாக, இனப்பாகுபா  இன்றி 
மக்கைள வழிநடாத் கின்றார் என்பைதத் ெதாிவித் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[பி.ப. 5.04] 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

இன்  காணி அைமச்சு, கமத்ெதாழில் அைமச்சு, 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியதற்கு நான் த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , இங்கு காணி 
சம்பந்தமான விடயங்கைளக் கூறலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். ெகளரவ காணி அைமச்சர் அவர்கள் என  
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர். சுக னம் காரணமாக அவரால் 
இன்  இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ள யவில்ைல. 
அவர் விைரவில் சுகமைடயேவண் ெமன நான் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு ஸ் ம்க க்குத் 
தான் அதிகள  காணிப் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அங்கு 
நீண்ட காலமாக மக்கள் கு யி ந் , பயிர்ெசய்ைக 
ெசய் வந்த காணிக க்கு இன் ம் காணி உ திப்பத்திரம் 
வழங்கப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . பயங்கரவாதச் 
சூழ்நிைல ஏற்பட ன்னர், கு யி ந்த, பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்த 
காணிகளி ந்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கள், இப்ெபா  
சு கநிைல ஏற்பட்டேபாதி ம் அங்கு மீண் ம் ெசன்  
கு ேயற யாத ஒ  சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற .  

கிண்ணியாவில் உப்பா க் கிராமத்தில் கு யி ந் , 
இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள இன்  அங்கு மீள்கு ேயற்ற யாத 
நிைல காணப்ப கின்ற . 1970ஆம் ஆண் ந்  1990ஆம் 
ஆண் வைர அங்கு கு யி ந்த மக்க க்கு இன் ம் 
மீள்கு ேயற்றம் ம க்கப்பட் ள்ள . அ  LRC - Land 
Reform Commission - காணி என்  கூறி, அந்த 
மீள்கு ேயற்றம் தைடப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 25 
வ டங்க க்கு ேமல் மக்கள் கு யி ந்தேபா ம் அவர்கைளக் 
கண் ெகாள்ளாத LRC இப்ேபா  அதற்குத் தைட 
விதித்தி க்கின்ற . கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டச் ெசயலகத்தி ந்த இரா வ 

1955 1956 

[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන්  මහතා] 
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நிர்வாகேம இதற்குப் பிரதான காரணமாகும். அந்த நிர்வாகம் 
ஸ் ம் மக்க க்கு ற் தாக எதிராகேவ ெசயற்பட்ட 

ஒ  நிர்வாகமாகக் காணப்பட்ட . மாவட்டச் ெசயலக 
நிர்வாகத்தி ந்த ஸ் ம் அதிகாாிக க்குத் ெதால்ைல 
ெகா த்  அவர்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயற்றிய  அந்த 
நிர்வாகம். ல்ேமாட்ைட அாிசிமைல, ேச வில ெசல்வநகர், 
சின்னம்பிள்ைளேசைன ேபான்ற பகுதிகளில் ஸ் ம்க க்குக் 
காணிப்பிரச்சிைன ஏற்பட இந்த நிர்வாகேம க்கிய 
காரணமாக இ ந்த .   

இப்ேபா  நாங்கள் நல்லாட்சியில் இ க்கின்ேறாம். 
எனேவ, இந்தக் காணிப் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண் ம். 
கிண்ணியாவில் தளவாய், நன்னி ேபான்ற கிராமங்களில் 
கு யி ந்த, பயிர்ெசய்த மக்க க்கு அங்கு மீளச்ெசல்வதற்கான 
அ மதி வழங்கப்பட ேவண் ம். அவர்க க்கான வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள 

ன்ென க்கேவண் ம். இன்  குரங்குபாஞ்சான், சூரங்கல், 
வரசந்தீ , ைபசல்நகர், ர், ேதாப் ர், ல்ேமாட்ைட, 
டைவக்கட்  ேபான்ற பல பிரேதசங்களில் ெபா மக்கள  

காணிகளில் பைட காம்கள் இ க்கின்றன. எனேவ,  
ெபா மக்கள  காணிகளி ந்  இந்த காம்கள் 
அகற்றப்பட்  அரச காணிக க்கு மாற்றப்பட ேவண் ம். 
ெபா மக்களின் காணிகள் அங்கு கு யி ந்தவர்க க்ேக 
வழங்கப்பட ேவண் ம். கடந்த 20 வ ட காலமாகத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் காணி அ மதிப்பத்திரங்கள் 
குைறந்த அளேவ வழங்கப்பட் ள்ளன. இன் ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ய காணி அ மதிப்பத்திரங்கள் அதிகம் இ க்கின்றன. 
எனேவ, இவற்ைற வழங்குவதற்குக் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ாித நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், மீள்கு ேயற்றம் சம்பந்தமாக இன் ம் சில 
விடயங்கைளக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கிண்ணியா 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் உப்பா , மஜீத் நகர் கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி களில் இன் ம் மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்படேவண் ள்ள . ர் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 
இக்பால் நகர், நாவல  ேபான்ற கிராமங்களில் 
மீள்கு ேயற்றம் இன் ம் ரணப்ப த்தப்படவில்ைல. 
அேதேபான்  எங்க ைடய தமிழ்க் கிராமங்களான சம் ர், 
நவரட்ண ரம், கூனித்தீ  ேபான்ற பகுதிகளில் இன் ம் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட ேவண் ள்ள . இந்த 
மீள்கு ேயற்ற விடயத்தில் கூ தல் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.  
இதன் லம் இடம்ெபயர்ந்ேதார் பட் யைல இல்லாமலாக்க 

ம். 

தி ேகாணமைல கன்னியா ெவந்நீர் ஊற் ப் பகுதியில் 
நீண்டகாலமாகப் பைழைம வாய்ந்த பள்ளிவாசல் ஒன் ள்ள . 
அப்பகுதியில் உள்ள மைல ச்சியில் ராதன சியாரம் ஒன் ம் 
உள்ள . இைவ இப்பகுதியில் ஸ் ம்க ம் வாழ்ந்  
வந் ள்ளார்கள் என்பதற்குத் ெதளிவான சான் களாகும். 
எனி ம் கடந்தகாலப் பயங்கரச் சூழ்நிைலயால் இடம்ெபயர்ந்த 
இந்த ஸ் ம்கள் இன் ம் மீளக்கு ேயற்றப்படவில்ைல. 
மீளக்கு ேயற்ற ேவண் ேயார் பட் ய ம்கூட இவர்கள  
விபரங்கள் இன் ம் உள்ளடக்கப்படவில்ைல. இ  இங்கு 
வாழ்ந்த ஸ் ம் மக்க க்கு கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் 
ெசய்யப்பட்ட மிக ம் அநீதியான ஒ  ெசயற்பாடாகும். 
எனேவ, ெகௗரவ மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் 
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த விடயத்தில் கூ தல் 
கவனஞ்ெச த்தி, இதற்கான தீர் கைளப் ெபற் த்தர 
ேவண் ம். 

அேதேபான்  இன் ம் பல விடயங்கள் 
கூறேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், ேநரம் ேபாதாதி க்கின்ற 
காரணத்தினால் எம  பிரேதசத்தில் மற்ைறய 
அைமச்சுக்களின்கீழ் வ கின்ற விடயங்கைள இங்கு 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். அவற்ைற ஹன்சாட் அறிக்ைகயில்  
ேசர்த் க் ெகாள் மா  ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் 
பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 
[பி.ப. 5.10] 

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய காணி, கமத்ெதாழில், சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் ஆகிய அைமச்சுகளின் 
நிதிெயா க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
விேசடமாக, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் வட லத்தி ம் 
இ க்கின்ற மக்க ைடய விவசாயம் சம்பந்தமாக ம் காணி, 
மீள்கு ேயற்ற விடயங்கள் ெதாடர்பாக ம் ேபசேவண் ய 
ேதைவப்பா  எனக்கு ஏற்பட் க்கின்ற .   

ேபாராட்ட சூழ்நிைல காரணமாக வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்ற எல்லாக் குளங்க ம் ர்ந் ேபான நிைலயில் 
இ க்கின்றன என்பைத இந்தச் சைபக்கு நான் கூறக் 
கடைமப்பட்டவனாக இ க்கின்ேறன். இந்நிைலைமயில் 
எதிர்காலத்திேல அந்தக் குளங்கைள தி த்தி, னர்நிர்மாணம் 
ெசய்ய ேவண் ம். எனேவ, அந்த விடயத்திேல அைமச்சர் 
அவர்கள் அதிக அக்கைறெய ப்பார் என்  நான் 
நம் கின்ேறன்.  

இம் ைற  ெபய்த மைழயின் காரணமாக, விேசடமாக 
கிழக்கு மாகாணத்திேல பல இலட்சக்கணக்கான ஏக்கர் வயல் 
நிலங்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல இலட்சக்கணக்கான ஏக்கர் வயல் நிலங்கள் 
அ வைட ெசய்ய யாமல், இந்த மைழநீாினால் 
அநியாயமாக அ த் ச் ெசல்லப்பட்டன. இதனால் மிகுந்த 
ேவதைனேயா  இ க்கின்ற அந்த விவசாயிக க்கு ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கட்டாயம் ேதாள்ெகா த்  உத வார் 
என்  நான் நம் கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் காணி விடயத்ைத 
எ த் க்ெகாள்ேவாமானால், த்தத் க்குப் பிற்பட்ட 
காலத்திேல அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற விவசாயிகளின் 
காணிக க்கு உாிய அ மதிப் பத்திரங்கள் நீண்டகாலமாக 
வழங்கப்படவில்ைல. குறிப்பாக ேகாரைளப்பற்  ெதற்கு 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட ஆத் ச்ேசைன, 
கிைடச்சிம , ெபாத்தாைன, லாக்கா , ைமலந்தன்ைன, 
அக்கிராைன, மி ெவ த்தெவளி ேபான்ற கண்டங்களில் 
இ க்கின்ற ஐயாயிரத் க்கு ேமற்பட்ட ஏக்கர் விவசாயக் 
காணிக க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் இ வைர அங்கு 

1957 1958 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

விவசாயம் ெசய்பவர்க க்கு வழங்கப்படாமல் 
இ த்த க்கப்ப கிற . அங்குள்ள அதிகாாிகள் விவசாய 
ச கத்ைதப் பிைழயாக வழிநடத்தி, அவர்க க்கு அதைனச் 
ெசய் ெகா க்கா   ஏமாற் கிறார்கள் என்  அங்குள்ள 
விவசாயிகள் ெசால்கின்றார்கள். எனேவ, எதிர்காலத்தில் 
அங்கு ெநற்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
எதிர்பார்ப்ேபா  இ க்கின்ற அந்த விவசாயிக க்கு ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அதிகமான  வசதிவாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம்.  

மீள்கு ேயற்றம் பற்றிப் ேபசுகின்ற இவ்ேவைளயில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல இ ப்ப  
ெபா த்தெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். வட லத்தி ம் 
கிழக்கு மாகாணத்தி ம் மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககள் 
இ வைரயில் சாியான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
இ  இ த்த க்கப்ப கின்ற காரணத்தினால் மீள்கு ேயற்ற 
ேவைலத்திட்டங்கைள வட லத்தி ம் கிழக்குமாகாணத்தி ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ன்னிைலப்ப த்த ேவண் ம். 
சிங்கள ச கமாக இ க்கலாம் அல்ல  தமிழ், ஸ் ம் 
ச கமாக இ க்கலாம் எவராக இ ந்தா ம் இன, மத 
ேபதங்க க்கு அப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
மீள்கு ேயற்றப் பணி ைறயாகச் ெசய்  க்கப்பட 
ேவண் ம் என்ப  எம  எதிர்பார்ப்பாகும்.   

கடந்த காலத்தில் பாதிக்கப்பட்  இடம்ெபயர்ந்  வந்த 
தமிழ் மக்கைள அவசர அவசரமாக மீள்கு ேயற்றம் ெசய்த 
ெப ைம அன்  மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராகவி ந்த எம  
கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் அவர்கைளேய 
சா ம். அவர் அன்  அந்தப் பணிைய நியாய ர்வமாகச் 
ெசய்  த்தார். திய ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்மீ ம் 
எங்க க்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . லம்ெபயர்ந்தவர்கள் 
கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம் சாி, 
வட லத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம் சாி, யாராக 
இ ந்தா ம் அவர்களின் ேதைவைய நிைற  ெசய்ய 
ேவண் ய தார்மீகப் ெபா ப்  அைமச்சர் அவர்க க்கு 
இ க்கின்ற .  

வடக்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்  த்தளப் பிரேதசத்தி ம் 
அ ராத ரத்தி ம் நீர்ெகா ம்பி ம் பாணந் ைறயி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற ெப மளவான ஸ் ம் மக்கள், 
மீண் ம் தங்கள் ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்வதில் 
தடங்கல்கள் ஏற்பட் ள்ளன. இன்  வில்பத்  நிலத்ைதப் 
பற்றிப் ேபசுகின்றார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි , අපට කථා කරන්න ෙපොඩ්ඩක් 

ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ ්ය ඇමතිතුමනි , අපට ෙබොෙහොම සීමිත කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
හරි.  

அந்த மக்களின் மீள்கு ேயற்றப் பணிக க்காக நாங்க ம் 
மற் ம் எம  பிரேதச அரசியல் தைலவர்க ம் எ க்கின்ற 

யற்சி, ேதசியத்தில் இனத் ேவசமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற . 
ஸ் ம் ச கம் என்ற ஒ  காரணத் க்காக வி தைலப் 

களால் இரேவா ரவாகத் ரத்தப்பட்  வந்த, 
பாதிக்கப்பட்  வந்த, யரப்பட்  வந்த அந்தச் ச கத் க்காக 
நாங்கள் குரல் ெகா ப்பைத இந்தச் சைபயில் யா ம் 
நியாயப்ப த்திப் ேபசாைமயான , எங்க க்குக் 
கவைலயளிக்கும் ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . எங்கள  
மக்கைள வில்பத்ேதா  சம்பந்தப்ப த்தி, "வில்பத் வில் 
காணிையப் பி க்கின்றார்கள் என் ம் சரணாலயத் க்குாிய 
காணிகள் அவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்றன" என் ம் 
எங்கள்மீ  அ க்கப்ப கின்ற குற்றச்சாட் க்களி ந்  
நாங்கள் வி விக்கப்ப வதற்கு, இந்தச் சைபயில் அ பற்றித் 
ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம். அதன்ப  எதிர்காலத்தில் 
அங்கு எங்க ைடய மக்கள் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்பார்ப்பாகும்.  

அ மாத்திரமல்ல, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் வட 
மாகாணத்தி ம் இரா வத்தினர் யா ைடய காணிகைளப் 
பி த்  ைவத்தி க்கின்றார்கேளா, அந்தக் காணிகைள 
அவர்களிடம் வழங்குவதற்கு ெகளரவ மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சர் அவர்கள் அவசர அவசரமாக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். என  பிரேதசத்தி ள்ள றக்ெகாட்டாஞ் 
ேசைனயில் இ க்கின்ற ஒ  பாடசாைலக்கு மாணவர்கள் 
ேபாக யா ள்ள . அைத அண்மித்த பிரேதசத்திேல 
இரா வ காம் ஒன்  அைமந்தி க்கின்ற காரணத்தினால் 
அவர்கள் அங்கு கல்விையத் ெதாடர்வதில் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அந்த இரா வ காைம அவர்கள் 
ஓர் அச்சத்ேதா  கடந்  ெசல்கின்ற சூழைல ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு ெசன்றால் பார்க்க ம்.  

அ ேபால், இரா வ காம் அைமக்க ேவண் ம் 
என்றால் ேதைவயான அள  காணிகைள மாத்திரம் 
எ த் க்ெகாண் , மிகுதியான காணிகைள வி விக்க 
ேவண் ம். தமிழ் மக்களின்  காணிகளாக இ ந்தா ம் 
சாிதான், ேவ  யா ைடய காணிகளாக இ ந்தா ம் சாிதான், 
அந்தக் காணிகைள அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த 
மக்க க்கு ஒப்பைடக்க ேவண் ம் என்  ேவண் ேகாள் 
வி ப்பேதா , வட லத்தி ம் கிழக்குப் பிரேதசங்களி ம் 
இ க்கின்ற விவசாய மக்களின் பிரச்சிைனகைள கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர் அவர்கள் தீர்த் க் ெகா க்க ேவண் ம் என் ம் 
ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

ඊළඟට, එම්.එච්.එම්. නවවි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[5.17 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Sir. As you all know, I am 

from Puttalam. The farmers in Kalpitiya Peninsula, in my 
electorate, are cultivating a total area of 16,031 acres. 

1959 1960 

[ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා] 
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They are cultivating cabbage, beetroot, carrot, chilli, 
onion and potato. The total production is transported from 
Norachcholai Economic Centre to Dambulla Economic 
Centre and to Colombo. Very unfortunately, the excess 
production goes waste or sold at a very low price.  

According to the Budget -2016, Rs. 2,000 million 
have been allocated to establish cold rooms and 
warehouses. The Deputy Minister Hon. Ameer Ali has 
just left.  Under the Ministry of the Hon. P. Harrison, 
there are five or six cold storages coming up. But monies 
have not been allocated for Norachcholai. My request, 
Hon. Minister, is either a warehouse or a cold storage 
must be set up in Norachcholai so that the excess 
production can be stored and used later on.  

Further, Hon. Minister, the cost of cultivation is very 
high in Kalpitiya area because the soil is very sandy. 
Therefore, the farmers have to use more water, more 
fertilizer and more agrochemicals. The officials of the 
Ministry will have to look into this matter and attend to. 
The soil should be hardened by introducing compost and 
cow dung, so that the cost of cultivation will come down.  

Hon. Minister, the biggest problem we face in this 
area is that there is no organized cultivation like in 
Nuwara Eliya. As you know, in Nuwara Eliya, in October
-November the farmers start planting potatoes and by 
February-March it is harvested. So the Government 
knows that so many acres of potatoes are cultivated and 
the harvest will be so much. Then, the Government does 
not import potatoes during that period. Unfortunately, in 
our area, such a vast area, there is no organized 
cultivation; it is not organized like the kanna system.  
Hon. Minister, it is only today I met your Additional 
Secretary.  He is also from Puttalam. We have to organize 
our cultivation in such a way, like the kanna system, and 
we should cultivate one item in each village.  

Hon. Minister of Agriculture, I started my political 
career with your father and father-in-law. Your father-in-
law, the Hon. D.M. Jayaratne, was very interested in this 
and he came to my area. We tried to start that, but 
unfortunately I did not get the cooperation from the 
officials concerned. Therefore, cultivation must be 
supported in this area. For that, I need your support along 
with that of your officials. If we do that, I am sure, all 
those farmers will be benefited.  In addition, more 
produce can be supplied to the market.   

Sir, according to the Minister of Finance, I think the 
Government is going to formulate a new agricultural 
policy to make the country self-sufficient by 2018. It was 
mentioned in the Budget Speech that our agricultural 
imports amount to around US Dollars 1,000 million. I 
think the farmers in our area should be helped by 
providing them with agricultural subsidies. They need 
insect-proof nets which they do not have at present.  They 
do not have net houses, or sprinkler systems. If we can 
help those farmers by providing them with these items at 

a concessionary rate, the cost of cultivation will definitely 
come down and more produce can be supplied to the 
market. As a result, the expenditure on imports will 
definitely come down.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, give me two more minutes, please. Further, there 

are many fruits like mangoes, papaw and oranges in our 
area - especially in Anuradhapura and Puttalam. But, 
during the season they find it very difficult to sell those 
fruits. So, they need a fruit processing plant in this area. I 
have already spoken to my leader, the Hon. Rishad 
Bathiudeen, Minister of Industry and Commerce with 
regard to this and I request you too to have a discussion 
with the farmers in the area and take necessary steps to 
establish a fruit processing plant so that the farmers can 
make the best use of the excess fruit produce.  

Unfortunately, I was unable to explain this matter 
earlier. So, I invite our young Hon. Minister and the Hon. 
Deputy Minister to visit our area, look into these 
problems and solve them by which a massive amount of 
foreign exchange could be saved.  

Then, I would like to refer to land issues in my area. 
Our Hon. State Minister of Lands is here, unfortunately 
the Hon. Minister is not here, I hope he will get well very 
soon. There is a big problem in Eluwankulama in the 
Puttalam District where the Cement Corporation is 
occupying 4,500 acres of land by which all those 
villagers are inconvenienced.  I have been telling this to 
all politicians earlier but they were not at all interested. In 
addition to those 4,500 acres, the Department of Forest is 
also acquiring land.  So, people in two or three villages 
have lost their land.  I request the Hon. Minister and the 
Hon. Deputy Minister to look into this matter and solve 
this problem.  

Hon. Presiding Member, finally, I will come to the 
Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs. I am very happy that the 
Hon. Rishad Bathiudeen spoke this morning about the 
present rehabilitation problem in Mannar where people 
are suffering. He finally requested the Hon. D.M. 
Swaminathan  to have a discussion with all related parties 
and solve this problem to which he agreed. I must tell you 
that this problem exists not only in Mannar but also in 
Puttalam. Therefore, I request the Hon. Minister to 
summon the Hon. Ministers and the Members of 
Parliament from the Government the Opposition in that 
area and have a discussion and solve this problem once 
and for all. 

Thank you.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
චතුර ෙසේනාරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.25] 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මුළු ජනගහනෙයන් 

සියයට 30ක්, 35ක් පමණ කෘෂි හා ආහාර සැලසුම් කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදනවා. ඒ තුළත් විශාල පතිශතයක් ගාමීය පාථමික කෘෂි 
කර්මාන්තයට දායක ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් වාර්ෂික 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් වර්ධනය සියයට 5කට වඩා අඩු අගයක් 
ගන්නවා. නමුත් ලතින් ඇෙමරිකාව හා  වර්තමානෙය් ෙලෝකෙය් 
දියුණු ෙවමින් පවතින අෙනකුත් රටවල් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ෙලොකු 
වර්ධනයක් ලබා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අවුරුදු 10කට 
ඉස්ෙසල්ලා නිදාශීලී ෙයෝධෙයක්ය කියලා කියපු බසීලය වාෙග් 
රටවල් ලූලා ඩි සිල්වාෙග් ඉඩම් අහිමි ජනතා ව්යාපාරයත් සමඟ 
කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවලා අවසානෙය්දී ෙලෝකෙය් 7වැනි 
විශාලම ආර්ථිකය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා, කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
පබල වර්ධනයත් එක්ක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ සඳහා අවශ්ය ජවය, 
ශක්තිය තිෙබන තරුණ ඇමතිවරෙයක් අෙප් රෙටත් ඉන්නවා. 
එතුමා කාලයක ඉඳන් මෙග් මිතයා. අපි ෙදෙදනා පළමුෙවන්ම 
මුණගැසුෙණ් වෙම් ව්යාපාරෙය් ශිෂ්ය නායකයන් හැටියට උතුරු 
ෙකොරි යාෙව් තරුණ සමුළුවට යන ෙවලාෙව්යි. එවන් 
ඇමතිවරෙයක් අද ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමති ධුරය දරනවා. ඒක 
නිසා  ෙම් කෘෂි කර්මාන්තෙය් වර්ධනය ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
දැවැන්තම වර්ධනයක් බවට පත් කර ගන්න එතුමාට හැකියාව 
ලැෙබ්වා කියලා මා පථමෙයන්ම පාර්ථනා කරනවා. රෙට් තරුණ 
පරපුෙර් ශම දායකත්වය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදා 
ගැනීමටත්, ඒ කෘෂි කාර්මික තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම තුළින් කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙවලා සිටින අවුරුදු 18ත් - 35ත් අතර 
තරුණ, තරුණියන් -තරුණ පරපුර- ෙම් කෘෂි කර්මාන්තයට 
ආකර්ෂණය කර ගන්නටත් ෙම් තරුණ ඇමතිවරයාට හැකි ෙව්වා 
යැයි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ෙම් රෙට් රැකියා වියුක්තියට සැබෑ පිළියමක් ලබා දීමට හැකි 
ජාතික පතිපත්තියක් බවට එය පත් කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් තිෙබන බව ෙම් රජය කෘෂි කර්මාන්තයට ලබා 
දීලා තිෙබන පමුඛත්වය තුළින් අද අපට ෙපනී යනවා. මමත්, 
අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝත් මීට වසර 5කට ෙපර "පිවිතුරු 
ෙහටක් ජාතික සභාව" කියන ෙම් රෙට් දැවැන්තම සිවිල් 
ව්යාපාරයක් බිහි කෙළේ, ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට එෙරහිව 
එවකට පැවති ඒ පවුල් පාලනයට -ඒ ජුන්ටාවට-  එෙරහිවයි. 
දැවැන්ත කෘෂි කාර්මික වැඩ පිළෙවළක් සඳහා පතිපත්ති 
ෙකටුම්පත් කරමින්,  ඒ වාෙග්ම වස විෙසන් ෙතොර ෙගොවි තැනක් 
ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරමින් කටයුතු 
කළා. ඒක තමයි පජාතන්තවාදය දිනාගැනීෙම් අරගළයක් බවට 
පත් ෙවලා, අවසානෙය්දී දුමින්ද දිසානායක ඇමතිවරයා, මෙග් 
පියා ඇතුළු ෙබොෙහෝ අය ආණ්ඩුෙව් සිට එළියට ඇවිල්ලා,  පැවති 
රජය ෙපරළන අරගළයක් දියත් කරන තත්ත්වයට පත් වුෙණ්.  

අමාත්යතුමාෙගන් මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ අරගළය 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න ෙම් රෙට් ව හාත්මක හා පතිපත්තිමය 
තීන්දු තීරණ ගන්න, ඒ ෙවනස්කම් කරන්න අවශ්ය කරන 
උපෙද්ශක සභාවක් ඔබතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් 

අමාත්යාංශෙය් පිහිටුවලා, ඒ තුළින් අවශ්ය කරන ඉදිරි වැඩ 
පිළිෙවළ -ඉලක්ක සහගත වැඩ පිළිෙවළ- ඉදිරියට ෙගන යන්න 
කියලා. ඒ තුළින් ජාතික දායකත්වයට සරිලන පරිදි ෙද්ශීය ආහාර 
නිෂ්පාදනයට පමුඛත්වය දීලා ඒ තුළින් කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් නව 
නිපැයුම් හා සංවර්ධන සැලසුම් කියාත්මක කරන තත්ත්වයට ෙම් 
අමාත්යාංශය පත් කරන්න. එහිදී අස්වනු සැකසීම, නිෂ්පාදන 
ගබඩා කිරීම, පවාහනය යන ඒ අංශ සඳහා ෙලෝකෙය් ෙම් වන විට 
භාවිතා කරන නව කෙමෝපයන් හා උපාය උපකම භාවිතා කරන 
තත්ත්වයට ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය පත් කරන්න කියලා මම 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙම් ෙවන ෙකොට වසරකට පලතුරු ෙමටික් ෙටොන් 35,000ක් 
ආනයනය කරනවා. ජාතික කෘෂි කාර්මික පමුඛතා හඳුනා ෙගන ඒ 
අනුව සකසන ලද ජාතික කෘෂි කාර්මික දීප ව්යාප්ත පර්ෙය්ෂණ 
සැලැස්මක් තුළින් නව නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීෙමන් ෙම් රටට අවශ්ය 
කරන ෙභෝග වර්ග ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. එෙහම කෙළොත් ඒ ෙගෞරවය දිනා ගත් ඇමතිවරයා බවට 
ඔබතුමා පත් ෙවනවා. එකී පර්ෙය්ෂණ ආයතන මඟින් ලබා 
ගන්නා නව ෙභෝග ව්යාපෘති ජාතික පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට 
අන්තර්ගත කරලා, ඒ පර්ෙය්ෂණ ෙභෝග ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරන තත්ත්වයට පත් කරලා, ඒ තුළින් ෙගොවීන් දිරිම ත් කරන්න 
පුළුවන්. ඒ ෙභෝග හඳුන්වා දීෙම්දී ෙදමුහුන් ෙභෝග නව පෙභ්ද 
හඳුන්වලා දීලා ෙම් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ඵලදායීතාව වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අනාගතෙය්දී අෙප් කෘෂි කර්මාන්තය 
පත් කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

කෘෂි කාර්මික කලාප පදනම් කර ගත් ෙභෝග නිෂ්පාදන 
වැඩසටහන්, ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් තුළින් ෙම් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයාත්, නිෂ්පාදකයාත් ආරක්ෂා කරන තත්ත්වයට ෙම් 
කාෂි කර්මාන්තය පත් කරන්න පුළුවන්. 

ඒ වාෙග්ම කෘෂි අස්වැන්න දිහා බැලුවාම බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය 
වැඩි කිරීමත්, අස්වනු තාක්ෂණය දියුණු කිරීමත්, සත්ව අභිජනනය 
හා ෛජව පළිෙබෝධ නාශක භාවිතයත් සඳහා දැනට  ෙලෝකෙය් 
භාවිත කරන නවීන තාක්ෂණ ෙමවලම් හා කෙමෝපායයන් ෙයොදා 
ගනිමින් ෙද්ශීය යන් තණයක් තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් සඳහා, ඉලක්කසහගත සංවර්ධනයක් සඳහා ෙයොමු 
කරන්නට කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයාටත්, අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් හැකි ෙව්වායි මා පාර්ථනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සහල්, එළවලු හා පලතුරු නිෂ්පාදනයන් 
කාර්යක්ෂමව වර්ධනය කරලා ඒ තුළින් අපනයන ඉලක්ක 
සාර්ථක කර ෙගන, විෙද්ශ විනිමය ලංකාව තුළට ෙගන්වා 
ගැනීෙම් ජයගහණයක් ඉදිරියට අත් පත් කර ගන්න හැකි ෙව්වායි 
මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප අතරින් තුරන් වන හා තුරන් 
ෙවලා තිෙබන ෙද්ශීය ෙභෝග, බීජ නිෂ්පාදනය තුළින් නැවත 
ෙවෙළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දීලා, එදා ෙපරදිග ධාන්යාගාරය බවට 
පත් ෙවලා තිබුණු මාතෘ භූමිය නැවතත් ඒ උත්තරීතර ඉලක්ක ජය 
ගන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න කියාත්මක වන්න කියලා අපි ෙම් 
රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. වී වගාෙව්දී පස ෙපරළීෙම් සිට 
අස්වනු ෙනළීම දක්වා නව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය තාක්ෂණය භාවිත 
කර කෘෂි කර්මාන්තයට දැවැන්ත ඉහළ ඉලක්ක කරා යන්න හැකි 
වන තත්ත්වයක් අද ෙලෝකය තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් අධික රසායනික දව්ය භාවිතය අවම කරලා, වස විෙසන් 
ෙතොර ෙගොවි තැනක් ෙම් රෙට් බිහි කරන්නට අපට හැකියාව 
තිෙබනවාය කියලා ෙම් ගරු සභාවට කියා සිටිනවා. ඒ සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම විද්යාගාර පහසුකම් දියුණු කරලා, අවශ්ය නම් 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයත්, විද්යා,  
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශයත් සමඟ ඒකාබද්ධ 

1963 1964 
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යන්තණයකට ගිහින්, සහල් ඇතුළු ඵල ෙභෝගවලට බැර ෙලෝහ 
පතිශතය අඩු කරන තත්ත්වයට ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයත්, 
වැවිලි ෙභෝග කර්මාන්තයත් පත් කරන්න කියා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා 
නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරලා, යාන්තික 
අභ්යාස මධ්යස්ථාන බිහි කරලා, ඒ තුළින් පුහුණු වන්නන් පුහුණු 
කරන්න හැකි ෙසේවක පිරිසක් පුහුණු කරවන වැඩසටහනක් දියත් 
කරන්න කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සමඟම ෙවෙළඳ ෙපොළ 
උච්චාවචනය සඳහා ඉතාමත් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් බිහි 
කරන්නට ඕනෑ. නිෂ්පාදනය ඉහළ යන කාලවලදී ආනයනය සීමා 
කරලා, නිෂ්පාදනය පහළට වැෙටන කාලවලදී බදු උච්චාවචනය 
කරලා, ආනයනය දිරිමත් කරලා, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදකයාට ඉහළ 
මිලක් ලබා ෙදන අතර පාරිෙභෝගිකයාටත් සාධාරණ මිලකට ඒ 
ෙභෝග ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න කියා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කර ගත් වගා 
සැලැස්මක් රට තුළ කියාත්මක කරලා, අෙළවිකරණෙය් ඇති 
ගැටලු අවම කරලා, අෙප් නිෂ්පාදන අවශ්යතාවන් පදනම් කර ගත් 
ෙකටි කාලීන, මධ්ය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් ෙම් රටට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තුළින් ෙගොවියා 
ෙම් ඉලක්කගත සැලසුමට ෙයොමු කරලා, ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් නෙවෝදයක් බිහි කරලා, නිෂ්පාදකයාට ලාභදායී 
මිලක් වාෙග්ම මා ෙපර කිව්වා වාෙග් පාරිෙභෝගිකයාටත් සාධාරණ 
මිලක් අත් වන ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය වනවා.  

සෑම ෙභෝගයක්ම නිෂ්පාදනය කිරීම නිසා පාරිෙභෝගියා තුළ 
විශ්වාසයක් ඇති වනවා. උදාහරණයක් හැටියට යාපනෙය් මිදි, 
පුත්තලෙම් ෙදොඩම් වාෙග් ඒ ඒ ෙභෝග වගාව සඳහා පළාත් සැලසුම් 
කිරීමට ෙම් අමාත්යාංශයට හැකි ෙව්වා යි පාර්ථනා කරනවා. වසර 
2,500ක් පුරාවට ඓතිහාසිකව ෙපරදිග ධාන්යාගාරයක් බවට පත් 
ෙවමින්, ලතින් ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථික නෙවෝදයට පාර කිව්වා 
වාෙග්ම ජාතික පතිපත්තිමය තීන්දු තීරණ මත අදත් ෙම් රෙට් කෘෂි 
කාර්මික විප්ලවයක් නිර්මාණයක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
නායකයන්ෙග් පවුල්වල ගිණුම්වලට මුදල් බැර කරමින් කැඩ්මියම් 
සහ ආසනික් සාමාන්ය පමාණයට වඩා විසිගුණයක් තිෙබන 
ෙපොෙහොර පිට රටින් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් දුවා දරුවන්ෙග් 
අනාගතය විනාශ කරපු ඒ යුගය දැන් අවසන් කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 0.0003ක බැර ෙලෝහ පතිශතයක් 
තිෙබන එප්පාවල ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනාගාරයක් බවට පත් කරලා ඒ තුළින් ෙම් රටට ෙග්න 
ෙමටික්ෙටොන් තුන්ලක්ෂයක් වන යූරියා ෙපොෙහොර පමාණය, 
ෙමටික්ෙටොන් 150,000ක් වන MOP පමාණය, ෙමටික්ෙටොන් 
ලක්ෂ 3ක් වන TSP පමාණය අවම කරන්න පුළුවන්. ඒ මඟින් ෙම් 
රෙට් ගසා කන විෙද්ශ විනිමය පමාණය අවම තත්ත්වයකට පත් 
කරලා ෙද්ශීය ෙගොවිතැනට අවශ්ය කරන ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය 
කරන ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් ජාතික ආර්ථිකයටත්, 
නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයටත් අවශ්ය කරන ජවය ෙදන්නට 
ෙනොවැම්බර් 21වැනිදා අභීත තීන්දුවක් ගත්තා. එම නිසා ඒ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගනයන්න මෙග් මිත දුමින්ද දිසානායක අමාත්යවරයාට 
ශක්තිය, ෛධර්ය සහ ශී මහ ෙබෝ සමිඳුන්ෙග් ආශිර්වාදය 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Minister, D.M. Swaminathan. 

[பி.ப. 5.35] 
 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி. 

இன்  காைலயி ந்  இங்கு ேபசிய பல உ ப்பினர்கள் 
தங்க ைடய பிரச்சிைனகள் பற்றி மிக ம் ெதளிவாகக் 
கூறினார்கள். எனக்குாிய ேநரத்தில் அவற்றில் சிலவற் க்கு 
விைடயளிக்க வி ம் கின்ேறன். தலாவதாக, ெகளரவ 
மாைவ ேசனாதிராஜா அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல கூறிய 
விடயம் ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். பைன 
அபிவி த்திச் சைபயின் இயக்குநர் சைப உ ப்பினராகப் 
ேபராசிாியர் ேமாகனதாஸ் அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் இ க்கிறார். 
அவைர அந்த உ ப்பினர் பதவியி ந்  ெவளிேயற்ற 
வில்ைல என்பைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். மற் ெமா  
விடயம், ன்பி ந்த பைன அபிவி த்திச் சைபயின் தைலவர் 
ேகாகுலதாசன் அவர்க க்குச் சில பிரச்சிைனகள் இ ந்தன. 
ஜனாதிபதி ெசயலகத்தி ந் ம் பிரதம அைமச்சாின் 
அ வலகத்தி ந் ம் எங்க க்கு ைறப்பா கள் கிைடத் 

ள்ளன. அதன் காரணமாகத்தான் அவைர அச்சைப 
யி ந்  விலக்க ன்வந்ேதாம் என்பைத இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ மாைவ ேசனாதிராஜா அவர்களிடம் நான் மிக ம் 
ெகளரவமாகக் கூற வி ம் வ  என்னெவன்றால், உங்க க்கு 
எதிராக நான் ெசயற்படவில்ைல என்பதாகும். அேதேநரம் 
நாட் க்கு எ  நல்லேதா, பைன அபிவி த்திச் சைபக்கு எ  
நல்லேதா அைதச் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் 
தான் நான் குறித்த ெசயற்பா க க்கு க்கியத் வம் 
ெகா க்கின்ேறன் என்பைத ம் தய கூர்ந்  குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதிக டன் ேசர்ந்  ேசைவ ெசய்வைதத்தான் நான் 
வி ம் கின்ேறன். நான் அவர்கைள எதிர்க்கவில்ைல. 
அவர்கேளா  ேசர்ந்  ேசைவ ெசய்வ  என  தைலயாய 
கடைமயாகும். அேதேநரம் உங்க டன் ேசர்ந் தான் யாழ். 
நகர அபிவி த்தியிைன  ேமற்ெகாள்ேவன் என்பைத ம் 
ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்களிட ம் ெகளரவ மாைவ ேசனாதி 
ராஜா அவர்களிட ம் கூறிக் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்க ம் சில விடயங்கைளக் கூறினார்.  உண்ைமயாக 
தமிழர்கள், சிங்களவர்கள், ஸ் ம்கள் என்ற ேவ பா  
ல்லாமல் எந்தத் த ணத்தி ம் எவ க்கும் க்கியத்ைதக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில், அவர்க க்கு 
ேவண் ய ச ைககைளக் ெகா ப்பதற்கு நான் 

ன்வ ேவன் என்பைத ம் இந்தச் சைபயிேல கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ பத்ைதயாயிரம் ட் த்திட்டத்தின் லமாக திய 
கைளக் கட்டவி க்கிேறாம். அ த்த வ டம் மார்ச் 

மாதத்தில் அதன் கட் மானப் பணிையத் ெதாடங்குவதற்கு 
உத்ேதசித்தி க்கிேறாம். தமிழர்கள், சிங்களவர்கள், 

ஸ் ம்கள் என்ற  ேவ பா  இல்லாமல் உண்ைமயாக 
யா க்கு  ேவண் ேமா, அதற்ேகற்ற விதத்திேல 

கைளக் ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்ேபன் என்பைதக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 

1965 1966 
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ெகளரவ அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்கள் கூறியதற் 
கிணங்க, மன்னாாிேல  வி விக்கேவண் ய காணிகள் பற்றிய 
தகவைலச் ேசகாிக்குமா  என் ைடய காாியாலயத்தில் 
கூறியி க்கின்ேறன். அந்த விடயத் க்கு க்கியத் வம் 
ெகா த்  கடற்பைடேயா  - navy - கைதத்  அைதத் 
தீர்த் ைவக்க ெமன் ம் கூற வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ 
அைமச்சர் அமீர் அ  அவர்க ம் சில விடயங்கைளக் 
கூறியி க்கிறார். அதற்ேகற்ப நான் அவர் கூறியைதக் 
கவனத்திேல எ த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப் ப் பகுதியிேல இந்  மதத்திற்காக ஒ  
காாியாலயத்ைதக் கட்ட ேவண் ெமன் ம் அங்கு இந்  
மதத் க்கு க்கியத் வம் ெகா க்கேவண் ெமன் ம் ெகளரவ 
ேயாேகஸ்வரன் அவர்கள் கூறியி ந்தார். அைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். என் ைடய காாியதாிசி லமாக 

மான உதவிகைள அவ க்குச் ெசய்  ெகா ப்ேபன் 
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்கிேறன். இைவ இங்கு இவர்களால் 
குறிப்பிட்டவற் க்கான பதில்களாகும்.  

அ த்ததாக, என் ைடய அைமச்சினால் நிைறேவற்றப் 
பட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாக ம் இங்ேக குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

Mr. Presiding Member, the Ministry of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs is mandated with the responsibilities of 
undertaking resettlement and rehabilitation programmes 
especially in the war-affected Northern and Eastern 
Provinces.  The Ministry also has a wider mandate to 
reform the prisons and convert those into rehabilitation 
and correction centres. Further, this Ministry is also 
responsible for preserving, promoting and propagating 
Hindu religious activities island wide and enhancing 
spiritual development, peace, harmony and social 
integration of the community.  

The Ministry maintained welfare centres for the 
internally displaced people who are commonly called 
IDPs, and supported resettlement of IDPs and refugee 
returnees by providing temporary shelters and 
resettlement allowances. Dry rations were provided with 
the support of the World Food Programme. The 
Government of Sri Lanka provides a resettlement 
allowance of Rs. 38,000 per family. In 2015, resettlement 
allowances were provided to 1,552 families.  

The Ministry also resettled the conflict-affected 
people in their original places of living with their consent 
and gave priority for safety of resettlers by ensuring 
landmine-free resettlement programme. The Ministry has 
resettled 157,000 families in the Northern Province and 
76,000 families in the Eastern Province up to 30th of 
September, 2015. There are 13,217 families consisting of 
43,977 persons still in welfare centres with their friends 
and relatives who need to be resettled. His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister are committed to 
accelerate resettlement of these families in 2016.  

As soon as the 65,000 houses will be built by my 
Ministry, I will be giving the first preference to these 

families in the IDP camps and I will resettle them in 
accordance with the directions given by Ministers and 
Members of Provincial Councils with the help of the 
Hon. Members of Parliament of TNA who represent 
these areas.    

With regard to the refugee returnees, in 2015, 429 
refugee returnees have returned to Sri Lanka from Tamil 
Nadu, India. According to the UNHCR Report, over 
100,000 refugees are still in welfare camps with their 
friends and relatives in Tamil Nadu. Here again, Sir, we 
have to provide proper salubrious conditions when they 
return. They should have a place to live. Without that, it 
is really not prudent to call or invite them to come. But in 
any event, if they do wish to come, we will provide them 
with all amenities.  

The conflict-affected families who lost their 
properties, business undertakings, kith and kin and who 
suffered injuries are being compensated through an 
approved scheme implement by the Rehabilitation of 
Persons, Properties and Industries Authority - REPPIA. 
Through this scheme, 545 government servants and 717 
general public were given property compensation ranging 
from Rs. 100,000 to Rs. 150,000; 1,446 persons were 
provided with compensation for deaths and injuries in 
2015; 259 places of religious worship were given 
compensation for damages; housing grant was given to 
760 persons and housing loans and self-employment 
loans were also provided to persons in conflict-affected 
areas.  

Here I wish to inform this august Assembly that the 
compensation that was paid to them was not sufficient. I 
agree, because at that time our Ministry was not given 
much funds for rehabilitation activities, but in future with 
the consent of my Secretaries, I will design what sort of 
compensation should be given to these people who have 
been affected by this war.  

Sir, about 8,000 acres of private lands are still under 
the control of forces and those will be gradually released 
for resettlement. The Government is in the process of 
releasing lands as a positive major step forward to ensure 
resettlement of IDPs and refugee returnees in their 
original places of living. Thousand acres of lands from 
Jaffna, 500 acres of lands from Kilinochchi and 1,000 
acres of lands from Sampur, Trincomalee and other small 
parcels of lands were released by the State for 
resettlement purposes. Similarly, the Government is 
committed to release lands on a phase-out basis which 
military troops are occupying in the Northern and Eastern 
Provinces to facilitate the resettlement of displaced 
people.  

I think the Hon. Members have spoken very clearly on 
this issue where the armed forces are in occupation of 
private lands in the war-affected areas. I do not know 
why the armed forces are in possession of private lands. 
Those private lands can be given back to the people and 
if the armed forces want lands, they can occupy any State 
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land they wish. That should be the procedure of the 
Government and I am sure His Excellency the President 
with the directions of the Hon. Prime Minister is very 
keen on doing this.  

The Ministry also supports conflict-affected people, 
refugee returnees with durable solutions which include 
provision of water supply and sanitation facilities, 
housing programmes and other basic infrastructure 
facilities, compensation packages for war-affected 
families and livelihood facilities. There were no adequate 
budgetary provisions for supporting durable solutions 
during the past years. However, I am very pleased to note 
that the Budget-2016 has provided Rs. 14 billion for the 
development of the Northern and the Eastern Provinces 
that were affected by conflict. Further, the Budget-2016 
also emphasizes strong focus on resettlement of IDPs, 
refugee returnees, programme for 20,000 housing units 
and livelihood and income generation programmes. Also, 
the Budget-2016 proposes to convene a Special Donor 
Conference in 2016 to generate support from bilateral and 
multilateral agencies to enhance rehabilitation of the 
North and East. 

The Cabinet of Ministers also granted approval to 
undertake the programme for 65,000 housing units with 
concessionary financing arrangements to the displaced 
families. This is going to be a novel housing programme 
where prefabricated houses are going to be built. This is 
going to be of international standing. We will be giving 
them solar power; we will be giving them furniture; we 
will be giving them toilet facilities and we will be giving 
them water facilities. We hope that this project will be a 
great success and the people of the Northern and the 
Eastern Provinces will be very happy on this project.  

Moreover, the Indian Government has also supported 
46,000 housing units under its grant assistance programme 
which will be completed by the end of this year. Further, 
assistance has also been provided by the Government of 
Pakistan and Bahrain for over 500 houses in the Mannar 
District which are in various stages of progress. Under the 
European Union grant programme, 3,400 housing units are to 
be provided and livelihood and income generation support is 
also to be extended to the conflict-affected families.  

The Ministry undertook several relocation programmes 
and provided alternative locations to displaced families as a 
result of military occupation in private lands. The 
Keppapilavu Relocation Programme in Mullaitivu District 
with 287 houses including infrastructure facilities is an 
example of relocation programmes that have been 
implemented. Even in Vavuniya, Kilinochchi and Mullaitivu 
areas, there are many families who have no proper facilities 
to live in. They have no facilities and we, as the Ministry, are 
really looking into this matter and providing facilities to 
whoever is in need.  

Here I wish to bring up the question that was raised by 
an Hon. Member of Parliament regarding an Accountant 

of the Northsea Limited. In fact, I have just discussed this 
matter with officials of my Ministry and I think, he had 
been interdicted without an inquiry. So, I told them to 
stop the interdiction immediately and to have an inquiry 
and consider his position and take appropriate action.  

In November, 2015, based on a Cabinet Paper 
submitted by me, the Government has allocated 
additional Rs. 2,000 million for High Impact Ten Special 
Projects which have been jointly identified by the 
provincial authorities and the Central Government. This 
High Impact Ten Special Projects include construction of 
bridge and causeway across the sea between Kayts and 
Karainagar town; construction of new passenger boat 
with 100 passenger capacity like "Kumudini" boat; 
construction of jetty in Delft and rehabilitation of jetty in 
Elluvaithivu, Kayts; renovation of roads from Velanai to 
Kayts; establishment of clinical waste management 
system in five Districts of the Northern Province; 
establishment of the disposal system for human excreta in 
Vadamarachchi, Thenmarachchi and Valikamam in 
Jaffna District; systematization of collection and 
segregation of solid waste in Jaffna Municipal Council 
area; seaweed farming in the coastal areas in the Northern 
Province; livelihood and income generation projects 
covering value addition and marketing of milk products, 
Vathiri leather industries and Kamachchi Ambal light 
engineering industries in Kopay. These projects will be 
implemented through a novel modality where Central 
Government and Provincial Council will closely 
collaborate with the joint steering and implementation 
mechanism. This will be done in the early months of next 
year. We have got a Cabinet Paper for relocation. The 
Cabinet has given us Rs. 2,000 million for these Projects 
and I hope to go ahead with these Projects as early as 
possible. 

With regard to livelihood and income generation 
opportunities, Palmyrah Development Board has 
implemented many development projects in the Northern 
and Eastern Provinces such as handicraft village in 
Batticaloa, handicraft village in Ampara, handicraft 
village in Trincomalee and jaggery plant programmes 
have also been implemented in Kodikamam. In 2016, Rs. 
200 million has been set aside for palmyrah sector 
development to improve the livelihood activities of the 
conflicted affected areas. Here again, I want to assure the 
Hon. Mavai S. Senathirajah that there will be no 
discrimination or personal grievance. We are only trying 
to bring life back to the Palmyrah Development Board 
and with regard to that I will give all the assurances 
necessary as the Minister. 

Further, to strengthen the livelihood of the coastal 
community, the ADB is formulating a project to the value 
of US Dollars 68 million to support and strengthen the 
fishery harbours and anchorages, aquaculture 
development, seaweed farming and related development 
in the Northern and Eastern Provinces.  
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Moreover, with a view to ensuring reconciliation, the 
Government is committed to release remand prisoners 
who have been detained for a long period without any 
charge sheet or for minor offences. Already, 39 remand 
prisoners have been given bail. Release of other prisoners 
is being examined by the Attorney-General’s Department. 
Here, I wish to say that the Attorney-General’s 
Department is delaying this programme. If they have any 
reasons for not releasing these prisoners, then they should 
give that in writing, so that I can inform the parties 
concerned why those prisoners cannot be released. So, I 
take this opportunity to make that remark on the Hon. 
Attorney-General, because I have to answer the public; 
the Hon. Members of Parliament will have to answer; the 
Hon. Prime Minister will have to answer; the President 
will have to answer. I think the responsibility of the State 
is to see that there is proper functioning of the judiciary 
and if they cannot carry out their duties, they should give 
reasons explaining why they cannot carry them out.  

With regard to the prison reforms, the Government has 
emphasized the importance of upgrading traditional 
prison systems and looking at prisons as rehabilitation 
centres and correction centres. Various reform efforts on 
prisons including relocation, reducing congestion, 
involving detainees in development, open air prison 
camps, improving of infrastructure facilities, improving 
of health conditions of prisoners and integrating prisoners 
into society are being seriously considered for 
implementation. 

Shifting of prisons of Welikada, Badulla, Tangalle and 
other prisons from heavily-populated and commercially 
fast-developing cities to areas away from these cities as 
part of the prison reforms agenda is being implemented in 
an accelerated manner.  We are trying to bring our prison 
system to a system which is very close to that of the 
Malaysian prisons because the Western system will not 
come through in our country. Therefore, together with the 
Hon. Prime Minister, we are considering whether we can 
bring our prisons to the Malaysian standard, to some 
extent, so that the prisoners themselves will be 
rehabilitated and have a mode of life.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up. 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Mr. Presiding Member, please give me another two 

more minutes.  The ICRC guidelines will be used for the 
design of new prisons to ensure international standards. 
The Bogambara Prison has been shifted to Pallekelle and 
the Tangalle Prison is also to be shifted to 
Angunakollapelessa. 

I have directed my Ministry to have drug detector 
dogs. They will be used to keep prisons safer and free of 
drugs. The dogs will be trained to sniff out drugs to 
ensure that all our prison are safer. We are trying to get 
Police dogs or private parties so that we can minimize the 
question of narcotics in prisons which is a very important 
factor to be considered. 

The Department of Hindu Religious and Cultural 
Affairs extends support for the Ministry for promotion of 
spiritual development through rehabilitation and 
upgrading of Hindu temples, conduct of religious 
schools, promoting religious and cultural activities to 
establish a spiritually and morally advanced society. Five 
hundred and forty religious places of worship mostly 
affected by conflict have been renovated and the amount 
spent was Rs. 85 million.  

The Government of India has entered into an 
agreement to establish a Cultural Centre in Jaffna at a 
cost of Rs. 1,200 million. The Ministry, with close 
collaboration and support of the Indian Government, has 
facilitated gratis visa for over 450 Ayappa Swamy 
devotees to participate in the "Darshan" at Sabarimalai. 
The Ministry is also supported by implementation 
agencies such as  Rehabilitation of Persons, Properties 
and Industries Authority, Resettlement Authority, Bureau 
of the Commissioner General of Rehabilitation, 
Department of Prisons, Department of Community Based 
Corrections, Youth Training School, Northsea Limited, 
Palmyrah Development Board and Department of Hindu 
Religious and Cultural Affairs which play a significant 
role in achieving vision and mission of the Ministry to 
meet the Governments' national development policies and 
strategies.  

I wish to specially thank His Excellency the President 
Maithripala Sirisena for the leadership provided and Hon. 
Ranil Wickremesinghe, the Prime Minister, for his 
guidance and direction to achieve national development 
goals and expectations. I also wish to thank our Finance 
Minister, Hon. Ravi Karunanayake for supporting in all 
possible ways to implement the resettlement programmes 
of the Government. This Ministry also very closely works 
in partnership with the office of the National Unity and 
Reconciliation which is headed by former President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Further, we also 
very closely work with the Minister of Foreign Affairs, 
the Hon. Mangala Samaraweera to win confidence and 
trust of the international community. I also wish to thank 
State Minister, the Hon. M.L.A.M. Hisbullah, Mr. 
Bradman Weerakoon, my Advisor, and the Secretary to 
the Ministry, Mr. V. Sivagnanasothy and all the members 
of the staff for their support and cooperation extended to 
me. I also wish to seek the advice of the Members of 
Parliament on any particular measures that this Ministry 
should take to enhance its objectives in the future. Your 
suggestions would be most welcome.  

Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 
giving me time. 
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[ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන්  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.55] 
 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය 

ශීර්ෂ විවාදෙය්දී  අදහස් දැක් වූ මැතිඇමතිතුමන්ලා ෙබොෙහෝ 
ෙදනාට පථමෙයන්ම මෙග් ස්තුතිය ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ස්තුති 
කරන්න. ෙමොකද, ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
විෙශේෂ කථාවක් කරලා අය වැෙයන් කලින් ලබා දුන් සහනවලට 
අමතරව රෙට් දැෙවන පශ්න ෙවනුෙවන් ඇහුම් කන් දීලා  එතුමා 
ජනතාවෙග් පැත්ෙත් ඉඳලා තීන්දුවක් අරෙගන පකාශයක් කළා. ඒ 
පිළිබඳව ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුෙව්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් 
පධාන පාර්ශ්වකරුෙවක් වන නිසායි. පධාන පාර්ශ්වකරුෙවක් 
විධියට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මතයක් තිෙබනවා; පතිපත්තියක් 
තිෙබනවා; අපි කරෙගන ආපු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. අපි 
ජාතික ආණ්ඩුව තුළ සම්බන්ධ ෙවලා සිටියත්, අපි දැක්කා, ෙම් අය 
වැය තුළ සමහර ෙවලාවට ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් තවත් සහන 
ටිකක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. එම නිසා ෙම් සහන ලබාදීම 
පිළිබඳව අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
අගමැතිතුමාව දැනුවත් කළා. මුදල් ඇමතිතුමාව දැනුවත් කළා. ඒ 
අනුව අද අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, ජාතික ආණ්ඩුෙවන් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච සහන ටික ලබා ෙදන්න. ඒ 
නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, ඇහුම් කන් ෙදන ආණ්ඩුවකින්, එෙහම නැත්නම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවකින් රෙට් ජනතාවට අවශ්ය කරන ඇහුම් කන් දීම 
කරලා ඒ සහන ලබාදීම පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 අය වැෙයන් අෙප් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 52ක් ලබා දීලා තිබුණා. 2016 අය 
වැෙය්දී ෙම් මුදල රුපියල් බිලියන 54.1ක් දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්, 
කෘෂි ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන මූලික මුදල් ෙවන් කිරීම 
කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොඩි කනගාටුවකුත් තිෙබනවා, පශ්න අහපු 
මන්තීවරු සියලු ෙදනාම ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොමැතිවීම 
සම්බන්ධව. ඒ අයෙග් පශ්න සැබෑවටම ජනතාවෙග් පශ්න නම්, 
පිළිතුරු කථාෙව්දී උත්තර ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ මන්තීවරු ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. ඒත් එක්කම ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගත්ෙතොත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පිළිබඳව අය වැය කථාෙව්දී කියවුෙණ් ෙහක්ටයාර් එකක් දක්වා 
සුළු පරිමාණ වී ෙගොවියන්ට පමණක් තමයි ෙම් රුපියල් 25,000 
ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, අද වන විට අපිට ෙම්ක ෙවනස් 
කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, ෙහක්ටයාර් එක, 
ෙවනදා වාෙග්ම ෙහක්ටයාර් ෙදකක් දක්වා.  

ෙවනදා වාෙග්ම අක්කර 5ක් වගා කරන වී ෙගොවියා සඳහා 
සහනාධාර මුදලක් වශෙයන් ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ඒත් එක්කම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් මුදල පිළිබඳවත් අෙප් 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ගණන් හදලා කිව්ව බව. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙපොෙහොර චකෙල්ඛය අනුව 
ෙහක්ටයාර් එකක් සඳහා මධ්යසථ්ය ගත්ෙතොත්, ෙපොෙහොර මිටි 5ක් 
තමයි කන්නයකට භාවිත කරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අෙප් 
චකෙල්ඛය. එෙහම ගත්තාම කන්න ෙදකකට ෙපොෙහොර මිටි 10ක් 
යනවා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගණන් හදලා 
ෙපන්නුවා, යූරියා මිටියක් රුපියල් ෙදදහස් හයසිය ගණනක් 
ෙවනවා කියලා. ෙම් සියල්ෙල්ම මධ්යස්ථය අරෙගන රුපියල් 
3,000ක් කියලා අපි ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, එක ෙගොවි 
මහත්මෙයකුට කන්න ෙදක සඳහාම ෙපොෙහොර මිටි 10ක් අවශ්ය 
ෙවනවා. රුපියල් 3,000 ගණෙන් බැලුෙවොත්, ෙපොෙහොර මිටි 
10කට රුපියල් 30,000ක් යනවා. ෙම් රුපියල් 30,000න් ආණ්ඩුව 
සහනාධාර මුදලක් විධියට රුපියල් 25,000ක් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. දැන් අහන්න පුළුවන් ඉතිරි රුපියල් 5,000 ෙකොෙහන්ද 
කියලා. ඒ රුපියල් 5,000 තමයි සෑම ෙගොවි මහත්මෙයකුම පසු 
ගිය කාලෙය් රුපියල් 350කට ෙපොෙහොර මල්ල ගන්න ෙකොට 
රුපියල් 150ක් රක්ෂණය සඳහාත් ෙවන් කරලා රුපියල් 500ක් 
ෙම් ෙපොෙහොර ෙකොට්ටයක් සඳහා වියදම් වුණා. එක ෙපොෙහොර 
මිටියක් රුපියල් 500ක් නම්,  කන්න ෙදකටම ෙපොෙහොර මිටි 10යි. 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 5,000යි. එෙහම නම්, පසු ගිය කාලෙය්ත් 
ෙගොවි ජනතාවට සහනාධාර ෙපොෙහොර ටික ලැබුණත්, රුපියල් 
5,000ක් වියදම් කළා. රුපියල් 30,000න් රුපියල් 5,000ක් අඩු 
කළාම රුපියල් 25,000ක මුදලක් තමයි අපි ෙගොවියාෙග් අතට 
ලබා ෙදන්ෙන්.  

නමුත් ෙමතැනත් ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබනවා. රක්ෂණය සඳහා 
නැවත වතාවක් රුපියල් 1,500ක අමතර මුදලක් දරන්න ෙගොවි 
ජනතාවට සිද්ධ ෙවනවා. ඒත් එක්කම රසායනික ෙපොෙහොර 
පිළිබඳව අපට විශාල මතෙබ්දයට තුඩු දුන් කාරණා තිෙබනවා. 
රසායනික ෙපොෙහොර සමහරු ෙහොඳයි කියනවා; සමහරු නරකයි 
කියනවා; ඒවා භාවිතෙයන් ඈත් විය යුතුයි කියනවා. ෙම් වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් මතවාදයන් තිෙබනවා. රසායනික ෙපො ෙහොර භාවිතය 
පුළුවන් තරම් අවම කරලා ෙගොවියාට කාබනික ෙපොෙහොර පැත්තට 
මාරු ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් එය ෙම් රෙට් 
ෙසෞඛ්යසම්පන්න ජනතාවක් බිහි කරගන්න විශාල උදව්වක් 
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මට විනාඩි 15යි තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය එන්න එන්නම කපාෙගන ආවා 
කියලා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මතක් කළා. එෙහම 
ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර, සහනාධාරයක් විධියට 
දීලා අපි ෙකොපමණ ෙපොෙළොවට දැම්මත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා දන්නවා, අද කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂඥයින් 
විසින් නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා කන්නයක් හැර කන්නයක් 
ෙපොස්පරස් දැම්මාම ඇති කියලා. අෙප් ඇඟට කෑම ගන්නවා 
වාෙග්ම, අපි නිකම් දුන්නත් අනවශ්ය ෙපොෙහොර පමාණයක් 
ෙපොෙළොවට එක් කිරීම තුළින් පස විනාශ ෙවනවා වාෙග්ම අපට 
ෙනොෙයකුත් පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් අපි ෙපොෙහොර පමාණය අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන් මුදල් නැති නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් පස පරීක්ෂා 
කිරීෙමන් පසු ෙපොෙහොර දානවා නම් තමයි ඉතාමත් ෙහොඳ. පසු 
ගිය කාලෙය් අපි ලබා දුන් ෙපොෙහොර ටික ෙසේරම පසට දැම්මා. 
හැබැයි, සමහර පෙද්ශවල ෙපොෙළොවට අවශ්ය නැති ෙපොෙහොර 
පමාණයක් පසට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳවත් 
ඔබතුමන්ලා දැනගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන කාරණය මතක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්තුරු ටික ඉන්නවා. ඒ අය 

1973 1974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑම ෙවලාවක විවෘතයි. ෙමන්න ෙම් කියන තීන්දු  ගත්ෙත් ඇයි, 
ෙමන්න ෙම් කියන කාරණා ටික අපි නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් ඇයි 
කියන කාරණාව ඔබතුමාට දැනගන්න පුළුවන්.  අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අනුර කුමාර සෙහෝදරයා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා විධියට 
ඉන්න ෙකොට ඔබතුමන්ලා ඒ අමාත්යාංශයත් සමඟ වැඩ කරපු 
නිසා  ෙම් අමාත්යාංශය හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා සහ 
හැසිරවිය යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සම්බන්ධෙයන් අපි තවත් ජයගහණ කිහිපයක්ම 
ලබාෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙගොවීන්ට සියලුම ෙබෝග 
වගාවන් සඳහා රුපියල් 1,300 ගණෙන් ෙපොෙහොර ටික ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ එක්කම එළවලුවලට, පලතුරුවලට, අතුරු 
ෙබෝගවලට, ෙත්,  ෙපොල්, රබර් කියන ෙම් හැම ෙද්කටම එම 
සහනය ලැබුණා. නමුත් ෙම් අය වැෙය්දී ඒ කියන සහනය 
අෙනකුත් ෙබෝගවලටත්, එළවලුවලටත්, පලතුරුවලටත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාවන් කරන ෙගොවියාටත් නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විධියට රාජ්ය ඇමතිතුමාත්, 
මමත්, අෙප් නිලධාරිනුත් මුදල් ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරිතුමන්ලාත් දැනුවත් කරලා පධාන 
ෙබෝගයන් 5ක් සඳහා, -බඩ ඉරිඟු, ලූනු, ෙසෝයා, මිරිස් සහ අල යන 
ෙබෝගයන් සඳහා- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සඳහා අපි මූල්යමය වශෙයන් යම් 
කමෙව්දයක් සකස් කරනවා. 

පලතුරු විධියට ෙකෙසල්, ගස් ලබු, අන්නාසි කියන ෙබෝග 
තුනටත් මුදල්මය ආධාරයක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නා හා සමානව ෙගොවියාට කිසිම 
අපහසුවක්, අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට ඒ සියලු සහනයන් 
ලබා ෙදන්නත් ෙම් අවසථ්ාෙව් අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එළවලුවලින් ෙම් රට 
ස්වයංෙපෝෂිතයි. අෙප් රෙට් එළවලු නිෂ්පාදන තමයි අපි 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. දැන් එළවලුවලට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
එළවලු සඳහා සාමාන්ය මිලට ෙපොෙහොර ටික ගන්න වුෙණොත්, -
ෙබොෙහෝ අය කිව්වා වාෙග් යූරියා ෙපොෙහොර මල්ල රුපියල් 
4,500ක් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් රුපියල් 3,000කට ආසන්න 
ගණනක් ෙවන්ෙන්-  ගැටලුවක් මතු වනවා.  ෙමොකද, රුපියල් 
1,300ට ගත්ත ෙපොෙහොර ටික රුපියල් 3,000 වුෙණොත් එළවලු 
මිෙල් වැඩි වීමක් ෙවනවා. ෙමහිදී ෙගොවියා රකිනවාද, එෙහම 
නැත්නම් පිට රටින් ආහාර ආනයනය කරනවාද කියන තීන්දුව 
ගන්න ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් පාරවල් හැදිලා, විදුලිය දීලා, වතුර දීලා 
සංවර්ධනයක් ෙවන ෙකොට ෙගොවියාත් දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැබිලා පවතින මිලට ෙපොෙහොර ටික 
ගන්න ෙගොවියාට සිද්ධ වුෙණොත්, ආහාරවල මිල වැඩි ෙව්වි; 
එළවලුවල මිල වැඩි ෙව්වි. ෙම්ක නවත්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
නමුත්, අපට කරන්න පුළුවන් එක ෙදයක් තිෙබනවා. එනම්, ෙම් 
වගාවට වියදම් වන මුදල අඩු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම්, 
නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් අපට 
පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා  චතුර 
සංදීප ෙසේනාරත්න මන්තීතුමා මතක් කළා වාෙග් තාක්ෂණය 
භාවිත කිරීම තුළ නිෂ්පාදනයට යන වියදම අඩු කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

අෙප් රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා මතක් කළා, අෙප් පශු 
අස්වනු හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ, විනාශයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ෙම්ක අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොව, ෙලෝකෙය්ම ෙවන 

ෙදයක්.  අස්වැන්න ෙනළා ගත්තාට පස්ෙසේ විශාල වශෙයන් අෙප් 
අස්වැන්න විනාශයට පත් ෙවනවා. සියයට 30, 40ක් නිසාම 
ගණන් බලලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අද අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ශීතාගාර පහසුකම් ලබා දීලා, ෙමතුමන්ලා 
ඉල්ලුවා වාෙග් processing centres ඇති කරලා, ආහාර 
නිෂ්පාදනය වැඩි වන ෙවලාවට ආහාර විධියට ෙනොෙවයි, අතුරු 
ඵලයක් විධියට කල් තබා ගන්න පුළුවන් විධියට කටයුතු කරන්න 
ෙම්  අලුත් ෙද්වල් ටික අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
ෙබොරුවට කියන කාරණා ෙනොෙවයි. ෙවලාව නැති නිසා මා 
ගණන් මිණුම් කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙම්වාට අය 
වැෙයන්  මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නිෂ්පාදනාගාර 
හදන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා සඳහන් ෙවනවා. ශීතාගාර හදන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියලා සඳහන් ෙවනවා. ෙම් සියල්ලම තිෙබනවා.  

බීජ පිළිබඳවත් මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා. බීජ 
සම්බන්ධෙයන් විශාල ෙයෝජනා පමාණයකුත් ආවා; ෙචෝදනා 
පමාණයකුත් ආවා. දැන් බීජ පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි ෙමවර අය වැෙය්දි අෙප් බීජ ෙගොවි ෙපොළවල් 
සියල්ෙල්ම පවතින අඩු පාඩුකම් හදලා, බීජ නිෂ්පාදනය නැවත 
වතාවක් සියයට සියයක් අෙප් අමාත්යාංශය මඟින්, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කරන්න අවශ්ය සැලසුම් සකස් කරලා ඒ 
අනුව  මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට අල 
ගැන කථා කෙළොත්, දැනට ෙම් රෙට් පරිෙභෝජනය කරන අල 
පමාණෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්  සියයට 50ක් පමණයි. 
එයට පධාන ෙහේතුව අපට භූමිය ෙනොමැති වීමයි. එෙහම නම් දැන් 
අපි වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් බීජ නිෂ්පාදනය කරන්න 
ඕනෑ.  

එහිදී, අල ගැන විතරක් මා කියන්නම්. අල බීජවලින් සියයට 
10ක් ආණ්ඩුෙවන් නිෂ්පාදනය කරනවා. සියයට 10ක් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් පිට රටින් ෙගෙනනවා. සියයට 80ක්ම නිෂ්පාදනය කර 
ගන්ෙන් ෙගොවීන් විසිනුයි. නමුත්, අපි දැන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා, ෙම් අය සඳහා සියයට 50ක් සහනාධාරයක් විධියට දීලා 
බීජ අල නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණය ෙගොවියාට ලබා 
ෙදන්න.  එතෙකොට ෙගොවියාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, තමන්ට 
අවශ්ය බීජ ටික නිෂ්පාදනය කර ගන්න. අර සියයට 80ක් 
නිෂ්පාදනය කර ගත්ෙත්, අඩු අස්වැන්නක් ලැෙබන බීජ නම්, ඒ 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන අස්වැන්න ලබා ගන්න, බීජ නිෂ්පාදනය 
කර ගැනීෙම් හැකියාව ෙගොවියාට තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට අද 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය ගත්ෙතොත්, ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්ෙතොත්, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගත්ෙතොත් අෙප් අෙනකුත් සියලුම ආයතන ටික ගත්ෙතොත්, ෙම් 
සියලුම ආයතන අද නවීන ෙලෝකයට අවශ්ය කරන විධියට 
ෙවනස් ෙවන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට 
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් centres 559ක් 
තිෙබනවා.  ඒ 559ම අපි ජාලගත කරන්න සූදානම් කරනවා. ඒ 
අනුව, ෙම් රෙට් ඉන්න සියලුම ෙගොවීන්  නමත්, භූමියත්, වගාවත් 
කියන ෙම් සියල්ලමත් එක්ක අපි ලියා පදිංචි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් ෙයෝජනා කළා 
වාෙග්, එතෙකොට යම් කමෙව්දයකට අනුව ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ජාතික කෘෂිකර්ම පතිපත්තියක් අපි හඳුන්වා ෙදනවා.  අෙප් 
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා  කෘෂිකර්ම පතිපත්තියක් තිබුණා  
කියලා. ඔව් තිබුණා, ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ඒ පතිපත්තිය තුළ අ ෙප් 
අවශ්යතාව සපිරුණාද, අවශ්යතාව අනුව අප හැසිරුණාද කියන 
කාරණා පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ඒ පතිපත්තිය 
ටිකත් ෙවනස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

1975 1976 
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ඊළඟට, ෙගොවීන්ට ඉතා වැදගත් වන කෘෂි රක්ෂණය ගැන මා 
කියන්නම්. ෙගොවියා ට යම්කිසි අලාභයක් වුෙණොත්,  රක්ෂණය 
ලබාගන්න මාස ගණනක් බලාෙගන ඉන්න වුණා. නමුත්, අපි ෙම් 
වන විට ඒ සියලු සැලසුම් හදලා ඉවරයි. ෙගොවියාට යම්කිසි 
අලාභයක් සිද්ධ වුෙණොත්, මාසයක් ඇතුළත -අපි ගණන් හදා 
තිෙබන්ෙන් දවස් 20ට-  ඒ රක්ෂණ වන්දිය ලබාෙදන්න ඉදිරි 
කාලය තුළ අපි කටයුතු කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙවනස්කම්, 
පරිවර්තන රාශියක් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය තුළ සිද්ධ ෙවන්න 
සැලසුම් හදා තිෙබන බව මා මතක් කරන්න කැමැතියි. 

අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ 
අනිකුත් සියලුම ආයතනවල පධානීන්ට මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න සියලුම 
ෙසේවකෙයෝ ෙම් ෙවනස් ගමෙන් පරිවර්තනයට අද සුදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුද්දකට ආසන්න කාලය තුළ 
ෙමවැනි සැලසුම් හදලා, පාෙයෝගික සැලසුම් හදලා, රෙට් ෙගොවි 
ජනතාව ශක්තිමත්වන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා ෙම් කටයුතුවලට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු එම අමාත්යාංශෙය් 
සියලුම නිලධාරින්ටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙම් කාරණා 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් කටයුතු කරන මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

අෙප් බිමල් රත්නායක මැතිතුමා ම ෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරිෙයක් ගැන යම් පකාශයක් කළා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කියන ලිපිය අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව  කටයුතු 
කරන්න අපි සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ අදාළ 
නිලධාරිතුමා අෙපන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා,  එයා ඒ පිළිබඳව 
යම් අභියාචනයක් කර තිෙබනවා කියලා. යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ 
අභියාචනයටත් ඉඩක් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා යහ පාලනය තුළ  අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම නීතිෙය් හැටියට කටයුතු කරන බවත් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා කියපු අර 
කූනිස්ෙසෝ ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ෙලොකු ෙලොකු  ෙතෝරු 
ෙමෝරු එකතු ෙවලා ගනුෙදනු ෙබ්රා ගන්න ෙකොට, ඒ කූනිස්ෙසෝ 
රකින්නත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ අය රකින්න 
පුද්ගලෙයක් නැත්නම් අඩුම තරමින් අභියාචනයක් කළාම 
ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් පුද්ගලෙයක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ කාරණයත් 
සිහිපත් කරමින්, අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථාබහ 
කරපු, අදහස් දක්වපු සියලුෙදනාටම අපි  දන්වා සිටිනවා, ෙම් අය 
වැය විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් කළ අදහස්වලට විතරක් ෙනොෙවයි,  
ඔබතුමන්ලාෙග් සෑම ෙහොඳ ෙයෝජනාවකටම, සෑම ඉල්ලීමකටම 
ඇහුම්කන් ෙදන්න  අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙදොර හැම විටම විවෘත 
කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙහොඳ ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන්න මමත්, රාජ්ය ඇමතිතුමාත්, අෙප් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු 
ආයතනවල පධානීන් සූදානමින් ඉන්නවා කියන කාරණාවත් 
සිහිපත් කරමින්, ම ෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක 

රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක් තිෙබනවා. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් කර ගන්න අවස්ථාවක් ෙදනවාද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 

පැහැදිලි නිර්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, අදාළ පුද්ගලයා 
රජෙය් ඒ තනතුෙරන් ඉවත් කරන්න කියලා. ඔහුට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න බාධාවක් නැහැ,  තනතුෙරන් ඉවත් ෙවලා.  
තනතුෙරන් ඉවත් කර  සිටියදී ඇමතිතුමාට පුළුවන් ඒ අභියාචනය 
සලකා බලන්න.  

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
එතුමා අභියාචනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මට ෙනොෙවයි, 

ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවට.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට තමයි නිර්ෙද්ශය එන්ෙන්. එතුමා ඉවත් කරන්න 

කියලා නිර්ෙද්ශය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි. මම 
කියන්ෙන් ඒකයි.  

 
[අ.භා. 6.11] 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් 
අමාත්යාංශය ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් ඉඩම් 
සංවර්ධන පතිපත්ති අංශය, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් අංශය හා 
බිම් සවිය අංශය මඟින් දැනට වැඩකටයුතු රාශියක් කියාත්මක 
කරනවා.  මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව සහ 
සීමාසහිත කන්තෙල් සීනි සමාගම යන ආයතන මඟින් පසු ගිය 
කාලය පුරාම කියාත්මක කළ කාර්යයන් සහ 2016 වසෙර් අය 
වැය ෙල්ඛනයට අනුගතව කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ජාතික වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කරන්න ෙම් ෙවන 
ෙකොට අප සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා.  

1979 වසෙර් සිට ෙබදී ඇති මුළු ඉඩම් කට්ටි සංඛ්යාව 
77,917යි. 1935 සිට මධ්යම පන්තික ඉඩම් දීමනා පත 13,724ක් 
ලබාදී තිෙබනවා. පූජනීය ස්ථාන සඳහා 1,667ක්. ඒ වාෙග්ම, 1982 
ආරම්භ කළ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් 2002 වන විට 
ස්වර්ණභූමි දීමනාපත 324,203ක්ද, ජයභූමි දීමනාපත 
672,955ක්ද, සාමාන්ය පරිදි 2004 වසෙර් සිට 2015.08.31 දිනට 
දීමනාපත 79,361ක්ද ලබා දී තිෙබන අතර, විෙශේෂෙයන් බිම්සවිය 
හරහා 2015 අෙගෝස්තු වන විට කැබලි 16,132ක හිමිකම්   ලබා දී 
තිෙබනවා. දිස්තික් වශෙයන් ජංගම කච්ෙච්රි පවත්වලා, ඊට අදාළ 
කටයුතු කියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

1977 1978 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 අය වැය ෙයෝජනාෙවන්  ''ඉඩම් බැංකුවක්'' ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ෙමෙතක් ලංකාෙව් කළමනාකරණය ෙනොකළ ඉඩම් 
කළමනාකරණය කරමින්, දිස්තික් වශෙයන් ඒවා වර්ගීකරණය 
කරමින්, ඒවාට සුදුසු ෙයෝජිත වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීමට  
සියලුම ඉඩම් සඳහා දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිබීම 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත්යතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් අපි ස්තුති වන්ත ෙවනවා.  

ෙම් අය වැෙයහි  ෙයෝජනාවක් වශෙයන්, ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥා පනත යටෙත් ස්වර්ණභූමි දීමනාපත ඇතුළු බලපතලාභී 
ඉඩම්වල වසර දහයක් වාසය කරන පුද්ගලයන් ෙවත ඒ ඉඩම්වල 
හිමිකම් ලබා දීමට නීති සම්පාදනය කරන බව සඳහන් කර  
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ඉඩම්වල 
පුද්ගලයන් පදිංචි ෙවලා හිටියත් ඒ ඉඩම්වලට බලපතයක් නැහැ.  

ලංකාෙව් බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා හැටියට 
වැඩි පිරිසක් ඉඩම් පශ්නය පදනම් කර ෙගන බන්ධනාගාර ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. වැෙට් තිෙබන ෙකොස් ගහ අයිති කරගන්න එකම 
පවුෙල් අයියයි මල්ලියි රණ්ඩු කරලා උසාවි ගිහිල්ලා. දැන් ඒ 
ෙකොස් ගහ මැරිලා. හැබැයි, ඒ ෙදෙදනා තවම මැගසින් 
බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග් ෙශෝචනීය සිද්ධි තිෙබන 
ඉතිහාසයක් තුළ, වසර දහයක් ඉඩමක පදිංචිව සිටින පුද්ගලයාට, 
තමන් වාසය කරන ඒ ඉඩමට  නීත්යනුකූල බලපතයක් ලබා දීම 
සඳහා -හිමිකම් ලබා දීම සඳහා- නීති සම්පාදනය කිරීමත්, වතු 
අංශෙය් රජය සතු නිවාසවල වසර දහයක් පදිංචිව සිටින අයට ඒ 
අයිතිය ලබා දීෙම් කාර්යයත් අපි ඉටු කරනවා. 

නාගරික පෙද්ශවල ජීවත්වන ජනතාවට රජෙය් ඉඩම් ලබා 
දීෙම්දී දීර්ඝ කාලීන බදු ලබා දීෙම් ගැටලු තිෙබනවා, විශාල මුදලක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා, විශාල තක්ෙසේරු තිෙබනවා කියලා  
විෙශේෂෙයන් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් සඳහන් කළා. ඒ නිසා මහ 
නගර සභා, නගර සභා බල පෙද්ශවල ජීවත්වන ජනතාවට ඉඩම් 
ලබා දීෙම්දී  දිගු කාලීන බදු කමයකට අදාළ  කරුණු සැලකිල්ලට 
ගනිමින් සිටිනවා. නාගරික පෙද්ශෙය් ජනතාවට පදිංචිය සඳහා 
රජෙය් ඉඩම් ලබා දීෙම්දී බදු ෙගවීෙම් සහන ලබා දීම සඳහා 
කමෙව්දයක් දැනටමත් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංක 2015/1 දරන 
චකෙල්ඛය ෙම් වන විට නිකුත් කර අවසන්. ෙම් කමෙව්දය අනුව 
පහත සඳහන් පරිදි බදු සහන ලබා දී තිෙබනවා. 

පවුෙල් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් ලක්ෂ තුනට අඩු අයට බදු අය 
කිරීම ඉඩමට රුපියල් දහසක් පමණක් වන්ෙන්ය. පවුෙල් වාර්ෂික 
ආදායම රුපියල් ලක්ෂ තුන, හතර දක්වා අයට බදු අය කිරීම 
ඉඩෙම් වටිනාකමින් සියයට භාගයක් පමණයි. පවුෙල් වාර්ෂික 
ආදායම රුපියල් ලක්ෂ හතර, පහ දක්වා වන අයට ඉඩෙම් 
වටිනාකමින් සියයට එකක් පමණයි. පවුෙල් වාර්ෂික ආදායම 
රුපියල් ලක්ෂ පහ, හය දක්වා අයට බදු අය කිරීම සියයට ෙදකක් 
වන්ෙන්ය. පවුෙල් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් ලක්ෂ හයකට වැඩි 
අයට සාමාන්ය බදු අය කිරීෙම් අනුපාතය වන සියයට හතර 
කියාත්මක ෙව්. එම චකෙල්ඛය පරිදි 2015 වසර දක්වා හිඟ බදු 
වාරික කපා හැරීමද සිදු කරනු ලබනවා.  

පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාම ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් විවිධ 
කාර්යයන් ඉටු කිරීෙම්දී ෙමවැනි වැඩසටහන් ගණනාවක් පදනම් 
කර ගත්තා. ඒ තමයි, රාජ්ය පතිපත්තිවලට අනුකූලව ඉඩම් විෂයට 
අදාළ ආඥා පනත් හා පතිපත්ති හඳුන්වා දීම. ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම. ඉඩම් නිරවුල් කිරීම. ඉඩම් නිරවුල් කි රීෙම් සහතික පත 

නිකුත් කිරීම. ව්යවස්ථාපිත ආයතන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ආයතන, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා අවශ්ය ඉඩම් මුදා හැරීම. 
ෙගොවි ජනපද, මධ්යම පාන්තික ඉඩම්, සීමාසන්තක ඉඩම් සඳහා 
දීමනා පත නිකුත් කිරීෙම් කටයුතු සංවිධානය කිරීම. ඒ කටයුතු 
ෙමෙහයවීම. ශි ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් ලියා පදිංචි වී 
ඇති විෙශේෂ ව්යාපෘති සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීෙම් කටයුතු.                    
ශී ලංකාෙව් මැනුම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා විධිමත්ව සංවිධානය 
කිරීම.  

ෙම් ආදී වශෙයන් කටයුතු කාරණා රාශියක් මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් අෙනකුත් 
ආයතන ස්ව කැමැත්ෙතන් කියාත්මක කිරීමට අදාළ වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන් 1958 වසෙර් සිට 
ඉඩම් ෙකොමිෂන් සභාව ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ අනුව රාජ්ය ඉඩම් 
පරිපාලනය පිළිබඳ ගැටලු සාකච්ඡා ෙකොට, ඒ අනුව 2015 වසෙර් 
කියාත්මක කිරීමට නිර්ෙද්ශ 20ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  ෙම් වසර 
අවසාන වන විට විෙශේෂ සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීම තමයි 
ෙම්ෙක් මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  

ෙමම අමාත්යාංශෙය් විෂයය ක්ෙෂේතය තුළ කාලීන 
අවශ්යතාවට ගැළෙපන ඉඩම් පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, 
සංවර්ධන කටයුතු,  ඉඩම් අයිතිය සුරක්ෂිත කරමින් නිරවුල් 
හිමිකම් තහවුරු කිරීම, රජෙය් ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීම, 
පශස්ත මැනුම් සිතියම් කළමනාකරණය, භූ ෙතොරතුරු ෙසේවාවන්, 
තිරසාර සංවර්ධනය හා පශස්ත ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ඉඩම් සම්බන්ධ ජාතික දත්ත ෙතොරතුරු සම්බන්ධ කිරිම, 
ඉඩම් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ආයතන, සම්පත් හා යහ පාලනය 
කියාත්මක කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඇතුළු කාර්යන් රාශියක් 
කියාත්මක කරද්දි ෙම්කට සම්බන්ධ වුණු ආයතන ව හෙය් හැම 
අංශයක්ම ෙම් වනවිට ෙලොකු වග කීමකින් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. එෙසේ කටයුතු කළ නිසාම මම හිතනවා ෙමෙතක් කල් 
ගෙම් ජනතාවට ඉඩම පිළිබඳව තිබුණු අවිශව්ාසය, ඉඩමට 
බලපතය ලබා ගැනීම පිළිබඳව තිබුණු අවිශ්වාසය යනාදි කාරණා 
හුඟක් විසඳා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් අංශය පුළුල් කරලා, රෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා අවශ්ය ඉඩම් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
මාතර - හම්බන්ෙතොට දිගුව, මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය, ජාතික 
මාර්ග ආනුෂංගික ව්යාපෘතිය, ෙප්රාෙදණිය, බදුල්ල, ෙචන්කලඩි 
මාර්ගය, මාතර-කතරගම නව දුම්රිය මාර්ගය, ෙමොරගහකන්ද කළු 
ගඟ ව්යාපෘතිය, ජල සම්පාදන ව්යාපෘතින්, ෙව්රැස්ස ගඟ සංවර්ධන 
ව්යාපෘති, විවිධ නාගරික ව්යාපෘති, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය 
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරිම 
සඳහා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර කියාත්මක කරන විෙශේෂ වූ ඉඩම් 
හඳුනා ගැනීම සහ ඉඩම් ලබා දීම කියාත්මක කිරීම, ගම් පුළුල් 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් ඉඩම් ලබා දීම, අමාත්යාංශෙය් අවශ්යතා 
සඳහා පාසල්, ෙරෝහල් හා කීඩා පිටි ලබා දීම් ඇතුළු සංවර්ධන 
ව්යාපෘති ගණනාවක් ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක කිරීමට හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන අෙප් ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ 
පිළිබඳව කථා කළා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් රුපියල් මිලියන 
2,100ක්, ඒ වාෙග්ම 2015.08.31 දින වන විට වන්දි වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 175කුත්, ෙපොලී ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,484කුත් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට යවා ඇති 
අතර,  රුපියල් මිලියන 1,297ක මුදලක් ෙම් වන ෙකොට ඒ 
ෙකොට්ඨාසවල පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට යවන්න අෙප් 
අමාත්යාංශය කටයුතු කර තිෙබනවා.  

1979 1980 

[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා] 
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බිම් සවිය වැඩසටහනත්, ශී ලංකාෙව් ඉඩම් ලියා පදිංචිය වඩා 
විශ්වාසනීය ෙලස කියාත්මක කිරිමත්, ඉඩම් ගැටලු විසඳා දීම 
සඳහා අදාළ කළමනාකරණයන් කියාත්මක කිරීම ඇතුළු 
කියාවලිය හා ඉඩම් ෙල්ඛන සකස් කිරීෙම් කියාවලිය ෙම් වන 
ෙකොට ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ෙලස කියාත්මක කර තිෙබනවා. 

ෙම් වනෙකොට අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු 
අංශ පධානින් වාෙග්ම ආයතන පධානින් හැම දිස්තික්කයකම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් කැඳවලා, ඉඩම් කළමනාකරණය 
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ඉඩමට නීත්යනුකූල මැනුමක් සහිත 
බලපතයක් ලබා දීම පිළිබඳව විෙශේෂ විධිවිධාන රාශියක් ෙම් 
කාලය පුරාම කියාත්මක කර තිෙබනවා. මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව තමයි ෙම් රෙට් පැරැණිම ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
1800 අ ෙගෝස්තු 02වැනිදා තමයි මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ආරම්භ කෙළේ. අලුත් උපාංග සහ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි 
කරමින් අද මැනුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව අදාළ පෙද්ශවල ඉඩම් හඳුනා ගනිමින්, 
නීත්යනුකූලව ඉඩම් ලබා දීම සඳහා ෙම් වනෙකොට අතිවිශාල 
කාර්ය භාරයක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා ඉඩම්වල මායිම් පිළිබඳව කාරණා 
කීපයක් පැහැදිලි කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ අදාළ ලිපි ෙල්ඛන අපි 
එතුමන්ලාට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් ආයතනෙය් ෙතොරතුරු ජාලය කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි 
ෙම් වනෙකොට කටයුතු කර තිෙබන බව මම කියන්න ඕනෑ. 

ලංකාෙව් වර්ග කිෙලෝමීටර් 65,610 තුළ ෙගොඩබිෙම් ඉඩම් 
වර්ග කිෙලෝමී ටර් 64,710කුත්, රට අභ්යන්තරෙය් ජලාශ සඳහා 
ෙහක්ෙටයාර 421,000ක පමාණයකුත්, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහක්ෙටයාර් 155,577කුත්, ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ පනත යටෙත් දිස්තික්ක 24 පුරාම පැතිරී තිෙබන 
ඉඩම් ෙහක්ෙටයාර් 346,222කුත්, රන් පවුම් වතු සඳහා 
ෙහක්ෙටයාර් 159,304ක පමාණයකුත් සැලකිල්ලට ගනිමින්  
2016 වසෙර් කාරණා රාශියක් කියාත්මක කරන්න ඉලක්කගත 
කර තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් කැබිනට් අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අසනීප තත්ත්වෙයන් පසු වන නිසා අද දින 
ෙම් විවාදයට සහභාගී ෙනොවුණත්, එතුමා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
කටයුතු සාර්ථක කරන්න කැපවීෙමන් කියා කළා. ඉඩම් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් (ආචාර්ය) අයි.එච්.ෙක්. මහානාම මැතිතුමා 
ඇතුළු අති ෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, සියලුම අංශවල ආයතන පධානින්, 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ආර්.පී.ආර්. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු 
සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන්, නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරුන්, ඉඩම් 
නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්තුමා, අධ්යක්ෂ, ඉඩම් පරිහරණ 
පතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු කියාකාරි අධ්යක්ෂවරුන්, 
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සර්ෙව් ජනරාල් පී.එම්.පී. 
උදයකාන්ත මැතිතුමා, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්තුමා, ඊට අදාළ අංශවල ආයතන පධානින් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාම  පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය 
ෙවනුෙවන් කරන ලද කැපවීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
එතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය පකාශ කර සිටිනවා.   

රෙට් ජාතික නිෂ්පාදන කියාවලියට ඉඩම කියන ඒකකය 
පදනම් කර ගනිමින් ෙම් විෂයය පථය තුළ තවත් අතිවිශාල කාර්ය 
භාරයක් කරන්න රජය වශෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැම 
ක්ෙෂේතෙය්ම තිෙබන ඉඩම් හඳුනා ගනිමින්, බාධාවන් තුරන් 
කරමින්, ඉඩම් ආඥා පනත යලි සංෙශෝධනය කර ඉඩමට                 

අදාළ බලපතය මැනුම් සිතියම් සහිතව ජනතාවට ලබා ෙදන්නට 
අදාළ වැඩ පිළිෙවළ මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිතුමා සහ ෙල්කම්තුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් කියාත්මක 
කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවාය කියන 
කාරණයත් මම  පකාශ කරනවා. ඒ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම 
සඳහා සහාය දැක්වූ අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් අෙප් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද 
කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
“153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  298 ,525,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  12 ,850,000 

 
"153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  12 ,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  2 ,917,000,000 

 
"153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  2 ,917,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
286 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් ෙකොමසාරිස ්ජනරාල් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  333 ,900,000 
  

"286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  333 ,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  53 ,960,000 

 

"286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  53 ,960,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

1981 1982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

287 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  384 ,700,000 

  
"287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  384 ,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  19 ,000,000 

 
"287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  19 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
288 වන ශීර්ෂය.- මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  216 ,843,000 

 
"288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  216 ,843,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  104 ,910,000 
 
"288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  104 ,910,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  2 ,897,259,000 
  

"288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  2 ,897,259,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

0 2 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  142 ,750,000 

"288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  142 ,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
327 වනශීර්ෂය.- ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  349 ,065,000 

 

"327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  349 ,065,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  70 ,012,000 

 

"327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  70 ,012,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

327 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 298,525,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 12,850,000 
 

“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்-  லதனச் 

ெசல  பா 2,917,000,000 
 

“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,917,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  153, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1983 1984 
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தைலப்  286.-  காணி ஆைணயாளர் நாயகம் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 333,900,000 

 
“தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 333,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 53,960,000 
 

“தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 53,960,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  286, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  287.-  காணி நிர்ணயத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 384,700,000 
 

“தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 384,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 19,000,000 
 

“தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 19,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  287, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்   288.- நில அளைவயாளர் நாயகம் திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  216,843,000 

 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா  216,843,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  104,910,000 
 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 104,910,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,897,259,000 

 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 2,897,259,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 142,750,000 
 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 142,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்   327.- காணிப் பயன்பாட் க் ெகாள்ைகத் திட்டமிடல் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்-  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  349,065,000 

 

“தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 349,065,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்- லதனச் 

ெசல  பா  70,012,000 
 

“தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 70,012,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  327, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 298,525,000, for Head 153,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 153, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 12,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,850,000, for Head 153, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 153, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,917,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,917,000,000 for Head 153, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 153, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 286.- DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER 
GENERAL  

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 333,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 333,900,000, for Head 286,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 53,960,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 53,960,000, for Head 286, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 

 
HEAD 287.-  DEPARTMENT OF LAND TITLE SETTLEMENT 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 384,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 384,700,000, for Head 287,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 19,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,000,000, for Head 287, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 288.- DEPARTMENT OF SURVEYOR GENERAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 216,843,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 216,843,000, for Head 288, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 104,910,000 

Question, "That the sum of Rs. 104,910,000, for Head 288, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 2,897,259,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,897,259,000, for Head 288, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 142,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 142,750,000, for Head 288, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 288, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 327.-  DEPARTMENT OF LAND USE POLICY PLANNING 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 349,065,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 349,065,000, for Head 327,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 327, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 70,012,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 70,0120,000, for Head 327, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 327, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 197,855,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 29,900,000 
 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 29,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

1987 1988 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 38,761,100,000 

 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 38,761,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 788,700,000 
 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 788,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

281 වන ශීර්ෂය.- ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 393,400,000 
 

“281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 393,400,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 45,000,000 
 

“281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 45,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 6,527,000,000 
 

“281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 6,527,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 1,618,000,000 
 

“281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,618,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

285 වන ශීර්ෂය.- කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 407,682,000 

 
“285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 407,682,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 31,700,000 

 
“285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 31,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,891,575,000 

 

“285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 3,891,575,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 1,509,300,000 

 
“285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,509,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா  197,855,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  29,900,000 

 
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 29,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1989 1990 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 38,761,100,000 

 
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா   38,761,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  788,700,000 

 
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 788,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  281.- கமநல அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  393,400,000 
 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 393,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  45,000,000 
 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  45,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 6,527,000,000 

 
“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 6,527,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  1,618,000,000 
 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,618,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  285.- கமத்ெதாழில் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  407,682,000 

 
தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 407,682,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 31,700,000 

 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 31,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 3,891,575,000 
 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 3,891,575,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,509,300,000 
 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  1,509,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 197,855,000, for Head 118, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 118, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.29,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 29,900,000 for Head 118, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 

Head 118, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 38,761,100,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 38,761,100,000, for Head 118, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 118, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

1991 1992 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 788,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 788,700,000 for Head 118, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 118, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 281.- DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 393,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 393,400,000, for Head 281, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 45,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 45,000,000, for Head 281, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 6,527,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,527,000,000, for Head 281, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,618,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,618,000,000, for Head 281, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 285.- DEPARTMENT OF AGRICULTURE   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 407,682,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 407,682,000, for Head 285, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 285, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 31,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 31,700,000, for Head 285, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 285, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 3,891,575,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,891,575,000, for Head 285, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 285, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,509,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,509,300,000, for Head 285, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 285, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් සංෙශෝධන  ඉදිරිපත් කරනවා: 

 

(1)    "26 වන පිටුෙව්,  11 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන අයිතමය 
ආෙද්ශ කරන්න. 

 'බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය'" ; 

(2) "26වන පිටුෙව්,  15 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන අයිතමය ආෙද්ශ කරන්න. 

 'ශීර්ෂ 145 - බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යවරයා'" 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම සංෙශෝධනයට සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
"145වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.792,820,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

145 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  713 ,520,000 
 

"145 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  713 ,520,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
145 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

1993 1994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු.  71 ,500,000 

 
" 45 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  71 ,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
145 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  2 ,005,000,000 
 

" 145 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  2 ,005,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයටඇතුළත්කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
145 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

204 වන ශීර්ෂය.- හින්දු ආගමික සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  103 ,300,000 
  

"204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  103 ,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.  93 ,990,000 
 

 "204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  93 ,990,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

232 වන ශීර්ෂය.- බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 5,319,050,000 

 
“232 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 5,319,050,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
232 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 3,240,000,000 

 
“232 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,240,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
2  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

326 වන ශීර්ෂය.- පජා පාදක විෙශෝධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 246,250,000 

 

“326 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 246,250,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
326 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 13,050,000 

 

“326 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 13,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
326 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 792,820,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 713,520,000 
 

“தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  713,520,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 71,500,000 
 

தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 71,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 2,005,000,000  
 

“தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  2,005,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  145, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1995 1996 
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தைலப்  204.- இந்  சமய மற் ம் பண்பாட்ட வல்கள் 
திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 103,300,000 

 

“தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 103,300,000அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 93,990,000 

 

“தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 93,990,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  232.-  சிைறச்சாைலகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 5,319,050,000 
 

 “தைலப்  232, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 5,319,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  232, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,240,000,000 

 
“தைலப்  232, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,240,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  232, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  326.-  ச தாய அ ப்பைட சீர்தி த்த  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 246,250,000 
 

“தைலப்  326, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 246,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  326, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 13,050,000 
 

 “தைலப்  326, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 13,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  326, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question, "That the sum of Rs. 792,820,000 for Head 145,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 145, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 713,520,000 
 

Question, "That the sum of Rs. Rs. 713,520,000, for Head 145, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 145, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 71,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 71,500,000, for Head 145, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 145, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.-  Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,005,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,005,000,000, for Head 145, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 145, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 204.- DEPARTMENT OF HINDU RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.103,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 103,300,000, for Head 204, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 93,990,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 93,990,000, for Head 204, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 232.-  DEPARTMENT OF PRISONS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 5,319,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 5,319,050,000, for Head 232,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 232, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,240,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,240,000,000, for Head 232, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 232, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 326.-  DEPARTMENT OF COMMUNITY BASED 

CORRECTIONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 246,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 246,250,000, for Head 326,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 326, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 13,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,050,000, for Head 326, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

                   
Head 326, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 15වන අගහරුවාදා. 

 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 
பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2015 
சம்பர் 15, ெசவ்வாய்க்கிழைம.  

 

It being  6.30  p.m., the Hon. Presiding Member left the Chair to 
report the Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 15th 
December, 2015. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මහතා.  

 
සාමුහික ගිවිසුම අලුත් කිරීම 

கூட்  ஒப்பந்தத்ைதப் ப்பித்தல் 
RENEWAL OF COLLECTIVE AGREEMENT 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழி ன் க்கிய அங்கமாகத் திக ம் 
ேதயிைல, இறப்பர் ெதாழில் ைறயின் சில பகுதிகள் அரச 
கூட் த்தாபனங்களா ம் ெப ம்பகுதி பிராந்தியக் 
கம்பனிகளா ம் நி வகிக்கப்ப கின்றன.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please! ෙම් අවස්ථාෙව් කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ''ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 

මූලාසනය ගත යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[பி.ப. 6.29] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
1992ஆம் ஆண்  ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட கூட்  

ஒப்பந்தம் லம் பிராந்தியக் கம்பனிகள் வசம் இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்ட நி வாகம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட டன், அதில் 
தங்கிவா ம் இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்க க்கு 
இரண்  வ டத்திற்கு ஒ ைற ப்பிக்கப்ப ம் கூட்  
ஒப்பந்தம் லம் நாட்கூ  தீர்மானிக்கப்பட்ட . இந்த 
நிைலயில் 2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதி 

ற்ற கூட்  ஒப்பந்தம் இன்ன ம் ப்பிக்கப்படாததன் 
காரணமாக இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்கள் கடந்த 
ஒன்ப  மாதங்களாக ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள 
அ பவித்  வ கின்றனர். எனேவ, இரண்டாண் க க்கு 
ஒ ைற ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நாட்சம்பளத் ெதாைக 
நிர்ணயத் க்கான கூட்  ஒப்பந்தக் கால இைடெவளி ஒன்ைற 
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நிர்ணயிக்க ம் அதில் ைகெயாப்பமி ம் தரப்பினர் குறித்த 
சட்டவ த்தன்ைம பற்றிய மீளாய்  ஒன்ைற ேவண் ம் 
ெதாழில் அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற 
பிேரரைணைய இங்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
மாைல இச்சைபயிேல ெகௗரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் விேசட அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்  
உைரயாற்றியேபா , இரண்  க்கிய விடயங்கள் குறித்  
அரசாங்கத்தின் எதிர்காலச் ெசயற்பா கள் பற்றிக் க த் த் 
ெதாிவித்தார். ஒன் , ேதசிய சம்பள ஆைணக்கு ைவத் 
தாபித்தல். அ த்த , ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்குத் ெதாழில் அைமச்சாின் 

லம் நடவ க்ைக எ த்தல் என்பன.  

இந்த க்கிய த ணத்திேல, சைப ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைண ஒன்றி டாகப் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் நாட்சம்பளத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற கூட்  ஒப்பந்தத்ைத 
ேமற்ெகாள் ம்ேபா , நைட ைறயில் காணப்ப கின்ற 
குைறபா கைள நிவர்த்திக்கக்ேகா ம் என  பிேரரைணைய 

ன்ைவக்கச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமைய எனக்குக் கிைடத்த 
ஓர் அாிய வாய்ப்பாகக் க கின்ேறன். ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 1992ஆம் ஆண்  
ெப ந்ேதாட்டங்கள் தனியார் மயப்ப த்தப்பட்ட ேதா , 
அைவ 22 பிராந்தியக் கம்பனிகள் வசம் ஒப்பைடக்கப்பட்டன. 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் பிராந்தியக் கம்பனி க க்குக் குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட்டேபா , கூட்  ஒப்பந்த அ ப்பைடயில், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான நியதிச் சட்டங்கள் மற் ம் 
ெபா வாகக் காணப்பட்ட ெதாழில் சட்டங்களின் 
அ ப்பைடயிேலேய அைவ நிர்வகிக்கப்பட்டன. ஆைகயால், 
ெதாழிலாளர்களின் நாட்சம்பளமான  சம்பள நிர்ணய 
சைபயி டாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . ஆரம்பத்தில் 
குைறந்தபட்சக் கூ ச் சட்டத்தின்கீழ் சம்பள சைப 
தாபிக்கப்பட்ட . அதில் ெதாழிலாளர்கைளப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய் ம் ெதாழிற்சங்கங்கள், ேதாட்ட தலாளிமார் மற் ம் 
அரசாங்கப் பிரதிநிதிகள் இடம்ெபற்றனர். 1994க்குப் பின்னர் 
அரசாங்கம் சம்பள நிர்ணய விடயத்தி ந்  விலகிக் 
ெகாண்ட . அதன்பின் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் ெதாழிற் 
சங்கங்கைளக்ெகாண்  கூட்  ஒப்பந்தம் ஒன்றின் லம் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்ைத நிர்ணயிக்க ஆரம்பித்தன. 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இலங்ைகயில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
இந்தக் கூட்  ஒப்பந்தமான  இலட்சக்கணக்கான 
ெதாழிலாளர்களின் நலன்கேளா  ெதாடர் ைடயதாகும். 
ஒ வைகயில், அ   மைலயக மக்களின ம் வாழ்வியைலத் 
தீர்மானிக்கும் அம்சமாக ள்ள . எனேவ, கூட்  
ஒப்பந்தமான  ெதாழிற்சங்கம் மற் ம் அரசியல் ாீதியில் 
மைலயகத்தில் மிகுந்த க்கியத் வம் ெபற் ள்ள . இ வைர 
கால ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கூட்  ஒப்பந்தங்களின் கால 
எல்ைலகைள நான் இந்த உச்ச சைபயிேல ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். அந்த அட்டவைணைய ஹன்சாட் 
பதி க்காக இங்ேக *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

1998ஆம் ஆண்  தல் இரண்  ஆண் க க்கு ஒ ைற 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கூட்  ஒப்பந்தம் உாிய கால 
இைடெவளியில் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத அைவ 
ைகெயாப்பமிட் க்கும் திகதிகைள ைவத்  அைடயாளப் 
ப த்த ம். உதாரணமாக, 2006ஆம் ஆண்  ெசய்யப்பட்ட 

ஒப்பந்தம், அவ்ெவாப்பந்த காலம் ற்  ஒ  மாதகால 
இைடெவளியில் ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 2009ஆம் 
ஆண்  ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம், ஒப்பந்த காலம் ற்  5½ 
மாதங்கள் கழிந்த நிைலயில், அதாவ  2009ஆம் ஆண்  
ஏப்ரல் தலாம் திகதி  ஒப்பந்தம் ற்ற நிைலயில், 
2009ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 16ஆம் திகதிேய 
ெசய்யப்பட் ள்ள . அவ்வாேற 2013ஆம் ஆண்  ஏப்ரல் 
மாதம் தலாம் திகதி அ க்கு வ ம் வைகயில் 
ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம், 2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 
31ஆம் திகதி டன் க்கு வந் விட்ட . இன்  ஒப்பந்தக் 
காலம் வைடந்  9 மாதங்கள் கழிந் ள்ள நிைலயி ம் 

திய ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்படவில்ைல. 24 மாதங்க க்கு 
நைட ைறக்கு வரப்ேபாகும் கூட்  ஒப்பந்தம் ஒன்ைறப் 

ப்பிப்பதற்கு 9 மாதங்கள் காலம் கடத் வ  என்ப  
திட்டமிட்ட ஒ  ெசயற்பாடாகும். இ  ஒப்பந்தக் காலத்தின் 

ன்றில் ஒ  பகுதியாகும். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 
ஒன்ப  மாதங்களாக ன்ைனய கூட்  ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகாண் க்கும் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு நி ைவப் பணம் வழங்கும் 
ேபா , இந்த ஒன்ப  மாதங்களாக அவர்கள் உற்பத்தித் திறன் 
அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாண் க்கக்கூ ய வ மானம், 
எந்த விதத்தி ம் அந்த நி ைவத் ெதாைகயி ள் 
உள்வாங்கப்படப்ேபாவதில்ைல. எனேவ, ெபா ளியல் 
ேநாக்கில் பார்க்கும்ேபா , opportunity cost எ ம் 
அ ப்பைடப் ெபா ளியல் தத் வமான, அமயச் ெசலவின் 
அ ப்பைடயில் ெதாழிலாளர்க க்குப் பாாிய அள  வ மான 
இழப்  ஏற்ப கின்ற . இத்ெதாைக ெதாழிலாளர்களின் 
நாளாந்தச் சம்பளத்தின் ன்றில் ஒ  பகுதி என்பைத நாம் 
மறந் விடக்கூடா . எனேவ, கடந்த ஒன்ப  மாத கால 
இ த்த ப்பில் கம்பனிகள் நன்ைம ெபற் க்ெகாள்கின்றன. 
எதிர்வ ம் நாட்களில் வழங்கப்ப ெமன எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
சம்பள அதிகாிப்பின் ஒ  பகுதிைய, இந்த இ த்த ப்பின் 

லம் கம்பனிகள் சிக்கனமாக்குகின்றன.  

எனேவ, இன்ைறய சைப ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணயி டாக நான் ன்  க்கிய ேவண்  
ேகாள்கைள ெதாழில் அைமச்சாிடம் ன்ைவக்கின்ேறன். 

தலாவ , கூட்  ஒப்பந்தம் ெசய்யப்ப ம் கால இைடெவளி 
நிச்சயப்ப த்தப்பட்டதாக இ க்கேவண் ம். அதாவ , 
இரண்  வ டங்களின் பின்னர் ஒப்பந்த காலம் 

வைட ம்ேபா , அ த்த ஒப்பந்தம் ெசய்யப்ப ம் காலம் 
நிச்சயமானதாக தீர்மானிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 
இரண்டாவ , கூட்  ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்ப ம் "75 த 
வர  இ ந்தால் மாத்திரேம, அவர்கள் ேவைல ெசய்த  
நாட்க க்கும் வர க் ெகா ப்பன  வழங்கப்ப ம்" என்ப , 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ஒப்பந்தம் லம் ஏட்டளவில் 
சம்பள அதிகாிப்ைப வழங்கி, நைட ைறயில் 
சாத்தியமற்றதாக்கும் ைகங்காியமாகும். எனேவ, இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்த ைற மீளாய் க்கு உட்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 

ன்றாவ , கடந்த இ ப  வ ட காலமாக ன்  
ெதாழிற்சங்க அைமப் கள் மாத்திரேம, இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்தி கின்றன. 40 தமான 
அங்கத்தவர்கைளக் ெகாண்ட ெதாழிற்சங்கங்க டன் இந்த 
ஒப்பந்தம் ெசய்வதற்கு உடன்பா  காணப்பட் ள்ள . 
ஏறக்குைறய 23 வ டங்கள் கழிந் ள்ள நிைலயில், இன்  
ைகச்சாத்தி ம் ெதாழிற்சங்கங்க க்கு மாத்திரம் இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்தி ம் சட்டவ  உள்ளதா? என்கின்ற 
ேகள்வி ம் எ கின்ற . எனேவ, கூட்  ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத்தி ம் ெதாழிற்சங்கங்களின் சட்டவ த் தன்ைம 
ெதாடர்பில் மீளாய்  ெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

2001 2002 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்திேல அறிவிக்கப் 
பட் ள்ளவா  ேம ம், 50 வ டங்க க்குத் ேதாட்டங்கள் 
தனியா க்குக் குத்தைகக்கு விடப்ப மானால், அந்தத் 
ேதாட்டத் ெதாழில் ைற சார்ந் வா ம் ெதாழிலாளர்கள் 
ெப ம் பாதிப் க்கு உள்ளாவ  தவிர்க்க யாததாகிவி ம். 
அ தவிர, ெதாழில் ைற ம் பாாிய சாிைவ எதிர்ெகாள் ம் 
வாய்ப் ள்ள . ேதசிய சம்பள ஆைணக்கு  அைமக்கப்பட 

ள்ளதாக பிரதமர் அறிவித் ள்ள நிைலயில், அத்ேதசிய சம்பள 
ஆைணக்கு வில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள 
விடயத்ைத ம் உள்வாங்கும்வண்ணம் அரசாங்கத்தின் 
மத்தியஸ்தத் டன் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள 
விடயம் மாற்றப்படேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இப்பிேரரைணக்கு ஆதரவாகப் பல உ ப்பினர்கள் குரல் 
ெகா க்கக் காத்தி ப்பதால், என  ைமயான உைரைய 
ஹன்சாட் பதி க க்காகச் *சமர்ப்பித் , இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்தில் 

ைமயான கவனத்ைதச் ெச த்தி, நியாயமான 
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் அந்த ஒப்பந்தத்ைத 
வ தானதாக ஆக்குவதற்கும் ஏற்பா  ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.36] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 

 හිරිගඩු පිෙපන සීතෙලන් මුසපත්ව, ගෙත් සවිය, හිෙත් 
ශක්තිය කැටි ෙකොට, ජීවත් වීම පමණක් පරමාර්ථය කර ෙගන 
හිමිදිරි උදෑසන ෙත්වත්තට පිවිෙසන ඒ මහා ෛධර්යවන්ත 
මිනිසුන් හා කාන්තාවන්; ඒ වීෙරෝදාර වතු කම්කරු ජනතාව අද 
ෙගවන්ෙන් බලාෙපොෙරොත්තු රහිත කටුක ජීවිතයක්. ඔවුන්ෙග් 
අතීතයක් අමිහිරියි; වර්තමානයත් අමිහිරියි; අනාගතය ඉතාමත්ම 
අවිනිශ්චිතයි. ෙම් ෛධර්යවන්ත මිනිස්සුන්ට  මුළුමහත් ලාංකික 
ජනතාවම උපහාරය පිදිය යුතුය කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙමොකද ෙහේතුව, අතීතෙය් සිට ෙම් දක්වාම ජාතික ආර්ථිකයට, 
ජාතික නිෂ්පාදිතයට දැවැන්ත කැප කිරීමක් කළ මිනිස්සු. එවැනි 
මිනිස්සුන්ට රජෙය් වතු භාර අධිපතියන් සහ ෙපෞද්ගලික 
ෙකොම්පැනිවල අධිපතියන් සලකන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. එක දිනක් ෙම් වතු 
කම්කරු ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් ෙත් දළු කැඩුෙව් 
නැති වුෙණොත් ඒ ගස්වලම ෙත් දළු ෙමෝරනවා. ෙත් දළු කැඩුෙවොත් 
පමණයි නැවත දළු හටගන්ෙන්. දළු කැඩුෙව් නැති වුෙණොත් 
කර්මාන්තශාලා වහලා ඒ මහත්වරුන්ට ෙගදර යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ නිසා  ෙම් තත්ත්වය හරිහැටි ෙත්රුම්  ෙගන තමයි ඒ 
හාම්පුතුන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ ඔවුන්නට මම එය අවධාරණය 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වතු 22ක් තිෙබනවා. රාජ්ය අංශෙය් වතු 2ක් තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට අයිති වතු 20ක් තිෙබනවා. ෙම් වතු 22ම දළ 
වශෙයන් වතු කම්කරුෙවෝ 1,80,000ක් වැඩ කරනවා. දැනට  ෙම් 
අයෙග්  දිනක මූලික වැටුප රුපියල් 450යි. අතුරු දීමනාව රුපියල් 
30යි. පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 140යි. මීට ෛදනිකව 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 620යි. නමුත්    ගිවිසුම් සහගත තත්ත්වය 
අනුව මාසයක් ඇතුළත ෙම් අය දින 25ක් අනිවාර්යෙයන්ම එන්න 
ෙම් දින 25න් සියයට 75ක් අවම වශෙයන් පැමිණිය යුතුයි. ඒ 
කියන්ෙන් දින 19ක්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ දින 19 
පැමිණිෙයොත් විතරයි, ෙම් අයට  සියයට 75 දීමනාව ලැෙබන්ෙන්.  
නමුත් දින 18ක් ආෙවොතින් සත පහක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  
හරිම අසාධාරණයි;  හරිම අයුක්ති සහගතයි. ෙම් වනවිට, 
2013.04.01 සිට  2015.04.01 දින දක්වා අත්සන් කරපු ගිවිසුම  
පාලකෙයෝ කඩලා තිෙබන්ෙන්.  මාස 8ක් ඉකුත් ෙවලා තිෙබනවා.  
වතු කම්කරු ජනතාවෙග් අයිතීන් උල්ලංඝනය කරලා වැටුප් හා 
ෙසේවා ගිවිසුම කඩලා, බරපතළ ගැටලුවක් ඇති කළ 
පාලකයින්ෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, තවදුරටත් කල් 
බලන්ෙන් නැතුව අසාධාරණයට, අයුක්තියට ලක් කළ ජනතාවට  
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න වහාම කියාත්මක ෙවන පරිදි ආණ්ඩුව 
මැදිහත් වී ඔවුන්ට බලපෑමක් කරන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have three minutes. 

 
[பி.ப. 6.40] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா அவர்களால் 
ன்ெமாழியப்பட் க்கும் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 

சம்பளத்ைத நிர்ணயிக்கின்ற கூட்  ஒப்பந்தம் ெதாடர்பான 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயான , இக்காலகட்டத்தில் 
மிக க்கிய இடத்ைத வகிக்கின்ற . கடந்த மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
திகதி டன் வைடந் ள்ள கூட்  ஒப்பந்தமான , 
இன் வைர ப்பிக்கப்படாமல் இ ப்ப  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் ஒ  கசப்பான உணர்ைவ ம் 
மன க்குள் ஒ  கு றைல ம் ஏற்ப த்தி ள்ள . இ  ஓர் 
ஆேராக்கியமான சூழல் அல்ல. ெப ந்ேதாட்டங்கள் தனியார் 

ைறயின க்கு வழங்கப்பட்ட காலம் தல் இன் வைர பல 
தடைவகள் இரண்  வ டங்க க்கு ஒ ைற  கூட்  
ஒப்பந்தம் ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், எந்தெவா  
த ணத்தி ம் எட்  மாதங்க க்கு அதிகமான காலம் கூட்  
ஒப்பந்தம் ப்பிக்கப்படாமல் இ ந்த  கிைடயா .  

கடந்த ைற கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகி ன்  
வாரங்க க்குள் திய ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்பட்ட . 
இம் ைற கூட்  ஒப்பந்தக் காலம் வைடந்த டன், அதில் 
ைகச்சாத்தி ம் ஒ  ெதாழிற்சங்கமான  ஒ  நாைளக்கான 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளமான  1,000 பாயாக 
அைமயேவண் ெமன ம், அதைனப் ெபற் த் த ேவாம் 
என் ம் ெகாக்காித்த . இந்த 1,000 பாய் என்ற விடயம் 
நைட ைறயில் சாத்தியமற்ற  என்ப  சம்பந்தப்பட்ட 
ெதாழிற்சங்கத்திற்கு நன்கு ெதாிந்தி ந்தா ம், ம்பிற்காக 
இைத ன்ெமாழிந்ததாகேவ நாம் பார்க்கேவண் ள்ள . 

2003 2004 

[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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அத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா க்க இ வைர ேமற்ெகாண்ட 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள் என்ன? கம்பனிக்காரர்கள் 
எத்ெதாைகைய வழங்க ன்வந்தி க்கின்றார்கள்? ேபான்ற 
விடயங்களில் இ வைரயில் எந்தவித ெதளி ம் இல்ைல.  
இவர்கள் ஒப் க்காகப் ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தி, 
காலத்ைதக் கடத்தி வ வைதேய நாங்கள் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக  இ க்கின்ற .  

இன்  இந்த நாட் ள்ள பல்ேவ  ைறகைளச் ேசர்ந்த 
ெதாழிலாளர்கள் சம்பள உயர்  ேவண் ம்; ஓய் தியம் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; ச ைககள் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம் எனப் பல ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்  
அரசாங்கத்ைதப் பய த்திக்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆனால், இைவ 
அைனத் க்கும் தகுதி ைடய ேதாட்டத்  ெதாழிலாளர்கேளா, 
தங்க ைடய சம்பளக் ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத்  மிக 
அைமதியாகச் ெசயற்ப வைத அவர்களின் ைகயாலாகாத்தன 
ெமன எவ ம் நிைனக்கேவண்டாம் என்  நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் சட்டப்ப  ேவைல, நிர்வாகத்ேதா  
ஒத் ைழயாைம, ேவைலநி த்தம், ஆர்ப்பாட்டம் 
என்ெறல்லாம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளாமல் அைமதியாக 
இ ப்பைத அவர்களின் இயலாைமெயன்  எவ ம் தப்பாக 
எைடேபாட ேவண்டாெமன இந்த உயாிய சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திேல ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் பங்களிப்  எந்தளவில் உள்ளெதன்பதைன 
அைனத் த் தரப்பின ம் அறிந்தி ந்தா ம் அதைன 
ெவளிக்காட் க்ெகாள்வதில்ைல. ஏேனாதாேனா என்ற 
நிைலைமேய ெதாடர்கின்ற . மிகக்குைறந்த சம்பளம், 
க னமான ெதாழில் ெசய் ம் நிைலைம, காைல தல் மாைல 
வைர பணி, ட்  வசதியின்ைம, கு நீர் வசதிகளற்ற தன்ைம, 
சுகாதாரம் மற் ம் அ ப்பைட வசதிகளில் பாாிய பின்னைட  
ேபான்றவற் க்கு கங்ெகா க்கும் ெதாழிலாளர் வர்க்கம் 
என்றால் - ஒ  ச கெமன்றால் அ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
மட் ேம. எனேவ, அவர்களின் ெபா ைமைய ேம ம் 
ேசாதிக்காமல் இன் ம் ஓாி  நாட்களில் அவர்களின் சம்பளப் 
பிரச்சிைனக்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவ்வா  ெசய்யாமல் சம்பந்தப்பட்ட 
அைனத் த் தரப்பின ம் ஏேனாதாேனா என்ற நிைலப்பாட் ல் 
இ ந்தால் அதன் பின்விைள கள் மிக ேமாசமாக இ க்கும் 
என்பதைன ம் இந்த உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் க் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, ேம ம் காலம் கடத்தாமல், என  சக உ ப்பினர் 
ெகளரவ திலகராஜா அவர்கள் கூறியைதப்ேபால, எவ்வள  
சீக்கிரம் இந்தக் கூட்  ஒப்பந்தம் ப்பிக்கப்பட ேமா, 
எவ்வள  சீக்கிரம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளாின் சம்பளம் 
அதிகாிக்கப்பட ேமா, எவ்வள  சீக்கிரம் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளாின் ெபா ைமையச் ேசாதிக்காமல் நாங்கள் 
அவர்கைளக் ெகளரவப்ப த்த ேமா, அதைனச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  இந்த சைபயிேல ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம்.  
 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 3ක් 

තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.45] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මුලසුෙන් ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, ජාතික 
ෙද්හයට ෙලොකු වටිනාකමක් ලබා ෙදන වතුකරෙය්, 
විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම කඳුකරය වාෙග්ම පහත රට වතුකරෙය් 
අහිංසක ජනතාවෙග් හදවත ෙත්රුම් ගත් මන්තීවරෙයක් හැටියට, 
අෙප් ගරු තිලකරාජා  මන්තීතුමා අද ෙම් ගරු සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙවනුෙවන් වචනයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් 
ස්තුතිය  ඔබතුමා ෙවත  පිරිනමනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වතු කම්කරු ජනතාවෙග් 
ඡන්දෙයන් පත්වුණු මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් පිළිබඳ 
අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. මෙග් ආසනය 
ගත්තත්, කලින් සඳහන් කළ වතු සමාගම් 22ට අමතරව රාජ්ය වතු 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙදෙකන් එකක් තමයි වලහන්දූව රාජ්ය වතු 
යාය. මම දන්නවා, එතැන අක්කර 750ක් තිබුණ එක අද අක්කර 
250ට බැහැලා තිෙබනවාය කියලා.  ඒෙකනුත් අක්කර 500 දීපු 
හැටි දන්නවා. අත යට දීලා තිෙබනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් 
තැරැව්කාරයන් තමන්ට ඕනෑ විධියට ඒ සියල්ල පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා. එහි කම්කරුවන් ෙගදර ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒ අයෙග් 
සුරක්ෂිතභාවය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කර තිෙබනවා.   

2015 ෙනොවැම්බර් 17 වන අඟහරුවාදා මව්බිම පත්තෙර්ට මම 
ලියලා තිෙබනවා. එදා මම ඒ ගැන  කථා කරලා තිෙබනවා, 
"වලහන්දූව වත්ෙත් ඉඩම් කැචර්ලා අෙත්.  ෙබදා ගත්තා මදිවාට 
ෙගවලුත් අටවාෙගන. විකුණා ඇත්ෙත් තුට්ටුවට ෙදකට. අද 
ඉඩමම කැලෑවට ගිහින්" කියලා. ෙම් වාෙග් වතුවල අහිංසක 
කම්කරු ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න තිබුණු ඒ වටාපිටාව අද 
අහිමිෙවලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, ගිය රජය තුළ ෙම් වතු සම්පූර්ණෙයන් කාබාසිනියා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් වතු කම්කරුවන්ෙග් අයිතිය 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය තුළින් යම් යම් සාධාරණ යුක්ති සහගත   ෙලස 
ගන්නා තීරණවලට එෙරහිව අද කථා කරනවා. එෙලස කථා 
කරන අය, වතුකරෙය් හිටපු දවිඩ නායකයන් ෙම් අහිංසක 
මිනිසුන් දිහා බැලුවාද කියන එක පශ්නයක්.  1992 සිට වසර 
ෙදෙකන් ෙදකට අත්සන් කරපු ගිවිසුම  ගැන අෙප් ගරු මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා. නමුත් 2015 මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා ෙම් වනතුරු ඒ 
පිළිබඳ අලුත් ගිවිසුමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපට කියන්න ෙවනවා, 
කම්කරු ඇමතිතුමා හැටියට පත්වුණ අෙප් ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ජනතාවෙග් හදවෙත් රිද්මය, ගැස්ම 
හඳුනන නායකෙයක්ය කියන එක. එතුමාත් වතු කම්කරු 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්  පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙකෙනක්; 
විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර දිස්තික්කෙය් වතුකම්කරු ජනතාවෙග් 
ඡන්දෙයන් ආපු ෙකෙනක්; ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ජීවිතය 
ගැටගහෙගන ලැයිම් කාමරවල ජීවත්ෙවන අහිංසක මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ෙකෙනක්.  ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත 
තවදුරටත් පමාද කරන්න අවශ්ය නැහැ.   

අපි දන්නවා, අද  සාමාන්ය කුලී වැඩ කරන මිනිෙහකුටත් අඩු 
ගාණෙන් දවසකට රුපියල් 1,500ක් ෙදනවා කියලා. ෙම්සන් බාස් 
ෙකෙනකු වුණත් අෙප් ෙගදරක වැඩ කෙළොත්, අෙප් ඉඩමක වැඩ 
කෙළොත් කන්න ෙබොන්න දීලා  රුපියල් 1,500ක්  ෙදනවා.  නමුත්  
මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියල්ල නැතිෙවලා තිෙබනවා.   

2005 2006 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා හැටියට  
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  කටයුතු 
බාරෙවලා තිෙබනවා. අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ගිවිසුම් 
පිළිබඳව, ෙම් කරන කියාමාර්ග පිළිබඳව ඔබතුමා නියාමනයන් 
ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ බව. විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර නිලධාරින් අද ෙම් වතු සමාගම්වල 
හුරතලුන් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසාන කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ නීතිරීති සම්පූර්ණෙයන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.  

අමාත්යතුමනි,  කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් පිළිබඳ අවධානය 
ෙයොමු කරලා, වතු කම්කරු ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමට 
කටයුතු කරන්න කියා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vadivel Suresh. You 

have three minutes. 
 
 

[பி.ப. 6.48] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினத்திேல எங்க ைடய மைலயக மக்க ைடய 
வரலாற்றிேல சாித்திரம் பைடக்கக்கூ ய ஒ  பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த வெர யா மாவட்டப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் நண்பர் திலகராஜா அவர்க க்கு என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தம் ெதாடர்கைதயாக இ க்கின்ற . இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்ைவ 
இ த்த ப்பதற்குக் காரணமானவர்கள் யார்? எந்தக் 
காரணத்திற்காக மைலயக மக்கைளப் பழிவாங்குகின்றார்கள்? 
இந்த மைலயக மக்களின் - ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
நாட்சம்பளத்ைத உயர்த் வதற்கான தீர்மானத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளாமல் கடந்த 9 மாத காலமாக அவர்கள் 
பழிவாங்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இதற்குக் 
காரணம் என்ன?   

இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசு நாட் ேல 
பாரா மன்றத் க்கு ேமலாக ேவெறா  சைப - ேவெறா  
மன்றம் கிைடயா . இ ேவ இ தியாக ம் உ தியாக ம் 

ெவ க்கக்கூ ய ஒ  சைபயாகும். இங்ேக ெகளரவ 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் 
டபிள் . .ெஜ.ெசெனவிரத்ன அவர்கள் இ க்கிறார், ெகளரவ 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க  
அைமச்சர் ர ந்திர சமர ர அவர்கள் இ க்கிறார். இவர்கள் 
இ வ ம் மைலயக மக்கேளா  ஒன்ேறாெடான்  பின்னிப் 
பிைணந்  வாழ்கின்றவர்கள்; அவர்களின் பிரச்சிைனகைள 

நன்கு அறிந்தவர்கள். அவர்கைள நான் குைறகூறவில்ைல. 
ஆனால், ெதாழிற்சங்கத்தின் சார்பில் ைகெயாப்பமி பவர்கள், 
ெதாழிற்சங்கவாதிகள், கூட்  ஒப்பந்தத்திேல 
ைகெயாப்பமி பவர்கள் ேம ம் காலம் தாழ்த்தா  எம  
மைலயக மக்கைள - எங்கள் உடன்பிறப் க்கைளப் 
பழிவாங்கா  உடன யாக 10 நாட்க க்குள் அவர்கள் அந்தக் 
கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமிடாவிட்டால், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய நாட்சம்பளம் எவ்வளெவன்  
கூறாவிட்டால், அவர்கேளா ைணந் , அவர்கைள ம் 
ேசர்த் க்ெகாண் , அந்த மக்க க்காக இந்தச் சைபயிேல 
நான் தீக்குளிப்ேபன் என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்; 
அவர்க க்காக என் ைடய உயிைரத் தியாகம் ெசய்வதற்கு  
நான் ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறன்.  

மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த உ ப்பினர்களான தமிழ் 
ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் ெகளரவ திகாம்பரம் அவர்கள், 

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள், 
மற் ம் தைலநகாிேல மேனா கேணசன் அவர்கள் எல்ேலா ம் 
இன்  இைணந்  ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கும் 
ேவைளயிேல, ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் எங்க ைடய மைலயக மக்களின் வாழ்வாதாரச் 
சுைமையக் குைறப்பதற்காக ேகா ைம மாவின் விைலைய 

பாய் 12.50ஆல் குைறத்தி க்கின்றார். அவ க்கு மைலயக 
மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். எமக்கு ெகளரவ ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் டபிள் . .ேஜ. 
ெசெனவிரத்ன அவர்கள் மீ ம் ெகளரவ ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் ர ந்திர 
சமர ர அவர்கள் மீ ம் நம்பிக்ைகயி க்கின்ற . கடந்த 
காலங்களில் ேவ ேய பயிைர ேமய்வ  ேபால் எம்மவேர 
எம  மக்கைளப் பழிவாங்கினார்கள். ஆகேவ - 

ගරු කම්කරු ඇමතිතුමාෙගන් සහ කම්කරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් මම  ඉතා කරුණාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  
අෙප් වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් පළිගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
හැටියට අෙප් අයම තමයි ෙම් Collective Agreement එක 
අත්සන් කරන්ෙන් නැතිව කල් දැම්ෙම්. අපට ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙපොළ ගැනම විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අෙප් නායකතුමා වන 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගැන අපට සම්පූර්ණ 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, වතුකරෙය් ජනතාවටත් එතුමා 
ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඔවුන් වැඩට යනවා. නමුත් පඩි කීයද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා හැකි ඉක්මනින් ඔවුන් සඳහා 
ෙගවීමක් කරන්න. ෙමවර අෙප් Budget එක ෙදසැම්බර් 19 
ෙවනිදා අවසන් ෙවන්න කලින්, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග්; 
කම්කරුවන්ෙග් පඩි කීයද කියලා හැකි ඉක්මනින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු සභාවට කියන්න කියා මම ඉතා 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

இ தியாக எதிர்வ ம் 19ஆம் திகதிக்கு ன்பதாக - இந்த 
நாட் ைடய வர  ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்ப வதற்கு 

ன்பதாகத் - ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளம் 
உயர்வைட ம் என்பைத இச்சைப உ திப்ப த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி, வணக்கம்!  
 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 08ක කාලයක් තිෙබනවා.  
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වතු සමාගම් 22 ක් 

යටෙත් ෙසේවය කරන ෙදලක්ෂයකට ආසන්න කම්කරු ජනතාව 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් දක්වන බව අපි කවුරුත් 
දන්නවා. කම්කරු ජනතාවට බලපාන පඩි වැඩි වීම ෙමෙතක් 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධව මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මැතිතුමා අද දින 
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. මම එෙහම 
කියන්ෙන්, ඇත්ත වශෙයන්ම 1998 වසෙර් ඉඳලා වතු සමාගම්වල 
වැඩ කරන ෙසේවකයින්ෙග් පඩි වැඩි වීම ෙකරුෙණ් "සාමූහික 
ගිවිසුම්" මඟින්.  

සාමූහික ගිවිසුම් කියලා කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  පාලක පක්ෂයත්, කම්කරුවා නිෙයෝජනය කරන 
වෘත්තීය සමිතිවලින් පධාන වෘත්තීය සමිති කිහිපයකුත් එකතු 
ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙගොල්ලන් ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. ඒ 
අනුව, ඒ ගිවිසුමට ඒ ෙගොල්ලන්ට බලපාන කරුණු සම්බන්ධව යම් 
යම් ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉදිරි අවුරුදු ෙදක සඳහා ඒ කම්කරුවන්ට ෙගවන ෙව්තනය ගැන 
තීන්දු-තීරණ අරෙගන එම ගිවිසුමට ඇතුළත් කරන්නත් අයිතිය 
තිෙබනවා. ඒ විධියට ස්වාධීන පදනමක් මත ෙමම සාමුහික ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට, 1998 වසෙර් ඉඳලා වතු 
ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන්ෙග් පඩි තීන්දු වුෙණ් ඒ ආකාරයටයි. ඒ 
සාමුහික ගිවිසුම් මඟිනුයි. ඒකට කවදාවත් රජය අත දැම්ෙම් නැහැ. 
රජය කරන්ෙන්, සාමුහික ගිවිසුම අනුව ඒ අය ෙව්තනය තීන්දු 
කළාම, ඒ ඒ පාර්ශ්වයන් විසින් එම ගිවිසුම අත්සන් කළාම 
කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට ඉදිරිපත් කිරීමයි.  

කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා බලනවා ෙම් එකඟෙවලා 
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි දැනට පවතින ෙකොන්ෙද්සියට වඩා ඉහළින් 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ඊට වඩා ෙහොඳද කියලා. එම 
ෙකොන්ෙද්සි ඊට වඩා ඉහළින් තිෙබනවා නම් ඔහු ඒක අනුමත 
කරනවා. ෙමොකද, පවතින කමයට වඩා පහළට යන්න බැහැ, 
ඉහළට යනවා මිසක්. ඊට වඩා ෙහොඳ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ විධියට ඒ 
ගුණාංගය තිෙබනවා නම් කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයා ෙමය ගැසට් 
කරනවා. ගැසට් කළාට පසුව ඒක නීති ගත ෙවනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අත්සන් කළ සාමුහික ගිවිසුම 2015 මාර්තු මාෙසේ 31 
ෙවනිදා අවසන් වුණා. අවසාන වුණාට පසුව, නැවත වරක් වතු 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ඊළඟ අවුරුදු ෙදක සඳහා කියාත්මක වන 
පඩිය සම්බන්ධව -ෙව්තනය සම්බන්ධව- සාමූහික ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීෙම් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න ෙදපාර්ශ්වය එකඟ 
ෙවලා, ෙදපාර්ශ්වයම සාකච්ඡා ආරම්භ කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් 
ඒක වුෙණ් නැහැ.  

ඊට පසුව ෙමොකද වුෙණ්, ෙම්ක දිගින් දිගට කල් යන ෙකොට ඒ 
වාෙග්ම යම් යම් වෘත්තීය සමිති ෙම් සම්බන්ධව කථා කරනෙකොට 
මෙග් පූර්වගාමීව හිටපු කම්කරු ඇමතිතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්වූවා. 2015 ජූලි 10 ෙවනිදා පැවැත්වූවා. 
2015 ජූලි 15 ෙවනිදා පවත්වලා ඒ ගරු අමාත්යවරු ඒ වාෙග්ම 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ෙම් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ඉල්ලා සිටියා වහාම සාමූහික ගිවිසුමක්  අත්සන් 
කරන්න කියලා. නමුත්, ඒක කෙළේ නැහැ. ඊට පසුව මම ෙමම 
අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පසුව සැප්තැම්බර් 31 ෙවනිදා එම 
ෙදපාර්ශ්වයම කැ ෙඳව්වා. ඒ අනුව, වතුවල කළමනාකාර 
පක්ෂයත්, වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයනුත් කැඳවලා පැය 4ක් 

සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කළාම ෙපනී ගියා, සමහර වෘත්තීය 
සමිති අදට පාෙයෝගික නැති ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන බව. 
ෙමොකද, ඒ වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් නිෂ්පාදනයන්ට ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අද ලැෙබන මිල අපි පිළිගන්නට ඕනෑ ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල පහළට බැහැලා 
තිෙබනවා. අද ෙත් මිල බැහැලා, රබර් මිල බැහැලා. අද සමහර 
තැන්වල රබර් ආශිත නිෂ්පාදන නතර ෙවලා. ඒක අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. ඒක අද පාෙයෝගික තත්ත්වය.  

ෙම් තත්ත්වය පිළිෙනොෙගන සමහර අය රුපියල් 1,000ක 
ෛදනික ෙව්තනයක්ම ඉල්ලා සිටියා. ඒ නිසා තමයි කම්කරුවන්ට 
පසුගිය මාස 08 තුළම වැඩි පඩියක් දී ගන්නට අපට ෙනොහැකි 
වුෙණ්. ෙමොකද, අසීමිත පඩියක්. එෙහම නැත්නම් අදට 
ෙනොගැළෙපන, පාෙයෝගිකව ෙගවන්නට බැරි පඩියක් ඉල්ලීම 
නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ආෙව්. අපි දන්නවා, ෙසේව්ය පක්ෂයත් 
කැමැත්ෙතන්ම පැනලා පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් 
ඒක සාධාරණ පඩි මට්ටමකට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒක සාකච්ඡා 
මඟින් ෙකෙරන්නට ඕනෑ. ඒක තවම සිද්ධ ෙවලා නැහැ. සමහර 
විට ෙදපැත්තම අන්ත ෙදකක සිටින නිසා ෙවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසවීම 
දිගින් දිගටම කල් දමන්නට ෙනොහැකි නිසා මම කාරණයක් 
කියන්නට ඕනෑ. ෙහට ෙපර වරු 11.30ට අපි අදාළ වෘත්තීය සමිති 
නායකයින් සහ වතු ක්ෙෂේතෙය් පාලක මණ්ඩලය කැඳවලා 
තිෙබනවා. එහිදී ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා අවසානෙය්දී ඒ 
අය සාමුහික ගිවිසුමට එකඟ කර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ අය විසින් තමයි ඒ සඳහා එකඟ ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ අය 
තමයි ෙම්ක අත්සන් කරන්නට ඕනෑ. මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ෙම් රෙට් ෙදලක්ෂයක් වන වතුකරෙය් ජීවත් වන 
අහිංසක කම්කරුවන්ට තවදුරටත් ලැබිය යුතු පඩිය, වැඩි විය යුතු 
පඩිය අහිමි කරන්ෙන් නැතිව ෙදපාර්ශ්වයම ෙම් සඳහා අත්සන් 
කරයි කියලා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. ෙමයින් අෙප් ජාතික 
ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සිද්ධ ෙවනවා. අද හැම පැත්ෙතන්ම 
ලැෙබන ආරංචි අනුව කම්කරුවන්ට අවුරුදු ෙදකකට වරක් 
ලැෙබන ෙම් පඩි වැඩිවීම 2015දී ෙනොලැබීම නිසා, ඔවුන් 
ඉතාමත්ම කනස්සල්ලට පත් ෙවලා සිටින බව මට ෙපෙනනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙම් ගැන හුඟාක් 
උනන්දු ෙවනවා. මට කිහිප වරක්ම කථා කළා. ඒ වාෙග්ම  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා වශෙයන් මම 
ෙම් සම්බන්ධව උනන්දු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු රවීන්ද සමරවීර 
රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන ෙබොෙහොම ෙහොඳ දැනුමක් 
තිෙබන ෙකෙනක්. එතුමාත් හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් සම්බන්ධව 
උනන්දු ෙවනවා. එම නිසා අපි සියලු ෙදනාෙග්ම උනන්දුව මත, 
ෙහට දින කැඳවා තිෙබන සාකච්ඡාව තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, අපි හිතනවා, අපි විශ්වාස කරනවා ෙම් පශ්නය අවසන් 
කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.59ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 15 වන 
අඟහරුවාදා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.59க்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 நவம்பர் 
28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 15, ெசவ்வாய்க் 
கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

Adjourned accordingly at 6.59 p.m. until  9.30 a.m.  on Tuesday, 
15th December, 2015,  pursuant to the Resolution of Parliament of  
28th November, 2015.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන : 
 වරපසාද : තර්ජනාත්මක පකාශයක් කිරීම 
 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව  
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 ෙව්රැස් ගඟ ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීෙමන් ඇති වී 

තිෙබන ගැටලු 
 
වරපසාද ෙයෝජනා: 
 පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී තර්ජනය කිරීම 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 
 ශී ලංකා වෘත්තීයෙව්දී බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමය (සංස්ථාගත 

කිරීෙම්) - [ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා] - පළමු වන වර 
කියවන ලදී  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
     Privilege:  Making a Threatening Statement   

 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
     Problems Arisen Due to Acquisition of Lands for Weras 

Ganga Project 
 

PRIVILEGE MOTIONS:  
   Threats Posed Inside the Chamber 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
    Association of Professional Bankers-Sri Lanka 

(Incorporation) - [The Hon. Roshan Ranasinghe] - 
Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
  சிறப் ாிைம : அச்சு த் ம் கூற்றிைன ெவளியிடல் 
 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ேவரஸ் கங்ைகத் திட்டத் க்கான காணிச் சு காிப்பினால் 

எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
 

சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் : 
 பாரா மன்றச் சபாமண்டபத்தி ள் அச்சு த்தல் வி த்தைம 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 இலங்ைகத் ெதாழில்சார் வங்கியாளர் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

– [மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க]  - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ெதால்ெபா ட்கைளப் பா காக்கும் ஒ ங்கைமப்  
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு அஜித் மான்னப் ெப ம] - 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 පුරාවස්තු සුරැකීෙම් සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී  

 ෙකොටසර පියංගල රජමහා විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව 
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] - 
පළමු වන වර කියවන ලදී  

 සමස්ථ ලංකා භික්ෂු සහෙයෝගීතා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) – [ගරු  මයන්ත දිසානායක මහතා] - පළමු වන වර 
කියවන ලදී  

    අතරගල්ල එක්සත් පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - 
[ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී 

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [විසිවන ෙවන් කළ දිනය] : 
 [ශීර්ෂ 130, 253 (රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශය); ශීර්ෂ 149, 295, 297-303 (කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු  අමාත්යාංශය);  ශීර්ෂය 158 (රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 ெகாடசர பியங்கல ரஜமகா விஹாரஸ்த அபிவி த்திச் சைப 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ]  
- தன் ைற   மதிப்பிடப் பட்ட  

 ஐக்கிய இலங்ைக பிக்குமார்க க்கான அபிவி த்தி அைமப்  
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க]  - 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 அத்தரகல்ல ஐக்கிய பிரைஜக க்கான அபிவி த்தி அைமப்  
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க]  - 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட இ பதாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 130, 253 (ெபா நி வாக மற் ம் 

காைமத் வம்); தைலப் கள் 149, 295, 297-303 
(ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்); தைலப்  
158 (அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி)] – கு வில் 
ஆராயப்பட்ட . 

 Organization of Protection of Antiquities (Incorporation) - 
[The Hon. Ajith Mannapperuma] - Read the First time 

 Kotasara Piyangala Rajamaha Viharastha Development 
Society (Incorporation) - [The Hon. Nalin Bandara 
Jayamaha] - Read the First time 

  All Island Bhikshu Benevolent Development Foundation 
Society (Incorporation) - [The Hon. Nalin Bandara 
Jayamaha] - Read the First time 

 Atharagalla United Community Development Foundation 
(Incorporation) – [The Hon. Mayantha Dissanayake] 
– Read the First time 

 
 

APPROPRIATION BILL, 2016 – [Twentieth Allotted Day]: 
     Considered in Committee – [Heads 130, 253 (Public 

Administration and Management); Heads 149, 
295,297-303 (Industry and Commerce); Heads 158 
(Public Enterprise Development)]   
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
වරපසාද: තර්ජනාත්මක පකාශයක් කිරීම 

சிறப் ாிைம: அச்சு த் ம் கூற்ெறான்றிைன 
ெவளியிடல் 

PRIVILEGE: MAKING A THREATENING STATEMENT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2015 ෙදසැම්බර් මස 02 වන 
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ 
හැකිය. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර- 
 

· 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XV වැනි ෙකොටස;  

· 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XX සහ XXI වැනි ෙකොටස ්
සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXII වැනි ෙකොටස;  

· 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් III, IV සහ V වැනි 
ෙකොටස ්සහ ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XVII වැනි ෙකොටස; සහ 

· 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් II සහ III වැනි ෙකොටස ්සහ 
තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරමි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා: පැමිණ නැත.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
 

(1)  අනුරාධපුර, භයාගිරි පාර, අංක 86 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඒ.එම්.ඩබ්ලිව්. ඥානසිංහ බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  උඩුබද්දාව, පරණගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.ඒ. 
රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොළඹ 08, ඩී.එස.් ෙසේනානායක මාවත, අංක 39/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එස.් පීරිස ්මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ඌරගසම්ංහන්දිය, හිරිකුඹුර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි නන්දා 
ගුණෙසේකර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

2011 2012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අම්පාර, රජගලතැන්න, නුෙග්ලන්ද, 

අංක 36/88 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ඩබ්ලිව්. නිහාල් 
ෙසේනාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිඟුරක්ෙගොඩ, නුවරවත්ත, 2 වන 

පටුමග, අංක 279 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. ඩිලුක්ෂි නන්දිමා 
ෙසේනානායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතර, ෙපොල්ෙහේන, අලුත් මාවත, අංක 55 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ෙක්. ලියනගුණවර්ධන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතර, වැවහමන්දූව, මාසම්ුල්ෙල් ෙගදරවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්.ජී. සමරපාල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) වැලිපිටිය, ෙබරලෑලිය, පුවක්වත්ත, අංක 219සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ලක්සිරි ෙලොකුෙහට්ටි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) මාතර, නාවිමන, මාගල්ලාෙගොඩ, "ගංගා" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ.පී.වයි. අෙබ්වර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) නුෙග්ෙගොඩ, චැපල් පටුමග, අෙබ් මාවත, අංක 38/7 බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඊ.එම්. අනුර විෙජ්රත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) වෑබඩ, කිරිල්ලවල, අංක 220 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්එච්. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ගෙන්මුල්ල, කළුවල පාර, අංක 95 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඒ. ෙසෝමචන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොළඹ 05, කැප්ෙපටිෙපොල මාවත, අංක 69 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ෙක්. ෙසේනානායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) රඹුක්කන, යටගම, තිසම්ල්ෙපොල, අංක 13/50 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි වසන්ත සුමනෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මම ගරු සභාවට කියා සිටිනවා, කාලය 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය  ෙයොමු කරන්නය කියා. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
පලා ගිය සිරකරුවන් : විසත්ර 

தப்பிேயா ய சிைறக் ைகதிகள்: விபரம் 
 ABSCONDED PRISONERS: DETAILS 

122/’15 
2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) 2015.07.31 දින වනවිට බන්ධනාගාර 
නිලධාරීන්ෙගන් මිදී පලාෙගොස ්ඇති සිරකරුවන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔවුන්ෙග් නම් හා ඔවුන් රඳවා සිටි බන්ධනාගාර 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) එම සිරකරුවන්ට ලබා දී තිබූ දඩුවම් හා ඔවුන් කර 
තිබූ අපරාධ එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත සිරකරුවන්ෙගන් ෙම් වනවිට අත්අඩංගුවට 
ෙගන ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට නිදැල්ෙල් සිටින සිරකරුවන් අත්අඩංගුවට 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.07.31 ஆம் திகதிவைர சிைறச்சாைல 
உத்திேயாகத்தர்களின் பி யி ந்  தப்பிேயா  

ள்ள சிைறக்ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

2013 2014 



2015 ෙදසැම්බර් 15 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் இவர்கள் த த்  
ைவக்கப்பட் ந்த சிைறச்சாைலகள் ெவவ் 
ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இச்சிைறக்ைகதிக க்கு வழங்கப்பட் ந்த 
தண்டைனகள் மற் ம் இவர்கள் ஈ பட்ட 
குற்றச்ெசயல்கள் ஒவ்ெவா  ஆள் 
ெதாடர்பாக ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சிைறக்ைகதிகளில் தற்ேபா  ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பி படாமல் சுதந்திரமாக உலா ம் 
சிைறக்ைகதிகைள ைக ெசய்வதற்கு நடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked  the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of prisoners who have 
absconded from the custody of prison 
officers by 31.07. 2015; 

 (ii) their names and prisons in which they were 
detained, separately; 

 (iii) the sentences passed on each of the 
aforesaid prisoners along with the crimes 
committed by each of them, separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of prisoners who have been 
arrested by now out of the aforesaid 
prisoners; 

 (ii) whether action  has been taken to arrest the 
prisoners who are at large presently;  

 (iii) if so, the aforesaid actions? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Mr. Speaker, the Answer is as follows:  

 

(a) (i)      Sixty seven. 

 (ii) Details are given in Annex 01.  

 (iii)    Details are given in Annex  01. I table*  
Annex 01.  

(b) (i) Twenty three. 

 (ii)      Yes. 

 (iii) When prisoners escape from custody, the 
relevant Superintendent of Prisons should 
send a full report to the nearest police 
station.    

  Apart from that, Deputy Inspector General 
of Police, the Registrar of Fingerprints and 
all prison institutions in the Island are 
informed by telephone messages. 

(c)  Does not arise. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න 

කැමැතියි, සිරකරුවන් පලායාෙම් කටයුත්තට අදාළව සහාය 
දුන්නු, සියලුම ෙනොවුණත්, යම් බන්ධනාගාර නිලධාරින් ඉන්න 
බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවාද, එම නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා. 

 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
In fact, Hon. Member, I cannot answer that question 

now. Definitely, there would have been an inquiry on 
that. I can re-check the matter and answer that question 
later.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය, පළමුවන අතුරු පශ්නයට 

ලැබුණු උත්තරෙයන් පැන නඟින කාරණයක්. බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  2013 වර්ෂෙය් කාර්ය සාධක වාර්තාව 
බැලුවාම එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, 2013 වර්ෂෙය්දී සිරකරුවන්ට 
ජංගම දුරකථන සැපයීම ඇතුළු නීතිවිෙරෝධී කියා සම්බන්ධෙයන් 
බන්ධනාගාර නිලධාරින් 12 ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබනවා, ඒ අය ෙකොළඹ රිමාන්ඩ් මැගසින් බන්ධනාගාරෙය් හා 
වැලිකඩ බන්ධනාගාරවල රාජකාරී කළ අය බව. ෙමෙසේ සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන් කාර්ය සාධක වාර්තාෙව්. ෙම්, මම කියන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් බන්ධනාගාර නිලධාරින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉතා 
පිරිසිදුව තම කටයුතු කරද්දී ඇතැම් දූෂිත නිලධාරින්  
සිරකරුවන්ට ජංගම දුරකථන සැපයීම ඇතුළු විවිධ අයථා කියා 
මාර්ගවල ෙයදීම නතර කිරීම ෙකොෙහොම ෙවතත්, ඒවා අවම 
කිරීමට අමාත්යාංශයට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  
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————————— 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Can you please ask that question in English? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
බන්ධනාගාර නිලධාරින් සමහරවිට උදවු කරනවා, සමහර 

සිරකරුවන්ට ජංගම දුරකථන සැපයීම ඇතුළු - 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Probably, the Hon. Member may be correct but I 

cannot confirm that. As he correctly said, I do not 
understand how  prisoners can escape when they are in 
the custody of prison officers. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, the Hon. Member is asking a question 

with regard to the use of mobile phones. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, in the prisons, mobile phone signals 

have been completely jammed. Therefore, these are 
happening with the connivance of the jailors. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. බන්ධනාගාර තුළ විශාල වශෙයන් මත් කුඩු සංසරණය 
ෙවනවා. ෙමය ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන පශ්නයක්. ෙමය 
නතර කිරීම සඳහා අඩුම තරමින් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ 
සම්බන්ධ ෙවලා ෙපොලිස් නිල සුනඛයන් ෙයොදවා ෙගන යම්කිසි 
වැඩ පිළිෙවළකට යන්නට බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, 
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට හැකියාවක් නැද්ද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, I have taken necessary steps now to 

have sniffer dogs.  I want to get the sniffer dogs in police 
to come to prisons to sniff and find out the people who 
are carrying narcotics.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  Thank you very much.   

පගීත් එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීම: හමුදා  බුද්ධි 
අංශ නිලධාරින් අත් අඩංගුවට ගැනීම 

பிரகீத் எக்ென ெகாட காணாமற்ேபானைம : 
இரா வ லனாய்  அதிகாாிகள் ைக  

DISAPPEARANCE OF PRAGEETH EKNALIGODA: ARREST OF 
MILITARY  INTELLIGENCE OFFICERS  
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4.  ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
 (மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
 (The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1) : 
 

(අ) (i) පගීත් එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීෙම් සිද්ධියට 
අදාළව, හමුදා බුද්ධි අංශෙය්  ෙසේවෙය් නියුතු හා 
විශාමික නිලධාරින් 11ක් අත් අඩංගුවට ෙගන 
පශන් කරමින් සිටින බවත්; 

 (ii) මීට අදාළව, ෙහෝමාගම මෙහසත්ාත් අධිකරණෙය් 
නිෙයෝගයක් මත, ගිරිතෙල් හමුදා කඳවුෙර් තිබූ 
රහසිගත ෙල්ඛන, ඡායාරූප හා වාර්තා රහස ්
ෙපොලීසිය විසින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එම 
කඳවුෙරන් බැහැර කර ඇති බවත්; 

 (iii) ෙමම කියා මාර්ග නිසා බුද්ධි අංශය සතු, ජාතික 
ආරක්ෂාවට අතිශය වැදගත් ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු 
වීෙම් අනතුරක් තිෙබන බවත්;  

 (iv) ෙමමඟින් බුද්ධි අංශ නිලධාරින් දුර්මුඛ වීම හා 
අෛධර්යයට පත්වීෙමන් බුද්ධි කියාවලි දුර්වලවීම 
මඟින් ජාතික ආරක්ෂාවට නිෙෂේධනාත්මක 
බලපෑමක්  සිදුවිය හැකි බවත්;   

 (v) ෙමම කියාවලිය නිසා බුද්ධි අංශ නිලධාරින්ෙග් 
අනන්යතාවන් ෙහළිවීෙමන් 2002 මිෙල්නියම් සිටි 
සිද්ධිෙය්දී ෙමන් එම නිලධාරින්ෙග් ජීවිත දැඩි 
අවදානමකට ලක්වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) අ(i) හි සඳහන් බුද්ධි අංශ නිලධාරින් දැනට රඳවා 
තිෙබන සථ්ානය කවෙර්ද; ඔවුන් භාරව සිටින 
නිලධාරියා කවුරුන්ද;  

 (ii) ඉහත කියාවලිය නිසා බුද්ධි අංශ නිලධාරින්ට 
එල්ල විය හැකි ජීවිත අවදානම් වළක්වා ඔවුන් 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பிரகீத் எக்ென ெகாட காணாமற்ேபாதல் 
பற்றிய சம்பவம் ெதாடர்பாக இரா வ லனாய் 

ப் பிாிவில் பணியாற் கின்ற மற் ம் 
ஓய் ெபற்ற 11 உத்திேயாகத்தர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட்  விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்  
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இத டன் ெதாடர் ைடயதாக ேஹாமாகம 
நீதவான் நீதிமன்றத்தின் கட்டைளக்ேகற்ப 
கிாித்தைல இரா வ காமில் இ ந்த இரகசிய 
ஆவணங்கள், ைகப்படங்கள் மற் ம் 
அறிக்ைககள் இரகசிய ெபா சாாினால் 
விசாரைணக்ெகன ேமற்ப  இரா வ 

காமி ந்  அகற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (iii) இந்த நடவ க்ைகயின் காரணமாகப் லனாய் 
ப் பிாி க்குச் ெசாந்தமான, ேதசிய பா காப் 
க்கு மிக ம் க்கியமான தகவல்கள் ெவளிப் 

ப வதற்கான ஆபத்  உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் காரணமாகப் லனாய் ப் பிாி  
உத்திேயாகத்தர்கள் மனம் தளர்வைடவதற்கும் 
ஊக்கம் குன் வதற்கும் ஆளாவதன் லம் 

லனாய்  நடவ க்ைககள் பாதிப்பைடவதன் 
ஊடாக நாட் ன் ேதசிய பா காப் க்கு 
பாதகமான தாக்கம் ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்  
உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) இந்நடவ க்ைகயின் காரணமாகப் லனாய் ப் 
பிாி  உத்திேயாகத்தர்களின் ஆளைடயாளம் 
ெவளிப்ப வதால் 2002 மிேலனியம் சிட்  
சம்பவத்தின்ேபா  நடந்தைதப்ேபான்  இவ் த் 
திேயாகத்தர்களின் உயி க்கு க ம் ஆபத்  
நிைல ஏற்ப ம் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்ப ள்ள லனாய் ப் 
பிாி  உத்திேயாகத்தர்கள் தற்ேபா  த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ள இடம் யாெதன்பைத ம், 
இவர்க க்குப் ெபா ப்பாக ள்ள உத்திேயாகத் 
தர்  யாெரன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நடவ க்ைகயின் காரணமாகப் 
லனாய் ப் பிாி  உத்திேயாகத்தர்க க்கு 

ஏற்படக் கூ ய உயிராபத்ைதத் த த்  
இவர்கைளப் பா காப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத 

ம்;  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence: 

(a) Is he aware that - 

 (i) 11 officers attached to and retired from the 
military intelligence division have been 
arrested and being questioned in connection 
with the disappearance of Prageeth 
Ekneligoda; 

 (ii) on an order issued by the Homagama 
Magistrate’s Court in this regard, 
confidential documents, photographs and 
reports kept at the Giritale Army Camp 
have been removed from the said camp by 
the Criminal Investigations Department for 
inspection; 

 (iii)  as a result of these measures there is a 
danger of classified information  pertaining 
to national security being disclosed; 

 (iv)  there could be a negative impact on national 
security as military intelligence officers 
could be disheartened in view of this 
incident leading to the weakening of 
intelligence related activities; and 

 (v)  the disclosure of the identity of intelligence 
officers as a result of this process can place 

their lives in grave danger as in the case of 
Millennium City incident in 2002? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the place at which the intelligence officers 
mentioned in (a) (i) are detained at present, 
and the officer who is in charge of them; 
and 

 (ii)  the measures taken to thwart the threats that 
may be posed against the officers of 
military intelligence as a result of the above 
process and protect them? 

(c) If not, why? 
 

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්.  

  යුද්ධ හමුදා සහ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් 11ක් පහත 
පරිදි අත් අඩංගුවට ෙගන නිදහස ්කර   ඇත.  

 අ. දැනට ෙසේවෙය් නියුතු  - 04 (එක් 
අෙයකු නිදහස ්කර ඇත) 

 ආ. විශාමික නිලධාරින් - 04 (විශාමික 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් නිදහස ්කර ඇත) 

 ඇ. බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්  - 03 (සියලුම 
ෙදනා නිදහස ්කර ඇත)   

 (ii) ඔව්. 

 (iii) අදාළ සියලු ලිපි ෙල්ඛනවල ආරක්ෂාව සබැඳිව 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වග කිව යුතු 
අතර, එම නිසා පශන්ෙය් සඳහන් කර ඇති 
ආකාරෙය් තත්ත්වයක් පැන ෙනොනඟී.  

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  (i)    ෙහෝමාගම ගරු මෙහසත්ාත්තුමාෙග් නිෙයෝග 
පරිදි යුද හමුදා ෙසේවෙය් නියුතු වූවන් තිෙදනකු 
මැගසින් බන්ධනාගාරෙය් රඳවා ඇත. විශාමික යුද 
හමුදා සාමාජිකයන් ෙදෙදනා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 4වන තට්ටුෙවහි රඳවා තබා 
ෙගන ඇත. 

      (ii)    බන්ධනාගාරගත කර ඇති යුද හමුදා 
සැකකරුවන්හට විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් සැලැසව්ීම 
සඳහා බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාහට දැනුම් දී 
ඇත. විශාමික යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයන්  
ෙදෙදනාෙග් ආරක්ෂාව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීමට යටත් ෙව්.  

(ඇ)   පැන ෙනොඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, බුද්ධි අංශ කියාවලියන් පිළිබඳව විෙශේෂ 
ෙතොරතුරු ෙපොලීසිය භාරයට ගැනීම -මා මතු කර තිෙබන- ෙමම 
ෙතොරතුරු පිළිබඳව තිෙබන රහස්යභාවය බිඳ වැටීමට ෙහේතුවක් 
බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් 
පැහැදිලි කිරීම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොමටත් CID 

එෙකන්  තමයි ෙතොරතුරු භාර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඒ වගකීම තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු ඔක්ෙකොම 
එළියට දමන්නට ඒ ෙගොල්ලන්ට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ. 
පරීක්ෂණය කර ෙගන යන අතර තුර ඒ පරීක්ෂණයට අවශ්ය 
ෙතොරතුරු ටික නම් ඒෙගොල්ලන් ළඟ තිෙබනවා. නමුත් ඒක බුද්ධි 
අංශයට විශාල බලපෑමක් වන්ෙන් නැති බවයි මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අපට මතකයි, Millennium City සිදු වීම. එහිදී අෙප් බුද්ධි 
අංශවලට බරපතළ හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම හානියක් 
තමයි දැන් සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ගිරිතෙල් හමුදා කඳවුෙර් 
තිබුණු විෙශේෂ බුද්ධි අංශයට අදාළ ලිපි ෙගොනු තමයි අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගන්ෙන්. අෙප් බුද්ධි අංශ පිළිබඳව 
බරපතළ තත්ත්වයක් ෙබදුම්වාදී ෙකොටි තස්තවාදී ව්යාපාරයට 
පැනනැඟිලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. දිගින් දිගටම ඔවුන්ෙග් 
වුවමනාව වුෙණ් අෙප් බුද්ධි අංශවල කියාමාර්ග නතර කරන්නයි. 
ඒකයි අපි මතු කෙළේ. බුද්ධි අංශවලට තර්ජනයක් ෙවන්ෙන් නැද්ද 
කියන කාරණයයි අපි මතු කෙළේ. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මිෙල්නියම් සිටි එක වෙග් ෙනොෙවයි 

ෙම් පශ්නය. මාධ්යකරුෙවක් ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් 
තමයි ෙමතැන පැවැත්ෙවන්ෙන්. මිෙල්නියම් සිටි එකයි ෙම්කයි 
සංසන්දනය කරන්න බැහැ. අපරාධයක් පිළිබඳවයි ෙමතැන 
පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඇත්ෙතන්ම අත් අඩංගුවට 
අරෙගන තිෙබන බුද්ධි අංශෙය් තුන් හතරෙදනාත් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධතාවක් නිසා තමයි අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන 
යනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒෙකන් නිෙදොස් නම් නිදහස ලැෙබනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. ෙදවැනි එක. 

පළමුවැනි පශ්නයට දුන් පිළිතුර පිළිබඳව විෙශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් 
දැන් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. අතුරු පශ්න තුනයි 

තිෙබන්ෙන්. අද අපට කාලය වැඩිෙයන් ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමය ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම 

නම් මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. මම කියන්ෙන් 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය කියලා. නමුත් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 
ෙම්කයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් කියාවලිය නිසා දැනටමත් 
බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් තුළ බලවත් කලකිරීමක් ඇති ෙවලා 
ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල ජනතාව බලවත් බියකට පත් ෙවලා, බුද්ධි 
අංශ කියාවලිය සහ ඒ නිලධාරින් අෛධර්යට පත් ෙවලා, ඔවුන් 
බුද්ධි අංශ කියාවලින් ඈත් වීෙම් උනන්දුවක් තිෙබනවාය කියා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? ඒක වළක්වන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු 
කරනවාද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක මම කිසිෙසේත්ම පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. මම ෙම් ෙතොරතුරු ටිකත් ගත්ෙත් බුද්ධි අංශ නිලධාරින් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා. ෙමතුමා කියන ආකාරෙය් කිසිම 
කලකිරීමක් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් කිහිප ෙදෙනකු 
අපරාධයක් කරලා බුද්ධි අංශයටත් යම්කිසි - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නය. [බාධා කිරීම්] පැහැදිලි කළා. The Hon. Minister has 
explained that matter.   [බාධා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් ගරු මන්තීතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, ගිරිතෙල්ට 

අරෙගන ගිෙය් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදින් බව.  ගිරිතෙල්ට 
අරෙගන ගිෙය් අහිංසක මිනිස්සු.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා. ගරු අමාත්යතුමා  බුද්ධි අංශෙය් 

තත්ත්වය පැහැදිලි කර දුන්නා.  

පශ්න අංක 7 - 143/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

2021 2022 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
 
 

රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ලිමිටඩ්: ආරක්ෂාව සැපයීම 
ரக்னா ஆரக் ஷக லங்கா மிெரட் : பா காப் ச் 

ேசைவ வழங்கல் 
RAKNA ARAKSHAKA LANKA LIMITED: PROVISION OF 

SECURITY SERVICE  
87/’15 

1.   ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

      (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 

    ආරක්ෂක  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ලිමිටඩ්, ආරක්ෂක  
අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනයක් බව 
පිළිගන්ෙන්ද;   

 (ii) එෙසේ නම්, එය පිහිටවූ වර්ෂය සහ එකී වර්ෂ ෙය් සිට 
2015 දක්වා සමාගෙම් ගිණුම් පිළිබඳ 
විගණකාධිපති වාර්තාව  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම සමාගම විසින් ආරක්ෂක ෙසේවාව ලබා දුන් 
රාජ්ය හා  ෙපෞද්ගලික ආයතන  කවෙර්ද;  

 (ii) එකී ආයතන සමග ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා 
ගිවිසුම් ගත වූ වර්ෂය, දිනය හා ආයතන   ෙවන් 
 ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) 2015 ජනවාරි සිට අද දක්වා කාලය තුළ ෙමම 
සමාගම  ෙසේවා සැපයී ෙමන් ඉවත් ෙකොට ඇති 
රාජ්ය ආයතන  තිෙබ්ද;  

 (ii) එ ෙසේ නම්, ඒ  කවෙර්ද; 

 (iii) එ ෙලස ඉවත් කිරීමට  ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ  ෙවනුවට උප ෙයෝගී කර ෙගන ඇති ආරක්ෂක 
සමාගම් කවෙර්ද;  

 (v) එම ආෙද්ශිත සමාගම්වල අධ්යක්ෂකවරුන්ෙග් 
නම්   ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;   

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙමම සමාගම විසින් ආරම්භෙය් සිට වාර්ෂිකව 
උපයා  ෙගන ඇති ආදායම සහ ලාභය  ෙකොපමණද;  

 (ii) මහා භාණ්ඩාගාරයට වාර්ෂිකව ලබාදී ඇති මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ரக்னா ஆரக் ஷன லங்கா மிெரட் பா காப்  
அைமச்சுடன் இைணக்கப்பட் ள்ள ஒ  
நி வனமாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  தாபிக்கப்பட்ட ஆண்  
யாெதன்பைத ம், அவ்வாண்  தல் 2015 
வைர கம்பனியின் கணக்குகள் பற்றிய கணக் 
காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அறிக்ைகைய 
தனித்தனியாகச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கம்பனி லம் பா காப் ச் ேசைவ 
வழங்கப்பட்ட அரச மற் ம் தனியார் 
நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பா காப்  வழங்குவதற்காக ேமற்ப  நி வனங் 
க டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்ட 
ஆண் , திகதி மற் ம் நி வனங்கள் தனித் 
தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) 2015 சனவாி தல் இற்ைறவைரயிலான 
காலகட்டத்தில் ேமற்ப  கம்பனிையச் ேசைவ 
வழங்குவதி ந்  அகற்றி ள்ள அரச 
நி வனங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  அகற் வதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அதற்குப் பதிலாக உபேயாகப்ப த்தப்பட் ள்ள 
பா காப் க் கம்பனிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பதிலீட் க் கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் 
கள  ெபயர்கள் தனித்தனியாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  கம்பனி ஆரம்பிக்கப்பட்ட  தல் 
வ டாந்தம் ஈட் ள்ள வ மானம் மற் ம் 
இலாபம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெபா த் திைறேசாிக்கு வ டாந்தம் வழங்கி 
ள்ள பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Defence: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that Rakna Arakshaka 
Lanka Limited., is an institution affiliated 
to the Ministry of Defence; and 

2023 2024 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) if so, the year in which it was established 
and the report of the Auditor-General on the 
accounts of the company from the day it 
was established up to 2015, separately? 

(b) Will he state- 

 (i) the government and private institutions to 
which the security service was provided by 
the aforesaid organization; and 

 (ii) separately, the year, date and names of the 
institutions that entered into agreements 
with the aforesaid company to get their 
security service? 

(c) Will he also state- 

 (i) whether there are government institutions 
that expelled this organization from 
providing services to them from January 
2015 up to date; 

 (ii) if so, what those institutions are; 

 (iii) the reasons for expulsion; 

 (iv) the names of the security companies 
deployed instead; and 

 (v) the names of the Directors of those 
substitute companies separately? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) the annual income and the profit earned by 
this company from its inception; and 

        (ii)  separately, the amount of money that has 
been given to the General Treasury on 
annual basis? 

(e)    If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමම සමාගම පථමෙයන්ම "පමුඛ ආරක්ෂක ලංකා 
සමාගම" ෙලස 2006.10.26 වන දින සමාගම් ෙරජිස්ටාර් 
කාර්යාලෙය් සංස්ථාපනය කර ඇති අතර, පසුව 2007.02.23 
වන දින එහි නම "රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ලිමිටඩ්" ෙලස 
ෙවනස් කර ඇත. ආරම්භෙය් සිට 2014.03.31 දිෙනන් 
අවසන් වූ මූල්ය වර්ෂය දක්වා විගණනය කරනු ලැබ 
ඇත්ෙත් සුදුසුකම්ලත් වෘත්තීය විගණන සමාගමක් (B.R 
DE SILVA & COMPANY) විසිනි. 2014/2015 ගිණුම් 
වර්ෂය සඳහා විගණනය විගණකාධිපති ෙවතින් සිදු කර 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. විගණන වාර්තා අමුණා* ඇත.  

(ආ) (i) අමුණා ඇත. (ඇමුණුම 1*)    

 (ii) ඇමුණුම 1*හි දක්වා ඇත.  

(ඇ) (i) නැත. නමුත් ඇතැම් ආයතන රක්නා ආරක්ෂක ලංකා 
ආයතනය හැර ෙවනත් ආයතනවලින් ෙසේවය ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

 (ii) අමුණා ඇත. (ඇමුණුම II*)   

 (iii) ඔවුන් ඉවත්ව ඇති නිසා අප ළඟ ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

 (iv) අප ළඟ ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

 (v) අප ළඟ ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

(ඈ) (i) අමුණා ඇත. (ඇමුණුම  III*) 

 (ii) ලාභාංශ ෙලස මහා භාණ්ඩාගාරයට පහත පරිදි මුදල් ලබා දී 
ඇත. 

 
 

 

 

 
 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශන් අංක 3 - 192/'15 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් 

මහතා. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් රථ 

ගාල: බදු දීම 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் த் ெதாகுதி 

அதிகாரசைபயின் வாகனத் தாிப்பிடம் : குத்தைக 
CAR PARK OF SUGATHADASA NATIONAL SPORTS 

COMPLEX AUTHORITY: LEASE OUT  
247/’15 

5.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக சார்பாக ) 

      (The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the  Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට 
මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 15කට වඩා වැඩි 

2025 2026 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

  වර්ෂය         ලාභාංශය රු. 
2011-12    26,550,821.72 
2012-13    68,000,000.00 
2013-14  103,502,298.00 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ආදායමක් ලබාදුන් “D” රථ ගාල, ෙටන්ඩර් 
ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති පුද්ගලෙයකුට 2015.01.30 
දිනට ආසන්න දිනයකදී අඩු මුදලකට 
ෙපෞද්ගලිකව බදු දුන් බවත්;   

 (ii) ඔහු විසින් ෙම් දක්වා කිසිදු මුදලක් එම අධිකාරියට 
ෙගවා නැති බවත්;  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම අවිධිමත් ගනුෙදනුව ගැන ෙසොයා බලා 
නැවත ෙමම රථ ගාල පවරා ගැනීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 (ii)  ෙමම රථගාල ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් බැහැරව බදු 
දී ඇත්නම්, ඒ සඳහා වගකිවයුතු පුද්ගලයින්ට 
එෙරහිව විනයානුකූලව කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சுகததாச ேதசிய விைளயாட் த் ெதாகுதி 
அதிகாரசைபக்கு மாதாந்தம் பா15 இலட்சத் 

க்கும் அதிகமான வ மானத்ைத ெபற் த்தந்த 
“D” வாகனத் தாிப்பிடம் ேகள்விப்பத்திரம் சமர்ப் 
பிக்காதி ந்த ஆெளா வ க்கு 2015.01.30 ஆம் 
திகதிக்கு அண்மித்தெதா  திகதியில் குைறந்த 
விைலயில்  பிரத்திேயகமாகப் ெபற் க் ெகா க் 
கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் இற்ைறவைர ேமற்ப  அதிகாரசைபக்கு 
எவ்வித பணத்ெதாைகைய ம் ெச த்தவில்ைல 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைறேகடான ெகா க்கல்வாங்கல் 
பற்றி ஆராய்ந்  மீண் ம் இவ்வாகனத் தாிப் 
பிடத்ைத மீளக் ைகயகப்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாகனத் தாிப்பிடம் ேகள்விப்பத்திர 
நைட ைறக க்குப் றம்பாக குத்தைகக்கு 
விடப்பட் ப்பின், இதற்கு ெபா ப் க்கூற 
ேவண் யவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sports: 

(a) Is he aware that- 

 (i) car park ‘D’ which brought in a monthly 
revenue of over Rs. 1.5 million to the 
Sugathadasa National Sports Complex 
Authority was privately leased out at a 
lower value on a date close to 30.01.2015 to 
a person who had not submitted a tender; 

 (ii) the aforesaid person has not paid any 
money to the Authority so far? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to look into 
this irregular transaction and acquire the 
aforesaid car park once more; and 

 (ii) if the aforesaid car park has been leased out 
disregarding tender procedures, whether 
disciplinary action will be taken against 
persons who are responsible for that act? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට අයත් "D" රථ 
ගාල 2015.09.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි නිසි 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුකූලව Vijus (pvt) Ltd ආයතනයට 
මාසිකව රු.1,000,000/= (ලක්ෂ දහය) කට කුලී පදනම මත 
ලබා දී ඇත. (ඇමුණුම 02)*. පශ්නය අසා ඇති පරිදි 
2015.01.30 දින සිට 2015.08.31 දින දක්වා කාලය තුළ 
"D" රථ ගාල සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ විසින් 
පාලනය කර ඇත. ආදායම් විස්තර ඇමුණුම 01*හි ඇතුළත් 
ෙව්. 

 (ii) අදාළ ආයතනය විසින් ෙගවිය යුතු මාසික බදු මුදලින් 
2015.09.01 සිට 2015.10.01 දින දක්වා ෙමම අධිකාරියට 
ෙගවා ඇත. නමුත් 2015.10.01 දින සිට 2015.11.11 දින 
දක්වා පියවිය යුතු රු.1,132,200ක කුලී මුදලත්, 2015.09.01 
දින සිට 2015.11.11 දින දක්වා පියවිය යුතු විදුලි බිල සඳහා 
වන රු. 98,363.40ක මුදලත් එකතුව රු. 1,230,563.40 
(රජෙය් බදු සහිතව) මුදලක් ආයතනයට ෙගවීමට හිඟව 
පවතී. එෙහත් එම ආයතනය විසින් ආරක්ෂක තැන්පතුව 
ෙලස තබා ඇති රු. 1,000,000/= ක මුදලින් අදාළ මුදල 
පියවා ගැනීමටත් ඉතිරිවන මුදල් අදාළ ආයතනෙයන් අය 
කර ගැනීමටත් තීරණය කර ඇත. 

(ආ) (i) උක්ත රථ ගාල අදාළ ආයතනය විසින් පවත්වාෙගන යාෙම් 
අපහසුතාවයක් පවතින බව දන්වා එහි පරිපාලනය නැවත 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට 2015.11.11 
දින සිට භාරදී ඇත. 

 (ii) ෙමම ගනු ෙදනුව නිසි ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව සිදු වී 
ඇත. එබැවින් විනයානුකූල පියවර ගැනීමක් අවශ්ය 
ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
අධිකරණයන්හි ළමා අපචාර නඩු: විසත්ර 

நீதிமன்றங்களில் சி வர் ர்நடத்ைத வழக்குகள் : 
விபரம் 

    CHILD ABUSE CASES IN COURTS: DETAILS  
 

254/’15 
6. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 

මහතා ෙවනුවට) 
   (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல்  ரத்நாயக்க 

சார்பாக) 
      (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 

Rathnayake) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී, 

 (i) ළමා අපචාර නඩු  වැඩිම සංඛ්යාවක් ෙගොනුකර 
ඇති අධිකරණ 10, එක් එක් වර්ෂය අනුව 
අනුපිළිෙවළින් කවෙර්ද; 

2027 2028 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එම අධිකරණයන්හි ළමා අපචාර නඩුවල 
චූදිතයින්, වැරදිකරුවන් බවට ඔප්පු වූ නඩු 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත එක් එක් අධිකරණෙය් චූදිතයන් 
වැරදිකරුවන් වූ නඩු සංඛ්යාව, පැවරූ මුළු නඩු 
සංඛ්යාෙවහි පතිශතයක් ෙලස කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො  එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

நீதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
 

(அ) 2012, 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில், 
 (i) கூ தலான சி வர் ர்நடத்ைத சம்பந்தமான 

வழக்குகள் தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள 10 
நீதிமன்றங்கள், ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில் 

ைறேய யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீதிமன்றங்களில் சி வர் ர்நடத்ைத 
சம்பந்தமான வழக்குகளில் குற்றஞ்சாட்டப் 
பட்டவர்கள் தவறாளிகெளன நி பிக்கப் 
பட் ள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
வ ட அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நீதிமன்றத்தி ம் குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்டவர்கள் தவறாளிகளான வழக்கு 
களின் எண்ணிக்ைகயான  தாக்கல் ெசய்யப் 
பட்ட ெமாத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்ைகயின் 
சத தமாக என்னெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Justice: 
 

(a) Will he inform this House, in terms of years 2012, 
2013 and 2014- 

 (i) as per each year, by a sequential order, the 
10 courts in which the most number of child 
abuse cases have been filed; 

 (ii) separately, as per each year, with regard to 
aforesaid each court, the number of cases in 
which the accused have been proved to be 
perpetrators; and 

 (iii) out of the total number of cases which were 
filed, the percentage of the number of cases 
in which the accused have been proved to 
be perpetrators? 

(b) If not, why? 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)   ළමා අපචාර නඩු වැඩිම සංඛ්යාවක් ෙගොනු කර ඇති 

අධිකරණ 10, එක්  එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි ෙව් 

2029 2030 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා] 

2012 2013 2014 

 
මහාධිකරණය 

 
අධි ෙචෝදනා පත සංඛ්යව 

 
මහාධිකරණය 

 
අධි ෙචෝදනා පත සංඛ්යව 

 
මහාධිකරණය 

 
අධි ෙචෝදනා පත සංඛ්යව 

අනුරාධපුරය 86 අනුරාධපුරය 138 මහනුවර  98 

මහනුවර 71 රත්නපුර 90 අනුරාධපුරය 65 

කුරුණෑගල 60 ගම්පහ 73 කුරුණෑගල 58 

ෙපොෙළොන්නරුව 59 මහනුවර 66 රත්නපුර 44 

ෙකොළඹ 47 ෙපොෙළොන්නරුව 62 ෙපොෙළොන්නරුව 41 

ගම්පහ 39 කුරුණෑගල 61 ගම්පහ 35 

කළුතර 38 ෙකොළඹ 35 ෙකොළඹ 29 

කෑගල්ල 37 අවිස්සාෙව්ල්ල 30 බදුල්ල 29 

ගාල්ල 32 කළුතර 29 ගාල්ල 28 

අවිස්සාෙව්ල්ල 31 මාතර 26 කෑගල්ල 25 



2015 ෙදසැම්බර් 15 

 (ii) එම අධිකරණයන්හි ළමා අපචාර නඩුවල චූදිතයන්, වැරදිකරුවන් බවට ඔප්පු වූ නඩු සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි ෙව්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (iii) ඉහත එක් එක් අධිකරණෙය් චූදිතයන්, වැරදිකරුවන් වූ නඩු සංඛ්යාව, පැවරූ මුළු නඩු සංඛ්යාෙව් පතිශතයක් ෙලස පහත පරිදි ෙව්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ආ)  පැන ෙනොනඟි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් අවසර 

ඇතිව අපි විසින් අත්සන් කර ඔබතුමා ෙවත ලැෙබන්නට සැලැස්වූ 
මුදල් ඇමතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට දිනයක් 
ලබාදීමට ඔබතුමා නියමයක් කරනවාද  නැද්ද කියලා දැන 
ගැනීමටයි ෙම් විමසන්ෙන්.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

සාකච්ඡා කළා. ගරු සභානායකතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අදහස් 
පකාශ කළා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමවර අය වැයට 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයක් දැන් ලැබිලා 
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවක විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන 
ඒම විහිළුවක්. [බාධා කිරීම්] අෙනක් කාරණය ගරු 
කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] Let me finish.  

2031 2032 

2012 2013 2014 

මහාධිකරණය වරදකරුවන් බවට 
ඔප්පු වූ සංඛ්යාව 

මහාධිකරණය වරදකරුවන් බවට ඔප්පු 
වූ සංඛ්යාව 

මහාධිකරණය වරදකරුවන් බවට 
ඔප්පු වූ සංඛ්යාව 

අනුරාධපුරය - අනුරාධපුරය 46 මහනුවර 34 

මහනුවර 34 රත්නපුර 32 අනුරාධපුරය 79 

කුරුණෑගල 34 ගම්පහ 35 කුරුණෑගල 11 

ෙපොෙළොන්නරුව 26 මහනුවර 26 රත්නපුර 17 

ෙකොළඹ 10 ෙපොෙළොන්නරුව 35 ෙපොෙළොන්නරුව 10 

ගම්පහ 16 කුරුණෑගල 23 ගම්පහ 10 

කළුතර 21 ෙකොළඹ 27 ෙකොළඹ 08 

කෑගල්ල 08 අවිස්සාෙව්ල්ල 29 බදුල්ල 13 

ගාල්ල 03 කළුතර 13 ගාල්ල 17 
අවිස්සාෙව්ල්ල 26 මාතර 10 කෑගල්ල 02 

2012 2013 2014 

මහාධිකරණය පතිශතය % මහාධිකරණය පතිශතය % මහාධිකරණය පතිශතය % 

අනුරාධපුරය - අනුරාධපුරය 33 මහනුවර 35 
මහනුවර 48 රත්නපුර 36 අනුරාධපුරය 122 
කුරුණෑගල 57 ගම්පහ 48 කුරුණෑගල 19 
ෙපොෙළොන්නරුව 44 මහනුවර 39 රත්නපුර 39 
ෙකොළඹ 21 ෙපොෙළොන්නරුව 56 ෙපොෙළොන්නරුව 24 
ගම්පහ 41 කුරුණෑගල 38 ගම්පහ 29 
කළුතර 55 ෙකොළඹ 77 ෙකොළඹ 28 
කෑගල්ල 22 අවිස්සාෙව්ල්ල 97 බදුල්ල 45 
ගාල්ල 09 කළුතර 45 ගාල්ල 61 
අවිස්සාෙව්ල්ල 84 මාතර 38 කෑගල්ල 08 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඒ ගැන කථා කරන්න පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම්දී අපි එකඟ වුණා. අවසන් කරන්න, සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා අත්සන් කරලාත් නැහැ. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා අත්සන් කරලාත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඊෙය් අපි ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කළා.  ලබන වර්ෂෙය් නැවතත් ෙම් ගැන කථා කරන්න 
එකඟ වුණා.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනයයි, මුදල් 

අමාත්යවරයාට එෙරහිව ෙගනාපු විශ්වාස භංගයයි එකට සලකා 
බලන්න බැහැ. ඒක වැරදියි. ෙමොකද, අය වැය ෙල්ඛනයට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනම ඡන්දයක් විමසලා අය වැය ෙල්ඛනයට 
පක්ෂපාතීත්වය, අපක්ෂපාතීත්වය විමසා බලනවා. ඒක එක 
ඡන්දයක්. හැබැයි, ඒෙකන් කිසිෙසේත්ම මැෙනන්ෙන් නැහැ, එයින් 
මුදල් අමාත්යවරයාට එෙරහිව විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න බැහැ 
කියලා. ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. විශ්වාස භංගයක් 
ෙගෙනන එක ෙහොඳද, නරකද කියන එක ෙවනම සාකච්ඡාවක්. 
යම් අමාත්යවරෙයකුෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත ෙවනවා.  

අපි උදාහරණයක් හැටියට අධිකරණ ඇමතිතුමා ගනිමු. 
අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවනවා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වුණාට පස්ෙසේ කියන්න බැහැ, අධිකරණ ඇමතිතුමාට එෙරහිව 
විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න බැහැ කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත තමයි ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය. ඒක සම්මත වූ පමණින් කිසිෙසේත්ම අර්ථ කථනය 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ, මුදල් අමාත්යවරයාට එෙරහිව විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න බැහැ කියලා. ඒ නිසා යම් යම් 
අමාත්යවරුන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත වීම හරහා ඒ 
අමාත්යවරුන්ට එෙරහිව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න 
බැහැ කියලා තර්කයක් ෙගොඩ නැඟුෙණොත් අමාත්යවරුන්ට 
කිසිෙසේත්ම විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඊෙය් ඒ ගැන කථා කළා. අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කරනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ඔබතුමා කථා කරනවාද? 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව 
අය වැය ෙයෝජනාවක් කියන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙකෙරහි තිෙබන 
විශ්වාසය පකාශ කිරීමක්. ඒෙකන් පැරදුෙණොත් අගමැතිතුමාත්, 
කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. අන්න, ඒකයි අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන්. අය වැය ගැන විශ්වාසය 
කියන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසයයි. 
ෙමොකද එය කැබිනට් මණ්ඩලය ගන්න තීරණයක්. කැබිනට් 
මණ්ඩලය ඒ ගන්න තීරණයට අන්තිම අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාව 
කියනවා, අය වැයට පක්ෂද, නැද්ද කියලා. ෙමොකද ඒකට මූලික 
සිද්ධාන්තයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කාරණා ෙදකක් මම 
කියන්නම්. පළමුවැනි කාරණය තමයි, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය සාමූහිකව වග කියනවා. 
ෙදවැනි කාරණය තමයි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව ෙම් 
රෙට් ෙපොදු මුදල් පාලනය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ෙම් 
ෙදක එකතු කරෙගන ඒ ගැන අන්තිම තීරණය කැබිනට් මණ්ඩලය 
ගන්න ඕනෑ.  

කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ තීරණය ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාම ආණ්ඩුවට ඕනෑ තරම් ෙවලාව 
තිෙබනවා, ඒ ෙයෝජනාව තුන්වැනි වර කීයවීමට ඉස්ෙසල්ලා 
සංෙශෝධන කුමක්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඒකටයි කාරක සභා අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. එතැනට ඇවිත්, ඊට 
පස්ෙසේ අප අය වැයට පක්ෂව ෙහෝ විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා. ඊට 
පසුව එතැනින් එය ඉවරයි. අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් ආපසු 
අය වැයට විරුද්ධව මුදල් ඇමතිතුමාට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ෙවන කාරණා තිෙබනවා නම් ඕනෑම 
ඇමතිවරෙයකුට විරුද්ධව එෙහම ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න පුළුවන්. 
ඒත් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කියන අන්දමට ආණ්ඩුවට 
විශ්වාසය පකාශ කරන එක අනුව කියා කරනවා. විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවකට මුහුණ ෙදන්න අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
ඒත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ගරු කරලා ඒ අනුවයි අප ෙම් 
කටයුතු ෙගන යන්ෙන්. එච්චරයි මා කියන්ෙන්. 

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් මුළු 
කැබිනට් මණ්ඩලයටමයි. 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් 
කාරණය ආෙව්. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට 
මතක ඇති, හැත්තෑෙදෙක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉදිරිපත් කළාට 
පසුව එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙගනාපු අය වැයට ආණ්ඩුෙව් 
බහුතරයක් විරුද්ධ වුණු නිසා අන්තිමට එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාව ආණ්ඩුෙවන් පිට කරලා සම සමාජ පක්ෂෙය් රැස්වීම් 
ටික හයිඩ් පාර්ක් එෙක් එදා තහනම් කරන්න කියා ඇඳිරි නීතිය 
පවා දැම්මා. අය වැය ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක්. ආණ්ඩුව තමයි 
යන්ෙන්. හැත්තෑෙදෙක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙකොල්වින් ආර්. 
ද සිල්වා මැතිතුමා කළ වගන්තියක් ෙම්ෙකත් තිෙබන්ෙන්. එදා 
මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම පිළිගත්ෙත් නැහැ. අන්තිමට කිව්වා, 
"නැහැ, අපට පිළිගන්න බැහැ" කියා. එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න සිද්ධ වුණා. එතුමා අයින් කළා. 
"මම අයින් වන්ෙන් නැහැ" කියා එතුමා කිව්වා. බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය එතුමාව අයින් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති, ඒකට 
විරුද්ධව හයිඩ් පාර්ක් එෙක් රැස්වීමක් තිබුණා. ඇඳිරි නීතිය දමලා 
එය තහනම් කළා. ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ සිද්ධිෙයන් 
ෙපන්නුෙව්, ෙම්ක ආණ්ඩුව ගැන තිෙබන කාරණයක්, එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා ගැන කාරණයක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. 
අන්න ඒ කාරණය තමයි ෙමතැනත් තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්ෙන් රවි කරුණානායක මහතා ගැන 
ෙනොෙවයි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කළාට පසුව 
ෙකොෙහොමද නැවත ඇවිල්ලා ෙමතැන විවාදයක් තියන්ෙන්? ෙවන 
කාරණයක්-[බාධා කිරීම්]ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, අහ ගන්න. ඒ නිසා  අපි 
ෙකොෙහොමද ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා දැන් කියන්ෙන්, "අපි තුෙනන් 
ෙදකකින් අය වැය අනුමත කළා. දැන් අපි අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ'' කියා. විසර්ජන පනෙත් අය වැය සම්බන්ධෙයන් කියා 
තිෙබනවා. තව ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන් අහන්ෙන්? 
ඕනෑම ඇමතිවරෙයක් ගැන ෙවන කාරණයක් තිෙබනවා නම් 
ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට අපි ඒ ගැන බලන්නම්. ඕනෑ නම් 
විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. නැතිනම් ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද ෙමතැන කියන්ෙන්? 
ෙමතැන ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාෙවන්ම ෙමය ඔප්පු 
ෙවනවාෙන්. එම ෙයෝජනාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන ෙහයින්ද;  

රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණෙයහි පධානතම උපකරණය වන්ෙන් වාර්ෂික 
අය වැය ෙල්ඛනය වන ෙහයින්ද;  
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විසර්ජන පනත වශෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අය වැය හා සම්බන්ධිත මූල්ය අගයන් ඉතා සවිස්තරාත්මකව, විනිවිද 
ෙපෙනන අයුරින්, උපරිම විශ්වාසය රැෙකන පරිදි, සත්ය ෙලස ඉදිරිපත් 
කිරීම මුදල් අමාත්යවරයාෙග් පධානතම යුතුකම හා වගකීම වන ෙහයින්ද; 

මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හා මහ 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන දුර්නිරූපණය සහිත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙමවර 
(2016) ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින්ද; 

2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණය (වගකීම) පනෙත් 13 වැනි 
වගන්තිය පකාරව මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ෙමම ගරු සභාවට 2015 
අෙපේල් 20 වැනි දින පිළිගන්වන ලද 2014 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 85 වැනි 
පිටුෙව් "සාමාන්ය අධ්යාපනය, උසස් අධ්යාපනය හා වෘත්තීය අධ්යාපනය 
යන ක්ෙෂේතයන් සඳහා සමස්ත ආ ෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 164ක් වන 
අතර, 2013 වර්ෂෙය්දී සිදු කළ රුපියල් බිලියන 157ට වඩා රුපියල් 
බිලියන 7ක වැඩි වීමක්" වන ෙහයින්ද; 

"සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් සිදු කළ රාජ්ය ආෙයෝජනය 
රුපියල් බිලියන 117ක් වන අතර, එය 2013 වසෙර් සිදු කළ බිලියන 
108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැඩිවීමක්" වන ෙහයින්ද; 

2016 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවහි II ෙවළුම 218 සහ 219 පිටු අනුව, 2015 
වසෙර්දී සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා වූ පාග්ධන වියදම බිලියන 17.8 සිට 
2016දී රුපියල් බිලියන 18.3 දක්වාත් රුපියල් බිලියන 0.5කින් පමණ 
ඉතා සුළු පමාණයකින් වර්ධනය වී ඇති ෙහයින්ද;  

ශීලංකාෙව් අය වැය ෙල්ඛන ඉතිහාසෙය් අසාමාන්ය හා විස්මිත ෙවනසක් 
ඇති කරමින් 2016 වර්ෂෙය් සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා වන පුනරාවර්තන 
වියදම 278%කින් (2015ට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් බිලියන 44 සිට බිලියන 
167 දක්වා රුපියල් බිලියන 123කින්) ෙරොකට් ෙව්ගෙයන් අසාමාන්ය 
ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති ෙහයින්ද; 

ෙමෙලස අසාමාන්ය හා විස්මයජනක ෙලස පුනරාවර්තන වියදම ඉහළ 
යෑමට බලපෑ පධානතම ෙහේතුව නිදහසින් පසු ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම 
අය වැය ෙල්ඛනයක සඳහන් ෙනොවූ "රාජ්ය ආෙයෝජන පවත්වාෙගන 
යෑෙම් පිරිවැය - ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි" වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
121,352 ෙහවත් රුපියල් බිලියන 121ක ගිණුම් සටහනක් පැවතීම වන 
ෙහයින්ද;  

ෙමය පුනරාවර්තන වියදමක් ෙලස දැක්වුවද 2016 වර්ෂෙය් දී සත්ය 
වශෙයන් වියදම් කරනු ලබන මුදලක් ෙනොවන ෙහයින්ද;  

 2016 වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනයට වියදම් ෙනොකරන රුපියල් ෙකෝටි 1210කට 
අධික මුදලක් පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස සටහන් කිරීෙමන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ව්යාජ ෙලස "පුම්බා ෙපන්වා" ෙමම ගරු 
සභාවට සාවද්ය ෙතොරතුරු හා සංඛ්යා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සභාෙව් 
විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන් අහිමි කරෙගන ඇති ෙහයින්ද;  

තවදුරටත් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් එම ධූරෙය් කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
පිළිබඳව විශ්වාසයක් ෙනොපවතින බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව  ෙයෝජනාව 
සම්මත කරයි.   

අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා කරපු කථාව වැරැදියි 
කියලා දැන් විපක්ෂෙයන් කියනවා. මමත් කිව්වා විපක්ෂෙය් 
ෙයෝජනා පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඇත්ත, නැත්ත 
ෙමොකක්ද කියලා අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කට ෙහොඳම විසඳුම විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ෙනොෙවයි. අපි විෙශේෂ කාරක සභාවක් 
පත් කරලා, ෙම් කාරණා ඇත්තද  වැරැදිද කියලා බලලා ඊට පස්ෙසේ 
වාර්තා කරන්නම්. අපි ඒ සඳහා මාසයක් කල් ෙදමු. අපි ෙම් 
ෙතොරතුරු විෙශේෂ කාරක සභාවකට ඉදිරිපත් කරලා වාර්තාවක් 
ෙදන්න කියන්න. එතෙකොට, එතුමා කියපු කාරණා වැරැදි නම් 
ගතයුතු පියවර ෙමොනවාද කියලා ඇමතිතුමාටයි අපටයි තීරණය 
කරන්න පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි 

ලබන මාසය මුලදී ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අපි ෙම් කාරණය 
ගැන මීට වඩා කාලය නාස්ති කරන්න අවශ්ය  නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ලෑස්තියි, විෙශේෂ කාරක සභාවකට යන්න. කවුද 

අධ්යාපනය කැපුෙව්? කවුද නිදහස් අධ්යාපනය කැපුෙව්? කවුද 
නිදහස්  අධ්යාපනය නැති කෙළේ?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඒක ඔප්පු වුෙණොත් 

ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් ෙවන්න ලෑස්තිද?  [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් ෙවන්න ලෑස්තිද? [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමා ලෑස්තිද? ඔබතුමා ලෑස්ති නම් කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] අපි ලෑස්තියි ඒ කරුණු ෙහොයන්න විෙශේෂ කාරක සභාවක් 
පත් කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නිදහස් අධ්යාපනය කැපුෙව් කවුද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කපපු එක්ෙකනා නැඟිට්ටා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි  විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න ලෑස්තියි.  ඒ කරුණු 

ෙමොනවාද කියලා ෙසොයා බලන්න අපි ලෑස්තියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අපි 

තීරණයක් ගනිමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුරු ෙහෝ වැරැදි නම් එතුමා ඒ වගකීම බාර ගන්න ඕනෑ. 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා වැරැදි නම් එතුමා ඉල්ලා අස් ෙවන්නත්  ඕනෑ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි  ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් නිසායි. ගරු රවි කරුණානායක අමාත්යතුමා 
2016 වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනයට වියදම් ෙනොකරන රුපියල් ෙකෝටි 
1,210කට අධික මුදලක් වියදමක් ෙලස දක්වා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාත් ඉදිරිෙය්දී අපි ඇහුවා, ෙම් ගණන දැක්වූෙව් ෙකොෙහොමද 
කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, ලංකාෙව් පාසල් 11,000ක් පමණ 
තිෙබනවා, ඒ පාසල්වල ඉඩම් සහ ෙගොඩනැඟිලිවල වටිනාකම 
ඇතුළත් කළාය කියලා. ෙම්ෙකන් සම්පූර්ණ ෙනොමඟ යැවීමක් 
ෙවන්ෙන්. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාෙග් ආච්චිෙග් ආච්චි- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඊළඟ පක්ෂ 

නායක රැස්වීෙම්දී කථා කරලා ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. 
ඊෙය් ඔබතුමාත් සිටියා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ කරුණු අසත්යයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්න කැමැතියි, ඒ කාලෙය් 

අධ්යාපනය සඳහා උතුරු පළාතට වුවමනා  මුදල් ලබා දුන්නාද  
කියලා. ඒකත් අපි ෙසොයා බලමු. [බාධා කිරීම්] Was enough 
money given to the Northern Province for their education? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් 

පශ්නය  සාකච්ඡා කරන්න මම දිනයක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ දිනය 
නියම කිරීම ගැන යම් යම් අදහස් පළ කිරීෙමන් පසුව 
එකඟතාවකට පැමිණියා, ජනවාරි මාසෙය් රැස්ෙවලා දිනයක් 
නියම   කරනවා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. අපි ඒ ගැන  කථා කරමු. ඒ නිසා දැන් 

ඒ සඳහා ෙවලාව නාස්ති කරන්න එපා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙවනත් ෙයෝජනා තිෙයන්න පුළුවන්. 

එතුමාෙග් මුදල් ඇමතිතුමා ගැන ෙසොයා බලන්න ෙවනත් ෙයෝජනා 
තිෙයන්න පුළුවන්. අපි ඒවාත් සලකා බලනවා. නමුත් විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාවට දිනයක් අවශ්යයි.  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
කාරණය අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් කළ කාරණා පිළිබඳවයි.  
අය වැෙය් අසත්ය කරුණු ෙහෝ විකෘති කළ කරුණු තිෙබනවාය 
කියලා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට එෙරහිව තිෙබන විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙම්ක. එතෙකොට, ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පදනම් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ තිෙබන කරුණු 
මත. 

ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවතිද්දී, අය වැය ෙදවැනිවර කියවීම  තුෙනන් 
ෙද කක ඡන්දෙයන් සම්මත වුණා.  ඒ කියන්ෙන් 159 ෙදෙනක් ෙම් 
අය වැය ෙයෝජනාවලට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.  [බාධා කිරීම්] ඒක 
නිසා ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව දැන් බල ශූන්යයි.  ඒක බල 
ශූන්යයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි,  

ඒ  කාරණය පිළිබඳව දැන් කථා කරලා අවසානයි. Okay, we take 
the point.  Now, we get on to the day’s Business, please. We 
have time constraints.   

මීළඟට, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මතු වූ කාරණය ගැනත්  යමක් 

කියන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Speaker) 
නැහැ. ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යට ෙත් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම අවශ්ය නැද්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද අපට කාලය අවශ්යයි.  අපි එම කරුණ  ගැන  ජනවාරි 

මාසෙය්දී කථා කරනවා.  ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
පශ්නය ඉදිරිපත්  කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අගමැතිතුමාෙග් - 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න.  එතැනින් එහාට යන්න බැහැ. 
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් තර්කය වුෙණ් - 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමා  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පමණයි.  මම ඔබතුමාට ෙවනම අවස්ථාව ෙදන්නම්.   
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙහොඳ ෙදයක් කියන්ෙන්.   
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.   
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසාන වශෙයන් විනාඩියයි ගන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමාෙග් 

පකාශය වුෙණ් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව කිසිෙසේත් ෙගන ආ 
ෙනොහැකි බවයි.  නමුත් සභානායකතුමා කියනවා ජනවාරි මාසෙය් 
එකතුෙවලා තීරණයක් ෙදනවා කියලා. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ. අපි එකඟ වුණා.  
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ඒක හරි.  නමුත් ඒක ෙගෙනන්න  බැහැ කියලා 

තර්කයක් ෙගෙනනවා නම්  ඒක වැරැදියි. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි.  ගරු මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙව්රැස ්ගඟ ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීෙමන් 

ඇති වී තිෙබන ගැටලු 
ேவரஸ் கங்ைகத் திட்டத் க்கான காணிச் 

சு காிப்பினால் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
PROBLEMS ARISEN DUE TO ACQUISITION OF LANDS FOR 

WERAS GANGA PROJECT 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සථ්ාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙව්රැස් ගඟ වැසි ජල අපවහන 
ව්යාපෘතිය යටෙත් අසාධාරණ ෙලස ඉඩම් පවරා ගැනීම 
ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් පවුල් 2,000කට වැඩි ජනතාවෙග් 
ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙම් වන විට ෙව්රැස් ගඟ වැසි ජලය අපවහන හා පරිසර 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා යැයි පවසමින් 
ෙබොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල, මහරගම, ෙදල්කඳ ආශිත පෙද්ශවල 
විශාල කුඹුරු පමාණයක් සහ එළවලු ඇතුළු වගා කටයුතු සිදු 
කරන බිම් පමාණයක් ෙමන්ම කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත 
සඳහාද, ෙවෙළඳ කටයුතු සඳහාද ෙයොදා ෙගන ඇති බිම් 
පමාණයක් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනත යටෙත් අත්පත් කර 
ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් වන විට ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීෙම් නිලධාරින් ඉඩම්වලට ඇතුළු වී මායිම් ගල් 
පිහිටුවමින් ඉඩම් හිමියන්ෙග් විෙරෝධයත් ෙනොතකා කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා. සැබැවින්ම, වැසි ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු 
පරිදි ඇළ ෙව්ලි සංවර්ධනය කරන්ෙන් නම් ජනතාවෙග් කිසිදු 
විෙරෝධයක් නැහැ. එෙහත් ඔවුනට හැ  ෙඟන පරිදි ෙම් සිදු 
කරන්ෙන් වැසි ජලය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්ය බිම් 
ලබා ගනු ෙවනුවට සංචාරක කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් තැනින් 
තැන වැව් සකස් කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක වීමයි. ඒ වැසි 
ජලය කළමනාකරණය කිරීමක් ෙනොව, ෙවනත් සැඟවුණු 
අවශ්යතාවක් බව ඔවුන් පවසනවා. එවැනි අවශ්යතාවක් ඇත්ෙත් 
නම්, ආණ්ඩුව කළ යුත්ෙත් ඒ බව ෙනොසඟවා පකාශ කර එවන් 
ව්යාපෘතියක් ෙලස ෙමය නම් ෙකොට නිසි පරිදි ඉඩම් හිමියන්ට 
සාධාරණ වන්දි ෙගවා ඉඩම් ලබා ගැනීමයි.  

ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න විෙරෝධයක් ෙනොෙවයි ඒ අයෙග් 
තිෙබන්ෙන්. අත්පත් කර ගැනීෙම් කාරණය  සංචාරක 
ව්යාපෘතියක් බවට පත් කරන්න. ඒ කාරණය කියලා ඉඩම් පවරා 
ගන්න කියන ෙයෝජනාව තමයි ඔවුන්ෙග් තිෙබන්ෙන්.  

එෙහත්, එවැනි ස්වරූපයක් ෙමම ව්යාපෘතීන් තුළ මුල සිටම 
දකින්නට ලැබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව විසින් සිදු කෙළේ 
බලහත්කාර රාජ්ය බලය පාවිච්චි කරමින් ඉඩම් හිමියන් බිය 
ගන්වා, වන්දි ෙගවීමක් සිදු ෙනොකර තම අභිමතයට අනුව ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි පසු 
ගිය කාලය පුරාවට රට පුරාම ජනතාවෙග් ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් 
අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු ෙවනවා අපි දැක්කා.  හමුදාව ෙයදවීම  
ආදී කරුණු හරහා තමයි එදා ඉඩම් අත්පත් කර ගත්ෙත්. 
ෙමතැනටත් එවැනි මැදිහත්වීමක් තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 460 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 
ෙදවැනි වගන්තිය යටෙත් කරනු ලබන දැන්වීමකින් පමණක් 
ෙපෞද්ගලික හිමිකම යටෙත් වූ ෙමම ඉඩම් රජය සන්තක කර 
ගැනීමට ආණ්ඩුව කියා කර තිබුණා. ඒ අනුව ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් විශාල භූමි පමාණයක් එහි අයිතිකරුවන්ට අහිමි 
ෙකරුණා. සංවර්ධන කටයුතුවලට අදාළ පවරාගැනීම්වලදී 
ෙකෙරන වන්දි ලබා දීෙම්දී කළ යුතු අවම සාකච්ඡා තත්ත්වයක් 
ෙහෝ ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට ලබා දී තිබුෙණ් නැහැ. එය ඉතාම 
අසාධාරණ තත්ත්වයක්. ෙම් වන විට ඔවුනට දැනගන්න 
තිෙබන්ෙන්, අත් පත් කරගත් ඉඩම් පර්චසයකට රුපියල් 3,500ක් 
වැනි ඉතාම ෙසොච්චම් වන්දි මුදලක් ලබා දීමට නියමිත බවයි. ඉඩම් 
ආෙයෝජන ෙවනුෙවන් විෙද්ශිකයන් සඳහා සියයට සියෙය් බද්ද 
ඉවත් කර ඇති ආණ්ඩුව විෙදස්ගතව ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය ලබා 
එරට ගුවන් ගමන් බලපතයකින් ලංකාවට පැමි ණියෙහොත්, 
ඔවුන්ටද විෙද්ශිකයන් ෙලස සලකා සහන මිලට ඉඩම් ලබා දීමට 
සූදානම්. එෙහත් තමන්ට තිබූ ඉඩම් අයිතිය අහිමි කරන ලද 
ජනතාවට රුපියල් 3,500කින් සෑහීමකට පත් වන ෙලසට බල 
 කිරීම ඉතාම අසාධාරණයි. 

පරිසරය අලංකාර කිරීම ෙහෝ සංචාරක අවශ්යතාවන් ෙහෝ 
වාණිජ අවශ්යතාවන් ෙලස ෙමම ඉඩම් අත් පත් කරගන්ෙන් නම්, 
ඒ සඳහා ඉඩම්වලට නිසි ෙලස වන්දි ෙගවීමක් සිදු කළ යුතුයි. 
තවද, ජලය බැස යෑමට අවහිර වී ඇති පධාන සාධකය ෙලස 
සැලකිය යුතු ෙබොල්ෙගොඩ ග ෙඟ් ෙකොටසක් ෙලස සැලෙකන 
ෙව්රැස් ගඟ සංවර්ධනයට පියවර ෙනොෙගන අවිධිමත් ෙලස තැන් 
තැන්වල ජලය රැස් කරගැනීෙමන් අවට පෙද්ශවල ජීවත් වන 
ජනතාවට ෙනොෙයක් ගැටලුවලට මුහුණ පෑමට සිදු වන බව 
ෙමෙතක් ෙමවැනි ව්යාපෘති කියාත්මක වූ ස්ථාන හරහා පැහැදිලි 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ළිං වතුර පාවිච්චි කරන ජනතාවට එම වතුර 
නියමිත පමිතිෙයන් ෙතොර වීමට ඇති ඉඩ කඩ ඉතාම විශාලයි. 
විෙශේෂෙයන් වැසිකිළි වළවල් උතුරා යෑම නිසා පාරිසරික හා 
ෙසෞඛ්ය ගැටලුවලට මුහුණ පෑමට ඔවුන්ට සිදු වීම ෙපන්වා දිය 
හැකිය. එෙසේම ෙමම ව්යාපෘතිය නිසි පාරිසරික අධ්යයනයකින් 
ෙතොරව සිදු වන බවට මහ ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් 
පවතිනවා. ෙම් තත්ත්වය අනුව පහත ගැටලුවලට ගරු ඇමතිතුමා 
පිළිතුරු ලබා ෙද්වි යැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 

1.  ෙව්රැස ් ගඟ වැසි ජලය අපවහනය හා පරිසර වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය් අරමුණු ෙමොනවාද?  

2.  ෙම් පිළිබඳව විධිමත් පාරිසරික අධ්යයනයක් සිදු කර ඇද්ද? 
එය මහ ජනතාවට දැනගැනීමට සලසව්න්ෙන්ද? ෙම් 
ෙහේතුෙවන් පෙද්ශවාසින්ට ෙසෞඛ්යමය ගැටලු ඇති 
ෙනොවන බවට සහතික වන්ෙන්ද?  

3.  ෙමම ව්යාපෘතිය යටෙත් අත් පත් කරගන්නා ලද ඉඩම් 
අයත් ගාම ෙසේවා වසම් ෙමොනවාද? අත් පත් කරෙගන ඇති 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද?  

4.  ෙමම ව්යාපෘතිය යටෙත් ඉඩම් අත් පත් කරගැනීෙම් හා 
වන්දි ලබා දීෙම්ත්, වන්දි මුදල තීරණය කිරීෙම්ත් 
කමෙව්දය කුමක්ද? එක් පර්චසයකට ලබා ෙදනු ලබන 
උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල කවෙර්ද?  

5.  ලැෙබන වන්දි මුදල පිළිබඳ සෑහීමකට පත් ෙනොවන ඉඩම් 
හිමියන්ට සාධාරණ වන්දියක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව තවත් කාරණයක් ෙකෙර් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මම පසු ගිය 2වන දා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නයක් 
ෙයොමු කළා. පසු ගිය දාත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 
කිව්වා ඒකට පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා කියලා. නමුත් මා දන්ෙන් 
නැහැ සභානායකතුමාට දැන් ෙම් ගැන අවෙබෝධයක්වත් 
තිෙබනවාද කියලා. 2වන දා අසන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) 
යටෙත් වූ පශ්නයකට අද වන ෙතක් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න සමත් 
ෙවලා නැහැ. ගරු ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න නඟා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
එවැනි පකාශයක් පිළිබඳව ආණ්ඩුව දක්වන්ෙන් ෙමවැනි 
ආකල්පයක් නම් ෙමවැනි පකාශ කිරීෙමන් කිසි පලක් නැහැ. සති 
ෙදකකට වඩා වැඩි කාලයක් ෙමයට ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයට 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමා ෙම් කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදනවාද? ෙම් අවස්ථාෙව් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ ෙවනුෙවන් ෙහට පිළිතුර 

ෙදනවා.  
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් 

පිළිබඳව ඇසීමට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පක්ෂ 
නායකයින්ට තිෙබන අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගනිමින් ෙකොළඹ 
නගරෙය්, ෙව්රැස් ගඟ ව්යාපෘතිය පිළිබඳව පශ්නයක් නැඟීම 
පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අංක 1 සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේය. 
ෙකොළඹ හා තදාසන්න පෙද්ශවල ශීඝෙයන් සිදු වන 
නාගරීකරණය හා සැලසුමකින් ෙතොරව සිදු වන ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම 
නිසා ඉතාම සුළු වර්ෂාවකදී පවා ගංවතුර තර්ජන ඇති වීෙම් 
තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිෙබනවා. එම පෙද්ශ අතරින් නුෙග්ෙගොඩ, 
රත්තනපිටිය, ෙබොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල හා ෙව්රහැර යන 
පෙද්ශවල ඇති වන ජල ගැලීම්වලට පිළියමක් ෙලස ගංවතුර 
පාලනය කිරීෙම් මූලික අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා ෙව්රැස් ගඟ 
වැසි ජලාපවහන හා පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙමමඟින් පවතින ඇළ 
මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීමද, ඇළ ඉවුරු ආරක්ෂා කිරීමද, ගංවතුර 
රැඳවුම් පෙද්ශ ආරක්ෂා කරමින් ජලාශ ඉදි කිරීමද, දැනට පවතින 
ෙබෝක්කු හා පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම හා නව ෙබෝක්කු හා පාලම් 
ඉදි කිරීමද සිදු කරනු ලැෙබ්. දැනට ඉටු කර ඇත්ෙත් 
ව්යාපෘතිෙයන් සියයට 20ක පමණ පෙද්ශයක් වන අතර, එය 
නගරාසන්න පෙද්ශයක් ද ෙව්.  

එමඟින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අස්වැද්දීමට ෙනොහැකි වූ 
පැපිලියාන පහත් බිම් පෙද්ශෙය් පුරන් කුඹුරු අක්කර 20කට 
ආසන්න පමාණයක් නැවත අස්වැද්දීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු 
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කිරීමත්, ෙපර සිට කුඹුරු වගා කළද, නිසි ආකාරෙයන් කුඹුරු 
වගාවට ෙයොදා ගැනීමට අවශ්ය පහසුකම් සපයා ෙදමින් පිල්ලෑව 
පන්සල ආසන්නෙය් කුඹුරු අක්කර 37ක් පමණ පමාණයක්ද නිසි 
පරිදි ඇළෙව්ලි සකස් ෙකොට සාර්ථකව අස්වැද්දවීමත්, ෙම් තුළින් 
ෙද්ශීය වී වර්ග හඳුන්වා දී ස්වභාවික ෙපොෙහොර භාවිතා කිරීමට දිරි 
ගැන්වීමත් අප විසින් සිදු ෙකොට ඇත.  

ෙමම ව්යාපෘතිෙය් මූලික අරමුණ ගංවතුර හා ජල ගැලීම් 
පාලනය කිරීම ෙව්. ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීම හා 
අලුෙතන් ඇළ මාර්ග ඉදි කිරීමද, ඇළ මාර්ග ආශිත හඳුනා ගත් 
පහත් බිම් ජල රක්ෂිත පෙද්ශ ෙලස ආරක්ෂා කිරීමද, පෙද්ශෙය් 
ගංවතුර තර්ජනය අවම කිරීම ද ෙම් ව්යාපෘතිෙය් අරමුණු අතර ෙව්. 
ඒ තුළින් පෙද්ශ වාසීන්ට ගංවතුර නිසා සිදු වන අවහිරතා සහ 
අනිසි බලපෑම් ද ශූන්ය ෙව්. ෙම් තුළින් අධික වැසි සමයන්හිදී ඇති 
වන ජල ගැලීම් නිසා මහජනයාට සිදු වන පීඩාව මඟ හැරවීමට 
රජය මඟින් වියදම් කළ යුතු මුදල් ඉතුරු වන අතර, ව්යාපෘති බල 
පෙද්ශය ජල ගැලීම්වලින් ෙතොර කලාපයක් වීෙමන් පෙද්ශෙය් 
ඉඩම්වල වටිනාකම ඉහළ යාෙම් පතිලාභයක්ද ඇති ෙව්. ජල 
රක්ෂිත වශෙයන් පෙද්ශෙය් වගුරු, ෙගොෙහොරු හා පුරන් කුඹුරු 
රජයට අත් කර ෙගන ජල රැඳවුම් පෙද්ශයක් ෙලස තබා 
ගැනීෙමන් භූගත ජල මට්ටම නිසි පරිදි පවත්වා ෙගන යාමට 
ඉමහත් රුකුලක් වන අතර, ඒ තුළින් වාතෙය් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් 
හා ඔක්සිජන් වායු තුලනය තුළින් වාතය පිරිසිදු වීමත්, පාරිසරික 
උෂ්ණත්වය පාලනය වීමත්, ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා වීමත් සිදු 
ෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් සියයට 30ක් 
පහත් බිම් පෙද්ශ. ඒ වගුරු පෙද්ශ පසු ගිය දශක තුනක පමණ 
කාලය තුළ සියයට 50කට අධික පමාණයකින් හානියට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වගුරුවලින් සිදු වන පාරිසරික 
ආරක්ෂාව අපි නිසියාකාරෙයන් ඇගයීමකට ලක් කරලා 
තිෙබනවා. 

අද ෙකොළඹ නගරෙය් උෂ්ණත්වය අංශක පහකින් පමණ 
පාලනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් පහත් බිම් පෙද්ශ නිසායි. ඒ නිසා 
ෙම් පහත් බිම් පෙද්ශ විනාශ කිරීමට අෙප් කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒ 
සඳහා බලහත්කාරෙයන් කියා කිරීමට කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව කර තිෙබන නූතන සමීක්ෂණ අනුව සෑම 
ෙහක්ෙටයාරයකින්ම ආසන්න වශෙයන් රුපියල් මිලියන පහක 
පමණ වාර්ෂික පාරිසරික පතිදානයක්, වායුව පිරිසිදු කිරීෙමන්, 
ජලය පිරිසිදු කිරීෙමන් හා ෛජව විවිධත්වයට ඉඩ කඩ ලබා 
දීෙමන් සිදු ෙකෙරනවා. ෙව්රැස් ගඟ ව්යාපෘතිෙය් අරමුණ වන්ෙන්, 
එය වැඩිදියුණු කිරීමයි. 

 ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අංක 2 සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේය.  

 ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව 
විසින් 2003 වර්ෂෙය්දී ජපන් මිතත්ව සහෙයෝගීතා පදනෙම් - 
JICA - සහෙයෝගය ඇතිව ෙකොළඹ අග නගරය සඳහා පරිපූර්ණ 
ජලාපවහන සැලැස්මක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ යට ෙත් 
ෙබොල්ෙගොඩ උප ෙපෝෂක පෙද්ශයක් වන ෙව්රැස් ගඟ ෙදෝණිය, ගං 
වතුර පාලනය කිරීම පිණිස දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු 
කලාපයක් වශෙයන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය්දී 
 ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති වූ අධික වර්ෂාෙවන් ව්යාපෘති බල පෙද්ශය 
වන කැස්බෑව, මහරගම, ෙදහිවල, රත්මලාන, ෙමොරටුව යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සම්පූර්ණෙයන්ම ජල ගැලීම්වලට 
ලක්වීම ෙහේතුෙවන් ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට 
සිදු වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 120 මාර්ගෙය් අඩි හයක් උසට වතුර 
තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට අපට හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා තමයි, එවකට 

නාගරික සංවර්ධන ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කෙළේ. ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එම පෙද්ශවල තිබුණු 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන එතුමන්ලා සාක්ෂි දරනවා 
ඇති.  

ව්යාපෘති සැලසුම්වලට අනුව ගං වතුර පාලනය කිරීෙම් අරමුණ 
ඉටු කර ගැනීම සඳහා මූලික ශක්යතා වාර්තාවක් පිළිෙයල ෙකොට, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 2012 
වර්ෂෙය්දී ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව පරිසර ඇගයීමකින් 
ෙතොරව ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරනවා කියන එක අමූලික අසත්යයක්. 
ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා පිළිෙයල කර ඇති ශක්යතා වාර්තාව මහ 
ජනතාවට දැන ගැනීමට සලස්වන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ  ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැනට එම පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙගන්වා 

ඒ අයට ෙම් කරුණු ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් 
අදහස් දැන ෙගනත් තිෙබනවා. ඒ ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ වාර්තාව 
අවශ්ය නම්, අපට පුළුවන් එම වාර්තාව අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල ෙවත ලබා ෙදන්න.  

ඉතා සුළු වර්ෂාවකදී පවා ජල ගැලීම්වලට ලක් ෙවන ෙම් 
පෙද්ශය දැඩි ෙසෞඛ්ය ගැටලුවලට මින් ෙපර මුහුණ පා තිෙබනවා. 
ෙව්රැස් ගඟ වැසි ජලය අපවහන හා පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක වීම මඟින් පෙද්ශෙය් ජල ගැලීම් පාලනය 
කිරීම දැන් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් වසර, ඉතාම අධිකව වැසි ලැබුණු වසරක්. නමුත් ඒ 
පෙද්ශෙය් තිබුණු පිරිෙවන පාර, රත්තනපිටිය ආදි පෙද්ශවල ඒ ගං 
වතුර උවදුර සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ පාලනය ෙනොවුණත්, 
සැලකිය යුතු පමාණයකින් පාලනය කිරීමට ෙව්රැස් ගඟ ව්යාපෘතිය 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 ෙම් අතර, එම  පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය හා ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමත්, ජලය ආශිතව ෙබෝවන ෙඩංගු වැනි 
මාරාන්තික ෙරෝග මඟින් ජන ජීවිතයට සිදු වන හානි අවම කිරීමත් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අර අත් හැර දමන ලද කුඹුරු සහ 
ෙදල්කඳ පැත්ෙත් කැළි කසළවලින් ගහනව පැවැති පාරවල් 
සියල්ලම අපි පිළිසකර කිරීම නිසා අද ඒවා පාලනය කිරීමට අපට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාව ලැෙබනවා. ෙමොකද, මූලික ජල පද්ධතියට  ෙමයින් 
ලැෙබන පිටිවහල නිසා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අංක 3 සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේය.   

වර්ග කිෙලෝමීටර් 55.5 ක වපසරියකින් සමන්විත වූ  ව්යාපෘති 
පෙද්ශය තුළ  පතිලාභ ලබන  ගාම නිලධාරි වසම්  පහත පරිදි ෙව්. 

535 B,  දිවුලපිටිය බටහිර; 535D, දිවුලපිටිය නැ ෙඟනහිර;  
526D, ජම්බුගසම්ුල්ල; 535 C, පැපිලියාන නැ ෙඟනහිර; 537B, 
ෙකොහුවල, 537 A, දුටුගැමුණු;  519C, පාෙගොඩ නැ ෙඟනහිර ; 
526A, ගංෙගොඩවිල  දකුණ; 526, ගංෙගොඩවිල  උතුර ; 526 
B,ගංගාඩවිල දකුණ; 533A, ;රත්තනපිටිය; 535A, ෙබල්ලන්විල; 
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533F, ෙබොරලැස්ගමුව බටහිර C; 533A,ෙබොරලැස්ගමුව  
නැ ෙඟනහිර; 533B, ෙබොරලැස්ගමුව බටහිරA; 533, 
ෙබොරලැස්ගමුව  නැ ෙඟනහිර A; 533C,එෙගොඩවත්ත; 
527,නාවින්න; 539/42/B ,කවුඩාන නැ ෙඟනහිර; 533, 
ෙබොරලැස්ගමුව බටහිර D;  577A,ෙව්රහැර උතුර; 577A, 
ෙව්රහැර දකුණ ; 578, කටුවාවල උතුර; 579, නීලම්මහර; 575, 
ෙබෝකුන්දර; 576B, තුම්ෙබෝවිල දකුණ; 576A,තුම්ෙබෝවිල 
උතුර;574, මාෙප් උතුර; 580, නිවන්තිඩිය; 532A,ෙගොඩිගමුව 
දකුණ; 551,කටුබැද්ද; 551B, තුඩුවාමුල්ල; 549A,ෙබොරුපන. 

ව්යාපෘතිය  යටෙත් සංවර්ධනය කරනු  ලබන  ඇල මාර්ග 
ආශිතව ෙහක්ෙටයාර් 372ක (අක්කර 919ක) භූමි පමාණයක් ජල 
රක්ෂිතයක් වශෙයන්  තබාගත යුතු බව ව්යාපෘති ශක්යතා  
වාර්තාෙව් සඳහන්  ෙවනවා. ඒ යටෙත් ව්යාපෘතිය  මඟින් 
සංවර්ධනය කරනු ලබන ඇල මාර්ග ආශිතව වගුරු ඉඩම් හා 
කුඹුරු  ඉඩම්  සුළු පමාණයක් රජයට  අත්පත් කර ගැනීමට  ශී 
ලංකා  ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම්  සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  ෙමම ඉඩම්වල අයිතිය සම්පූර්ණයන්ම 
රජය සතු වන අතර ව්යාපෘතිෙය් අරමුණු හැර  ෙවනත් කිසිදු 
කටයුත්තක් සඳහා  එම ඉඩම්  ෙයොදා  ගන්ෙන් නැහැ. ව්යාපෘතිෙය් 
අරමුණ  වන ගංවතුර පාලනය කිරීම. සංචාරක ව්යාපාරය එෙසේ 
නැත්නම් ෙවනත් ව්යාපාරික කටයුත්තක් සඳහා ෙමම ඉඩම් 
කිසිෙසේත් භාවිත කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් සඳහා පෙද්ශවාසින් සමඟ අපි  දැන් සංවාදයක්  
ආරම්භ කර තිෙබනවා. අතීතෙය් යම් යම් වැරදි තිබුණා නම් ඒවා 
නිවැරදි කර ගන්නට  අපි කියා කරනවා. විෙශේෂෙයන් ඉඩම් 
පිළිබඳව  ඇති ෙවලා තිබුණු ගැටලුවලට අපි  මැදිහත්  ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙදල්කඳ විහාරස්ථානයකට බලපෑමක්  තිබුණා. ඒ 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් එක්ක කථා කර අපි එම විහාරස්ථානය 
ෙවනත් තැනක ස්ථාපනය කරන්නට කටයුතු ෙයොදා ගත්තා, 
ෙමොකද, 138 බස් මාර්ග යට ජල ගැලීම්වලින් බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබන නිසා.   ඒ වාෙග්ම අපි තරාතිරම ෙනොබලා කියා කර 
තිෙබනවා.  ෙමම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම්දී  ෙද්ශපාලන 
වශෙයන්, සමාජ වශෙයන්, ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් හිටපු ඉතාම 
බලවන්ත පිරිස්වල ඉඩම් පවා අපි අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකද, නීතිය සැමට සමව කියාත්මක කිරීමට අපි වගකීෙමන්  
බැඳී සිටින නිසා.  දැනට අපි අක්කර 508ක් ෙහක්ෙටයාර්  
230ක්පමණ  අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අංක 4 සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේය.  

ව්යාපෘතිය යටෙත් වන  ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම්  සියල්ල 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් පතිපාදන යටෙත්  අපට 
තිෙබන බලය මත සිදු කරනු ලැෙබ්. එම පන ෙත් 45,  46 වන 
වගන්ති පකාර වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලබන්ෙන් තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්. ඉඩෙම් භුක්තිය රජය ෙවත භාර ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අදාළ  ඉඩම් 
ෙකොටස් සඳහා පිළිෙයල කරනු ලබන තත්ව වාර්තා පදනම් කර 
ෙගන  වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලබන අතර,   එම තක්ෙසේරුව 
මත  ඉඩම්  අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 17 වන වගන්තිය පකාර 
වන්දි පදාන දැන්වීම් ඉඩම් හිමියන් ෙවත  ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් 
ව්යාපෘතිෙය්  ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් නිලධාරි විසින් යවනු 
ලබයි.   එම තක්ෙසේරුව පිළිබඳව ඉඩම් හිමියන් සෑහීමකට පත්  
ෙනොවන අවස්ථාවලදී  වන්දි පදාන දැන්වීෙම් සඳහන් කර ඇති 
පරිදි  වන්දි මුදල වැඩි කර ගැනීම සඳහා අභියාචනයක් ගරු ඉඩම්  
ඇමතිතුමා විසින් පත් කරනු ලබන නීතිඥවරුන්ෙගන් හා  
තක්ෙසේරුකරුවන්ෙගන් සමන්විත ඉඩම් අත් කර ගැනීෙම් 
සමාෙලෝචන මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිමය 

පතිපාදනයක් අත්කර ගැනීෙම්  පනත මඟින්  ඉඩම් හිමියාට සලසා 
දී ඇත. ඉඩම් හිමියා විසින් ඉදිරිපත්කර ඇති අභියාචනා 
සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් සමාෙලෝචන 
මණ්ඩලය ලබා ෙදන  තීරණෙයහි  යම්  නීතිමය අඩුපාඩුවක් සිදු වී 
ඇතැයි ඉඩම් හිමියා සලකන අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව 
අභියාචනාධිකරණයට  නඩු ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවසථ්ාවක් අත්කර ගැනීෙම්  පනත මඟින් ඉඩම් හිමියාට සලසා දී 
ඇත. ඉහත ෙතොරතුරු අනුව රජයට පවරා ෙගන ඇති ඉඩමකට 
 ෙගවිය යුතු  වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලබන්ෙන්  පධාන  
තක්ෙසේරුකරු බැවින් පර්චස් එකකට ෙගවන වන්දි මුදල  
ෙකොපමණද යන්න සඳහන් කිරීමට  අපහසුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට රජෙය් තක්ෙසේරුකරුවන් විසින් 
කරන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් ඉඩම්වල සාමාන්ය මිල පිළිබඳව අදහසක් 
අරෙගන ඒ මිලට ගැළෙපන ආකාරයට මුදල තීරණය කිරීමයි. ඒ 
අනුව, අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ වගා කර නැති ඉඩම්වලට එක 
විධියකටත්, වාණිජමය වශෙයන් ෙයොදාෙගන තිෙබන ඉඩම්වලට 
තවත් විධියකටත් ඔවුන් කියා කරනු ලබනවා.  

අපි ඉදිරි කාලෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, -කැබිනට් 
මණ්ඩලයටත් දැනුම් දීලා, අපි අවසර ඉල්ලා තිෙබනවා- 
විෙශේෂෙයන් නාගරික ස්ථානවල පවා ජල ගැලීම් කටයුතු පාලනය 
කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් අවශ්ය ෙවනවා නම්, 
වාණිජ වටිනාකම් ෙගවීමට  හැකි වන පරිදි "ලාක් සහ සුපර් ලාක්" 
කමය අනුගමනය කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අංක 5 සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේය.  

  රජය ෙවත අත්කර ගන්නා ලද ඉඩම් ෙකොටස් ෙවනුෙවන් 
ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් 17ෙවනි වගන්තිය යටෙත් පදානය 
කරනු ලබන වන්දි මුදල පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙනොවන්ෙන් නම් 
ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි සමාෙලෝචන මණ්ඩලයට අභි යාචනයක් 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවක් පනත මඟින් සලසා දී ඇත. වන්දි 
මුදලට අමතරව ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් 63ෙවනි වගන්තිය 
යටෙත් ගරු ඉඩම් ඇමතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද 2009.01.20 
දිනැති 1585/7 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කර ඇති 
ෙරගුලාසිවලට අනුව වන්දි මුදලට අමතරව ඉඩම් හිමියන්ට ඇති 
වන බාධාවීම් සඳහා අමතර වන්දි මුදලක් ලබා ගැනීමටද ඉඩම් 
හිමියන්ට අවස්ථාවක් සැලසී තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, සෑෙහන ෙවලාවක් 

ගතෙවලා තිෙබන නිසා- 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මිනිත්තු 5යි ගන්ෙන්. ෙමොකද, 

ෙම්ක මෙග් පෙද්ශයට බලපාන පශ්නයක්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා ෙමම ව්යාපෘතිය දිගටම පවත්වාෙගන යාම පිළිබඳව. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය රජයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කළාට පසුව, එතුමා කිව්වා වාෙග් අද ගංවතුර පාලනය 
සියයට 90ක් පමණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. තව සුළු පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත් අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් ඉඩම්වලට ෙගවීෙම්දී 
"ලාක් සහ සුපර් ලාක්" කමයට ෙගවන්න. එතෙකොට ෙකොළඹ - 
නුවර පාරට ෙගව්වා වාෙග් ඒ අයටත් යම්කිසි මුදලක් ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. 

ෙමතැන අලුත් අතුරු පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා 
කරදියාන කුණු වළ ගැන. ෙම් ෙමොනවා කළත් එතැනින් විශාල 
පාරිසරික හානියක් ෙවනවා. නඩු තීන්දුවක් අනුව ආයතන 
කිහිපයකට පමණයි එතැනට කුණු දාන්නට දීලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ඒ නීතිය අබිබවා ගිහින් දැන් ෙවනත් ආයතනත් එතැනට 
කුණු දානවා. ඒ නිසා අමාත්යතුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න. 
ෙමොනවා සංවර්ධනය කළත් කරදියාෙන් කුණු වළ නිසා 
ෙබොල්ෙගොඩ ගඟටත්, ඒ පළාතටත් වන පරිසර හානිය ඉතා 
විශාලයි. ඒ පිළිබඳව කඩිනම් පියවරක් ගන්න. ඒ සඳහා පියවරක් 
පසු ගිය කාලෙය් අරෙගන තිබුණා. එක්ෙකෝ ඒ පියවර කියාත්මක 
කරන්න, එෙහම නැත්නම් ඒ සඳහා විකල්ප පියවරක් ගන්න 
කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ෙදනවාද? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුරු ෙදනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම් වැනි 
කාරණාවලදී පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙයක් ආකාරෙය් ගැටලු, ගැටුම් 
පැන නැඟුණා. අපි අනුගමනය කරන පතිපත්තිය පධාන 
වශෙයන්ම මහජන සහාගිත්ව සංවර්ධනයයි. මහ ජනයාෙග් 
කැමැත්ත, මහජන සහභාගිත්වය, මහජන දැනුවත් කිරීම හරහා 
තමයි අපි ඒ කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.  

කරදියාන කසළ පිළිබඳව සෑෙහන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
දැනට ඒ කසළ ව්යාපෘතිය පරිපාලනය කරන්ෙන් බස්නාහිර පළාත් 
සභාවට අයිති කසළ කළමනාකරණ අධිකාරිය විසින්. ඒ සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් යුතුව අපි 
නිලධාරින්ෙග් කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, කරදියාන සහ ෙකොෙලොන්නාව කසළ කඳු සියල්ලම 
පිළිබඳව සැලකිල්ලට ෙගන ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. 
මූලික වශෙයන්ම කසළවලට වග කිව යුතු වන්ෙන් අදාළ පළාත් 
පාලන ආයතනයි. ෙකොෙලොන්නාෙව් පශ්නයට ෙබොෙහෝ දුරට 
මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ නගර සභාවයි. කරදියාන 
කසළ කන්දට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙමොරටුව, ෙදහිවල-
ගල්කිස්ස සහ අවට පෙද්ශවල නගර සභා සහ මහ නගර සභා. ඒ 
මහ නගර සභාත්, නගර සභාත්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශයත්, පරිසර අමාත්යාංශයත්, ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර 
පළාත් සභාවත් සම්බන්ධ කර ෙගන ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් 
සකස් කර ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි එය කියාත්මක කරනවා. 
සියලුම ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙමවරවත් ෙම් ගැටලු විසඳීම සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද, "ෙකොළඹ කුණු අපට එපා"යි කියන සටන් පාඨය 

නිසා තමයි අද ෙම් මුළු පෙද්ශයම විනාශ වන මට්ටමට ෙම් කසළ 
පශ්නය දුරදිග ගිෙය්. එය විසඳා ගැනීම සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  

 
 
 

වරපසාද  ෙයෝජනා 
சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

 

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී තර්ජනය කිරීම 
பாரா மன்றச் சபாமண்டபத்தி ள் அச்சு த்தல் 

வி த்தைம  
 THREATS POSED INSIDE THE CHAMBER  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the question of privilege arising out of the matter raised by the 
Hon. Mujibur Rahuman, M.P. on 12th December, 2015 in 
Parliament to the effect that his privileges have been infringed, be 
referred to the Committee on Privileges under Standing Order No. 
127 of the Parliament." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 

ශී ලංකා වෘත්තීයෙව්දී බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ெதாழில்சார் வங்கியாளர் சங்கம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL BANKERS-SRI LANKA 
(INCORPORATION) BILL  

 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ලංකා වෘත්තීයෙව්දී බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා 
වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

2047 2048 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත මුදල් අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  நிதி 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Finance for report. 

 
පුරාවසත්ු සුරැකීෙම් සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ெதால்ெபா ட்கைளப் பா காக்கும் ஒ ங்கைமப்  

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
ORGANIZATION OF PROTECTION OF ANTIQUITIES 

(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පුරාවස්තු සුරැකීෙම් සංවිධානය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப  கல்வி 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Education for report. 

ෙකොටසර පියංගල රජමහා විහාරස්ථ සංවර්ධන 
සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ெகாடசர பியங்கல ரஜமகா விஹாரஸ்த 
அபிவி த்திச் சைப (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

KOTASARA PIYANGALA RAJAMAHA VIHARASTHA 
DEVELOPMENT SOCIETY (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙකොටසර පියංගල රජමහා විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව සංස්ථාගත කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

     
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   த்தசாசன 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddhasasana for report. 

 
 

සමසථ් ලංකා භික්ෂු සහෙයෝගිතා සංවර්ධන පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ஐக்கிய இலங்ைக பிக்குமார்க க்கான  அபிவி த்தி 
அைமப் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ALL ISLAND BHIKSHU BENEVOLENT DEVELOPMENT 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Sir, I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the All 
Island Bhikshu Benevolent Development Foundation." 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

2049 2050 

[ගරු  ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා] 
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පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය  කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධශාසන  අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப  த்தசாசன 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddhasasana for report. 
 
 

අතරගල්ල එක්සත් පජා සංවර්ධන පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

அத்தரகல்ல ஐக்கிய பிரைஜக க்கான அபிவி த்தி 
அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ATHARAGALLA UNITED COMMUNITY DEVELOPMENT 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Sir, I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Atharagalla United Community Development Foundation." 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக் கட்டைள இல. 47 (5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 

කිරීම - එතුමා නැත. 

පධාන කටයුතු, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2016 කාරක 
සභාවට යාමට ෙපර ගරු සභාෙව් අදහස් විමසන්නට කැමැතියි. අද 

කාලය ෙබොෙහෝ ඉක්ම ෙගොස ් ඇති නිසා දිවා විෙව්ක කාලයත් 
සභාෙව් කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ඔබතුමන්ලා එකඟද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"අද දින දිවා විෙව්ක කාලයක් ෙනොමැතිව සභාෙව් කටයුතු 

පවත්වාෙගන යා යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය :  ෙදසැම්බර් 14] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 14] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee. - [Progress: 14th December] 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 

130 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ  
අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,128,100,000 

 
தைலப்  130.- ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,128,100,000 

 

HEAD 130.- MINISTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND 
MANAGEMENT  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 1,128,100,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, ශීර්ෂ 130 

සහ 253 සලකා බැලීම පූ.භා. 10.30 සිට අ.භා. 1.00 දක්වාත්, 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය, ශීර්ෂ 149, 295, 297 
සිට 303 දක්වා සහ රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය, ශීර්ෂ 
158 සලකා බැලීම අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වාත්. The Hon. 
Kaveendiran Kodeeswaran to move the Cut, please. 

 
[ .ப. 10.22] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பாக, இன்ைறய கு நிைலயில் 

2051 2052 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், 
அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 130, 253 ஆகிய இலக்கங்கைள ைடய 
ெசலவினத் தைலப் க்களின் கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் 
ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் 
ெவட்டப்பட ேவண் ெமன்  நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால]  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
 
[පූ.භා. 10.23] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  රාජ්ය පරිපාලන  හා කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කතා කිරීමට කලින් ෙමවර අය 
වැය පිළිබඳව වචනයක් කථා කරන්න කැමැතියි.  අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කෙළේ මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමායි. දැන් එතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනයයි, ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග් අය වැයයි අතර 
පරස්පරයක් තිෙබනවා. දැන්  අය වැය ෙල්ඛන ෙදකක් තිෙබනවා. 
ෙදෙකන් ෙකොයි එකද පිළිගන්ෙන්? රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අය වැයද එෙහම නැත්නම් ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් අය වැයද? ෙම් ෙදෙකන් 
ෙකොයි එකද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වලංගු ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

  
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Cut and polished. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Cut and polished? ෙදකක් ආවා ෙන්. ආණ්ඩුෙව් අය වැය 

ෙදකක් ආවා. ඒකයි පශ්නය. දැන් ගරු රවි කරුණානායක 
මහත්මයා කියනවා දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් ගාස්තු අඩු කරන්න බැහැ 
කියලා. ඊෙය් කියාපු එක සම්පූර්ණෙයන් ඊට වඩා ෙවනස්. ෙම් 
ෙදෙකන් ෙකොයි එකද වලංගු? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා තව Cabinet Paper   එකක් දමාවි. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා අය වැෙය් තිෙබන පශ්න රට 

ඉඳලා ආවාට පස්ෙසේ නිරාකරණය කරනවා කියලා; අවුල් ලිහනවා 
කියලා. අය වැය අවුල් ජනපති මැදිහත් වී ලිහයි.  දැන් එතුමා 
ඇවිල්ලා තව එකක් දැම්ෙමොත්?  එකම කැබිනට් එෙක්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැයයි, අගමැතිතුමාෙග් අය වැයයි, මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අය වැයයි. ෙම්වායින් ෙකොයි එකද පිළිගන්ෙන් 
කියලා පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව කියන්ෙන් සාකච්ඡාවක්. 

සාකච්ඡාවලදි ෙම්වා ෙවනස් ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සංෙශෝධන ෙවනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මා අහන්ෙන් ෙකොයි එකද පිළිගන්ෙන් කියලායි. මුදල් 

ඇමතිතුමා තවම හරියට කිව්ෙව් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කාරක සභා අවස්ථාව කියන්ෙන් විවාදයක් ෙනොෙවයි. This is 

not a Debate. අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම්වා ෙවනස් කර ගන්නවා.  
විවාදයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ. කාරක සභා - [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තව ෙවනස්කම් කරන්න තිෙබනවා නම් කියන්න. අපි 

කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පක්ෂ නායකතුමා 

කථා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙමතුමා -ගරු සභානායකතුමා-  කිව්වා, "කාරක සභාව 

අවස්ථාෙව්දි ෙයෝජනාවලට ෙම්ක විවෘතයි" කියලා. දැන් 
අගමැතිතුමා ෙයෝජනා ටිකක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
අපිත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා ෙන්. අර L/C open කරපු අය 
සම්බන්ධෙයන් කරපු ෙයෝජනාව, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙදන්නය කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  දැන් අපි දැන 
ගන්න කැමැතියි ඒ ෙයෝජනා සම්මත ෙවනවාද කියලා. ෙමොකද, 
ගරු අගමැතිතුමාත් ෙයෝජනා  කරලායි තිෙබන්ෙන්. අපිත් 
ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අදාළ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් එතෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙමොකද ක රන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අවසාන කථාව කරනෙකොට එතුමා 

පිළිගන්න කැමැති සංෙශෝධන පිළිගන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙමතුමාෙග් ෙයෝජනාව එතුමා  පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇයි ඒ? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහොඳ ෙයෝජනා පිළිගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒවාත් අපට දැන ගන්න ඕනෑ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්, අගමැතිතුමා ඊෙය් ඉදිරිපත් කරපු ඒවාත් 

ෙයෝජනා විතරයි?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙයෝජනා විතරයි.   

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
තවම ඒවා පතිපත්තිමය තීන්දු ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයන් 

අද වැඩ වර්ජනයට සහභාගි ෙවන්න හිටියා. වැඩ වර්ජනය කල් 
දැම්මා. නමුත් ෙම්ක පතිපත්තියක් කියලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
තවම සහතිකයක් දීලා නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක නිකම් කථා බහක් 
විතරයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම කියන 
විධියට ෙම්ක සාකච්ඡාවක් විතරයි. 19වැනිදාට තමයි බලාගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ට අපි කියනවා, 
"අවධානෙයන් ඉන්න. තවම අගමැතිවරයා සාකච්ඡාවක් විතරයිලු, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරලා තිෙබන්ෙන්; පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
දීලා නැහැ; 19වැනිදාට මුදල් ඇමතිතුමාෙග් පතිපත්ති තීරණය 
ආෙවොත් තමයි ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිගන්න ෙවන්ෙන්" 
කියලා. ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය බාර ගන්න කලින්  ඔබතුමා 
අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කරද්දී ලංගම 
තිබුෙණ් ඔබතුමාෙග් යටෙත්යි.  

ඔබතුමා මහත් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා, ලංගමෙය් ETF 
ෙගවපු නැති එකට, EPF ෙගවපු නැති එකට නඩු දමනවා කියලා. 
ඒ වාෙග්ම ලංගම බස් රථ අයථා ෙලස භාවිත කරමින් ලංගමට 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් පාඩු කරමින් බස් රථ මැතිවරණ 
කටයුතුවලට ෙගන ගියා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට ඒ බස් රථ ෙගන 
ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳවත් නඩු දමනවා කියලා පකාශ කළා. 
හැබැයි, මට ආරංචි විධියට ඒ නඩු දමන කටයුත්ත සිදු වුණාට, ඒ 
නඩුවට ෙපනී සිටින නීතිඥවරුන්ට ෙගවීම් සිද්ධ කරලා නැහැ. 
ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමනි, එතෙකොට ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ඒ නීතිඥයන්ට මුදල් ෙගවලා නැහැ කියලා මම පිළිගන්නවා. 

නමුත් ඒ නීතිඥයන් ෙපනී සිටිනවා. කිසිම පශ්නයක් නැහැ, නඩුව 
දැන් විභාග ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ නීතිඥයන්ට ෙගවීම් කරලා නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තවම ෙගවීම් කරලා නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන් පවාහන අමාත්යාංශෙය් අලුත් ඇමතිතුමා ෙගවීම් 

කරන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එතුමා ෙගවීම් කරනවා. භය ෙවන්න එපා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙගවීම් කරනවා කියලා ඔබතුමාට සහතිකද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔව්.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අලුත් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් තමයි 

ෙමතුමා සහතිකය දුන්ෙන්. අපි බලමු, ෙගවීම් කරනවාද කියලා. 
නඩු දැමීම පිළිබඳ කාරණය ෙමතුමාෙග් කාලෙය් සිද්ධ වුණා. 
හැබැයි, නඩුවට ෙපනී සිටින නීතිඥයන්ට ගාස්තු ෙගවන එක 
වර්තමාන පවාහන ඇමතිතුමා සිද්ධ කරලා නැහැ. දැන් බලන්න, 
ඒක වළක්වන්න ගත්ත කියා මාර්ගෙය් හැටි? නඩුව යන්න ඇරියා. 
හැබැයි, නීතිඥවරුන්ට ගාසත්ු ෙගව්ෙව් නැති වුණාම නඩුව පවත්වා 
ෙගන යන්න බැහැ ෙන්. ඒ නිසා ඒක එෙහම ෙනොකර ඒකට අදාළ 
ෙගවීම් කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියලා හිටපු අමාත්යවරයා 
විධියට ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තුන්වැනි කාරණාව ෙම් අමාත්යාංශයටත් 
අදාළයි. පසු ගිය ෙසනසුරාදා හදිසිෙය්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරලා තිෙබනවා, අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් 
සංෙශෝධන සහ දණ්ඩ නීති සංගහෙය් සංෙශෝධන. දණ්ඩ නීති 
සංගහය සංෙශෝධනය කිරීමට 291(ඇ) වගන්තිය අලුතින් ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 291 (ඇ) වගන්තිය 
තිබුෙණ් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනෙත්යි. තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත පාවිච්චි කරලා තමයි එදා තිස්සනායගම් 
මාධ්යෙව්දියාව අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. මාධ්යෙව්දියාව අත් 
අඩංගුවට ගන්න පාවිච්චි කෙළේ ෙම් වගන්තියයි. දැන් ඔබතුමන්ලා 
ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනෙත් තිබිච්ච 
වගන්තිය ඉන් ඉවත් කරලාද කියන එක ෙවනම බලන්න ඕනෑ. ඒ 
වගන්තිය දැන් දණ්ඩ නීති සංගහය යටතට අරෙගන තිෙබනවා. 
දණ්ඩ නීති සංගහයට සහ අපරාධ නඩු විධාන සංගහයට ෙම් 
සංෙශෝධන ෙදක ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් කියනවා, "තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
අෙහෝසි කරනවා" කියලා. ඒෙක් තිෙබන බරපතළ  වගන්ති ටික 
දැන් දණ්ඩ නීති සංගහයට සහ අපරාධ නඩු විධාන සංගහයට දාලා 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන්ෙන් ෙවන ෙසල්ලමක්. 
රටට, ෙලෝකයට, ජිනීවාවලට කියනවා, "අපි තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරනවා" කියලා. රෙට් ජනතාවටත් ඒ 
ෙබොරුව කියලා අවසානෙය්දී ඒෙක් තිෙබන වගන්ති ටික ෙවන 
පනත් හරහා සාමාන්ය නීතිය යටෙත් කියාවට නැ ෙඟනවා. ඒක ඊට 
වඩා භයානකයි. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ෙකෙනක්ව අත් 
අඩංගුවට ගන්න ෙලෙහසි නැහැ. ඒ සඳහා වුණු සංකීර්ණ 
කියාවලියක් තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් දණ්ඩ නීති සංගහයට, අපරාධ 
නඩු විධාන සංගහයට ඒ වගන්ති ඇතුළත් කළ ගමන් ෙම්ක 
සාමාන්ය නීතිය බවට පත් ෙවනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙතක් කල් තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් තිබුණු බරපතළ වගන්ති සාමාන්ය 
නීතිය යටතට දාලා ෙම් රෙට් නැවත මර්දනයක් ඇති කරන්න 
උත්සාහයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද අධිකරණය නිවාඩු 
ෙදනවා, ෙම් සිකුරාදා. ෙම් පිළිබඳව උසාවියට යන්න 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙකටි කාලයයි. ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට 

ගන්න ෙවන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය්. එතෙකොට යම් කිසි ෙකෙනකුට 
අධිකරණයට යන්න තිෙබන ඉඩකඩත් සීමා සහිත ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් දින කිහිපය තුළ ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය දැන 
ගන්නත් කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
ගැන යමක් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වග කීම් භාර ගන්න කාලෙය්ම -
2015 මැයි 19වැනි දා- රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් 52වැනි පිටුෙව් 
රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
කරුණු දක්වලා තිෙබනවා. "පතිසංස්කරණ" කියන කෑල්ලක් 
ඉස්සර තිබුණා. එහි ඉතාම පැහැදිලිව තිෙබනවා, "2013  වසර තුළ 
විගණන ෙහෝ කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පවත්වා ෙනොතිබුණු 
බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය ෙකොට තිබුණි" කියලා.   

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් රාජ්ය පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා, "ෙම් කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය්ත් කළමනාකරණ 
කමිටු කැඳවලා නැහැ" කියලා. ඉතින් ෙකොෙහොමද ගරු 
ඇමතිතුමනි, රෙට් අෙනකුත් අමාත්යාංශවල කළමනාකරණයට 
මැදිහත් ෙවන්ෙන්? අඩුම ගණෙන් තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් 
කළමනාකරණ කමිටුව  කැඳවලා නැහැ. එතැනින් තමයි ෙම් 
ගැටලු ටික මතු ෙවන්ෙන්. අද රාජ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන පධාන 
පශ්නයක් තමයි, සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් රජෙය් ෙසේවෙයන් යම් 
කිසි ෙසේවාවක් බලාෙපොෙරොත්තු වී ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව ෙහෝ 
වාචිකව යම් කිසි පැමිණිල්ලක් කළාට පස්ෙසේ ඒකට අදාළ 
අමාත්යාංශෙයන්, අදාළ ආයතනෙයන් පිළිතුරක් ලැෙබන්ෙන් 
නැතිකම. 

ෙම් තත්ත්වය අනිකුත් අමාත්යාංශවල බහුලව දකින්න 
තිෙබනවා. හැබැයි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යංශෙය් බරපතළ විධියට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් තමයි චකෙල්ඛ නිකුත් කරන්ෙන්. 
සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුෙග් පැමිණිල්ලකට දින තුනක් ඇතුළත 
වහාම පිළිතුරක් යවන්න කියා රජෙය් අනිකුත් අමාත්යාංශවලට 
ඔබතුමන්ලා චකෙල්ඛ නිකුත් කරනවා. ෙවනත් කවර ෙහෝ 
අමාත්යාංශයක ආයතනයකින් එවන ලද පශ්නයකට දවස් තුනක් 
ඇතුළත පිළිතුර යවන්න කියා චකෙල්ඛ යවන ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශයත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිර්ෙද්ශ කළත් 
ඒවාට පිළිතුරක් යවන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා.  

මට උදාහරණ සහිතව කියන්න පුළුවන්. අවස්ථා තුන හතර 
යවා තිෙබන සිහි කැඳවීෙම් සමහර ලිපි තිෙබනවා. "ෙමයට 
පිළිතුරක් එවන්න, ෙමයට පිළිතුරක් එවන්න" කියා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසෙමන් සිහි කැඳවීම් ලිපි යවනවා. නමුත්, කනගාටුවට 
කාරණය ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඒකට අඩුම ගණෙන් 
පිළිතුරක්වත් යැෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා 
කියයි, "මම ෙම්වා ඔක්ෙකොම භාර ගන්නවා; පිළිගන්නවා, මම 
ඇමතිකම භාර ගත්තා විතරයි, මම ඉස්සරහට ෙම් ටික හදනවා" 
කියා.  එෙහම කිව්වාට කමක් නැහැ. හැබැයි, කරලා ෙපන්වන්න 
ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් තිෙබන තවත් පධාන පශ්නයක් ගැන 
මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ජූලි 
වර්ජකයන් ගැන සඳහන් කර තිබුණා. ජූලි වර්ජකයන්ට ඇත්තටම 
කලින් ඒ අදාළ වන්දි මුදල් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දිගින් 
දිගටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක සභාව තුළ ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඒ ගැන තීන්දු, තීරණ               
ගත්තා. අවසානෙය් උසාවි ගියා. අභියාචනාධිකරණයට ගියා. 
අභියාචනාධිකරණය තීන්දු ගත්තා.  
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අවසානෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගත්තා, සියලුම ජූලි 
වර්ජකයන්ට ඒ අදාළ වන්දි මුදල් ෙගවිය යුතුයි කියා. නමුත්, පසු 
ගිය රජය ඒ උසාවි තීන්දුවත් ෙනොසලකා හැරියා. කැබිනට් 
මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගත්තාට එය කියාවට නැගුෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
ජූලි වර්ජකයන් දහස් ගණනක් අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා. 
නැවත අවස්ථාවකදී ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් දිගින් දිගටම විෙරෝධතා 
එල්ල ෙවන ෙකොට මාසයකට රුපියල් 6,000 ගණෙන් ෙගවීමක් 
කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගත්තා.  

මුලින්ම වයස් සීමාව අවුරුදු 65 තිබුෙණ්. ඒක පසු ගිය 
අවස්ථාෙව්දී අවුරුදු 63ක් දක්වා අඩු කළා. මාසයකට රුපියල් 
6,000 ගණෙන් ෙගවන්න තිබුණු ඒ දීමනාව ඔබතුමන්ලා 
සම්පූර්ණෙයන් නතර කරලා රුපියල් 250,000ක් ෙගවලා ෙම් 
පශ්නය ඈවර කරන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තීන්දු කර 
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද වන්ෙන්? ඇත්තටම ඒ වර්ජකයන් 
ෙගොඩක් අවුරුදු 60 ඉක්මවූ අයයි. ඒ අයට රුපියල් 250,000ක් දීලා 
ෙගවීම් සම්පූර්ණෙයන් නතර කිරීමක් කරන්න තමයි ෙම් 
හදන්ෙන්. ඒ නිසා අර තිබුණු කමය යටෙත් වයස අවුරුදු 63 
ෙනොෙවයි, ඒක ඇත්තටම තව අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් 
ඉල්ලීම තිබුෙණ් ෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා අඩු කරන්න 
කියායි. අවුරුදු 60ත් ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ඒ වයස අවුරුදු 55 
දක්වා අඩු කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. වයස් සීමාව එෙහම අඩු 
කරලා, ඒ අයට අර රුපියල් 6,000 දීමනාව දිගටම මාසිකව 
ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් විශාම 
වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ඒ දීමනාව ෙදන්න පුළුවන්. රජය 
ඒකට වහාම මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. ෙමතැන සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙතක් කල් ජූලි වර්ජකයන්ට ලැබුණු ෙදයක් 
කප්පාදු කිරීමයි. මෑත ඉතිහාසෙය් ෙම් අය වැය තමයි, තිබුණු 
ෙද්වලුත් කප්පාදු කළ අය වැය. සාමාන්යෙයන් අය වැයකදී 
ෙමොනවා ෙහෝ ටික ටික කාට හරි ෙදනවා; රවට්ටන්න හරි ෙදනවා. 
ඔබතුමන්ලා කර තිෙබන්ෙන් තිබුණු ඒවාත් කප්පාදු කිරීමයි. ඒ 
නිසා, ෙම් රුපියල් 6,000 දීමනාව ජූලි වර්ජකයන්ට වහාම ලබා 
ෙදන්න කියන කාරණය මා ඔබතුමාට මතක් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පධාන වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
සිටින උපාධිධාරින්, කළමනාකරණ සහකාරවරුන්, රියැදුරන්, 
කාර්යාල කාර්ය සහායකයින් යන ෙම් ෙසේවා ගත්තාම, ඒ ෙසේවා 
අතර බරපතළ පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. එයින් කළමනාකරණ 
සහකාර ක්ෙෂේතය ගත්තාම, ෙම් අය බඳවා ගත්තත්, ෙම් අයට 
අදාළ කරන රාජකාරි පැවරීම් සහ ෙසේවා ව්යවස්ථාව කියාත්මක 
කිරීම තවමත් නිසි පරිදි සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 

අෙනක් අතට, උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නයත් බරපතළයි. 
රැකියාවලට බඳවා ගන්ෙන් නැතිව අද වන විට උපාධිධාරින් 
විසිදහසක් පමණ ඉන්නවා. බඳවා ගත් උපාධිධාරින්ට ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වන ෙතක් ඒ උපාධිධාරින්ට 
නිශ්චිත වශෙයන් රාජකාරි පැවරීම කර නැහැ. ඒ නිසා උපාධිධාරි 
පත්වීම් ලැබූ ෙබොෙහෝ අය අද තමන්ෙග් ආයතනය තුළ පවරන 
ඕනෑම රාජකාරියක් ඉටු කරනවා. තණ ෙකොළ කපනවා, සමහර 
ෙවලාවට මල් පැළ ෙබදන්න ෙගනාවාම පැළ බානවා, ඒවා ගබඩා 
කරන තැනට ෙගන යනවා, නැවත පැළ ෙබදා හරින්න ගියාම 
ඒවාත් කරනවා. සමහර ෙවලාවට පිළිගැනීෙම් නිලධාරි 
කටයුත්තත් කරනවා. සමහර ෙවලාවට පරිපාලන 
චකෙල්ඛවලටත් මැදිහත් ෙවනවා.  

අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු කරන වැඩවලත් නිරත ෙවනවා. ඒ 
අනුව බඳවා ගත් උපාධිධාරින්ට නිශ්චිත රාජකාරි පැවරීමක් 
ෙමෙතක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසාම අද ඒ ෙසේවා අතර බරපතළ 
විෙරෝධයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. කළමනාකරණ සහකාර 

තනතුරයි, උපාධිධාරි පත්වීමයි ගත්තාම, ඒ ෙසේවකයන් අතර 
පතිවිෙරෝධ මතු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර තැන්වල ගැටුම් පවා 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම්ස ෙදෙක් 
ෙදපැත්ෙත් එක ළඟ ඒ ෙදෙදනා වාඩි ෙවලා ඉන්නවා.  

උපාධිධාරියා එහා පැත්ෙත් ඉන්නවා, කළමනාකරණ ෙසේවෙය් 
නිලධාරියා ෙමහා පැත්ෙත් ඉන්නවා. ෙදෙදනාම කරන්ෙන් එකම 
රාජකාරිය. හැබැයි, වැටුප් තල ෙදකක්, රාජකාරි පැවරීම් ෙදකක්. 
ඒ නිසාම බරපතළ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. එක 
කණ්ඩායමකට රජෙයන් බයිසිකල් ෙදනවා. ෙම්සෙය් ඉදිරිපස 
ඉන්න පුද්ගලයාට බයිසිකලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එකම 
රාජකාරිය කරන, ෙම්ස ෙදෙක් එක  ළඟ වාඩි ෙවලා සිටින 
ෙදෙදනාට ෙදවිධියකට සලකන කමයක් දැන් ෙම් තුළ ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට සිදු ෙවන්න මූලික පශ්නය වී තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් උපාධිධාරින්ට නිශ්චිත ආකාරයට රාජකාරි ෙනොපැවරීම කියන 
කාරණයයි. ෙම් පිළිබඳව චකෙල්ඛ නිකුත් කළත්, තවම ඒ ෙද්වල් 
පාෙයෝගිකව සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමනි, කළමනාකරණ සහකාර තනතුරුවල 
ෙසේවා ව්යවස්ථාව පිළිෙගන, 6/2006 වැටුප් චකෙල්ඛයට අනුරූපීව 
ෙසේවා ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න උත්සාහ කළා. එහිදී මතු 
වුණු ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. පළමුවැනි එක උසස්වීම් 
කමෙව්දය. උසස්වීම් කමෙව්දෙය්දී, IIIවන පන්තියට ඇතුළු වුණු 
ෙක නාට අවුරුදු 4කින් පස්ෙසේ IIවන පන්තියට ඇතුළු ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ සඳහා තරග විභාගයක් තිබුණා.  

ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවා. IIවන පන්තිෙය් ෙකනාට, Iවන 
පන්තියට උසස්වීම සඳහා තරග විභාගයක් තිබුණා. ඒ තරග 
විභාගෙයන් සමත් වන ෙකනාට උසස්වීම ලැබීෙම් හැකියාව 
තිබුණා. ෙම් විභාග කමය දැන් මුළුමනින්ම අෙහෝසි කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. දැන් විභාග කමයක් නැහැ. කලින් තිබුණා. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත් අවුරුදු 4කින් පස්ෙසේ විභාග පවත්වලා, විභාගය සමත් 
වන ෙකනාට -හැකියාවක් තිෙබන ෙකනාට- උසස්වීමක් ලබා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා.  

ඊට අමතරව ෙසේවා කාලය අවුරුදු 10 සම්පූර්ණ කරන අයට 
උසස්වීම් ලබා දීෙම් කමෙව්දයකුත් තිබුණා. ෙම් ෙදෙක්ම මිශ 
කමයක් තමයි කියාත්මක වුෙණ්. ඒ කියන්ෙන්, හැකියාව තිෙබන 
ෙකනාට තමන්ෙග් හැකියාව අනුව රාජකාරිමය උසස්වීම් ලබා 
ගන්නත්, ෙසේවා පළපුරුද්ද මත උසස්වීම් ලබා ගන්නා අයට ඒ ඉඩ 
පස්තාව ලබා දීමත් කියන කම ෙදකම පසු ගිය කාලෙය් කියාවට 
නැගුණා. නමුත්, දැන් ෙසේවා ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීම නිසා 
ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් තරග විභාග කමය මුළුමනින්ම 
අෙහෝසි වීමයි. ඒ නිසා සුදුසුකම් තිෙබන ෙකනාට ඉදිරියට යෑෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රාජ්ය ෙසේවෙය් තෘප්තිමත් 
භාවයට, රාජ්ය ෙසේවකයා තෘප්තිමත්ව වැඩ කිරීමට ෙම්ක 
බාධාවක්.  

යම් කිසි ෙකෙනක් ෙසේවය කරද්දී ඒ උසස්වීෙම් කමෙව්දය -
විභාග කමයත්, හැකියාව අනුව ඉහළට යෑෙම් කමෙව්දයත්- සකස් 
කරලා තිබුෙණොත් පමණයි, ඔහුට ඉලක්ක සහගතව වැඩ කරන්න 
ආශා හිෙතන්ෙන්; වැඩ කරන්න වුවමනාව ඇති ෙවන්ෙන්. නමුත්, 
ඒ කමෙව්දය අෙහෝසි කිරීම තුළ ඉලක්ක සහගතව වැඩ කිරීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වහාම ඒ 
පැවැතුණ කමෙව්දය, ඒ කියන්ෙන් ෙසේවා කාලය අනුව -පළපුරුද්ද 
අනුව- රැකියාෙව් උසස් වීම් ලබා ගැනීෙම් කමයත්, විභාග මත 
උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම් කමයත් කියන ෙදකම සංයුක්ත කරපු 
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක වීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒක වහාම කියාත්මක 
කරන්න කියලා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට විභාග පැවැත්වීෙම් කමෙව්දය ගනිමු. 
දැනට තිෙබන ෙපොදු නීතිය අනුව කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 
වසර තුනක් ඇතුළත සමත් විය යුතුයි. වසර තුනක් ඇතුළත විභාග 
අවස්ථා හයක් පැවැතිය යුතුයි කියලාත් කියනවා. රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිකුත් කළ චකෙල්ඛනවල ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා, "අවුරුදු තුනක් ඇතුළත විභාග අවස්ථා හයක් 
පවත්වන්න" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, මාස හයකට වතාවක් 
විභාගයක් පවත්වන්න ඕනෑ. එතෙකොට අවුරුද්දකට විභාග ෙදකක් 
පැවැත්ෙවනවා. එෙහම ගත්තාම අවුරුදු තුනක් වන ෙකොට විභාග 
හයක් පැවැත්විය යුතුව තිෙබනවා.  නමුත් එෙහම විභාග 
පවත්වන්ෙන් නැති බව ඔබතුමා දන්නවා. වසර තුනක් ඇතුළත 
මාස හෙයන් හයට කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 
පැවැත්ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ විභාග පැවැත්ෙවන්ෙන් නැති එක  
ෙසේවකයාෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ඒක කළමනාකරණෙය් 
වැරැද්දක්; පරිපාලනෙය් වැරැද්දක්. නමුත් දැන් ෙවලා තිෙබන ෙද් 
ෙමොකක්ද? අවශ්ය පමාණයට විභාග පැවැත්ෙවන්ෙන් නැති නිසා 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ විභාගයට වාඩි වීෙම් අවස්ථා අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු තුන සම්පුර්ණ වුණාට පස්ෙසේ කියනවා, "වැටුප් 
වර්ධක ලබා ෙදන්න විධියක් නැහැ" කියලා. විභාගය පවත්වන්ෙන් 
නැත්ෙත් රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැරැද්ෙදන් ෙනොෙවයි. ඒක ඉහළ 
කළමනාකරණෙය් තිෙබන පශ්නයක්. හැබැයි, ෙම්ෙක් ෙගොදුරට 
ලක් ෙවන්ෙන් ඒ විභාගයට වාඩි ෙවන්න නියමිත රාජ්ය 
ෙසේවකයන්. ඒ නිසාම වැටුප් වර්ධක අෙහෝසි කරපු රාජ්ය 
ෙසේවකයින් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් පිළිබඳව සහන 
ඉල්ලලා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට ලිව්වාම රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් එවන පිළිතුර තමයි, "වසර තුනක කාලය 
තුළ විභාගය පැවැත්වුෙණ් නැත්නම් හතරවැනි අවස්ථාවක් 
ෙදන්නම්, ඒ හතරවැනි අවස්ථාව තුළ ෙකොෙහොම ෙහෝ විභාගය 
පාස් ෙවන්න" කියලා.  

මම ෙම් කියන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කරපු අලුත් රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව ෙනොෙවයි. අලුත් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභා ෙව් වැඩ තවම අපි දැක්ෙක් නැහැ. එතෙකොට පිළි 
අරෙගන තිෙබනවා, "හය වතාවක් විභාගයට වාඩි ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා"ය කියන කාරණය. හැබැයි, සහන ෙදන්න 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් එවන ලිපිෙය් උපෙද්ශෙය් 
තිෙබන්ෙන් "තව එක වතාවක් තිෙබනවා. ඒ වතාෙව් පමණක් වාඩි 
ෙවන්න අවසරය තිෙබනවා"ය කියලායි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ අවස්ථාවත් අහිමි වුෙණොත් ඇත්තටම ඔහුට කවදාවත් 

උසස්වීමක් ලබා ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට 
වහාම මැදිහත් වීමක් අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණු ගමන් 
සියලුම රජෙය් ෙසේවකයින්ට යතුරු පැදි ලබා ෙදනවාය කියා  
කිව්වා. නමුත් තවමත් ඒ පශ්නය සාධාරණ විධියට විසඳලා නැහැ. 
අසමානතාවක් නිර්මාණය වන ආකාරයට තමයි ෙම් යතුරු පැදි 
ලබා දීම සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් වනෙකොට මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් යතුරු පැදි ලබා දීම සම්පුර්ණෙයන්ම නතර කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙම් ෙසේවාවල අසමානතාවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
බැලුෙවොත් 2005 අවුරුද්ෙද් එක කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. ඊට 
අමතරව 2013දී තව කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. 2013 
අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ ෙම්  වනෙතක් උපාධිධාරින්ව නිශ්චිත ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් බඳවා ගැනීමක් කර නැහැ. ඇත්තටම 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන තුරුම්පුවක් ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් 
උපාධිධාරින් පමාණය වැඩි වනෙකොට ෙමොකක් ෙහෝ තීන්දුවක් 
අරෙගන ඔවුන් බඳවා ගන්නවා. හැබැයි, ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලින් වාර්ෂිකව උපාධිය ලබාෙගන 
එළියට එන අයව රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වුණු ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා බඳවා ගත් අය රාජකාරිෙය් 
ෙයොදවන්න නිශ්චිත කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි බඳවා 
ගත් අය අතර දැන් ෙම් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙසේවා 
ව්යවස්ථා පිළිබඳ පශ්න, උසස්වීම් පිළිබඳ පශ්න ගණනාවක් මතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙනොවීම  කියන කාරණාව මතයි.  

අෙනක් කාරණාව තමයි, ෙම් ෙසේවා ව්යවස්ථාව කියාත්මක 
වන දිනය. ඒක නිශ්චිත නැහැ. විෙශේෂෙයන් ගණකාධිකරණ 
ෙසේවාව, සැලසුම් ෙසේවාවට අයත් අය උසාවි ගිහිල්ලා තීන්දුවක් 
ගත්තා, 2006 චකෙල්ඛනයට අනුව, 2006 ජනවාරි මාසෙය් 
01වැනි දා ඉඳලා ෙම් ෙසේවා ව්යවස්ථාව කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒක නඩු තීන්දුවකින් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ නඩු තීන්දුවට 
අනුව  ෙම් කටයුතු සිද්ධ  වන්ෙන් නැහැ.  ඒ අයෙග් හිතුමනාපයට 
දින  තීන්දු කරනවා. ඒ නිසා 2006 ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා 
ඉඳලා  නිශ්චිතව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාමත් ෙම් ෙසේවා 
අතර තනතුරුවල පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ පශ්න 
තව වර්ධනයවීමක් තමයි දිගින් දිගටම සිද්ධ වන්ෙන්.  ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර, වහාම ෙම් නඩු තීන්දුව 
අධ්යයනය කරන්න, ඒ නඩු තීන්දුවට අනුව 2006 ජනවාරි මාසෙය් 
01වැනි දා ඉඳලා සියලු ෙසේවා ව්යවස්ථා කියාත්මක වන විධියට 
තීන්දුවක් ගන්න, ඒක කියාවට නඟන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවලාව මදි නිසා අවසාන වශෙයන් මම 
තව කරුණු ෙදක තුනක් කියනවා. විවිධ  ෙචෝදනා තිෙබන සමහර 
රාජ්ය නිලධාරින් නැවත ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාල ෙය් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු,  ඒ පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙචෝදනා තිෙබන, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට  ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන රාජ්ය 
නිලධාරින්  ඔබතුමන්ලා නැවත අතිෙර්ක ෙල්කම් ධුරයට පත් 
කරලා තිෙබනවා. නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
කියන්ෙන් වැදගත් අමාත්යාංශයක්. එය ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කරන අමාත්යාංශය. හැබැයි, ඒ අමාත්යාංශෙය් 
අතිෙර්ක  ෙල්කම් බවට පත් කර තිෙබන්ෙන් නීල් බණ්ඩාර 
හපුහින්න මහත්මයා. නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහත්තයා Lotus 
Tower එක ඉදි කිරීම පිළිබඳ  Hyatt Regency  ආයතනෙය් 
Director Board එෙක් ඉන්න සාමාජිකෙයක්. තවත් ආයතන 
ගණනාවක ඔහු ඉන්නවා. ඔහු පිළිබඳව දැනටමත් මූල්ය අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවනවා. ඔහුට විරුද්ධව 
ෙචෝදනා තිෙබනවා. ෙම් ෙචෝදනා විභාග කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් 
DIG මහත්මෙයක්; ෙපොලීසිෙය් නිලධාරිෙයක්. ඉතින්, ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින් ෙකො ෙහොමද තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම් ෙගන්වලා පශ්න කරන්ෙන්? ෙමොකද, ඔවුන්ෙන්  ෆයිල් 
එක තිෙබන්ෙන්ත් ඒ අතිෙර්ක ෙල්කම් ළඟ. අතිෙර්ක ෙල්කම්ට 
තමයි ඒඅයෙග් personal file එක ෙමෙහයවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? එවැනි ෙචෝදනා 
තිෙබන අය නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යෑෙම් 
කමෙව්දය ඇත්තටම දැන් යටපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිලධාරින්ට ඒ පරීක්ෂණ කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඕනෑම 
නිලධාරිෙයක් තමන්ෙග් රාජකාරියට ආදෙරයි; බයයි.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු, 
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු නිලධාරිනියක් තමයි දමයන්ති ජයරත්න 
මහත්මිය.  ඇයට ෙචෝදනා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඇයෙග් 
passport එකත් උසාවිෙයන් තහනම් කරලා රට යන එකත් නතර 
කළා. හැබැයි හරි පුදුමයි. එතුමිය අද ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? 
ඔබතුමන්ලා එතුමිය දමලා තිෙබනවා, වජිර අෙබ්වර්ධන 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය වශෙයන්.  
මරුෙන් වැෙඩ්.  ෙමන්න තත්ත්වය.  ෙකොෙහොමද එෙහම වුෙණ්?   
එතුමිය ෙචෝදනා ගණනාවක් එල්ල ෙවලා තිෙබන නිලධාරිනියක්. 
අඩුම ගණෙන් පූල් එෙක් තියලා, ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා  
විනය පරීක්ෂණයක් තියලා,  ඒ පරීක්ෂණය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ 
ඇය නිර්ෙදෝෂි නම් ඔබතුමන්ලාට ඒ තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, එෙහම ෙනොකර ෙමවැනි  ෙකෙනක් වගකිව යුතු 
නිලයකට පත් කිරීම තුළින් රාජ්ය ෙසේවෙය් යහ පාලනය ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ,  තිෙබන යහ පාලනයත් බිඳ වැෙටනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකර ෙම්වා නිවැරැදි කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියා 
ඉල්ලනවා. 

තව ෙබොෙහෝ කරුණු    තිබුණත් ෙව්ලාව මදි නිසා කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා එක්ක, 
වෘත්තීය සමිති එක්ක ෙම් පශ්න  සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
විශාම වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය ඔබතුමාත් පිළිෙගන තිෙබනවා; 
ෙල්කම්තුමාත් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒවා සියල්ලට උත්තර සපයන 
බව කියා තිෙබනවා.  හැබැයි,  ඒවා පිළිගත්තාට  මදි,  පාෙයෝගික 
භාවිතෙයන් කියාවට නංවලා ෙපන්වන්න කියන කාරණය  
අවධාරණය කරමින් මා නතර ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. 
You have seven minutes.  
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan - State Minister of 

Education) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய வர  

ெசல த்திட்டக் கு நிைல விவாதத்தில் விேசடமாகச் சில 
விடயங்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். வர  ெசல த் 
திட்டெமன்ப  பணத் ட ம் இலக்கங்க ட ம் மட் ம் 
ெதாடர் ைடய ஒன்றல்ல. அ  சகல ச கங்களின ம் 
அத டாக நாட் ன ம் ேமம்பாட் க்கு உத்தரவாதம் 
அளிக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாட் த் திட்டமாகும். எனேவ, வர  
ெசல த் திட்டெமன்ப  ஓர் அரசின் திட்டங்கள், எதிர்காலச் 
ெசயற்பா கள், நாட் ல் ஏற்ப த்தப்படவி க்கின்ற 
மாற்றங்கள், அபிவி த்திகள் ேபான்ற அைனத்ைத ம் 
இனங்காட் வதாக அைம ம். இன்  நா  எதிர்ேநாக்கும் 
எல்லாச் சவால்க க்கும் கங்ெகா க்கக்கூ ய உ திமிக்க 
ஓர் அரசாங்கம் உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த அரசாங்கம் 
தன்ைன ஸ்திரப்ப த்திக்ெகாண் ப்ப  நல்ல அறிகுறி 
யாகும். அைதப்ேபான்  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மைலயக ச கத்தின் பிரதான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு 
இந்த அரசாங்கம் ன்ைவத்தி க்கின்ற திட்டங்கள், 
அளித் ள்ள உத்தரவாதங்கள் என்பன ம் எமக்குப் ெப ம் 
நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றன. மைலயக மக்க ம் 

இந்த அரசின்மீ  ெப ம் நம்பிக்ைகைய ம் எதிர்பார்ப்ைப ம் 
ெகாண் ள்ளனர். அந்த நம்பிக்ைகயின் காரணமாகத்தான் 
கடந்த ேதர்த ேல ெப ம்பான்ைமயான மைலயக மக்கள் 
இந்த அரசாங்கத்ைத வ ப்ப த்தியி க்கிறார்கள்.  

ஒ  நாட் ைடய பிரதானமான ெசயற்பா கள் 
எல்லாேம ெபா நி வாகத்தின்கீழ்தான் இ க்கின்றன. ெபா  
நி வாகக் கட்டைமப்  ஒ ங்காக இ ந்தால்தான் இந்த நாட்  
மக்க க்கு ேசரேவண் ய ேசைவகள் ேபாய்ச்ேச ம். 
விேசடமாக வெர யா, ப ைள, கண் , இரத்தின ாி 
ேபான்ற மைலயக பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 2,200 ேதாட்டக் 
கு யி ப் க்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைறப் ெபா  நி வாகக் 
கட்டைமப் க்குள் ெகாண் வர ேவண் ெமன்ப  
எங்க ைடய நிகழ்ச்சி நிர ன் ஒ  திட்டமாகும். அந்த 
வைகயில், அைமச்சர் அவர்கள் அதற்கு ஆவன 
ெசய்யேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்தில் நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

கிராமங்களில் கிராம ேசவகர்கள் நியமிக்கப்பட் ப்ப  
ேபால ேதாட்டங்கைளக் கிராமங்களாக்கி அங்கும் கிராம 
ேசவகர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். ேதாட்டம் என்ற பதம் 
நீக்கப்படேவண் ம் என்பேத எங்க ைடய க த்தாகும். அந்த 
வைகயில், ேதாட்டம் என்ற பதம் நீக்கப்படேவண் மானால் 
நிச்சயமாக அைவ கிராமங்களாக உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
அப்ெபா தான் கிராம ேசவகர்கள் நியமிக்கப்ப வார்கள். 
இன்  ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி க்கு கிட்டத்தட்ட 1,000,000/- 

தல் 1,500,000/- பாய் வைர நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப  
கின்ற . கிராம ேசவகர்கள் இல்லாததன் காரணமாக அந்த நிதி 
எங்க ைடய பிரேதசங்க க்குப் ேபாய்ச்ேசர்வதற்கான 
வாய்ப் க் கிைடக்காமல் இ க்கின்ற .  

வெர யாைவப் ெபா த்தவைரயிேல, அங்கு ஓர் உதவி 
அரசாங்க அதிபர் பிாிவில் - AGA Division - கிட்டத்தட்ட 
இரண்  இலட்சம் ேபர் இ க்கின்றார்கள். விேசடமாக 

வெர யா, அம்பக வ பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள் தலா 
இரண்  இலட்சம் மக்கள் வாழ்கின்ற ெதாகுதிகளாக 
இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் வெர யா பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிைவ 4 பிரேதச ெசயலகப் பிாி களாக ம் அம்பக வ 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிைவ 4 பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களாக ம் ஹங்குராங்ெகத்த பிரேதச ெசயலகப் பிாிைவ 2 
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களாக ம் ெகாத்மைல பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிைவ 2 பிரேதச ெசயலகப் பிாி களாக ம் 
வலப்பைன பிரேதச ெசயலகப் பிாிைவ 2 பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களாக ம் மாற்றி ெமாத்தமாக 14 பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன நாங்கள் 
அரசாங்கத்திடம் சிபாாிசு ெசய்தேபா ம், 12 பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கைள உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைக எ ப்பதாக 
அரசாங்கம் இப்ெபா  ெசால் யி க்கிற . இைத அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் சுட் க்காட் கின்ேறன். தய ெசய்  
எங்க க்கு 12 பிரேதச ெசயலகப் பிாி கைளயாவ  
உ வாக்கித் தா ங்கள்! எங்க ைடய மக்க ைடய 
அன்றாடப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு அ  
ஏ வாக இ க்குெமன்பைத ம் நான் உங்க க்குச்  
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேற்ன.  

அ த் , இந்த நாட் ேல ஒ  சட்டம் இ க்கின்ற . 
அதன்ப , 12.5 சத தமான இரண்  இனங்கள் வா ம் 
பகுதியான  - 12.5 சத தமாேனார் தமிழர்களாக இ ந்தா ம் 
சாி, சிங்கள மக்களாக இ ந்தா ம் சாி - இ ெமாழிப் பிரேதச 
ெசயலகங்களாக அைடயாளப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
அப்ப  இ ெமாழிப் பிரேதச ெசயலகங்கள் அறி கப்ப த்தப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பட்டெபா தி ம் வெர யா மாவட்டத்தி ம் சாி, 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் ெப ம்பான்ைமயாக இ க்கின்ற 
மாவட்டங்களி ம் சாி, அங்கு தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் மிக ம் குைறவாகேவ இ க்கின்றனர். 
அதன் காரணமாக அந்த மக்க க்குாிய ெசயற்பா கள் மிக ம் 
பின்தங்கிய நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இதனால் 
தங்க ைடய பிரச்சிைனகைளக் ேகட்பதற்கு ஒ வ மில்லாத 
நாதியற்ற ஒ  ச கமாக அவர்கள் வாழ்கின்றனர். ஆகேவ, 
இ  ெமாழிப் பிரேதச ெசயலகங்கைளக் ெகாண்ட பிரேதச 
ெசயலகங்களிேல தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற் 
கான நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் 

லமாகேவ அந்த மனிதவளம் ர்த்தி ெசய்யப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் உங்க க்கு இந்த ேநரத்திேல 
எ த் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

கிட்டத்தட்ட 50 அைமச்சுக்கள் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்றன. இந்த அைமச்சுக்களின் ெசயற்பா கள் 
எல்லாேம ெப ம்பா ம் இந்தப் பிரேதச ெசயலகங்களி 

டாகத்தான் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. நிைலைம இப்ப  
இ க்கும்ெபா  அங்கு சாியான உத்திேயாகத்தர்கள் 
இல்ைல. கிராம ேசவகர் பிாி கள் இல்லாததனால் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் அதில் உள்ளடக்கப்ப வதில்ைல. 
ஆகேவ, இதன் காரணமாக எல்லாச் ேசைவக ம் 

ைமயாகத் ேதாட்டங்க க்குப் ேபாய்ச் ேசரக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் மிக ம் குைறவாக இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
இன்  நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் கின்ற இந்த அரசாங்கத்தின் 

லமாக, ெகளரவ அைமச்சர் ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார 
அவர்கள் மைலயகப் பகுதியான ெமானராகைல 
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ஒ வராக 
இ ப்பதனால், இைதச் சீர்ெசய்யக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
இ க்கின்ற  என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ேம ம், இன்  நாட் ேல 250 ேப க்கும் 500 
ேப க்கும்கூட ஒ  கிராம ேசவகர் இ க்கின்றார்.  ஆனால், 
மைலயகப் பகுதிையப் ெபா த்தமட் ல் 1,000 ேப க்கும் 
5,000 ேப க்கும், சில இடங்களில் கிட்டத்தட்ட 10,000 
ேப க்குக்கூட ஒ  கிராம ேசவகர் இ ப்பைதக் காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . 'ேகக்கர்ஸ் ஓல்ட்' என்ற 
ேதாட்டத்திேல கிட்டத்தட்ட 10,000 ேபர் வாழ்கின்றார்கள். 
ெக  ஓயா என்ற ேதாட்டத்திேல கிட்டத்தட்ட 8,000 ேபர் 
வாழ்கின்றார்கள்.  இவற் க்ெகல்லாம் ஒ  கிராம ேசவகர்தான் 
இ க்கின்றார்.  இந்த ஒ  கிராம ேசவகர் லமாக இவ்வள  
ெப ந்ெதாைகயான மக்களின் சுைமகைளக் குைறக்கக்கூ ய 
சந்தர்ப்பம் இல்ைல. ஆகேவ, இந்தக் கிராம ேசவகர் 
பிாி கைள த ேல நீங்கள் பிாித்  அதன் லமாக 
மக்க ைடய ேசைவகைள விஸ்தாிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
கைள எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்வேதா , திய 
கிராம ேசவகர்கள் ெபா நிர்வாக அைமச்சின் லமாகச் 
ெசயற்ப வதற்கான ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்க ேவண் ம் 
என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேபால், இன்  தமிழ் ேபசுகின்ற மைலயகப் 
பகுதிகளிேல தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த ஓர் உதவிச் ெசயலாளர் 
அல்ல  பிரேதச ெசயலாளர் இல்லாம ப்ப  மிக ம் 
வ த்தத்திற்குாிய விடயம். வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
இ ப்பார்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனா ம், 
இன்  வ னியாவிேல ஒ  தமிழ் ேபசுகின்ற அரசாங்க 
அதிபைர நியமிக்கக்கூ ய சூழ்நிைலகூட இல்லாம க் 
கின்ற . அேதேபால் மைலயகத்திேல தமிழ் ேபசும் மக்கள் 

வாழ்கின்ற பல இடங்களிேல இத்தைகய பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க 
ேவண் மானால் இந்தப் ெபா  நிர்வாகக் கட்டைமப்பிேல 
competitive exam - ேபாட் ப் பாீட்ைசையத் தவிர்த் , விேசட 
பாீட்ைசெயான்ைற நடத்தி இந்த அதிகாாிகைளத் 
ெதாி ெசய் , மைலயகப் பகுதியிேல அந்த உத்திேயாகத் 
தர்கைள நியமிக்கக்கூ ய சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்கித் 
தரேவண் ெமன்பைத நான் உங்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ன்னாள் ஜனாதிபதி ெகளரவ ரணசிங்க 
பிேரமதாச அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்திேல இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைல ஏற்பட் ந்த . ச கத்தின் அ ப்பைடயில் 5 
சத தமாக வாழ்கின்ற மைலயக மக்களில் அந்தப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயின் லம் 5  தமானவர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் ந் 
தார்கள்.  ஆனால், இன்  அந்தச் சந்தர்ப்பமில்ைல என்பைத 
உங்க க்குச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் ேநற்  மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் 
இந்தச் சைபயிேல மிக நல்ல விடயங்கள் ெதாடர்பாக 
உைரயாற்றியி ந்தார். அவ ைடய ேபச்சு எல்ேலாைர ம் 
கவரக்கூ யதாக இ ந்த .  அதன் லமாக இன்  நாட் ேல 
ஏற்படவி ந்த ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டம் தவிர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, தன் ைடய ெகளரவத் 
ைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல் நாட் ன் எதிர்காலத்ைதக் 
க த்திற்ெகாண் ம் ஜனநாயக ைறயிேல இந்தப் 
பாரா மன்றம் நடக்கேவண் ம் என்பைதக் க த்திற் 
ெகாண் ம் இந்த நாட் ன் பிரதம மந்திாி அவர்கள் ேநற்  
ஆற்றிய உைர இன்  மக்க ைடய கவனத்ைத 
ஈர்த்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ேநரத்திேல அவ க்கும் 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.59] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි  අය වැය 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්  රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 130 සහ 253 යටෙත්  
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය  පුද කරනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අද "මව්බිම" පුවත් පෙත් 
කාටූන් එක පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
මම ඒ කාටූන් එක සභාගත* කරනවා. එම කාටූනෙය්  
ජනාධිපතිතුමාත්,  අගාමාත්යතුමාත්,  රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග්  ඇඳුම් ටික ගලවා  අවසානෙය්  අමුඩය පමණක් 
තිෙබන තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා.  

 ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අය වැයට  සංෙශෝධන ෙගනාවාම, ෙම් 
කාටූන් ශිල්පියාට මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන 
ඇඳුමත් ගලවන ආකාරෙය් කාටූනයක් අඳින්න වුෙණොත් විශාල 

2065 2066 

[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ගැටලුවකට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව   
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  සංෙශෝධනයන් කළ හැකියි කියන 
කාරණය  අගාමාත්යතුමාත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අයත් කිව්වා.  ඒක 
අපි පිළිගන්නවා. නමුත්, අය වැය ෙල්ඛනය ගරු සභාවට  ඉදිරිපත් 
කරන්න ඉස්සරෙවලා, ඒ පිළිබඳව යම් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා එය 
ඉදිරිපත් කළා නම්  මීට වඩා වටිනාකමක් ඇති කර ගන්න තිබුණා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08 වැනිදා පැවැතී 
ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීෙම්  
මූලික ෙවඩි මුරය තැබුවා.  එදා ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ, සිවිල් සංවිධානත් සමඟ එකතු ෙවලා රටට යම් 
මතයක් ෙගනාවා. ඒ තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු බඩු මිල වැඩියි,  
නාස්තිය නිසා බඩු මිල අඩු කරන්න බැහැ, රාජ්ය ෙසේවකයින්ට 
සහන ෙදන්න බැහැ කියන එක.  තමන් බලයට ආෙවොත්  රුපියල් 
10,000කින්  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප්  වැඩි කරනවා කියලා 
කිව්වා.   එදා පැවැති  ආණ්ඩුවට ඒවා කරන්න බැරි  නාස්තිය සහ 
දූෂණය නිසායි කියලා  කිව්වා. අද එදාට වඩා බඩු මිල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වරපසාද කප්පාදු 
කරමින් යනවා. එෙහම නම්, වර්තමානෙය් පවතින ෙම් ආණ්ඩුවත් 
ෙහොරකම, දූෂණය, නාස්තිය  සිදු කරනවාද කියන ගැටලුව අපට 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට මුළු රටම විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව හිටියා 
කියලා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වුණු නිසා තමයි පසු ගිය දින 
කිහිපය තුළ ෙම් රෙට් ෙනොෙයකුත් උද්ෙඝෝෂණ; විෙරෝධතා 
තියන්න පටන් ගත්ෙත්. ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා 
බඩු මිල අඩු කරයි කියලා. අද වන විට අමු මිරිස ් 100ක් රුපියල් 
110යි. එතෙකොට කිෙලෝ එකක් රුපියල් 1110ක් ෙවනවා. අපි 
දන්නවා, ෙම් පරිසරෙය් ෙවනසත් එක්ක ඇති වුණු වැස්ස නිසා යම් 
යම් බාධක ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවල  මිල අඩු කළා කියලා කිව්වාට,  කෙඩ්ට බඩු ගන්න යන 
අපි තමයි ෙම් බඩු මිල අඩු ෙවලාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැන 
දන්ෙන්.  ඒ නිසා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා,  බඩු මිල අඩු 
කරලා යම් සහනයක් ලබා ෙදයි කියලා.  

රජෙය් ෙසේවකයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්; රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට  ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් රුපියල් 10,000ක් මූලික වැටුපට 
එකතු කරනවා කියලායි. ඊෙය් දිනෙය්දී  අගමැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට  පකාශයක් කළා, රුපියල් 2,000ක් ලබන වර්ෂය මුලදීම 
වැටුපට එකතු කරනවා,  ඉතිරි  ටිකත් තව අදියර තුනකින් ලබා 
ෙදනවා කියලා. නමුත් එතුමා පැහැදිලි කෙළේ නැහැ,  ෙකොච්චර 
කාල සීමාවක් තුළ ෙමම මුදල ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාද 
කියලා. නමුත් ෙමම රුපියල් 10,000ක මුදල කඩිනමින්  මූලික 
වැටුපට එකතු කරයි කියලා රාජ්ය ෙසේවකයන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා.  

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පසු ගිය රජය කාලෙය් යම් වරපසාද ලබා 
දී තිබුණා. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙමෝටර්සයිකල්  ලබා දුන්නා.  ඒ 
සඳහා අය කරන ලද රුපියල් 50,000ක මුදල ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් වුණාට පසුව අය කරන්ෙන් නැහැ කියලා එදා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා.  එදා අය කරපු මුදලත් ආපසු ෙදනවා කියලා කිව්වා. නමුත් 
අද සමහර  ආයතනවල යම් කිසි ෙකොටසකට පමණක් එම 
ෙමෝටර්සයිකල් ලබා දීලා තිබුණත්,  ඒ අයත් එක්ක සමගාමීව වැඩ 
කරන සමහර රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ වරපසාදය අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර රාජ්ය ෙසේවකයන්  ෙමෝටර්සයිකල්  ලබා ගැනීම 
සඳහා මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ අයට ෙම් වන විටත්  ඒවා 
ලැබිලා නැහැ. ඒ  වාෙග් තත්ත්වයකුත් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා.  
අපි රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මැතිවරණෙය් දී  ෙපොෙරොන්දු 

වුණා වාෙග් ෙමෝටර්සයිකල්  සඳහා අය කරන ලද රුපියල් 
50,000ක මුදල ආපසු ලබා ෙදනවාද, නැද්ද කියන එක අපට  
කියන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙමෝටර්සයිකල් ෙනොලැබුණු රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ටත් ඒවා ලබා ෙදනවාද කියලාත් කියන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙමෙතක් කල් 
සහනදායී තීරු බදු මත ලබා දුන් වාහන බලපතය අද  අෙහෝසි කර 
තිෙබනවා. ආෙයත් කියනවා, අවුරුදු 10කට එකක් ෙදන්නම් 
කියලා. රාජ්ය ෙසේවාෙව් සිටින කාලය තුළ ෙදවරක් පමණක් 
ෙදනවා  කියනවා. ඒක කාටද ෙදන්ෙන්? ෙමෙතක් කල් රාජ්ය 
ෙසේවාෙව් ඒ වරපසාදය ලැබුණු සියලුෙදනාට එය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවාද කියලා අපට අහන්න සිදු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද උසාවිෙය් විනිශ්චයකරුවන්ට වැටුප 
පමණයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ අයට ෙවනත් ආදායම් මාර්ග නැහැ. ඒ 
අයට ලැබුණු එක වරපසාදයක් තමයි  එම වාහන බලපතය. ඒ 
වාෙග්ම, බුද්ධිමතුන්, උගතුන්, වැඩදායක පුද්ගලයන් ෙම් රටට 
හඳුන්වා ෙදන විශ්වවිද්යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ටත් ඒ 
තීරු බදු සහන වාහන බලපතය ලැබුණා. ඒ අයටත් දැන් එය නැති 
කර තිෙබනවා. අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවාෙව් අයටත් ඒ සහනය 
නැති කර තිෙබනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රජය ෙම් ගැන 
නැවත සලකා බලන්න කටයුතු කරන්නය කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2001දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට 
පත් වුණාම එදාත් ෙම් වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවාව කප්පාදු කරන්න 
ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා ෙගනාවා. එහි වැරැද්දක් නැහැ. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හැමදාම රාජ්ය අංශයට වඩා ෙපෞද්ගලීකරණය 
පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. නමුත් අපට ගැටලුව 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සන්ධානෙයන් තරග කරලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සිටගත් අය ෙම් ෙයෝජනාවලට එකඟතාව ලබා ෙදනවාද කියන 
එකයි.  

අපි දන්නවා, 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව "යළි පුබුදමු 
ශී ලංකා" වැඩසටහන හඳුන්වා ෙදන ෙකොට ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් වුවමනාවට ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා ෙගනාවා කියා. එදා 
විශාම වැටුප අෙහෝසි කරන්න ෙයෝජනා  වුණා. දායක විශාම 
වැටුපක් ගැන එදාත් කථා වුණා. රාජ්ය ෙසේවාෙව් අංක 16/01 චක 
ෙල්ඛනය ෙගනැල්ලා එදා තිබුණු පුරප්පාඩු අෙහෝසි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  රාජ්ය ෙසේවයට අලුතින් බඳවාගැනීම පවා තහනම් කළා. 
ඒ නිසාම රාජ්ය ෙසේවාෙව් විශාල කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණා. එදා 
මම පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයායි. අපට සිද්ධ වුණා 
සමහර කුඩා ෙරෝහල් වහලා ඒවාෙය් සිටි ෙසේවකයන් මහ 
ෙරෝහල්වලට දාලා ඒ ෙසේවාව අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යන්න. ඒ 
වාෙග්ම, ගුරුවරුන්ෙග් හිඟකම නිසා අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙකෙර් 
ජනතාවෙග් විශ්වාසය කඩා වැටුණා. ෙදමව්පියන් ෙපෞද්ගලික 
පාසල් කරා දරුවන් ෙගන යන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ කාල 
සීමාෙව්දී තමයි වැඩිෙයන්ම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් හා ෙපෞද්ගලික 
පාසල් ඇති ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. ෙම් ආකාරයට ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය පලුදු ෙවන ෙකොට රාජ්ය ෙසේවාෙව් කඩා වැටීම ආරම්භ 
වුණා.  

අද නැවත වතාවක් ෙම් රජය ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙමෙතක් ලැබුණු විශාම වැටුප් කමයට 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්න අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
දැනගන්න කැමැතියි ෙමොන වාෙග් සංෙශෝධනයක් ද ෙගෙනන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියලා. ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ෙසේවකයාට විශාම වැටුප මඟින් ලැබුණු වරපසාදය අහිමි කිරීම 
තුළින් ඉදිරිෙය්දී රාජ්ය ෙසේවයට එක් වන අයට වන බලපෑම 
ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කරන්න. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් විශාම 
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වැටුප අෙහෝසි කරනවා කියනවා; දායක විශාම වැටුපක් 
ෙගෙනනවා කියනවා; අලුත් විශාම වැටුප් කමයක් හඳුන්වා 
ෙදනවා කියනවා. ෙමය බරපතළ ගැටලුවක්. ගරු සභාපතිතුමනි, 
සමහර විට රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප ෙපෞද්ගලික අංශයට 
වඩා අඩුයි. ඒ වාෙග්ම, ෙපෞද්ගලික අංශයට වඩා රාජ්ය ෙසේවාෙව් 
වැටුප් වර්ධකය අඩුයි. පුද්ගලයන් රාජ්ය ෙසේවාවට ෙයොමු වීම අඩු 
කරනවා වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කිරීම ෙම් අය වැය 
හරහා සිදු වනවා කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විශාම වැටුප සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව 
නැවත අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ෙම් රජෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. බස්නාහිර පළාෙත් පධාන ඇමතිවරයා හැටියට 
මට පුළුවන්කම ලැබුණා රක්ෂණ සංස්ථාවත් එක්ක එක්කාසු 
ෙවලා පළාත් රාජ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ආරම්භ 
කරන්න. එදා පළාත් රාජ්ය ෙසේවෙය් අයකු මිය ගියා නම්, ඒ 
ෙසේවකයකුට බරපතළ ෙරෝගයක් වැළඳුණා නම් මුදල් ලබා ෙදන 
කමයක් අපි හඳුන්වා දුන්නා. එක ගුරුවරයකුෙගන් රුපියල් 400යි 
වර්ෂයකට වැය වුෙණ්. අෙනක් රුපියල් 400 අෙප් පළාත් සභා 
ආදායෙමන් අපි ෙයොමු කළා. එය ඉතාම සාර්ථක කමයක්. එයට 
ගුරුවරුන්ෙග් පතිචාර ඉහළ මට්ටමින් ලැබුණා. පළාත් රාජ්ය 
ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීෙම් සහ ඒ ෙසේවකයන් දිරිගැන්වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් හැටියට තමයි එදා ඒ රක්ෂණ කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්.        

ගරු සභාපතිතුමනි, අද කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ, 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අෙප්ම රජයක් තිබුණත් පළාත් සභාවල 
හිටපු අපත් මුහුණ දුන් ගැටලු තිබුණු බව. අපි විශ්වාස කරනවා, 
ෙම් රජය ඒ පශ්න විසඳන්න කටයුතු කරාවි කියලා. රැකියා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අය අද පළාත් රාජ්ය ෙසේවයට එන එක අඩුයි. 
ඒ අය හිතනවා, එතැනට ගියාම කුඩම්මාෙග් සැලකිලි තමයි 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. විෙද්ශ සංචාර ඇතුළු සියලු වරපසාද මධ්යම 
රජෙය් නිලධාරින්ට ලැෙබනවා. පළාත් රාජ්ය ෙසේවයට ගියාම ඒ 
වරපසාද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභාව තුළ ඉඳ ෙගන පුහුණුව 
ලබනවා. ෙහොඳ නිලධාරින් බවට පත්  ෙවද්දී ඒ අය මධ්යම රජයට 
යනවා. ඒ නිසා මධ්යම රජය හා පළාත් සභා එකට යා යුතුයි. 
එතෙකොට තමයි රාජ්ය ෙසේවාෙව් උපරිම වරපසාද ටික ජනතාවට 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ජනතාවට උපරිම ෙසේවාව ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් එතෙකොටයි. ඒ නිසා පළාත් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නිලධාරින්ටත්, රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින්ටත් එක හා 
සමාන සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරයි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් හැටියට අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම විශාම වැටුප පිළිබඳව. විශාම 
වැටුප ෙමෙතක් කල් ලබා දීපු ආකාරයටම ඉදිරියටත් ලබා 
ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ලබන ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා එකම 
ආයතනෙය්, එකම තනතුෙර්, එකට ෙසේවය කරන ෙදෙදෙනකුට 
ෙවනස් ආකාරයකට සැලකිල්ලක් දැක්වීමක් සිදු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි කියන්ෙන් නැහැ, රාජ්ය ෙසේවකයාට අලුෙතන් ෙද්වල් 
හඳුන්වා ෙදන්න කියලා. නමුත් රාජ්ය ෙසේවකයින්ට අඩුම ගණෙන් 
ෙමෙතක් කල් ලැබුණු වරපසාද ටිකවත් ලබා ෙදන්න. වාහන 
බලපතය, ෙමෝටර්සයිකල් වැනි ෙද්වල් ඒ අයට ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

පසු ගිය රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරු හැටියට, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කරපු සමහරු අද ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් ඉඳ ෙගන, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඉන්න අප වහල්භාවෙයන් මිෙදන්න අකමැති පිරිසක් 
හැටියට හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. එෙහම කියන අය පසු 
ගිය කාල සීමාවල හිටපු රාජ්ය නායකයන් විෙව්චනය කෙළේ 

ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ගැන කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? 
ඊළඟට, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ගැන ෙකොෙහොමද, මාධ්ය 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා පකා ශ කෙළේ? ඒ අයම තමයි අද මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාව විෙව්චනය කරන්ෙන්ත්. ඒ නිසා ඊළඟට 
අෙප් ආණ්ඩුව පත් වන විට ඒ අය ඒ ආණ්ඩුවටත් ඇවිල්ලා රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාව, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාව 
විෙව්චනය කෙළොත් ඒක පුදුමයක් ෙනොෙවයි. අපි වහල්භාවෙයන් 
 ෙනොෙවයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපි එහාට ෙමහාට පැන ගිය අය 
ෙනොෙවයි. අපි එක පතිපත්තියක ඉඳ ෙගන අෙප් ෙද්ශපාලන වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අපි දන්නවා, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වරපසාද කප්පාදු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මුදල් නැතිකම නිසායි කියලා. මෑත ඉතිහාසෙය් ෙබොර ෙතල් 
බැරලයක මිල පහළම මට්ටමට වැ ටුණු අවස්ථාව තමයි ෙම් කාල 
සීමාව. මම හිතන විධියට අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් 
බැරලයක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 36ක් වැනි මුදලකට තමයි 
පවතින්ෙන්. ඒ වාසිය තවම ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කෙළේ නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා, ඉන්ධන මිල අඩු 
කරනවා කියලා. එක අවස්ථාවකදී අඩු කළා. අපි ඒක 
පිළිගන්නවා. නමුත් මීට වඩා අඩු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
රජය කිව්වා, ඉන්ධනවලට අය කරන බදු මිල අඩු කරනවා කියලා. 
නමුත් ෙම් ෙවනකල් බදු මිල අඩු කෙළේ නැහැ. දැන් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
දිනයකදී මිල සූතයක් ගැන ඇමතිවරයා පකාශ කළා. අපට 
පැහැදිලිව කියන්න, ඒ මිල සූතය අනුව ජනතාවට ඉන්ධන ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙමොන කාල සීමාෙව්දීද කියලා. ඒ වාසිය කවදාද 
ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන්   කියලා කියන්න කියා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාල සීමාෙව්දී ෙම් රජය බලයට 
පත් වන්න කලින් රැකියා දස ලක්ෂයක් ගැන කථා කළා. ඒ රැකියා 
දස ලක්ෂය උත්පාදනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් අය 
වැය කථාෙව්දී කිව්ෙව් නැහැ. ෙම් රැකියා දස ලක්ෂය ඇති 
කරන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවෙය්ද, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ද  කියන 
කාරණාව අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
කාලෙය්දී ෙම් රජය බලයට පත් කරන්න තරුණ ෙකොටස් විශාල 
වශෙයන් ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්, රැකියා බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතුවයි. 
ඒ නිසා ඒ තරුණයින්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවලට ෙම් රජය ලබා 
ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව අප දැනුවත් කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  උපාධිධාරින් පිළිබඳව අද ෙම් සභාෙව් 
කථා වුණා. අපි දන්නවා, උපාධිධාරිෙයක් උසස් අධ්යාපනය හදාරා 
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එනෙකොට, ඒ තරුණයාට රැකියාවක් 
ලැෙබන කමෙව්දයක් සකස් කර තිබුෙණ් නැහැ කියන කාරණය. 
නමුත් පසු ගිය කාල සීමාෙව්දී බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් අපි ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගැහුවා. ගැහුවා. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගැහුවා තමයි, පසු ගිය කාලෙය්. අපි දැක්කා. ඒ ෙපොලිස් 

නිලධාරියා ඊෙය් ෙපෙර්දා interdict කර තිබුණු බවත් අපි දන්නවා. 
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ඒ වාෙග්ම 1989 - 1991 කාලෙය්දී උපාධිධාරින් ඝාතනය කෙළේ 
කවුද කියා අපි දන්නවා. [බාධා කිරීම්] විශව්විද්යාල දරුවන් 
මර්දනය කෙළේ කවුද කියා අපි දන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
එවැනි නායකෙයක් ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් උපාධිධාරින්ෙග් 
පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදයි කියා අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ, 
ගරු සභාපතිතුමනි. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් උපාධිධාරින්ට 
යම් සහනයක් ලැබුණා නම් එය ලබා දුන්ෙන්, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය හා ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ යන  රජයන් 
යටෙත්ය කියන කාරණය අපි පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ.      

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙවනෙකොට උපාධිධාරින් විශාල 
පමාණයක් රැකියා ෙනොමැතිව ඉන්නවා. අපි පසු ගිය කාලෙය් ගුරු 
විභාගය පවත්වා ගුරුවරුන් බඳවා ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ගුරු 
විභාගය අසමත් වුණු උපාධිධාරින්ට සංවර්ධන නිලධාරි පත්වීම් 
ලබා දුන්නා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාෙත් උපාධිධාරින්ට 2013 
වර්ෂය වනෙතක් පත්වීම් ලබා දීමට අප කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
2014 වර්ෂෙය්දී විභාගය පැවැත්වූවා. නමුත් අද ෙවනකම් එක 
උපාධිධාරිෙයකුටවත් පත්වීම් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැනත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
උපාධිධාරින් ෙම් රටට වටිනා පිරිසක්. ඒ අයට ගහලා, තළා ෙපළා, 
ඒ අයව මර්දනය කරලා ෙම් ආණ්ඩු ෙගන යන්න බැහැ. ඒ 
උපාධිධාරින්ට පසු ගිය දවස්වල සැලකුෙව් ෙකොෙහොමද කියා අපි 
දැක්කා. රාජ්ය ෙසේවයට ඒ උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් පියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා; 
සෙහෝදරවරුන් ෙදෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි හැම දවසකම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් කටයුතු කරන හැටි අප බලා සිටියා. අද 
කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ, වර්තමානෙය් ෙම් 
අගාමාත්යවරයා ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය, විපක්ෂයක් හැටියට 
අප තුළ නැහැ කියන කාරණය. එතුමා හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා; 
එතුමා විෙව්චනයට ලක් ෙවනවා; එතුමා විහිළුකාරෙයකු බවට පත් 
ෙවන විධියට කටයුතු  ෙකෙරනවා. ඒ නිසා එතුමා ඊට වඩා 
වගකීමකින් කටයුතු කළ යුතුය කියා අප සලකනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

 අවසාන වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, ෙම් රාජ්ය ෙසේවාව 
ශක්තිමත් කිරීම හරහා ජනතාවට ලැෙබන පතිලාභ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු කරන්නය කියා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
ෙසේවාෙව් සිදු කරන කප්පාදුව නැති කරලා, රාජ්ය ෙසේවකයින්ට 
ලබා දී තිබුණු වරපසාදවත් නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 Hon. K. Thurairetnasingam, please. You have ten 

ninutes.  
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெபா  நி வாக மற் ம் 

காைமத் வ அைமச்சு, ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சு அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் 

கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். ெபா  நி வாக அைமச்சு என்ப , இந்த 
நாட் ள்ள ஒ  க்கியமான அைமச்சாகும். மாவட்டங்கள் 
ேதா ம் இயங்குகின்ற மாவட்ட அ வலகம் ெதாடக்கம் கிராம 
மட்டத்தி ள்ள கிராம ேசைவயாளர் அ வலகம் வைர மான 
நிர்வாகக் கட்டைமப் களி டாக மக்க க்குச் ேசைவகைள 
வழங்குகின்ற ஓர் அைமச்சாக இ  இ க்கின்ற . அத்ேதா , 
இந்த அைமச்சிேல பல திைணக்களங்க ம் உள்ளடக்கப் 
பட் க்கின்ற காரணத்தினால், இைத ஒ  க்கியம் வாய்ந்த 
அைமச்சாக நாங்கள் க கின்ேறாம்.  

மாவட்டச் ெசயலகமான , எப்ெபா ம் மக்க ைடய 
குைறபா கைள அறிந்  அவர்க ைடய நிைலைமகைள 
உணர்ந் , மாவட்டத்தி ள்ள பிரச்சிைனகைளத் ெதளிவாக 
விளங்கிச் ெசயற்படக்கூ ய ஓர் அரச நி வனமாக 
அைமயேவண் ய  மிக க்கியமானதாகும். மைலயகத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெகளரவ கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, அந்தந்த 
மாவட்டங்களில் கூ தலான ெமாழிையப் ேபசுகின்ற மக்கள் 
இலகுவாகத் ெதாடர் ெகாள்ளக்கூ ய விதத்திேல, அரசாங்க 
அதிபர் நியமனம் அைமயேவண் ய  மிக க்கியமானதாகும். 
அேதேபான்  அந்த மாவட்டத்திேல வா கின்ற மக்க ைடய 
குைறகைளக் ேகட்டறியக்கூ ய விதத்திேல, அங்கி க்கின்ற 
ேமலதிக அரசாங்க அதிபர், உதவி அரசாங்க அதிபர்கள் குறித்த 
ெமாழி ெதாிந்தவர்களாக இ ப்ப ம் அந்த மாவட்டத்தின் 
ெசயற்பாட் க்கு மிக ம் ெபா த்தமானதாக இ க்கும். 
இதனால், அந்த மாவட்ட மக்க ைடய ேதைவகள் 
கண்டறியப்ப ம்; மக்க ம் தங்க ைடய பிரச்சிைனகைள 
ெமாழிப் பிரச்சிைன இல்லாமல், ெதளி ப த்தக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைல ஏற்ப ம். இ  கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ய 
ஒ  விடயெமன்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இேதேபான் தான், கிராம ேசைவயாளர்க ைடய 
நியமன ம் இடம்ெபறேவண் ம். தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல தமிழ் ேபசும் மக்கள் கூ தலாக உள்ள 
பிரேதசங்களிேல சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற பல கிராம 
ேசைவயாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். இவர்கைள சிங்களம்- 
தமிழ் என்  பிாித் க்கூ வதிேல எனக்கு அவ்வள  ஒப் தல் 
இல்ைல. இ ந்தெபா தி ம், மக்க ைடய இடர்பா கைளச் 
ெசால்லேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு இ க்கின்ற . நாங்கள் 
கிராமப் றங்க க்குச் ெசல் ம்ெபா , அங்குள்ள மக்கள்  
பலவிதமான கஷ்டங்கள் பற்றி எங்களிடத்திேல ைறயி  
கிறார்கள். எனேவ, அங்கும் ஓரள  ெமாழி ெதாிந்த கிராம 
ேசைவயாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டால், மக்க ைடய ேதைவகள் 
இலகுவாகக் கண்டறியப்ப ம். அேதேபான் , மக்க ம் கிராம 
ேசைவயாளர்கைள அ கி, தங்க ைடய கஷ்டங்கைளக்கூறி 
அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்யக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல ஏற்ப ம். 
அ ம் கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்ளப்படேவண் ய ஒ  
விடயமாகும்.  

அேதேபான் தான் பதிவாளர்களின் நியமன ம் மிக ம் 
க்கியமான . பதிவாளர்கைள நியமிக்கும்ெபா , அந்தந்த 

இடங்க க்கு ெமாழி  ெதாிந்தவர்கைள நியமிப்ப  மிக 
க்கியம். தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் சில இடங்களிேல 

பிறப் , இறப் , விவாகப் பதி ச் சான்றிதழ்கள் பதியப்ப ம் 
ெபா , மிக ம் பிைழயான ைறயில் பதியப்ப கின்ற . 
உாியவர்கள் அதி ள்ள பிைழகைளக் கண் பி த்  
உடன யாகத் தி த்தக்கூ ய சூழ்நிைல அங்கு இல்ைல. 
காரணம், அவர்க க்கு ெமாழி ெதாியாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஒ  ேதைவக்காக ஒ  கு ம்பத்தில் ஒ  
பிள்ைளயின் பிறப் ச் சான்றிதைழக் ெகாண் ேபாக 
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ேவண் யி ந்தால், அந்தக் கு ம்பத்தி ள்ள அத்தைன 
பிள்ைளக ைடய பிறப் ச் சான்றிதழ்கைள ம் ெகாண் ேபாக 
ேவண் ய ஒ  சிக்கல் அந்தக் கு ம்பத் தைலவ க்கு 
ஏற்ப கின்ற . ஆனப யால், அவர்க க்கு விளங்கக்கூ ய 
ெமாழியிேல பிறப் , இறப்  மற் ம் விவாகச் 
சான்றிதழ்கைளப் பதி ெசய்  ெகா த்தால், அ  அவ ைடய 
ேமலதிக சிரமத்ைதக்  குைறக்கக்கூ யதாக இ க்கும். இ ம் 
கவனத்திேல ெகாள்ளப்படேவண் ய ஒ  க்கியமான 
விடயெமன நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா , கிராம ேசைவயாளர்க ைடய கடைம ம் 
ெபா ப் ம் நா க்குநாள் அதிகாித்  வ கின்ற . சில 
இடங்களிேல 300 கு ம்பங்க க்கு ஒ  கிராம ேசைவயாளர்  
இ க்கின்றார். இன் ம் சில இடங்களிேல அந்த எல்ைல 
மீறப்பட் , கூ தலான கு ம்பங்கைளக் கவனிக்கேவண் ய 
ெபா ப்  பல கிராம ேசைவயாளர்களிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கின்ற . இதனால், அக்கிராம ேசைவயாளர்கள் 
மிக ம் கஷ்டப்ப வைத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அவ்வா  கிராம ேசைவயாளர்க க்குக் 
கூ தலான கு ம்பங்கள் வழங்கப்ப ம்ெபா , அவ க்கு 
உதவியாக ஒ வர் நியமிக்கப்பட்டால் ேவைலகைளச் ெசய்வ  
இலகுவாக இ க்கும். அத்ேதா , கிராம ேசைவயாளர் 
அ வலகங்கள் மிக ம் ெசயற்றிறேனா  இயங்கத்தக்க 
விதத்திேல அைமக்கப்பட் ப்ப  மிக க்கியம். ஒ  கிராம 
ேசைவயாளர் அ வலகத்திற்குக் கணினி வசதி ேபான்ற ந ன 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா ப்பதால் அவ ைடய ேவைலகைள 
அவர் ாிதமாகச் ெசய்வதற்கு வசதியாக இ க்கும். எனேவ, 
எதிர்காலத்தில் இந்த விடயத்திைன ம் அரசாங்கம் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அ த் , பட்டதாாிகளின  நியமனம் ெதாடர்பாக நான் 
இங்கு கூறேவண் ள்ள . ெபா  நிர்வாக அைமச்சு கடந்த 
2013ஆம் ஆண்  ஜூன் மாதம் பல்கைலக்கழகத்தி ந்  
பட்டம் ெபற்  ெவளிேயறிய பல பட்டதாாிக க்குப் 
பயி நர்களாக நியமனம் ெகா த்த . அதன் பிற்பா  அ த்த 
வ டம் அ  ெகா படவில்ைல. இந்த வ டம் ெகா க்கப் 
ப வதற்கான யற்சிகள் நைடெப வதாக நான் 
அறிகின்ேறன். 2013ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதி ம் 
அதற்கு ன் ம் பல்கைலக்கழகத்தி ந்  பட்டம் ெபற்  
ெவளிேயறியவர்க க்கு அந்த நியமனங்கள் வழங்க யற்சிகள் 
எ க்கப்ப கின்றன. ேம ம், பல்கைலக்கழகத்தில் பட்டம் 
ெபற்  ெவளிேயறியவர்கள் பலர் ேவைலயில்லா  
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். சிலர் கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் ஈ பட்  
2-3 பிள்ைளக டன் ேபாதிய வ மானமில்லாமல் கு ம்பத்ைத 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். இன் ெமா  ெபாிய 
பிரச்சிைன என்னெவன்றால், இவர்களில் பலர் 35 வயதிற்கு 
ேமற்பட்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இவர்க ைடய 
நிைலைமைய ம் நாங்கள் க த்திற் ெகாள்ளேவண் யவர் 
களாக இ க்கின்ேறாம். அரசாங்கம் அரச நியமனங்கள் 
வழங்கும்ேபா  ஓய் தியத் திட்டத்ைதக் க த்திற்ெகாண் , 35 
வயதிற்கு ேமற்பட்டவர்கள் அரச ஊழியர்களாகச் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்படமாட்டார்கள் என்  ஒ  குறிப்பிட்ட 
வயெதல்ைலைய நிர்ணயித் ள்ள . இவர்களின் விடயத்தில் 
இைத மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ய ஒ  காலகட்டத்திேல 
நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். ஆனப யினால், அைத ம் ஒ  

க்கிய விடயமாக இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

கடந்த 2013 ன் 01ஆந் திகதி வழங்கப்பட்ட பட்டதாாிப் 
பயி னர் நியமனத்திேல பல பட்டதாாிகள் உள்வாங்கப் 

பட் க்கிறார்கள். அவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க் 
கிைடத்த . அதற்காக நாம் நன்றி ெசால் கின்ேறாம்; 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம். ஆனால், அந்த நியமனமான , 
அவர்கள் கற்ற கல்வி, ெபற்ற பட்டம் என்பவற்ைறப் ெபா த்   
வழங்கப்படவில்ைல. ெபா வாக double degree 

த்தவர்கள்,  MPhil  த்தவர்கள் இப்ப  பல ம் 
சாதாரண கிதராக இன்  அ வலகங்களில் கடைமயாற்  
வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். தி ேகாணமைலயிேல 

வியியல் பாடம் கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்ற . ஆனால், வியியல் பட்டம் ெபற்றவர்கள், 
அதிேல சிறப் ப் பட்டம் ெபற்றவர்கள் சாதாரண ஒ  

கிதராகக் கடைமயாற்றிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இ  
ேபான்  ஏைனய சில வளங்கள் ேவ  இடங்க க்குத் 
ேதைவப்பாடாக உள்ளன.  இந்தவைகயில், அவர்கள் கற்ற 
கல்வி, ெபற்ற  அ பவங்கள், அவர்களின் ேசைவ என்பன 
அங்கு ம ங்க க்கப்ப கின்றன. இதனால் அந்தப் 
பட்டதாாிக க்கும் பிரேயாசனமில்ைல. அவர்கைள நியமித்  
ேவைலவாங்குகின்ற திைணக்களங்க க்கும் அதனால் 
கூ தலான பிரேயாசனமில்லாத நிைலைமைய நாங்கள் 
அவதானிக்கின்ேறாம். ஆனப யால், அந்த நியமனத்ைத 
நீங்கள்  மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ம். அதாவ , அந்தப் 
பட்டம் ெபற்றவர்கள் கற்ற பாடங்கள் என்ன? அவர்கள் ெபற்ற 
சிறப் ப் பட்டங்கள் என்ன? அவர்கள் இந்த கிதர் 
ேசைவக்குப் ெபா த்தமானவர்களா? அல்ல  ேவெறா  
கடைமப் ெபா ப்ைபக் ெகா க்கலாமா? என்  ஆராய்ந் , 
அவர்கைள அந்த ேவைலயி ந்  நி த்தி, அவர்களின் 

ைறசார்ந்த பிாி களிேல அவர்கைள நியமித்தால் அ  
ச கத் க்கும் பிரேயாசனமாக இ க்கும்; அவர்க க்கும்  
பிரேயாசனமாக இ க்கும்; அவர்கள் ேசைவ ெசய்கின்ற 
இடத் க்கும் பிரேயாசனமாக இ க்கும். நாங்கள் எந்த ஒ  
வளத்ைத ம்  ண க்கக்கூடா . ஆனால், இந்த வைகயில் 
இன்  அேநகமான ெப மதிமிக்க வளங்கள் 

ண க்கப்ப வதாக நாங்கள் உணர்கின்ேறாம். எனேவ, 
இவற்ைற ெபா நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சு 
இ பற்றி மிக க்கியமாகக் க த்தில் கவனத்தில் எ த்  
ெசயற்படேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, பதி கள் ேத கின்ற விடயத்தி ம் இன்  
மக்கள் பலவிதமான கஷ்டங்கைள அ பவிப்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக உள்ள . 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
Thank you.  

ஒ  குறிப்பிட்ட காலத் க்கு ந்திய பதி கைள இன்  
பதிவாளர் அ வலகத்திேல ேபாய்க்ேகட்டால், அைவ 
அழிந் விட்டன, ேசதமைடந் விட்டன என்  ஒ  சான்றிதழ் 
ெகா க்கப்ப கின்ற . தைலைம அ வலகத்தில் அந்தப் 
பதி கைள எ ப்பதற்கான யற்சிகைளெய த்தால் அங்கும் 
அதைனத் ேதட யாத, எ க்க யாத ஒ  சூழ்நிைல 
காணப்ப கின்ற . இ  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
மட் மல்ல, எல்லா மாவட்டங்களி ம் ெபா வாக உள்ள ஒ  
பிரச்சிைனெயன்  நான் க கின்ேறன். இப்ேபா  எல்லாம் 
கணினி மயப்ப த்தப்ப கிற . இப்ெபா   விவாகப் 
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பதி கள், இறப் , பிறப்  பதி கள் எல்லாம் கணினிமயப் 
ப த்தப்பட்  ஒ  ெபா  நிைலைமக்குள் ெகாண் வரப் 
ப கின்ற . அேதேபால், இந்தப் பைழய பதி கள் 
இல்லாதவர்க க்கு அைவ கிைடப்பதற்குாிய ஒ ங்குகைள ம் 
இந்த அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் , 
வாய்ப் க்கு மீண் ம் நன்றிகூறி அமர்கின்ேறன், வணக்கம். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Tharanath Basnayaka. 

You have 10 minutes.  
 
 
[පූ.භා. 11.27] 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2016 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අය 

වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය කියන්ෙන් 
රාජ්ය ෙසේවයට සුවිෙශේෂී වූ ෙසේවාවක් කරන, කාර්ය භාරයක් කරන 
අමාත්යාංශයක්. ෙම් අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් අමාත්යාංශ අතුරින් 
පධානම අමාත්යාංශයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත්යාංශය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල,  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, පළාත් සභා, පළාත් රාජ්ය ෙසේවය 
ඇතුළු රාජ්ය ෙසේවෙය් සියලුම කළමනාකරණය වාෙග්ම ඒ තුළ 
මනා සම්බන්ධතාවක් කියාත්මක කරනු ලබන අමාත්යාංශයක්. 
රාජ්ය ආයතන අතර සම්බන්ධතාවන් පවත්වාෙගන යාම වාෙග්ම 
කළමනාකරණය කිරීමත් ෙම් අමාත්යාංශය ෙවත පැවරී තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය සහ කියා පටිපාටිය 
පිළිබඳව බැලුවාම ගරු අමාත්යතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත්, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින් සියලු ෙදනාටත් 
සුවිෙශේෂී වූ වගකීමක් පැවරිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශයට රාජ්ය ෙසේවය දියුණු 
කිරීෙමහිලා වගකීම් රාශියක් පැවරිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී, අදාළ කියා පටිපටිය තුළ ඒ බඳවා 
ගැනීම් සිදු කර, ඒ පිළිබඳව පසු විපරම් කරලා අදාළ අමාත්යාංශයට 
ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් නිලධාරින් ෙයොමු කිරීම රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සතු වගකීමක් ෙවනවා. 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපත්, රාජ්ය ෙසේවෙය් කටයුතු 
කරන නිලධාරින් සියලු ෙදනාෙග්මත් වගකීම තමයි මහ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉතාමත් පහසු ෙලස සුවිෙශේෂී වූ ෙසේවාවක් ලබා දීම. 

රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු කාරණයක් තමයි රාජ්ය ෙසේවය සහ එහි කළමනාකරණය 
ඉතාමත් ශක්තිමත් වන ආකාරයට ඒ කටයුතු සිදු කිරීම. 
ඉස්ෙසල්ලාම අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ ආයතනය හරහා රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ෙගන ඒ නිලධාරින් තුළින් රාජ්ය ෙසේවය නඟා 
සිටුවීමත්, ජනතාවෙග් ඕනෑ එපාකම් පිළිබඳව ෙසොයලා බලලා  
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමත් ෙම් අමාත්යාංශය 
මඟින් සිදු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
කළමනාකරණය තුළින් රාජ්ය ෙසේවය ගැන පසු විපරම් කිරීම සිදු 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් බඳවා ගන්නා 
විට විවිධ ක්ෙෂේතයන් ඔස්ෙසේ ඒ බඳවා ගැනීම් සිදු කරන බව 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ . විවිධ ආයතනවලට, විවිධ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට විවිධ ක්ෙෂේතයන් ඔස්ෙසේ, විවිධ නිල තල 
සඳහා, විවිධ ස්තරයන් ඔස්ෙසේ ඒ බඳවා ගැනීම් සිදු කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස උපාධිධාරින් අතුරින් බඳවා ගැනීම, -
අෙනක් අය කළමනාකරණ සහකාර- ඒකාබද්ධ ෙසේවා                 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් යටෙත් තමයි පවතින්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමන්ලාෙග්ත් විෙශේෂ මැදිහත්වීම යටෙත් රාජ්ය ෙසේවයට 
නිලධාරින් ඇතුළත් කර ගත යුතුයි. රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් කර 
ගත්තා වාෙග්ම ඊට පසුව එතැනින් එහාටත් තව කාර්යයන් ෙමම 
අමාත්යාංශයට පැවෙරනවා. 

උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින් අද පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල තුළ සහ ගම් මට්ටමින් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
කියනවා නම් සමහර අයට විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් නැහැ. ඒ අදාළ 
ආයතනෙය් පධානියා විසින් ලබා ෙදන සමහර ෙද්වල් හැරුණු 
 ෙකොට ඒ අයට සුවිෙශේෂී වූ කාර්ය භාරයක් නැහැ. ඒ වාෙග් සමහර 
කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. , ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
තනතුරු සඳහා රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගත් පසු ෙම් අය සඳහා  නිසි 
රාජකාරි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. නිසි රාජකාරි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා, ඒ අයට තමන්ෙග් රාජකාරි ස්වභාවය 
පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්න, පස් අවුරුදු සැලැස්මක් 
ලබා ෙදන්න. 

ඒ පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ ෙහොඳ කමෙව්දයක් සකස් කර 
ඔබතුමන්ලාෙග් මැදිහත්වීම තුළින් පුළුවන් නම්  ඒ අයට අවම 
වශෙයන් මාස තුනකවත් ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජකාරිවල ස්වභාවය සහ ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය 
පිළිබඳව එෙසේ පුහුණුවක් ලබා දීලා, ඊට පසුව ෙම් අය ඒ 
ක්ෙෂේතයන් තුළ කටයුතු කිරීමට ෙයොදවන්න. එෙසේ කරනවා 
වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් අනු කමිටුවක් පත් 
කර, රාජ්ය ෙසේවෙය් වාෙග්ම අනිකුත් ෙසේවාවන්ෙග් කටයුතු 
පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීමට කටයුතු කළා නම් ෙහොඳයි කියාත් මා 
හිතනවා. ෙමම ක්ෙෂේතයට විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් පවතින සෑම ක්ෙෂේතයක් සම්බන්ධෙයන්ම සුවිෙශේෂ 
වූ කමිටුවක් මඟින් පසු විපරමක් සිදු කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ෙම් 
ක්ෙෂේතය තුළ වාෙග්ම සෑම ෙදයක් තුළින්ම කරනු ලබන සෑම 
කියාවක් සම්බන්ධවම පසු විපරමක් කිරීම තමයි, වැදගත්ම ෙදය 
කියා මා හිතනවා. එෙසේ පසු විපරම් කිරීම තුළින් අපි ඒ සම්බන්ධව 
ෙසොයා බලා, කථා කරලා, තිෙබන අඩු පාඩු පිළිබඳව නැවත 
සාකච්ඡා කරලා ඒවා විසඳා ෙගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් සකස් කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි  කියා ඔබතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම කියනවා.  

අ ෙප් අමාත්යතුමන්ලා ගනු ලබන කැබිනට් තීන්දු තීරණ අනුව 
අමාත්යාංශෙය්දී කරනු ලබන සාකච්ඡා අනුව නිකුත් කරනු ලබන 
චකෙල්ඛ අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා විසින් දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට 
යවනු ලබනවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් සමහර අවස්ථාවලදී 
චකෙල්ඛ ආෙව්, දිස්තික් ෙල්කම්තුමා හරහා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට පමණයි. එතැනින් එහාට මහජන නිෙයෝජිතයාට, 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරයාට ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර, ඒ 
ගනු ලබන සෑම තීන්දුවක්, තීරණයක් පිළිබඳවම දිස්තික් 
ෙල්කම්වරයා විසින් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් දැනුවත් කර එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

චකෙල්ඛ ඔවුන්ට යවනවා වාෙග්ම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරයාට නැත්නම් 
ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ඒ අදාළ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
ෙහෝ සංවිධායකවරයා ෙහෝ මන්තීවරයා දැනුවත් කර  ඔවුන්ටත් 
ඒවා යැවීමට කටයුතු කරන්නය කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
සමහර අවස්ථාවලදී අපි ජනතාව මුණ ගැසී යම් යම් ෙද්වල් 
සම්බන්ධව ඔවුන් දැනුවත් කරනෙකොට, සමහර ෙද්වල් සම්බන්ධව 
අප දන්ෙන් නැති අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

අෙප් රෙට් විශාමිකයන්ෙග් විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන් ගරු 
අමාත්යතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් සුවිෙශේෂී වූ අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. අද විශාමිකෙයෝ ලක්ෂ 4කට, ලක්ෂ 5කට 
ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. මා හිතන හැටියට ලක්ෂ 3කට 
ආසන්න පමාණයක් රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාමිකෙයෝ ඉන්නවා. ෙම් 
පිරිස ෙම් මාතෘ භූමිය -මව් බිම- ෙවනුෙවන් රාජ්ය ක්ෙෂේතය තුළ 
වාෙග්ම විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ කටයුතු කරපු පිරිසක්. ෙම් අය 
තමයි අද ෙම් රට ෙමතැනට ෙගෙනන්න කටයුතු කෙළේ. තරුණ 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න ෙතෝතැන්න නිර්මාණය කෙළේ රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙම් පිරිසයි. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතාවන්, විවිධ ගැටලු නිරාකරණය 
කරන්න ෙම් වන විට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒක 
ඉතාමත් වටිනවා. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
ෙමොකද, විශාම වැටුප කියන්ෙන්, ඒ අයෙග් ජීවිතෙය් ලබන 
ඉතාමත් වටිනා වූ සම්පතක්. මා කලින් කිව්වා වාෙග් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීෙම්දී අනුකමිටුවක් පත් කරන්න. ඉදිරි 
අවුරුදු 5 තුළ රාජ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න, රාජ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
මනා කළමනාකරණයක් කරන්න කටයුතු කරන ආකාරය 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ෙම් වන විට සැලසුම් කරලා ඇති. ඒ සැලසුම් 
ජනතාවට ශුභවාදි ෙලස කියාත්මක කරන්න.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙපොළ විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. අද 
ජනතාව වැඩිපුරම යන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයටයි. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය තමයි ගෙම් ෙතෝතැන්න. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය තමයි, ජනතාවෙග් අවශ්යතා, සිතුම් පැතුම් 
ෙසොයා බලා කියාත්මක කරන ආයතනය වන්ෙන්. කුරුණෑගල 
දිස්තික් කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන් ඉතාමත් දුෂ්කර -අතිදුෂ්කර- ගම් තිෙබන 
භූමි පමාණෙයන් විශාල පෙද්ශයක්. කිෙලෝමීටර හතරක් පහක් 
පයින් ඇවිල්ලා, ඊට පස්ෙසේ බස් එෙකන් ඇවිල්ලා තමයි තමන්ෙග් 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශත් එෙහමයි. ඒ නිසා ෙම් ජනතාවත්, රාජ්ය ක්ෙෂේතෙය් අදාළ 
නිලධාරියාත් අතර මනා සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවාද කියන එක 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනෙය් පධානියාෙග් සිට 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන අනිකුත් 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශවලට අයත් නිලධාරින් පිළිබඳවත් ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ. ක්ෙෂේත නිලධාරින් හැටියට ඒ අය ක්ෙෂේත 
පරීක්ෂාෙව් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ කටයුතු කියාත්මක කරන්ෙන් 
ෙකොයි විධියටද කියන එක පිළිබඳව අපි දැන ගන්න ඕනෑ.  

සමහර අවස්ථාවලදී පළමු වතාෙව් ගිහින් ජනතාවෙග් පශ්නය 
අහලා එනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒකට උත්තර යන්ෙන් නැහැ. සමහර 
අවස්ථාවලදී ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත්ත තීන්දුව ෙමොකක්ද කියන 
එක පිළිබඳව දන්ෙන් නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී අපිත් ඒවාට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතා ගැටලු, විශාම වැටුප, ඒ 
වාෙග්ම අනිකුත් පධානම අවශ්යතාවන් පිළිබඳවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සුවිෙශේෂී අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙම් රෙට් 
පධාන අමාත්යාංශයක්. රාජ්ය කළමනාකරණය කියන්ෙන් රාජ්ය 
නිලධාරින් පමණක් කළමනාකරණය කරන එක ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන හැම පුරවැසියකුම කළමනාකරණය කරන 
අමාත්යාංශයක්, ෙම් අමාත්යාංශය. එම නිසා ඒ සඳහා 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. අද විධායක 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් යන ගමන තුළ ඒ බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට 
කරන්න එතුමන්ලාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, 
නිලධාරින්ටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, කාලය ලබා 
දුන් සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිය පළ කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය. එතුමිය අෙප් හිටපු 

මෙහේස්වරන් මන්තීතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ. ඔබතුමියට විනාඩි 7ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, நன்றி. ெபா  நி வாக 

மற் ம் காைமத் வ அைமச்சின்மீதான கு நிைல விவா 
தத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 

தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் பிரச் 
சிைனகைள எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். அதாவ  
பல்கைலக்கழகப் பட்டம் ஒன்ைறப் ெபற் , இரண்  
ெமாழிகளில் உயர் ேதர்ச்சி ெபற் , உயர் மட்டப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைச ஒன்றில் சித்தியைடந்  ேசைவக்கு வ ம் ெதாழில்சார் 
மட்டத்ைதக் ெகாண்டவர்கள்தாம் இந்த ெமாழிெபயர்ப் 
பாளர்கள். ஆனால், கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் ேசைவயில் இ க்கும் ஒேரெயா  
பதவி உயர்  வாய்ப்பான 1ஆம் வகுப்பி ந்  விேசட 
வகுப் க்குச் ெசல் ம் வாய்ப் ம் அவர்க க்கு இல்லா 
ெதாழிக்கப்பட் ள்ள . அேதேநரம்  இந்தச் ேசைவயில் விேசட 
வகுப் க்குப் பதவி உயர்த்தப்ப வதற்கான பாீட்ைச 1999ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் இ வைர, அதாவ  16 வ டங்களாக, 
நடத்தப்படவில்ைல.  

அேதேநரம் "நாட் ன் நி வாக ெமாழியான சிங்களம், 
தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  ெமாழிகளி ம் 
ெபா மக்களின் ஆவணத் ெதாடர்பாடல்க க்காக அரசாங்க 
அ வலகங்களில் வசதிகள் வழங்கப்படல் ேவண் ம்" என 
அரசியலைமப்பின் 4வ  உ ப் ைரயில் பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள 
பணிப் ைரைய நைட ைறப்ப த் ம் ேதைவப்பா  
எல்.எல்.ஆர்.சி. அறிக்ைகயின் 12ஆம் பக்கத்தில் சுட் க் 
காட்டப்பட் ள்ள . இந்த அறிக்ைகயின் 8,227ஆம் 
அவதானிப் ைரயில் பின்வ மா  குறிப்பிடப்பட் ள்ள : 
"ஆைணக்கு  அேநக தமிழ் மக்களிடம் விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாண்ட டன் இதன்ேபா  ெமாழிக் ெகாள்ைகைய 

ைறேய அதிகாரத் க்கு வந்த அரசாங்கம் நைட ைறப் 
ப த் வதற்குக் காட் ய ந த்தன்ைம காரணமாக 
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ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள் என்ற உணர்  அவர்க க்கிைடேய 
ஏற்பட் ள்ள  என அைடயாளம் காணப்பட்ட ." 

எம  அரசாங்கம் அதிகாரத் க்கு வந்த 4 மாதங்களில் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்க க்கு நிகழ்ந் ள்ள இந்த அநீதிையச் 
சீர்ெசய்வதற்குத் ேதைவயான தல ைய எ த் ள்ள . 
இதற்கைமவாக ெகளரவ அைமச்சாினால் அைமச்சரைவ 
விஞ்ஞாபனெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . எமக்கு 
அறியக்கிைடத் ள்ள விதத்தில் திய ேசைவப் பிரமாணக் 
குறிப்ெபான்றின் லம் குறித்த பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற் 
காகேவ, கடந்த அரசாங்கத்தில் இந்தச் ேசைவக்கு 
இல்லாமலாக்கப்பட்ட அங்கீகாரத்ைத மீண் ம் ெபற் க் 
ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . சம்பள 
ஆைணக்கு  இதற்காகத் தன  சிபாாிசிைன வழங்க 
ேவண் ம். அேதேநரம் இந்த ஆைணக்கு வின் ஊடாகத்தான் 
கடந்த அரசாங்கம் இந்தச் ேசைவயில் பிரச்சிைனைய 
உ வாக்கிய . ஆதலால் சகல இனங்க க்குமிைடயில் 
நல் ணக்கத்ைத ெமச்சும் இந்தச் ேசைவைய ேமம்ப த்த 
அரசாங்கம் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம். ஆகேவ, 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களின் திய ேசைவப் பிரமாணக் 
குறிப்ைப அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்  
நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான வைகயில் 
தைலயி மா  ெகளரவ ெபா  நி வாக மற் ம் 

காைமத் வ அைமச்சாிடம் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் எங்க ைடய 
பட்டதாாிகள் ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்படாத நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில் ேவைலவாய்ப்  
வழங்குவதில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ஓரங்கட்டப் 
பட் ள்ளன. அதாவ  ஏைனய மாகாணங்கைளப்ேபால் 
எங்க ைடய மாகாணங்களில் பட்டதாாிக க்கான 
ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்படவில்ைல. அதி ம் கடந்தகால 
அரசாங்கம் பத்  வ ட காலமாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்குாிய ெவற்றிடங்கைள ஏைனய மாகாணங்களி 

ள்ளவர்களால் நிரப்பி வந் ள்ள . ஆனால், விடயத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் 100 நாள் அரசாங்கத்தில் 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சராக இ ந்தேபா  வடக்கு, கிழக்கு  
மாகாணங்களி ள்ள ெவற்றிடங்கைள அந்தந்த மாகாண 
இைளஞர்கைளக் ெகாண்ேட நிரப்பி ள்ளார். ஆகேவ, 
அவ க்கு நான் இந்தச் சைபயிேல நன்றி கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  30 ஆயிரம் ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் இ க்கின் 
றார்கள். ஆனால், அவர்க க்கு அ ப்பைடச் சம்பளமாக 3,000 

பாய்தான் வழங்கப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் கடந்தகால 
வர  ெசல த் திட்டத்தி ம் சாி, இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ம் சாி, அவர்க க்குச் சம்பளம் அதிகாிக்கப் 
படவில்ைல. மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ேதர்தல் 
காலங்களில் இைளஞர் வதிக க்கு பத்  இலட்சம் 
ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குவ  பற்றிக் கூறியி ந்தார். 
இந்தத் திட்டத்தில் இந்த 30 ஆயிரம் ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்கைள ம் கட்டாயம் உள்வாங்க ேவண் ம் என்  
நான் இவ் யாிய சைபயில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
பணிவாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், எம  
சிறார்கேள எதிர்காலத் தைலவர்கள். இந்த ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்கேள அவர்க க்குாிய அத்திவாரமிட்  அவர்கைள 
வளர்ப்பவர்கள். ஆகேவ, அவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் 
கட்டாயம் உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். அதி ம் குறிப்பாக 
இந்த 30 ஆயிரம் ன்பள்ளி ஆசிாியர்க ம் ெபண்களாவர். 

ஆைகயால், இ  விடயத்தில் கூ ய கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம் என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அ த்ததாக, யாழ். மாவட்டத்தில் ேகாப்பாய்ப் பிரேதச 
ெசயலக ம் ெதன்மராட்சிப் பிரேதச ெசயலக ம்தான் கூ ய 
கிராம ேசைவயாளர்கைளக் ெகாண்டைவ. ெதன்மராட்சிப் 
பிரேதச ெசயலகத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அ  60 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கைளக் ெகாண் க்கிற . ேகாப்பாய் 
பிரேதச ெசயலகம் 43 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கைளக் 
ெகாண் க்கிற . நான்  எதிர்க்கட்சியில் இ ந்தேபா  கடந்த 
5 வ ட ம் ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சின் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தின்ேபா  இந்தப் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் இரண்ைட ம் இரண்டாகப் பிாிக்கும்ப  
ேகட் ந்ேதன். ஆனால், கடந்தகால அரசாங்கம் இைதக் 
கவனத்தில் எ க்கவில்ைல. இந்த அரசாங்கம் கட்டாயம் 
இதைனக்  கவனத்தில் எ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
எனேவ,  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

கடந்த 2001-2004ஆம் ஆண்  காலப்பகுதிகளில் 
எங்க ைடய ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ஆட்சியில் இ ந்த 
ேவைளயில் என  கணவர் அமரர் மேகஸ்வரன் அவர்கள் 9 
கிராம ேசைவயாளர் பிாி க க்கு ஒ  பிரேதச ெசயலகத்ைத 
உ வாக்கிக்ெகா த்தார். அப்ப யானால், 60 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கைளக் ெகாண்ட, 43 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி கைளக்ெகாண்ட  இந்தப் பிரேதச ெசயலகங்கைள ஏன் 
இரண்டாகப் பிாிக்க யா ? ஆைகயால், இவற்ைறக் 
கட்டாயம் பிாித் த் த ம்ப  ெதன்மராட்சி மக்கள் சார்பி ம்  
ேகாப்பாய் பிரேதச மக்கள் சார்பி ம் நான் பணிவான 
ேவண் ேகாைள வி க்கின்ேறன்.  

அேதேபால, எங்க ைடய பிரேதச ெசயலகங்களில் 
ேவைலெசய்கின்ற SLAS, SLEAS, SLPS ேபான்ற  
உத்திேயாகத்தர்கைளக்  கட்டாயம்  ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக்கு 
அ ப்பேவண் ம். வட மாகாணத்தி ம்  கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் இ க்கின்ற எங்க ைடய உத்திேயாகத்தர் 
சிலர்  Airport ெதாியாமல்கூட இ க்கிறார்கள். ஆைகயால் 
அவர்க க்கு ெவளிநாட் ப் பயிற்சிகைளப் ெப வதற்கான 
சந்தர்ப்பத்ைதக் கூ தலாக  வழங்கேவண் ம்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Please, wind up now.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, please give me two more minutes. 

அத் டன், பயிற்சிக்குச் ெசல்வதற்கான  உத்திேயாகத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அதிகாிக்க  ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், அங்குள்ள பிரேதச ெசயலகங்களில்  ஆளணிப் 
பற்றாக்குைற அதிகமாக  இ க்கின்ற . அந்த ெவற்றிடங் 
கைளக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அங்குள்ளவர்கைளக் 
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ெகாண்ேட நிரப்ப ேவண் ம். கடந்தகால அரசாங்கத்தில் 
இ ந்த அைமச்சர் அவர்கள் தங்க ைடய மாவட்டத்தில் 
இ ந்தவர்கைளத்தான் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் ெகாண்  
வந்  ேவைலக்காக அமர்த்தி ள்ளார். அப்ப யான 
பிைழகைள விடா  எங்க ைடய இைளஞர் வதிக க்குக் 
கட்டாயம் ேவைல வாய்ப்  வழங்கேவண் ெமன் ம் 
அத்ேதா  இந்தப் பத்  இலட்சம் இைளஞர் வதிக க்கான 
ேவைல வாய்ப்பில் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள 
இைளஞர் வதிக க்கும் கூ தலான சந்தர்ப்பம் வழங்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 36 வய  
ெதாடக்கம் 41 வய  வைர ள்ள 16 பட்டதாாிகள் வய 
ெதல்ைல காரணமாகப் பின்தள்ளப்பட் ள்ளார்கள். அவர்க  
ைடய ெபயர் விபரங்கள் அடங்கிய list இைன நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்தி க் 
கின்ேறன்.  அந்தப் பட்டதாாிகள் 16 ேப ம் வட 
மாகாணத்திேல 30 வ ட காலப் ேபார் காரணமாகச் சாியான 

ைறயில் அந்தக் கல்விையப் பயில யவில்ைல.  
அவர்கள  பாீட்ைசயில் உாிய காலத்தில் சித்தியைடய 

யவில்ைல. ஆகேவ, அவர்களின் வயதிைனக் கவனத்தி 
ெல த்  அவர்கள்மீ  விேசட கவனம் ெச த்தி அவர்கள் 16 
ேபைர ம் பட்டதாாிகள் நியமனமத்தில் உள்வாங்கேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா  ெதாண்டராசிாியர்கள் இன்  5 வ ட காலம் 
ெதாடக்கம் 15 வ ட காலம் வைர நிரந்தர நியமனம் ெபறா  
கடைமயாற் கின்றார்கள். எனேவ, அவர்க க்கும் நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.      

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have ten minutes. 

 
[ .ப. 11.45] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 

ெதாிவித் க்ெகாண்  இன்ைறய தைலப்பான ெபா  நி வாக 
மற் ம் காைமத் வ அைமச்சு ெதாடர்பான விடயத் க்கு 
வ கின்ேறன். அரசாங்கத் ைறயிேல ன்  க்கியமான 

ைறகள் காணப்ப கின்றன. அைவயாவன, சட்டத் ைற, 
நிர்வாகத் ைற, நீதித் ைற என்பனவாகும். அ த்  
நான்காவ  ைறயாக அைமந்தி ப்ப  இந்தப் ெபா த் ைற 
நிர்வாகம். இந்தச் சட்டத் ைற, நிர்வாகத் ைற என்பன 
ெப ம்பா ம் அரசியல் மயப்ப த்தப்பட்டதாக இ ப்ப ண் .   
ஆனால், நீதித் ைற, ெபா த் ைற நிர்வாகம் ஆகிய இரண்  
விடயங்க ம் ஒ  ந நிைலயான ைறயாகப் பக்கச்சார்பற்ற 

ைறயாகப் பாரபட்சம் காட்டாத ைறயாக இ க்கின்ற 
ேபா தான் அங்கு உண்ைமயான ஜனநாயக ஆட்சிைய, 
நல்லாட்சிைய நைட ைறப்ப த்த ம். அந்த வைகயில் 
இந்தப் ெபா த் ைற நிர்வாகத்ேதா ம் ெபா  காைமத் 

வத்ேதா ம் சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
ஒ  நாட் க்குத் ேதைவயான ெகாள்ைககைள வகுத்தல், 
க த்திட்டங்கைள வகுத்தல், அவற்ைற நைட ைறப்ப த்தல், 
கண்காணித்தல், மதிப்பீ  ெசய்தல் ேபான்ற 
உயர்தன்ைமயான  பணிகள் அவற்றின்கீழ் வ கின்றன. 
எனேவ, ெகாள்ைககைள வகுக்கின்றேபா , க த் 
திட்டங்கைள வகுக்கின்றேபா , நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
வகுக்கின்றேபா  அந்தப் ெபா த் ைற நிர்வாகத்திற்குாிய 
ஆளணியினர் மிக ம் கவனமாக நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
ெபா த் ைற நிர்வாகம் ெவற்றிகரமாக அைம மாக 
இ ந்தால், ெபா த் ைற நிர்வாகத்தின்கீழ் அவற்ைறச் 
ெசயற்ப த் கின்ற ஏைனய மாவட்ட நிர்வாகம், பிரேதச 
நிர்வாகம் ேபான்றன ெவற்றிகரமாக அைம மாக இ ந்தால், 
ஒ  நாட் ல் ஊழல் ேமாச கள், ஒ ங்கீனங்கள் என்பன 
நைடெப வதற்கு வாய்ப்பில்ைல. அந்தவைகயில் நான் 
எ த் க்கூற இ க்கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், பல் ன 
ச கங்கைள ைடய ஒ  நாட் ல் ெகாள்ைககைளேயா, 
க த்திட்டங்கைளேயா, நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைளேயா 
வகுக்கின்றேபா  இந்தப் ெபா த் ைற நிர்வாகமான  
எப்ேபா ம் மிக ம் கவனமாக இ க்கேவண் ம் என்ப தான்.   

ேமற்குலக நா களில், குறிப்பாகப் பிரான்ைஸ 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ெபா த் ைற நிர்வாகத்தில் 
பணியாற் கின்றவர்கள் எந்தவிதமான பக்கச்சார் ம் 
இல்லாமல், பாரபட்சமில்லாமல், ேதசப்பற்ேறா  ெகாள்ைக 
கைள வகுத் க் க த்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்திச் 
ெசயற்ப வதனால், அந்த நா  அபிவி த்தியைடந்த ஒ  
நாடாக எங்க க்குத் ெதாிகின்ற . எனேவ, சில 

ன்மாதிாிகைள நாங்கள் பின்பற்ற ேவண் யி க்கின்ற . 
ெபா த் ைற நிர்வாகம் சார்ந்த, ெபா  காைமத் வம் 
சார்ந்த விடயங்களில் ெசயற்ப கின்றவர்கள் பாரபட்ச 
மற்றவர்களாக இ க்கேவண் ெமன்ப  பல் ன ச கங் 
கைளக் ெகாண்ட ஒ  நா  எதிர்பார்க்கின்ற க்கியமான 
விடயமாகும். ெமாழி, மதம், ெபா ளாதாரம், கலாசாரம், 
சுற்றாடல் ஆகியவற்றில் எைதப் பற்றிய ெகாள்ைககைள 
வகுப்பதாக இ ந்தா ம் சாி, அைவ எந்த ஓர் இனத்ைதேயா, 
மதத்ைதேயா, ஜாதியினைரேயா, பிரேதசத்ைதேயா 
பாதிக்காதவா  பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த 
வைகயில்தான் அைவ மதிப்பீ  ெசய்யப்பட ேவண் ம்; 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம்; கண்காணிக்கப்பட 
ேவண் ம். அவ்வாறான கண்காணிப் கள் இல்லாத பட்சத்தில் 
எங்க க்குப் பல பிரச்சிைனகள் உ வாகின்றன.  

அரசிய ல் ெகாள்ைககைள வகுக்கின்றேபா , உதாரண 
மாக, 1956ஆம் ஆண் ல் எஸ்.டபிள் .ஆர். . 
பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஒ  திய மாற்றத்திைன ஏற்ப த்தி 
இந்த நாட் ல் பிரதம மந்திாியாக வந்த டன், 24 
மணித்தியாலத் க்குள் தனிச் சிங்களச் சட்டத்ைத 
அ ல்ப த்தியி ந்தார் என்ப   உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இந்தத் தனிச் சிங்களச் சட்டெமன்ப  உண்ைமயில் ெபாிய 
சர்ச்ைசகைள உ வாக்கிய . பிற்காலத்தில் எம  நாட் ல் 
நீண்ட ஒ  த்தத்திற்குகூட அ  வழிேகா யி ந்த . 
1956ஆம் ஆண்  அந்தக் ெகாள்ைககைள வகுத்தேபா  
டாக்டர் ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள்,  "ஒ  
ெமாழிெயன்றால் இ  நா , இ  ெமாழிகெளன்றால் ஒ  
நா " என்ற ஒ  க்கியமான ெகாள்ைகயிைன - க த்திைன 
வ த்தியி ந்தார். அதாவ , இரண்  ெமாழிகள் ேபசப்ப  
கின்ற இந்த நாட் ல் அந்த இ  ெமாழிக க்கும் 

க்கியத் வம் ெகா த் க் ெகாள்ைககள் வகுக்கப்ப கின்ற 
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ேபா , ஒேர நாட் ல் இரண்  இன மக்க ம் சந்ேதாசமாக 
வாழ ம் என்பைத ம், அேதேவைள அந்த நாட் ல் ஒ  
ெமாழிக்கு மட் ம் க்கியத் வம் அளிக்கின்றேபா  அந்த 
நா  இரண்டாகத் ண் படக்கூ ய ஆபத்தி க்குெமன் ம் 
சட்டவியல் ேமைதயான டாக்டர் ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா 
அவர்கள் ன்னாள் பிரதம மந்திாி எஸ்.டபிள் .ஆர். . 
பண்டாரநாயக்க  அவர்களிடம் இ த் ைரத்தி ந்தார். 
ஆனால், அந்தக் க த்  எ படாமல்ேபானதன் காரணமாக 
பிற்காலத்தில் எம  நாட் ன் வரலாற்றில் ஒ  த்த காண்டம் 
இடம்ெபற்றைத நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . ஆகேவ, இந்த 
இடத்தில் ெகாள்ைக வகுக்கின்றவர்கள் கடந்தகாலப் 
ப ப்பிைனகைளச் சாியாகக் கற் க்ெகண்  நிகழ்காலத்ைத, 
எதிர்காலத்ைதச் சாியான ைறயில் நகர்த் வார்களாக 
இ ந்தால், எம  நா  ஒ  சிறந்த எதிர்காலத்ைதக் ெகாண்ட 
ஒ  நாடாக இ ப்பதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . அைதவி த் , 
கடந்தகாலப் ப ப்பிைனகைள உதறித்தள்ளிவிட் , தப் விட்ட 
பாைதகளிேல மீண் ம் மீண் ம் பயணங்கைளத் ெதாடர்வதாக 
இ ந்தால், தவ கள் ெமன்ேம ம்  கூ க்ெகாண் தான் 
ேபாகும். இதனால் எம  நா  அபிவி த்தி அைடயக்கூ ய 
வாய்ப்பிைன நாங்கள் இழக்க ேவண் யவர்களாக இ ப்ேபாம். 

எங்க ைடய நா  வளம் நிைறந்தெவா  நாடாகும். நீர் 
வளம், நில வளம், கனியவளம் ேபான்ற பல்ேவ பட்ட 
வளங்கள் நிைறந்த நாட் ல் ெகாள்ைககைள வகுக்கின்ற 
ேபா , அவற்ைற நைட ைறப்ப த் கின்றேபா , 
கண்காணிக்கின்றேபா , மதிப்பீ  ெசய்கின்றேபா  நாங்கள் 
மிக ம் கவனமாக இ க்கேவண் ம். லீ குவான்  அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ஒ  க த்திைன இந்த இடத்தில் கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். அவர் தன  91வ  வயதில் 
மரணமைடந்தார். 31 ஆண் கள் சிங்கப் ைர ஆட்சி ெசய்த 
அவர், 'சமகாலம்' என்ற சஞ்சிைகயில் இலங்ைகையப் பற்றிக் 
குறிப்பி ைகயில், "இலங்ைக ஒ  ேதால்வியைடந்த நா " 
என்  குறிப்பிட் ந்தார். அவ்வா  அவர் ெசான்னதற்கு 

க்கியமான காரணம், எங்க ைடய ெகாள்ைக வகுத்த ல், 
ெகாள்ைக நைட ைறகளில், ெகாள்ைககைளக் கண்காணிப் 
பதில், ெகாள்ைககைள மதிப்பீ  ெசய்வதில் காணப்பட்ட 
குைறபா களாகும். அவர் தன் ைடய அ பவத்தில் ஒ  
விடயத்ைதக் கூறினார். தன் ைடய நாட் ல் மலாயர், சீனர், 
இந்தியர் என ன்  இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 
வாழ்ந்ததாக ம் அந்த ேநரத்தில் நாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்கு தலாவதாக தான் க்கியமான ஒ  ெகாள்ைகைய  
ஏற்ப த்திக்ெகாண்டதாக ம் கூறினார். அதாவ , எவ ம் 
பாரபட்சமில்லா  சமத் வமாகச் சமவாய்ப்பிைனப் 
ெபறக்கூ ய விதத்தில், "எல்ேலா ம் சிங்கப் ர் ேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள்" என்ற விதத்தில் அவர் ெகாள்ைகைய 
வகுத் க்ெகாண்டார். அவ ைடய நிர்வாகத்தில் அேத 
ெகாள்ைக ன்ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . ஆகேவ, ேதசிய 
ஐக்கியத்ைத உ திப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் அரசிய ல் 
அவர் வகுத் க்ெகாண்ட அந்தக் ெகாள்ைகயான , சீன 
ஜாதிையச் ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தாெலன்ன, மேல ஜாதிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தாெலன்ன, இந்திய ஜாதிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தாெலன்ன, எவ ம் அந்த நாட் ல் 
பிரதமராக ம் அைமச்சர்களாக ம் நியமனம் ெபறக்கூ ய 
வைகயில் அைமந்தி ந்த . அதன் காரணமாக அவர் 31 
ஆண் களில் அந்த நாட்ைடப் ெப ம் வளர்ச்சிெபற்ற ஒ  
நாடாக மாற்றியி ந்தார். எனேவ, இந்த உதாரணங்கைள 
நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்வாேற, மஹதீர் 

ஹம்மத் அவர்க ம் மேலசியாவில் திய ரட்சிெயான்ைற 
ஏற்ப த்தியி ந்தார்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to wind up now.  
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay. எனேவ, ெகாள்ைககைள வகுக்கின்றவர்கள், 

அவற்ைற நைட ைறப்ப த் கின்றவர்கள், மிகக் கவன 
மாக ம் சிறப்பாக ம் அவற்ைற ேமற்ெகாண்டால் நாங்க ம் 
எம  நாட்ைடச் சிங்கப் ைர ம் மேலசியாைவ ம் ேபான்  

ன்ேனற்றப் பாைதயில் ெகாண் ெசல்லலாம் என்பைதக் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon Ajith 

Mannapperuma. You have six minutes. 
 
 
[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2005දී ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවක සංඛ්යාව 

11,04,243යි, 2014දී රාජ්ය ෙසේවකයන් සංඛ්යාව 13,30,456යි. පසු 
ගිය රජය රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් සංඛ්යාව වැඩි කරලා ෙබොෙහොම 
උජාරුවට පුරසාරම් ෙදඩුවා අපි රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කළා 
කියලා. රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්ෙන් ඔළුෙගඩි ගණන වැඩි 
කරලාද, එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මක භාවය වැඩි 
කරලාද කියලා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලෙය් රාජ්ය ෙසේවය කියාත්මක වුෙණ් වහල් ෙසේවයක් විධියටයි. 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග්, රට කරවන පාලකයාෙග් වහලුන් වශෙයන් 
තමයි රාජ්ය ෙසේවය කියාත්මක වුෙණ්. වංචාව, දූෂණය වාෙග්ම 
අවනීතිය, අවභාවිතය ෙම් සියලු ෙද්ම රාජ්ය ෙසේවය තුළ 
පාලකයන් විසින් - ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් - කියාත්මක කළා. ඒ 
තුළින් රෙට් මහජන මුදල් විනාශ වුණා. ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් 
සියල්ලම සිදු කෙළේ රාජ්ය ෙසේවය පාවිච්චි කරෙගනයි. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට තෘප්තිමත්ව,  වාෙග්ම තම බුද්ධිය, උගත්කම 
ෙමෙහයවා වැඩ කරන්න තිබුණු අවස්ථාව පසු ගිය කාලෙය්                
අහිමි කළා. ෙබොෙහෝ රාජ්ය ෙසේවකයන් රට කරවන 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අතෙකොළු, රූකඩ බවට පත් කරමින් තමයි 
ඔවුන් රට පාලනය කෙළේ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය ෙසේව ය තුළ 
උසස්වීම් ෙදන ෙකොට, විවිධ තානාන්තර ෙදන ෙකොට කරපු වන්දි 
භට්ටකම් ගැන සලකා බලා තමයි ඒ උසස්වීම් හා තනතුරු දුන්ෙන්. 
එෙහම කාලයක් තමයි තිබුෙණ්. ෙම්වා නුරුස්සපු ෙබොෙහෝ රාජ්ය 
ෙසේවකයන් රට හැර දමා ගියා. ෙම් නිසාම රාජ්ය ආදායම 
කඩාෙගන වැටුණා. 

2003දී රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 19ක් 
වුණා. 2014 ෙවන ෙකොට රාජ්ය ආදායම වුෙණ් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10යි. ඒ නිසාම රට කරවන පාලකයන් රට 
ෙකෙරව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැක්කා. සියයට 90ක්ම ජනතා 
බදුවලින් තමයි රට කෙළේ. ජනතා බදුවලිනුත් ඍජු බදු අය කිරීම 
කළා වාෙග්ම, රාජ්ය ෙසේවය පාවිච්චි කරෙගන තමන්ෙග් 
හිෛතෂින්ට ඍජු බදු ෙගවීම මඟහැර සිටීමට හැකි වන ෙසේ  
කටයුතු කළා. අවාසනාවකට වෙග් ෙම් රට කරවීම සඳහා අවසාන 
වශෙයන් සල්ලි ෙගව්ෙව් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවයි. දුප්පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවෙග් බත් ටිකට, පරිප්පු ටිකට, සීනි ටිකට, ෙත් ෙකොළවලට 
බදු ගහලා තමයි රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්ෙත්.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  රාජ්ය ෙසේවකයන් පමුඛ ෙවලා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනිදා විශාල විප්ලවයක් කළා. ෙම් විප්ලවය 
ෙත්රුම් ගත් වර්තමාන රජය රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙකොන්ද ෙකළින් 
තබාෙගන වැඩ කිරීෙම් හැකියාව ඇති කර දුන්නා.  ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව,  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ඇති 
කරලා ඔවුන්ට  තම බුද්ධිය ෙමෙහයවා, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
අභිමානෙයන් යුතුව වැඩ කරන්නට පුළුවන් කාලය උදා කරලා 
දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
ඇති කරලා,  විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කරලා රෙට් 
මුදල් නාස්තියත්, රාජ්ය ෙසේවය තුළ කරපු ඒ අවභාවිතයත් නැති 
කරන්නට කටයුතු කළා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන ගහණෙයන් රාජ්ය ෙසේවය මුදාගත් 
අවුරුද්දක පාලනයක් විධියට ෙම් වකවානුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. 
වර්තමානය ෙවන ෙකොට තෘප්තිමත්, නිදහස්, නිවහල්, 
සැහැල්ලුෙවන් වැඩ කරන, මූල්යමය විනයක් ඇතිව වැඩ කරන 
රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කිරීමට අවශ්ය සියලු අඩිතාලම, සියලු 
ආරම්භය සිදු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා රාජ්ය ෙසේවය 
තුළ ඔළුෙගඩි වැඩි කෙළේ පිළිගත් පරිපාටියක් තුළද, කමෙව්දයක් 
තුළද, සුදුසුකම් ඇතිවද කියන පශ්නය තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගම්වල සිටින ෙද්ශපාලන බලපෑම් නැති, හිතවත්කම් නැති 
ෙබොෙහෝ ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන්ට රාජ්ය ෙසේවෙය් රැකියා අහිමි 
වුණා. එදා රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගන්න ෙකොට  නාමල් ෙබ්බිෙග් 
ලැයිස්තුව කියාත්මක වුණා; නිල් බලකාෙය් නිර්ෙද්ශය කියාත්මක 
වුණා. එම නිර්ෙද්ශ ලබා ගන්න බැරි අහිංසක, උගත්, දැනුම 
තිෙබන දරුවන්ට රාජ්ය ෙසේවෙය් රැකියා අහිමි වුණා. 

උපාධිධාරින් බඳවා ගත්ෙත්ත් මාධ්ය සන්දර්ශනයක් සඳහා මිස 
රට සංවර්ධනය කිරීෙම් කමෙව්දයකට ෙනොෙවයි. උපාධිධාරින් 
බඳවා ගන්න ෙකොට නිසි පුහුණුවක් දුන්නාද? අද බලන්න,   
උපාධිධාරී ගුරුවරයකු බඳවා ෙගන  අවුරුදු 5ක් තුළ ඔහුට ෙහෝ 
ඇයට අවුරුදු 2ක පුහුණුවක් ලබා දීමා සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

එදා  සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා ගත්තා. ඔවුන්ට වැඩ කරන්න 
desk  එකක්, පුටුවක් නැහැ; කාර්යාලයක් නැහැ; රාජකාරි 
ලැයිස්තුවක් නැහැ. අද වන ෙකොටත් ගෙම් උපාධිධාරි සංවර්ධන 
නිලධාරියා  වැඩ කරන්ෙන් රුපියල් 15,215ක වැටුපටයි. උපාධිය 
හෑල්ලු කළා පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට ෙගවන වැටුප ෙම් රෙට් 
ජනතාවට බරක් වන්නට සැලැසස්ුවා.  ඔවුන්ව රෙට්  සංවර්ධනය 
සඳහා ෙයෙදව්ෙව් නැහැ.   

වර්තමාන රජෙය්   දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගෙම් 
ෙසේවය කරන රාජ්ය නිලධාරින්ට, ගාම නිලධාරින්ට, සංවර්ධන 
නිලධාරින්ට, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්ට  වාෙග්ම සමෘද්ධි 
නිලධාරින්ට අවශ්ය කාර්යාල ගම් මට්ටමින් ඉදි කරෙගන යනවා.  
ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයටත් රුපියල් ෙකෝටි 
පහමාරකට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා  කාර්යාල 52ක් පසු ගිය දින 
සියයක කාලය තුළ  ඇති කළා. 

එදා රාජ්ය ෙසේවයට අහිංසක දරුවන් බඳවා ගත්ෙත් manpower  
යටෙත්යි. ඔවුන්ට නිසි පිළිගැනීම, නිසි අයිතිවාසිකම් ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් - 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් බැංකුවලට, ෙටලිෙකොම් ආයතනයට, Ceylon 
Electricity Board එකට  සියලු අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරලා 
manpower යටෙත්  බඳවා ගන්න ෙකොට,  ඉස්සරහා ෙදොරින්  මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග් ලැයිස්තුවලට එම ආයතනවලටම සුවිෙශේෂ 
පවුල්වල දරුවන් බඳවා ගත්තා. අපි ඒක දැක්කා.  

වර්තමාන ගරු අගාමාත්යතුමා  තුන්කල් දකින නායකයකු 
වශෙයන්,  රාජ්ය ෙසේවයට ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්න යන්ෙන් කියන 
එක කල්පනා කරලා,  තව අවුරුදු 30ක් යනෙකොට  රාජ්ය ෙසේවෙය්  
විශාම වැටුප් ෙදන්ෙන් කුමන ආකාරයටද  කියන කාරණය  
සම්බන්ධෙයන්  සියලු වෘත්තිය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කරලා නව 
කමයක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක අරුමයක් ෙනොෙවයි.   2010න් 
පස්ෙසේ ශී ලංගම ෙසේවකයන්ෙගන් කපා ගත්  රුපියල් මිලියන 
10,757ක මුදලක් අර්ථසාධක අරමුදෙල් ගිණුමට බැර කරලා 
නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   2012න් පස්ෙසේ රුපියල් මිලියන 
2,408ක් පාරිෙතෝෂික දීමනා වශෙයන් ෙදන්න තිෙබනවා. ෙම්වා 
පසු ගිය රජය පැහැර හැරියා. ෙමය  විශාමිකයන්ෙග් ජීවිතෙය්  
සැඳෑ සමය  අඳුරු  කර දැමීමක් ෙවනවායි කියන එකත් මතක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[මධ්යාහ්න 12.00] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්නට මට 
විනාඩි 05ක් ෙහෝ ලැබීම පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දි නැවත වතාවක් 
මතක් කළා,  ෙම් රට හදන්නටයි අපි සූදානම් වන්ෙන් කියන එක. 
අපි ෙම් රට හදන්නට යන කමය ෙමොකක්ද කියන එකත්  එතුමා 
පැහැදිලි කළා.  අපට  යමක් ෙගොඩනඟා ගන්න ෙනොෙවයි, ෙම් 
රටට යමක් කරන්නයි අප කටයුතු කරන්ෙන් කියන එකයි 
එතුමාෙග් කථාෙව්  අදහස වුෙණ්.   ෙම් රට හදන්න ෙනොහැකි නම් 
අපි බලය අත හරින්න වුණත් ලෑස්තියි කියලා එතුමා කිව්වා.  
ෙමොකද, අපි කැප ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවනුයි.   

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා රාජ්ය පරිපාලන 
හා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් අමාත්යාංශය හරහා 
විශාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. අය වැය කියන්ෙන් මුදල් 
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අමාත්යාංශය භාරව සිටින මුදල් ඇමතිවරයා ෙගෙනන 
ෙයෝජනාවක්.  ඒ ෙයෝජනාවල කියාකාරිත්වය,  එහි වටිනාකම සහ 
පෙයෝජනය ලබා ගන්න තිෙබන වැදගත් අමාත්යාංශයක් තමයි  
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය. අෙප් ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් මතක් කළ විධියට ෙම් රෙට්  දාහතර 
ලක්ෂයක් වන රාජ්ය ෙසේවකයන් පිරිසක් සිටිනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 225ෙදනකු  කරන  කාර්ය භාරය ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය හරහායි. 
එතුමාත් මතක් කළා වාෙග් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ මාධ්ය 
සංදර්ශන සඳහා රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගත්තා  මිසක්,  කිසි විෙටක  
රාජ්ය ෙසේවෙයන් රටට වැඩක් ගන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ,  කිහිප 
ෙදනකුෙග්  කටයුතු පමණක් ඉෂ්ට කරන්නට ඔවුන් ෙයොදවපු, 
බලකරපු තත්ත්වයක් පමණයි ෙපෙනන්නට තිබුෙණ් කියලා. 
සංවර්ධන නිලධාරියාෙග් ඉඳලා; ගාම නිලධාරියාෙග් ඉඳලා;  
සමෘද්ධි නිලධාරියාෙග් ඉඳලා, ඉන් එහාට  ෙම් රෙට් සිටින ඉහළම 
පරිපාලන නිලධාරියා දක්වා ෙයොදවා ගත්ෙත්, ෙම් රෙට් හිටපු 
නායකයන්ෙග් නම්, ගම් ෙබෝඩ් ගහන කටයුතු සහ ෙවනත්  
කටයුතු සඳහා පමණයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත්  පසු ගිය ජනවාරි 08වැනිදායින් 
පසුව ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, පසු ගිය 
අෙගෝස්තු 17වැනිදා අපි පිහිටුවා ගත් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණත්, 
ඊට පසුව අප   එකතු වී ඇති කර ගත් ෙම් ජාතික රජෙය්ත් 
බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන් ඉදිරි  අවුරුදු 05 තුළ  කිසියම් වූ  
ෙවනසක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීමයි. අපි  ඉදිරි අවුරුදු 05න් පසුව 
නැවත බලයට එනවාද, නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ෙවන්ෙන්   
ෙම් කටයුත්ෙතන් පසුවයි. ෙම්, නිකම් ෙබොරු ෙසෝබන ෙපන්වන  
පාලන බලයක්  ෙනොෙවයි. එම නිසා  රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙලොකු  
වගකීමක් තිෙබනවා.   

අද වාහන බලපතය අෙහෝසි කළා කියලා  කෑ ෙකෝ ගහන  
රාජ්ය නිලධාරින් පිරිසක් සිටිනවා.  හැම පැත්ෙතන්ම තමන්ට 
ලැෙබන  ෙද්වල් ගැනම  හිතනවා මිසක්,   ෙම් රෙට් ෙමෙහම 
ෙදයක් කරන්න  සිද්ධ වුෙණ් ඇයි, කියන එක ගැන  හිතන්ෙන් 
නැහැ.  අද   ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස උඩ තබා 
තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව,  ෙම් රට  පත් වී තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ෙම් කථා කරන මට  වඩා 
එතුමන්ලාට ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන්.  

ෙලෝකෙය්  දියුණු රටවල සිටින නිලධාරින් ගැන සිතා බලන්න.  
මහා ජනගහනයක් සිටින  අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් පවා 
ෙද්ශපාලනඥයන්  පිළිබඳව ෙකොතරම් වැරදි කථා කියවුණත්,  
රාජ්ය නිලධාරින්  ඒ රට ඉදිරියට තල්ලු කර ෙගන ගියා. ඒ 
තත්ත්වයට අෙප් රටත් ෙගෙනන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  මා 
නම් දකින්ෙන්,  ෙම් දහහතර ලක්ෂයක්  රාජ්ය ෙසේවකයන්, රාජ්ය 
නිලධාරින්  සිටින අෙප් රෙට් ලක්ෂ ෙදසිය දහයක් පමණ සිටින  
ජනතාවට ෙහොඳ ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න   ඕනෑ කියලායි.  තමන් 
ළඟට  එන ජනතාවෙග් වුවමනාවන්   ඉෂ්ට කර  ෙදන්නට  ඔවුන් 
බැඳී සිටිනවා.  සාමාන්ය දුප්පත් පුරවැසිෙයකු ආවාම, ඔහුෙග් ඇඳුම 
දිහා බලා, ඔහුෙග් වත්කම දිහා බලා, ඔහුෙග් පවුල දිහා බලා, 
පරම්පරාව දිහා බලා වැඩ කරන තත්ත්වයට  අද සමහර රාජ්ය 
ආයතනවල නිලධාරින් පත් ෙවලා සිටිනවා. අහිංසක මිනිෙහකුට 
ඇවිල්ලා ඒ රාජ්ය ආයතනෙය් සිටින නිලධාරින්ට කථා කරලා,  
බැගෑපත් ෙවලාත්,  අවශ්ය කටයුත්ත කර ගන්නට බැරිව අවුරුදු 
ගණන්   රස්තියාදු වන්නට සිදු වන තත්ත්වයකට අද අෙප්  රෙට් 
රාජ්ය ආයතන පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මීට කලිනුත්  අය වැය ෙල්ඛනය  පිළිබඳ විවාදය අවස්ථාෙව් දී  
මම  ෙම් ගැන කිව්වා. ඉඩමක ඔප්පුවක් හදා ගන්න  එක තබා, 

අඩුම ගණෙන් පාෙද්ශීය සභාවකට ගිහින් විථිෙර්ඛා සහතික ලබා 
ගන්න එකත් අද  ෙම් රෙට්  මහා සිහිනයක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා  ෙම්  තත්ත්වය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉඩ 
ෙදන එක ෙහොඳද කියන කාරණය  පිළිබඳව අප තීරණය කළ යුතුව 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එම නිසා ෙම් රාජ්ය නිලධාරින්ට 
යම්කිසි උපෙද්ශන ෙසේවාවක් ෙහෝ පවත්වා ඔවුන්ෙග් ඔළු ෙවනස් 
කරන්නට  ඕනෑ.  ඉස්ෙසල්ලාම කරන්නට  ඕනෑ ඒකයි.  
ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් ඒක කරන්න  ඕනෑ කියලා  ඔවුන් හිතනවා 
ඇති. ඒක එෙහම කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ විධියට කරන්න 
අවශ්ය ෙද්ශපාලනඥයන් පිරිසකුත් තවම ඉන්නවා.  ඔවුන්ට 
උපෙද්ශන ෙසේවයක් ලබා දී ෙහෝ  ෙම් බලය,  මුදල් යන  ෙද්වල් 
ගැන පමණක් හිතමින් ඒවා පසු පස යන එක අත් හැරලා,   රට 
ෙවනුෙවන්  ෙසේවයක් කරන්නට අවශ්ය මඟ ෙපන්වීම ලබා 
ෙදන්නට  ඕනෑ.   

පාර්ලිෙම්න්තුව කියන ෙම් උත්තරීතර ආයතනය  නිෙයෝජනය  
කරන මන්තීවරු 225 ෙදනා කරන්ෙන් ඉදිරි  අවුරුදු පහ තුළ  රට 
ඉදිරියට ෙගන යාෙම් කාර්ය භාරයයි.  රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
අයටත් ඒ වගකීම තිෙබනවා.  

1994 කාලෙය්දී  පසු ගිය  එක්සත් ජාතික  පක්ෂ ආණ්ඩුව 
ෙවනස් ෙවද්දී, රැකියා ෙනොමැති උපාධිධාරීන් හයදාහකට වඩා 
ඉතිරිව සිටිෙය්  නැහැ. ඔවුන් ෙවනුෙවනුත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
ෙවලා තිබුණා.  නමුත් දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, උපාධිධාරින් 
ෙවනුෙවන් රැකියාවන් ලබා දීමයි. ෙම් වනවිට සංවර්ධන 
නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා ගත් 
පමණින්ම රට සංවර්ධන වන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ෙම් තත්ත්වය මත ෙම් රට තව තවත් දුක්ඛිත තත්ත්වයකට, 
මහා පපාතයකට  වැෙටනවා.  එයින් ෙම් රට ගලවා ගන්නට  අපි 
පක්ෂයක් හැටියට කැපවීම් කරන්නට  ලැහැස්තියි.  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අපි ඒ ෙවනුෙවන් කැපවීම් කරන්නට  ලැහැස්තියි.   අෙප් 
අගමැතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් කැපවීම් කරන්නට ලැහැස්ති බව 
පකාශ කළා. රාජ්ය නිලධාරිනුත්  ෙම් ෙවනුෙවන් කැපවීම් කරලා, 
ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ ෙම්  දුෂ්කර කාර්යයට එකතු ෙවලා ෙම් රට  
ෙගොඩගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.  ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ඒ 
දියුණු තත්ත්වයට  පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්  එෙහමයි.  වියට්නාමය,  
බංග්ලාෙද්ශය වැනි ෙලෝකෙය්  රටවල් අපට වඩා ඉස්සරහට ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඉතා ෙනොදියුණු රටවල් අද අපට වඩා 
ඉස්සරහට ගිහින් තිෙබනවා. නමුත්  අද අෙප් රට  දිෙනන් දින 
පස්සට තල්ලු ෙවමින් තිෙබනවා.  ඒ තත්ත්වෙයන් ගලවා ගන්නට 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින් ෙම් රට 
ෙවනුෙවන්,  ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන් කිසියම්  ෙසේවාවක් 
කෙළොත් පමණයි. එම ෙසේවාව හරියාකාරව කරන  ඉතාම  උතුම් 
පිරිසක් සිටිනවා. එෙහම නැතිව ෙනොෙවයි. නමුත් එෙහම 
ෙනොකරන  අය නිසා   ෙසේවාවක්  ෙකෙරන අයෙග් තිෙබන 
වටිනාකමත් නැතිෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ම ට ෙම්  විවාදෙය්දී කථා කරන්නට ෙකටි 
ෙවලාවක් ෙහෝ ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් අප 
දවසින් දවස ෙපෙළන්ෙන්, වද ෙව්දනා විඳින්ෙන්,  රාජ්ය ෙසේවෙය් 
සමහර නිලධාරින්ෙගන්  ඉටුවිය යුතු  ෙසේවය කාර්යක්ෂමව ඉටු 
ෙනොවන නිසායි.  ඒ නිසා ෙම් ජාතික ආණ්ඩු  වැඩ පිළිෙවළ තුළ  
රාජ්ය ෙසේවෙය් කටයුතුත්  කාර්යක්ෂම ෙලස ඉටු කරමින්  ඉදිරි 
අවුරුදු පහ තුළ ෙම් රට ෙලෝකෙය් දියුණු රටක් ෙලස  ඉදිරියට  
ෙගන යන්නට  කටයුතු කරමු කියලා  ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 
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ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெபா  நி வாக மற் ம் 

காைமத் வ அைமச்சு ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத் தில் 
க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். நாட் ன  இலக்ைக 
அைடந் ெகாள்வதிேல மிக க்கியமான பங்கிைன 
வகிக்கக்கூ ய அைமச்சாக ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் 

வ அைமச்சு காணப்ப கின்ற . இந்த ற்றாண் ேல 
உலெகங்கும் இ க்கின்ற காைமத் வம் ெதாடர்பான 
சவால்களில் பிரதானமாகப் ேபசப்ப கின்ற ஒ  விடயம், 
இந்தப் ெபா  நி வாகம் மற் ம் காைமத் வம் பற்றிய 
தாகும். அதாவ , இந்தப் ெபா த் ைறைய நாங்கள் எவ்வா  
நிர்வாக காைமத் வம் ெசய் ெகாள்வ ?   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you may continue with your speech. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
குறிப்பாகப் ெபா த் ைறயிேல இ க்கக்கூ ய ஊழல் 

கைள, ேமாச கைள நி த்தி ஒ  நல்லாட்சிைய எவ்வா  
ெகாண் ெசல்வ ? என்ற சவாைல உலெகங்கும் இ க்கின்ற 
அரசுகள் எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண் க்கின்றன. அந்த 
வைகயிேல கடந்த ஒ  தசாப்த காலத்தில் எங்கள  நாட் ன் 
ெபா த் ைறயின் நிர்வாக காைமத் வம் மிக ேமாசமான 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ந்தைத நாங்கள் அைனவ ம் 
அறிேவாம். கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதிக்கு ன் எங்க ைடய 
நாட் ன் ெபா த் ைறயான , ைமயாக அரசியல் 
மயப்ப த்தப்பட் ந்த நிைலைய ம் பலர் ெவளிப்பைட 
யாகேவ இலஞ்ச ஊழல்களில் ஈ ப கின்ற தன்ைமைய ம் 
எங்களால் கண்கூடாகக் காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஜனவாி 
8ஆம் திகதி மக்கள் எங்க ைடய அரசுக்கு இந்த ஆைணையப் 
ெபற் க்ெகா த்ததனால் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள  தைலைமத் வத்திேல இந்த நாட் ற்கு 
நல்லாட்சிக்கான கத கள் திறந் விடப்பட்டன. அதைன 
மக்கள் ஏற் க்ெகாண்டதன் அ ப்பைடயிேல மீண் ம் 
ஆகஸ்ட் 17ஆம் திகதி மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரம 

சிங்க அவர்களின் தைலைமயிலான இந்த அரசாங்கத் க்கு 
ஆைணையப் ெபற் க்ெகா த்தனர். அந்த வைகயிேல, இந்த 
ெபா  நி வாகத் ைறையச் சீர்ப த்தி நல்லாட்சிைய ேநாக்கி 
அதைனக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ய ேதைவ காணப்ப  
கின்ற . அதற்குாிய காலகட்டத்தில் நாங்கள் இ க்கின்ேறாம்.  

கடந்த ன்  தசாப்த காலங்கைளப் பின்ேனாக்கிப் 
பார்க்கின்றேபா  வடக்கு, கிழக்கிேல ெகா ரமான த்தத்ைத 
இந்த நா  சந்தித்தி ப்பைதக் காணலாம். அங்கு அந்த 

த்தத்தால் பாதிப்பைடந்த ஒ  ச கம் இ க்கின்ற . 
ம றத்தில் இங்ேக மைலயகப் பிரேதசங்களிேல - 
ெப ந்ேதாட்டங்களிேல இந்திய வம்சாவளி மக்களாக 
வாழ்கின்ற ஒ  ச கம் ேகட்பாரற்ற நிைலயில் காணப்ப  
கின்ற . இந்த இரண்  விதமான பிரச்சிைனகைள ம் 
உற் ேநாக்குகின்றேபா  அதன  பின்னணியில் இந்த 
ெபா  நி வாகத்தி ந்த குைற எங்க க்கு அப்பட்டமாக 
ெவளிப்ப கின்ற . இந்த நாட் ல் ெபா  நி வாகத் 

ைறயின  ேசைவகள் இன, மத, ெமாழி ேபதங்க க்கு 
உட்பட் ப் பாகுபாடான நிைலயிேல காணப்பட்டதன் ஒ  
தாக்கமாகேவ இத்தைகய ேமாசமான நிைலைமக்கு நாங்கள் 
தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம். இன்  அந்த அ ப்பைடைய அரசு 

ாிந் ெகாண் க்கின்ற . கடந்தகால அரசுக ம் இதிேல 
சில விடயங்கைளப் ாிந் ெகாண்டா ம், ெகாள்ைகத் 
திட்டங்கைள வகுத்தா ம் அைவகள் சாியான ைறயில் இந்த 
நாட் ேல ெபா  நி வாகத் ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப் 
படவில்ைல. எனேவ, அந்தத் திட்டங்கள் மீெள க்கப்பட் , 
இப்ேபாைதய சூழ்நிைலக்ேகற்ப வகுக்கப்பட்  இந்த ெபா  
நி வாகத் ைற ம சீரைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

சேகாதர உ ப்பினர் ஒ வர் குறிப்பிட்ட ேபால 
பல் னத்தன்ைமயான இனங்கள் ெகாண்ட, பல ெமாழிகள் 
ேபசக்கூ ய ஒ  நாட் ேல அந்த அைனத்  இனப் 
பிாி கைள ம் உள்வாங்கி, அவர்க ைடய ேதைவகைள 
அறிந்  அதன் ேசைவகைள ன்ைவக்கின்ற வைகயிேல இந்த 
ெபா  நி வாகத் ைறயான  மீெளா ங்குப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக கடந்த காலங்கைள 
நாங்கள் பார்க்கின்றேபா , அத்தைகய ஒ  நிைலைமைய 
ேநாக்கி எங்கள  நா  ெசல்ல யாதி ந்தைதக் காணலாம். 
அந்த இலக்கிைன எங்களால் அைடய யாதி ந்த . 
எங்க ைடய பாாிய பின்னைட க்குாிய காரணமாக ம் அ  
இ ந்தி க்கிற .  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம் இ க்கின்ற .  
 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
எனேவ, ன்ென க்க இ க்கின்ற திட்டங்களின்ேபா  

அைனத்  இனங்கைள ம் உள்வாங்கக்கூ ய வைகயிேல 
ெபா  நி வாகத் ைறக்கு ஆட்ேசர்ப் க்கள் உள்ெள க்கப் 
பட ேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

மைலயகப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், ேதாட்டங் 
களில் வாழ்பவர்கள் இந்த ெபா  நி வாகத் ைற சார்ந்த 
கட்டைமப் க்குள் ைமயாகக் ெகாண் வரப்படாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . அதைன மீண் ம் மீண் ம் 
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இந்த அைவயிேல நாங்கள் வ த்தி வ கின்ேறாம். 
ஆகேவ, ெபா  நி வாக திட்டமிட ன்ேபா , ெகாள்ைக 
வகுப் க்களின்ேபா  அல்ல  அதைன நைட ைறப்ப த்  
கின்றேபா  மைலயகப் பிரேதசங்களிேல வா கின்ற மக்க ம் 
உள்ளீர்க்கப்ப ம் வைகயிலான திட்டமிடல் நைடெபற 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, 
பதிைனந்  இலட்சம் வைரயான இந்திய வம்சாவளித் தமிழ் 
மக்கைளக் ெகாண் க்கின்ற அந்தச் ச கத்தின் சார்பாக, 
ெவ மேன ஒ  சத தமானவர்கள் மட் ேம அரச ைறக்குப் 
பங்களிப் ச் ெசய்கின்றனர். ஆகேவ, இந்த நிைலைம 
ெதாடர்ந் ம் நீ க்காமல் மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம். 
அத டாக ஜனநாயகம், சம உாிைம, சமத் வம் என்பவற்ைற 
ஏற்ப த் வதன் லம் இந்த நாட் ேல அபிவி த்திைய 
ேநாக்கிப் பயணிக்கலாம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.    

 
[අ.භා. 12.14] 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය පරිපාලන 

හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මා කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් රාජ්ය ෙසේවෙය් 13 ලක්ෂයක පමණ රාජ්ය ෙසේවකයන් 
සංඛ්යාවක් සිටින බව. ෙම් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් අද අපි ලබා 
තිෙබන නිදහස සහ දියුණුව ෙවනුෙවන් විශාල කැපකිරීමක් කරපු 
ෙකොටසක්. ඒක කිසිෙසේත්ම අවතක්ෙසේරු කරන්න බැහැ. ඒ 
ෙමොකද, ඉදුණු පලතුරු එක්ක කුණු වුණු පලතුරු ෙගඩියක් ෙදකක් 
තිෙබන්න පුළුවන්; ඒවා ඇතුෙළේ පණුවන් ඉන්න පුළුවන්. එෙහම 
ඒවා නැතුවා ෙනොෙවයි. නමුත් 13ලක්ෂයක් පමණ වන අෙප් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් කරපු කැප කිරීම නිසා තමයි, අද හැම ෙදයක්ම ෙම් 
තත්ත්වෙයන් පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. අද අෙප් ෙම් සන්ධාන රජය 
පවා බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙමොකද, අෙප් ගරු 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 2005දී හාරලක්ෂයක්, පන්ලක්ෂයක් හිටපු 
රාජ්ය ෙසේවය අද 13ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා 
කියලා. ඒ වැඩිවීම තුළ  රටට සම්පූර්ණෙයන් අයහපතක් වුණා 
කියලා කියන්න බැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙම්වා තීන්දු කරන්ෙන් අද, ෙහට ෙනොෙවයි. ෙම් 
රාජ්ය ෙසේවෙයන් ජනතාවට ෙවන ෙසේවය පිළිබඳ ජනතාව 
තීන්දුවක් ගන්න කාලයක් එනවා. අපි කරන වැඩ පිළිබඳව, රජයන් 
කරෙගන යන වැඩ පිළිබඳව තීන්දුව ෙදන්ෙන් එදාටයි. ඒ නිසා අපි 
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් යම් කාලයකදී, යම් වැරදීමක් වුණා නම්, ඒ 
වැරදි නිවැරදි කරෙගන අවශ්ය පාලන කටයුතු මහ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ලබාදීමයි.  

මට කලින් කථා කරපු ගරු තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මන්තීතුමා 
තිකුණාමලය දිස්තික්කය ගැන කථා කළා. මමත් ඒ පිළිබඳව 
වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මමත් තිකුණාමලය 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මහජන මන්තීවරෙයක් නිසා. 
එතුමා කිව්වා, භාෂා පශ්නය නිසා ඇතැම් පෙද්ශවල එතුමන්ලාෙග් 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්නට යම් යම් බාධාවන් තිෙබනවා 
කියලා. ඒක නැත්ෙත් නැහැ. ඒක මමත් පිළිගන්නවා. ෙහේතුව 
ෙමොකද, මම නිෙයෝජනය කරන ෙමොරවැව, ෙගෝමරන්කඩවල, 
පදවි ශීපුර වැනි සම්පූර්ණෙයන්ම සිංහල ජනතාව ඉන්න පෙද්ශවල 
ෙදමළ භාෂාව කථා කරන නිලධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. 
ඒ අයත් එක්ක වැඩ කරන ෙකොට අෙප් ජනතාවටත් ඒ පශ්නය 
විශාල වශෙයන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අදටත් එෙහමයි. ඒ නිසා 
අපි ෙම්වා කමානුකූලව විසඳා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, කමානුකූලව 

විසඳා ගත්ෙත් නැත්නම්, අපිට අනාගතෙය්දී ෙනොෙයක් පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ඒ ගැටලුව ඉදිරිපත් කළ එක ෙහොඳයි. 
අෙප් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් දිසාපතිවරයා වශෙයන් දැන් නම් 
රාජ්ය පරිපාලනෙය් පරිපාලන නිලධාරි මහත්මෙයක් පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳයි. අද අෙප් දිස්තික්කෙය් ඉන්න 
සියලුම රාජ්ය නිලධාරින් ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදීමකින්, 
සන්ෙතෝෂෙයන් වැඩ කරෙගන යනවා. හැබැයි, මීට ෙපර විශාම 
ගිය හිටපු දිසාපතිවරයා අවුරුදු ගණනාවක් හමුදාෙව් හිටපු 
විශාමික නිලධාරිෙයක්.  එතුමා රාජ්ය නිලධාරින්ට විශාල 
පීඩනයක් ලබා දුන්නා. ඒ පීඩනය එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. 
ජාතීන් තුනම කරා ඒ පීඩනය ගලා ෙගන ගියා. සිංහල ජනතාවට, 
ෙදමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට ඒ පීඩනය විශාල වශෙයන්ම 
එල්ල වුණා. නමුත් එදා කවුරුවත් ඇවිල්ලා කිව්ෙව් නැහැ, 
ෙමතැන ෙමෙහම පීඩනයක් තිෙබනවා කියලා. එදා හිටපු රාජ්ය 
නිලධාරින් ඒ පීඩනය දරාෙගන, ඒ පීඩනය ඉතා අමාරුෙවන් 
වැළඳෙගන හිටියා. නමුත්, ඒ පීඩනයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා ඒ 
කවුරුවත් පකාශ කෙළේ නැහැ. නමුත්, මට පුළුවන් හැකි 
පමාණෙයන් මම ඒ කාරණා පකාශ කරලා ඒ නිලධාරියාව ඒ 
තනතුරින් ඉවත් කරන්න අවශ්ය කටයුතු සිදු කළා. නමුත් එවකට 
ඒ නිලධාරියා ඊටත් වඩා පබල අය සමඟ සම්බන්ධකම් පවත්වා 
ෙගන, අෙප් කටයුතු යටපත් කරෙගන, බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි 
කරමින් කටයුතු කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම වර්තමාන අෙප් රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්, ඒ වාෙග්ම ස්වෙද්ශ 
කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමාෙගන් සහ එම ෙල්කම්තුමාෙගනුත් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ කාල වකවානුව තුළ ඒ දිස්තික්කෙය් 
දිසාපති කාර්යාලය මඟින් සිදු ෙවච්ච සිදුවීම් මාලාවන් පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ වාෙග් ෙද්වල් නැවත ෙම් රෙට් 
ඇති ෙනොෙවන විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා.  

'සංඝමිත්තා' කියලා විශාම ශාලාවක් තිෙබනවා.  

ඒ විශාම ශාලාෙව් නවාතැන් ගත්තු උදවියෙගන් ඒ ලබා ගත්තු 
මුදල් කච්ෙච්රිෙය් ඒ අදාළ ගිණුමට හරියාකාරව බැර ෙවලා නැහැ. 
සුනාමි කාලෙයන් පස්ෙසේ ජල ෙපරන යන්ත ෙදකක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඒවා විශාල වටිනාකමකින් යුක්ත ෙද්වල්. ඒවාට 
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා දන්ෙන් නැහැ. තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
රජෙය් නිලධාරිනියන්ට කාන්තා හිංසනයන් පවා ෙම් දිසාපතිවරයා 
ඉන්න කාලෙය් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් නැවත අෙප් 
රෙට් ජනතාවට සිදු ෙනොවන්න ෙමවැනි සිදුවීම් ගැන විෙශේෂෙයන් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනෑ .  

ඊෙය් කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමිය කියලා 
තිබුණා, කාන්තාවන් හා ළමයින් 4,000ක් පමණ හිංසනයට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් විධියට හිංසනයට ලක් වුණු උදවිය 
තවමත් අෙප් පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. ෙම් හිටපු දිසාපතිවරයා නිසා 
ඉන්න බැරුව සියදිවි නසා ගැනීම් පවා ඒ කාලෙය් සිදු වුණා. ෙම් 
රජය 2001, 2002, 2005 සිද්ධි ගැන ෙහොයන එෙක් ෙම් පිළිබඳවත් 
 ෙහොයලා ඒ අදාළ අයට සුදුසු දඬුවම් ලබා දුන්ෙනොත් අනාගතෙය්දී 
ෙම් රෙට් කවදාවත් රාජ්ය බලය උපෙයෝගි කරෙගන කාටවත් 
හිංසනයක්, පීඩනයක් සිදු ෙනොකරාවිය කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. "යහ පාලනය" පවා තිෙබන්ෙන් රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් නිසා අපි ආදර්ශවත්ව ඒ 
ලැබිය යුතු ෙසේවය ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ආදර්ශවත් ෙදපාර්තෙම්න්තු කිහිපයක්ම අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමාෙග්, අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙල්කම්තුමාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් අනුව, අගමැතිවරයාෙග් උපෙදස් අනුව අපි ඒ යහ පාලන 
කටයුතු කියාත්මක කරමින් යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිෙයොත් 
කිසිම රස්තියාදුවක් නැතුව, ඕනෑම ෙකෙනකුට තම කටයුතු 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකටත් වඩා පිරිසිදුව, කාර්යක්ෂමව                   
කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුත් ෙමන්න ෙම්වා ආදර්ශයට ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාවට නිසි ඵල පෙයෝජනය ලබා දීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. අෙප් SLIDA ආයතනය ෙම් රෙට් රාජ්ය නිලධාරින්ට 
තමන්ෙග් වග කීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් ඉතාමත් 
විශාල සංඛ්යාවක් දැනටමත් කරෙගන යනවා; ඉදිරියටත් කරෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ රටවලට පවා අෙප් රාජ්ය නිලධාරින් 
යවලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් 
දූෂණය නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් 
ඇතුව ජනතාවට ෙසේවය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැනත් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. 

අද රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය අලුත් 
මාවතකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්, ෙල්කම්තුමාෙග්  මඟෙපන්වීම යටෙත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, රජය මඟින් රට පුරා සිදු කරන 
සංවර්ධන වැඩසටහන්වල පගතිය ගැන ෙසොයා බලන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම  රජෙය් මුදල් පාවිච්චි කර ගමක යම් වැඩක් 
කළාම ඒෙක් පතිඵල අපට දැන ගන්නට ලැෙබන ෙකොට ඒවාට 
ෙවන්න ඕනෑ ෙද් ෙවලා ඉවරයි. ඒ නිසා e-Citizen Information 
System කියන කමය ෙගනැල්ලා අෙප් ෙල්කම්තුමා විෙශේෂ 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරෙගන යනවා. රජෙයන් ගමකට අඩුම 
ගණෙන් කුකුළන් දහ ෙදෙනක්, එළුවන් ෙදන්ෙනක්, හරෙකක් හරි 
දුන්නා නම් ඒෙකන් ලැෙබන පතිලාභ පිළිබඳව පාෙද්ශීය ෙල්කම්, 
දිසාපති හරහා ඒ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරුන්ට  දැනුවත්වීමක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ. උන් මැරුණාද, ෙමොනවා ෙවලාද මැරුෙණ් කියන 
එක පිළිබඳව ෙමෙතක් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. ෙමොන සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතු ගම්වල ෙකරුවත් ඒවා පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තා අප අතට 
ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙයොදවපු මුදලින් නිසි පෙයෝජන ඒ 
පවුල්වලට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ පවුලට වුවමනා ෙද්ද, 
ෙනොවුවමනා ෙද්ද අපි දුන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අෙප් 
රෙට් විෙශේෂ පුරුද්දක් තිෙබනවා, රජය යමක් ෙදනවා නම්, 
කියවන්න බැරි පත්තරයක් වුණත් අපි බදා ගන්න. ෙම් e-Citizen 
Information System එක අනුව එෙහම කරන්න බැහැ. මහ 
ජනතාවට රජෙයන් යම් ෙදයක් ෙදනවා නම්, ඒ මහ ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාව අනුව ඒක ලබා දීලා, ඒෙකන් ලැෙබන පෙයෝජනය, 
ඒෙකන් ලබා ගත්තු පතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් වීෙම් වැඩසටහනක් 
අෙප් අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක කිරීමට ඒ අවශ්ය කටයුතු 
ෙයොදාෙගන තිෙබන විත්තිය ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

රාජ්ය ෙසේවකයා හා ෙද්ශපාලනඥයා අතර  ඇති දුරවෙබෝධය 
නිසා ෙවන්න ඇති, අර ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු මන්තීතුමා කිව්ෙව්, 
"දහතුන් ලක්ෂයක් ඉන්න රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ඔළුව හදන්න 
ඕනෑ" කියලා. පතිපත්ති තීරණ ගන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයා වුණාට 
ඒවා කියාත්මක කරන්න කියන්න ෙවන්ෙන් නිලධාරින්ටයි.  

අපට ඒවා කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ නිලධාරින් සහ 
ෙද්ශපාලනඥයා අවෙබෝධයකින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම නිලධාරී මහත්වරුත් මතක තියාගන්න ඕනෑ, මහ 
ජනතාව ඉක්මනට ළං වන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයාට බව. 
ෙද්ශපාලනඥයාට ළං වුණාට පසුව ඒ ෙද්ශපාලනඥයාට තමයි ඒ 

කරන්න ඕනෑ වැඩ ටික, ෙකෙරන්න ඕනෑ වැඩ ටික ඒ නිලධාරී 
මහත්මයාට ෙහෝ මහත්මියට කියලා ඒ අයට කරදීෙම් හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්.  ෙම්කට ෙහොඳ උදාහරණයක් ෙදන්න පුළුවන්. 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පවීණයකු වූ ලීල් ගුණෙසේකර මහතා ෙම් ගැන 
ෙහොඳ විගහයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. අන්න ඒ විගහය අනුව, 
රාජ්ය ෙසේවකයා සහ ෙද්ශපාලනඥයා අතර ෙම් කටයුතු 
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපට ෙහොඳටම පැහැදිලි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, මහ ජනතාවට ඒ ෙසේවය ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා හිටපු ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග 
මහත්මයා 2014.04.03වැනි දින සියලුම අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරුන්ට චකෙල්ඛයක් යවා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් පථම වතාවට තමයි 
ෙම් විධියට හවුල් ෙවලා ආණ්ඩුවක් කරෙගන යන්ෙන්. එෙහම 
තත්ත්වයක් යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම අප කථා කරනෙකොට 
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම කාෙග්වත් හිත් රිෙදන්ෙන් නැති ආකාරයට කථා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිකම් දරපු 
31ෙදෙනක් දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් ඉන්නවා. ඉතින්, ෙමොනවා හරි 
ෙද්වල් කියනෙකොට ඒ අයටත් ඒ වගකීෙමන් ෙකොටසක් යනවා. 
අද ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවලා හිටියාට අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් පසු ගිය රජෙය් සිටි පබල ඇමතිවරෙයක්. ඒ 
නිසා ෙම් ෙද්වල් කියනෙකොට අප හැෙමෝටම ෙපොඩි කැක්කුමක්, 
ෙව්දනාවක් ඇති ෙවනවා. එෙහම ෙනොවන විධියට කථා බහ 
කරලා ෙම් එකතු ෙවලා යන ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් සමස්ත මහ 
ජනතාවට යහපතක් වන ආකාරයට වැඩක් කෙළොත් තමයි ෙහොඳ 
වන්ෙන්. එෙහම නැතිව අප හැම ෙවලාෙව්ම ෙරදි ටික අපුල්ල 
අපුල්ලා ඉඳීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ. දැන් තිෙබන්ෙන් මහ ජනතාවට 
යහපතක් වන විධිෙය් වැඩසටහනක් කරන එකයි. එෙහම කරලා, 
මහ ජනතාවෙග් අදහස් විමසන තැනට ගියාම මහජන පතිචාරය 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි අප අවසානෙය් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙමන්න ෙම් තැනට යන්න නම් අප ෙදෙගොල්ලන්ම පරණ 
කුණු වළවල් ෙගොඩ දමන එක නවත්වන්න ඕනෑ. ඒෙකන් අපත් 
ගඳ ගහනවා; රටත් ගඳ ගහනවා. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙම් 
ගමන ගිෙයොත් ෙහොඳයි කියා තමයි මම විශව්ාස කරන්ෙන්. 
අවසාන වශෙයන්, මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන්නා වූ ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සියලුෙදනාටමත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. Next, the Hon. Bandula Lal Bandarigoda. 

You have six minutes. 
 

 
[අ.භා. 12.27] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
ෙම් ෙවලාෙව් මුලින්ම මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අපට 
ඉතාම ෙහොඳ රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරෙයක් ලැබී තිෙබනවා. 
එතුමාට ෙගෞරවය දක්වමින් මෙග් කථාව ආරම්භ කරනවා. 
ජනතාවට ඇහුම්කන් ෙදන, මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ඇහුම්කන් 
ෙදන, වැඩ කරන්න වුවමනාවක් තිෙබන දක්ෂ ඇමතිවරයකු වූ 
එතුමාට අෙප් පැසසුම, ෙගෞරවය පිරිනමනවා.  
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"අප කාෙග් අය වැයද පිළිගන්ෙන්?" කියා උෙද් කාලෙය් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඇති වුණ කිසියම් සාකච්ඡාවක් මම අසාෙගන සිටියා. 
අගමැතිවරයාෙග් අය වැය පිළිගන්නවාද, මුදල් ඇමතිවරයාෙග් අය 
වැය පිළිගන්නවාද කියා විචිකිච්ඡාවක් තිෙබන විධිෙය් කථා 
ඇතැම් මන්තීවරුන්ෙග් මුවින් අපට අහන්න ලැබුණා. මම කියන්න 
කැමතියි, ෙම් අය වැය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් අය වැය බව. ඒක 
මුදල් ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළා. එම අය වැෙය් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව තමන්ෙග් අදහස්, උදහස්, ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිපත් කළාම ඒෙක් සංෙශෝධනත් යම්කිසි 
විධියකින් භාර ගන්නවා නම් එය තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුවක 
ඉතාම වැදගත් ලක්ෂණය කියා මා කියන්න කැමැතියි. ඒ අනුව 
යමින් තමයි අගමැතිතුමා රාජ්ය ෙසේවකයන් වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ඉල්ලපු ඒ ඉල්ලීමට ඇහුම්කන් දුන්ෙන්. මෙග් මතකෙය් 
හැටියට මෑත ඉතිහාසෙය් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට 
එකතු කරපු වැඩිම මුදල එකතු කරන්න  අෙප් ආණ්ඩුවට හැකි 
වුණා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට වැඩි කරපු රුපියල් 10,000න් රුපියල් 
2,000ක් ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට මූලික වැටුපට එකතු කිරීම 
ඇතුළු වැදගත් තීන්දු, තීරණ රාශියක් පසු ගිය දා අෙප් අගමැතිතුමා 
පකාශයට පත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදය විපක්ෂෙය් විවාදයයි 
කියා මා හිතනවා. ෙම් විවාදෙය්දී සහමුලින්ම විපක්ෂය තමයි රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න භාර ගන්න ඕනෑ. 
මා අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු කිහිප ෙදෙනක් 
දකිනවා. අෙප් වම්පසින් සිටින විපක්ෂය නම් මට ෙපෙනන්ෙන් 
''කහඹිලියා විපක්ෂයක්'' කියලා. විපක්ෂෙය් අය ෙම් විවාදය 
ෙකොතරම් දුරට පෙයෝජන ගන්නවාද කියන එක මට පශ්නයක්. 
අෙප් විපක්ෂයට පුංචි දුකකුත් ඇති කියලා මට හිෙතනවා. ෙමොකද, 
ජනතාවෙග් අදහස්-උදහස්වලට ගරු කරමින්, සවන් ෙදමින්, 
වෘත්තීය සමිතිවල අදහස්- උදහස්වලට ගරු කරමින්, සවන් 
ෙදමින්, වඩාත් ජනතාවට නම්යශීලී අය වැයක් බවට පත් ෙවමින්, 
ජනතාවාදී අය වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් වන විට ෙපොඩි දුකක්; 
කනගාටුවක්; ෙව්දනාවක් විපක්ෂයට තිෙබනවාද කියා මට 
හිෙතනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි, ස්වාමිපුරුෂයායි 
භාර්යාවයි වාෙග් ෙවන්න ඕනෑ කියා මා හිතනවා. දික්කසාද වුණු 
ස්වාමිපුරුෂෙයක් සහ භාර්යාවක් ෙමන් ෙනොව ස්වාමිපුරුෂයාට 
මඟ ෙපන්වන, ඔහුට ෙසවණැල්ලක් වන, ඔහු නිවැරදි කරන, ඔහු 
නිවැරදි ෙකොට පවුල දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ භාර්යාවක් 
වැනි විපක්ෂයක් අපට ඕනෑ. දැන් අපට ඉන්ෙන් භගිනි බාරි, ෙචෝරි 
බාරි, මෙග් බාරි කියලා තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. අෙප් භාර්යාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිකම් ෙගෝරි 
දමන එකමයි කරන්ෙන්. මා හිතනවා ඊට වඩා ෙහොඳ 
ෙගෞරවාන්විත විපක්ෂයක් බවට ෙම් විපක්ෂය පත් විය යුතුයි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට කථා කිරීමට තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සුළු කාලයයි. රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශයට අද 
තිෙබන බරපතළම අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් උපාධිධාරින් 
විශාල පමාණයක් සෑම වසරකම  සමාජයට එකතු ෙවනවා.  

ෙම් පමාණය ගත්තාම 2014දී 28,231ක් පථම පන්තිෙය් 
උපාධිය ලබා ගත් අය සිටිනවා. ඒ අතර කලා උපාධිධාරින් 
14,636ක් සිටිනවා. හැබැයි, අධ්යාපන උපාධිය ලබා ගත් 
26ෙදනායි සිටින්ෙන්. කළමනාකරණ හා වාණිජ්යය උපාධිධාරින් 
5,726යි. නීති උපාධිධාරින් 239යි. ෛවද්ය උපාධිධාරින් 1,114යි. 
දන්ත ෛවද්ය උපාධිධාරින් 68යි. පශු ෛවද්ය උපාධිධාරින් 58යි. 
අෙප් රට කෘෂි කාර්මික රටක්. කෘෂිකර්ම උපාධිධාරින් 867යි. 

ඉංජිෙන්රු උපාධිධාරින්  1,438යි. වාස්තු විද්යා උපාධිධාරින්  
214යි. පරිගණක විද්යා උපාධිධාරින්  947යි. පරිපූරක ෛවද්ය 
උපාධිධාරින් 399යි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආයු ර්ෙව්ද උපාධිධාරින් 175යි. 

එෙහනම් අපි රටක් හැටියට හිතන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අෙප් 
රටට ගැළෙපන, රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් උගතුන්, 
උපාධිධාරින් බිහි කරන කමෙව්දය අපි ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 
උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නයට ෙකටි කාලීන විසඳුම් ෙහොයනවා 
වාෙග්ම, රැකියා වියුක්තිය සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් අපි 
ෙසොයන්නට ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. අපි රජයක් 
හැටියට පිළිගන්නවා, රැකියා වියුක්තිය තමයි පජාතන්තවාදෙය් 
පරම හතුරා කියලා. ඒ පරම හතුරා නැති කරන්නට අපි කියා කර, 
රැකියා උත්පාදනය කරන මඟකට ගමන් කර, රැකියාවලට සුදුසු 
අය නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙයෝජනා කිහිපයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 

ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් අවශ්යතා පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් 
අපට තිෙබන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගුරුවරුන්ට 
හා පුහුණුකරුවන්ට කාර්මික දැනුම හා කුසලතාවන් ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මට තව සුළු ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලනවා, ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

විවිධ රැකියා අංශවල කුසලතාවන් හඳුනා ෙගන, ශක්යතා 
පදනම් කර ගත් විෂයයන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. ජාතික සුදුසුකම් රාමුවක් සකස් කරන්නට ඕනෑ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අධ්යාපන සුදුසුකම්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
සහතික කිරීෙම් කමයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පිළිබඳ ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කරන්නට ඕනෑ. ෙවබ් අඩවි 
පදනම් කර ගත් වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නයට විසඳුම් 
වශෙයන් ෙම් කියාදාමයන් කියාත්මක කළ යුතුයි කියා ගරු 
ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනා කරමින්, ෙම් ෙකටි කාලය ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිය පකාශ කරමින් මාෙග් කථාව නිමාවට පත් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ வியாேழந்திரன் அவர்கள்,  உங்க க்கு 5 

நிமிடங்கள்.  

2095 2096 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 12.33] 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! ெபா  நிர்வாக 

மற் ம் காைமத் வ அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  ெதாடர்பான 
இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்தப் ெபா  நிர்வாகத்தின்கீழ் 
இலங்ைகயின் க்கியமான ைறக ம் ேசைவக ம் 
உள்ளடக்கப்ப கின்றன. இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ, இலங்ைக 
கணக்காளர் ேசைவ, இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவ, 
ெபாறியியல் ேசைவ, விஞ்ஞான ேசைவ என்  க்கியமான 

ைறகள் உள்ளடக்கப்ப கின்றன. இந்தத் ைறகள் சார்பில் 
வகுக்கப்ப ம் ெகாள்ைககள்  பக்கச்சார்பற் , ேநர்ைமயாக, 
எல்லா இனங்கைள ம் அரவைணத் , எல்லா இனங்கைள ம் 
சிறந்த ஒ  பாைதயில் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய வைகயிேல 
அைமய ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் சிலர் அரசியல் ெசய்வதற்காக, தங்கள் 
கதிைரகைளத் தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்காகத் தங்க க்குச் 
சாதகமான ெகாள்ைககைள வகுத் , இந்த நாட் ல் ஒ  த்தப் 
ேபரழி க்கு வித்திட்டைத நாம் அறிேவாம். 1956ஆம் ஆண்  
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஆட்சிேயற்  
24 மணித்தியாலங்க க்குள் தனிச் சிங்களச் சட்டம் என்ற ஒ  
ெகாள்ைகைய வகுத்ததன் லம் ெமாழி ாீதியாக ஆரம்பித்த 
பிரச்சிைன, பின்   இன ாீதியான பிரச்சிைனயாக மாறி, ன்  
தசாப்த கால த்தத்திற்குள் எம  மக்கள் அகப்பட் ச் 
ெசால்ெலாணாத் யரைடந்தைதப் பார்த்ேதாம். ஆகேவ,  
ெகாள்ைககைள வகுக்கும்ேபா ம் அவற்ைற நைட ைறப் 
ப த் ம்ேபா ம் அ  எதிர்காலத்தி ம் நிகழ்காலத்தி ம் 
ஏற்ப த்தக்கூ யதான விைள கைளப் பற்றி நாம் சிந்திக்க 
ேவண் ம்.  

இன்  வளர்ச்சியைடந்த ேமற்குலக நா களிேல 
ெகாள்ைககைள மிகச் சிறப்பாக வகுத்தி க்கிறார்கள். அதனால் 
அந்த நா கள் வளர்ச்சியைடந்  ெசல்கின்றன. பல் ன, பல 
மத மக்கள் வாழ்கின்ற நா களில் ெகாள்ைக வகுப்  சிறப்பாக 
இ ப்பதால் அந்த நா கள் வளர்ச்சியைடகின்றன. ஆனால், 
இ  ெமாழி ேபசுகின்ற, ன்  இனங்கள் வாழ்கின்ற  எம  
நாட் ல் கடந்தகால அரசியல் வரலாற்றில் சிறந்த ைறயில் 
ெகாள்ைககைள வகுக்காததால் இந்த நா  ேபரழி க்குச் 
ெசன்றைத நாம் அறிேவாம். ஆகேவ, இந்தக் ெகாள்ைக வகுப்  
மிக ம் காத்திரமானதாக ம் எல்லா மக்க க்கும் 
ஆேராக்கியத்ைத ஏற்ப த் கின்றதாக ம் அைமயேவண் ம்.  

அரச ேசைவயி ள்ளவர்க க்குச் சிறந்த பயிற்சிகைள 
வழங்குதல், உற்பத்தித் திறன்கைள அதிகாித்தல், ஓய் திய 
அதிகாிப் , ஆளணி நிர்வாகம், உாியவர்க க்கு உாிய 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குதல் ேபான்ற விடயங்களில் 
சிறந்த, ேநர்த்தியான தன்ைம ைகயாளப்பட ேவண் ம். அரச 
ேசைவயில் உள்ளவர்க க்கு, குறிப்பாக அந்தத் ைற சார்ந்  
உாிய பயிற்சிகைள வழங்க ேவண் ம்; ெமாழி ாீதியான 
பயிற்சிகைள வழங்க ேவண் ம். அத் டன், இன்  கற்கின்ற 
கல்விக்கும் ெசய்கின்ற ேவைலக்குமிைடயிேல சாியான ஒ  
ெபா த்தப்பா  இல்ைல. கற்கின்ற கல்வி ஏேதாெவா  

ைறசார்ந்ததாக இ க்கின்ற . ஆனால், அவர்கள் ாிகின்ற 
ேவைல இன்ெனா  ைறசார்ந்ததாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
அதில் ஓர்  இணக்கப்பா ல்லாத தன்ைமயினால் ஒ  ைறயில் 
நி ணத் வம் ெபற்ற ஒ வர் இன்ெனா  ைறசார்ந்த 

ேவைலக்கு அமர்த்தப்ப ம்ெபா  அவர் அந்த ேவைலயில் 
சிறந்த ஒ  விைனத்திறைன அைடய யாமல் ேபாகின்ற . 
இதனால்தான் இந்த நா  ஒ  ன்ேனற்றப் பாைதைய 
ேநாக்கிச் ெசல்ல யாதி க்கின்ற . ஆகேவ, ேவைல 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா  உாிய கல்வித் 
தைகைமைய அறிந்  அதற்ேகற்ற ைறசார்ந்ேத அவ க்கு  
ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட ேவண் ம். 

எனக்கு ன்னர் ேபசிய தி ேகாணமைல மாவட்ட 
உ ப்பினர் அவர்கள் கூறிய ேபால, வியியல் ைறயில் 
சிறப் த் ேதர்ச்சி ெபற்ற ஒ வர் அந்தத் ைற சாராத 
ேவெறா  ைறயில் ேவைல ாிகின்றார். ஆகேவ, அவரால் 
ஒ  விைனத்திறன்மிக்க ேசைவைய அங்கு வழங்க யா . 
எனேவ, இவ்வாறான நிைலைமகள் மாற்றியைமக்கப்பட 
ேவண் ம். உதாரணமாக, 100 மீற்றர் ஓ கின்ற ரர் 
ஒ வைரக் குண்ெடறிய வி வ ம், குண்ெடறி ம் ரர் 
ஒ வைர 100 மீற்றர் ஓடவி வ ம் ேபான்ற ெசயற்பா கள்  
தான் இவ்வாறான ெகாள்ைக வகுத்த ன்ேபா  
இடம்ெப கின்றன. இம்மாதிாியான ெசயற்பா கள் 
வ ங்காலங்களில் நி த்தப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, இந்தப் 
ெபா  நிர்வாகத் ைற சாியாக, ஒ ங்காக, ேநர்த்தியாக 
இயங்குமானால் இந்த நாட் ல் கிட்டத்தட்ட மக்களின் 
ேதைவப்பா களில் 60 தமான பிரச்சிைனகைளத்  
தீர்த் விடலாம். 

இன்  ன்  தசாப்த காலமாக த்தம் நைடெபற்ற 
வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களில் அதிகளவான இைளஞர் 

வதிகள் இன்ன ம் ேவைலவாய்ப்பில்லா  திண்டா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, இந்தக் ெகாள்ைக 
வகுப்பின்ேபா  உண்ைமயிேல இந்த வடக்கு, கிழக்கு 
இைளஞர், வதிக க்கான ேவைலவாய்ப் க்களில் 
எந்தவிதமான பாரபட்ச ம் காட்டப்படாமல் அதிகளவான 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கான திட்டங்கைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசு ன்ென க்க ேவண் ம். அத் டன், 
இலங்ைக நிர்வாக ேசைவயில் இ க்கின்ற அதிகாாிகள் 15-20 
வ டங்களாக அந்தச் ேசைவயிேலேய இ ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்த நிைல மாற்றப்பட் , அவர்கள் 
மக்க க்கான ேசைவகைள ன்ென ப்பதற்கான வழிகைள 
இந்த அரசு ஏற்ப த்த ேவண் ம். எனேவ, சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சு இதைன ன்ென க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் ,  விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
நன்றி. அ த்  ெகளரவ அமீர் அ  சிஹாப்தீன் அவர்கள். 

உங்க க்கு 3 நிமிடங்கள் உண் .   

 
[பி.ப. 12.38] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 

அக்கிராசனத்தில் இ க்கின்றேபா  எனக்குப் ேபசச் 
சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைத நான் ஒ  ெபாிய பாக்கியமாகக் 
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க கின்ேறன். எனக்குக் கிைடத்தி க்கின்ற இந்த 3 நிமிடங் 
க க்குள் என  மாவட்டத்தி ள்ள சில  பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றிக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
மிக ம் திறைமயான ஒ வர். அேதேநரம் அவ ைடய 
ெசயலாளர் தி . தடலேக மற் ம் அைமச்சின் அதிகாாிகள் 
ேபான்றவர்கெளல்லாம் இந்த நாட் ேல கடந்த காலத்தில் 
மட் மல்ல, நிகழ்காலத்தி ம் மிக ம் ெப மதியான 
ேவைலத்திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ற நல்ல 
அதிகாாிகள் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  

எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கு சில காலகட்டங்களிேல அரச நிர்வாகங்கள் டங்கிப் 
ேபாயி க்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற  என்பைத நான் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ெதாியப்ப த்தக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன். அந்த வைகயில் அங்கு ஒ  குறித்த 
பிரேதசத்திேல 10 - 12 வ டங்கள் ெதாடந்ேதர்ச்சியாகச் 
ேசைவயாற் கின்ற பிரேதசச் ெசயலாளர்கள், கிராம 
ேசவகர்கள் த ய அரச அதிகாாிகளின் லம் ஒ  
திறைமயான productivity ஐப் ெபற் க்ெகாள்ள மா 
என்பதில் எனக்குச் சந்ேதகம் இ க்கின்ற . அேதேநரம் எம  
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தி மதி சார்ள்ஸ் அவர்கள் 
வன்னியில்  லம்ெபயர்ந்த மக்க க்கு விேசட பணியாற்றிய 
ஒ வர். அதன் பின்னர் நீண்டகாலமாக எம  மாவட்ட 
மக்க க்குச் சிறந்த பணியாற்றி வ கின்றார். அந்த வைகயில் 
அவர் ஒ  திறைமயான நிர்வாகியாக இ ந்தேபாதி ம் அந்த 
நிர்வாகத்ைதச் சீர்குைலப்பதற்காக அந்தப் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற ஒ சில அதிகாாிகள் குறித்த நிர்வாகத் டன் 
உடன்ப வதில்ைல என்கின்ற பலமான குற்றச்சாட் க்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டக் கச்ேசாியிேல தின ம் ன்ைவக்கப் 
ப கின்றன என்பைத நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இ  சம்பந்தமாக Home Affairs க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் ெகளரவ வஜிர அேபவர்தன அவர்க க்கும் 
அவாின் ெசயலாள க்கும் மாவட்டத்தி ள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ஆ ந்தரப்  எதிர்த்தரப்  என்ற பாகுபா  
இல்லாமல் சில விடயங்கைளப் பல தடைவகள் 

ன்ைவத்தேபாதி ம் இன் வைர அதற்குச் சாதகமான 
சமிக்ைஞ கிைடக்கவில்ைல என்கின்ற கவைலைய நான் இங்கு 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, எம  மாவட்டத்தில்  
எதிர்காலத்தில் ஒ  சிறந்த நிர்வாகத்ைத ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் ெசயலாள ம் 
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிக ம் ன்வர ேவண் ம். 
அதாவ , அந்த மாவட்டச் ெசயலாளைர அைழத்  குறித்த 
பிரச்சிைனகள் பற்றி ஆராய்ந்  அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய் தர 
ேவண் ம்.  

அேதேநரம் எம  மாவட்டத்தில் வைகெதாைகயின்றிச் 
சட்டவிேராத வியாபாரங்கள் இடம்ெப கின்றன.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් දිස්තික්කෙය් තමයි වැලි ෙවෙළඳාම 
වැඩිෙයන්ම ෙකෙරන්ෙන්. හැම ෙවලාෙව්ම ඒක කරනවා. ඒකට 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමිය මැදිහත් වුණාම රජෙය් නිලධාරින් පවා, 
ෙපොලීසිය පවා දිස්තික් ෙල්කම්තුමියට විරුද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක 
ෙලොකු මාෆියා කල්ලියක්. එතුමියටත් ඒක ෙලොකු ගැටලුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපටත් ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින් 
ඔබතුමාට හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

[අ.භා. 12.42] 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන සහ 

කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව 
විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් මැති ඇමතිවරු විශාල 
සංඛ්යාවක් අදහස් පකාශ කළා. ඒ අදහස් හා ෙයෝජනා පළ කිරීම 
සම්බන්ධව ඒ අය ට මෙග් ස්තුතිය,  විෙශේෂ ෙගෞරවය පිරිනමනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  යහපාලනය තුළින් ෙම් රෙට් වඩාත් 
කාර්යක්ෂම, ඵලදායී රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කිරීම සඳහාත්, 
වංචාෙවන්, දූෂණෙයන් ෙතොර රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කිරීම සඳහාත් 
අෙප් අමාත්යාංශය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙමතැනදී ගරු 
ඇමතිවරු, ගරු මන්තීවරු කළ ෙයෝජනා සම්බන්ධව මා මුලින්ම 
උත්තර ෙදන්න ලැහැස්තියි. අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා රාජ්ය 
ෙසේවෙය් පමාදයන් සම්බන්ධව ෙනොෙයක් ෙද්වල් කථා කළා. අද 
අපි අලුත් කමෙව්දයක් යටෙත් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම්, පැමිණිලි 
සම්බන්ධව ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයකින් පිළිතුරක් සපයන්න - 
ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න- අවශ්ය කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා කථා කරද්දී 1980 ජූලි වර්ජකයින් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. 
1980 ජූලි වර්ජකයින් ෙයොදාෙගන මැතිවරණ දිනපු, ඒ අයව 
තමන්ෙග් වාසියට තියා ෙගන කටයුතු කළ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට අවුරුදු ගණනාවක් යන ෙතක් ඒ අය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒ ජූලි වර්ජකයින්ට විෙශේෂ 
දීමනාවක් විධියට රුපියල් 2,50,000ක මුදලක් එක් වරක් පමණක් 
ෙගවන්න ෙමවර අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
රුපියල් 6,000 දීමනාව දිගටම ෙදන්න කියලා එතුමා ෙයෝජනා 
කළා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, උපාධිධාරි සංවර්ධන 
නිලධාරින්ට නියම  කාර්ය භාරයක්, රාජකාරි පැවරීමක් කරලා 
නැහැයි කියලා එතුමා අපට ෙචෝදනා කළා. එදා උපාධිධාරි 
සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී  කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්, 
කමෙව්දයක් නැතිව, ෙද්ශපාලන කාරණා උඩ, වාසි ගන්න ඒ අයව 
පත් කළා. නමුත් අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඒ අයට 
නියමිත රාජකාරියක් පවරලා, ඒ අයෙගන් උපරිම පෙයෝජනය 
රාජ්ය ෙසේවයට ලබා ගන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය වසර 
තුනක් ඇතුළත හය වතාවක් පවත්වන්න කියලා. අපි දැන් තීන්දු 
කර තිෙබනවා, ඒ අයට හය වතාවක් ඒ විභාගයට වාඩි ෙවලා ඒ 
කඩඉම පසු කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
යතුරුපැදි ගැනත් කථා කළා. අෙප් රජය යටෙත් මම ගිය 
මාසෙය්ත් ෙමොණරාගල දිස්තික්කය තුළ යතුරු පැදි එක්දහස් 
ගණනක් ෙබදා දුන්නා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් විෙශේෂෙයන් පකාශ කර තිෙබනවා, රුපියල් 50,000ක් 
අත්තිකාරම් බැන්ද හැෙමෝටම යතුරුපැදි ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන බව.  

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් කිහිප ෙදනකුට 
විරුද්ධව FCID එෙක් පරීක්ෂණ පවත්වනවා, ඒ අය 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කියලා එතුමා කිව්වා. එක 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා, මම නම කියන්න කැමැති නැහැ. එතුමා 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න 
බැහැයි කිව්වා. අපි වහාම ඒ සම්බන්ධව පියවරක් අර ෙගන ඒ 
පරීක්ෂණ පහසු ෙවන්න ඒ නිලධාරියා එතැනින් අයින් කරන්න 
අවශ්ය උපෙදස් ෙදනවා.  

රාධකිෂ්ණන් මන්තීතුමා කිව්වා, වතුවල ගම්මාන ඇති කරලා 
ගාම නිලධාරින් පත් කරන්න කියලා.  අපි දැන් ලයින් කාමර 
සංස්කෘතිය ෙවනුවට වතු කම්කරුවන්ට පර්චස් හය, හතක් සහිතව  
නිවාස ෙදන්න යනවා.  ෙම්ක මෙග් විෂය පථයට අයිති එකක් 
ෙනොෙවයි. ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් විෂය පථයටයි ෙමය 
අයත්ව තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොම නමුත් ඒ ගම්මාන ඇති කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජය කල්පනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම  රජෙය් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී ජාතීන්ෙග් අනුපාතය අනුව බඳවා 
ගන්න කියලා එතුමා කිව්වා.  පසු ගිය කාලෙය්  කළමනාකරණ 
ෙසේවෙය්, කළමනාකරණ සහකාර තුන්වන පන්තියට බඳවා 
ගැනීෙම්දී හරියටම ජන අනුපාතය අනුව අපි ෙසේවකයන් බඳවා 
ගත්ත බව මා එතුමාට පකාශ කරනවා.  

ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා - අෙප් හිටපු මහ ඇමතිතුමා 
- කථා කරද්දී  කිව්වා වාහන බලපතය සම්බන්ධෙයන්.  වාහන 
බලපතය ෙදද්දී, ෙමෙතක් කල් වාහන බලපත ලැබුණු සියලු 
ෙදනාට අලුත් කමය යටෙත් වර්ෂ 10කට වතාවක් ඒ බලපත ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  ඒ බලපතෙය් අයි තිය පිළිබඳ කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ගරු ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා සහ අෙප් ගරු 
මෙහේස්වරන් රාජ්ය ඇමතිතුමියත්  අවුරුදු 35ට වැඩි උපාධිධාරින් 
ගැන කිව්වා. අපි දැනටමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
කරෙගන යනවා.  දැන් උපාධිධාරින් 5,500ක් බඳවා ගැනීමට අපට 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව අවුරුදු 35ට අඩු  
උපාධිධාරින්ෙග් පමාණය 5,500ට වඩා අඩු නම්, අපි ඒ ගැන 
සලකා බලා කටයුතු කරනවා. තාරානාත් බසන්ායක  අෙප් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, රජෙය් නිලධාරින්ට නියමිත රාජකාරි 
පැවරීම පිළිබඳව. අෙප් ෙල්කම්තුමා දැනට ඒ කටයුතු සකස් 
කරෙගන යනවා. ඒ අනුව ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා රජෙය් 
නිලධාරිෙයකුට නියමිත රාජකාරියක් පවරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරලා, 
ෙල්කම්තුමා ඒ අයත් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා, ඒ රාජකාරි 
කටයුතු බාරදීලා වැඩ කරන්න පවරනවා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා, රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් ධාරිතා සංවර්ධනය ගැන. දැනටමත් අෙප් 
අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා.  
දැනටමත් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්  අවුරුදු පහකට 
සැරයක්  ධාරිතා සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කරෙගන යනවා. ඒ 
අයට නව ෙදයක් කරන්න පුළුවන්.  අමීර් අලී මන්තීතුමා කිව්වා, 
එක ෙසේවා ස්ථානයක වසර 10කට  වැඩි ෙසේවයක් ඇති රජෙය් 
ෙසේවකයන් ඉන්නවා කියලා.  සාමාන්යෙයන් රජෙය් ෙසේවෙය් එක 
ෙසේවා ස්ථානයක අවුරුදු 5ට වැඩිෙයන් ඉන්න අය මාරු කරන්න 
ඕනෑ.  අෙප් ෙල්කම්තුමාත්, අපිත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. එෙහම අය ඉන්නවා නම්  කරුණාකරලා අපට 
දන්වන්න, ඒ  සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු කිරීමට.   

රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය, 2015 වසෙර් ඉටු 
කළ ෙසේවාව සහ ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව යමක් කථා 
කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ෙමතැනදී  පසු ගිය දින 100 වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී අෙප් ගරු කථානායකතුමා රාජ්ය පරිපාලන 
ඇමතිවරයා විධියට ඒ ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ අපි දැන් දිගටම 
කරෙගන යනවා. රාජ්ය පරිපාලන ක්ෙෂේතය ගැන කථා 

කරනෙකොට,  රාජ්ය ෙසේවකයන්ට  වැඩිම පතිලාභ ලැබුණු වර්ෂය 
විධියට 2015 වර්ෂය අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් නැති විධියට රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක 
වැටුප් වැඩිවීමක් අපි කියපු විධියටම  ලබා දුන්නා.   

2009දී හිටපු ජනාධිපතිතුමා සන්ධානෙය් ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, 
රුපියල් 2,500කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා.  නමුත් එතුමාට ඒක 
2015 වර්ෂය ෙවනකම් කරන්න බැරි වුණා.  අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත් ජාතික ආණ්ඩුෙව් පළමුෙවනි 
මාස ෙදක ඇතුළත අෙප් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වීම 
ගැන. ඒ අනුව ඉතිහාසෙය් වැඩිම වැටුප් වැඩිවීම අපි ලබා දුන්නා.   

විශාම වැටුප් විෂමතාව සම්බන්ධෙයන් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ 
රජෙය් විශාමිකයන් එළියට බැහැලා සටන් කළා. අෙප් රජය 
යටෙත් විශාමිකයන්ෙග් ඒ විශාම වැටුප් විෂමතාව නැති කරන්න 
අවශ්ය පිළිතුරු දුන්නා.  පඩි වැඩි කිරීමට විතරක් අෙප් රජය 
රුපියල් බිලියන 120ක් වැය කරලා තිෙබනවා.  විශාම වැටුප් 
විෂමතාව නැති කරන්න රුපියල් බිලියන 25ක් විතර වැය කර 
තිෙබනවා.  ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්, 
අෙප් අය වැෙයන් රුපියල් බිලියන 145ක්  වැඩිෙයන් වැය කරලා 
තිෙබනවා.  අද රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි ෙගවන්නයි,  රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් ෙගවන්නයි අෙප් ජාතික ආදායෙමන් 
සියයට 40ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.   

රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 2,045යි. අපි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් සහ විශාම වැටුප් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
බිලියන 800ක් වැය කරනවා. අපට ඕනෑ ෙම් රාජ්ය ෙසේවය වඩාත් 
ඵලදායි, කාර්යක්ෂම රාජ්ය ෙසේවයක් කරන්නයි. රාජ්ය ෙසේවෙය් 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරලා, රාජ්ය ෙසේවය වඩාත් ජනතාවාදී 
ෙසේවාවක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් සහ පසන්න රණතුංග මැතිතුමා 
කථා කරද්දී කිව්වා, "රාජ්ය ෙසේවය අඩු කරන්න, නැති කරන්න 
කටයුතු කරනවා" කියලා. 2015 අවුරුද්ද ඇතුළත අෙප් ජාතික 
ආණ්ඩුෙවන් රාජ්ය ෙසේවෙය් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය සඳහා 
අලුෙතන් 238 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඊට අමතරව, 
ගණකාධිකාරින් වශෙයන් 197 ෙදෙනක් අපි පසු ගිය මාසය 
ඇතුළත බඳවා ගත්තා. අපි තව  95 ෙදෙනක් බඳවා ගන්න කටයුතු 
කරනවා. මම හිතන හැටියට  පසු ගිය කාලය තුළ පුරප්පාඩු 500 
ගණනක් තිබුණා. 2012 වර්ෂෙය් ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවකයන් බඳවා 
ගැනීම කම-කමෙයන් පරක්කු කර තිෙබනවා. ශී ලංකා පරිපාලන 
ෙසේවෙය්ත්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය්ත්, ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය්ත් 
පවතින සියලු පුරප්පාඩු ලබන අවුරුද්ද ඇතුළත පුරවන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සියලු පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි අවශ්ය 
කටයුතු කරනවා. අපි පසු ගිය මාසෙය් රාජ්ය කළමනාකරණ 
ෙසේවෙය් 3 වන පන්තිෙයහි පැවැති පුරප්පාඩු සඳහා සීමිත තරග 
විභාගයකින් සහ විවෘත තරග විභාගයකින් 4,000ක නිලධාරින් 
පිරිසක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති 
උත්සවයකදී බඳවා ගත්තා. ඉදිරි මාස ෙදක ඇතුළත අපි භාෂා 
පරිවර්ථකයන් 62ෙදෙනක් සහ උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින් 
5,500ක් බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව, 2012 මාර්තු 
31වන දාට ඉස්ෙසල්ලා උපාධිය ගත්ත 5,500 ෙදෙනකුට  අවශ්ය 
රැකියා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ආයතනික ගැටලු 8,000කට අපි පිළිතුරු ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ්යක්ෂවරෙයකු යටෙත් රාජ්ය 
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ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම්වලට අපි විශාල වශෙයන් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, දීප ව්යාප්ත වශෙයන් පවතින ෙසේවාවල 
සංකීර්ණ ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
කමිටුවක් පත් කරලා, ඒ සඳහා දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මාස ෙදකක් ඇතුළත විශාම වැටුප් විෂමතාව නැති කිරීෙම් 
කටයුත්ත ෙබොෙහොම කාර්යක්ෂමව කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම,"ජාතික විශාම පතිපත්තියක්" යන ෙත්මාව 
යටෙත් අපි ජාතික විශාම දිනය  සමරනු ලැබුවා. 

ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙයන් මාණ්ඩලික 
නිලධාරින්ට, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ට පුහුණුව දීලා වඩාත් 
ගුණාත්මක, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව, 
ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාතික ඵලදායීතා ෙල්කම් 
කාර්යාලය විසින් පාසල්, රාජ්ය ෙසේවය, ෙසේවා, නිෂ්පාදන  කියන 
ෙකොටස් හතර යටෙත් රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට විශාල 
ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා රාජ්ය ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ පකාශයක් කළා.  2006 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 
2015  අවුරුද්ද වන තුරු රාජ්ය ෙසේවකයන් සඳහා ශත පහකින්වත් 
වැටුප් වැඩි කරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා   වැඩි කරලා තිබු ෙණ් 
රුපියල් 1,200යි. අෙප් රජෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් 
රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා, ලබන ජනවාරි ෙදවැනි දා ඉඳලා රුපියල් 
2,000ක මුදලක් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට එකතු 
කරන්න.  රාජ්ය ෙසේවකයන් සඳහා  රුපියල් 10,000ක වැටුප් 
වැඩිවීම අදියර තුනකින් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියලා ගරු 
අගමැතිතුමා ඊෙය් ෙමම ගරු සභාෙව්දී පතිඥාවක් දීලා 
ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ වාෙග්ම අද විශාම යන ෙකෙනකුටත්  ෙම් 
රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩි වීම පාදක කර ෙගන විශාම වැටුප 
සකස් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

අගහාර රක්ෂණෙය් පතිලාභ වැඩි කිරීමට අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම විශාමිකයන්ටත් ෙමම අගහාර රක්ෂණ 
කමෙය් පතිලාභ ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  

අද ෙම් රෙට් 550,000කට වැඩි විශාමිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. 
තවත් අවුරුදු 15ක් යන ෙකොට විශාම ලබන පිරිස 750,000 දක්වා 
වැඩි වනවා. දැනට රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින 13,00,000ට ෙම් 
ආකාරෙයන්ම, කිසිම අඩුවක් නැතිව විශාම වැටුප ලබා ෙදන්න 
අප කටයුතු කරනවා.  

2016 වසෙර් ඉඳලා රජෙය් ෙසේවයට බැ ෙඳන ෙසේවකයන්ට 
අලුත් දායක විශාම වැටුප් කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. මම හිතන විධියට ෙම් ෙයෝජනාව නිසා  රජයට ඉදිරි 
අවුරුදු 5 ෙහෝ 10 තුළ කිසිම වාසියක් අත් වන්ෙන් නැහැ.  ෙමය 
රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
අෙප් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් සම්බන්ධව 
ඉස්සර ෙවලාම පකාශ කර තිෙබන්ෙන් 1971, 1972 අය වැෙය්දී 
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමායි. එතුමා එදා ෙම් රෙට් මුදල් 
ඇමතිවරයා විධියට ෙම් රටට දායක විශාම වැටුප් කමයක් හඳුන්වා 
දිය යුතුයි  කියලා ඉස්සර ෙවලාම එවැනි ෙයෝජනාවක් කර 
තිෙබනවා. එතුමා කියා තිෙබනවා, "ෙම් පශ්නෙය් හැම පැත්තක් 
ගැනම සලකා බැලීෙමන් පසු රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඇති දායක 
මුදල් ෙනොවන විශාම වැටුප් කමය අෙහෝසි කළ යුතු යැයි මම 
තීරණය කෙළමි" කියලා. නමුත් ඒ කටයුත්ත අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ දිගින් දිගට පමාද ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දායක විශාම වැටුප් කමය අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලත් අද කියාත්මක 
ෙවනවා. උදාහරණයක් විධියට, ඉන්දියාෙව් New Pension 
Scheme එක මඟින් රාජ්ය, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙමන්ම 
අසංවිධායක අංශෙය්ත් ශම බලකාය ආවරණය වන පරිදි දායක 
විශාම වැටුප හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ජපානෙය් ෙමය ඉතාම 
සාර්ථකව කරෙගන යනවා. ජපානෙය් මිලියන 68ක් ෙමයට දායක 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විශාම වැටුප් කමය තුළ ජපන් ෙයන් 
ටිලියන 31.5ක අරමුදලක් එක්කාසු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපය පුරා දායක විශාම වැටුප් කමයක් අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ කියාත්මක ෙවනවා.  

අද විශාමිකයාට තමන්ෙග් විශාම වැටුප ගැන කිසිම 
සහතිකයක් නැහැ. අද වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශාම 
වැටුප් කමයට යන සියයට 6 ෙහෝ 7 පසු ගිය අවුරුදු 6ක් තිස්ෙසේ 
කිසිම අරමුදලක නැහැ. එෙහම නම් අපි ෙගෙනන ෙම් දායක 
විශාම වැටුප් කමය තුළින් විශාම වැටුප අෙහෝසි වන්ෙන් නැති 
අතර,  අලුත් කමයක් යටෙත් විශාම වැටුප ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. දැනටමත් ලංකාෙව් පිරිෙවන් ගුරුවරුන් සහ ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික පාසල්වල ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන් දායක විශාම වැටුප 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අයෙග් වැටුෙපන් සියයට 6ක් අඩු ෙවනවා. 
වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශාම වැටුප් කමයට සියයට 
6ක් අඩු ෙවනවා. අද ඒ පිරිෙවන් ගුරුවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික පාසල්වල ගුරුවරුන්ටත් රජෙය් ගුරුවරුන්ට හා 
සමාන විශාම වැටුපක් ලැෙබනවා.  

එෙහම නම් අපි අද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයාට 
තමන්ෙග් විශාම වැටුප සම්බන්ධව සුරක්ෂිතතාවක් ලබා 
ෙදන්නයි. ෙම් සම්බන්ධව අපි වෘත්තීය සමිති එක්ක දිගින් දිගටම 
සාකච්ඡා කළා. අගමැතිතුමා අපට උපෙදස් දුන්නා. එතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා. ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් රෙට් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත්, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වෘත්තීය සමිති සහ අෙනක් ස්වාධීන 
වෘත්තීය සමිති සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ෙම් විශාම වැටුප් කමය 
සම්බන්ධව අවසාන තීන්දුවක් ගන්න අපි තීරණය කර තිෙබනවා. 
ෙදසැම්බර් 15වනදා, එනම් අද දින ෙම් රෙට් දීප ව්යාප්ත වැඩ 
වර්ජනයක් කරන්නයි සැලසුම් කර තිබුෙණ්. ඊෙය් වන ෙතක්ම 
එම  තීරණෙය් සිටියා.  නමුත් අෙප් ර ජෙය් ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා ඇතුළු අප සියලු ෙදනා සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් 
යම් තීරණවලට ඇවිල්ලා,  ඒ  අයට යම් සහන ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරපු නිසා එම වැඩ වර්ජනය අද ෙනොපැවැත් වූ බව  
තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙමම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදය ආරම්භ 
කළ අවස්ථාෙව්දී අෙප් අමාත්යාංශය භාරව හිටපු අමාත්යතුමා වන 
වත්මන් ගරු  කථානායකතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් මූලාසනෙය් සිටීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා.  මාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමති සුසන්ත පුංචිනිල ෙම් මැතිතුමා, ෙල්කම් ෙජ්. දඩල්ලෙග් 
මැතිතුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, සියලුම ආයතන පධානීන්, 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය හා මාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය ෙමම කටයුතු කර ෙගන යෑෙම්දී 
මට ලබා දුන් සහෙයෝගය ගැන මම ස්තුතිවන්ත වනවා.  වඩා 
ෙහොඳ, කාර්යක්ෂම, ඵලදායී, ජනතා හිතකාමී යහ පාලනයක් 
සහිත දූෂණෙයන් හා වංචාෙවන් ෙතොර රාජ්ය ෙසේවයක් ෙම් රෙට් 
ඇති කිරීමට සියලු ෙදනාම අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ වනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

149 වන ශීර්ෂය.- කර්මාන්ත හා වාණිජ  අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  499 ,640,000 

 
தைலப்  149.- ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 499,640,000 

 
HEAD 149.-  MINISTER OF INDUSTRY AND COMMERCE  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 499,640,000 

 
 
 
 

158 වන ශීර්ෂය. - රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 210,330,000 

 
தைலப்  158.- அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 210,330,000 

 
HEAD 158.- MINISTER OF PUBLIC ENTERPRISE 

DEVELOPMENT  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure                
Rs. 210,330,000 

 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order please! The Votes of the Ministry of Industry 

and Commerce - Heads 149, 295, 297 to 303 and the 
Votes of the Ministry of Public Enterprise Development - 
Head 158 will be taken up now.  The Hon. S. 
Viyalanderan to move the cut.   

 

 
[பி.ப. 1.03] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 2016 ஆம் 

ஆண் க்கான ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய 
கு நிைல விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச் 
சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 149, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303,158 ஆகிய இலக்கங்கைள ைடய ெசலவினத் தைலப் க் 
களின் கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய 
அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின 
ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் 
ெவட்டப்பட ேவண் ம் என நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Tharaka Balasuriya.  You 

have ten minutes. 

[අ.භා. 1.04] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව මාෙග් 

අදහස් පකාශ කරන්න මට විනාඩි දහයක කාලයක් ලබා දීම 
පිළිබඳව මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට මාෙග් කෘතඥතාව පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයත්, රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් පිළිබඳවයි අපි  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා මම 
ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක ගැනම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ.  රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
තමයි මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

පථමෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් අමාත්යාංශයට ෙහොඳ 
ඇමති ෙකෙනකු පත් කරලා තිෙබන බව.   ඇත්ත වශෙයන්ම මම 
ඒ ගැන සතුටු වනවා. අෙප්  කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන දක්ෂ ඇමති ෙකෙනකු වන කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන 
ෙකොට, මාෙග් අත් දැකීමක් ගැනත් කියන්න තිෙබනවා. අවුරුදු 
නවයක පමණ කාලයක් මම ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවය 
කළා. විෙශේෂත්වය වන්ෙන් මම ඉස්සර ෙවලාම එහි ෙසේවය කෙළේ 
එය ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් හැටියට තිෙබනෙකොටයි. ඊට පස්ෙසේ 
නඩු තීන්දුවකින් එය රජෙය් ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. 
ඊට පස්ෙසේ  එය රජෙය් ආයතනයක් හැටියට තිබියදීත් මම තවත් 
අවුරුදු පහක විතර කාලයක් එහි  ෙසේවය කළා. ඒ නිසා මට අත් 
දැකීමක් තිෙබනවා, එකම ආයතනයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආයතනයක් වශෙයන් තිෙබනෙකොට සහ රජ්ය අංශෙය් 
ආයතනයක් වශෙයන් තිෙබනෙකොට කියාත්මක වුෙණ් 
ෙකො ෙහොමද කියන එක ගැන.  

අපි ෙම් රාජ්ය ව්යවසායකයන් ගැන කථා කෙළොත් එෙහම 
ෙමතැනදී හුඟාක් ෙවලාවට ideological differences  තිෙබනවා.  
සමහර කට්ටිය විශ්වාස කරනවා, රජෙය් කිසිම ආයතනයක් 
ව්යාපාරයකට ඉදිරිපත් වන්න අවශ්යතාවක් නැහැ කියලා. 
Business එකක් කරනවා නම්, ඒ business එක ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි ඒ අයෙග් අදහස. ඒ 
වාෙග්ම ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල් දිහා බැලුවාම, හුඟාක් 
ෙවලාවට ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් තමයි  ඒ ව්යවසාය ක්ෙෂේතය 
දියුණු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි දකිනවා. හැබැයි සමහර 
රටවල විශ්වාසයක් තිෙබනවා, රටට වැදගත් වන, ජනතාවට 
ෙසේවයක් ලබා ෙදන ආයතන රාජ්ය ව්යවසායන් හැටියට 
පවත්වන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම 
සිංගප්පූරුව වාෙග්  තවත් රටවල් තිෙබනවා, රාජ්ය ව්යවසාය 
තුළින් තමයි රට දියුණු කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් කියන මතයක් 
දරන. 

ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් වශෙයන් 
තිබියදීත්, ඒ වාෙග්ම එය රජෙය් ආයතනයක් බවට පත් වුණාට 
පසුවත් එම ආයතනෙය්ම ෙසේවය කළ ෙකෙනකු හැටියට මම 
ෙමතැනදී මාෙග් අත් දැකීම පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ. මම හිතන 
විධියට එය රාජ්ය ආයතනයක්ද, ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්ද කියලා 
විශාල ෙවනසක් නැහැ. ෙහොඳ කළමනාකරණයක් තිෙබනවා නම්,  
ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් වුණත් කමක් නැහැ, ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක් වුණත් කමක් නැහැ, අපට එයින්  ලාභ ලබා ගන්න 
පුළුවන් වනවා. ෙමතැනදී මට මතක් වනවා, ෙඩන් ෂියාඕ පින් 
කියන චීන නායකයා කියපු කථාවක්. 1980 ගණන්වල චීනය 
ෙකොමියුනිස්ට් වාදෙයන් ඈත් ෙවලා ආපසු ධනවාදයට යනවාද 
කියලා එතුමාෙගන් පශ්න කළාම, එතුමා  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
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"පූසා කළුද, සුදුද කියන එක  වැඩක් නැහැ, පූසා මීෙයෝ අල්ලනවා 
නම් එච්චරයි ඕනෑ" කියන එක තමයි එතුමා කිව්ෙව්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙහොඳ කළමනාකරණයක් 
තිබුෙණොත් ඕනෑම ආයතනයකින් ලාභ ලබා ගන්න අපට පුළුවන් 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

සමහර රාජ්ය ව්යවසායන් දිහා බැලුවාම, අපි විශාල වශෙයන් 
අලාභ ලබන්ෙන් ආයතන හතර, පහකින් කියන කාරණයත් අපට 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 2012 ෙවනෙකොට, Ceylon Electricity 
Board එෙක් රුපියල් බිලියන 61ක අලාභයක් තිබුණා. Ceylon 
Petroleum Corporation එෙක් රුපියල් බිලියන 89ක අලාභයක් 
තිබුණා. SriLankan Airlines එෙක් බිලියන 29ක අලාභයක් 
තිබුණා. මම ෙම් කියන්ෙන්, 2012 සංඛ්යාෙල්ඛන අනුවයි. ඒ 
වාෙග්ම Mihin Lanka එෙක් බිලියන තුනක වාෙග් පමාණයක 
අලාභයක් තිබුණා. හැබැයි, බහුතරයක් ආයතනවලින් ලාභ ලබා 
තිෙබනවා.  

මම හිතන හැටියට ෙමතැනදී ෙමොන ආයතනයද අර profit 
maximization theory එකට, එෙහමත් නැත්නම් ඒ ලාභෙය් 
උපරිමයටම යන්න ඕනෑ ආයතනය කියා categorize කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට රාජ්ය බැංකුවක් 
ගත්ෙතොත්, එම ආයතනෙයන් උපරිම ලාභයක් ලබා ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ලංගම -SLTB- වාෙග් ආයතනයක් ගත්ෙතොත්, අප එතැනදී බැලිය 
යුත්ෙත් ලාභය ගැන ෙනොෙවයි. අපි එතැනදී අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙසේවය දිහා බැලීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මම ෙමතැනදී විශ්වාස කරන 
ෙදයක් තමයි, SriLankan Airlines වාෙග් ආයතන 
අනිවාර්යෙයන්ම පතිසංස්කරණය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා 
කියන කාරණය. ෙම් ආණ්ඩුව බල යට පත්  ෙවනෙකොට කි ව්ෙව් 
ෙමොනවාද? ෙම් ව්යවසායන්වලින් විශාල ෙලස අලාභ ලබනවා 
කිව්වා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් පාලනය ෙගන ගිය අයෙග් නෑදෑයන් 
ඒවාට දමා තිෙබනවාය, නැත්නම් ඒවා තුළ පවුල් පාලනයක් 
තිෙබනවාය කිව්වා. හැබැයි, අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන්  
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා 
බලමුෙකෝ. මම වැඩ කරපු ආයතනෙය්ම Managing Directorsලා 
ෙදෙදෙනකු පත් ෙවලා තිෙබනවා. State Pharmaceuticals 
Corporation එකටත් Managing Directorsලා ෙදෙදෙනකු පත් 
කර තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම රවි කරුණානායක මහත්මයා 
එතුමාෙග් මස්සිනා පත් කළා. ඉන් පසුව කබීර් හාෂීම් මහත්මයා 
එතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය ලැබුණාට පසුව තවත් පුද්ගලෙයකු පත් 
කළා. මම හිතන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්න අපි මුලින්ම විසඳා 
ගත්ෙත් නැත්නම් ෙම්වා ෙකොෙහොමත් ලාභ ලබන තත්ත්වයකට 
පත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව බලයට එනෙකොට  කිව්වා, ෙහොඳින් අත් දැකීම් 
ලබා තිෙබන අය අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්වාට පත් කරන්න ඕනෑ 
කියා. අපි රක්ෂණ සංස්ථාව ගැන ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර 
බලමුෙකෝ. රක්ෂණ සංස්ථාෙව් Managing Director මහත්මයාට 
තිෙබන අත් දැකීම් ෙමොනවාද? එතුමා ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරපු 
ෙකෙනක්. අපි proportional reinsurance නැත්නම් non-
proportional reinsurance ගැන කථා කෙළොත්, එතුමාට ඒ ගැන 
අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් අය පත් කරලා රක්ෂණ 
සංස්ථාව වාෙග් -බිලියන 100කට වඩා වත්කමක් තිෙබන- 
ආයතන ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ කියා මා හිතනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආයතනවලට ෙහොඳින් අත් 
දැකීම් තිෙබන අය පත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු  රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, ෙම් 
සමහර ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ඕනෑය කියා. ලංකා 

ෙහොස්පිට්ල් එක ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඇයි, ලංකා ෙහොස්පිට්ල් එක ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න 
අවශ්ය ෙවන්ෙන්? ඒක ලාභයක් ලබනවා. නමුත් ෙමතැනදී 
ෙපන්වන කාරණය තමයි, strategic purposes කියන එක. 
Strategic purposes ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ලාභ 
ලබන ආයතන ටික අපි රජය යටෙත් තබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී අපිට පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙදයක් 
තමයි, හුඟාක් රාජ්ය ආයතන එක එක අකමිකතාවලට දැන් ටික 
ටික පත් ෙවනවාය කියන එක. රක්ෂණ සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන් 
අපට  එවැනි ආරංචියක්  දැන ගන්න ලැබුණා, ලංකාෙව් කවුෙදෝ 
බලවත් ෙද්ශපාලනඥෙයක් එංගලන්තයට ගිහිල්ලා "Cooper 
Gay" නමින්  reinsurance company එකක් පටන් අරෙගන 
තිෙබනවාය කියා. දැන් ෙම් Cooper Gay කියන reinsurance 
company එක හරහා තමයි, රක්ෂණ සංස්ථාෙව් තිෙබන 
ඔක්ෙකෝම businesses දමන්ෙන්. ඊට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා 
competitive විධියට දැම්මා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have three more minutes. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තවම කථා කරන්න පටන් 

ගත්තා විතරයි ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා 
ගැනත් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියා මා හිතනවා.  

ගරු කබීර් හාෂීම් මහත්මයාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින එක ෙහොඳයි. දැන් මැද ෙපරදිග -Middle East-  
රැකියා සඳහා යන අයට අලුතින් policy එකක් දමා තිෙබනවා. Sri 
Lanka Insurance Board එෙකන් දමන්න එපාය කියපු එකක් 
තමයි, එෙසේ දමා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් policy එක ගැනත් අපි 
ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ෙමතැනදී අපි පැහැදිලිව 
දකිනවා, ෙම් මඟින් කාට ෙහෝ යම් කිසි මුදල් පමාණයක් 
අනිවාර්යෙයන්ම යනවා කියා. අපිට ඒ ගැන පැහැදිලිව  කියන්න 
පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රාජ්ය ව්යවසායන් ෙවනස් 
කරන්න නම්, ෙම්වාෙයන් ලාභ ලබන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙම්වාෙය් පතිසංස්කරණයක් කරන්න ඕනෑ. ඒවාට උදව් කරන්න 
ඕනෑ. තීරණ ගැනීම සඳහා අපි ඒ අයට ඒ බලය ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ රාජ්ය ආයතනවල ඉන්නා ඉහළ නිලධාරින්ට ෙහොඳ 
වැටුප් ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියාත් මා හිතනවා. එෙහම කෙළේ 
නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ෙසේවකෙයෝ රාජ්ය 
ආයතනවලින් යම් කිසි විධියකට අත් දැකීමක් ලබා ෙගන, ඊට 
පසුව ඉහළ වැටුප්වලට ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමතැනදී ඒ අයට වගකීමකුත් ෙදන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

ෙම් සමහර Managing Directorsලා, සමහර Chairmenලා 
විශාල ෙලස මුදල් හම්බ කරෙගන, ඉන් පසුව කිසිම වගකීමක් 
නැතුව අස් ෙවලා යනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙමතැනදී ඒ අයට විශාල වගකීමක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑය කියා. ඒ අය ෙමොකක් හරි වංචාවක් කරනවා නම් ඒ වංචා 
කරන කට්ටියට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑය කියාත් මම පකාශ 
කරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් රාජ්ය ව්යවසායක ආයතන ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. 
සමහර රාජ්ය ව්යවසායක ආයතන  ගරු කබීර් හාෂීම්  
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය   යටතට  එන්ෙන්  නැති බව මා 
දන්නවා. ෙම්වා ගැන ෙපොදුෙව් කථා කරනවිට ෙම් කාරණය 
ගැනත්  මම  කියන්න  ඕනෑ. අපට පත්තරවලින් දකින්නට ලැබී 
තිෙබනවා, "හච්" ආයතනය මිලදී ගන්න ට  ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය්  විශාල ගනුෙදනුවක්  තිෙබනවාය කියලා. කලම්බු 
ෙටලිගාෆ් ෙවබ් අඩවිෙය්ම කියනවා,  "හච්" ආයතනෙය් වත්කමට 
වඩා මුදලක් -මිලියන පණහක්- දීලා තමයි  එම ආයතනය ගන්න 
හදන්ෙන් කියා.   

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු  රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා වැනි අය  
විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට නම් ෙම්වා ගැන  පුන පුනා කිව්වා. නමුත් 
ෙම්වා ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු එක්ෙකෙනක්වත් 
අද කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  
මන්තීවරු එක්ෙකෙනක්වත්  කථා කරන්ෙන්  නැහැ.  ෙහොරකමක් 
ෙවනවා නම්, ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්  කාලෙය් 
ෙහොරකමක් වුණත්, චන්දිකා බණඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාලෙය් ෙහොරකමක් වුණත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ  මැතිතුමාෙග්   
කාලෙය් වුණත්, ෛමතීපාල  සි  රිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  
වුණත්  ෙහොරකම  ෙහොරකමමයි.  එම නිසා ෙම්වා ගැන අපි  වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්නටය කියා  ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් වාෙග් අකමිකතාවන් 
ගැන කථා කරනවා නම්, විනාඩි දහෙයන් ෙම්වා ගැන කතා 
කරන්නට බැහැ. ගරු  කබීර් හාෂීම්  ඇමතිතුමා  පුද්ගලිකව මුණ 
ගැසී     අකමිකතාවන් ෙමොනවාද කියා  මම ඉදිරිපත්  කරන්නම්. 
ෙම් අකමිකතාවන් ඉවත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා structure  එක 
නැත්නම් Board එක හරියට හදා ගන්නට  ඕනෑ. ඉස්සර වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ගරු කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමා දන්නවා, ඉස්සර 
ආණ්ඩුවක් අලුෙතන්  පත් වුණායින්  පස්ෙසේ  සභාපතිතුමා විතරයි 
ෙවනස් වුෙණ්. දැන්   සභාපතිතුමා ත් ෙවනස් ෙවනවා.  Managing 
Director මහත්මයාත් ෙවනස් ෙවනවා. රක්ෂණ සංස්ථාෙව් පධාන 
නිලධාරි මහත්මයාත් ඉවත්ෙවලා තිෙබනවා.   

දීප්ති ෙලොකුආරච්චි කියා  ඉතාම දක්ෂ මහත්මෙයක් සිටියා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ, එතුමා   
යූඑන්පීකාරෙයක් බවත්. [බාධා කිරීමක්]ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. මෙග් යහළුෙවක් කිව්වා, 
දීප්ති  ෙලොකුආරච්චි මහත්මයා ෙකොළපාට  ෂර්ට් එකක් ඇඳෙගන 
ගිහින්  තමයි  හංසයාට ඡන්දය දුන්ෙන් කියා. යහ පාලන ආණ්ඩුව 
බලයට ආවාට පස්ෙසේ  දීප්ති ෙලොකුආරච්චි මහත්මයාට ෙමොකද 
වුෙණ්? එතුමාව  පැන්නුවා.  එතුමා දැන්  වැඩට  report   කරන්න 
එන්ෙන් නැහැ. අපට කවදාවත් ෙමෙහම රාජ්ය  ව්යසායක ආයතන 
ෙවනස් කරන්නට බැහැ.  හරි පතිපත්තියක් තිෙබන්නට  ඕනෑ. යහ 
පාලන ආණ්ඩුව ෙම්වා  ගැන  කතා කරනවා.  කථා කළාට 
කියාත්මකභාවය ගැන බලන විට  පසු ගිය කාලෙය්  ෙමොකක් ෙහෝ  
අඩු පාඩුවක් තිබුණා නම් ඒ අඩු පාඩුවම ඉස්සරහට ෙගන යනවාය 
කියන එකයි මම නම් දකින්ෙන්. මා දීර්ඝ  වශෙයන් කථා  
කරන්ෙන් නැහැ. ස්තුතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස  රාජ්ය අමාත්යතුමා 
 

 

[අ.භා. 1.16] 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු  

අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්යවරයා  හැටියට අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ  සම්බන්ධෙයන්  අදහස් දැක්වීමට  පමාණවත්  කාලයක් 
මට ලබා දීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා.  ඒ  පිළිබඳව 
ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මස 05 වැනි 
දින  ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද  පතිපත්ති පකාශනෙය් 
ඇතුළත් වූ බලාෙපොෙරොත්තු   හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා  
විෙශේෂ වු කාර්ය භාරයක් ෙමම අමාත්යාංශයට  පැවරී තිෙබනවා. 
එම පතිපත්ති පකාශයනය ට ඇතුළත්  රැකියා දසලක්ෂයක්  බිහි 
කිරීම, ජනතා  ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම, ගාමීය ආර්ථිකෙය් 
ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම,  රෙට් වඩාත් පුළුල් වූ 
ශක්තිමත්  මධ්යම පන්තියක්  බිහි කිරීම යන ජාතික අෙප්ක්ෂාවන්   
ඉටු කිරී ම  සඳහා  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය  
මඟින් ලබා  දියයුතු දායකත්වය හා ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරය 
මෙග්  කැබිනට් අමාත්ය  ගරු රිෂාඩ්  බදියුදීන් මැතිතුමා පමුඛ අෙප් 
අමාත්යාංශය දැනටමත් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එම කාර්ය භාරය ඉටු කිරීෙම්දී, 
අෙප් අමාත්යාංශයට පැවරී ඇති වාණිජ හා ෙසේවා ආයතන 30කට 
ආසන්න පමාණයක වර්තමානෙය් පවතින අඩු පාඩු, දුර්වලතා හා 
ගැටලු හඳුනා ෙගන ඒවාෙය් මනා කළමනාකාරීත්වයක් ඇති 
කිරීමටත්, ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමටත් අවශ්ය සැලසුම් අෙප් 
අමාත්යාංශය දැනටමත් සකස් කරමින් පවතිනවා. 

එම සැලසුම් කියාත්මක කිරීම නිසැකවම 2016 වසෙර් ෙම් 
අය වැය යටෙත් අපි සිදු කරනවා. එමඟින් එම ආයතන මහා 
භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙනොවන පරිදි, ජනතාවට ෙසේවාවක් 
සැලෙසන පරිදි, ඵලදායී ආයතන ෙලසට පවත්වා ෙගන යන්නට 
අපට හැකි ෙවනවා. ඒ තුළින් අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ 
ගරු අගාමාත්යතුමා පමුඛ ෙමම රජෙය් පතිපත්ති පකාශෙය් 
අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකි 
ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය තුළින් අපට 
ලැෙබන පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ශී 
ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන කාර්මික ජනපද සියල්ෙලහිම 
අඩු පාඩු අවම කරමින් එම කර්මාන්ත ජනපදවල නිරත 
කර්මාන්තකරුවන් සමඟ මනා සබඳතාවක් හා සංවාදයක් ඇති 
කර ගනිමින් එම කර්මාන්ත ජනපදවල ඵලදායීතා මට්ටම දැනට 
පවතින මට්ටමට වඩා සියයට 50කින් ඉහළ නැංවීමට 2016 
වසෙර්දී අෙප් අමාත්යාංශය අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

එෙසේම අෙප් අමාත්යාංශය හරහා 2016 වසර තුළ ශී ලංකාෙව් 
සුදුසු දිස්තික්කවල අලුතින්ම කර්මාන්ත ජනපද 10ක් ආරම්භ 
කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
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එම කටයුත්ෙත්දී අප මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලුව වන්ෙන් ඒ සඳහා 
සුදුසු ඉඩම් සපයා ගැනීමයි. එම අවශ්යතාව ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් නඟා සිටු 
වීමට විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 2016 වසෙර්දී දියත් කිරීමට සැලසුම් 
කර තිෙබනවා. එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අලුෙතන් 
ව්යවසායකයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ ව්යාපාරවලට ෙයොමු 
කිරීෙමන් අලුෙතන් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර වැඩි 
පමාණයක් බිහි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට 
කියාත්මක කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායවල ඵලදායීතාව 
වර්ධනය කිරීමට ජාතික, පළාත්, දිස්තික් හා පාෙද්ශීය වශෙයන් 
කර්මාන්ත හා වාණිජ ව්යාපාරවල නිරත පජා මූලික සංවිධාන 
සමඟ විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. එමඟින් එම ව්යාපාරවල ගැටලු හඳුනා ගනිමින්, ඒවාට 
විසඳුම් ලබා ෙදමින්, එම ව්යාපාරවල ඵලදායිතා මට්ටම ඉහළ 
නැංවීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් ෙකොඳු නාරටිය හැටියට මා දකින්ෙන් අෙප් හස්ත 
කර්මාන්ත, ගෘහ කර්මාන්ත හා කුඩා කර්මාන්ත යන අංශයි. ඒ 
නිසා එම අංශ දියුණු කිරීමට අපෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු විය 
යුතු බව අප අමාත්යාංශය තරෙය් විශ්වාස කරනවා. එම කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතවල දියුණුවට අපි තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් කළ යුතු බව මා 
තරෙය් විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාම 2016 වසෙර් අෙප් අය වැය 
පතිපාදන භාවිත කරමින්, සමුපකාර ව්යාපාර සංකල්පය පාදක කර 
ගනිමින්, අෙප් ආයතන ජාලය හරහා එම අංශෙය් දියුණුවට විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කිරීමට අෙප් අමාත්යාංශය අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ඒ තුළින් ගාමීය අංශෙය් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් 
ලබා දිය හැකි බව මම විශ්වාස කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් හස්ත කර්මාන්ත අංශයට වැඩි ඉඩක් ලබා 
දීම තුළින් විෙද්ශ විනිමය උපයන ෙවෙළඳ ෙපොළක්  ලබා ගැනීමට 
ෙමන්ම වැඩිවැඩිෙයන් රැකියා උත්පාදනයට අවස්ථාවක් 
සැලෙසනවා. ඒ නිසා එම අංශෙය් ගැටලු හඳුනා ගැනීමට හා එම 
අංශෙය් නියුතු ශිල්පීන්ට අවශ්ය පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ හා 
තාක්ෂණ දැනුම යන පහසුකම් වැඩි වැඩිෙයන් ලබා දීමට අෙප් 
අමාත්යාංශය 2016 වසෙර්දී විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් පවතින පධාන ගැටලු තත්ත්වයන් ෙලස ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පමාණවත් ෙනොවීම සහ පාග්ධන සම්පාදනෙය් පවත්නා 
ගැටලු අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. එම තත්ත්වයට විසඳුම් ෙලස 
අෙප් කර්මාන්ත හා ෙසේවා සඳහා තවදුරටත් විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
 ෙපොළවල් ෙසොයා ගැනීමටත්, කර්මාන්තකරුවන්ට එම ෙතොරතුරු 
නවීන ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා ලබා දීමටත් අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. 

පාග්ධන සම්පාදනය පුළුල් කිරීම සඳහා විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් 
වැඩිපුර අෙප් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට නැඹුරු කර ගැනීමට අවශ්ය 
පරිසරය හා ඉඩකඩ නිර්මාණය කිරීමටත්, ෙද්ශීය පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කුඩා කර්මාන්තකරුවන්ට හිතකර ආකාරයට 
හැසිරවීමට අවශ්ය ෙවනස්කම් සිදු කිරීමටත් අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. ෙම් සියලුම කියාකාරකම් තුළින් 
අෙප් රෙට් ජාතික ආදායමට කර්මාන්ත අංශෙයන් ලැෙබන 
දායකත්ව පමාණය වැඩි කිරීමටත්, ගාමීය ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
කිරීමටත්, රැකියා සැපයීමටත් අපට පැහැදිලිවම හැකියාව ලැෙබන 
බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා 

අෙප් අමාත්යාංශය ඉටු කරන කාර්ය භාරය වඩා ෙහොඳින් ඉටු 
කිරීමට ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
සහාය සහ ආශීර්වාදය ලබා ෙදන  ෙලස මා  ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙමවර සමස්ත අය වැය ෙයෝජනා තුළින් ගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති "ශී ලංකාව සංවර්ධන කරා 
ෙමෙහයවන" උපාය මාර්ග කියාත්මක කිරීමට මෙග් 
අමාත්යාං ශෙය් ගරු අමාත්යතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම 
නිලධාරින් හා අෙනකුත් ආයතන පධානීන් ඇතුළු ෙසේවකයන්ෙග් 
හා මෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් කැපවීම අගය කරන අතර, ෙම් ගරු 
සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග්ම සහායද ඒ සඳහා ලැෙබ්වා යි පාර්ථනා 
කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 1.26] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යාංශය සහ රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
අද දවෙසේ කථා කරනවා. අමාත්යාංශ ෙදෙක්ම ඉන්න ඇමතිවරුන් 
පක්ෂ නායකයන් හැටියට ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන ඇමතිවරු. 
ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක් විෂයය පථ දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා, ඉතාම අසීරු රාජකාරියක් සමහර විට ෙමතුමන්ලාට 
පැවරී තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම සමහර අවස්ථාවලදී ෙම් අමාත්යාංශ 
ෙදකටම එකට වැඩ කරන්නත් සිදු වනවාය කියා මම හිතනවා.  

ලංකාෙව් සිනි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම වාෙග් කාරණා ගත්තාම 
ෙසවණගලයි, පැල්වත්තයි තිෙබන්ෙන් ගරු කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්, හිඟුරාන තිෙබන්ෙන් ගරු 
රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්. ඒ නිසා ෙම් 
අමාත්යාශවල විෂය පථය ෙබදලා තිෙබන විධිය දිහා බැලුවාම  
ඔය අමාත්යාංශ ෙදකට සමහර අවස්ථාවලදී එකට වැඩ කරන්න 
ෙවන බව ෙපෙනනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
විෙශේෂම කාර්යයන් අතර කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශෙය් 
කර්මාන්ත පවර්ධනයට අමතරව පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට අදාළ 
වන ජාතික මිල පතිපත්ති සම්පාදනය කියාෙව් ෙයදවීමත්, 
පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් කාරණයත් පාරිෙභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සහ අභ්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් අංශවලට පැවෙරනවා. 

ෙමවර අය වැය දිහා බැලුවාමත්, ඕනෑම රජයක අය වැයක් 
දිහා බැලුවාමත් අය වැෙය් සමහර ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීමට 
අපිට අවශ්යම කරන ආයතනයන් ෙවලා තිෙබනවා පාරිෙභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියත්, අභ්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්. ෙමොකද, මානුෂික මුහුණුවරක් දීලා ෙහෝ, 
මානුෂික මුහුණුවරක් ෙදන්ෙන් නැතිව ෙහෝ විවෘත ආර්ථිකයක් 
කියාත්මක වන රටක සංවෘත ආර්ථිකයක් කියාත්මක වන රටක 
වාෙග් ෙනොෙවයි මිල පාලන පතිපත්තිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

නමුත් වර්තමාන අය වැය දිහා බැලුවාම  අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
ගණනාවක මිල අඩු කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. සත්ය වශෙයන්ම ජනතාවට ඒ වාසිය ලබා ෙදන්න 
නම් පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට සිද්ධ ෙවනවා 
අභ්යන්තර ෙවෙළඳ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ එකතු ෙවලා අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කළ ඒ මිලටම පා රිෙභෝගිකයාට ඒ භාණ්ඩ 
ලැෙබනවාද කියලා ෙසොයලා බලන්නට.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් පැත්ෙතන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශයටමයි පැවෙරන්ෙන්, පාරිෙභෝගිකයාෙග් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ ලබා ෙදන පධානම රාජ්ය ආයතනය වුණු සෙතොස 
ආයතනය හරහාවත් අඩුම ගණෙන් ඒ මිලටම ගුණාත්මක 
භාවෙයන් යුක්ත පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ජනතාවට ලබාදීෙම් 
කාරණයට අත ගහන්නට. ෙමවර අය වැෙය් පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩවල, අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කළා කියන ෙයෝජනාව, 
කියාත්මක වීෙම්දී එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියන පශ්නය 
ජනතාවට තිෙබනවා. ඒ පශ්නය ජනතාව ෙවනුෙවන් විරුද්ධ 
පක්ෂය කථා කරන බව ෙපෙනනවා. එෙසේ කථා කරනවා 
ෙපෙනන්ෙන්ත් මීට ෙපර ඕනෑම ආණ්ඩුවක අය වැයකින් භාණ්ඩ 
මිල සම්බන්ධෙයන් ෙගනාව ෙයෝජනා කියාත්මක වීෙම්දී 
ජනතාවට නිවැරදි ආකාරයට ඒ ෙයෝජනාවල වාසිය ගලාෙගන 
ගිෙය් නැති නිසයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සැබැවින්ම ෙමවර අය වැය 
ෙවනත් අය වැයවලට වඩා ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා 
පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂයත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මැතිඇමතිවරුන් කළ සමහර ෙයෝජනා, ෙවනස්වීම් රජය 
පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. සමහර වෘත්තීය සමිති කළ ෙයෝජනා 
පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ෙවනදා වාෙග් දැඩි ෙලස, අපි ෙගනාව 
නිසා ඒ මත්ෙත්ම එල්බෙගන ඉන්නවා කියන මතෙයන් ෙවනස් 
ෙවලා, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බලලා, ෙබොෙහොම නම්යශීලී ෙලස 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් අය වැය විවාදෙය්දී ජනතාවට වාසි ෙවන 
පැත්තට අය වැය ෙයොදා ෙගන ෙවනස්කම් රාශියකට යන්නට 
හැකියාව අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙවනස් කළ වාසිය 
ජනතාවට ලබා ෙදන ගමන්ම, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය වාෙග් ආයතන පාරිෙභෝගිකයා ෙවනුෙවන්  ෙමවර අය 
වැෙය් තිෙබන ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙමහිලා වඩා 
කියාකාරිව කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන සහ රජය පා රිෙභෝගිකයා 
ෙවනුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ සහනය ෙදන්න බැරි ෙවන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් සෙතොස වාෙග් ආයතනයක් මීටත් වඩා 
කාර්යක්ෂමව, කියාශීලීව කටයුතු කරන්නට ෙවනවා. ෙහේතඅව 
ෙමොකක්ද? රජෙය් ආයතන අතුරින් පාරිෙභෝගිකයන්ට 
ගුණාත්මකව, රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නා වූ ඒ සාධාරණ 
මිලට, -ඒ නියමිත මිලට- ඒ භාණ්ඩ ලබාදීෙම් කාරණය සඳහා 
ලංකාෙව් තිෙබන පමුඛතම ආයතනය සෙතොස ආයතනය වන 
නිසයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,   කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හා රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය කියන 
අමාත්යාංශ ෙදක දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් අමාත්යාංශ 
ෙදෙක්ම විෂය පථයට ෙම් රෙට් ආර්ථික කමය පිළිබඳව විවිධ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ දරන්නා වූ මත පිළිබඳව ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයනුත් සමනය කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. 
උදාහරණයක් හැටියට, අද වන ෙකොට ෙම් රෙට් පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම යම් තාක් දුරට ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
-market economy එක- පිළිගන්නවා. විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂික 
මුහුණුවරක් ෙදනවාය කියන එක තමයි 1994 ඉඳලා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් පිළිගැනීම වන්ෙන්. "මානුෂික මුහුණුවරකින්" 
කියන වචන නැතුව තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිළිගන්ෙන්. 
හැබැයි ෙමොන ආකාරෙයන් බැලුවත්, අද පධාන පක්ෂ ෙදකම 
ඉන්ෙන් සංවෘත ආර්ථිකයක් පිළිගන්න තැනක ෙනොෙවයි. සමහර 
කුඩා පක්ෂ තමයි තවමත් ලංකාෙව් සංවෘත ආර්ථික කමයක් 
පිළිබඳ විශ්වාසය තබන්ෙන්. හැබැයි ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක යටෙත් 

තිෙබන ආයතන දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, සමහර ආයතන 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලාත්, ඒ ආයතන 
අලාභයට පවත්වා ෙගන ගිය නිසා නැවත රජයට පවරා ගත් 
ආයතන තිෙබන්ෙන්ත්, කබීර් හාෂිම් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යට ෙත්යි කියලා. ෙසවනගල, පැල්වත්ත වාෙග් ආයතන එයට 
ෙහොඳම උදාහරණයි. දැන් ඒ ආයතන රජය යටෙත් ලාභ ලබන 
ආයතන බවට පවත්වා ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඒ විධියට කටයුතු කරලා නැහැ. සීනි හදන්න 
කිව්වාම, සීනි හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා ඒවා එෙහම කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ගැන කියන්න ඕනෑ. මට 
මතකයි විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් ඉන්නෙකොට මා එහි 
සාමාජිකයකු හැටියට සිටියා; මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා එහි සාමාජිකයකු හැටියට සිටියා; අද සිෙමන්ති 
සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා හැටියට ඉන්න හුෙසේන් බයිලා මැතිතුමා 
එහි සාමාජිකයකු හැටියට සිටියා. අපි ඒ ෙවලාෙව් විශාල 
අරගළයක් කළා, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Edward Gunasekara will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ෙවලාෙව්  ෙපොදු 

ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ විශාල පශ්න ගණනාවකට 
මුහුණ දුන්නා. ෙමොකද, ඊට ෙපර පැවති රජය ඒ වන ෙකොට ලාභ 
ලබන ආයතනයක් හැටියට තිබුණු ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 
ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කරලා තිබුණා. ෙපෞද්ගලීකරණය කරන 
කටයුතු කිරීෙම්දී PERC ආයතනය වැනි ආයතන ඒ ෙවලාෙව් 
කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව අපට COPE එෙකන් ෙසොයා 
බලන්න සිද්ධ වුණා. Subcommittee යටෙත් ඒ පිළිබඳ මාස 
ගණන් පරීක්ෂණ පවත්වා, අන්තිමටම අපි කිව්වා, "ෙම් 
ෙපෞද්ගලීකරණ කියාවලිය නිවැරැදිව ෙකරිලා නැහැ" කියන 
කාරණය. අවසානෙය්දී වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඒ 
COPE එෙක් වාර්තාව අරෙගන සුපිම් උසාවියට ගිහින් ලබා ගත් 
නඩු තීන්දුව හරහා තමයි ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව නැවත රජෙය් 
ආයතනයක් බවට පත් වුෙණ්.  

ඊට පස්ෙසේ ලාභ ලබන ආයතනයක් වශෙයන් දිගටම පවත්වා 
ෙගන ගිය ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රජෙය් ආයතනයක් වුණාට 
පස්ෙසේත් එහි කළමනාකරණෙය් තිබුණු පශ්න නිසා ඒ විධියට 
ලාභ ලබා ගන්න බැරි වුණා. සමහර ලාභ ලබන්න පුළුවන් 
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ව්යවසායන්ට, ව්යාපාරයන්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන ෙකොට 
ලාභ ලබන්න හැකියාව ලැෙබන්නත්, රාජ්ය අංශයට පවරා 
ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ හැකියාව ෙනොලැෙබන්ෙන්ත් ෙවන කිසිම 
කාරණයක් නිසා ෙනොව, කළමනාකරණය සඳහා නිවැරැදි අය පත් 
ෙනොකිරීමත්, ඒ පත් කරන අය නිවැරැදිව කළමනාකරණය 
ෙනොකිරීමත් නිසායි. රාජ්ය අංශෙය් කළමනාකරුවකු හැටියට 
ඉන්න ෙකොට ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් නැතුව, ඒ අයම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ගිහින් වැඩ කරන ෙකොට ඒ කටයුත්ත ෙහොඳට කරන 
සමහර කළමනාකරුවන් ඉන්නවා.  

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන විෂය 
පථය දිහා බැලුවාම, පාඩු ලබන තත්ත්වෙය් තිෙබන රාජ්ය අංශෙය් 
ආයතන විශාල ගණනක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒවාට ෙහොඳ 
ව්යවසායකයන් ඇතිව නිවැරැදිව කළමනාකරණය කිරීෙම් වගකීම 
පැවරී තිබුණා. පසු ගිය අෙප් සන්ධාන ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් සභා 
ගර්භය තුළ මිහින් ලංකා ආයතනය පිළිබඳව සහ ශීලන්කන් එයාර් 
ලයින් ආයතනය පිළිබඳව කථා  ෙනොවුණු දිනයක් නැහැ. සමහර 
 විට උෙද් සභාෙව් කටයුතු පටන් ගන්ෙන් මිහින් ලංකා 
ආයතනෙයන්, දවෙසේ කටයුතු ඉවර ෙවන්ෙන් ශීලන්කන් එයාර් 
ලයින් ආයතනෙයන්. ඊළඟට, උෙද් සභාෙව් කටයුතු පටන් 
ගන්ෙන් ශීලන්කන් එයාර් ලයින් ආයතනෙයන්, දවෙසේ කටයුතු 
ඉවර ෙවන්ෙන් මිහින් ලංකා ආයතනෙයන්. මීට ෙපර ඒ ආයතන 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම්දී මතු වුණු ගැටලු දිහා බැලුවාම, ඒ 
ආයතන ෙදක නැවත ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීෙම්දී එය 
රාජ්ය අංශෙය් මැදිහත් වීමත් එක්ක කළ යුතු බව තමයි 
ෙබොෙහෝෙදනාෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

හැබැයි, රාජ්ය අංශය කියලා නමට විතරක් තියාෙගන විශාල 
සුදු අලිෙයක් විධියට ඒවා ආර්ථිකය තුළ පවත්වාෙගන යනවාද, 
එෙහම නැත්නම් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙගොනු කරෙගන අඩුම 
තරමින් රජය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධ වුණු වැඩ 
පිළිෙවළක් හරහා එම ආයතන තව දුරටත් සුදු අලිෙයක් බවට පත් 
ෙනොකර, ලාභ ලැබීම ෙකෙසේ ෙවතත් පාඩු අඩු කර ගැනීෙම් 
තත්ත්වයකටවත් පත් කර ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවාද කියා 
අමාත්යතුමාට බලන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා 1994 ඉඳලා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
දැකලා තිෙබනවා. එතුමා ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙලොකු දැනුමක් 
තිෙබන, විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියත් අය 
වැය විවාදවලදී ආර්ථිකය පිළිබඳව නිශ්චිත විවරණයක් සහිතව 
හැමදාම අදහස් පළ කරන ෙකෙනක්. එතුමාට ෙම් ලබා දී තිෙබන 
අභිෙයෝගය විශාලයි. හැම අමාත්යාංශයක් ගැනම බලන ෙකොට ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදක සතුව තමයි වැඩිම ආයතන සංඛ්යාවක් 
තිෙබන්ෙන්. සමහර ආයතන ලංකාෙව් නම ගිය බැංකු සහ නම 
ගිය රක්ෂණ සංස්ථා. ඒ වාෙග්ම සෙතොස වාෙග් සංස්ථා. සමහර 
ඒවා විශාල පාඩු ලබන, වසා දමන මට්ටෙම් තිෙබන ආයතන. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා ඊළඟ ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපති.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එෙසේ ෙව්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරමු.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා ඊළඟ අගමැති - 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙම් කාරණය වැදගත් ෙවයි කියා මම හිතනවා. ෙම් ෙවලාෙව් 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පාර්ථනා කරනවා, කබීර් 
හාෂීම් මැතිතුමා සහ රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා ඊළඟ ජනාධිපති 
සහ අගමැති ෙව්වා කියලා. ඒක මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාෙග් පාර්ථනය. [බාධා කිරීමක්] ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදක තුළ තිෙබන ආයතන දිහා බැලුවාම එම ආයතන 
ෙම් රෙට් විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ විහිදී තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික ආර්ථිකයක් තව දුරටත් 
වර්ධනය කිරීම කියන කාරණය පිළිබඳව අපි කථා කරනවා. 
ෙබොෙහෝ අයෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහම වර්ධනය 
කරන්න නම් අෙප් කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණයකට 
ලක් කරන්න ඕනෑ කියායි. ඒ වාෙග්ම අෙප් අපනයනත් 
විවිධාංගීකරණයකට ලක් කරන්න ඕනෑ කියායි. ඒ අතර තුර 
කර්මාන්ත අංශයත් රෙට් ආර්ථිකය ශත්තිමත්ව පවත්වාෙගන 
යන්න, දියුණු කරන්න පුළුවන් තවත් අංශයක් කියන එක ඒ අයට 
අමතක ෙවනවා.  

සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් සමෙය් තමයි 
ලංකාෙව් රාජ්ය අංශය තුළ විවිධ ක්ෙෂේත ගණනාවකට සම්බන්ධ 
සංස්ථාවන් බිහි වුෙණ්. රාජ්ය අංශෙය් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් 
විප්ලවීය ආරම්භයක් ඇති කළ යුගය තමයි සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක යුගය. ඒ කාලෙය් බිහි වූ සංස්ථා ෙබොෙහෝමයක් 
සහ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම් රෙට් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතය තුළට රාජ්ය අංශය ෙගනැල්ලා ඇති කරන්න කළ 
උත්සාහෙය් පගතියත් 1977 සිට 1994 දක්වාත්, 1994න් පසුවත් 
දිගටම කමකමෙයන් අභාවයට ගියා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය අංශය 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශය අතර තරගෙයන් හැම තිස්ෙසේම රාජ්ය 
අංශය පරදින තත්ත්වයට පත් වුෙණ් ඒ නිසයි.  

හැම තිස්ෙසේම ඒ තරගයට මුහුණ ෙදන්නට රාජ්ය අංශයට 
හැකියාවක් ෙනොතිබීම නිසා ෙහෝ එෙහම නැත්නම් හැකියාවක් 
තිබුණත් ෙපෞද්ගලික අංශය වාෙග් නිවැරදි ව්යවසායකත්ව 
කළමනාකරණයක් රාජ්ය අංශය තුළ ෙනොතිබීම නිසා එවැනි 
තත්ත්වයට පත් වුණා. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක්ම ඇමතිතුමන්ලා ඒ 
අදාළ ෙල්කම්තුමන්ලාෙග් සහායත්,- එක අමාත්යාංශයක 
ෙල්කම්වරෙයක් මාත් සමඟ කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් එකට 
හිටපු මෙග් ආදරණීය මිතෙයක්. ෙබොෙහෝ විට මම එතුමාෙග් 
ෙගදර යනවා. එෙහම නැත්නම් එතුමා අෙප් ෙගදර එනවා. රවීන්ද 
ෙහේවාවිතාරණ ෙල්කම්තුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ නිලධාරිෙයක්.- ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගයත් ලබාගන්න ෙම් 
ඇමතිවරුන්ට හැකියාව තිෙබ්වි. හැබැයි, ෙම් අමාත්යාංශ ෙදකට 
තිෙබන අභිෙයෝගය සුළුපටු එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ෙල්කම්තුමාෙග් වයස කීයද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම නම් හිතන්ෙන් ෙල්කම්තුමා මට වඩා මාස ගණනක් 

වැඩිමල්. ඇයි පශ්නයක්ද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් මෙග් මිතයා. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, එතුමා මෙග් මිතයා කියලා කිව්ෙව්. එතුමා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායෙම් භාණ්ඩාගාරිකතුමා. භාණ්ඩාගාරික 
තනතුර ෙනොෙවයි, එතුමාට ලැෙබන්න ඕනෑ කැඳවුම්කරු තනතුර 
කියායි මම නම් හිතන්ෙන්. එකපාරට පහත් ෙවච්ච අය 
ෙකොෙහොමද කැඳවුම්කාරෙයෝ ෙවන්ෙන්? මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන්, 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් දර දිය ඇද්ද, මහන්සි වුණු ෙකෙනක්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සමෙය්ත් සමහර ෙවලාවට පශ්නවලට 
මුහුණ දුන් ෙකෙනක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාටයි ඊළඟට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. අහ ගන්න 

පුළුවන්. 

  
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා   එතුමාෙග් කථාවට පාර 

කපනවා.  

ගරු  කබීර් හාෂීම්  ඇමතිතුමා අධ්යාපනය පටන් ගත්ෙත් තිත්ව 
විද්යාලෙයන් වුණාට අවසාන කෙළේ රාජකීය විද්යාලෙයන් නිසා 
එතුමාට විශාල දැනුමක් රාජකීය විද්යාලෙය්දි ලැබුණා. එතුමාටත්  
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය භාර ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් වාෙග්ම 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාටත් -එතුමාත් අෙප් දීර්ඝ කාලීන 
මිතෙයක්.  එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ආරම්භ වුෙණ්                          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුයි, එතුමාට දැන් ඒක අමතක ෙවලා 
තිබුණාට- එතුමාෙග් අමාත්යාංශය භාර ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, කාර්ය මණ්ඩලයටත් මම සුබ පාර්ථනා කරනවා. 

ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව තුළ 
තිෙබන්නා වු පක්ෂ අතර තිෙබන ඒ ආර්ථික කම පිළිබඳ 
සුසංෙයෝගය ෙම් අමාත්යාංශවලට ෙගනාෙවොත් නිවැරදිව ෙම් 
අමාත්යාංශ කළමනාකරණය කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි කියලා මා 
හිතනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 1.43] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් විවාදයට භාජනය වන අමාත්යාංශ ෙදක සහ උෙද් 
කාලෙය් විවාදයට භාජනය වූ රාජ්ය පරිපාලන  හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙකෙරහි මෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙමොකද, 
අපි විපක්ෂෙය් හිටියාට අපට කථා කරන්න ෙවලාව ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාවට 
විපක්ෂෙයන් විනාඩි 10ක් දුන්නා. එතෙකොට මට විනාඩි 25ක් 
තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තව 10ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි 05ක් පසුව එකතු ෙවලා තිෙබනවා. කලින් 

තිබුෙණ් විනාඩි 15යි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අෙප් ගරු අනුර දිසානායක සෙහෝදර මන්තීතුමා මට විනාඩි 

10ක් දුන්නා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, ලැබී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 
තුළ සියලුම අමාත්යාංශවලට අදාළ විෂයයන් ගැන කථා කරන්න 
බැරි නිසා අද දවෙසේ සමස්ත විෂයයන් ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, අපි ෙම් කාරක සභා 
අවස්ථාවන්වලදි ෙමොන ෙද් කථා කළත්, ෙම් දිනවල එක් එක් 
අවස්ථාවන්වලදි ඉදිරිපත් වන කථාත් එක්ක ෙම් අය වැය 
ෙකොෙහේට යයිද කියලා අප ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, අදාළ විෂයයන් ගැන කථා 
කිරීමට කලින් ෙම් අය වැය ගැන ඔබතුමාට යමක්  කියන්න ඕනෑ. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු අසාර්ථකම අය වැය තමයි ෙම් 
අය වැය.  ඒක ඔබතුමාට මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු මුදල් ඇමතිතුමා හරි නම් ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. 
මා දන්ෙන් නැහැ, මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා 
තවම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොෙහොම ඉන්නවාද කියලා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, මා විශ්වාස කරන හැටියට ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරපු මුදල් ඇමතිතුමා ගැන ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට රජයට විශ්වාසයක් නැහැ. මුදල් 
ඇමතිතුමා ගැන අගමැතිතුමාට විශ්වාසයක් නැහැ. මුදල් 
ඇමතිතුමා ගැන ජනාධිපතිතුමාට විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු අසාර්ථකම අය වැය 
හැටියට තමයි ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න ඕනෑ.  

විජයමුණි ද  ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, ෙම් අය වැය හරියට ආඬි 
පස් ෙදනාෙග් කැඳ හැළිය වාෙගයි.  

 
ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ආඬි හත් ෙදනාෙග්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි ඒක පස් ෙදෙනකුට අඩු කළා. ෙම්ක අලුත්. ෙම්ක යහ 

පාලනෙය් අලුත් කමය. ෙම්ෙක් ආඬි 05ෙදනායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් මාසය තුළ ඉදිරිපත් කරපු සියල්ල මෙග් ළඟ 
තිෙබනවා.  බලන්න, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දින සියෙය් 
වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළා. ඒක පිළිබඳව අෙපත් ෙගෞරවය 
තිබුණා, අපිත් ඡන්දය දුන්නා. ඒක හරි. ඒක ගැන පශ්නයක් නැහැ.  
ඊළඟට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සැප්තැම්බර් මාසෙය් 1වැනි දා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් අය වැය පිළිබඳ පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. 
ඊට පස්ෙසේ ගරු අගමැතිතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ?  "ජනාධිපතිතුමා 
එෙහම කළා. ඒක මට මදිකමක් වාෙග්" කියලා ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 5වැනි දා,  "අය වැයට ෙපර ෙපරවදනක්" කියලා එකක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
20වැනි දා  මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කළා. විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, ඊෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අගමැතිතුමා ආෙයත් අය වැය කථාවක් ඉදිරිපත් කළා. එක්තරා 
පුවත් පතක පවෘත්තියක් සඳහන් ෙවනවා, "ඉතාලි ඉඳන් ආපු 
ගමන් අය වැය සංෙශෝධනයකට ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් 
ෙයෝජනාවක්" කියලා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත් දැකීම් තිෙබන  විජයමුණි ද ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමනි, මාසයක් ඇතුළත ෙම් වාෙග් අය වැය 05ක් ආෙව් 
ලංකා ඉතිහාසෙය්  කවදාද? අය වැය 05යි. මා ඒකයි කිව්ෙව් ෙම්ක 
"ආඬි පස් ෙදනාෙග් කැඳ හැළිය වාෙගයි" කියලා. ෙම් මාසයට අය 
වැය 05ක් ඉදිරිපත් වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවදාද ෙමෙහම 
වුෙණ්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
සංෙශෝධන. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාට සංෙශෝධන 

ෙගෙනන්න පුළුවන් 19වැනි දාට. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු 
අගමැතිතුමාට මුදල් ඇමතිතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසය නැති නිසාද 

එෙහම ෙගෙනන්ෙන්?  ඇයි ඒක මුදල් ඇමතිතුමාට කරන්න බැරි? 
[බාධා කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට ෙබොෙහොම ආදෙරයි කියලා අපි ඡන්ද 
කාලෙය්දී දැක්කා. ඒ නිසා ඒ ආදරය ගැන අපි ෙමතැන කථා 
ෙනොකර ඉඳිමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් අය වැය පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ. ෙම් අය වැය ආඬි 
පස්ෙදනාෙග් කැඳ හැළියක්. ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් 
අගමැතිතුමා කථා කළා. අගමැතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් 
මාෙසේ 19වැනි දාට මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සංෙශෝධන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්             කරන්න ඕනෑ. එතුමා ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැත්නම් ඒවා නීත්යනුකූල නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද ෙම් අය ෙමොනවා 
කථා කළත්, පසු ගිය 20වැනි දා ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය තමයි නීත්යනුකූල අය වැය. 
නමුත් ෙම් අය වැෙය් තිෙබන කිසිම ෙදයක් ෙම් රෙට් ජනතාව 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ කියන එක ඔබතුමාට මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
අගමැතිතුමා කථා කරලා ඒකට යම් යම් සංෙශෝධන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කළා. අෙප් ගරු විජියමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, දුම් 
සහතිකෙයන් පමණක් මුදල් ඇමතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
රුපියල් බිලියන 18ක්.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවට හූමිටි තියන්න මා  

අල්ලා ගන්න එපා. ඔබතුමා මූලාසනයට කථා කරන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට සමාෙවන්න අෙප් බිබිෙල් නායකතුමා. මම නම 

කියන්ෙන් නැහැ. බිබිෙල් නායකතුමනි, දැන් බලන්න, දුම් 
සහතිකෙයන් පමණක් ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 18ක් ආදායම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. දැන් ඒ රුපියල් 5,000 රුපියල් 1,500 
දක්වා අඩු කළා. දැන් ආණ්ඩුවට ෙකොෙහන්ද සල්ලි?  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක බදු ආදායෙමන් තමයි ෙම් 
සියලු වියදම් කරන්ෙන්. රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප, විශාම වැටුප 
ආදී ෙම් සියල්ලම ෙගවන්ෙන් රටක බදු ආදායම්වලින්. දැන් ඒ බදු 
ආදායම් කැපුවාම රුපියල් බිලියන 18ක් ෙහොයන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද? රැවුල තිෙබන ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙකොෙහොමද 
පාෙයෝගිකව කරන්ෙන්? අෙත් මුද්දක් තිෙබන, රැවුල තිෙබන 
ෙමොනරාගල ඇමතිතුමනි, ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්? කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉන්න ඔබතුමන්ලාම කියන්න ෙම්ක ෙකොෙහොමද 
කරන්ෙන් කියලා? ෙම්ක කරන්න බැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම්ක කරන්න බැහැ.  

 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  There is a point of Order being raised.   

Hon. Minister, what is your point of Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා සභාව ෙනොමඟ 

යවනවා. අය වැයක් කියන්ෙන් පුෙරෝකථනයක්. ඒ පුෙරෝකථනය 
පිළිබඳව තමයි ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම් විවාදය 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා අදහස් 
අනුව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා යම් යම් ෙවනස්කම් කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි, ෙමතුමා මාත් එක්ක අද දවල් කෑම කන ෙව්ලාෙව් 

කථා කෙළේ ෙම් විධියට ෙනොෙවයි. හරි කමක් නැහැ. ඒක අමතක 
කරලා දාන්න. අපි ඒක අමතක කරමු. මම තවත් ඒ ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
කනවා තියා එක පාරකවත් යන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව කරන්න මට 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ පිළිබඳව මම එතැනින් එහාට කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ගරු විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් නම 
කියන්ෙන්  නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් ඔක්ෙකෝම කියලා කථා 
කෙළේ ගරු විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාට.  ඔබතුමාෙග් නම 
කියලා තමයි මම  ෙවන අයට කථා කෙළේ. මම ආෙයත් ඒ ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද උෙද් සිට සාකච්ඡා වන 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ගැන දැන් කථා 
කරනවා.  අද මුළු රාජ්ය ෙසේවකයන්ම පාරට බැහැලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට විරුද්ධව වර්ජනයක් කරන්න හිටියා. 
හැබැයි, ආණ්ඩුවට කෙඩ් ගිය වෘත්තීය සමිති ෙදකක ගැමුණු 
මහත්මයායි, රත්නපිය මහත්මයායි ෙදෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් 
වර්ජනය වික්කා. ෙම් ෙදෙදනා එකතු ෙවලා රාජ්ය ෙසේවකයන් 
වික්කා. ෙම් ෙදෙදනා ෙම් වර්ජනය ඉස්සරහට එනෙකොට අපි 
දන්නවා, ෙම් "ඩීල්" එක යනවා කියලා. හැබැයි, අද සියලුම 
බැංකුවල ෙසේවකයන් 5,000ක් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා වර්ජනය 
කරනවා. සියලු ෛවද්යවරු ෙම් අය වැයට විරුද්ධයි.  18වැනි දාට 
සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති ෙම් අය වැයට 
විරුද්ධව පාරට බහිනවා.  ඔවුන් දන්නවා, ෙම් අය ෙමොනවා 
කිව්වත් ෙම් අය වැෙයන් එහා ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අපි රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ගැනයි කථා කරන්ෙන්.  

මෙග් මිත ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා තමයි නියම 
වැඩකාරයා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහෙල්කම්තුමා හිටියාට, 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා හිටියාට ඔබතුමන්ලාට ෙමොනවාද 
කරන්න පුළුවන්? ෙමන්න වැඩකරු. ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම 
කරන්න බැරි ෙද්වල් ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට කරන්න 
පුළුවන්. ෙමන්න වැඩකරු. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට ආයතන තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ෙමන්න වැඩකරු.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ගැනයි. ගරු රනිල් 

විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්තිය තමයි රාජ්ය ෙසේවය දිය කර හැරීම. මෙග් ළඟ 
තිෙබනවා 2001 වර්ෂෙය් ගහපු "Regaining Sri Lanka"  ෙපොත - 
"යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙපොත මා ළඟ තිෙබනවා. යළි පුබුදන්න 
ගිහිල්ලා අවුරුදු ෙදෙකන් ෙගදර යන්න වුණා. "යළි පුබුදමු                     
ශී ලංකා" මෙල් ෙපොෙහොට්ටුව බාෙගට පිබිදිලා ෙගදර යන්න සිදු 
වුණා. දැන් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙදවන ෙකොටස කබීර් හාෂීම් 
මෙග් මිතයාට දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේට ඒක දුන්නා. [බාධා 
කිරීමක්] මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහන යටෙත් එදා චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්තයා ලියුමක් ගහලා රාජ්ය ෙසේවෙය් සියලු බඳවා 
ගැනීම් නැවැත්වූවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් සියලු බඳවා ගැනීම් නවත්වලා 
රාජ්ය ෙසේවය දියකර හරින්න  කටයුතු කළා. 

අගමැතිතුමා ඊෙය් කරපු පකාශෙය්දී කිව්වා, "2005න් පස්ෙසේ 
රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ බඳවා ගත්තා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට විශාම වැටුප් 
ෙගවන්න සල්ලි නැහැ" කියලා. එෙහනම් මතක තියා ගන්න, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය රාජ්ය 
ෙසේවය දියකර හැරීමයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් පඩිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්, වාහන බලපත ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් රාජ්ය ෙසේවයට මිනිස්සු  එන එක නවත්වන්නයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශාම වැටුප නවත්වන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවයට එන 
එක නවත්වන්නයි.  

මිනිස්සු  අඩු පඩියට රාජ්ය ෙසේවයට එන්ෙන් ඇයි? වයසට 
ගියාම විශාම වැටුපක් හම්බ ෙවන නිසා. ෙසොයිසා ඇමතිතුෙමෝ,  
වයසට ගියාම ඔබතුමාටත් විශාම වැටුපක් හම්බ ෙවනවා. වයසට 
ගිහිල්ලා, දත් වැටිලා ඉන්නෙකොට විශාම වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. 
විශාම වැටුප නිසා තමයි රාජ්ය ෙසේවයට මිනිස්සු එන්ෙන්. හැබැයි 
රාජ්ය ෙසේව ය කප්පාදු කරලා, වාහන බලපතය නවත්වලා, ෙදනවා 
කියපු පඩිය නවත්වලා දැම්මාම රාජ්ය ෙසේවයට මිනිස්සු එන්ෙන් 
නැහැ.  මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි, ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් 
පතිපත්තිය. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, අපි එක ෙදයක් මතක 
තියා ගන්න ඕනෑ.  පුංචි ආර්ථිකයක් තිෙබන අෙප් වාෙග් රටක 
රාජ්ය ෙසේවය එෙහම කප්පාදු කරන්න බැහැ. අපට ශක්තිමත් රාජ්ය 
ෙසේවයක් තිෙබන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා මාත් එක්ක එකඟ 
ෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි වාෙග් පුංචි රටක, පුංචි ආර්ථිකයක් 
තිෙබන රටක රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ගිෙයොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් සියලු ආයතන ටික මුදලාලිලා  ගන්නවා. 
විදුලිබල මණ්ඩලය විකුණනවා; ඒක ගන්නවා  ඉන්දියානු 
සමාගමක්. වතුර ටික විකුණනවා; ඒක ගන්නවා තව රටක්.  ඒ 
විධියට ඒ ආයතන ටික ගත්තාට පස්ෙසේ අන්තිෙම්දී රෙට් පාලනය 
යනවා ඒ මුදලාලිලා පස්  හය ෙදනා අතට. ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටවලට නම් ඒ  කමය ෙහොඳයි. රාජ්ය ෙසේවය දිය කර හැරලා 
ෙපෞද්ගලීකරණයට යන එක ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලට ෙහොඳයි. 
හැබැයි, පුංචි ආර්ථිකයක් තිෙබන අෙප් වාෙග් පුංචි රටකට ඒ 
කමය සාර්ථක නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.   

මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් පක්ෂෙය් ෙලොකු 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා අෙප් ගෙම් ෙකනා; අෙප් 
ඥාතියා. ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් ළඟම මිතයා. අපි 
එක ඉස්ෙකෝෙල් පාසල් මිතුෙරෝ. අපි ඔබතුමාට කියනවා, පක්ෂය 
ඇතුෙළේ අපි ෙම් කියන මතය ෙගන යන්න කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට ඒක කිව්වාට වැඩක් නැහැ. එතුමාට 
පක්ෂය ඇතුෙළේ බලයක් නැහැ. එතුමාට ඒකට හයියක් නැහැ. 
මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට ඒ හයිය තිෙබනවා. 
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ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
එතුමාටත් ෙලොකු බලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙලොකු බලයක් තිෙබනවා නම් අර සභාපතිලා ටික අයින් 

කරගන්න කියන්න ෙකෝ. රවි කරුණානායක මහත්තයා දාපු 
සභාපතිලා අයින් කරන්න කියන්න ෙකෝ. එතුමාට ෙකොෙහේද 
බලයක් තිෙබන්ෙන්? අෙප් ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමාට වඩා 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් කාර්යාල කාර්ය සහායකට බලයක් 
තිෙබනවා. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් හදන්න පසු ගිය 
කාලෙය් ෙව්දිකා ගණෙන් නැඟලා ෙබරිහන් දීලා කථා කරපු 
එතුමාට අද බැහැ, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයකට අධ්යක්ෂ ෙකෙනක් පත් 
කර ගන්න; අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට සභාපති ෙකෙනක් පත් කර 
ගන්න. නමුත් එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් හිනා ෙවනවා. එතුමන්ලා ඒක 
පිළිගන්නවා. එතුමන්ලා ඒක අනුමත කරනවා. එතුමාත් හිනා 
ෙවනවා. එතුමා  ඒක අනුමත කරනවා. එතුමාට දුකයි, එතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට ෙවන සිද්ධිය පිළිබඳව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම හැම තිස්ෙසේම හිනාෙවලා ඉන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා හැම තිස්ෙසේම හිනා ෙවලා ඉන්ෙන්? ඔබතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන කථාවලට රෑට හීෙනනුත් හිනා ෙවනවා 
කියලා අපට ආරංචියි. අපි හිතුෙව්, මිනිසුන්ට විතරයි ඒවාට හිනා 
යන්ෙන් කියලා. ඔබතුමාෙග් චර්යාව ගැන ඔබතුමාටම හිනා යන 
එක ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් ෙම් 
රාජ්ය ක්ෙෂේතය දිය කර හරින්න එපා කියන කාරණයයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි වාෙග් රටකට ෙම් රාජ්ය ෙසේවය අත්යවශ්යයි 
කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙවත දැන් ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. 
රජෙය් වැඩිම ආයතන තිෙබන අමාත්යාංශය තමයි ඔබතුමාට 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා යටෙත් තමයි රාජ්ය සංස්ථා, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, ආයතන වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. දවසක් මම 
මාවනැල්ෙල් ඉන්ධන පිරවුම් හලකින් ෙපට්රල් ගහන්න වාහනය 
නැවැත්වූවා. මුස්ලිම් සෙහෝදරෙයක් කියනවා, "අෙප් ෙලොක්කට 
තමයි අෙප් අගමැතිතුමා ෙලොකුවටම සැලකුෙව්" කියලා. මම 
කිව්වා, "මල්ලී, ඔයාෙග් ෙලොක්කෙග් තමයි අගමැතිතුමා ෙබල්ල 
කැපුෙව්, ඔයාලට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඔබතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙමොනවාද දීලා තිෙබන ආයතන ටික? ඒ තමයි පාඩු ලබන ආයතන 
ටික.  [බාධා කිරීමක්]  ෙමොකද  මන්තීතුමිය   කිචි,  කිචි  ගාන්ෙන්?  
ப ைளக்கு    ேபாயிட்   வரேவ மா?   அத  ெசால்லவா?  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට දීලා 
තිෙබන ආයතන ෙමොනවාද? එතුමාට දීලා තිෙබනවා ආයතන වැඩි 
පමාණයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දීලා තිෙබන ෙම් ආයතන 
සියල්ලම විකුණන ආයතන. ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා 
විකුණන ආයතන. තමුන්නාන්ෙසේෙග් පුටුව ළඟම මලික් 
සමරවිකම මහත්මයාෙග් පුටුව දැම්ෙම් ඇයි? එතුමා තමයි ඒ 
ආයතන ටික විකුණන්ෙන්. ඒක තමයි එතුමා ඔතැන ඉඳෙගන 
ඉන්ෙන්. මතක තියාගන්න, ඔබතුමා නමට පමණයි ඇමතිතුමා. 

ෙමන්න, තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළමුවැනි නාට්යය, "Regaining 
Sri Lanka". ෙම් යටෙත් පළමුෙවන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණපු 
ආයතන ටික පිළිබඳව විස්තර මම ෙම් ෙවලාෙව් සභාගත* 
කරනවා.  

එතැන ආයතන 44ක් තිෙබනවා. ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. ඔබතුමා මහනුවර රගර් 
කීඩාව ෙහොඳ තැනකට ෙගනාවා. ඒක අපට ෙලොකු ආඩම්බරයක්. 
ඔබතුමා එෙහම කරපු එක ගැන අප සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, 
ඔබතුමා රගර් කීඩාව ෙහොඳට කළාට, ෙද්ශපාලන කීඩාව හරියට 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි අපට ෙත්ෙරන්ෙන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. රාජ්ය ආයතන 44ක් විකුණුවා. ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, - අන්න, ගයන්ත ඇමතිතුමා කට 
ෙකොණකින් හිනා ෙවනවා. එතුමා හැම දාම මෙග් කථාවට 
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා.  පසුව ම ට call  එකකුත් දීලා කියනවා, 
"ඔබතුමාෙග් නියම කථාව" කියලා.  ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි,  2001-2004 කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය 
ආයතන 44ක් වික්කා.   ඒක තමයි  "Regaining Sri Lanka" වැඩ 
පිළිෙව ෙළේ පළමු අදියර. ෙදවැනි අදියර තමයි ෙම් ක. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට දුන්නා දංෙගඩියට යන්න. 
පක්ෂෙය් ඉඳෙගන වැඩිය නටන්න එපා, ගයන්ත මහත්තෙයෝ. 
එෙහම කරන්න ගිෙයොත් ෙම් වාෙග් ඇමතිකමක් ඔබතුමාටත් 
හම්බ ෙවනවා. ඒ නිසා ගානකට වැඩ කරෙගන ඉන්න ඕනෑ. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පළමුවැනි ෙප්ළිෙය් 
වාඩි ෙවලා ඉන්න සියලුෙදනාටම එෙහමයි.  වැඩිය ෙද්වල් 
කරන්න ගිෙයොත් ෙදනවා, ෙම් වාෙග් අමාත්යාංශයක්.  එතෙකොට 
ඔක්ෙකොම ඉවරයි.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ ආයතන ෙගොඩ දමන්නයි එතුමාට භාර දුන්ෙන්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අෙප් මිත නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා, පාඩු 

ලබන ආයතන ෙගොඩ දමන්න තමයි එතුමාට දුන්ෙන් කියා. ෙපොඩි 
ෙකොල්ලන්ට කියන්ෙන් එෙහම තමයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
ෙපොඩි තරුණයන්ට කියන්ෙන් එෙහම තමයි. අද ඔබතුමා ඔෙහොම 
කියනවා ෙන්. හැබැයි, ඔබතුමා තව අවුරුදු ෙදකකින් බලන්න ෙම් 
ආයතනවලින් කීයක් ආණ්ඩුව විකුණනවාද කියා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් -ඒ ආයතන විකුණුෙව් නැත්නම්- අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද ?  
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් රීති 

පශ්නයක්. ෙමතුමා ෙම් ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
විධියට හඳුන්වනවා. ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක්. ෙමහි නායකයා  
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ජනාධිපතිතුමා.  [බාධා කිරීම්] ෙම්ක යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක්. 

  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] එතුමා කියනවා 

ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක් කියලා. එතුමා ෙම්ක- [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  මට විනාඩියක් ෙදන්නෙකෝ, නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමනි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාවක් දුන්නා ෙන්. දැන් 
ඔබතුමා කියනවා, ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක් කියලා. යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් ෙසොයිසා මහත්තයලා ෙගයි,  
ඔබතුමන්ලාෙගයි ආණ්ඩුවක් ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. ෙම් පක්ෂ ෙදකම 
එකතු ෙවලා ෙන් ආණ්ඩුව හදලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් පක්ෂ 
ෙදෙක් නායකෙයෝ ෙදන්නා කවුද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමායි, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයායි. ෛමතී        
පාලනෙයන් ෙම් අය වැෙය් තිෙබන එක වචනයක්මට ඔබතුමා  
මට කියන්න.  ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සම්ෙම්ලනයට ගිහින් "Green Energy" ගැන කථා කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ආෙයත් "කිචි", "කිචි" ගානවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මුදල් ඇමතිතුමා  electric වාහනවලට බදු ගහනවා. ඒකද යහ 
පාලනය? අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
කැසිෙනෝවලට විරුද්ධව කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මුදල් ඇමතිතුමා රැජිෙනෝවලට තිබුණු සියයට 200ක බද්ද සියයට 
5ට අඩු කරනවා. ඒකද යහ පාලනය? මහත්තෙයෝ ෙම්ක යහ 
පාලනයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක ගව පාලනයක්. ෙම්ක පටලවා ගන්න 
එපා. ඔබතුන්ලාට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
රිසාඩ් ඇමතිතුමනි, "ඉදිවන්දු මාඩු පාලනම්"  

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කියනවා ෙම් ආයතන ලාභ 
ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න තමයි කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට 
භාර දුන්ෙන් කියලා. ඒ කියන්ෙන් එතුමා ෙහොඳ වැඩකාරෙයක්. 
ඒක ෙන් කියන්ෙන්.  සංස්ථාවකට අධ්යක්ෂ ෙකෙනක් දමාගන්න 
පුළුවන්ද කියලා ඔය ෙහොඳ වැඩකාරයාෙගන් අහන්න. බැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] බලන්න, කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමනි, ආයතන 18ක් 
දීලා - [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තිබුණු 
ආයතනවල සභාපතිවරු පත් කෙළේ, මුදල් ඇමතිතුමා. අගමැතිතුමා 
සභාපතිවරුන් ෙගන්වලා කිව්වා,  ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා.  
ගයන්ත මහත්තෙයෝ,  අයින් වුණාද? එක සභාපති ෙකෙනක් අයින් 
වුණාද? එක අධ්යක්ෂ ෙකෙනක් අයින් වුණාද? නැහැ.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් මහනුවරින් 

ආපු ආනන්දය. එතුමාෙගන් අහන්න එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ කියා. 
[බාධා කිරීම්]  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමාෙගන් අහන්න එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ කියා. [බාධා 

කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-[බාධා කිරීම්] ඒ දවස්වල 
මහනුවර-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ දචස්වල මහනුවර දිස්තික්කෙය් වල් ඌරු මස් ඕනෑ නම් 

කථා කරන්ෙන් ආනන්දට.  [බාධා කිරීම්] වල් ඌරු මස් ඕනෑ නම් 
ආනන්ද. ෙහොර ගස් කපන්න ඕනෑ නම් ආනන්ද. වල් ඌරු මස් 
ඕනෑ නම් - [බාධා කිරීම්]  දැන් බලන්න අර මුහුණ දිහා. අර මුහුණ 
දිහා බලන්න, ඌෙරක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග්යි. මුහුණ ඌෙරක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග්යි.  ඌරා අශූචි 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කාලා.  ඌරා අශූචි 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කෑවාම ඒ වාෙග්යි. අශූචි 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කාපු ඌෙරක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් ෙම් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මා ඉන් එහාට යන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] මා නැවතත් මාතෘකාවට එන්නම්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් කබීර් 
හාෂිම් ඇමතිතුමාෙග් පශ්නය පිළිබඳවයි. [බාධා කිරීම්] කබීර් 
හාෂිම් ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා 
හැටියට කටයුතු කළා. තමන්ෙග් ආයතනයට සභාපතිවරෙයක් 
පත් කළාම, ඒ සභාපතිවරයා පත් කිරීමට විරුද්ධයි කියා එතුමා 
අගමැතිතුමාට කියනවා. ඉන් පස්ෙසේ අගමැතිතුමා ඒ ආයතනවල 
බලධාරින් ෙගන්වලා කියනවා, ඒ ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට 
ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා. අගමැතිතුමා - [බාධා කිරීම්]අෙප් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මන්තීතුමා, මා ඔබතුමා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා වාහනය හැප්පිලා ගහ උඩ හිටිය හැටි අපට ෙහොඳට 
මතකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් පශ්නය ෙම්කයි.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා සභාපතිවරෙයක් පත් 
කළා.  එම සභාපතිවරයා පත් කිරීමට විරුද්ධව අගමැතිතුමාට 
පැමිණිලි කළාම, අගමැතිතුමා කිව්වා අධ්යක්ෂක මණ්ඩලෙයන් 
අයින් ෙවන්න කියලා. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා,- [බාධා 
කිරීමක්] අගමැතිතුමා කියන එක ඇහුවාද? රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ අයට කථා කරලා කිව්වා, ''තමුන්නාන්ෙසේලා 
කවුරුත් අයින් ෙවන්න එපා'' කියලා. එතෙකොට  අගමැති රවි 
කරුණානායක මහත්මයාද? අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාද? දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා අතින් කට තද කර 
ෙගන හිනා වුණා. ඔබතුමන්ලාට හිනා යන එක සාධාරණයි. ඇත්ත 
ෙන්, ෙම්වා. [බාධා කිරීමක්] මා තරහකට ෙනොෙවයි ඔබතුමාට 
කිව්ෙව්. මට බය හිතුෙණ් අත කට අස්සට යයිද කියලායි.  

අෙප් අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමාත් මා සමඟ එකඟ ෙවයි. ගරු 
අගාමාත්යතුමා කැඳවලා යම් සංස්ථා සභාපතිවරෙයකුට ඉල්ලා අස් 
ෙවන්න එපා කියලා, ඒ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්  ඒක හරිද, ගරු අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි?  ඒක 
වැරැදියි. ඒක වැරදි බව ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්?[බාධා කිරීමක්] 
ආ! ඒක හරිද? ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අධිකරණ ඇමතිතුමා කියනවා 
විෂය භාර ඇමතිවරයා පත් ෙනොකර ෙවන ඇමතිවරෙයක් බෙලන් 
පත් කළ අවස්ථාවක, අගමැතිතුමා ඉල්ලා අස් ෙවන්න කිව්වාම 
ඒක හරි කියලා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඊළඟ ජන්දයටත් ඔය 
ආකාරයටම මුදල් ඇමතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න 
කියලා ඔබතුමාට අපි කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් ලාභ ලබන 
ආයතන ටික විකුණන්න නම් හදන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා පාඩු ලබන 
ආයතන ලාභ ලබන ආයතන කරන්න නම් හදන්ෙන්, ඔබතුමාට 
ෙම් අමාත්යාංශය තුළ තිෙබන බලය ෙමොකක්ද කියා අපි අහනවා 
ගරු ඇමතිතුමනි?  

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා අෙප් ෙහොඳ මිතෙයක්. ඔබතුමාට 
ෙචෝදනා නැහැ. අපි ඔබතුමාට  පහර ගහන්ෙන් නැහැ. අපි පහර 
ගහන අයත් ඉන්නවා. හැබැයි, අපි කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට පහර 
ගහන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමාට තවම ඔබතුමාෙග් ෙහෝටලෙය් හුනු 
ටික ගාගන්නවත් සල්ලි නැහැ. ඔබතුමා ෙබොෙහොම අවංක 
ෙද්ශපාලනයක් කළ ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියලා අපි දන්නවා.   
ඔබතුමාට අෙප් ඒ ෙගෞරවය තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා ෙම් 
අමාත්යාංශය අර ෙගන, රට විකුණලා; ෙම් ආයතන ටික විකුණලා; 
රෙට් සම්පත්, ෙද්ෙපොළ විකුණලා;  ඔබතුමාට තිබුණු ඒ ෙගෞරවය 
නැති කර ගන්න එපා කියලා අපි කියනවා.  ෙම් තිෙබන්ෙන් 
"Regaining Sri Lanka" ෙදවැනි ෙකොටස. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය සිංහල චිතපටයක් වාෙග්යි.     

තමුන්නාන්ෙසේ තමයි පධාන නළුවා, කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි. 
අධ්යක්ෂණය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා. පද රචනය 
පාස්කරලිංගම් මහත්මයා. සංගීතය චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයා. 
ෙම්වා තමයි ෙම් චිතපටිය ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 

ඔබතුමාට කියනවා ෙම් ගැෙට්ට අහු ෙවන්න එපා කියා. අඩු 
ගණෙන් ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා 
හැටියට පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන ෙමයට සටන් කරන්න. ෙම් 
රාජ්ය ආයතන විකුණන්න ෙදන්න එපා. ෙම්වා වික්ෙකොත් අෙප් 
රටට ෙලොකු පාඩුවක් ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ඊළඟට, අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමා 
තමයි සෙතොස භාර ඇමතිතුමා. අද ''සෙතොස මුඩිංජි''. අද සෙතොස 
ඉවරයි, ගරු ඇමතිතුමනි. සාමාන්ය දුප්පත් මනුස්සයා බඩු ටික 
ගන්න ගිය සෙතොස.  රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා එදා 
සෙතොස එක කටට ගිල්ලා. එදා 2001 - 2004දී සෙතොස එක කටට  
ගිල්ලා. හැබැයි, අෙප් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා දුප්පත් පුද්ගලයාට බඩු 
ගන්න අපි සෙතොස විවෘත කළා. සෙතොස විවෘත කරලා සියලු 
ආයතන ටික අපි හැදුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද සෙතොසට ගිහිල්ලා 
බලන්න, සෙතොස රාක්ක හිස්. බඩු ගන්න සල්ලි නැහැ. ඔබතුමාට 
ඔය ඇමතිකම දුන්නාට වැඩිය ෙහොඳයි, ඒක ළමෙයකුට ගිහින් 
ෙදන්න.  සෙතොසට බඩු ගන්න භාණ්ඩාගාරය සල්ලි ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට සෙතොස වැඩිදියුණු කරන්න 
වුවමනාවක් තිබුණත්, ආණ්ඩුව සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා දුප්පත් මිනිහා බඩු ගන්න යන 
සෙතොෙසේ අද බඩු නැහැ. රාක්ක ටික හිස ් ෙවලා.  සෙතොසත් 
විකුණනවා. මතක තබා ගන්න. ඔබතුමාට සෙතොසත් විකුණන්න 
සිද්ධ වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පුංචි මිනිසුන්ට 
බඩු ගන්න තිෙබන තැන නැති කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීම මා 
කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් 
ෙම් අය වැය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
දුන්නා. ඇයි, ෙම් ආණ්ඩුව IMF එකට ලියන්ෙන්? ආණ්ඩුව IMF 
එකට ලියනවා, ලංකාෙව් තිෙබන පධාන කාර්යාලය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගිණුම් ගැන පකාශ නිකුත් කරනවා කියලා. ඒ 
ෙමොකද? අද IMF එකත් ෙත්රුම් අරෙගන ඉවරයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙළේ වහලා ගහනවා කියලා. අද IMF එෙක් 
ෙකොළඹ කාර්යාලෙයන් ජාත්යන්තර කාර්යාලයට දැනුම් ෙදනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙළේ වහලා ගහනවා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන ෙබොරුව අහු ෙවනවා.  

ඊළඟට බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලෙය් Port 
City එකට ඉඩම් දීම ගැන බැණ්ණා. අපි ෙදන්න ගිෙය් 
ෙහක්ෙටයාර් 261යි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙහක්ෙටයාර් 296ක් 
ෙදන්න යනවා. ෙහක්ෙටයාර් 35ක් වැඩිෙයන් ෙදන්න යනවා. 
නරකයි කියපු එකට දැන් ෙහක්ෙටයාර් 35ක් වැඩිපුර ෙදනවා. 
ඔබතුමා නැහැ කියනවා. චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
ෙමගාෙපොලිස් දාලා,-[බාධා කිරීමක්]   පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුෙමක් 
ෙමගා ෙපොලීසිය ගැන කිව්ෙව්, "ෙකොළඹ ෙගොඩක් ගණිකාෙවෝ 
ඉන්නවා, කුඩු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි ෙමගා 
ෙපොලීසිය හදන්ෙන්" කියලා. අන්න ඒ ෙමගා ෙපොලීසිය භාර 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් Port City ව්යාපෘතිය හරහා- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ආ, ඔබතුමාද කිව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] ආ, ඔබතුමාද කිව්ෙව්? 

ඒක අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමාද කිව්ෙව් ෙමගා ෙපොලිස් 
ගැන. අර ගණිකාෙවෝ ගැන. ඒ ඔබතුමාද? [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහනවා,  නවත්වනවා කිව්ව ව්යාපෘති දැන් නතර කරලාද කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න බැහැ කියපු ෙද්වල්,- [බාධා කිරීමක්] 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් කරපු වැරදි ගැන 
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙන් 
දම්වැලක් ෙගනැල්ලා අර බල්ලා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බැඳලා දානවාද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීමක්] නිශ්ශබ්ද වන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා දම්වැලක් 

ෙගනැල්ලා අර බල්ලා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බැඳලා දාන්න පුළුවන්ද? කකුල් හතෙර් තිරිසෙනක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා. බැඳලා දැම්මා නම් ෙහොඳයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]   
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනා පළමු අය වැය තුළින්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා බංෙකොෙලොත්කාරෙයෝ කියලා ෙම් රටට ඔප්පු 
කරලා ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසි ෙදයක් කර ගන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොනවාද කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්? ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරපු ෙද්වල් එකක්වත් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඉෂ්ට කර ගන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔය බාධා කිරීම නවත්වන්න. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිරිසෙනක්ෙග් තැනට අපි 

වැෙටන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]සෙතක්ෙග් තැනට අපි 
වැෙටන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, මූලාසනයට ඇහුම් 

කන් ෙදන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි 

ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සභා ගර්භය තුළ 
මන්තීවරෙයකුට කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඒක- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සභා ගර්භෙයන් එළියට දාන්න.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
කරුණාකරලා එතුමාව සභා ගර්භෙයන්- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පිස්ෙසක්. පිස්ෙසක්.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පිස්ෙසක්. පිස්ෙසක්. 
 [මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]  

2129 2130 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර මූලාසනායට ඇහුම් කන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
වල් ඌරා. -  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා 
කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුවට අඩු ගණෙන් ඉස්ෙකෝෙල් ෙදෙක් පන්තියටවත් 
ගිය අය එනවා නම් ෙහොඳයි. ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් නැති මිනිස්සු 
ආවාම පශ්න තමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊට වැඩිය 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාට කියනවා, 
අද විවාදයට ගත්ත ෙම් අමාත්යාංශ කීපය පිළිබඳව-  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Point of Order එකක්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 

අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම අසාධාරණයක් කරන්න එපා කියන්න. එෙහම නම් 

ෙගොඩක් කට්ටිය ෙගදර. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමන්ලාටත් 

බාධා කිරීම් සිදු වනවා. හැබැයි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ''ෙරෝයල්'' එකට ගියා 

නම් එතුමාෙග් සහතිකය ෙගෙනන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] මම, 
- [බාධා කිරීම්] ෙසෙරප්පු දමන්ෙන් නැතිව ගිහිල්ලා, - [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
පිස්ෙසක්, පිස්ෙසක්. පිස්ෙසක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙගනැල්ලා. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර මූලාසනයට ඇහුම් කන් 
ෙදන්න. ෙම්ක උත්තරීතර ආයතනයක්. මූලාසනෙය් කවුද ඉන්න 
එක ෙනොෙවයි පශ්නය. මූලාසනයට ඇහුම් කන් දීලා, වැදගත් 
විධියට ෙම් ගරු සභාව පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇහුණාද? ලජ්ජයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමස්තයක් හැටියට  

ගත්ෙතොත් මම කථා කෙළේ  ෙම් රටට වන  ෙද් පිළිබඳවයි. මම ෙම් 
පිළිබඳව ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත් එක්ක තර්ක කළා; එතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබො ෙහොම වැදගත් විධියට නිහඬව අහෙගන හි ටියා. අපි රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කළා; එතුමා ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවාන්විත විධියට අහෙගන හිටියා. දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමා, විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා, ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා එක්ක අපි තර්ක කළා. එතුමන්ලා ෙබො ෙහොම 
ෙගෞරවාන්විත විධියට අහෙගන හිටියා. අපි ෙපෞද්ගලිකව එක් එක් 
ෙකනාට මඩ ගැහුෙව් නැහැ. අපි අෙප් මත ඉදිරිපත් කෙළේ. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අපි ගැෙටනවා. අපට ෙනොෙයක් මත 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මතත් එක්ක අපි එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන ෙද්වල්වලට අපි 
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙද්වල්වලට අපි 
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි  ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියා කියනවා, 
වැරැදි ෙද්ට වැරැදියි කියා කියනවා.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට මඩ ගැහුවාට  මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් හැම දාම මහනුවරින් ඡන්ද ලක්ෂ එකහමාරක් ලබා 
ගත්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් අපි 
ඡන්ද ගත්තා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු එක්ලක්ෂ 
පනස්දාහක් ඡන්දය ෙදන්ෙන් ෙමෝඩයන්ට ෙනොෙවයි ෙන්. 
එක්ලක්ෂ පනස්දාහකට ආසන්න ඡන්ද සංඛ්යාවක් මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු ලබා  ෙදන්ෙන් ෙමෝඩකමට ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර ඔබතුමා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා හැටියට 
ෙම් සභාව ෙමෙහයවන්න. එක්ෙකෝ ඔබතුමා  සභාව ෙමෙහයවන්න, නැත්නම් අපි  
ෙමෙහයවන්නම්. ඔබතුමාට සභාව ෙමෙහයවන්න බැරි නම් අපි සභාව ෙමෙහයවන්නම්,  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එහා පැත්තට ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නම් කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම කියමින් හිටිෙය් රාජ්ය 

පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හා කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය වන රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයාට වුණු අසාධාරණය 
පිළිබඳවයි මම කිව්ෙව්. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය දිය කර හැරීම  
සම්බන්ධෙයන් අෙප් තිෙබන විෙරෝධතාව පිළිබඳවයි මම කිව්ෙව්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මී හරෙකක්.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සියලු ෙදනා අසුන් ගන්න. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් රාජ්ය ෙසේවයට 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කරන ෙදය පිළිබඳවයි. 
කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් පක්ෂය ඇතුෙළේ මතයක් 
හදන්න. නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී රාජ්ය ෙසේවකයින් වැඩිම ඡන්ද සංඛ්යාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා දුන්නා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් අගමැති කරන්න රාජ්ය ෙසේවකයින් ඡන්දය ලබා දුන්නා. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් කප්පාදුව නැති කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා පක්ෂයක් හැටියට අපිත් එක්ක 
එකට හිට ගන්න කියන ආරාධනය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාට අපි කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු කබීර් හාෂීම්  ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන, - [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙම් ආයතන, -  [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කියන්න, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙමතුමා ෙම් වන තුරු කියපු ෙබොරු ටික 

ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ෙදයක් කියලා නැහැ ෙන්.  [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමෝඩයා, ෙමෝඩයා. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට යම්කිසි ෙදයක් ෙපෞද්ගලිකව කිව්වා නම්, -  [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමා කරුණාකරලා ඇහුම් කන් ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] ඉස්ෙසල්ලා ඇහුම් කන් ෙදන්න. 
ඔබතුමාට මම ෙදවැනි වතාවට ෙම් කියන්ෙන්.  නැවත වතාවක් 
ඔය විධියට හැසුරුෙණොත් මට ෙම් ගරු සභාෙවන් ඔබතුමා එළියට 
දමන්න සිදු ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව 
විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එතුමා 

ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා තිබුණා නම් ඔෙහොම ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව්, ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය- [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ගරු 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා, හරි. ඔබතුමා හරි ඉස්ෙකෝෙල් යවන්නෙකෝ.  

ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතන ෙදකක් සමබන්ධෙයන්. ඒ තමයි ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලය සහ රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම්වාට 
අයත් වැඩිම වතු සංඛ්යාවක් තිෙබන්ෙන් අපි නිෙයෝජනය කරන  
මහනුවර හා මාතෙල් පෙද්ශවලයි. අද ෙම් සියලු ආයතන පාඩු 
ලබන තත්ත්වයකට පත්ෙවලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව ආධාර කෙළේ නැත්නම්  ෙම් 
ආයතන ෙගන යන්න බැහැ. ෙම්වාෙය් ලක්ෂ ගණනක් ෙසේවකෙයෝ 
වැඩ කරන බව ඔබතුමා දන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
ෙගවලා නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වැරැද්ද ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් අපි කරපු වැරැද්ද ඔබතුමාවත් 
නිවැරදි කරන්න කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  වත්ෙත් කම්කරුවාෙගන්, මරණයකට 
මාසයකට රුපියල් 100ක් කපනවා. ෙම් රුපියල් 100 එකතු කරලා 
තමයි කම්කරුවාෙග් මිනී ෙපට්ටිය ෙග්න්ෙන්. අඩු ගණෙන් ජනතා 
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාවට ෙම් කම්කරුවා 
මැරුණු ෙවලාවට මිනී ෙපට්ටියක් ගන්න සල්ලි ෙදන්න විධියක් 
නැහැ.  එෙහම ආයතනයක් තමයි ෙම් අමාත්යතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
කියලා ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාත්, මමත් ගිහිල්ලා  EPF,  
ETF ෙගවන්න කියලා රුපියල් මිලියන 450ක් රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාවට ෙගනැවිත් දුන්නා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. 
එක්ෙකෝ තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ආයතනවලට අයිතිව තිෙබන පරණ 
ගස් ටික දීලා හරි කමක් නැහැ, ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ටික ෙගවලා, ඒ වගාවන්ට ෙපොෙහොර දමන්න කටයුතු 
කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මාස ගණන් ෙපොෙහොර දමලා නැහැ. 
ෙම් ලයින් කාමරවල ඉන්ෙන් පුදුම විධියට දුප්පත් මිනිස්සු. ඒ 
ෙගවල් ෙතෙමනවා. ෙගවල් හදලා නැහැ. අඩු ගණෙන් ෙලඩක් 
හැදුණාම ෙලඩා ඉස්පිරිතාලයට ෙගන යන්න ටැක්ටරයක් ෙම් 
ආයතනවල නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාවත්, ජනතා 
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයත්, ඇල්කඩුව ප්ලාන්ෙට්ෂන් සමාගමත් 
කියන ෙම් ආයතන ගැන අමාත්යතුමාෙග් දැඩි අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒකට ෙපොඩි උත්තරයක් ෙදන්නද?   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කියන්න, කියන්න. ඔබතුමා වාෙග් ඉස්ෙකෝෙල් ගිය වැදගත් 

ෙකනකුට අපි අවස්ථාව ෙදනවා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මම පිළිගන්නවා, JEDB එකයි,  SLSPC කියන සමාගම් 

ෙදකම පාඩු විඳිනවා. අවුරුදු ගණනාවක් අර්ථසාධක අරමුදල් 
ෙගවලාත් නැහැ. දැනට ඒ ටික ෙගවන්න වත්කම් තිෙබනවා. 
නමුත් පසු ගිය රජෙයන් JEDB එකට අයිති ඉඩම් අක්කර 100ක 
පමාණයක් නාවලපිටිෙය් පවුලකට දීලා ඒකට නඩුවක් තිෙබනවා. 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් පර්චස් 214ක් සම්බන්ධෙයන් දැනට සුපිම් 
උසාවිෙය් නඩුවක් තිෙබනවා. ඒ ඉඩම ෙවන්ෙද්සි කරන්න දමලා 
තිෙබන අතර, ඒ ඉඩමත් කණ්ඩායමකට ෙහොරට බදු දීලා 
තිෙබනවා. ඒ දීලා තිෙබන්ෙන් වර්ග අඩියක් රුපියල් 6 බැගින්. 
එහි වටිනාකම වර්ග අඩියක් රුපියල් 70ක්, 75ක් ෙවනවා. ෙම් 
වාෙග් දූෂණ, වංචා සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා තමයි ඒ 
ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථසාධක මුදල් ෙගවලා නැත්ෙත්. දැන් ඒවා 
නිවැරදි කිරීමට කියා කර ෙගන යන බව මම ඔබතුමාට 
වගකීෙමන් කියනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
දැන් මම නීති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් case එක  භාර දීලා 

FCID එකට පැමිණිල්ලක් කළ බවත් කියා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒකට සාක්ෂි ෙදන්න මමත් එනවා. ඒකයි මම කියා ෙගන 

ගිෙය්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණා ෙදක පටලවා ගන්න එපා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඉවර කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අහන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, can I say something? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති කාලෙය් රුපියල් මිලියන 

1,800ක් භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගන්න  කැබිනට් පතිකාවක් 
දැම්මා. ඒ මුදල රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාෙව්ත්, ජනවසෙම්ත් අර්ථ 
සාධක අරමුදල් - EPF එක - සහ gratuity ෙගවන්න. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා ඒක අනුමත කරලා රුපියල් මිලියන 
600ක් එව්වා. ඒ රුපියල් මිලියන 600 පසු ගිය ඡන්ද කාලෙය් අපි 
ෙගව්වා. ඒක නිසා  ෙතොණ්ඩමන් මහත්තයාට ඡන්ද 4,000යි 
ලැබුෙණ්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Thank you. Very good. Keep it up. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Now, the balance monies will have to be obtained and 

paid.   
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Very good; ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අන්න ඉස්ෙකෝෙල් ගිය 

වැදගත් ඇමතිතුමන්ලා. ඉස්ෙකෝෙල් යන්න ඕනෑ. ඉස්ෙකෝෙල් 
ගිෙය් නැත්නම් හරි අමාරුයි.  

ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්න ෙදක 
පටලවා ගත්තා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙනොෙගවීම ෙවනම 
කාරණයක්. නාවලපිටිෙය් අක්කර 100ක් දුන්න එක ෙවනම 

කාරණයක්. ඒ ෙදක පටලවා ගන්න එපා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට LRC  එෙකන් නාවලපිටිෙය් ෙබෝහිල් 
වත්ෙතන් අක්කර 100ක් දුන්නා. ඒ ඉඩම ඒ පුද්ගලයන්ට දීලා 
අවුරුදු හතරක් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒ අවුරුදු හතෙර්ම  
අයිතිකාරයන්ට ඉඩමට එන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් මෙග් union  
එක තිෙබන්ෙන්. ඒ ගනුෙදනුව වංචාවක්. ඒ කාරණෙය්දී මමත් 
ඔබතුමා එක්ක ඉන්නවා. මම අවුරුදු හතරක් එන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. අවුරුදු හතරක් එන්න දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙකොළඹ 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් ෙවනත් ඉඩමක් දුන්ෙන්. අපි ඒ වත්තට එන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. හැමදාම කම්කරුෙවෝ දමලා strike  කළා. ඔබතුමා 
ජනවසම ආයතනෙයන් අහන්න. මම සභාපතිවරුන්ට ලියලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ලියුම් බලන්න. ඒ අවිධිමත් ගනුෙදනුවට 
විරුද්ධව අපි හිටියා ඇමතිතුමා. ෙමොකද, මම වතු වෘත්තීය සමිති 
නායකෙයක්. අපි වතු ෙදන්න එකඟ නැහැ ඇමතිතුමා. අපි ඒකට 
විරුද්ධයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අක්කර 100ක් LRC එෙකන් 
දුන්නා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙතත් LRC එෙක් ඒ වාෙග් ෙහොර 
ගනුෙදනු ෙවනවා.  ඒ ආණ්ඩුව කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව කළත් 
වැරැදියි.   

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
පසු ගිය කාලෙය් ෙහොරකමක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඇයි 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙයන් ඒක ෙවනස් කෙළේ නැත්ෙත්? අපි 
ඒක ෙවනස් කරන්න යනවා. ඒක තමයි ෙවනස. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒක පටලවා ගන්න එපා.  ඇමතිතුමා ඒක 

ෙහොරකමක් ෙනොෙවයි.  ඇමතිතුමා ඒෙක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
පුද්ගලයන්ෙග්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I will wind up in a minute, Sir. 

ඒ අයෙග් ඉඩමක් රජයට අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා 1970 
ගණන්වල.   ඒ ෙවනුවට විකල්ප ඉඩම් දීලා නැහැ. ඒ අනුව LRC 
එක දුන්නා, ෙහොඳම VP ෙත් ඉඩම් අක්කර 100ක්.  ඒෙක් වරදක් 
නැහැ. එකම ෙද් තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට ජරා ඉඩමක් 
ෙවනුවට ෙහොඳ ඉඩමක් ලබා දීමයි.  අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා 
ඇමතිතුමා. ඒ නිසා ගනුෙදනුව අවිධිමත් නැහැ. ගනුෙදනුෙව්දී  
වටිනාකම අනුව ඒ ඉඩම් ෙදක සංසන්දනය කරලා නැහැ. හැබැයි, 
ඇමතිතුමා, අපි ඒකට විරුද්ධයි. අපි  ඔබතුමන්ලා එක්ක ඉන්නවා.  
ඔබතුමා FCID එකට යන්න. ඔක්ෙකෝම කරන්න. දැන් FCID එක 
නීතිගත කරන්න ෙන් යන්ෙන්. ඒවා කරන්න, කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා ජනවසම සහ ෙම් ආයතන පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙම් ආයතන 
ෙගොඩගන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මුලසුනට ඇවිල්ලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ගනිමින්, මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ඒ 
අවස්ථාව ලබා දීලා කටයුතු කිරීම ගැන.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කවුද කියන්න, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් ෙකොෙහේද කියන්න, 
ඒ සියල්ල ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා.  ඒ නිසා මම කාලය නාස්ති 
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම් සභාව ෙමෙහයවීම පිළිබඳ ඔබතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු  සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් අය වැය ගැන නැවත වාරයක් 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් අය වැය ෙකෙරහි අපට විශ්වාසයක් 
නැහැ; ෙම් අය වැය ජනතාවාදී අය වැයක් ෙනොෙවයි; ෙම් අය වැය 
අද රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ෙනොමග යැව්වා කියන එකයි. 17 ෙවනිදා 
ගරු ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ,  ගරු විජිතමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමන්ලා එතුමා හමුෙවලා,  19 වැනිදා ෙවනෙකොට 
ෙම් ෙවනස නැවත ඇති කරලා, ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න ෙහොඳ වැඩ 
පි ළිෙවළක් නැවතත් ඉදිරිපත් කරයි කියන කාරණය විශ්වාස 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. විනාඩි 9ක කාලයක් 

ඔබතුමාට තිෙබනවා. 
 
 

[අ.භා. 2.24] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. මහනුවර පෙද්ශෙය් 

මෙග් මිත ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කථා කළාට 
පස්ෙසේ මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සන්ෙතෝෂයක්.  
ෙමතුමා දිගින් දිගට කියාෙගන ආවා ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය 
වැය සම්බන්ධෙයන් අය වැය 4ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා 
කියලා. මම හිතනවා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා 
අවුරුදු ගණනාවක් පාර්ලිෙම්න්තු ආපු මන්තීවරෙයක් හැටියට මීට 
වඩා වගකීෙමන් කථා කරන්න ඕනෑ බව.  අය වැය විවාදයකදී සිදු 
වන්ෙන් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරලා, පසුව ඒ සියල්ල සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා කටයුතු කිරීමයි. 
එෙහම පජාතන්තවාදයක්, යහ පාලනයක් අපි ෙම් රෙට් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. මම දන්නවා, එතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා 
කියලා. එතුමා හිටිය තැනුත් අපි දන්නවා. ෙම් සභාෙව් ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමන්ලා දන්නවා, 
පසු ගිය කාලෙය් තිබූ තත්ත්වය. අෙප් එෙහම පශ්නයක් නැහැ.  
මහින්දානන්ද මන්තීතුමා ගරු මලික් සමරවිකම මහත්මයා ගැන 
කිව්වා; ගරු කබීර් හාෂිම් මහත්මයා ගැන කිව්වා.  විෙශේෂෙයන්ම 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබලා ගණකාධිකාරි පත්වීම් ලැබූ අය, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ඉරාන්  මැතිතුමන්ලා වෙග් අධ්යාපනයක් ලැබූ ෙහොඳ 
දක්ෂෙයෝ තමයි අෙප් පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.  ඇඟිල්ල දික් කරලා, ෙම් 
පැත්ෙත් ෙපන්නූ සෑම ෙදනා ගැනම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙව්  
දක්ෂෙයෝ, විනීත මහත්වරු කියලා.  ඔබතුමාට එෙහම 
ෙගෞරවෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් පිරිසක් ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්නවා.  ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ.  ගරු මන්තීතුමනි, 
ඒකාධිපති වියරුෙවන් කියාකරන නායකෙයෝ ෙම් පක්ෂෙය් නැහැ.  
මන්තීතුමා දන්නවා, මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ අය වැය 
ෙයෝජනාවලට අපටත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
කියලා.  ෙනොෙයක් විට ඒවා ජනතාවෙග් සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරලා, ජනතාවෙග් අදහස් ලබාෙගන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  
ඒක තමයි පජාතන්තවාදය.  කවුරු හරි ඉදිරිපත් කරන එකක් 

බදාෙගන, ඒ ගැන මාසයක් කථා කරලා ඒක අනුමත කරන එක 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙවනස්කම් සිදු වුණා නම්, යම්කිසි 
පාෙයෝගික අවස්ථා උදා වුණා නම්, ඒක තමයි අපි ෙම් රෙට් ලබා 
ගත්ත ජයගහණය.  ෙම් යහ පාලනෙය් පජාතන්තවාදෙයන් අපට 
ඒ හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 

ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා ෙහොඳ වැඩකාරෙයක්,  එතුමා 
ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබලා,  ව්යාපාර කරලා තිෙබනවා කියලා 
මහින්දානන්ද මන්තීතුමා  කිව්වා. එතුමාෙග් කියාකාරිත්වෙයන් 
තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය ලැබුෙව්.  ඒ වාෙග්ම 
තමයි කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා ගැනත් කිව්වා. එතුමාට විශාල කාර්ය 
භාරයක් තිෙබනවා.  එතුමා  සභාපතිවරු මාරු කරන්න කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුණා 
වාෙග් එෙහම පාලනයක් අෙප් පක්ෂෙය් නැහැ; ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
නැහැ.  විෙශේෂෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමා යම් ෙදයක් පකාශ 
කෙළොත්, ගරු අගමැතිතුමා යම් ෙදයක් පකාශ කෙළොත් අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීමක්]  ඔව්. ගරු මන්තීතුමා පැහැදිලි 
කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම කිව්ෙව්, ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන 

ආයතන තුනක එතුමා පත් කළ යුතු සභාපතිවරු මුදල් ඇමතිවරයා 
විසින් පත් කළා කියලා. ඒක වැරැදියි.  මම කිව්ෙව්, ඒක ගරු 
ඇමතිතුමාට කරපු අසාධාරණයක්.  ඒකයි මම පැහැදිලි කෙළේ.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා එෙහම පශ්නයක් නැහැ.  දින 100ක් තුළ අෙප් 

ආණ්ඩුවක් තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] මට ඉතා ෙපොඩි කාලයක් 
ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. මම උත්තරයක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  
මට විනාඩි 9යි තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමාට කථා කරන්න විනාඩි 25ක් 
හම්බ වුණා. ඒ ෙවලාෙව් දින 100 තුළ අමාත්යවරු පත් වුණා. 
අමාත්ය ධුර ෙවනස් වුණා. එෙහම ෙවනස් වුණු, ෙවනස් වුණු 
විධියට අපට සභාපතිවරු මාරු කරන්න බැහැ. ඔබතුමා දැන 
ගන්න අෙප් පවුල්වල යාළුවන්, අයියලා, මල්ලිලා ෙනොෙවයි 
දැම්ෙම්. සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ගත්ෙතොත් සියයට 99ක්ම අපි දැම්ෙම් 
සුදුසු පුද්ගලයන්. අෙප් අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත්, ඉන්දිරා මල්වත්ත 
මැතිනිය EDB එෙක් Chairman විධියට අපි දැම්මා. ඒ තනතුරට  
සිටිය සුදුසුම පුද්ගලයා අපි පත් කෙළේ. අපි යාළුවන් පත් කෙළේ 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි BOI එක. ඒ වාෙග් තව ආයතන 
තිෙබනවා.   

සියලු ෙදනාම සාකච්ඡා කර සුදුසු පුද්ගලයන්ව තමයි ඒ 
සභාපතිවරු වශෙයන් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් 
පුද්ගලෙයෝම දමන්න ඕනෑ කියලා අෙප් පක්ෂෙය් න්යාය පතයක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙවත් එෙහමයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා යන සියලු ෙදනාම කථා 
කරලා පත්වීම් ලබා දීලා  තිෙබන්ෙන් ඉෙගනුම අනුව; සුදුසුකම් 
අනුව සුදුසු පුද්ගලයන්ටයි. එය ඔබතුමන්ලා අගය කරන්න ඕනෑ. 

එතුමන්ලාට අවශ්ය කවුරුන් ෙහෝ පුද්ගලෙයක් පත් කරගන්න 
බැරි නම්, ඒකට යම් කිසි ෙහේතුවක් ඇති. ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් සියලු ෙදනාම කථා කරලා සාකච්ඡා කරලා- [බාධා 
කිරීම්] නැහැ. මම කිව්ෙව්, සියයට 99ක් කියලා. [බාධා කිරීම්] ඒක 
තමයි, සියයට 99ක් කිව්ෙව් ඒකයි. සියයට- [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉන්නවා. නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් ලියුමක් නැතිව ෙමතුමාට රැකියාවලට දමන්න බැරි 
වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමතුමා, ලියුමක් යවලා තිෙබනවා නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමාට. එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා,"ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
කට්ටිය දැම්මාට කමක් නැද්ද?" කියලා. මම ඒ ලියුම 
ෙපන්වන්නම්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමනි, ගරු ෙරෝහිත 

අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම සඳහන් කළ නිසා එතුමාට 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මෙග් මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා වරාෙය් රැකියාවන් 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙගත්, නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාෙග්ත් නම සඳහන් කරලා කරුණු කිව්වා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම වුණාද, නැද්ද කියලා කියන්න. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
කිසිම දවසක - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම වුෙණ් නැද්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇමතිවරයා හැටියට මෙග් වගකීම 

මම ඉටු කළා. හැබැයි,  වරාෙය් දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව නම්, 
එහි සෙහෝදර සමාගම් දැන් හැදිලා තිෙබනවා කියලායි අපි 
කියන්ෙන්. ඒ බව දැන් ෙපෙනනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට අභිෙයෝගයක් කළා. ඔබතුමා 

විසින් නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලියුමක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, "ෙම් කට්ටියට රැකියා ලබා දුන්නාට කමක් නැද්ද 
මන්තීතුමනි" කියලා. මා ළඟ ඒ ලියුම තිෙබනවා.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
කිසිෙසේත්ම නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මා ඔබතුමාට අභිෙයෝගයක් කරනවා. එෙහමනම්, ඔබතුමා 

ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, මම වැරැදි නම් මම 
ඉල්ලා අස්ෙවනවා. මම ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
තිෙබනවා නම් සභාගත කරන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සභාගත කරන්න මම දැන් ෙගන ආෙව් නැහැ. මම පසුව එය 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටි 
නිසයි මම එම අභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙබෝක්කු කටා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  මන්තීතුමනි
-[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරන අතරතුර ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න යම් මන්තීවරෙයකුෙග් 
නමක් සඳහන් කළාම ඔහුට ඒ ෙවනුෙවන් පතිඋත්තර දීෙම් 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම බැහැ කිව්ෙව් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක තමයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ නිසා, ඔබතුමා දැන් කියපු කාරණා ෙවනුෙවන් එතුමා 

නැඟිටලා ඉල්ලීමක් කළාම, එතුමාට නැවත වතාවක එයට 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න සිදු ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමා- 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මෙග් කථාව මම පාලනය කරන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ඔබතුමා සභාව හසුරවන්න. මෙග් කථාව ඔබතුමා හසුරවන්න එපා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නැහැ. මම එෙහම කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒ ෙවලාවට කථාව ඒ පැත්තට ෙදන්න. 

එච්චරයි.  [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මට ෙදන්න- 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්න ගිෙය් නැහැ. මම 

ඔබතුමාට පකාශ කරමින් සිටිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයක්ට- 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි. ඒක මම දන්නවාෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා වාෙග්ම කාලයක් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 Order, please!  You wait till I finish my submission. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉඳගන්න. මම ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරනවා.  
I am ordering you to sit down.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Why should I sit down?  I will be standing and 

listening to you. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
I am giving you the second warning.  You should sit 

down.   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Why should I sit down?  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Because I am speaking.  I am addressing the House 

now.  
 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I will listen to you standing.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, you sit down and listen to me. No. I am ordering 

you to sit down!  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I will not sit down. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
For the third time, I am ordering you to sit down.  

Otherwise, I will have to forcefully remove you.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I am on my feet. You cannot remove me. If I am 

mentioning any name, that Member has a right to answer. 
But you do not have to tell me what I should say.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, I never did so. What I said is, if you mentioned 

the name of any Member who is present here, he has a 
right to speak.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
So, I never objected. I gave that right.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
So, let him make his submissions then.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
So, I gave his right. Why are you disturbing me?  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, I am not. 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
He wanted to answer.  I did not object. Then, I said 

that I challenge him. - [Interruption.]  Hon.Member, you 
were not there. I was talking to the Hon. Rohitha 
Abeygunawardana, not to you.-[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Senasinghe, continue your submissions.  Do not 

drag in names.  Go ahead with your speech. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, let me speak. ගරු සභාපතිතුමාෙගන්   මම විෙශේෂෙයන්ම 

ඉල්ලා සිටිනවා මෙග් කථාව කරන්න අවසර ලබා ෙදන්න කියලා. 
මම නීති රීතිවලට අනුකූලව කථා ෙනොකෙළොත් මට ඒ ගැන 
හඟවන්න.  මෙග් කථාව කරන විට බාධා කරන්න එපා කියලා මම 
ඉතාමත් කරුණාෙවන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අපි කාටවත් නරක විධියට අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
මන්තීවරයකුට යම් කිසි ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒක 
ඉතා සංයමෙයන් යුතුවයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එවැනි ෙචෝදනාවක් 
ඉදිරිපත් කළාම එතුමාට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම්, ඒ 
පිළිතුර ලබා දීම එතුමාෙග් වගකීමක් ෙවනවා. මම එතුමාට බාධා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වුණාට මට අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ, මෙග් 
කථාව කර ෙගන යන්න. මෙග් කථාව හසුරවන්නවත්; මෙග් 
කථාව ෙම් විධියට කරන්නත් කියලා කාටවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් වීමට  හැකියාවක් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  අපි ෙමවර අය වැය රෙට් ඉදිරි ගමන ගැන 
හිතලයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් ෙපෞද්ගලික ඕනෑ එපාකම් ඉටු කර ගන්න- 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have only two more minutes.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you. අෙප් ෙපෞද්ගලික ඕනෑ එපාකම් ඉටු කර ගන්න 

ෙනොෙවයි, ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] Thank 
you very much.  මට විනාඩි ෙදකක් ලැෙබනවා, අර පැත්ෙතන්. 
මම ඔබතුමා ගැන පුදුම වන්ෙන් ෙම්කයි.   ඔබතුමා කිව්වා, "I am 
one-master dog" කියලා. හැබැයි, අද ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් 
නායකයා වශෙයන් ඉන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. 
ෙමවර අය වැය අනිවාර්යෙයන්ම එතුමාෙග් අය වැයක්. 
අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මම  "one-master dog" කියා සුජීව 

ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමාත් එක්ක කිව්වා. අෙනක තමයි, "ෙමවර අය 
වැය අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් අය 
වැය ෙන්, ඇයි විෙව්චනය කරන්ෙන්" කියලා ඇහුවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙමයයි.  එතුමාෙග් අදහස් එකක්වත් 
ෙම් අය වැෙය් සඳහන් ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි. Thank you very much. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. පැහැදිලියි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මිස 

ඔබතුමා ෙනොෙවයි. එතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් එතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරාවි. එවැනි ෙචෝදනාවක් 
එතුමාට නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට දැන් කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඉතාම සංයමෙයන් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
තිෙබන අමාරුව එතුමාට නැහැ. ඔබතුමා ඔය අසත්යක් කියන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපට අමාරුයි තමයි. එතුමා අෙප් ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින් 

අමාරු නැද්ද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අමාරු නම් එන්න ෙකෝ. ඇවිල්ලා ඉඳගන්න ෙකෝ එතුමාත් 

එක්ක. [බාධා කිරීමක්] එතුමා එක්ක ඉඳගන්න ෙකෝ. ඒකද 
ඔබතුමා කියන්න හැදුෙව්. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

ඉඳගන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා තමයි නායකයා, එතුමා තමයි පක්ෂෙය් සභාපති කිය 

කියා, ෙමතැනට ඇවිල්ලා එතුමාට විරුද්ධව කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, කථාව කරෙගන යන්න. තවත් 

විනාඩියක්වත් ඔබතුමාට නැහැ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙමෙහම බාධා කරද්දී, අර 

ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට කියපු ෙද්ම ඔබතුමා 
ෙමතුමාටත් කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, එතුමා ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් සභාපති 
හින්දා, ඔබතුමාෙග් නායකයා හින්දා එතුමා එක්ක එකතු ෙවන්න. 
ෙබොරුවට එහාට ෙමහාට ගිහිල්ලා විෙව්චනය කරලා හරි යන්ෙන් 
නැහැ ෙන් ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් උත්තර ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඉඳගන්න. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමා අද අය 
වැය විවාදයට අදාළ අමාත්යාංශ ගැන කිසි ෙදයක් කථා කෙළේ 
නැහැ. මන්තීවරුන්ෙග් නම් ටිකක් සඳහන් කරපු එක විතරයි 
ඔබතුමා කෙළේ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය දැන් අවසන්. [බාධා කිරීමක්] කාලය අවසානයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please give me half a minute.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 Do not drag in names.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා මෙග් නම කිව්වා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙනක් අතට, ඔබතුමා නුවණක්කාරයා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා මෙග් නම කිව්වා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] Do not disturb me. 

My Friend, please sit down.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, කරුණාකර 

ඉඳගන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා, ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, "ඉෙගනගත්තා නම් ඔෙහොම 

කථා කරන්ෙන් නැහැ." කියලා. එෙහම කියලා ඔබතුමා ෙම් 
පැත්තට බණිනවා. හැබැයි ඒ වැෙඩ්ම ඔබතුමාත් කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා මෙග් නම කිව්වා ෙන්.    

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඕක තමයි කියන්ෙන්, එකම මල්ෙල් එකම ෙපොල් කියලා. ඒ 

හින්දා අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, හැබැයි 
නුවණක්කාර ඔබතුමා කිව්වා, 2 පාස් වුණු අයත් ෙම්කට ඇවිල්ලා 
කියලා. බැරි ෙවලාවත් කිව්ෙවොත්, 8 පාස් අයට විතරක් එන්න 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම නම් ෙගොඩක් මන්තීවරු විශාල 
අමාරුවක වැෙටනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ෙරොත්ත පිටින් 
set එකක් එළිෙය්. මා හිතනවා එය එතරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි 
කියලා. මා හිතන විධියට, ඉෙගනීම වැදගත් වන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි අෙප් නායකයන්, අෙප් අගමැතිතුමා, අෙප් ඇමතිවරුන්, 
අෙප් මන්තීවරුන් ඇතුළු සියලුෙදනා ඉතාම සුපරික්ෂාකාරිව රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. කරුණාකර ඔබතුමන්ලා  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් එක්ක -ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයාත් එක්ක- එකතු 
ෙවලා ෙම් අය වැයට -අපට- සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා. ගරු 

අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 2.34] 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත්, අෙප් ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ අමාත්යතුමාත් කථා කිරීෙමන් අනතුරුව ෙම් අමාත්යාංශ 
ෙදක පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන. විෙශේෂෙයන් මා 
කියන්න කැමැතියි රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙහවත් 
අෙප් ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයත්, රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය වන කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශයත් ලංකාෙව් ආර්ථිකයට දැවැන්ත 
දායකත්වයක් ෙදන අමාත්යාංශ ෙදකක් බව. කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ඇතුළත් කර තිෙබන 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, ආයතන අතරින් විශාල සංඛ්යාවක් 
බංෙකොෙලොත්භාවයට -defunct- පත් වූ, ඈවර කරන්න තිෙබන, 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් ෙගවමින් 
ආණ්ඩුව විසින් රකිමින් තිෙබන ආයතනයි. එවැනි ආයතනයි ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අතට ලැබී තිෙබන්ෙන්. එවැනි 
ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  

1994දී මා ජී.එල්. පීරිස් හිටපු අමාත්යතුමාෙග් ෙල්කම්වරයකු 
විධියට වැඩ කරපු කාලෙය්ත් ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් වසා දැමිය 
යුතු වූ ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් තිබුණා.  සම්පූර්ණෙයන් කිසිම 
වැඩක් කරන්ෙන් නැති, ෙබෝඩ් ලෑලිවලට පමණක් සීමා ෙවලා 
තිෙබන ආයතන 36ක් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට, ෙම්වාෙය් 
competent authority ෙකෙනකු විතරයි ඉන්ෙන්. ඒ පුද්ගලයා 
ඇවිල්ලා ඒ ආයතන ටික ගැන බලා යනවා. නමුත් ෙමොකවත් 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
වාෙග් ආයතන තබා ගන්නවාට වඩා ඈවර කරන එක වටිනවා 
කියා. ෙමොකද, ෙම්වාෙය් ෙසනඟත් නැහැ. කවුරුවත් වැඩ 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. පඩි ෙගවලා තබාෙගන ඉන්න competent 
authority ෙකෙනකු තමයි ඒ ආයතනවලට පත් කර තිෙබන්ෙන්. 
නැවත ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා 
ෙකොෙහොමද ෙගොඩ ගන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව අපි හැම 
ෙකෙනකුම විශාල උනන්දුවකින්, උෙද්යෝගයකින් කටයුතු 
කරනවා.  

මට මතක විධියට හිටපු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යවරයා 
විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක අය වැය කථාවකදී පකාශ 
කළා, පාඩු ලබන ආයතන විධියට හඳුනා ගත් කිසිම ආයතනයකට 
ඊට පසු අවුරුද්ෙද් ඉඳලා මුදල් ලබා දීමක් කරන්ෙන් නැහැ, 
ආදායම එකතු කර ෙගන ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යාෙම් වග 
කීම ඒ ආයතනවලට පවරනවා කියලා. හැබැයි ඇත්ත වශෙයන්ම 
වුෙණ්, ඒ ආයතන වහන්න විධියක් ෙනොමැතිව, නැවතත් ඒවා 
පවත්වා ෙගන යාමට අවශ්ය කරන කටයුතු ටික සිද්ධ වීමයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් මට්ටමක තිබුණු සමහර 
ආයතනවලට පත් කරපු සභාපතිවරුන්, සමහර නිලධාරින් නිසා ඒ 
ආයතන ෙම් සමාජයට තවත් විශාල බරක් බවට පත් වුණා.  

මම අහන්න කැමැතියි, එතෙකොට අපි ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් ගන්නා බදු මුදල්වලින් ෙම් රට ඉදිරියට අර ෙගන 
යන්ෙන් කියලා. ෙම් හැම ආයතනයකටම ෙගවන හැම ශත 

පහක්ම අපි අෙනක් පැත්ෙතන් බදු මුදල් විධියට ජනතාවෙගන් 
එකතු කර ගන්නවා. ඒ ආයතනවලට පත් කරන සභාපතිවරුන්ෙග් 
වැටුප් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් අෙප් අහිංසක අම්මලා 
තාත්තලාෙග් බදු මුදල්වලින්. බදු මුදල් විධියට එකතු කර ගන්නා 
ෙම් සල්ලි ටිෙකන් තමයි අර පාඩු ලබන ආයතනවල පාඩු 
පියවලා, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන කටයුතු ටික කරන්න ඉඩ දීලා, 
ඉදිරි අවුරුද්දටත් අය වැෙයන් සල්ලි ෙවන් කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු විධියට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාව විධියටත් අපි සියලු ෙදනාටම වග 
කීමක් තිෙබනවා, ෙමවැනි ආයතන සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි 
කියාදාමයක් ඇති කරන්න.  

"ෙකෝප්" එෙක් අවුරුදු නවයහමාරක් කටයුතු කරපු ෙකෙනක්, 
මම. ඒ කැඳවපු සමහර ආයතනවල තිබුණු පශ්න දිහා බැලුවාම ඒ 
ආයතන පවත්වා ෙගන යනවාට වඩා ෙහොඳයි වසා දැම්මා නම් 
කියලා අපි සමහර තැන්වලදී කිව්වා. සමහර ආයතනවල 
පධානීන්ට අපි කිව්වා, ඒ ආයතන වසා දමන්න කියලා. ඒ ෙවන 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුෙව් මුදල්වලින් ඒ තරම් දැවැන්ත 
මුදලක් ඒ ආයතනවලට වියදම් කරනවා; නමුත් ඒ ආයතනවල 
කිසිම පගතියක් නැහැ; අනාගතයක් නැහැ; ඒ ආයතනවල ෙසේවය 
කරන නිලධාරින්ටත් අනාගතයක් නැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිබුණු තත්ත්වයක් අපි දැක්කා.   

පසු ගිය කාල වකවානුව ගත්තාම දවස ගණෙන් පාඩු ලබපු 
ආයතන විධියට තමයි ඒ ආයතන තිබුෙණ්. ඒවාට අදාළ ගැසට් 
පත ඇතුළු  ඔක්ෙකෝම විස්තර අෙප් ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, ඒ ආයතන 
පිළිබඳව නිවැරදිව තක්ෙසේරු කරලා, ෙම් රටට බරක් ෙවලා 
තිෙබන, ෙබෝඩ් ලෑලිවලට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබන ආයතන 
ටික ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් එක පැත්තකින්  ෙහොඳයි කියා. 
ඊට අමතරව පාඩු ලබන ආයතන සම්බන්ධව දැන් එතුමා විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන යනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, 
අලුත් ආයතන පධානීන් පත් කරලා, ඒ ආයතන පවත්වා ෙගන 
යාම සඳහා ඔවුන්ට විශාල වැඩ ෙකොටසක් භාර දීලා තිෙබන බව.  

අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා, 
ෙම් ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාට එතුමා විරුද්ධයි කියලා. 
1994 වර්ෂෙය්දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත් 
බලයට එනෙකොට කිව්වා, කිසිම ආයතනයක් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි ලංකාෙව් තිබුණු ෙහොඳම ආයතන 
හතළිස්නවයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තමයි එතුමිය අවසාන 
වශෙයන් ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් බලයට පත් වුණාම කිව්වා, එක 
ආයතනයක්වත් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 
හැබැයි එතුමාෙග් පාලනය කාලෙය්දීත් ලංකා ෙහෝටල් සංස්ථාව 
ඇතුළු ආයතන දහයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. ඒ පිළිබඳව අපි 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දිගින් දිගටම පශ්න කළා. 
ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා කියපු ආයතන. 
නමුත් ඒවා ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Hon. Minister, Ceylon Hotels Corporation was bought 
by Sanjeev Gardiner. Then, the Minister of Tourism was 
the Hon. Anura Bandaranaike and the Hon. (Dr.) Sarath 
Amunugama was the Minister of Finance. That was the 
time we sold it and I was one of the people who were 
involved in it.  
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ආයතන තව ගණනාවක් තිබුණා. ආයතන 

දහයකට අධික සංඛ්යාවක් තිබුණා. Ceylon Hotels Corporation 
එක ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග් ආයතන දහයක් තිබුණා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල, ෙසෝමාවතිය 

වෙට් තිබුණු ඉඩම් ආදී ෙගොඩාක් ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය වුණා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව පිළිබඳව මම දිගින් 

දිගටම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. ඒ පිළිබඳව කථා කළ හැම 
ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව්, "නැහැ, කිසිම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ" 
කියලායි. හැබැයි අන්තිමට ඒකත් ඉඩම පිටින්ම විකුණලා දැම්මා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අවසාන වශෙයන් සිද්ධ වුෙණ්, ඒ කියපු ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම් 

ආණ්ඩුව විධියට අපිට ෙම් කිසිම ආයතනයක් වසා දැමීමට කිසිම 
වුවමනාවක් නැහැ. හැබැයි, යම් කිසි විධියකින් ෙම්වාෙය් 
පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළේ 
නැත්නම්, ඔවුන්ට විශාල වශෙයන් ෙනොපියවූ ණය තිෙබනවා නම්, 
ඔවුන් ෙම් ආයතන ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියාත් 
අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතන අතුරින්, ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය -SriLankan Airlines - විශාල වශෙයන් පාඩු පිට 
පාඩු ලබමින් තමයි, එහි කටයුතු කරෙගන ගිෙය්. ෙමම ආයතනය 
තවදුරටත් පාඩු පිට අරෙගන යනවාද, නැත්නම් අපිට පුළුවන් ෙද් 
කරනවාද කියා අප කල්පනා කළ යුතුයි. ඉතිහාසෙය්දීත් අපි දිගින් 
දිගටම ෙම් ගැන කථා කළා. මිහින් ලංකා වාෙග් රටට බරක් වුණු 
ආයතන පටන් ගන්න ෙකොටත් අපි කිව්වා, ෙම්ක වැරදියි කියා. 
ඒවා පවත්වා ෙගන යනෙකොටත් අපි කිව්වා, ෙම්ක වැරදියි කියා. 
එක එක ආයතනවලින් අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙමම 
ආයතනවල විශාල පාඩුවක්, දැවැන්ත අලාභයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, මිහින් ලංකා ආයතනය 
2006-2007 කාලෙය්දී, රුපියල් මිලියන 195ක පාඩුවක් ලබා 
තිෙබනවා. එය 2014-2015 වනවිට රුපියල් මිලියන 1,483ක් වැනි 
දැවැන්ත පාඩුවක් ලබා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමම ආයතනය, 
විශාල පාඩුවක් ලබා තිෙබන ආයතනයක්. නමුත් දැන් වනවිට ඒ 
තත්ත්වය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ආයතනය 2012-2013 
කාලෙය්දී රුපියල් මිලියන 3,293ක පාඩුවක් ලබා තිෙබනවා. 
2013-2014දී එය රුපියල් මිලියන 2,591ක් දක්වා අඩු වුණා. ෙම් 
ෙවනෙකොට -2015 ෙවන ෙකොට- එම පාඩුව රුපියල් මිලියන 
1,483ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ආයතන දිගින් දිගටම පාඩු 
ලබන ආයතන බවට පත්  ෙවන ෙකොට, ෙම්වා රටට අවශ්යද, නැද්ද 
කියා තමයි මිනිසුන් කල්පනා කරන්ෙන්. එක airline එකක්  
තිබුණු ලංකාවට airlines ෙදකක් ෙගනැල්ලා ඒ කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් ලැබූ විශාල පාඩුව, රටක් විධියට අපි අත් දකිමින් 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මම බැංකු ක්ෙෂේතය ගැනත් කථා කරන්න කැමැතියි. 
අෙප් තිෙබන පධාන බැංකු වන Bank of Ceylon, People’s 
Bank, National Savings Bank වාෙග් බැංකු තුළින් අපි ෙම් කාල 
වකවානුව වනවිට විශාල පගතියක් ලබා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 
අපි දැක්කා, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ලංකා පුත සංවර්ධන 
බැංකුව තුළ පශ්න ගණනාවක් සිදු ෙවලා තිබුණු බව. මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් 
කළා. ආයතන ගණනාවකට මුදල් දීලා තිබුණා. සමහර 
ආයතනවලට කිසිම ඇපයක් නැතුව රුපියල් මිලියන 75, 100 
ලබා දී තිබුණු අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් ආයතන පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක දිගින් දිගටම ඇති වුණු 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

ඊළඟට, සෙතොස ආයතනය ගැනත් වචනයක් සඳහන් කරන්න 
මම කැමැතියි. සෙතොස ආයතනය ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනයක්. 
ඇත්තටම ෙම් ආයතනය තුළත් පසු ගිය කාල වකවානුෙව් 
business එක ෙකරුණා. එකම පුද්ගලෙයක් වටා තමයි, ෙම් 
සියල්ල සිද්ධ වුෙණ්. ඒ පුද්ගලයා තමයි, සියල්ල සිද්ධ කෙළේ. 
සභාපතිවරයා නැත්නම් කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියා. එම ආයතනය තුළ කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබුෙණ් නැහැ. එම ආයතනෙය් විශාල ෙවළඳාමකුත් සිද්ධ වුණා. 
හැබැයි, අනිත් පැත්ෙතන් විශාල පාඩුවකුත් සිද්ධ වුණා. දිගින් 
දිගටම දවස ගණෙන් ෙම් ආයතනෙය් පාඩු සිද්ධ වුණා. මාසයකට 
රුපියල් මිලියන 300ක, 400ක ෙවළඳාමක් සිද්ධ ෙවනවා. 
රුපියල් මිලියන 300ක වියදමක් යනවා. නමුත්  මිලියන 150ක 
විතර ලාභයක් තමයි, ෙමම ආයතනය ෙහමින් ෙහමින් ලබා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසාම, දිගින් දිගටම ආයතනත් එක්ක බද්ධ වුණු, ඒ 
ආයතන සමඟ ෙකෝටි ගණන්වල වගකීම් සහිතව තමයි, ෙම් 
ආයතනය පවත්වා ෙගන ගිෙය්. මම ඊෙය් ෙපෙර්දා පඬුවස්නුවර, 
ෙහට්ටිෙපොළ සෙතොස ආයතනයට ගියා. එහි බඩු තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්ත කථාව ඒකයි. ඒ නිසා මම ඒ ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි. මම ගරු ඇමතිතුමාටත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. 
ඒ නිසා මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ගැනත් ෙසොයා 
බලන්නය කියා.  

අද වනවිට සෙතොස ආයතනයට සභාපතිතුමා ඇතුළු අලුත් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් ෙවලා සිටිනවා. ඉතාම ෙහොඳ, 
ශක්තිමත් නිලධාරි පිරිසක් පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිලධාරින් පත් කරන්න කලින් ඉතාම වැදගත් විධියට master 
plan එක හදලා, එම නිලධාරින්ට එය භාර දීලා දැන් ඉතා 
කමානුකූලව සෙතොස ආයතනය පවත්වා ෙගන යෑමට ඇමතිතුමා 
ෙලොකු නායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න 
කැමැතියි, අපි ආණ්ඩුවක් විධියට මිල අඩු කළ භාණ්ඩ ටික ෙම් 
සෙතොස හරහා ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් අෙප් - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 

මැතිතුමාෙග් විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. මට ඒ කාලයත් 
ගන්න කියා කිව්වා. ඉඩ තිෙබනවා නම් -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කඩා වැටී තිබුණු ආයතනය අප දැන් ෙහමින් ෙහමින් 

කමානුකූලව ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
ආයතනය ශක්තිමත් කර ලාභ ලබන තැනකට ෙගෙනන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් හැම භාණ්ඩයකටම 
ෙම් ආයතනය විවෘත කරන එක ෙනොෙවයි, අප කළ යුත්ෙත්.  

අඩුවට ෙදන්න පුළුවන් එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙවන් මිල අඩු 
කළ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ටික අෙනක් ආයතනත් එක්ක රණ්ඩු 
කරන්ෙන් නැතිව, සෙතොස ආයතනය තුළින් ගන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් සකස් කර තිෙබනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදින් අමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන කර්මාන්ත 
හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය  තුළින් ඉන්දියාව සමඟ ඇති කර 
ගන්න ගිය ගිවිසුම් අපි දැක්කා. ඒ ගිවිසුම්වල අපට අවාසිදායක 
තත්ත්වයක් සමහර තැන්වල ඇති ෙවලා තිබුණු බව අපි දැක්කා. ඒ 
නිසා තමයි, සීපා ගිවිසුම ඇතිෙවයි කියලා විශාල භීතියක් රට තුළ 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි කැබිනට් මණ්ඩලය විධියට පැහැදිලිව 
ෙම් සම්බන්ධව  සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. සීපා  ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්න ෙනොෙවයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්.  මලික් 
සමරවිකම මැතිතුමා විවිධ කාණ්ඩ එක්ක, විවිධ ආයතන එක්ක, 
විවිධ නිලධාරින් එක්ක ෙම්  සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක්  සාකච්ඡා 
පවත්වමින් යනවා.  ගිය වර  ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කරන්න ගිය 
ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම සම්බන්ධ යම් පශ්න ඇති වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව්  අපට කරන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු ටික 
අපි කළා. ඉන්දියාෙව් මධ්යම ආණ්ඩුව එකඟ වුණා ඒ කටයුතු ටික  
කරන්න. හැබැයි, පාන්ත ආණ්ඩුවලට ඒ ගැන විශාල පශ්න 
තිබුණා. අපි භාණ්ඩ අරෙගන යෑෙම්දී බදු පිළිබඳ නිදහස 
ඉල්ලනෙකොට, ඒ පාන්ත ආණ්ඩුවලින් අපට සම්පුර්ණ 
සහෙයෝගයක් ෙනොලැබීම තුළ තමයි  ෙම්  ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම 
පශ්නයක් බවට පත් වුෙණ්. අද ගරු ඇමතිතුමා ඇෙමරිකාව, චීනය, 
ජපානය යන රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අලුත් ද්විපාර්ශ්වික 
ගිවිසුම් ඇතිකර ගන්න යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවා.  

ෙම් අය වැයට ෙචෝදනා ගණනාවක් ඇවිල්ලා තිබුණා. පසු ගිය 
දවස්වල අපි විවිධ පාර්ශ්ව -ෛවද්යවරුන්, රාජ්ය ෙසේවකයන්, අෙප් 
ආදරණීය ජනතාව-  එක්ක කථා කරන ෙකොට අය වැය සම්බන්ධ 
පශ්න ගණනාවක් ඔවුන් අපට ඉදිරිපත් කළා. ඒවා  සම්බන්ධෙයන් 
අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරලා, ඊෙය් ෙවනෙකොට අෙප් 

අගමැතිතුමා  ෙම් අය වැෙය් තිබුණු යම් යම් කාරණා පිළිබඳ පශ්න 
අඩු කරෙගන කියාත්මක කරන්න අවශ්ය තීරණ ගත්තා. එක 
පැත්තකින් අපි ආදායම ලබන්න ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන් තිෙබන 
පශ්නවලට අපි  විසඳුම් ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් වාහන පිළිබඳ පශ්නය ගත්තාම,  ගිය මාසෙය් 
විතරක් වාහන 60,000ක් ලංකාවට ඇවිත් තිෙබනවා. අද අපි 
පා රවල යනෙකොට  යන්න බැරිව පැය ගණනක් එකම තැන හිරවී 
සිටින  තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ කාරණය අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් එදිෙනදා කටයුතු කර ගැනීමට පවාහනය අත්යාවශ්ය  
කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි කඩුෙවල සිට 
ෙකොළඹ දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගයක් -කණු උඩ සකස් කරන 
මාර්ගයක්-  හදන්න ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබන්ෙන්. එවැනි වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් 
අපි කියාත්මක කරනවා.  ෙම්  පශ්න ඇතුෙළේම තමයි අය වැයක් 
සකස් කරන්න ෙවන්ෙන්.  අය වැයකදී සමහර  ෙද්වල මිල වැඩි 
ෙවනවා. සමහර ෙද්වල මිල අඩු ෙවනවා. සමහරවිට සමහර 
කාරණාවලට නීතිරීති,  තිරිංග දමන්න ෙවනවා. සමහර ඒවා 
නිදහස් කරන්න ෙවනවා.  ඒ නිසා විපක්ෂෙයන් ෙචෝදනා එනවා.  
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ අපි  විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් කෙළේ 
ඒක තමයි. අය වැයක් ෙගනාවාම, ඒකට විරුද්ධව ගහන්න 
තිෙබන ෙකොටස් ටික අරෙගන ගහන එක තමයි අපිත් කෙළේ. 
නමුත්  ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙම් ඇති වුණා වාෙග් තත්ත්වයක් මම  
දැකලා නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මමත් දැන් අවුරුදු ගණනක 
සිට ඉන්නවා.  මාසයක් ඇතුළත  ජනතා  හඬට කන් දීලා අය 
වැයට  සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ  ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
ගරු ෛමතීපාල  සි රිෙසේන ජනාධිපතුමාෙග්ත් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගැමතිතුමාෙග්ත් ආණ්ඩුවය කියන එක මම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්න  කැමතියි.  අපි ඒ ජනතා හඬට  සවන් ෙදමින්, 
ඒ අය සමග කථා කරමින් ඉදිරියට යනවා.  

විපක්ෂෙය් මන් තීවරුන් අය වැය කථාව අවසානෙය්  කියපු 
කථා අපට මතකයි.  විශාම වැටුප කපා දැමු ආණ්ඩුවක්,   ජනතා  
සහන කප්පාදු කරපු ආණ්ඩුවක්  විධියට  තමයි  ඒ අය අදහස් 
දැක්වූෙය්. නමුත් දැන් ෙම් ෙවනෙකොට අපි ජනතා හඬටත් 
ඇහුම්කන් ෙදමින්, ඒ හඬට අනුව  කමානුකූලව  අෙප් කියාදාමය  
ෙවනස් කරමින්  ජනතාවටත් සහන ලබා ෙදන වැඩපිළිෙවළක් 
ඇති කර ෙගන යනවා. 

අද අපට රාජ්ය ෙසේවය සඳහා විශාල වැටුපක් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවනවා වාෙග්ම, තව අවුරුදු දහයක් යනකාට විශාම වැටුප   
ෙගවා ගන්නට බැරි ෙවන තැනකට  රාජ්ය තන්තය පත්ෙවනවා. 
ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන පධාන පශ්නය. එය  යම්  
විසඳුමක් ලබා දිය යුතු කාරණාවක් නිසා තමයි  විශාම වැටුපට 
දායක මුදල් ලබා ගන්නා  කමය කියාත්මක කරමු කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කිව්ෙව්.  1971දී  ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා තම අය 
වැය කථාෙව්දී  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කිව්වා. ෙම් 
රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන් විශාම වැටුපට දායකවන කමයක් හැදුෙව් 
නැත්නම් අනාගතෙය්දී  විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න  සිද්ධ 
ෙවනවා කියලා එදා එතුමා කිව්වා.. 

එදා එතුමාට විරුද්ධව කැරලි ගහපු සියලු ෙදනාටම ඊට පසුව 
පිළිගන්නට සිද්ධ වුණා, ''ඔව්, අපි ෙම් කමය කියාත්මක කළ 
යුතුයි'' කියලා. ඉන්දියාෙව් අද ෙම් කමය ඉතාම සාර්ථකව 
කියාත්මක ෙවනවා. අනාගත ලංකාවට වුවමනා කරලා 
තිෙබන්ෙන් රාජ්ය අංශයට ෙසේවකයන් පුරවන එක ෙනොෙවයි.  
අෙප් තරුණ තරුණියන්ට විශාල ඉඩ කඩක් තිෙබනවා විවිධ 
වෘත්තීය පුහුණු  ලබාෙගන ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කරන 
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන කටයුතු ටික 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙවන්  අපි කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්.  
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ගරු කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් වතු 
විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පාඩු ලබන වතු 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් සමහර වතුවල අර්ථ සාධක අරමුදල් 
ෙගවා ගන්න බැරි වුණාම, COPE එකට ෙයෝජනාවක් ආ වා,  ''ෙම් 
වතුවල තිෙබන ගස් ටික කපලා ඒ මුදල් ටික ෙගවමු'' කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඒ ගැන මතක ඇති.  
නිලධාරින්ෙගන් ඒ ෙයෝජනාව ආෙව් ඒ වතුවල තිෙබන ගස් ටික 
කපලා රුපියල් මිලියන 600ක් ෙහෝ 700ක් එකතු කර ගන්නයි. 
ඒකට එකම විසඳුම විධියට ඒ අය කිව්ෙව් ගස්  ටික කපලා 
විකුණලා ෙම් මුදල ෙගවමු කියන එකයි. අපි ඇහුවා, "ඒ 
ෙයෝජනාෙවන් ෙමොකක්ද  තිෙබන වාසිය?" කියලා. ඒ අයට ඒ 
ගැන ෙමොකුත් පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අය අදහස් කෙළේ  ඒ 
ගස් ටික කපලා ඒ මුදල් ටික ෙගවන්නයි. අපි කිව්වා, ඒක වැරදියි, 
ඒක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්, ෙම් වතු  පාඩු ලබන්ෙන් ඇයි කියලා 
ෙසොයලා බලලා ඒ සඳහා පියවර ගන්න කියලා. සමහර ෙවලාවට 
අපට අය වැෙයන් ඒවාට මැදිහත් ෙවන්න  සිද්ධ ෙවයි. මුදල් 
අමාත්යාංශය විධියට ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි එදා  
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා රුපියල් මිලියන 1,800ක් 
ඉල්ලුවාම රුපියල් මිලියන 600ක් ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ලබා දුන්ෙන්. මම ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගනුත් 
ඉල්ලන්න කැමැතියි, ෙම් ආයතන ටික නැවත ෙගොඩ ගන්න නම්, 
ඉතිහාසෙය් ඉඳලා තිෙබන ෙම් පාපය එෙහම නැත්නම් අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ෙනොෙගවීෙම් පශ්නය විසඳා ගන්නට යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි 
සමාගමත්, සීමාසහිත හලාවත වැවිලි සමාගමත් අයත් වන්ෙන් 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට. මෙග් බිංගිරිය ආසනෙය් 
යම් සිද්ධියක් ඇති ෙවලා තිබුණා. මම ඒ පිළිබඳව ගරු කබීර් 
හාෂීම් මැතිතුමාට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කළා. සීමාසහිත 
හලාවත වැවිලි සමාගම යටෙත් අවුරුදු ගණනාවක් වගා කරමින් 
සිටි අය, -ෙම් අයට  ෙද්ශපාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ- අවුරුදු 15ක් 
20ක් බදු ෙගවමින්  වගා කරමින් සිටි අය  මීට මාසයකට 
එකහමාරකට කලින් එළවන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිබුණා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අසාධාරණයි. ෙමතැන 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. UNP එකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද 
කියන පශ්නය ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 15ක්, 20ක් 
වගා කළ ස්ථානවලින් ඒ පුද්ගලයින් එළවලා, අතට ලැබුණු බලය 
පාවිච්චි කරලා, අෙත් පෙය් හයියට වැඩ කරන්නට කවුරුන් ෙහෝ 
උත්සාහ කරනවා නම්,  කරුණාකරලා ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා   
කටයුතු කරන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, සාධාරණත්වය කියන එක ඕනෑම තැනක තිෙබන්නට 
ඕනෑ නිසා.  

ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ඉතිහාසය පුරාම සිද්ධ වුණා.  ආණ්ඩුවක් 
පත් වුණාම ගිහිල්ලා වත්තක් අල්ලා ගන්නවා. ඒක කට්ටියකට 
ෙබදලා ෙදනවා. ඊළඟ ආණ්ඩුව ආවාම තවත් වත්තක් අල්ලා 
ගන්නවා. ඒක තවත් කට්ටියකට ෙබදලා ෙදනවා. ෙම් කමය තමයි 
ඉතිහාසය පුරා තිබුෙණ්. ෙම් ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න නම්, අපට 
වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා නිවැරදි ෙලස කියා කරන, 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරන, නීතිෙය් ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් අනුව ඉදිරියට යන්න.  මා හිතන හැටියට ඒ සඳහා 
කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ඇමතිවරෙයක්  තමයි ගරු 
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා. එම නිසා එතුමාට ෙම් කරුණු දන්වා 
සිටිනවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න තිෙබනවා, 
රෙට් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන යන්න. ෙම් 
කර්මාන්තපුර හදලා තිෙබන හැම තැනම  එදා සිට විශාල පශ්න 
ගණනාවක් තිබුණා. ඒවා විසඳා ගන්න අවශ්ය කරන කටයුතු 

පිළිබඳව අපි කථා කළා. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ කාලෙය්  ලංකා 
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය - IDB - සමඟ වැඩ කරන විට 
විශාල වැඩ ෙකොටසක්  කරන්න උත්සාහ කළා. මම හිතන හැටියට 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා. ලංකාෙව් තිෙබන යකඩ 
පමාණය එකතු කරලා, කර්මාන්තකරුවන්ට ඒවායින් වැඩ 
කරන්නට පුළුවන් වන විධියට ඒවා ෙබදලා දීෙම් උත්සාහයක් ගරු 
රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් තිෙබනවා. ඒ සඳහා එතුමාට අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කැමැතියි. ෙම්වා එකතු කරලා පිට රට 
යැවීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් එකතු කරන යකඩ  විශාල 
වශෙයන් පිට රට යවලා, අපි පිට රටින් යකඩ  ෙගෙනන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා, ඒ යකඩ ටික එකතු 
කරලා, තඹ ටික එකතු කරලා කුඩා ව්යාපාරිකයන්ට දීලා ඔවුන්ට 
ශක්තියක් ෙවන්න  පුළුවන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලමින්, මට ෙවලාව ෙවන් කිරීම ගැනත් ස්තුතිය 
පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 
[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සහ රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මා 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැනයි 
කථා කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන්. මට ඉස්ෙසල්ලා 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකුම කථා කළා. සමහර අය 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට කෙඩ් ගියා. මහින්ද මහින්දට කෙඩ් ගියා. 
නමුත් මා ඒකට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ගෙම් මිනිස්සුම 
ඒකට උත්තර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා එතැනට යන්ෙන් නැහැ.  

අද අෙප් අය වැය ගැන විශාල වශෙයන් විවාද තිෙබනවා; 
සාකච්ඡා තිෙබනවා. ෙමය රටට අලුත් ෙදයක්. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලෙය්දී ජනාධිපතිතුමා තමයි අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ජනාධිපතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළාම ෙබොෙහෝ විට මැති 
ඇමතිවරු භෙයන් වාෙග් වාඩි ෙවලා සිටියා, විෙව්චනයක් සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක තමයි අද තිෙබන විශාල ෙවනස. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය අය වැෙය්දී රුපියල් 
ෙකෝටි 10,700ක් -රුපියල් බිලියන 10.7ක්- ෙවන් කර ගත්තා, 
ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙවන් කර ගත්ෙත් රුපියල් බිලියන 3යි. ෙම් අය වැය ෙදක තුළ 
රුපියල් බිලියන 7ක ෙවනසක් තිබුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි. 
රාජපක්ෂ පවුෙල් අය ඒ අයෙග් අභිමතය පරිදි රෙට් මුළු අය 
වැෙයන් සියයට 60ක් වියදම් කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන්ෙන් සියයට 10ක් පමණයි. එදා අය වැය 
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙවලායි තිබුෙණ්. අද අය වැය 
පජාතන්තවාදිකරණය ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්කයි ෙම් රෙට් 
තිෙබන ෙවනස. අද ඕනෑ ෙකනකුට විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්; 
අදහස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒවාට සංෙව්දී රජයක් ඉන්නවා. 
අපි පජාතන්තවාදි නිසා අපි දුර්වල රජයක්ය කියන එක නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොෙහොතකටවත් හිතන්නට එපා. ඒ නිසා තමයි ෙදවන වර 
කියවීෙම් ඡන්ද විමසීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3කට වැඩි ඡන්ද 
සංඛ්යාවක් ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 19වන ෙසනසුරාදා 
අතිබහුතරයකින් ෙම් අය වැය සම්මත වනවාය කියලාත් දැන්මම 
සඳහන් කරන්න අවශ්ය වනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
පජාතන්තවාදය ෙත්රුම් ගන්න අපහසුයි. ඇයි? අවුරුදු 
ගණනාවකම ආධිපත්යයක් යටෙත් වැඩ කරලා දැන් 
පජාතන්තවාදිකරණය වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක් අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා.  

මා කැමැතියි, ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවාව ගැන වචනයක් කියන්න. 
1979දී එයාර් සිෙලෝන් සමාගම වහලා එයාර් ලංකා සමාගම 
ඇරියා. 1998වන ෙකොට ශීලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ රජය ඒ 
සමාගම  -ෙපෞද්ගලීකරණය කියන වචනයට නම් මා කැමැති 
නැහැ. නමුත් ඒ වචනය පාවිච්චි කරන්න වනවා.- 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. එමිෙර්ට්ස් ගුවන් ෙසේවාවට සියයට 40ක 
ෙකොටස්  විකුණුවා, ෙඩොලර් මිලියන 70කට. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු 10කට strategic partnership එකක්, එෙහම නැත්නම් 
උපායශීලි ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.  එම රජය ඒක කෙළේ ඒ 
ෙවලාෙව් තිබුණු අවශ්යතාවක් නිසායි. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. මා 
ෙම් කාරණය කියන්ෙන් ඉතිහාසය මතක් කරලා කථා කරන්න 
ඕනෑ නිසායි. ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ විට ඉතිහාසය මතක් 
කරලා ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන කථා කරන්නට එනවා. ඒ රජය 
තමයි ෙසෝමාවතිය ඉදිරිපිට තිෙබන ඉඩම් ඔක්ෙකොම විෙද්ශ 
ආයතනවලට විකුණා තිෙබන්ෙන්. කඩදාසි ෙකොම්පැනිය 
විකුණුවා. ෙෂරටන් සමාගමට ඉඩමක් විකුණා තිෙබනවා. අපි 
ෙම්වා කියන්ෙන් ඉතිහාසය ෙපොඩ්ඩක් මතක් කර ගන්න ඕනෑ 
නිසා පමණයි. ඒ තීරණ නිවැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. ඒ තීරණ වැරැදි 
ෙවන්න පුළුවන්.  අපි වාණිජ මට්ටමිනුත් ඒ පිළිබඳව ෙතෝරා බලා 
තමයි ඒ විෙව්චනයට එන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙම්වා නිකම් 
ෙද්ශපාලන සටන් පාඨ වශෙයන් කියලා හරියන්ෙන් නැහැ.  

1998 ඉඳලා ෙම් ගමන යන ෙකොට SriLankan Airlines 
ආයතනයට පශ්න ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම තසත්වාදයට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ෙම්වා අපි අමතක ෙනොකළ යුතු ෙද්වල්. 
නමුත් 2007 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 19වන දා ෙබොෙහොම 
අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වුණා. අෙප් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිතුමා  - 
පරාජිත ජනාධිපතිතුමා -  35ෙදනකුෙගන් යුත් එතුමාෙග් දූත පිරිස 
එක්ක SriLankan Airlines යානයකින් සංචාරයක් සඳහා යන්න 
ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී SriLankan Airlines සමාගෙම් 
කළමනාකරිත්වෙයන් කිව්වා, "සර්, ඔය ගමන නම් යන්න බැහැ. 
ෙමොකද ෙම් ගුවන් යානෙය් හැම ආසනයක් සඳහාම  අපි  බලපත 
විකුණලා ඉවරයි" යි කියලා. එදා ෙමොනවාද  වුෙණ්? 

එදා පීටර් හිල් කියන පධාන විධායක නිලධාරිතුමාෙග් වීසා 
එක cancel කළා. Work permit එක cancel කරලා එතුමාව රටින් 
පිට කළා. එවැනි රජයක් තමයි එදා කියාත්මක වුෙණ්. ඉතින් ෙම් 
වාෙග් ආයතන ෙකොෙහොමද ෙගොඩනඟන්ෙන්. ඒවා  අමතක ෙවලා 
තිෙබනවාද? අවුරුදු දහෙය් ගිවිසුම 2008 වර්ෂෙය්දී අවසන් වුණා. 
ඒක අවසන් ෙවන ෙකොට එමිෙර්ට්ස් ගුවන් ෙසේවාෙවන් කිව්වා, 
ෙම්ක දිගින් දිගටම ෙගනියන්න අෙප් කැමැත්තක් නැහැ, මාර්තු 
මාසෙය් 31වැනිදා ගිවිසුම අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අපි ඒෙකන් 
ඉවත් ෙවනවා කියලා. 2010දී නැවතත් ඒ සමාගෙම් ෙකොටස් 
ලබාගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ෙමොකක්ද ඇත්ත කථාව? අද 
SriLankan Airlines එෙක් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 12,800යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විධියකට කිව්ෙවොත් ෙම් 
රෙට් සමෘද්ධිලාභී පවුල් ඒකකවලින් සියයට 30කට විතර 

ලැෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 900යි. ඊට වඩා පහෙළොස්ගුණයක් 
වැඩියි එක ආයතනයක අලාභය. අපි ෙම් රෙට් නිවාස ෙගොඩනඟන 
ෙකොට එක නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් යනවා නම්, අපට ඒ 
වාෙග් නිවාස ලක්ෂයක් ෙගොඩනඟන්න තිබුණා. එක නිවසකට 
ලක්ෂ 5ක් යනවා නම් අපට ඒ වෙග් නිවාස ලක්ෂ 2ක් ෙම් රෙට් 
ෙගොඩනඟන්න තිබුණා එක ආයතනයක් ලබන අලාභෙයන්. මම 
අහන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම්වා ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාද නැද්ද 
කියන එක ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. මම අහන පශ්නය තමයි, 
ෙමෙහම ආයතන ෙගනියන එක සාධාරණද? කෙඩ්ට ගියාම, 
කඩමණ්ඩියට ගියාම, ෙපොළට ගියාම සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට බදු 
හරහා, VAT එක හරහා ඔය අලාභයට තමයි ෙගවන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකයි අපට තිෙබන 
පශ්නය.  

ෙම් රෙට් ජනතාවට අසත්ය කියලා, අසත්ය කියලා -  ඒ අහස් 
යානා රජෙයන් අයිති කරගන්නවා  කියලා කිව්වාට,  ෙම් රෙට් 
වැඩි පිරිසකට කවදාවත් ඔය ගුවන් යානයක නැඟලා පිට රටකට 
යන්න  ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් අඩු 
ආදායම්ලාභී දුප්පත් පුද්ගලයා කඩමණ්ඩියට ගියාම ඒ ගුවන් 
යානෙය් යන දූත පිරිස්වලට ෙගවන්නට ඕනෑ. ඕක තමයි ඇත්ත 
කථාව. ඉතින් අපි ෙකොෙහොමද ඒක නතර කරන්ෙන්? රුපියල් 
ෙකෝටි 7,600ක ණය තිෙබනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිහින් ලංකා ආයතනය ගැනත් කථා කරන්න 
ඕනෑ. මිහින් ලංකා කියලා එකක් පටන් ගත්තා. ඒෙක් අලාභය 
දිගින් දිගටම එකතු කෙළොත් දැනට මිහින් ලංකා ආයතනය්  
අලාභය විතරක්  රුපියල් ෙකෝටි 1,600ක් ෙවනවා. ෙශේෂ පතය 
ඍණ. මම කිව්වා ෙම් ෙපෞද්ගලීකරණය කියන වචනය පාවිච්චි 
කරන්න මම කැමැති නැහැ කියලා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂට 
ඕනෑ නම් අපි මිහින් ලංකා ආයතනය එක රුපියලකට එතුමාට 
විකුණනවා; එක රුපියලකට ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා. ෙම් 
වාෙග් අලාභ තිෙබන ආයතන ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවටයි ෙගවන්නට සිදු වන්ෙන්.  කැඩුණු කාර් එකක් 
තිෙබනවා නම්, ඒ කැඩුණු කාර් එෙක් වටිනාකමක් නැත්නම්, ඒක 
ෙගන ගිහින් ෙකොෙහේ හරි තැන්පත් කරන්නත් කාට හරි කීයක් 
ෙහෝ ෙගවන්න ෙවනවා. එවැනි ෙදයක් තමයි ෙම් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙකොෙහොමද අපි නතර කරන්ෙන්? 

අෙප් රෙට් ෙබොෙහොම පසිද්ධ brands තිෙබනවා. “Ceylon 
Tea” කිව්වාම ෙලෝෙක වෙට්ම පසිද්ධයි. "Sri Lankan Cricket" 
කිව්වාම ෙලෝෙක වෙට්ම පසිද්ධයි. අපි ඒවා ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. "SriLankan Airlines" කිව්වාම ඒකත් ෙලෝෙක වෙට් 
පසිද්ධයි. ෙමෙහම තමයි අෙප් රට ගැන දන්ෙන්. නමුත් අෙප් 
පාලනය කියලා; අෙප් අයිතිය කියලා ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය  ට 
ලක්ෙවලා තිබුණා. අපට ෙම් brand එක ආරක්ෂා කරන්න එක 
එක කම සහ විධි තිෙබනවා. ඒ කම සහ විධි අනුව තමයි අපි කියා 
කරන්න යන්ෙන්. 

මම බැංකු ගැනත් වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. බැංකු 
වෘත්තීයෙව්දියකු හැටියට මම  ඉෙගන ගත්තා. බැංකුෙව් 
තැන්පත්කරුවා ආරක්ෂා කරන එක තමයි අපට තිෙබන මූලික 
වගකීම. අපි කරන හැම ෙදයකින්ම බැංකු තැන්පත්කරුවා 
ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, බැංකුෙව් තිෙබන 
පාග්ධනය ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ පාග්ධනය හරහා 
තමයි බැංකුවට ණය ෙදන්නට පුළුවන්. බැංකු කියන්ෙන් එක 
රටකට සීමා වුණු කර්මාන්තයක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර 
කර්මාන්තයක්. ඒ නිසා බැංකුවලට ජාත්යන්තර නීති රීති අදාළ 
ෙවනවා. තිෙබන පාග්ධනෙයන් යම් පතිශතයක් පමණයි ණය 
වශෙයන් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒවා ජාත්යන්තර නීති රීති. ඒ 
විධියට තමයි බැංකු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාග්ධනයට යම් 
කිසි පතිලාභයක් ලැෙබන්නට ඕනෑ.  ඒ පාග්ධනය ෙපෞද්ගලික 
අයට අයිති ෙවන්නට පුළුවන්;  ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට අයිති 
ෙවන්නට පුළුවන්.  නැත්නම් ඒ පාග්ධනය රජයට අයිති ෙවන්න 
පුළුවන්.  රජයට අයිති වුණත් සෑෙහන පතිලාභයක් ලැෙබන්නට 
ඕනෑ.  ඇයි ඒ? ඒක මහජනයා සතු ෙදයක් නිසා.  එතෙකොට ඒෙක් 
ෙකොටස්කරුෙවෝ හුඟක් ඉන්නවා.  තැන්පත්කරුෙවෝ ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ.  
ගනුෙදනුකරුවන් ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ.  නමුත්, ඊටත් වැඩිය 
ඒෙක් අයිතිය තිෙබන්ෙන් රෙට් පුරවැසියාටයි, ජනතාවටයි.  ඒ 
අයටත් ඒෙක් යම් කිසි ලාභයක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා “දිවි නැගුම” කියලා බැංකුවක් ඇති කළා.  දැන් 
ඔය දිවි නැගුම කියන බැංකුවට මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය නැහැ.  
දිවි නැගුම අවශ්ය නම්, ඒ කියාවලිය තියාෙගන යන්න.  අපට 
ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ.  ඒකට ෙවනම පනතක් ෙගනාවා.  හැබැයි, 
එතැන ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා.  "බැංකුව" කියන නම දාන්න 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඒකයි තිෙබන ෙලොකු ගැටලුව.  ඇයි ඒ? "බැංකුව" 
කියන නම දාපු ගමන් මහජනයාෙග් විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා. 
බැංකුවක් වා ෙග් ඒක ආරක්ෂා සහිතයි කියන එක ඉෙබ්ටම ඇති 
ෙවනවා.   "බැංකුව" කියන නම තිෙබන ෙකොට එක පාරින්ම 
හිෙතනවා ෙන්, මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයක් ඇති කියලා.  නමුත් 
ඔය දිවි නැගුම බැංකුවට එෙහම එකක් නැහැ.  ඒක මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණෙයන් එළියට අර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා තමයි ඔය 
"බැංකුව" කියන වචනය පාවිච්චි කරනවාට මම විරුද්ධයි කියලා 
කියන්ෙන්.  "බැංකුව" කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා නම්, එෙහම 
නම් ඒක මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට එන්න ඕනෑ.   

ඔය දිවි නැගුම පනත ෙග්න්න ගිහිල්ලා ෙන්, හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට ෙගදර යන්න සිදු වුෙණ්.  ඔය දිවි නැගුම 
පනත ෙග්න්න යන ෙකොට, එතුමිය ඒකට විරුද්ධව විනිශ්චය ෙදන 
ෙකොට ඔක්ෙකෝම අය විරුද්ධ වුණා.  කිව්වා, "බලන්න ෙමොනවාද 
ෙම් කරන්ෙන්" කියලා.  එතුමිය  නීතිය කියා කරන්නයි බැලුෙව්, 
ඒ ෙවලාෙව්දී.  ඉතින් මම අදත් කියනවා, ඔය දිවි නැගුම බැංකුව 
එෙහම නම් දැන් මහ බැංකුව අධීක්ෂණය යටතට එන්න ඕනෑයි 
කියලා.  ෙමොකද,  මූලික වගකීම වන්ෙන් තැන්පත්කරුවා ආරක්ෂා 
කිරීමයි. ඒකයි මූලික වගකීම.   

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "කුඩා රජෙය් බැංකු 
තිෙබනවා. ෙම්වා ඒකාබද්ධ කරන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම්වා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙනොෙවයි, ඒකාබද්ධ කරන්න.  ඒකට 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  බැංකුව  හුඟක් දුර්වලයි,   පාග්ධනය දුර්වල 
නම්. එතෙකොට බැංකු කර්මාන්තය කරන්නට බැහැ. ඒ නිසා 
පාග්ධනය එකතු කරන්නට ඕනෑ.  ඊට වැඩිය ශක්තිමත් ආයතන 
එක්ක එකතු කරන්නට ඕනෑ.  ඒ මූලධර්මය උඩ තමයි එතුමා ඒක 
කිව්ෙව්.   

බැංකු පිළිබඳව තිෙබන ජාත්යන්තර නීතිරීති ෙවනස් ෙවනවා. 
"Basel"  කියනවා.  "Basel I,  Basel II"  කියලා තිෙබනවා. දැන් 
"Basel III" කියලා අලුත් නීතිරීති එනවා. ඒ නීතිරීති පසු ගිය 
වසෙර් කියාත්මක ෙවන ෙකොට ඉන්දියාෙව් විතරක් පාග්ධන හිඟය 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 2,700ක් ෙවනවා. ලංකාෙව් අපි තවම ෙම්ක 
ගණනය කරලා නැහැ. අපි ෙම්ක ගණනය කරපුවාම මට 
හිෙතනවා, ෙම්ක ෙඩොලර් ෙකෝටි 300ක්, 400ක් විතර අඩු ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා.  අෙප් බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න.  ඉතින් 
රට විශාල පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා අනාගතෙය්දී.  අපි ඒකට දැන් 
ලැහැස්ති ෙවන්නට ඕනෑ.   

මම ආඩම්බර ෙවනවා, අෙප් රජෙය් විශාල බැංකු ගැන. ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ගැන.  ෙම් 
බැංකු අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ.  ෙම් බැංකු ආරක්ෂා  

කරන්නට නම් බැංකු ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් මුදවන්නට ඕනෑ.  
ෙද්ශපාලනඥයාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට  ණය ෙදන එෙකන් ෙම්ක අපි 
මුදවා ගන්නට ඕනෑ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාග්ධනය වැඩි කර 
ගන්නට ෙවනවා.  ඒක තමයි අපට තිෙබන මූලික පශ්නය.    

I would also like to say a word about the private 
banks here. In the past term, unfortunately, the 
Government of the day used government institutions to 
buy shares in private banks. And what did they do using 
those shares? They appointed directors to the private 
banks in an attempt to actually control the private banks. 
It is unfortunate that I have to say this in this House today 
that the former Governor of the Central Bank was 
involved in appointing directors to the private banks 
using those institutional equity positions. The only 
responsibility of the Central Bank when it comes to  
directors of banks is not in appointing directors of banks, 
it is only to make sure that the nominees coming from 
banks are fit and proper persons. That is the only 
responsibility. Therefore, our Government will not 
interfere in the private banking sector. Those directors 
will be responsible to their shareholders and they will be 
monitored.  They will have to comply strictly with the 
monitoring of the Central Bank of Sri Lanka. That is a 
freedom that we give. But it has to operate within the 
legal framework and the requirements of the Central 
Bank of Sri Lanka. That era is gone and I call upon 
directors who are in such positions to rethink their 
positions in those banks.      

මම ෙමතැනදී කියන්නට ෙයදුෙණ් පසු ගිය රජය වාෙග් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලට ආණ්ඩුෙව් අත ගැසීමක් නැහැ 
කියලායි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලට ෙමොනවාද කෙළේ? 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුත් නියාමනය කරන්න පමණයි රජයට 
වගකීමක් තිෙබන්ෙන්. ඒවා පාලනය කරන්නට ෙනොෙවයි. නමුත් 
ෙමොනවාද කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුව? මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා 
හරහා  Board of Directors පත් කළා. ඒෙක් වගකීම තිෙබන්ෙන් 
එතුමන්ට පමණක් ෙනොෙවයි. ඒ කාලය දැන් ඉවරයි. මම දැන් 
කථා කරන අතරතුරදී ෙබොෙහෝම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වුණා. 
ඒ තමයි, සමහර බැංකුකරුවන් අද වැඩ වර්ජනයක  ෙයදුණා. 
නමුත් මාණ්ඩලික ෙසේවක සංගමයවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
වෘත්තීය සමිතිවත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිවත්, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වෘත්තීය සමිතිවත් එකක්වත් ඒ බැංකු 
වැඩ වර්ජනයට අද ඇතුළු වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා, ඔබතුමාට කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

එක වෘත්තීය සමිතියක් ෙම්කට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. මම 
ෙම්ක සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක ෙබොෙහෝම කනගාටුදායක 
සහිතයි; ෙම්ක අවාසනාවන්තයි. අපි රජයක් හැටියට ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සෑම විටම විවෘතව ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගමැතිතුමාත් ඊෙය් ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කළා. අපි හිතන්ෙන්, 
ෙම් වාෙග් වැඩ වර්ජනවලට යන එක අවසාන පියවර ෙවන්නට 
ඕනෑ කියලායි. මූලික පියවර ඇවිල්ලා සාකච්ඡාවයි. ෙම් අය වැය 
තවම සම්මත ෙවලාවත් නැහැ. අය වැය තවම සාකච්ඡා කරමින් 
සිටින ෙව්ලාවකදී ඒ වාෙග් වෘත්තීය සමිති ෙම් වාෙග් කියා 
මාර්ගයක් ගැනීම ෙබොෙහෝම කනගාටුදායක ෙදයක් කියලා මම 
ෙම් ෙවලාෙව්දී සඳහන් කරන්න අවශ්යයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය අලුත් අමාත්යාංශයක්. ඒ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් රවීන්ද ෙහේවාවිතාරණ මැතිතුමාටත්, ඒ 
නිලධාරින්ටත් විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ෙම් අමාත්යාංශ 
අලුත් අමාත්යාංශයක් නිසා. එම නිසා ඔවුන් ෙම් ෙකටි කාලය තුළ 
කර තිෙබන ෙසේවය ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.15] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ආයතන 

විශාල පමාණයක් පිළිබඳව, රාජ්ය ව්යාපාර විශාල පමාණයක් 
පිළිබඳව තමයි ෙම් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයත්, 
ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් පිළිබඳව වැය 
ශීර්ෂයන් අද සාකච්ඡා ෙකෙරන්ෙන්. ඒ සාකච්ඡාවට කලින් මම 
එකක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් හිතවත් ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කළා, "ෙම්ක 
පජාතන්තවාදී අය වැයක්; මීට කලින් තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරපු අය වැයක්" කියලා. හැබැයි, ෙම් පජාතන්තවාදී අය වැය 
හරියට ෙමගා ෙටලිනාට්යයක් වාෙගයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමගා ෙටලිනාට්යයක් විකාශනය ෙවන ෙකොට 
විකාශනය ෙවන අතරමඟදී තමයි අලුත් කෑලි එකතු කරන්ෙන්. 
එතෙකොට තිර නාටකය සම්පූර්ණෙයන්ම අවුල් ෙවනවා. මුලින් 
ලියාපු තිර නාටකය ෙනොෙවයි, නාට්යය අවසන් ෙවන ෙකොට 
යන්ෙන්. අධ්යක්ෂණය කරපු ෙකනා දන්ෙන් නැහැ, තිර නාටකය 
ලිව්ෙව් ෙමොකද කියලා. තිර නාටකය ලියාපු ෙකනා දන්ෙන් නැහැ, 
අධ්යක්ෂණය කරපු ෙකනා ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වැඩිෙයන් බලන්ෙන් එතෙකොට තමයි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
වැඩිෙයන් බලන්ෙන් එතෙකොටද? ඒක නම් ෙප්නවා. දැන් 

හැමතැනම උද්ෙඝෝෂණ, වැඩ වර්ජන. අය වැයක් අතරතුෙර්දීම 
සත්යගහ කරනවා. අර පැත්ෙත් ෙගොවීන් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට 
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලංකා බැංකුවත් වහලා 
අද බැංකු වැඩ වර්ජනය කරනවා. ඒක හරි. දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා 19වැනිදා සම්මත කරන්ෙන් ෙමොන අය 
වැයද කියන එකයි. 19වැනිදා අය වැෙය් වැය ශීර්ෂයි, අය ශීර්ෂයි, 
නැවත බලන ෙකොට ආදායමයි, වියදමයි, අය වැය පරතරයයි අපට 

ෙම් දුන්නු ෙපොෙත් තිෙබන එක  ෙනොෙවයි. ඒක එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන් සාධාරණ සීමාවකට. දැන් ෙමතැන ෙවලා තිෙබන පශ්නය 
තමයි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා බැංකු ගැන 
කථා කරනවා. එතෙකොට බැංකු විෂය අද තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ඇත්තටම මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 
ෙනොෙවයි.  

මම කියන්ෙන් ෙම් අය වැය මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් එහා ගිහිල්ලා හදපු එකක් කියලායි. "එදා තිබුෙණ් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු අය වැයක්. අද තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදී 
අය වැයක්" කියලා එතුමා කිව්වාට ඇත්තටම මම හිතනවා, ෙම්ක 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනා සහිත අය වැයක් කියලා. ෙමොකද 
ඒකට ෙහේතුව? සමහර ෙයෝජනා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙපෙනනවා, අය 
වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අය වැය සකස් කරන නිලධාරින්ෙග් 
අදහස්, ෙයෝජනාවලට ඇහුම්කන් දුන්නු අය වැයක්ද ෙම් 
තිෙබන්ෙන් කියලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම 
ෙම්ක ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා නම් නැතුවා ඇති. නමුත් රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් හැදු අය වැයක්ද කියලා සැකයක් හිෙතන මට්ටෙම් 
කරුණු කාරණා ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා. ඒක මම මුලින්ම 
කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම බැංකු ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්තු තීරණ දිහා බැලුවාම ඒක ෙපෙනනවා.  

ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැෙය් පතිපත්ති වශෙයන් කියනවා, 
"ආෙයෝජකයන්ට එන්න ඉඩ හදන්න ඕනෑ” කියලා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් "සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත දියුණු කරන්න ඕනෑ, ෙද්ශීය 
ව්යාපාර දියුණු කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා මුදල් නැති හින්දා විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ෙගෙනන්න ඕනෑ" කියලා ලිබරල් පතිපත්තියකට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ පතිපත්තිය රාජ්ය බැංකු 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමද අනුගමනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන රාජ්ය බැංකු ගැන බලන්න. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ෙකොෙහොම සංෙශෝධනය වුණාද කියලා, ඔබතුමන්ෙග් විෂය 
යටෙත් තිෙබන්ෙන් රාජ්ය බැංකු කියලා. මීට කලින් ගැසට් කරන 
ෙකොට ඔබතුමාෙග් විෂය යටෙත් රාජ්ය බැංකු තිබුෙණ් නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් විෂය යටෙත් දැන් රාජ්ය බැංකුත් තිෙබනවා. රාජ්ය 
බැංකුවලින් ෙමොන බැංකුද තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. 
අපි කියමු, රාජ්ය බැංකු ඔක්ෙකෝම තිෙබන්ෙන් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් සහ ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
විෂය යටෙත් කියලා. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යටෙත් 
රාජ්ය බැංකු තිෙබනවා කියලා හිතාෙගන තමයි මම ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. 

අපි අහන්ෙන්, එෙහම නම් බැංකුවලින් කල්බදු කමය ඉවත් 
කෙළේ ඇයි කියලායි. අය වැෙය් ෙමොන පදනමක් යටෙත්ද, කල්බදු 
පහසුකම් බැංකුවලින් ඉවත් කෙළේ? උදාහරණයක් ගත්ෙතොත් 
ලංකා බැංකුෙව් මුළු බැංකු කියාවලිය ඇතුෙළේ කල්බදු ණය ෙදන 
පද්ධතිය ඇතුෙළේ තිෙබන මුදල් පමාණය රුපියල් බිලියන 176ක්. 
ඒක මුළු බැංකු ණය කලෙඹන් සියයට 4.5ක්. එතෙකොට ඒක 
අයින් කරනවා. ඒක අයින් කළාට පස්ෙසේ වාසිය කාටද ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්? දැන් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවක ලංකා බැංකුවට 
තිබුණු කල්බදු පහසුකම් පද්ධතිය අයින් කළාට පස්ෙසේ ඒෙක් 
වාසිය තිෙබන්ෙන් ජනතාවටද, බැංකුවටද, කාටද? ෙමොකද 
සාමාන්යෙයන් සියයට 2.5ක ෙපොලියකට තමයි ජනතාව 
බැංකුවලින් කල්බදු ගත්ෙත්. ඒක ගන්ෙන්ත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
සාමාන්ය ගම්බද ජනතාවයි. ෙම් කල්බදු ලීසිං ෙදන්ෙන් 
වාහනවලටම ෙනොෙවයි. බැංකුවලින් ෙම් ලීසිං පද්ධතිය ෙදන්ෙන් 
දුර පළාත්වලට ඉන්න අයට, විෙශේෂෙයන් කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ගනුෙදනු කරන අයට, ෙද්පළත් එක්ක ගනුෙදනු කරන අයට.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කාර්මික පෙද්ශවල අයට 
ෙම් පහසුකම ෙදනවා. නමුත් අද ෙවන ෙකොට ඒ පද්ධතිය රාජ්ය 
බැංකුවලින් බිඳ වැෙටනවා. එතෙකොට බැංකුවට ලාභත් නැහැ. දැන් 
මම අහනවා, රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් කල්බදු ලීසිං 
පහසුකම ලංකා බැංකුෙවන් ඉවත් කෙළේ බැංකුව දිහා බලාෙගනද, 
බැංකුෙව් ගනුෙදනුකරුෙවෝ දිහා බලාෙගනද, නැත්නම් එයාෙග් 
යාළුෙවෝ ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් ඉන්න, ෙවන ෙපෞද්ගලික ලීසිං 
ෙකොම්පැනි දිහා බලාෙගනද කියලා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත.  

ඔබතුමා කියන විධියට ෙමොකක්ද, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල 
තිෙබන සාධාරණය? ඒක හින්දා ඉතා පැහැදිලිව මා කියනවා, 
ෙම්ක  "ඩීල්" අය වැයක් කියලා. ෙම්ක ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් 
එක්ක ගනුෙදනු කරන අය වැයක්. ෙම්ෙක් සමහර ෙයෝජනා 
තිෙබනවා, "උපාය මාර්ගික ෙයෝජනා" කියලා. ඒක අපි කලිනුත් 
කිව්වා. ඒ උපාය මාර්ගික ෙයෝජනා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එෙහන් ෙමෙහන් දා ගත්තු "ඩීල්"  
තිෙබනවා. කල්බදු ෙකොම්පැනිවල යාළුෙවෝ ඉන්නවා. අපි 
දන්නවා, කවුද යාළුෙවෝ කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වුවමනාවට ෙම් 
අය වැය ෙයෝජනාවන් හදලා තිෙබනවා. එෙහම එකක් තමයි 
බැංකුවලින් කල්බදු ලීසිං කමය අයින් කරන එක. උකස් 
නිරාවරණය කිරීම. උකස් ගන්න පුළුවන් හැකියාව මුළු ණය 
කලෙඹන් සියයට 5ක උපරිමයකට සීමා කරලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බඩු උකස් තියලා රාජ්ය 
බැංකුවලින් ණය ගන්ෙන් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු. උකස් ගනුෙදනු 
කරන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාව, ගම්වල මිනිස්සු. එතෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? ඒවා සීමා 
කරනවා. කාටද පහසු ෙවන්ෙන්? කථාවට කියන්න පුළුවන් 
සංකල්ප වශෙයන්, "අපි ගමට යනවා. ගමට ෙගනියනවා. ණය 
ෙදනවා. ඇප නැතුව ෙදනවා." කියලා. අඩුම තරෙම් උකස් තියලා 
ණයක් ගන්න මනුස්සයකුට තිෙයන අයිතියත් ෙම් තුළින් නැති 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක සාමාන්ය ජනතාවට බරපතළ 
විධියට බලපානවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිසා දිළිඳු 
මිනිසුන්ට -පුංචි මිනිසුන්ට- රාජ්ය බැංකුවලින් ණය ගන්න තිෙබන 
හැකියාව නැති ෙවනවා.   

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් පශ්නයට ෙකටි උත්තරයක් 

දුන්නා නම් ෙහොඳයි කියා මට හිෙතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඊට අවසර ඉල්ලනවා. ෙම් කල් 
බදු කමෙව්දය නැවත සලකා බලන්න කියා අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අප ඒක නැවත එකතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය ෙවනස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ.  

ලංකා බැංකුව වාෙග් බැංකුවක් ගත්තාම, උකස් ණය දීෙම් 
පමාණය, ණය ෙදන මුළු පමාණෙයන් 7ක, 8ක වාෙග් පතිශතයක් 
තිෙබන්ෙන්. මහජන බැංකුෙව් ඊට වැඩියි. ඒෙක්  සියයට 12ක් 
විතර ඇත්ෙත්. දැනට ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ පමාණය සියයට 5ට 
අඩු කරන්න කියායි. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ඇයි, ගරු ඇමතිතුමනි? 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
සියයට 5ට අඩු කරන්න කියන්ෙන්, ෙවනත් ව්යාපාරවලට, 

කුඩා කර්මාන්තවලට ෙදන පතිශතය වැඩි කරන්න, තරුණයන් 
කරන ස්වයං රැකියාවලට ෙදන පතිශතය වැඩි කරන්න කියන 
එකයි. ඔබතුමා කියූ පරිදි උකස් කිරීෙම් කමෙව්දය එකපාරටම 
අයින් කරන ෙකොට අෙප් මූල්ය ක්ෙෂේතය තුළ ෙපොඩි හිදැසක් ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, දැනට බැංකු කියලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
15ට තිබුණු ඒ පමාණය දැනට සියයට 9, සියයට 7 දක්වා අඩු කර 
ෙගන යන බවයි. ඒක බලපෑමක් නැතිව ස්වභාවිකව ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා එකපාරටම සියයට 5ක් කරන්න කියන එක තමයි 
පශ්නය. නමුත්, මම හිතන විධියට අඩු කිරීම හැම පැත්ෙතන්ම 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි. ජනතාවට අලුෙතන් 

ෙදයක් ෙනොදුන්නාට කමක් නැහැ. මිනිස්සු ඒකට කෑගහන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ජනතාවට තිෙබන ෙද් නැති කළාම තමයි 
කෑගහන්ෙන්. ෙමොකද, තිෙබන ෙද් මිනිස්සු ලබා ගත් 
ජයගහණයක්, හැම පැත්ෙතන්ම.  ෙපොෙහොර සහනාධාරය මිනිස්සු 
ලබා ගත්ත ෙදයක් ෙන්. ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙයන් අලුෙතන් ෙනොදුන්නා කියා මිනිස්සු 
ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, තිෙබන ෙද් කප්පාදු කළාම 
මිනිස්සුන්ට ආණ්ඩුවයි, ආණ්ඩුව හදපු අයයි එපා ෙවනවා. ඒක 
තමයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

සුළු ව්යාපාරවලට ණය ෙදන කමයක් හදන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම් ඒකට කවුරුත් විරුද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ. ගම් මට්ටෙමන් මිනිස්සුන්ට ණය  ෙදන කමයක් හදන්න 
කියනවාට කවුරුත් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ගෙම් 
මනුස්සයකුට උකස් ණයක් ගන්න තිෙබන අයිතිය කප්පාදු ෙවන 
ෙකොටයි ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා මිනිසුන්ට හිෙතන්ෙන්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියායි. 

බැංකුවල තිෙබන තැන්පතු ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තව 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. මම තැන්පත් කරපු මෙග් සල්ලි මම 
ගිහින් බැංකුෙවන් ගන්න ෙකොට මෙගන් ගණනක් අය කරනවා. 
දැන් ඒ ගණන වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, තමන්ෙග් 
සල්ලි -රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා වැඩිෙයන්- බැංකුෙව් දැම්මාට 
පස්ෙසේ  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිනිස්සු තමන්ෙග් ඒ 
සල්ලි බැංකුෙවන් ගන්න ෙකොට බැංකුව ෙමොකද කරන්න ඕනෑ? 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහනවා. ෙම්ක 
නිසා බැංකුවලට තැන්පත්කරුවන් එකතු කර ගන්න පුළුවන්ද? 
තැන්පත්කරුවන් බැංකුවලින් අයින් කරන ෙයෝජනාවක්ද ෙම්ක? 
ෙම්වා කාටත් සරලව ෙත්ෙරන ෙද්වල්.  සාමාන්යෙයන් බැංකුවක් 
කියන්ෙන් තරගකාරී ආයතනයක් ෙන්. ෙපෞද්ගලික බැංකුත් 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික බැංකු තමන්ට ගනුෙදනුකරුෙවෝ වැඩි කර 
ගන්න විවිධ promotions  කරනවා; අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදා 
ෙගන තිෙබනවා; අලුත් කම හදනවා. තැන්පත්කරුෙවෝ ෙසොයා 
ෙගන, “අෙප් බැංකුවට එන්න” කියා ඒ අය දිරි ගැන්වීෙම් 
කෙමෝපායන් හදා තිෙබනවා. බැංකුවල ඒ විධිෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලයක් අපි දකිනවා. බැංකුවලින් ඒ ෙවනුෙවන් කාර්ය 
මණ්ඩල ෙයොදවලා තිෙබනවා. අප දැක තිෙබනවා, පාරවල sales 
representativeලා වාෙග් අය ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු කියනවා, 
"එන්න අෙප් බැංකුවට, ඔය බැංකුවට වඩා අෙප් බැංකුෙව් 
තැන්පත්කරුවන්ට වැඩි ෙපොලියක් ෙදනවා" කියා.  එෙහම තමයි 
ෙපෞද්ගලික බැංකු කටයුතු කරන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන්  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්?  
බැංකුවක රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තැන්පත් කර තිෙබනවා නම්, ඒ 
මුදල නැවත ගන්න ගිෙයොත්, ඒක ගන්ෙන් ෙමොන ෙහේතුවටද කියා 
කියන්න ඕනෑ; ඒක ගන්ෙන් ෙමොකටද කියලා කියන්න ඕනෑ;  
ණය ෙගවන්නද, ෙවන කටයුත්තක් කරන්නද කියලා දැනුම් 
ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ගන්න පමාණය මත, - 
ඒක අඩු කර තිෙබනවාය කියා කියනවා. මම දන්ෙන් නැහැ,  අඩු 
කර තිෙබනවාද කියලා. අඩු කර තිෙබනවා කියා ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. -  ඒ තැන්පත් කරන පමාණය මත අය කිරීම් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා; අය කරන මුදල් පමාණයක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනා. ෙමොකක්ද, ෙම්වාෙය් පදනම?  ඇයි ෙහේතුව?  ෙම් 
නිසා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැංකුවක තැන්පතු පමාණය වැඩි වන 
පමාණයට තමයි තමන්ෙග් ගනුෙදනුකරුවන් අතෙර් වැඩි 
පමාණයක් ණය  ෙදන්නත්, ඒ වත්කම් දවශීලතාෙවන් සංසරණය 
කරන්නත් බැංකුවකට හැකි වන්ෙන් කියා සාමාන්ය බැංකු 
දර්ශනය දන්නා අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා. එවිටයි බැංකුෙව් equity යන්ෙන්; එවිටයි 
බැංකුෙව් velocity එක වැඩි ෙවන්ෙන්; එවිටයි ධාරිතාව වැඩි 
ෙවන්ෙන්.  

ෙමම කමෙයන් සිදු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැංකුවට එන 
තැන්පත්කරුවන් පමාණය අඩු ෙවනවා. තැන්පත්කරුවන් 
පමාණය අඩු වන විට බැංකුවල වත්කම් අඩු ෙවනවා; බැංකුෙව් 
ධාරිතාව අඩු ෙවනවා; එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බැංකු 
පද්ධතිය බංෙකොෙලොත් ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සූදානම් 
වන්ෙන් බැංකු පද්ධතිය එතැනට ෙගන යන්නයි. බැංකුෙව් 
ගනුෙදනුකරුවන් අතර සංසරණය වන මුදල් පමාණය අඩු වන විට 
බැංකු පද්ධතිය පවතීද?  ''ෙපෞද්ගලීකරණය'' කියන වචනය 
පාවිච්චි ෙනොකර, රාජ්ය බැංකු විනාශ කිරීෙම් ගමනකුයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් යන්ෙන්. ෙම් ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනා 
ෙමයට අයිති නැහැ කියා මා කියනවා. මා ෙත්රුම් අර ෙගනයි 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා අයිති නැහැ කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
ආයතන ''බැංකු'' කියා නම් කළාට, අද ෙම් බැංකු පද්ධතිය 
පිළිබඳව තීන්දු-තීරණ ගන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි. ෙකොටින්ම, 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට ඔබතුමන්ලා වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
ෙමය ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකළ අය වැයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත්, ෙමය ෙපෞද්ගලික staff එකක් විසින් හැදූ අය වැයක්; ෙමය 
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් හැදූ අය වැයක්. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් කාෙග් අදහස්, ෙයෝජනාවලින් හැදූ අය වැයක්ද කියා 
කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අගමැතිතුමාට 
ඇවිල්ලා, ''ෙමහි මෙග් අදහස් තිෙබනවා'' කියන්න බැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාට කියන්න බැහැ, ''මෙග් අදහස් තිෙබනවා'' කියලා. 
විෂය භාර ඇමතිවරෙයකුට කියන්න බැහැ, ''අෙප් අදහස් 
තිෙබනවා'' කියලා. ෙමය ෙකොෙහන් පහත් වුණු අය වැයක්ද කියා  
හිතා ගන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි.  

හරි විධියට නම්, බැංකුවල තැන්පත් කරන සල්ලිවලට 
බැංකුෙවන් ගණනක් තැන්පත්කරුවන්ට ෙදන්නට ඕනෑ. වැඩිපුර 
සල්ලි දැම්ෙමොත්,''ඇයි සල්ලි දැම්ෙම්'' කියලා 
තැන්පත්කරුවන්ෙගන් බැංකුව මුදල් පමාණයක් අය කරනවා. ඒක 
සාධාරණද? ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට කියා 
සිටිනවා, ෙම් කියාවලිය බරපතළයි කියා.  

ඊළඟට, ෙමහි ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ''වාණිජ බැංකුවල 
පවතින අකිය ගිණුම්වල ඇති මුදල් 2016 ජනවාරි 1 දින වන විට 
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කිරීම'' කියලා. ඒකට යම් කාලයක් 
තිෙබනවා; යම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම පෙසක දමා 

ෙම් කටයුතු සිදු කරනවා. වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ග ගැන අපට 
විෙව්චන තිෙයයි. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලික බැංකුවල 
සිද්ධ වුණු ෙද් වාෙග්, මූල්ය සමාගම්වල සිද්ධ වුණු ෙද්වල් වාෙග්, 
රාජ්ය බැංකුවල තැන්පත්කරුවනුත් පාරට බහින යුගයක් වැඩි 
ඈතක් නැතිව එනවාය කියන එකයි මට අවධාරණය කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ෙමතැන ෙපෙනන්න 
නැහැ.  එතුමා අද ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ලක් 
ෙවනවා කියලා දැනුවත්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
හිටියා ෙන්ද? එතුමාට තිෙබනවා ආයතන 36ක්; කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයට ආයතන 36ක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන ලැයිස්තුව මා 
සතුව තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි. එතුමාට 
අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙම් ආයතනවලට ගිහිල්ලා එන්නවත් පුළුවන් 
ෙවයිද කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමහි බරපතළ පශ්නය, ෙම් 
සමහර ආයතන අද ''මළ ආයතන'' බවට පත් ෙවලා තිබීමයි.  

උදාහරණයක් හැටියට වාලච්ෙච්ෙන් කඩදාසි කම්හල ගන්න 
පුළුවන්. ඒක ''මළ ආයතනයක්.'' නමුත් ඒ ආයතනයට building 
එකක් ෙකොළඹ තිෙබනවා; ෙද්ෙපොළ ෙකොළඹ තිෙබනවා; head 
office එක ෙකොළඹ තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමාට සභාපති 
ෙකෙනක් පත් කරන්න පුළුවන්; අධ්යක්ෂක මණ්ඩලයක් පත් 
කරන්න පුළුවන්. ෙද්ෙපොළ පරිහරණය කිරීෙම් ෙකොටසක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ආයතනය එතුමාට සම්පතක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් මා 
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ - මා දන්ෙන් නැහැ, එයට උත්තර 
ෙදන්න ඉන්ෙන් කවුද කියලා.- ලංකාෙව් විශාලම සිෙමන්ති 
කම්හල තිබුෙණ් කන්කසන්තුෙර්. අද කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති 
කම්හෙල් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් 
කන්කසන්තුෙර් -KKSවල- සිෙමන්ති කම්හෙල් වැඩ කරනවා. 
ෙමොකද අද කරන්ෙන්? පාකිස්තානෙය් මුදලාලි ෙකෙනකුෙග් 
සිෙමන්ති ෙගනැල්ලා පැකට් කරලා ෙමහාට එවනවා. 
කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති කම්හල දැන්, ''පාකිස්තානු සිෙමන්ති 
කම්හල'' බවට පත් ෙවලා. ඇත්තටම ඒක කන්කසන්තුෙර්ට අයිති 
නැහැ. නමුත්, එෙහම තිෙයද්දී ෙදසැම්බර් 12 වැනිදා "The 
Sunday Times" පුවත් පෙත් පළෙවනවා වාර්තාවක්, ''ලංකා 
සිෙමන්ති සංස්ථාවට -Sri Lanka Cement Corporation-  රුපියල් 
බිලියන 4.5ක් වැය කර තට්ටු 25ක headquarters building එකක් 
ෙකොල්ලුපිටිෙයන් ලබන මාසෙය් ගන්නවා'' කියලා. ඉදි කරනවා 
ෙහෝ ගන්නවා. තව එකක් තිෙබනවා, ''කන්කසන්තුෙර්  -KKSවල
- සිෙමන්ති factory එෙක් machines ටික පරණ යකඩවලට 
විකුණනවා'' කියලා. එෙහම  "The Sunday Times" පත්තෙර් 
තිබුණා. සිෙමන්ති factory එෙක් machines ටික US Dollars 
මිලියන 1.8කට පරණ යකඩවලට විකුණනවාලු. තට්ටු 25ක 
banquet hall එකක් තිෙබන building එකක් සිෙමන්ති සංස්ථාවට 
ෙකොල්ලුපිටිෙයන් ගන්නවාලු. එතෙකොට මා අහන්න පශ්නය 
ෙම්කයි. කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති factory එෙක් machines ටික 
පරණ යකඩවලට විකුණලාද සිෙමන්ති සංස්ථාවට 
ෙකොල්ලුපිටිෙයන් building එකක් ගන්ෙන්? ඒ ෙමොකටද? ගරු 
ඇමතිතුමා, සාධාරණව හිතන්න ෙකෝ. දැන් ෙම් පුවත් පත් 
වාර්තාවලට අනුව කන්කසන්තුෙර් තිෙබන්ෙන් පාකිස්තාන් 
මුදලාලි ෙකෙනකුෙග් සිෙමන්ති ෙපොෙහොර උරවල දාලා ෙමෙහට 
එවන එකක් ෙන්. ඒක පරණ යකඩවලට විකුණලා  සිෙමන්ති 
සංස්ථාෙව් මූලස්ථානයට ෙකොල්ලුපිටිෙයන් තට්ටු 25ක building 
එකක් ගත්තාම හරියනවාද? ෙම්වා ඇත්ත නම්, -මම ඇත්ත නම් 
කියන්ෙන්, "The Sunday Times" පත්තරෙයන් උපුටා දක්වන 
නිසා.- තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට ෙමොකක් ෙහෝ 
උත්තරයක් කියන්න.  
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කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙම්ක ෙහොද්ද 
ෙබොරවන වැඩක්. ඇයි? එතුමාට ආයතන 36ක් විතර තිෙබනවා. 
හුඟක් තිෙබන්ෙන් නම් අහලාවත් නැති ආයතන. ඒ ආයතන 
තිෙබනවා කියන තැන්වලට ගිෙයොත් building  එකක්වත් නැහැ. 
එක්ෙකෝ තිෙබන building  එෙක් machines පරණ යකඩවලට 
විකුණනවා. විකුණලා, ෙකොළඹ ඉඩම් තිෙබනවා ෙන්. 
ෙකොල්ලුපිටිෙයන් ෙහෝ බම්බලපිටිෙයන් building එකක් ගන්නවා. 
එක්ෙකෝ කාර්ය මණ්ඩලයක් දා ගන්න පුළුවන් ෙහොඳ තැනක 
building එකක් කුලියට -rent එකට- ගන්නවා. පශ්නයක් නැහැ; 
ඇමතිතුමාට පශ්නයක් නැහැ. කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කර ගන්න 
පුළුවන්. අධ්යක්ෂවරු පත් කර ගන්න පුළුවන්. සභාපති ෙකෙනක් 
පත් කර ගන්න පුළුවන්. ෙෂෝක්. එතෙකොට වැඩ කරන්න ඕනෑත් 
නැහැ. ඒ ඇයි? ඇහුවාට පස්ෙසේ කියන්න පුළුවන්, "කරන්න මුකුත් 
නැහැ" කියලා. ආයතන නැහැ ෙන්. ෙද්පළක් නැහැ. සභාපති 
ඉන්නවා. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඉන්නවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය 
වන්ෙන්.  

ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. මා විෙශේෂෙයන්ම  කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට හැම දාම සිදු වුණු ෙදයක් 
ෙම්ක. මම දන්න හැටියට ෙම් යටෙත් ජාතික ශිල්ප සභාව 
තිෙබනවා. ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය -ලක්සල- 
තිෙබනවා. ලංකා සළුසල ආයතනය තිෙබනවා. ලංකා කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලය -IDB එක- තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
සමුපකාර ආයතන දීලා තිෙබනවා. ෙගොඩක් ආයතන තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඵලදාව ගත්ෙතොත්, ජාතික ආර්ථිකයට එකතු කරන පංගුව 
ගත්ෙතොත්, ඒ වාෙග් ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා ස්ථාවර කිරීම 
ගත්ෙතොත් මුකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

උදාහරණයක් හැටියට ෙප්ශ කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගත්ෙතොත් තවමත් තිෙබනවා. අපි දන්නවා කල්මුෙන් පැත්ෙත්, 
සමන්තුෙර් පැත්ෙත්, මරතමුෙනයි පැත්ෙත් අදටත් වටිනාම, 
අත්යන්ත නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන්. "මරතමුෙනයි සරම" 
කිව්ෙවොයි ලාංකික සංස්කෘතිෙය් අනන්යතාවක්. හැබැයි, ඒවා 
දියුණු කරන්න ගත්ත පියවර ෙමොකක්ද? ලංකා සළුසල ආයතනය 
තිෙබනවා. දැන් ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්, පාසල් 
ළමුන්ෙග් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙබදා දීම. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ 
සම්බන්ධව කළ ෙයෝජනා තිෙබනවා. මහා අමාරු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් දූෂණ සිදු වනවා. ෙහොරකම් වනවා කියනවා 
ෙනොෙවයි. ඒවාෙය් නිලධාරින් ෙග්ම් ගහනවා ඇති. ඒවාට ෙවනම 
යාන්තණයක් ෙහොයන්න ඕනෑ. හැබැයි, සළුසල කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සළුසල හදාපු පරමාර්ථය 
ෙමොකක්ද?  ඔබතුමා පිළිගන්න. ලංකාෙව් ෙරෝහල් ටිකට අවශ්ය 
gauze ටික දුන්නත් සළුසල දියුණු කරන්න පුළුවන්; තිර ෙරදි ටික 
දුන්නත් සළුසල දියුණු කරන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් ෙරෝහල්වලට 
අවශ්ය bed sheets ටික, towels ටික හා ෙකොට්ට උර ටික දුන්නත් 
සළුසල දියුණු කරන්න පුළුවන්. අත්යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තෙය් 
නියැලුණු අය හුඟ ෙදෙනක් ඉන්නවා. සළුසල, ෙප්ශ කර්මාන්ත 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක ඒකාබද්ධ කළාම චීනෙයන්, අරෙහන් 
ෙමෙහන් ෙටන්ඩර් දාලා ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ. අෙප් රෙට් 
තිෙබන රාජ්ය ආයතනවලට තිර ෙරදි ටික දුන්නත් ඒ ආයතන 
දියුණු කරන්න පුළුවන්. ෙම්වා ෙලොකු ආයතන ෙනොෙවයි. මිනිස්සු 
ෙගොඩක් නැහැ. හැබැයි, ඒ ඉන්න මිනිස්සුත් ෛධර්යවන්ත 
මිනිස්සු. අද ඒ ආයතන විනාශ කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමා, අත්යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තයට අයිති ආයතන 
ටිකයි, ජාතික ශිල්ප සභාවයි, ජාතික ෙමෝස්තර මධ්යස්ථානයයි, 

ලංකා සළුසලයි, ලක්සලයි කියන ෙම් ආයතන ටික ඒකාබද්ධ 
කරලා සැලැස්මක් හදන්න. ෙම් ඔක්ෙකෝම ආයතන ටික එක 
අමාත්යාංශයක් යටෙත් තිෙබන්ෙන්. ලක්සෙල් හදන ෙද්වල් 
ටිකයි, ශිල්ප ගම්මානවල හදන ෙද්වල් ටිකයි ෙගනැල්ලා 
සළුසෙල් හා ලක්සෙල් අෙළවි කරලා, ඒවා ෙප්ශ කර්මාන්ත 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අරෙගන රජෙය් අෙනකුත් ආයතනවලට 
ෙබදා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ෙවන ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ. 
තානාපතිවරුන්ට, පිට ර ටින් එන නිෙයෝජිතයින්ට තෑගි ෙදන්න 
බඩු ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශවලින් ෙකොපමණ 
සල්ලි වියදම් කරනවාද? ෙම් ආයතන හරහා ඒවා යවන්න බැරිද? 
 ෙම් ආයතන හරහා ඒවා යවන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් ෙම් 
ආයතන දියුණු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම සැලැස්මක් අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම සැලැස්මක් අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඇමතිතුමාට තිෙබන සැලැස්ම ගැන තමයි මම කලින් කිව්ෙව්. 
යකඩ ෙගොඩක් ෙපනුෙණොත් පරණ යකඩවලට විකුණනවා. 
වාල ච්ෙච්ෙන් ෙහෝ පරන්තන්වල නම් ආයතනය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොල්ලුපිටිෙයන් ෙගයක් ගන්නවා. ඒක ගන්ෙන් කවුරුන් ෙහෝ 
යාළු ෙවකුෙග් තැනකින්. ඊට පස්ෙසේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් 
කර ගන්නවා. සභාපති ෙකෙනක් පත් කරනවා. තමන්ෙග් 
පක්ෂවලට සම්බන්ධ අය, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන හිතවතුන් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරනවා. එච්චරයි සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුමයි. ඇත්තටම ෙම් ආයතන  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයක විවාද කරන්න තරම් මට්ටමට 
ෙගෙනන්ෙන්  නැතිව, ඇමතිවරෙයක් නම් කරලා, සභාපතිවරුන් 
ටිකක් නම් කර ගන්න කියලා ෙම් ආයතන ඉවත්  කරන එක 
තමයි  ෙහොඳම ෙද්. රෙට් ජනතාවට නිෙව්දනය කරනවා, "ෙම් 
ආයතන තවදුරටත් රාජ්ය ව්යාපාර ෙනොෙවයි, ඇමතිවරුන්ෙග් 
ව්යාපාර" කියලා. ඇමතිවරුන්ෙග් ව්යාපාර කියලා සභාපතිවරු 
පත් කරනවා. මම ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
ෙම් කාරණය අදාළ වන නිසායි.  

ඊළඟට ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර ගත්ෙතොත්, රජෙය් අය වැෙයන් 
පනවන බදු ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර භාණ්ඩාගාරයට ෙගවන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාර රජය පනවන බදු රජයට 
ෙගවලා ලාභ ලබන ව්යාපාර බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
රාජ්ය ව්යාපාර තිෙබනවා, ඒ රාජ්ය ව්යාපාර රජෙයන් මුදල් 
ලබාෙගන පාඩු ලබනවා. මම කියපු කාරණය ඔබතුමාට පැහැදිලිද 
දන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර    
තිෙබනවා, - 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු මන්තීතුමා, කන්කසන්තුෙර් සි ෙමන්ති කම්හලට 

පාකිස්තානෙයන් investorsලා ෙගනැල්ලා factory එක කරනවාය 
කියා කිව්වා. එෙහම කිසි ෙදයක් ෙවලා නැහැ කියා මම 
වගකීෙමන් කියනවා. මම ෙම් අමාත්යාංශය බාර ගත්තාට පසුව 
යකඩ කිෙලෝවක්වත් විකුණලා නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම හමුදා 
පාලනය යටෙත් තමයි ඒ ආයතනය තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් 
අමාත්යාංශය බාර ගන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙමොනවා ෙහෝ වුණාද කියලා 
check කරන්න ෙකොමිටියක් පත් කරලා, inquiry එකක් කරන්න  
පටන් ගත්තා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඔබතුමාෙග් අවධානය සඳහා ඒ ෙතොරතුරු ඇතුළත් පුවත් 

පත් වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම් පුවත් පත් වාර්තාෙව් නම් තිෙබන්ෙන් "ආසියාෙව් ෙලොකුම 
සිෙමන්ති කම්හල" කියායි. ඒ factory එෙක් වැඩ කරපු 
පරෙම්ෂ්වරී, ආනන්දා, ෙමොහාන්දාසන් කියන අයෙග් photos ෙම් 
පුවත් පත් වාර්තාෙව් දාලා තිෙබනවා. ඒ අය  කියන්ෙන් ෙම්ක ෙම් 
වනෙකොට පකිස්තානෙය් ෙකෙනකුෙග් බඩු pack කරන 
ආයතනයක් කියලායි. ඔබතුමා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න 
කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම කරන පැහැදිලි කිරීම තමයි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික 

ව්යාපාර තිෙබනවා, ඒ ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර රජය පනවන බදු 
ෙගවලා ලාභ ලබන ව්යාපාර බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
රාජ්ය ව්යාපාර තිෙබනවා, ඒ රාජ්ය ව්යාපාර රජෙයන් මිලියන 
ගණන් අරෙගන පාඩු ලබන ව්යාපාර බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

අපි ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවය උදාහරණයකට ගනිමු. අෙප් ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා කළා. 
ලංකා ෙව් ගුවන් ෙසේවෙය්  ෙවනත් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
තිෙබනවාද? ෙවනත් තරගකාරි ආයතනයක් තිෙබනවාද? ෙවනත් 
ව්යාපාර තිෙබනවාද? එෙහම නැහැ. ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
ආයතන ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 
සහ එයාර් ලංකා ගුවන් සමාගම. ෙම් සමාගම් ෙදකම රජෙය්. 
සාමාන්යෙයන් සිල්ලර කඩයක් තිෙබන ෙගදරක් ඉදිරිෙයන් තව 
ෙකෙනක් කඩයක් දැම්ෙමොත් ඒ නිසා  කෙඩ්ට පාඩු වුණාය කියා 
කියන්න පුළුවන්ෙන්. නමුත් ෙමතැනදී එෙහම කියන්න තර්කයක් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ආයතනයට ෙවනත් තරගකාරි ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ආයතනයක් නැහැ. ආයතන ෙදකම රාජ්ය ව්යාපාර. 
 ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාර රජ ය පනවන බදු ෙගවලා ලාභ ලබන 

තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රාජ්ය ව්යාපාර රජෙයන් සහන ලබාෙගන 
පාඩු ලබන්ෙන් ඇයි? එෙහම ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් 
ආයතන පසු ගිය කාලය පුරාම ෙද්ශපාලන ගුබ්බෑයම් ෙවලා 
තිබුෙණ්; පවුෙල් බූදලයක් ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම්වා කිසිම 
ආකාරයකින් කාර්ය සාධනය පිළිබඳව වාර්තා තිබුණු ආයතන 
ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුෙවන් ලබා 
ගත් ෙමම වාර්තාවට මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
මම ෙම් වාර්තාව සභාගත* කරනවා.  

2005 සිට 2015 දක්වා රෙට් පුනරාවර්තන වියදම් ෙකොපමණද, 
ඒ පුනරාවර්තන වියදම්වලින් රාජ්ය සංස්ථා හා ව්යාපාර 
ආයතනවලට ලබා දුන් පමාණය ෙකොපමණද කියලා එහි සඳහන් 
ෙවනවා. 2015 ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් මුළු පුනරාවර්තන වියදම් 
රුපියල් බිලියන 1,606න් රාජ්ය සංස්ථා, ව්යාපාරවලට රුපියල් 
බිලියන 50ක් - රුපියල් මිලියන 50,902ක්- ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් පමාණය සමස්ත පුනරාවර්තන වියදම්වලින් සියයට 3.2ක් 
වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පාග්ධන වියදම්වලින් ගත්ෙතොත් 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ආයතනවලට සංස්ථාවලට ෙවන් කරන 
පමාණය තවත් රුපියල් බිලියන 213ක් වනවා. ෙම් රාජ්ය ව්යාපාර 
කියන්ෙන් ලාභ ලබන ව්යාපාර.  

ෙම් ලාභ ලබන ව්යාපාරවල තත්ත්වය පිළිබඳව මම 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ ගැන  ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමාත් කිව්වා. ෙම් ආයතන කිහිපයක ෙනොවැම්බර්  
මාසය  වන විට පාඩුව, ඒ ආයතනවලින්ම ලබා ගත් වාර්තා අනුව 
මම කියන්නම්. විදුලිබල මණ්ඩලය 2014 වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 14,605යි. ඒ වාෙග්ම  රජෙයන් ලබා ගත් ණය තිෙබනවා.  
Treasury එෙකන් රුපියල් මිලියන 1,59,000ක් අර ෙගන 
තිෙබනවා. බැංකුවලින් රුපියල් මිලියන 54,000ක් අරෙගන 
තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් රාජ්ය බැංකුවලින් රුපියල් මිලියන 
54,000ක් ණය අර ෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා 
ෙසොයා බලන්න. 2015 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 46,000ක් 
රාජ්ය බැංකුවලින් අර ෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] විදුලිබල 
මණ්ඩලය. භාණ්ඩාගාරෙයන්  රුපියල් මිලියන 1,72,000ක්  ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමෙහම තිෙබද්දී ෙම් ආයතනය පාඩු ලබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා, විදුලිබල මණ්ඩලය මූල්ය ෙනොවන රාජ්ය ආයතනවල 
ෙනොපියවූ ණය පංගුව ගැන. ඒකත් විශාල මුදලක් තිෙබනවා. 
2014 වන විට රුපියල් මිලියන 47,000ක් රාජ්ය ආයතනවලට 
ණයයි. විෙද්ශීය ණය රුපියල් මිලියන 1,60,000ක් තිෙබනවා. ෙම් 
ආකාරයට මුළු රාජ්ය ෙනොවන ආයතනවල ණය පද්ධතිය රුපියල් 
මිලියන 7,00,000ක් තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සංස්ථාවත් එෙහමයි; 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවත් එෙහමයි; ෙකොළඹ වාණිජ ෙපොෙහොර 
සමාගමත් එෙහමයි; නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියත් එෙහමයි; වී 
අෙළවි මණ්ඩලයත් එෙහමයි; මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් 
එෙහමයි. ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය රුපියල් මිලියන 9055ක් 
බාහිර ආයතනවලටත්, රජෙය් ආයතනවලටත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා ෙම් 
අමාත්යාංශයට අයිති මිහින් ලංකා ආයතනය ගැන. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 2015 අ ෙපේල් සිට 
ඔක්ෙතෝබර් දක්වා මිහින් ලංකා ආයතනය රුපියල් මිලියන 505ක් 
පාඩුයි. 2014 අවුරුද්ෙද් පාඩුව රුපියල් මිලියන 1483යි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන ෙදකම දිගටම රුපියල් ෙකෝටි 

ගණනක් පාඩුයි. ෙම් වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට                        
ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම්ත්, මිහින් එයාර් ආයතනෙය්ත් පාඩුව 
විශාල පමාණයකින් අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් මම ඒෙකන් 
සෑහීමට පත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙතල් මිලත් එක්ක ඒ පාඩුව 
අඩු ෙවලා ඇති  කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් පාඩුව අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතල්වලින් විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙනකුත් වියදම්වලිනුත් ඒක අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
යම්කිසි පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් පාඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2010 සිට 2015 දක්වා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2011 සිට තමයි වැඩිම පාඩුව සිදු වුෙණ්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා.  නමුත් පශ්නය 

තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.  මම  ඔබතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම් 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. නමුත් රෙට් 
මුදල් පාලනය පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට නම්, 
ඒ වගකීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට නම්  ෙම් ආයතනවල 
ෙමෙහම තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් ඇයි කියන එක පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව රටට වග කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
හැමදාම කියන කථාවක් තමයි "අපි ෙහොරු අල්ලනවා, ෙහොරු 
ගැන ෙසොයනවා, වංචා ගැන ෙසොයනවා, දූෂණ ගැන ෙසොයනවා, 
ෙම්වා ගැන පියවර ගන්නවා"  කියන එක. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම 
ෙමතැනට ආවාම කියනවා අපි දැන් ෙම්වා ෙවනස් කර තිෙබනවා, 
කලින් ෙම් ආයතන ෙමච්චර පාඩුයි, අච්චර පාඩුයි කියලා. හැබැයි, 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් -මෙග් තර්කයත් එතැනයි තිෙබන්ෙන්- එෙහම 
පාඩු වුෙණ් ඇයි කියන එකයි. ෙමොකක්ද, තමුන්නාන්ෙසේලාට තව 
රකින්න තිබන්ෙන්? විෙශේෂ විගණන අංශයක් ෙයොදලා පරීක්ෂණ 
කරලා,  ෙමන්න ෙම් ආයතනය පාඩු කෙළේ අසවල්ලු කියලා ඔය 
ආයතන ගැන රටට කියන්න බැරිද, ජනතාවට කියන්න බැරිද? 
ෙම්වාෙය් පාඩුව ෙමච්චරයි, ෙම් මිනිස්සු ඒවාට වගකියන්න ඕනෑ 
කියලා කියන්න බැරිද? අඩු තරමින් රෙට් ජනතාව දැන ගන්න 
ඕනෑ තමන්ෙග් බදු මුදල්වලට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා. ඒක දැන 
ගන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන් අපි ඒ ගැන අවධාරණය කරනවා. නැත්නම් අපට හැම 
දාම ෙම්වා කිය කියා ඉන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවුරුදු පෙහේම කියයි, "ෙම් ආයතන කලිනුත් 
පාඩුයි, ඒ  නිසා තවම පාඩුයි" කියලා.  ඒක තමයි කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය ෙගෙනද්දී,  ඔබතුමන්ලා අතින් වුණ 
පාඩු ගැන කියන්න ෙදයක් නැහැ තමයි. නමුත් ලබන අය වැෙය්දී 
අපට ඒවා කියන්න පුළුවන් ෙවයි.  හැබැයි, පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් 
ෙවච්ච ෙද්වල් ගැන රෙට් අය දන ්ෙන් ෙමොනවාද? අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්වා ගැන කථා කරලා තිෙබනවා; හැම දාම 
කථා කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා මහජන මුදල්. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන විනාශ වුණා 
නම්, පාඩු වුණා නම් ඒ පාඩුවට බලපෑෙව් ෙමොන ෙහේතුවද කියලා 
දැන ගන්න රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා.  මම කියන්ෙන්, 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් ඊළඟට ඇතිවන තත්ත්වයත් ඒ 
වාෙග්ම තමයි. ඊළඟට ඇතිවන තත්ත්වෙය්ත් ෙවනසක් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් අමාත්යාංශ හදලා තිෙබන විධිය, ෙම් අමාත්යාංශවල 
කාර්ය සාධනය, ෙම් අමාත්යාංශවලට පවරා තිෙබන වගකීම්වල 
ස්වභාවය, ඒවාට අය වැෙයන් දමලා තිෙබන බාධා ගැන තමයි මම 
කියන්ෙන්. අද ෙම් සාකච්ඡා  කරන ආයතන සියල්ලම  ගත්ෙතොත්, 
තව මාස 6ක් 7ක් යනෙකොට ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන යනවාද, 
විකුණනවාද කියන තීරණය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ගන්න 

තිෙබන්ෙන්. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට යටෙත් 
තිෙබන්ෙන්ත් එෙහම ආයතන. ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන්ෙන්ත් එෙහම ආයතන.  [බාධා කිරීමක්] ඒක 
ෙවනම කථාවක්. පවත්වාෙගන යනවාද, විකුණනවාද කියලා 
තීරණය කරන ආයතන තමයි එතුමන්ලාට දීලා තිෙබන්ෙන්. මම 
ඒකයි කියන්ෙන්.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා වාලච්ෙච්ෙන්ට ගිහින් 
බැලුෙවොත් එෙහේ කර්මාන්ත ෙමොකුත් නැහැ. වාලච්චෙන්ට ගිහින් 
බැලුෙවොත් කඩදාසි කම්හලක් නැහැ ෙන්ද? ඒ කම්හල විකුණලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා මළ ආයතන. නමුත් ෙමෙහේ තමුන්නාන්ෙසේට 
තිෙබනවා ඒ ආයතනෙය් මූලස්ථානයක්. නමුත් දැන් ඒ ආයතනය 
යකඩවලට විකුණලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම තමයි 
හිතාෙගන ඉන්ෙන්.  හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා  යටෙත් ආයතන 
ෙගොඩක් තිෙබනවා. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා, ඔබතුමා 
යටෙත් ආයතන කීයක් තිෙබනවාද? ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන කීයක් 
තිෙබනවාද?  කීයක්ද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කියනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන්  මාස තුනක් විතර ෙවනවා ඇමතිකම අරෙගනත්.   
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මාස 36ක්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මාස 36ක්. ඒක මතක තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු ෙදයක්. ඒක 

තමයි තත්ත්වය.  අවුරුද්දක් ඇතුළත ඔය ආයතනවලට ගිහින් 
එන්නත් ඔබතුමාට ෙවලාව නැහැ. හැබැයි, ඒ ආයතන තිෙබන 
එක ෙහොඳයි. ෙමොකටද දන්නවාද? ඒ ආයතනවලට පත්කිරීම් 
කරන්න පුළුවන්; සභාපතිවරු පත් කරන්න පුළුවන්; අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල පත් කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි.  නමුත් ෙම් ආයතනවලින් 
ජීවත්ෙවන මිනිස්සු ඉන්නවා. සිෙමන්ති සංස්ථාව ගත්ෙතොත්, සීනි 
කම්හල ගත්ෙතොත්, කඩදාසි කම්හල ගත්ෙතොත්, ෙප්ෂකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්ෙතොත්, සළුසල ගත්ෙතොත්, ලක්සල 
ගත්ෙතොත්, හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය ගත්ෙතොත්, කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ගත්ෙතොත් ෙම් හැම ආයතනයකින්ම 
ජීවත්වන මිනිස්සු ඉන්නවා.  ෙම්වා ඒ ජීවිත එක්ක ගැටගැහුණු 
ආයතන. ඔබතුමා කල්පනා කරලා බලන්න.  කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලය ගත්ෙතොත්, කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් රබර් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට රබර් වලින් ඕනෑම mould එකක් හදන්න 
පුළුවන්. පෑලියෙගොඩ තිෙබන ඒ ආයතනය ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව 
දන්නවා.    

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් දැන් ෙයොදා තිෙබනවා. මම ඒ 

ආයතනය බාර අරෙගන දැන් මාස 10යි. ඒ ආයතනඉය බාර 
ගත්තාට පස ්ෙසේ කර්මාන්ත  එක්ක සම්බන්ධ කරලා,  විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කරලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි. මම ඔබතුමාට ශුභ පතනවා. කාර්මික සංවර්ධන 

මණ්ඩලෙය් තිෙබන ඒ ආයතනයට පුළුවන් රෙට් ඕනෑම 
වාහනයක ෙකොටස් වලට අවශ්ය රබර් moulds ටික හදන්න; seat 
එකටද, cover එකටද ඔය කියන ඕනෑ එකකට mould හදන්න 
පුළුවන්.  හැබැයි, ඒවා ලංකාවට ෙකොච්චර ෙගන්වනවාද? ඒ 
පතිපත්තිය ෙවනස් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට ෙමොකුත් කරන්න 
බැහැ. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය්, සම්භාණ්ඩ -පාවහන් ඇතුළු- 
සම්බන්ධෙයන් ෙකොටසක් තිෙබනවා.  ෙමොරටුෙව්,  කටුබැද්ෙද්  
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ෙකොටසක් තිෙබනවා.  එතැන 
තමයි සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ්ෙන්.  
එහි සපත්තු සෑදීම සඳහා පුහුණු කිරීම් කරනවා. ඒ සඳහා පහසුකම් 
සපයනවා. ඒ ආයතනෙයන් පුහුණු ෙවන මිනිස්සු තමයි 
ෙහෝමාගම, ගලවිලවත්ත පෙද්ශෙය් පුංචි පුංචි කර්මාන්ත 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්.  ඒ අය තමයි ලංකාෙව් පසිද්ධ ෙවෙළඳ 
නාම තිෙබන සපත්තු කඩවලට සපත්තු දමන්ෙන්.  අපි ගිහින් 
''ඒකට වඩා ෙම්ක ෙහොඳයි'' කියලා ෙතෝරා ගත්තාට, ඒ ෙදකම 
හදන්ෙන් එකම ෙගදර.  ඔබතුමා ඒක දන්නවාද?    ෙවෙළඳ නාම 
වලින් ෙවනස් වුණාට ඔය හුඟක් අයතනවල- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම වුණාට ඒ නිෂ්පාදනයට තාක්ෂණය 

ඕනෑ.  නමුත් ඔබට මතක ඇති, පසු ගිය 2014 අය වැෙයන් 
පිටරටින් සපත්තු ආනයනය කිරීම සඳහා තිබූ බද්දත් අයින් කළා.  
අෙප් නිෂ්පාදනය ඒෙකන්ම නැති වුණා.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් අය වැෙයනුත් ඒ බද්ද අයින් කර තිෙබනවා.  මට අන්න 

ඒකයි දැන් තිෙබන පශ්නය.  ඒක හරි. මෙග් තර්කය එන්ෙන්ත් 
එතැනටම තමයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් අය වැෙයනුත් ඒකම කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවාද? දැන් ෙම් අය වැෙය් පශ්නයත් 
ඒකම තමයි. ෙම් අය වැෙයනුත් ආනයනය කරන සපත්තුවල බද්ද 
අඩු කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට සපත්තු හදන්න පුළුවන්. 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් අය වැෙයන් ලංකාව 
shopping paradise එකක් කරනවාෙන්. ලංකාෙව් සපත්තු 
නිෂ්පාදනය කරන අයට බෙඩ් පහර ගහන්න තමයි ආනයනය 
කරන සපත්තුවල බදු අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඔබතුමා දන්නවාද, ලංකාෙව්  ෙනට්ෙබෝල් කණ්ඩායෙම් හිටපු 
උසම කීඩිකාවටත් සපත්තු හැදුෙව් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් උපෙදස් අනුව ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් පැත්ෙත් මිනිස්සු 
කියලා? ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශයට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ඒ ආයතනවල 
රැකියා කරලා ජීවත් ෙවන අයට ඒ කර්මාන්ත කර ෙගන යන්න 
බැරි ෙවනවා. ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන  
සියල්ලටම ඒක ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත.  

දැන් පරණ යකඩ එකතු කරන අය උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. 
පරණ යකඩ එකතු කරන අය රණාෙල් ඉන්නවා;  ගාල්ෙල් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම පිත්තල කර්මාන්තය කරන අය ඉන්නවා. 
යකඩ එකතු කරලා ෙද්ශීය වශෙයන්  කර්මාන්ත කරන ෙබොෙහෝ 
අය ඉන්නවා. ඒ කර්මාන්තවලට දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  අද 
වන විට ලංකාවට පරණ යකඩ ෙගෙනන්න පුළුවන් මට්ටමට 

තමුන්නාන්ෙසේලා බදු ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශය යටතට ෙමොනවා හරි 
කමෙව්දයක් අනුව ෙම් ආයතන ලැෙබන්න ඇති. හැබැයි, ඒ 
ආයතන ගැන, ආයතනවල විෂය පථය ගැන, ආයතනවලට 
ලැෙබන කාර්යභාර්ය ගැන, ආයතනවලින් කරන්න පුළුවන් ෙද් 
ගැන ෙම් අය වැෙය් සාකච්ඡාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැයට 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොමැති නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හැම තිස්ෙසේම ෙම් ආයතන පවත්වා ෙගන 
යෑෙම් අභිෙයෝගයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
ආයතනවලට බරපතළ අර්බුද ෙගෙනන ෙයෝජනා තමයි අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්.  

මම මුල ඉඳලාම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම්ක ඔබතුමන්ලා 
වගකියන්න ඕනෑ  ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අනුව 
ෙම්වාට ඔබතුමන්ලාට වගකියන්න ෙවන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙනොෙවයි, ලබන අවුරුද්ෙද්. ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අනුව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආයතන පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. 
එතෙකොට භාණ්ඩාගාරෙයන් කියයි,"එෙහමනම් විකුණන්න" 
කියලා. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. ඒකට භාණ්ඩාගාරයත් වගකියන්න 
ඕනෑ නැහැ. භාණ්ඩාගාරයටත් ඒ පාර කපලා තිෙබනවා ෙම් අය 
වැය පතිපත්ති තුළින්. ෙම් හරහා ෙද්ශීය සපත්තු කර්මාන්තය 
විනාශ ෙවනවා. ෙද්ශීය නිමි ඇඳුම් කර්මාන්තය විනාශ ෙවනවා. 
ෙද්ශීය වශෙයන් කුඩා කර්මාන්ත පවත්වා ෙගන යන අයට ඒවා 
පවත්වා ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ අය ගනුෙදනු කරන 
බැංකුවලින් සල්ලි ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ අයට කල් බදු පහසුකම් 
නැති ෙවනවා. ඒ අයට උකස් ණය පහසුකම් නැති ෙවනවා. ඒ  
නිසා බැංකු පද්ධතිය අර්බුදයට යනවා. ඒ සියල්ල හරහා ෙද්ශීය 
කර්මාන්ත පද්ධතිය අර්බුදයට යනවා. ඒක තමයි ෙම් අය 
වැයෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා පාර හදලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
අය වැෙයන්. එම නිසා, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ෙහේතුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශවලට වන බලපෑම පිළිබඳව අඩු 
තරමින් ඔය දන්න කියන නිලධාරින් එක්කවත් සාකච්ඡා කරන්න 
කියලා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. මා දන්නා වැදගත්, 
උගත් නිලධාරින් ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක්ම ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන් 
ෙම් ගැන කම්පා ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම අමාත්යාංශයකම, හැම 
ආයතනයකම අවුරුදු ගණනක සිට ෙසේවය කරන නිලධාරින් 
ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන් ෙම් තත්ත්වය දන්නවා. කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් වූ සිද්ධියක් ගැන මට  පුද්ගලිකවම අත් දැකීමක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පෑලියෙගොඩ රබර් 
කර්මාන්තශාලාව තිෙබන තැනට මම ගියා. ඒ රබර් 
කර්මාන්තශාලාෙව් වැඩ කරන ෙකෙනක් පත්තෙර්  ෙගෙනන්න 
වාහනයක් අරෙගන කටුබැද්ද කාර්යාලයට එනවා. ඒ කාර්යාලයට 
පත්තෙර් ෙදන්ෙන් කටුබැද්ෙද් තිෙබන කාර්යාලෙයන්. උෙද්ට 
කටුබැද්ද කාර්යාලයට පත්තෙර් ආවාම, ඒ පත් තෙර් පෑලියෙගොඩ 
කාර්යාලයට ෙගන යන්න වාහනයක් එන්න ඕනෑ. ෙම්වා එෙහම 
ආයතන. එතෙකොට වාහනයට යන ෙතල්වල වියදම ගැන 
හිතුෙවොත්, ඒ මුදලින් පත්තර මිටියක්ම ගන්න පුළුවන්. මම ෙම් 
කිව්ෙව් ඒ කාෙල් තිබුණු තත්ත්වයක්. දැන් තත්ත්වය එෙහම 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා එෙහම තත්ත්වයක තිබුණු ආයතන. 
ඒ සඳහා හදලා තිෙබන නිෙයෝග හා චකෙල්ඛත් ඒ වාෙග්ම ඒවා. 
ඒවා හදලා තිෙබන්ෙන් මිනිසුන්ට පහසුෙවන් වැඩ කරන්න   
ෙනොෙවයි. වැඩ එපා කරවන්නයි ඒවා හදලා තිෙබන්ෙන්. රැකියා 
එපා කරවන්නයි ඒවා හදලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ආයතන ෙම්වා. 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට ෙමම ආයතන පවත්වා ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ෛධර්ය ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා 
කරනවා. ෙමොකද, ගරු රවී කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත් 
එක්ක තමයි ඔබතුමන්ලාට ෙමම ආයතන පවත්වා ෙගන යන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙමම ආයතන 
පවත්වා ෙගන යනවාය කියන එක ෙල්සි පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, එතුමා තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් ෙවන තැනක ඉඳෙගන. 
ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන් ෙවන තැනක; ඔබතුමන්ලා තියලා 
තිෙබන්ෙන් ෙවන තැනක. ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආයතන ටික භාර 
දීලා තිෙබනවා. ඉතින්, ඒවාට ෙමොනවා ෙවයිද කියලා අපට හිතා 
ගන්න බැහැ. ෙම් සම්බන්ධව මම විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය 
කෙළේ, ෙම් ආයතන එක්ක ලක්ෂ ගණනක් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත 
බැඳිලා තිෙබන නිසායි.  

කාර්මික ජනපද අරෙගන බලන්න. ලංකාව පුරාම කාර්මික 
ජනපද තිෙබනවා; කර්මාන්ත පුර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආයතනෙය් ව්යවසාය දැනුම ෙබදා හරින්න පුළුවන් තැන් 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම සතුටු ෙවනවා, විෂය දන්නා කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යතුමාට රාජ්ය බැංකු පද්ධතියත්, ඒ බැංකු පද්ධතිය පාවිච්චි 
කරලා දියුණු කරන්න පුළුවන් ආයතන පද්ධතියකුත් ලැබී තිබීම 
ගැන. හැබැයි මම දන්ෙන් නැහැ මුදල් අමාත්යාංශයයි, මුදල් 
ඇමතිතුමායි ඒකට ෙකොච්චර උදවු කරාවිද කියලා. ෙම් සමසත් 
පතිපත්ති ගත්ෙතොත්, ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගමනට වාසි වන, 
උදවු වන පතිපත්ති ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා 
දත් තිස්ෙදක මැද්ෙද් තිෙබන දිව වාෙග් අභිෙයෝගයක්. පාඩු 
ලබන්ෙන් නැතිව   ෙකොෙහොම හරි ආයතන පවත්වා ෙගන යෑෙම් 
අභිෙයෝගය. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන අභිෙයෝගය. 
එය ජය ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්  
ලබන අවුරුද්ෙද් අය වැය වන විට ඒ රාජ්ය ව්යාපාර පාඩු ලබන 
ව්යාපාර ෙනොවන මට්ටමට ෙගන ඒම සඳහා වන කාර්ය සාධනෙය් 
වගකීමක් ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපටත් ඒ 
ෙවනුෙවන් යම් කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි 
හිතනවා. අපට යම්කිසි මැදිහත් වීමක් ඒ ෙවනුෙවන් කරන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි හිතනවා. ඒ මැදිහත් වීම අෙප් පැත්ෙතන් 
අප කරන්නම්,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
ගරු මන්තීතුමනි, සෙතොස වාෙග් පාඩු ලබපු ආයතන මට භාර 

දීලා මාස කිහිපයයි.  අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒවා ලාභ ලබන ආයතන 
බවට පත් කිරීමට මා වගකීෙමන් යුතුව  කටයුතු කරන බව ෙම් 
ගරු සභාවට කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා ඔබතුමාෙග් 

ෛධර්යය ගැන. නමුත් මා කියන්ෙන් ෙම් පතිපත්ති තුළින් ඇති 
වන බාධාව ගැනයි. ඒ ගැනයි මා කථා කෙළේ. ඒ බාධාව ගැන මා 
සාකච්ඡා කෙළේම, ෙම් ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් 
කරගන්නට එයිනුත්  ඔබතුමාට යම් ෛධර්යක් ලැෙබ්වි කියලයි. ඒ  
සඳහා අෙප් අදහස් ඉවහල් ෙව්වි කියලා විශ්වාස කරනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන  රෙට් ලක්ෂ ගණනක් ජනතාවෙග් 
ජීවිත සමඟ ගැට ගැහුණු ආයතන නිසා,  ෙම් ආයතන පිළිබඳව 
වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි.  ඒ නිසා ලබන අවුරුද්ෙද්,  ඊළඟ 
අය වැය විවාදෙය්දී  ෙම් ආයතන විකුණුෙව් නැහැ කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට කථා කරන්නට  හැකියාවක් ලැබුෙණොත්,  
විපක්ෂෙය් අප ෙම්  ෙවනුෙවන් දක්වන  අදහස්වල පතිඵලය එයයි  
කියන එකත් සඳහන් කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.00] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්   අෙප් මුදල් 

අමාත්යතුමාටත්, ෙම් කටයුත්ත සඳහා නායකත්වය ෙදන 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාටත් ස්තුති 
කරන්න මම ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්නවා.  ෙම් අය වැය 
විෙශේෂෙයන් ජනතා හිතවාදි අය වැයක්. සමහර අය  කියනවා, ෙම් 
අය වැය ආරම්භ කරපු තැන ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන් කියලා. 
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව තමයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අප, 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඇතුළු සියලුෙදනාෙග් ෙයෝජනා එකතු 
කරෙගන අවශ්ය සංෙශෝධන කරන්න තිෙබන කාල වකවානුව. ඒ 
කාල වකවානුෙව්දී අවශ්ය සංෙශෝධන නම්යශීලිව කරන්න 
අගාමාත්යතුමාට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දීත් ඒ අවශ්ය සංෙශෝධන ගැන එතුමා 
නිර්භීතව කථා කළා. ඒකයි අප කියන්ෙන්, ෙමය පජාතන්තවාදි 
අය වැයක් කියලා.  

පසු ගිය කාලෙය් අය වැය සකස් වුෙණ් මුළු රෙට්ම අය 
වැෙයන් සියයට 60කට වඩා වැඩි පමාණයක් එක පවුලක් සඳහා 
ෙවන් කරමිනුයි.  මෙග් වම් පැත්ෙත් සිටින මන්තීවරුන් අද 
ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ෙමහි හිටපු ඇමතිවරුන්ට එදා අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ, ඒ අවශ්ය ෙවනස්කම් කරන්න. වුවමනාව හිෙත් 
තිබුණා. නමුත් බයයි.  කථා කරන්න ෙකොන්ද පණ තිබුෙණ් නැහැ. 
කථා කළා නම් ඒ අයට අත් වන ඉරණම දන්නා නිසා ඒ අය කට 
වහෙගන සිටියා. අද එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ.  අද පක්ෂ විපක්ෂ 
මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවනත් ෙසේවක සංවිධාන ඇතුළු 
ඒ  හැෙමෝටම ඇහුම් කන් දීලා, ඒ හැෙමෝෙග්ම ෙයෝජනා අරෙගන 
ෙම් අය වැයට අවශ්ය ෙවනස්කම් සිදු කරන්න කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා. තවත් ෙවනස්කම් සිදු කරන්න අවශ්ය නම්, 19වන දා 
වන කල් තවත් දින කිහිපයක් තිෙබනවා. එය ඉතා සාර්ථකව සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.         

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම  අද දවස 
උදා වන තුරු ෙකොපමණ බලා ෙගන හිටියාද? පාරවල්වල 
උද්ෙඝෝෂණ කරලා, රජෙය් ආයතන වසා දමලා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කඩා වැටීම ආරම්භ වුණා කියලා කියන්න බලා ෙගන හිටපු අය 
අද ෙපෙනන්නවත් නැහැ. අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
නම්යශීලී විධියට අවශ්ය ෙවනස්කම් සිදු කරන්න. ඒ වාෙග්ම 
සමහර අය කියනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දැක්ම අනුව සකස් වුණු දින සියෙය් වැඩසටහන ෙම් අය වැය තුළ  
නැහැ කියලා. එෙහනම් ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා                      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කැඳවලා ෙම් අය වැයට 
පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කෙළේ ඒ නිසාද කියලා 
මම අහන්න කැමැතියි. අය වැය ෙදවනවර කියවීෙම් ඡන්ද 
විමසීෙම්දී පක්ෂව ඡන්දය දුන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ඇතුළු සියලු ෙදනාටම එතුමා ස්තුති කෙළේ ඒ නිසාද? 
එතුමා ෙම් අය වැයට විරුද්ධ නම්, එෙහම ස්තුති කරයිද? නැහැ. 
එෙහම නම්,  ස්තුති කරන්ෙන් නැහැ. එතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත්, 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න කැමැති සියලු ෙදනාත් එකතු ෙවලා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැයක්.  

සමහර අය කියනවා, අධ්යක්ෂවරුන් පත් කර ගන්න බැරි 
වුණා කියලා. අධ්යක්ෂවරුන් පත් කර ගන්න අපට එච්චර 
හදිසියක් නැහැ. දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් අධ්යක්ෂවරුන්, 
සභාපතිවරුන් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ඇමතිකම් ෙවනස් වුණා 
කියලා ඒ අධ්යක්ෂවරුන්, සභාපතිවරුන් ෙවනස් කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. අවශ්ය තැන්වලදී ඒ ෙවනස්කම් කරන්න 
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අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත්, විෂය භාර අමාත්යතුමාත් 
සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිම හදිසියක් 
නැහැ.  

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් අධ්යක්ෂවරුන්, සභාපතිවරුන් 
පත් කරපු හැටි. අපට මතකයි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
සභාපතිවරයාව පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. තමන්ෙග් 
මස්සිනාව  පත් කළා.  ඒ නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට පාඩු ලබන්න සිදු වුෙණ්. මම වැඩි 
ඈතක් ගැන කියන්ෙන් නැහැ.  2011-2012 කාල සීමාෙව්දී  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් මිලියන 25,000කට 
ආසන්නයි; රුපියල් මිලියන 24,915ක්. 2012-2013 කාල සීමාෙව්දී 
පාඩුව රුපියල් මිලියන 26,857ක්. 2013-2014 කාල සීමාෙව්දී 
පාඩුව රුපියල් මිලියන 31,365ක්. ෙමන්න, පත් කරපු සභාපතිවරු, 
අධ්යක්ෂවරු කටයුතු කරපු හැටි. ෙමෙහම සභාපතිවරුන්, 
අධ්යක්ෂවරුන් පත් කරලා, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලැබුෙව් 
ෙකොෙහොමද කියලා රටට ෙහළි කරන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක රටට 
ෙහළි කරන්න ෙදයක් නැහැ. කවුරුත් දන්නවා, රාජපක්ෂ පවුෙල් 
ෙගවල්වලට  බල්ලන්ව ෙගන යන්නත් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් ගුවන් යානා භාවිත කරපු හැටි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම පිට රට යන 
ෙකොට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානාවක් ෙවනම ඒ අය 
ෙවනුෙවන්ම  ෙගන ගියා. ගුවන් යානාව ආපසු ආෙව්, එක්ෙකෝ 
හිස් ආසන ටික විතරයි. එෙහම නැත්නම් අවශ්ය නම්  ඒ ගුවන් 
යානාව දවස් කිහිපයක් එම airport එෙක් තබා ෙගනත් සිටියා. 
ගුවන් යානය airport එෙක් තබා ෙගන සිටියාටත් වියදම් කරන්න 
සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම  ගුවන් යානාව ෙවනත් මඟීන් පවාහනය 
සඳහා  ෙයොදා ගන්න  ඒ දින කිහිපය තුළ ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමන්න ෙම් ආකාරයට අයුතු ෙලස රජෙය් ෙද්ෙපොළ, මහජන 
ෙද්ෙපොළ පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් පාඩු 
විඳින්න සිදු වුෙණ්.   

1994 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පාඩු විඳින 
ෙකොට  2001 වර්ෂෙය්දී බලයට පත් වුණු අෙප් නව රජයට පුළුවන් 
වුණා, 2002, 2003 පමණ වන විට ලාභය රුපියල් මිලියන 
3,347ක් බවට පත් කර ගන්න. 2004 වර්ෂෙය්දී එය තවත් වැඩි 
වුණා. 2004 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 7,424ක ලාභයක් ලැබුණා. 
2001 වර්ෂෙය්දී බලයට පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට 
පුළුවන් වුණා, පාඩු විඳපු ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම නැවතත් ලාභ 
ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. අපිට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, 2013-2014 කාලෙය්දී රුපියල් මිලියන 31,365ක් 
වශෙයන් තිබුණු ඒ පාඩුව 2014-2015 ෙවනෙකොට මිලියන 
16,329කට අඩු කර ගැනීමට. නමුත් තව ටික කාලයක් -වර්ෂයක්, 
ෙදකක්- යනෙකොට, ෙම් ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් 
කර ගන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, මිහින් 
ලංකා ගුවන් සමාගම. මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමත් ෙකෝටි, 
පෙකෝටි ගණනින් පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්වී තිබුණු නිසා 
අනවශ්ය වියදමක් දරන්නට අපට සිදු වුණා. ෙම් සියලුම වියදම් 
දරන්න ෙවන්ෙන්, අෙප් සාමාන්ය ජනතාවටයි. එෙහම නම් ෙම් 
වාෙග් රජෙය් ආයතන අපි නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කර, රට 
ඉදිරියට ෙගන යෑමට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් - මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කියනවා, සංෙව්දී නායකයන් ෙවන්ෙන්, ෙමන්න ෙම් අයයි කියන 
කාරණය.  

පසු ගිය කාලෙය් ''හාචි'' දුන්නා කියා, ''උම්මා'' දුන්නා කියා 
සංෙව්දී නායකයන් බවට පත් වු ෙණ් නැහැ. එදා කිරි පැකට් එකට 
බදු ගහලා, මිල ගණන් වැඩි කරලා ජීවත් ෙවන්න බැරි මට්ටමට 
පත් කළා. අද අෙප් රටට සංෙව්දී නායකයන් වශෙයන් 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් පත් ෙවලා සිටිනවා. අන්න 
ඒකයි, අද ෙම් පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
ෙම් අය වැය, ජනතා හිතවාදී අය වැයක් විධියට ඉදිරිපත් කරන්න 
හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා. 
 
 
[අ.භා. 4.09] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කබීර් හාෂීම් 

ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය වාෙග්ම ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී වචන 
කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් විශාල වශෙයන් 
පාඩු ලබපු ආයතන ගණනාවක් තිෙබන ෙම් රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය අද භාර දීලා තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මහෙල්කම් විධියට කටයුතු කරන ෙබොෙහොම කෘතහස්ත 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට බව. ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් 
ආයතන ටික ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ නිසායි, එෙසේ භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි දැක්කා, මීට කලින් කථා කළ ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙබොෙහොම උපහාසෙයන් කථා කරපු 
ආකාරය. නමුත් අපි එතුමන්ලාට කියනවා, 2016 අග ෙවනෙකොට 
ෙම් ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියා බලන්නය කියා. 
එතුමන්ලා කියන්ෙන්, ෙම්වා විකුණන්න හදනවාය; ෙම්වා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න හදනවාය; ඒ සඳහා තමයි, ෙම් පිඹුරු 
පත් සකස් කරන්ෙන් කියායි. ඒක කිසි ෙසේත්ම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි දන්නවා, දැනටමත් ෙම් ආයතන තිබුණු මට්ටෙමන් අඩිෙයන් 
අඩිය ඉස්සරහට යමින්  ලාභ ලබමින් තිෙබනවාය කියන එක. 
ෙමන්න ෙම් කාරණය නිසා තමයි, එම ආයතන එෙසේ ඉදිරියට අර 
ගන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයකුට ගරු අගමැතිතුමා එම 
අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමන්ලාට පසු ගිය රාජපක්ෂ 
සමෙය්දී කථා කරන්න කටක් තිබුෙණ් නැහැ; ෙකළින් කථා 
කරන්න ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ආයතනවලට වුණු ෙද්වල් 
අපි දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ වාෙග් ආයතන කිහිපයක් ගැන සඳහන් 
කරන්න මම කැමැතියි. මුලින්ම ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව ගැන 
කථා  කරන්නම්. "ලක් දූ පුතුන්ෙග් බැංකුව" කියා තමයි, එහි 
ආදර්ශ පාඨෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් බැංකුව 
පසු ගිය කාලෙය් ලක් දූ පුතුන්ෙග් බැංකුව ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
එම බැංකුව, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයලාෙග් ෙහංචයියන්ට, 
 හිෛතෂින්ට ණය ෙදන්න, පහසුකම් සපයන්න ෙයොදා ගත් 
බැංකුවක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. කිසිම සුරැකුමක්, තැන්පතුවක් 
නැතුව විවිධ පුද්ගලයින්ට මිලියන ගණෙන් ණය දීලා තිබුණා. 
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සමහර ෙව්ලාවට පන්සල්වල ඔප්පු තබා ෙගන ණය දීලා තිබුණා 
කියාත් අපි දන්නවා. සමහර ෙව්ලාවට වටිනාකමක් නැති දිරපු 
යකඩ තබා ෙගන ණය දීලා තිබුණා. සමහරුන්ට ණය දීලා 
තිබුෙණ්, හිතවත්කමට. එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් මිලියන 75ක් 
දීලා තිබුණා, කිසිම තැන්පතුවක් නැතුව. ඊ ට සුදුසුකම විධියට 
සලකා තිබුෙණ්, එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙක්න්දර 
සම්බන්ධීකරණය කිරීමයි. එෙසේ ෙක්න්දර සම්බන්ධීකරණය කරපු 
ෙකනාටත් මිලියන 75ක ණය දීලා ති බුණා. අද ෙම්වා අය කර 
ගන්න බැරුව බැංකුව බරපතළ අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමෙහම ආයතන තමයි, අපට ෙගොඩ ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 ෙබෝට්ටු හදන කර්මාන්තශාලාවකටය කියා තිකුණාමල 
පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයකුට මිලියන 75ක් දීලා තිබුණා. ෙම් 
විධියට ෙම් ආයතන ෙයොදා ගත්ෙත්, රෙට් දියුණු වන මිනිසුන්ට 
ණය ෙදන්න ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන්ට, ෙද්ශපාලන 
ගැත්තන්ට උදවු කරන්න තමයි, ෙම් බැංකු ෙයොදා ගත්ෙත්. නමුත් 
අද වනවිට ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අද ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුෙව් ගරු සභාපතිතුමා විධියට අෙප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කටයුතු කරනවා. එතුමා ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් ආයතනය 
ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඉතාම  ෙහොඳින් ෙමම ආයතන 
කළමනාකරණය කරෙගන යනවා. ඒකයි ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ 
තිබුණු  තත්ත්වය තමයි අප අද ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන්.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා  කියනවා, රාජ්ය ෙසේවය 
අපි කප්පාදු කරනවාය  කියා.  ෙම් රජය මාසයකට  රුපියල් 
දහදාහක් වැටුප් වැඩි කර  රුපියල් ෙකෝටි දහතුන් දාහක අමතර 
වියදමක් දරමින් කෙළේ, රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කිරීෙම් කාර්යයද 
කියන  එක  මම ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙගන් 
මා අහන්න  කැමැතියි. 

ඊෙය් අගමැතිතුමා, පළමු පියවර විධියට ඒ රුපියල්  දහදාෙහන් 
රුපියල් ෙදදාහක්  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග්  මූලික  වැටුපට  එකතු 
කළා. සමහරු හිතනවා, අය  වැයට සං ෙශෝධන ෙගන ඒම  
දුර්වලකමක් කියා. නැහැ. ඒක තමයි  ෙම් රජෙය්  ෙවනස. පසු ගිය 
කාලෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙමතැනට ඇවිත්   අය වැය 
ෙල්ඛනය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ  ඒවාට කවුරුවත්  සංෙශෝධන 
ෙගනාවාද?  සංෙශෝධන ෙග්න්න කවුරුත් හිටිෙය් නැහැ. ඒවාට 
විරුද්ධ ෙවන්න කවුරුත්  සිටිෙය් නැහැ.   

එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු අය කවුරුවත් කථා කරන්නට 
ගිෙය් නැහැ. සියල්ෙලෝම ගල් ගැහිලා වාෙග් බලාෙගන  සිටියා. 
එදා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන තුළින් කිසිම  සහනයක්  ඒ 
අවුරුද්ද තුළ ලැබුෙණ් නැහැ. සුරංගනා කථා විතරයි. කැරට් අල 
විතරයි ජනතාවට ෙපන්නුෙව්. ඒ විධිෙය්  අය වැය ෙල්ඛන තමයි  
රාජපක්ෂ ආශ්චර්යය තුළින් අපි දැක්ෙක්. අද එෙහම නැහැ.  ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම නම්යශීලි ආණ්ඩුවක්. ගරු අගමැතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා,  ජනතාවට සහන ෙදනවා. 
වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක  සාකච්ඡා කරනවා.  වෘත්තීය සමිති කියන 
 ෙද්වල්වලින්   ෙදන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙදනවා. ඒ සහන ෙදනවා. 
එම නිසා තමයි ෙම් සංෙශෝධනයන්  එන්ෙන්. එම නිසා ෙම්ක 
ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් විධියට 
අපට ෙපන්වන්නට පුළුවන්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි,   සමහර  ආයතන ගැන  
කියන්නට ඕනෑ. කුරුණෑගල Chilaw Plantations Limited    
යටෙත් මෙග් බිංගිරිය ආසනෙය් වතු ගණනාවක්ම  - වතු විස්සකට 
වැඩි පමාණයක්;අක්කර  හත් අට දාහක්- තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම්වා පාඩු ලැබුවා. ඒ කාලෙය් ෙපොල් ඇමති ෙකෙනකුත් 

හිටියා. නමුත් ෙම් ආයතනය පාඩු ලැබුවා. උදාහරණයක් විධියට 
කියන්නම්. 2012 වසෙර් එක ෙපොල් ගසකින් ඵලදාව විධියට 
ෙපොල් ෙගඩි 43 ලැබී  තිෙබනවා. 2013 වර්ෂය ෙවනෙකොට  ෙපොල  ්
ෙගඩි 21ට බැහැලා තිබුණා. 2014 ෙවනෙකොට ෙපොල් ෙගඩි 39ක් 
වුණා. 2014 වර්ෂය ෙවනෙකොට  එක ගසකින් ලැබුණු ඵලදාව  
 ෙපොල්ෙගොඩි 32යි. ෙම් ඵලදාව එන්න එන්නම අඩු වුණා. ෙම්වාට 
සමහර නිලධා රිනුත් වගකියන්නට  ඕනෑ. සමහර නිලධාරින් 
ෙම්වා තමන්ෙග් සන්ත කෙය් තියාෙගන ඉන්නවා. මාරුවීමක් කර 
ගන්න  බැහැ. ඒ තැන්වල පැළ ෙවලා ඉන්නවා. ෙමවායින් හම්බ  
කරෙගන කෑවා. ෙම්වායින් ෙසොරකම් කරනවා. ෙම් ආයතන 
සම්බන්ධව විෙශේෂෙයක් දැඩිව කටයුතු කරන්නය කියා අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙමොකද, ෙම්වා පතිව හගත කරන්න  
ඕනෑ.  එෙහම නැත්නම් ෙම් නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. 
එකම තැන ඉඳෙගන ෙම්වායින් ෙසොරකම් කළ එක තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් කෙළේ. ඒක තවදුරටත් ඉස්සරහට  කර ෙගන යන්නට ඉඩ 
ෙදන්න එපාය කියා අපි ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට කියනවා. 
ෙම් නිලධාරින්  ස්ථාන මාරු කර, අලුෙතන් එන නිලධාරින්ට 
ෙමහි පගතිය ෙපන්වන්න , ෙම්වාෙය් ඵලදාව වැඩි  කරන්න  
අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ.  

කුරුණෑගල  වැවිලි  සමාගම, හලාවත වැවිලි සමාගම ෙම්වා  
රෙට් විශාල සම්පත්. අක්කර විසි දහසකට අධික පමාණයක් 
හලාවත වැවිලි සමාගමට අයත්ව තිෙබනවා. ඒවා සරුසාර 
ෙපොල්වතු. ෙම්වායින් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.  ෙම් 
වතුවල යටි  ෙභෝග වගා කර, නැත්නම් ගවපාලනයට ඉඩ දී ෙම්වා 
වර්ධනය කරන්නට පුළුවන්. ෙම් විශාල ඉඩම්වලින් ඇත්ත ඵලදාව 
අපි ගන්ෙන් නැහැ; වාණිජ වටිනාකම අපි ගන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා අමතර ව්යාපෘති ෙම් ඉඩම්වල ෙයොදන්නට පුළුවන්. අමතර 
ව්යාපෘති ෙයොදා ඒ තුළින් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.   
ෙම්වා ලාභ ලබන ආයතන තමයි. නමුත් ලාභය තව ෙදතුන් 
ගුණයක්  වැඩි කර  ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වය අපට උදා කර 
ෙදන්නට පුළුවන්.   ෙම් ගැන  අවධානය ෙයොමු කරන්නටය  කියා 
අපි ගරු කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය්  වෘත්තීය සමිති ගණනාවක්  ෙම් රට තුළ දැවැන්ත වැඩ 
වර්ජනයකට සූදානම් වුණා. සමහරු කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව 
පත්ෙවලා ටික කාලයයි ෙමොකද ෙමෙහම ෙවන්ෙන් කියා. ඒක 
තමයි අපි කියන්ෙන් ෙම් යහපාලනය කියා. ඒක තමයි 
පජාතන්තවාදය.  වෘත්තීය සමිතිවලට එෙහම කටයුතු කරන්නට  
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රජය නිසායි.  පසු ගිය කාලෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වෘත්තීය සමිති දඩයම් කෙළේ, වෘත්තීය 
සමිති නායකයන්ව දඩයම්  කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන එක අපි 
දන්නවා. සමහර වෘත්තීය සමිති නා යක  ෙයෝ අරලිය ගහ මන්දිරයට 
ෙගන ගිහින් - ඒෙක් තිෙයනවාය කියන එක කාමරයකට අරෙගන 
ගිහින් තර්ජනය කර, භය කර  ෙම් වෘත්තීය සමිති නායකයින් 
මඩවපු හැටි, ඒ  අය වැළැක්වු හැටි, ඒ වැඩ පිළිෙවළවල් නිෂ්කීය 
කරපු හැටි    අපට ෙනොෙයක් මාර්ගවලින් ආරංචි වුණා. අද එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද එක දුරකථන ඇමතුමක් දී "ෙම් වැඩය 
කරන්න එපා " කියා තර්ජනය කරන ඇමතිවරු නැහැ. තර්ජනය 
කරන  නිලධාරින් ඉන්න අරලියහ මන්දිරයක් නැහැ; ජනාධිපති 
මන්දිරයක් නැහැ. 

ෙම් හැම ෙකෙනකුටම තමන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් සටන් 
කරන්නට පුළුවන් අයිතිය තිෙබනවා. ඒක තමයි සමන් රත්නපිය 
සෙහෝදරයාත් කිව්ෙව්, "අපි ෙම් සටන් කරන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න ෙනොෙවයි" කියලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා ෙබෝඩ් 
ගහෙගන ඉන්න සමහර අය හිතාෙගන ඉන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න හදන්ෙන් කියලා. ආණ්ඩුව ෙපරළන්න හදන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ, කිසිම රාජ්ය නිලධාරිෙයක් ෙහෝ ෛවද්යවරෙයක් ෙහෝ 
කිසිම වෘත්තීය සමිතියක්. ඒ අයෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් ඒ අය හඬ 
නඟනවා. බලන්න, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ෙකොතරම් නම්යශීලීද 
කියලා. අවස්ථා ෙදක තුනක් ඒ අයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
ෙබොෙහොම සුහදව ඒ පශ්නය විසඳා ගන්නට කටයුතු කළා. අන්න 
ඒකයි අපි අද ෙම් රෙට් ෙවනස විධියට දකින්ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා ෙබෝඩ් ගහෙගන  ෙබොරුවට කෑ 
ගහන අය පසු ගිය කාලෙය් ෙකොෙහේද හිටිෙය්? මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහත්මයලා කියනවා, රාජ්ය ෙසේවය අඩ පණ 
කරන්නට යනවා කියලා. පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා කරන කරන ෙද්වල්වලට "එෙහයි" කියපු අය, අත 
උස්සපු අය, ඔළුව නමලා ආචාර කරලා පිළිගත්ත අය තමයි අද ෙම් 
ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියනවා, දවල් හීන 
දකින්න එපා කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් 
ෙකොන්දක් නැතිව, කටක් නැතිව සිටි ෙම් ඇමතිවරුන්ට ෙකොන්ද 
දීම, කථා කරන්නට කටක් දීමත් අෙප් ගරු අගමැතිතුමා, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා දීපු ශක්තියක් විධියට අපි දකිනවා. ඒ නිසා මම ෙම් 
අය වැයට සුබ පතනවා.  අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට, ගරු කබීර් 
හාෂීම් මැතිතුමාට සහ රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට ශුභ පතමින්, 
ෙම් අමාත්යාංශ තුළින් රටට වැඩි ෙසේවයක්, රටට වැඩි ආදායමක් 
ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා.   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.19 ] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සහ රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් ෙවලාෙව්  අදහස් පකාශ 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් සහ රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත් අදහස් දැක්වූ අෙනකුත් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙහොරණෑව 
පිඹිනවා වාෙග් පකාශ කෙළේ අතීතය ගැනයි. මම මීට කලිනුත් 
කිව්වා, අපි අතීතය හාරා අවුස්සන්න අවශ්ය නැහැ කියලා. 
අගමැතිතුමා එදා මට විෙශේෂෙයන් පකාශ කළා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී නායකයින්ට අපහාස කරන්න ෙහොඳ නැහැ 
කියලා. ඉතින් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ උපෙද්ශ ෙනොපිළිපැද්දත් 
විපක්ෂයක් විධියට අපි ඒ උපෙද්ශය පිළිපදිනවා. ෙමොකද, 
නායකෙයෝ රටට කළ ෙද්වල් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා අදටත් 
දැක බලා ගන්නට තිෙබනවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් මම හිතන 
විධියට ආයතන තිහකට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. අපට ෙම් අය 
වැය තුළින් ෙප්නවා, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන කර්මාන්තවලින් ෙකොපමණ පමාණයක් අපිට 
අහිමි ෙවනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම අපට ෙප්නවා, රාජ්ය 
බැංකුවලින් leasing කමය අයින් කිරීම තුළින් බැංකු ෙකොපමණ 
පමාණයක් ක ඩා වැෙටනවාද කියලා. බැංකුවකට ගිහින් ගිණුමක් 
ආරම්භ කරන පුද්ගලයකුට ෙල්සිෙයන්ම leasing පහසුකම් ෙගන 
ඒ ෙගදරට තී වීලර් රථයක්, කුඩා ටක් රථයක් ෙහෝ කුඩා 
වාහනයක් අරෙගන තමන්ෙග් ස්වයං රැකියාව කරෙගන යන්නට 
පුළුවන්කම දැනට තිෙබනවා. ස්වයං රැකියාවලට ෙකොපමණ 
අගයක් ෙම් අය වැෙයන් දීලා තිෙබනවාද කියලා ෙප්නවා, දැන් 
ෙම් රාජ්ය බැංකුවලින් leasing පහසුකම ලබා ගන්න බැරිවීම තුළ. 
ඒ වාෙග්ම ෙමම රජෙයන් ස්වයං රැකියා ලාභීන්ට ෙකොපමණ  
පහසුකම් දීලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න පිටු ගණනාවක් 
තිෙබන ෙම් අය වැය ෙපොත ෙපරළලා බැලුවත්, ස්වයං රැකියා 
ලාභීන්ට එෙහම අවස්ථාවක් ෙම් අය වැය තුළින් ලබා දීලා තිෙබන 
බවක් ෙසොයා ගන්නට නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන අෙප් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. 

රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා එදා ෙබොෙහොම 
අපහසුෙවන් අය වැය ෙදෙවනිවර කියවීම ඉදිරිපත් කරලා, අද 
කියනවා,"පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙම්ක තමයි" කියලා. 
ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ, එෙහම කථා කරන්ෙන්? 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙම්කයි කියලා අෙප් ෙනොෙයකුත් 
මන්තීවරුන් කථා කරලා කිව්වා. ෙම් අය වැය සංෙශෝධන කිරීම 
තමයි පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් කියලා තමයි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. 
නමුත් අපි නම් අහලා නැහැ, එෙහම පජාතන්තවාදයක්. කුඩාම 
ආයතනයක් වුණත් පාෙද්ශීය සභාව තුළ මමත් වසර 4ක් අය වැය 
සකස් කළා. ඒ අය වැය සකස් කිරීෙම්දී මුළු ගෙම්ම ඉන්න 
ව්යවසායකයින්, ව්යාපාරිකයින්, කර්මාන්තකරුවන් වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් අයෙගන් අපි අහනවා, "ඔබලාට ෙමොන ෙමොන 
පශ්නද තිෙබන්ෙන්, ෙමොන ෙමොන ෙද්වල්ද තිෙබන්ෙන්, 
ෙමොනවාද ගම්වල අවශ්යතාවන්" කියලා. නමුත් ෙම් අය වැය තුළ 
කිසිම ෙදයක් අහපු නැති බවක් තමයි ෙප්න්ෙන්. අෙප් බස් 
සංගම්වල ගැටලුව පිළිබඳව බස් සංගම්වල උදවිය කැඳවලා අෙප් 
අගමැතිතුමා පධාන, ජනාධිපතිතුමා පධාන, මුදල් ඇමතිතුමා 
පධාන කමිටුවකදී සාකච්ඡා කළා නම්, ඒ වාෙග්ම අපි දුම් 
සහතිකය ෙම් ගණනට ෙගනියන්න යනවා කියලා කිව්වා නම්, අද 
ඊෙය් වන විට ඒවා අඩු කරන්නට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  

අන්තිමට අවසන් කෙළේ ඊෙය් දවෙසේ. ෙහට දවස ෙවද්දී 
ෙකොෙහොම ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ෙවද්දී ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වතාවට අගමැතිතුමා හය වතාවක් විතර අය වැය 
කිෙයව්වා. හැම දාම මුං ඇට අඩු කළාය කිව්වා; ගෑස්            
සිලින්ඩරෙය් මිල අඩු කළාය කිව්වා. දැන් අෙප් ෙගවල්වලින් 
අහනවා, "එතෙකොට දැන් ගෑස ් සිලින්ඩරයක් නිකම්ද හම්බ 
ෙවන්ෙන්?" කියලා. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හය 
වතාවක් විතර "ගෑස් මිල රුපියල් 150කින් අඩු වුණා. ගෑස් මිල 
රුපියල් 150කින් අඩු වුණා"යි කියා කිව්වාම, ගම්වල මිනිසුන් 
හිතන්ෙන් රුපියල් 150 බැගින් හය වතාවක් විතර ගෑස් මිල               
අඩු ෙවලා ෙන්, ඉතින් ගෑස් නිකම් ෙන් ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. රුපියල් 150කින් මිල අඩු වුණු එක 
හය වතාවක් කිෙයව්වා. ඇත්තටම පාසල් නිවාඩු කාලය තව සති 
ෙදකකින්, සති තුනකින් කල් ගිහින් ගුරුවරුනුත් ෙම් විධියට 
කටයුතු කළා නම්, ෙම් තත්ත්වය තුළ අහිංසක පාසල් දරුවන්ට 
නිල ඇඳුම් පවා හම්බ ෙවනවා. මීට වඩා අපි කල්පනා                 
කරන්න ඕනෑ.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට අපි කර්මාන්ත 
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අමාත්යාංශෙය් කළ යුතු විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙයෝජනා කරනවා. 
පසු ගිය වකවානුව තුළ එවැනි වැඩ ෙකොටස් තිබුණා. මා නිතරම 
කථා කරන්ෙන් උළු කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයනුයි. උළු 
කර්මාන්තශාලා බිංගිරිෙය් තිෙබනවා; මාවතගම තිෙබනවා. නමුත් 
අද ඒ කර්මාන්තශාලා වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා වසා දමා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලා අපට තිෙබනවා. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙම් දවස්වල ගම්වලට ෙගනැත් ෙබදන 
සිෙමන්ති නම් ෙම් රෙට් සිෙමන්ති ෙනොෙවයි. ඒ ෙබදන්ෙන් පිට 
රටකින් ෙම් රටට ෙගන්වන සිෙමන්ති.ෙම් රෙට් සිෙමන්ති 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලාට සිෙමන්ති ෙගන්වීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. අපට සිෙමන්ති ආයතන තිෙබනවා. ඒවායින් සිෙමන්ති 
ලබා ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා සිෙමන්ති ගන්ෙන් ෙවන ෙවන 
තැන්වලින්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ෙප්ශ කර්මාන්තය දියුණු 
කළා නම් අෙප් දරුවන්ට අවශ්ය නිල ඇඳුම් ටික ගන්න පුළුවන්. 
ඒකට තමයි ෙවන ෙවන බිල්පත් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම කමෙව්ද ති ෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. අපි දියුණු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. අපි දියුණු කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙවද්දී කරිටාස් ආයතනය සියලුම සාරි ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියා ෙසොයා බලන්න. මරඳගහමුල ෙප්ශ කර්මාන්තය 
ඒ විධියට දියුණු කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැතුව 
කථා කරන්න එපා. අද  ෙප්ශ කර්මාන්තය මූලික කර ෙගන  සාරි 
නිෂ්පාදනය කරන්න මඩකලපුෙව් විශාල කර්මාන්තශාලා හදලා 
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද, නැහැයි කියන්ෙන්? 
සමහරු ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් සභාපතිකම් අරෙගන, ඒවාෙය්, 
ෙම්වාෙය් කෑලි ගලවා විකුණා, ඒ ආයතන බංෙකොෙලොත් කරපු 
හැටි අපි දන්නවා. අපි ඒවා ෙනොදන්නා බබ්බු ෙනොෙවයි. ඒකයි අපි 
කිව්ෙව්, අපි ඉතිහාසය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
එෙහම නැතුව අරක නැහැ, අරක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා අහනවා. රට වෙට් ඇවිදලා බලන්න, 
ආයතන ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හලාවත වැවිලි සමාගම ෙකොපමණ ලාභ 
ලබන්න පුළුවන් ආයතනයක්ද කියලා බලන්න. අපි දන්නවා, 
සමහර ඇමතිවරු අක්කරය රුපියල් 2 බැගින්, රුපියල් 3 බැගින් 
ඉඩම් අක්කර 50, අක්කර 100 ගත්ත කාල ඉතිහාසෙය් තිබුණාය 
කියලා. අපි අද ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා අපට අවශ්ය 
නැහැ. අද අපි ගමට ගියාම මනුෂ්යයින් අෙපන් අහනවා, 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ෙම් දවස්වල සිද්ධ වන 
ෙද්වල් කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා. අපි කථා කරපු 
ඒවාෙය් පතිඵල තමයි ඊෙය් අගමැතිතුමා දුන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
අපි පාෙර් කෑ ගැහුව නිසා ෙනොෙවයි ඒවා දුන්ෙන්. ෛවද්ය ෙසේවය, 
වෘත්තීය සමිති ගණිකා ෙසේවය වාෙගයි කියා සමහර ඇමතිවරු 
අපහාස කෙළේ රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින්ටයි. එපමණ 
අපහාසයක් විඳලා තමයි එතුමන්ලා ඒ ඉල්ලීම් ටික දිනා ගත්ෙත්. 
හැබැයි අපි අද පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් දිනා ගත් ෙද් අර "සුහද 
ෙකොකා" වාෙග් ෙකොකා ෙපන්නිල්ලක් වුෙණොත් ජනතාවට 
අනිවාර්යෙයන්ම ඇඩස් නැතුව යනවාය කියලා. ඒක අපට 
කියන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

අගමැතිතුමා "සුහද ෙකොකා" ෙපන්නුවා. සුහද ෙකොකා 
ෙපන්නුවා වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලා දවස් ෙදකට, දවස් තුනට ෙම් 
අය වැය පරතරය ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් අය වැයම 
තමයි අෙප් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 19වන දාට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත 
වන්ෙන්. හැබැයි ඒ සංෙශෝධන ටික ඇතුළත් කරලා හදලා ගනියිද 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පළමුවන දවෙසේත් ෙම් අය වැය ෙපොෙත් 

පිටු ෙදකක් ගැලවුණා ෙන්. පළමුවන දවෙසේත් අය වැය ෙපොෙත්  
පිටු 2ක් ගැලවිලා තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. ගරු 
අගමැතිතුමා නිතරම කියන ෙදයක් තමයි අපි ආණ්ඩුව ගත්තාම 
ජනතාවෙග් සාක්කු පුරවනවා කියන එක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය දැන් 

අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. සාක්කු පුරවනවා කියලා තමයි අගමැතිතුමා 
කියන්ෙන්. සාක්කු පුරවන හැටි අපි  දන්නවා. ෙමොකද, දැන් අපට 
බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කරන්නත් බැහැ, ෙගවල්වල මුදල් 
තියාගන්න විධියකුත් නැහැ. ඒ නිසා හැම තිස්ෙසේම මිනිසුන්ට 
තමන්ෙග් සාක්කුෙව් සල්ලි තියාෙගන තමයි ගමන් බිමන් යන්න  
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, බැංකුෙව් දැම්ෙමොත් අසීමිත විධියට ඒ 
බැංකුෙවන් මුදලක් අය කරගන්නවා. ෙගදර තියාගත්ෙතොත් ෙහොරු 
පැනලා ඒ සල්ලි ගන්නවා. දැන් ඒ තරමටම රට තුළ ෙහොරකම් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට හැම තිස්ෙසේම සල්ලි 
ෙපොට්ටනි ගහෙගන තමන්ෙග් කෙර් එල්ලෙගන යන්න ෙවන 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන් කියන එක සියලුම ෙදනාට මතක් 
කර ෙදමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.28] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් පධාන පක්ෂ 

ෙදක එකතු ෙවලා සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා, ඒ ජාතික 
ආණ්ඩුව තුළින් රට දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා, රට 
ෙගොඩනඟන්න සූදානම් ෙවන ෙකොට ෙපොදු විපක්ෂය කියාගන්නා 
පක්ෂවල ගරු මන්තීවරු කථා කරන විලාසය දැක්කාම අපට 
කනගාටු හිෙතනවා. 

දීර්ඝ කාලයක් - අවුරුදු 20ක් - ආණ්ඩු කරපු ඒ පිරිස කරන 
කථා තුළින් ඒ කාලෙය් රෙට් බංෙකොෙලොත් භාවය පදර්ශනය 
ෙවනවාය කියන එකයි මා දකින්ෙන්. දීර්ඝ කාලයක් රට කළත්, 
රට කිසිම ෙද්කින් සර්ව සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ කියන එක 
කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු ෙවනවා. ඒ පරාජය තුළ තමයි 
අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව අද වැඩ පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 2016 
සඳහා වූ අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, ඒ අය වැය තුළින් ෙම් රටට 
වැඩ කරන්න සූදානම් ෙවන ෙකොට යම් යම් බාධා  ඇති වුණත් ඒ 
වැඩ සියල්ල එෙලසම ඉදිරියට ෙගන යන්න අෙප් රජයට ශක්තිය 
තිෙබනවාය කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන ෙකොට 
කියන්න ඕනෑ, රටටත්, අපටත්, රෙට් ජනතාවටත් ඉතා වැදගත් 
අමාත්යාංශ ෙදකක් පිළිබඳව අද කථා කරන බව. විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පැවරී ඇති විෂයයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන කථා කෙළොත්, ෙම් අමාත්යාංශයට ආයතන 28ක් අයත්ව 
තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය රාජ්ය පාලනය තුළ සිදු වූ අකටයුතුකම් 
නිසා ෙම් අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන ඒ ආයතන 28න් විශාල 
සංඛ්යාවක් බංෙකොෙලොත් භාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙකොටසක් ලාභ ලැබුවත්, ඉන් ආයතන 
විශාල සංඛ්යාවක් පාඩු ලබන ආයතන බව අපට දකින්නට පුළුවන්. 
ඒකට වග කියන්නට ඕනෑ පසු ගිය රාජ්ය පාලනය කියන එක අපි 
මතක් කළ යුතු ෙවනවා. එවන් පාලනයකින් ෙම් රට නිදහස් 
කරගන්නට කටයුතු සිදු වීම රෙට් ජනතාවෙග් වාසනාවක් 
විධියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ වාසනාව තුළින් අද ෙම් රට දියුණු 
කරන ගමෙන්දී විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාටයි. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරා ෙමෙහයවූ ආකාරයට ෙම් 
අමාත්යාංශයට අයත් ආයතන ඉතා වග කීමකින් යුතුව සාර්ථකව 
දියුණු කරන්නට එතුමාෙග් පාලනය යටෙත් කටයුතු කරයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. එතුමාට ඒ සඳහා ශක්තිය, ෛධර්ය, 
වාසනාව ලැෙබ්වා කියා අපි පාර්ථනා කරනවා. ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙම් අමාත්යාංශය දිෙනන් දින 
දියුණු ෙව්වායි කියා අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා යටෙත් කියාත්මක වන 
අමාත්යාංශ ගැන කථා කෙළොත්, විෙශේෂෙයන්ම එම අමාත්යාංශය 
යටෙත් ජනතාවට සමීප ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. බැංකු 
ගණනාවක් තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම බංෙකොෙලොත් වුණු ආයතන 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය හා මිහින් ලංකා 
ගුවන් ෙසේවාව ගැන කථා කෙළොත් ඒවා රෙට් ජනතාවට බරක් වුණු 
ආයතන බවට පත් වී තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය 
තුළ 1994 ෙවන ෙකොට ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ලාභ ලැබූ 
ආයතනයක්. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ ආයතනයත් පාඩු ලබන 
තැනට කටයුතු සිදු වුණා කියන එක අපි දන්නවා. හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ඥාතීන් තමයි ඒවාෙය් පධාන 
පාලකෙයෝ වුෙණ්. ඒ පාලකයින් විසින් කළ පාලනය තුළ ෙම් 
ආයතන විශාල වශෙයන් පාඩු ලැබුවා කියන එක අපි කවුරුත් 
දන්නවා. ඒවාෙය් වැරදි නිවැරදි කරෙගන ඉදිරියට යන්න අෙප් 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන්, උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන 
බව අපි දකිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය ගැන කථා 
කෙළොත්, එම මණ්ඩලෙය් ඉඩම්වලින් වැඩි ෙකොටසක් තිෙබන්ෙන් 
මහනුවර පෙද්ශෙය්යි. රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් ඉඩම් 
මහනුවර පෙද්ශෙය් තිෙබනවා.  නමුත්,  ඒ සියලුම ආයතන පාඩු 
ලබන ආයතන. ඒ වතුවලින් පාඩු මිසක් ලාභයක් නැහැ. 
භාණ්ඩාගාරෙයන් විශාල වශෙයන් මුදල් ලබා දීලායි ඒවා නඩත්තු 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවාෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයින්ට පවා අද 
විශාල අපහසුකම් තිෙබනවා.   අර්ථ සාධක මුදල් පවා ලබා ගන්න 
බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. වැඩ කරලා විශාම යන 
ෙකොට ඒ අයට අර්ථ සාධක මුදල් ෙනොලැබීම නිසා ෙබොෙහොම 
අසීරුෙවන් කටයුතු කරනවායි කියන එක අපි දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා 
හැටියට ඒ වාෙග් ආයතනවල වැඩ කරපු විශාල පිරිසකට ඒ මුදල් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.  දීර්ඝ කාලයක් ෙනොලැබුණු ෙද්  ඒ 
ජනතාවට ලැබීම, පසු ගිය මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ඡන්දය ෙදන්නත් ඒක පධාන ෙහේතුවක් වුණා.  ඒ නිසා 
මා ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන් දැනට අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ලබා ගන්න බැරි පිරිස්වලට ඉතා කඩිනමින් ඒ 
මුදල් ලබා ෙදන්නය කියන එකයි.  

 ඒ වතුවලින් ලාභ ලබන අවස්ථා ඇති කරන්නට ඕනෑ. 
අධිරාජ්යවාදි යුගෙය් සිටම විශාල තාඩන පීඩනවලට ලක් වුණු, 
අසාධාරණයට ලක් වුණු කන්ද උඩරට ජනතාවට ෙම් ඉඩම් ගම් 
පුළුල් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙහෝ ෙබදා දීලා, කුඩා ෙත් 
වතු බවට පත් කරලා, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා ෙම් 
රටට ආර්ථික ඵලදායිතාවක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්නය කියලා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අද අෙප් රෙට් රාජ්ය බැංකු සියල්ලම අයිති වන්ෙන් ෙම් 
අමාත්යාංශයටයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය බැංකු 
ආයතනවලින්  ෙනොෙයක් පහසුකම් සාමාන්ය ජනතාවට  ලබා 
ගන්නට තව තවත් ෙද්වල් කළ යුතුව තිෙබනවා කියන එකයි 
අෙප් විශව්ාසය වන්ෙන්. බැංකුවකට ගිහිල්ලා ණයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සමහර අයට ඒවා ලබා ගැනීමට තිෙබන 
අපහසුකම මඟ හරවන්නට ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් කටයුතු කිරීම 
අවශ්යයි කියන එක මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව ලාභ ලබන ආයතනයක්. ඒ ආයතනය තුළින් 
ෙම් රටට, රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට මීටත් වඩා ෙසේවාවන් 
සලසන්නට ෙම් අමාත්යාංශය කියා කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 අද දවෙසේ  සාකච්ඡාවට ෙගන ඇති අෙනක් අමාත්යාංශය 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයයි. ෙම් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා.   පසු ගිය කාලෙය් යහපාලනය ඇති 
කරන්න  පුෙරෝගාමීව අපත් එක්ක එකතු වුණු, ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශෙය් වගකීම භාර ගැනීම 
පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය 
අමාත්ය ධුරය දරන අෙප්  ගරු චම්පික ෙපේමදාස මැතිතුමාත් ෙම් 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් ඉන්න, කර්මාන්ත ගැන 
දන්නා, ව්යාපාරය ගැන දන්නා ඇමතිවරෙයක්. ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
දියුණුවට ෙසේවාවන් සලසන්නට ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය 
තිෙබනවායි කියන එක අපි දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය අයත්ව රෙට් 
ජනතාවට ඉතා වැදගත් වන ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා කියන 
එක අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඒ ආයතන තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් කරන්නට ඒ ගරු ඇමතිතුමන්ලා ටත්, 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයටත් ශක්තිය, ෛධර්ය, 
වාසනාව ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා.  

ෙම්  අමාත්යාංශයට අයත් ආයතන 43ක්  පමණ තිෙබනවා.  ඒ 
ආයතන 43  වැඩි වශෙයන්ම ජනතාවට ෙසේවා සලසන ආයතන 
බව අපි පිළිගත යුතු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකා සෙතොස 
ආයතනය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතනයක්.  
ෙම් ආයතනය   අෙප් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාව ආරක්ෂා කරන 
ආයතනයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ලක් සෙතොස සම්බන්ධෙයන් කරෙගන ගිය 
වැඩ පිළි ෙවළ තුළ සමහර ආයතන ෙගොඩක් බංෙකොෙලොත් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා, අවශ්ය බඩු නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිබුණා.  යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් යම් මට්ටමකට ෙම් සඳහා 
අවස්ථාව ඇති කරලා, බඩු සුලභ කළත් තවමත් ෙම්වා හරියට 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් ලක්  
සෙතොෙසේ භාණ්ඩ සුලභ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට මිලියන 1,000ක් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ තුළ පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩ අවශ්යතා අනුව සපුරන්නට කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ.   අද food city, කීල්ස්  සුපර් වැනි 
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ආයතන විශාල වශෙයන් තිබුණත්,  සෙතොස ශාඛා   ජාලය ගැන 
අපට සතුටු ෙවන්න බැහැ.  මා හිතන විධියට ලංකාව පුරාම 
තිෙබන්ෙන් 500කට වඩා අඩු සංඛ්යාවක්. ෙම් ආයතන ගම් 
මට්ටමින් මීට වඩා ඇති කරලා,   පාරිෙභෝගික ජනතාවට සහන 
සලසන වැඩ පිළිෙවළක් සෙතොස තුළින් ඇති කරාවි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒකට අවශ්ය කටයුතු කරන්නය කියලත් 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. 

සෙතොස ආයතන කලින් වසා දැමීම තුළ පාරිෙභෝගිකයන්ට 
අපහසුතා ඇති වනවා. දැනට supermarkets  වාෙග් ආයතන රාතී 
10 විතර වන තුරු විවෘතව පවතිනවා.   නමුත්, සෙතොස ආයතන 
රාතී 7, 8 වන ෙකොට වසා දැමීම තුළ පාරිෙභෝගික ජනතාවට 
අපහසුතා ඇති වන නිසා ඒවාත් රාතී 10 වන තුරු ෙහෝ විවෘතව 
තබන්න කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම 
රජයක වගකීමක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වගකීම පැවරිලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් අමාත්යාංශයටයි. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
තිෙබන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත්යි. නමුත් ෙම් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පසු ගිය 
කාලෙය් අකියව පැවතීම නිසා යම් යම් අඩු පාඩු පාරිෙභෝගිකයාට 
සිදු වුණා කියන එකත් අපි කනගාටුෙවන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙම් අය වැය මඟිනුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
12ක, 13ක මිල අඩු කරලා දුන්නත්, තවමත් ඒ භාණ්ඩ නියම මිලට 
ගන්න ෙනොහැකි වී තිෙබනවා කියන එකත් අපි කනගාටුෙවන් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය කියාත්මක වුෙණොත්, ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයාට 
සාධාරණයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කියාත්මක වුෙණොත්, 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්, පාරිෙභෝගිකයාට 
සාධාරණ ෙසේවාවක් සලසා ගන්න පුළුවන් කියන එක අපි අමතක 
කළ යුතු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දැනට තිෙබන තරාදි ගැන කථා කෙළොත්, 
ඉෙලක්ෙටොනික් තරාදි තමයි දැනට වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. ඒවා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් මම හිතන විධියට ව්යාපාරිකයාෙග් 
වුවමනාවටයි. ඕන විධියකට adjust කරලා, ඕන විධියකට ඒ 
තරාදිවලින් කිරුම් මිණුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් 
ඉෙලක්ෙටොනික් තරාදි ගැන ෙකෙරන පරීක්ෂාව පිළිබඳව අපි සතුටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර නම්, තරාදි සීල් තියන වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබුණා. ඉෙලක්ෙටොනික් තරාදි ආවාට පස්ෙසේ ඒවා හරියාකාරව 
කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක අපිට සැක සහිතයි. පාෙර් 
විකුණන බඩු භාණ්ඩ ගැන කථා කෙළොත්, ඒවාෙය් තරාදිය ඕනෑ 
පැත්තකට balance කරලා ඒ බඩු භාණ්ඩ විකුණන බව මතක් 
කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
නැවැත්වීමට අවශ්ය කටයුතු සලසයි කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කළ යුතු තවත් වැඩක් 
තිෙබනවා. නිෂ්පාදකයන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද 
භාණ්ඩවලට සාධාරණ මිලක් අද නියම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
පිළිබඳව තත්ත්ව පාලනයක් නැහැ. භාණ්ඩ ගැන කිසිදු ෙසොයා 
බැලීමක් නැහැ. පාරිෙභෝගිකයාට සුදුසු අවස්ථා නැහැ. ඒකට 
ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, 
supermarketsවල විකුණපු වතුර ෙබෝතල්වල අසුචි තිබුණා කියලා 
ඒ ආයතන තහනම් කළා. පසිද්ධ ආයතනවලයි ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ 
වුෙණ්. ෙම්වා ගැන හරියට පරීක්ෂාවක් ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියත්, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යාංශයත්  වග කියන්න ඕනෑ කියන එකත් අපි 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. බඩු භාණ්ඩවල මිල නියම කිරීෙම්දී 
සාධාරණ ෙසේවාවක්, cost එකට මිල නියම කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තත්ත්ව පාලනයන් සිදු කළ යුතු 
ෙවනවා. ඒ ආකාරෙයන් වැඩ කරලා මහ ජනතාවට සහනයක් 
සලසන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කෙළොත්, ෙම් අමාත්යාංශයට පැවරිලා තිෙබන වගකීම් විශාලයි. 
නමුත් අද කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන ෙකොට අපිට හරිම කනගාටුයි. පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
පාලනය තුළ ගම්මාන මට්ටමින් කර්මාන්ත 200ක් ඇති කළා. ඒවා 
සියල්ලම අද වන විට වැසී ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්වා අද හිස් ඉඩම් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර කර්මාන්තශාලා ගලවාෙගන 
යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  තුළ අලුත් 
කර්මාන්තශාලා ඇති කිරීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් හැටියට සලකා කටයුතු කරන්න කියලා 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. දැනටත් ෙම් අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන 
විෂයයන් අතර අෙප් පළාෙත් තිෙබන පිත්තල කර්මාන්තය 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. පිත්තල 
කාර්මිකයන්ට අවශ්ය අමු දව්ය ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

 "ලක්සල" වාෙග් ආයතන නැවත වතාවක් පණ ගන්වලා අෙප් 
පළාත්වල නිෂ්පාදකයන්ට අත හිත ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිව 
කියාත්මක කරන්න කියලා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
අත්කම් භාණ්ඩ නිපදවන නිෂ්පාදකයන්ට ඔවුන්ෙග් භාණ්ඩවලට 
සාධාරණයක් ඇති කරන්න ෙම් අමාත්යාංශය යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කර තිෙබන ෙම් ෙපොෙත් 
තිෙබන කරුණු ෙදස බැලුවාම යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඒ 
අමාත්යාංශය තුළින් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව 
ෙප්නවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතා කඩිනමින් කියාත්මක කරන්න 
කියලා තමයි අපි ඉල්ලීම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද අපට ෙමය ඉතා 
වැදගත් අවස්ථාවක්. යහ පාලන ආණ්ඩුවක් තුළ ගමට, රටට, 
ජනතාවට ෙසේවාවන් සලසන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් විධියටයි, අපි 
ෙම් අවස්ථාව දකින්ෙන්.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයත්, රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක් 
බව කියන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක ෙම් ආකාරෙයන් 
කියාත්මක වුෙණොත්, අෙප් රෙට් විශාල පිරිසකට ෙසත ශාන්තිය 
උදා ෙවනවා කියන විශ්වාසය අපිට තිෙබනවා. කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් දැක්ම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. 
ෙසෞභාග්යවත් ෙද්ශයක් උෙදසා සවිමත් රාජ්ය ව්යවසාය 
පද්ධතියක් ඇති කරන්න තමයි රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් දැක්ම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එයත් ඉතාම වැදගත්.  

ජාතික ආර්ථිකයට සවියක් වන, රටට බරක් ෙනොවන රාජ්ය 
ව්යවසාය සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම උෙදසා කැපවීම ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් අරමුණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාව 
ශක්තිමත් කරන්න අපි සියලු ෙදනාම එක්ෙවමු කියන පාර්ථනාව 
තබමින්, ෙම් අමාත්යාංශ  බාරව කටයුතු කරන ගරු 
අමාත්යවරුන්ටත්, රාජ්ය අමාත්යවරුන්ටත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරුන්ටත්, ෙල්කම්වරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, අෙප් 
ශුභාශිංසනය පිරි නමමින්, ෙම් අමාත්යාංශවලින් සිදු ෙකෙරන වැඩ 
කටයුතු සර්වපකාරෙයන්ම සාර්ථක ෙව්වායි කියමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි.  
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ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அரச 

ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சு, ைகத்ெதாழில் 
மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
என  க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு த ல் நான் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில் குறிப்பிட்ட 
சில நி வனங்கள் ெதாடர்பாக நான் என  க த் க்கைளக் 
கூற வி ம் கின்ேறன். அரச ெப ந்ேதாட்டங்கள், 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சின் கீழ் உள்ளடக்கப் 
ப வ  வழைமயாகும். ஆனால், இம் ைற அைமச்சுக் 
க க்கான நி வனங்கள் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டேபா  
அரசுக்குச் ெசாந்தமான அரச ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்கள் 
அைனத் ம் அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சின் 
கீழ் உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. இைத நாங்கள் ஒ  வைகயில் 
வித்தியாசமான ஒ  சிந்தைனயாக ம் ெசயற்பாடாக ம் 
காண்கின்ேறாம்.  

அரச ெப ந்ேதாட்டங்களின் கீழ் வ கின்ற ன்  பிரதான 
நி வனங்கைள நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
அைவயாவன, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப என்  
குறிப்பிடப்ப கின்ற JEDB நி வனம்; அேதேபால, இலங்ைக 
அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம் என்  குறிப்பிடப்ப கின்ற 
SLSPC நி வனம்; அ த்த , Elkaduwa Plantations Limited 
என்பனவாகும். இந்த அரச ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்கள் 
ெதாடர்பாகேவ நான் இங்கு சில க த் க்கைள ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இந்த மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, 
இலங்ைகப் ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம் ஆகிய இரண்  
நி வனங்கைள ம் ஒ  வைகயில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின் 
பிரதான - தாய் நி வனங்களாகக் குறிப்பிடலாம். 1992 வைர 
இலங்ைகயி ந்த, ஏறக்குைறய 509 மிகப் ெபாிய 
ெப ந்ேதாட்டங்கைள இந்நி வனங்கள்தான் நி வகித்  
வந்தன. 1992இல் பிராந்திய ேதாட்டக் கம்பனி 
உ வாக்கப்பட்டதன் லம் அவற் க்கு 439 ேதாட்டங்கள் 
ைகயளிக்கப்பட்டன. பிறகு எஞ்சியி ந்த ேதாட்டங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் இந்நி வனங்களினால் நி வகிக்கப்பட்  
வந்தன.  

இ ந்தேபாதி ம் JEDB மற் ம் SPC நி வனங்களின் 
நி வாகத்தின் கீழி ந்த ேதாட்டங்களிேல பல ேதாட்டங்கள் 
1992ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு சி சி  பகுதிகளாகப் 
பிாிக்கப்பட் த் தனியா க்கு விற்கப்ப கின்ற, குத்தைகக்கு 
வழங்கப்ப கின்ற  நடவ க்ைககள் மாறிமாறித் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தன. அவ்வா  அத்ேதாட்டங்கள் 
விற்கப்பட்டேபா , குத்தைகக்கு விடப்பட்டேபா  அந்தத் 
ேதாட்டங்களிேல ர் கத் ெதாழிலாளர்களாக இ ந்த 
மக்களின் எவ்வித நல ம் எவ்வித அ ப்பைடத் ேதைவக ம் 
க த்தில் ெகாள்ளப்படாமல் குறித்த ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்பட்டன. அந்த ஊழியர்களின் ேசைவக்காலக் 
ெகா ப்பன களான EPF, ETF ெகா ப்பன கள்கூட 

ைறயாகக் ெகா த் த் தீர்க்கப்படவில்ைல. அதன் பின்ன 
ரான காலப்பகுதியிலாவ  குறித்த ெகா ப்பன கைள வழங்க 
எவ்வித நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல. அ மட்  
மல்ல, அ  ெதாடர்பான எந்தவித பதி கேளா தர கேளா 

அற்ற ஒ  நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . இன்  அம்மக்கள் 
அ  குறித்  யாாிடம், எந்த அதிகாாியிடம், எந்த நி வனத் 
திடம் ேபாய்க் ேகட்ப ? என்  ெதாியாத நிைலைமக்குள் 
தள்ளப்பட் ள்ளார்கள். குறித்த ேதாட்டங்கள் பிற 
நி வனங்க க்கு ைகமாற்றப்பட் ள்ளன அல்ல  ற்றாக 

டப்பட் க் ைகவிடப்பட் ள்ளன. இ ந்தேபாதி ம் 
காலத் க்குக் காலம் மாறிமாறி நிர்வாகம் ெசய்த 
அரசாங்கங்கள் அவர்கள் குறித் க் கவனம் ெச த்தவில்ைல. 
இன்  ஒ  நல்லாட்சிக்குள் நாங்கள் பிரேவசித் 
தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, உண்ைமயான நல்லாட்சி 
நடப்பதற்கு நாங்கள் வழிவகுக்க ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் JEDB, SPC நி வனங்களால் 
நி வகிக்கப்பட்  வந்த ேதாட்டங்கள் விற்கப்பட்டதால், 
குத்தைகக்கு விடப்பட்டதால், டப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ெபயர் விபரங்கைளச் ேசகாித் , 
அவர்க க்குாிய இழப்பீ கைள  மற் ம் நிவாரணங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். அ குறித்  விேசட கு  
ெவான்  நியமிக்கப்ப வதற்குத் தற்ேபாைதய அைமச்சர் 
அவர்கள் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 

அேதேபால, இப்ெப ந்ேதாட்டங்களின  கடந்த 15 வ ட 
கால நிைலைமைய நாங்கள் எ த் ேநாக்கினால், ஆட்சியில் 
இ ந்த மஹிந்த அரசாங்கமான , அவற் க்குப் பாாியளவில் 
ேமாச கைள ம் அநீதிகைள ம் இைழத்தி ப்பைத 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . கடந்த 15 வ ட 
காலத்தி ள் இத்ேதாட்டங்களின் நி வாகமான  ற்  

தாகச் சீரழிக்கப்பட் க்கின்ற . இத்ேதாட்டங்களிேல 
வசிக்கின்ற, ெதாழில் ாிந்த ஏறக்குைறய 15,000 - 20,000 
வைரயான கு ம்பங்கள் இன்  நிர்க்கதி நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றன. அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க் 
கைளப் ெபற் க்ெகா க்க யாத அள க்கு, கடந்த அரசு 
இந்த நி வனங்கைள நடத்தியி க்கின்ற . நான் இந்த 
இடத்திேல ஒ  க்கிய விடயத்ைத ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம்.  

පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා අපි ෙම් නව රජය ලබා ගන්නෙකොට 
JEDB, SPC, Elkaduwa Plantations Limited යන ආයතනවල 
ෙසේවකයන්ෙග් gratuity, EPF, ETF මුදල් පසු ගිය අවුරුදු 13ක 
කාලයක් ෙනොෙගවා තිබූණා. ඒ ෙගවීම්වල මුළු වටිනාකම මිලියන 
2,000කට ආසන්නයි. මිලියන 1,931ක් පමණ මුදලක් පසු ගිය 
අවුරුදු 13ක කාලයක් තිස්ෙසේ හිඟ මුදලක් හැටියට තිබුණා. නමුත් 
රජෙය් දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ මිලියන 
1,931ක මුදල සඳහා කැබිනට් අනුමැතියක් ලබා ෙගන, ඒ දින 
සියෙය් වැඩසටහන ඇතුළතම මිලියන 600ක මුදලක්  වතුකර 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. වතුකර ජනතාව ගැන 
වගකීමකින්  ෙතොරව පසු ගිය රජය කටයුතු කරලා අවුරුදු 13ක 
කාලයක් වතු ජනතාවට ඒ ෙගවන්න අවශ්ය මුදල් ෙනොෙගවමින් 
ඒ වතු අඩපණ කරන තත්ත්වයකදී තමයි ෙම් නව රජයට ඒ වතු 
භාර ගන්නට වුෙණ්. එෙහම භාර ගැනීෙමන් පසුව ෙම් gratuity, 
EPF, ETF වල සම්පූර්ණ හිඟ මුදෙලන් මිලියන 600ක පමණ 
මුදලක් අපට දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ ලබා ෙදන්නට පුළුවන් 
වුණා. ඒ ෙවනුෙවන් එවකට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය හැටියට 
කටයුතු කරපු අෙප් දිස්තික්කෙය් නායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාට මාෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරන ගමන්ම, ඒ සඳහා 
කියා කරපු එම ආයතනවල නිලධාරිවරුන්ටත් මෙග් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

2189 2190 
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எங்க ைடய இந்த நி வனங்கைள இத்தைகய ஒ  
ேமாசமான நிைலக்குக்  ெகாண் வந்  நி த்திய பிறகுதான், 
அந்த அரசாங்கம் க்கு வந்த . கடந்த அரசாங்கத்தில் 
இ ந்தவர்கள் தற்ெபா , எதிர்க்கட்சியில் இ ந் ெகாண் , 
"இந்த அரசாங்கமான  இந்நி வனங்கைள டப் 
ேபாகின்ற ; விற்கப்ேபாகின்ற " என்  கூக்குரல் 
இ கின்றார்கள். அவற்ைற வதற்கும் விற்பதற்குமான 
நிைலக்குத் தள்ளியவர்கள் இவர்கேள! கடந்த பத்  வ ட 
காலத்திேல எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்குப் பாாியளவில் 
பங்களிப் ச் ெசய்த இத்ேதாட்டங்கள், இன்  சி த்ைதகள் 
அைலகின்ற கா களாக மாறியி க்கின்றன. இைவ அைனத் 

க்கும் கடந்த அரசாங்க ம் அதி ந்த ெதாழிற்சங்கத் 
தைலவர்க ம் மைலயகப் பிரதிநிதிக ேம ெபா ப் க் 
கூறேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தத் ேதாட்டங்கைள இனங்கண் , 
அவற்றில் மீள்பயிாி வதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பேதா , இங்கு ன்ெமாழியப்பட்ட  ேபால் மாற் ப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்வதற்குாிய வசதிகைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ெமன நான் இந்த அைவயிேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ  மட் மன்றி, நான் இங்கு இன் ம் இரண் - ன்  
விடயங்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதில் 

க்கியமாக, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் EPF, ETF 
ெகா ப்பன கைளத் ெதாடர்ந்  ன்ென ப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ளேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபால, இத் 
ேதாட்டங்களின் நிைலைமகைள மாற்றி, அவற்ைற வி த்தி 
ெசய்வதற்காக ஐந்  ஏக்கர் அள ைடய சி  காணித் ண்  
களாகப் பிாித் த் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கி, 
அவற்ைறச் சுயெதாழில் ேமற்ெகாள்கின்ற சி  ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களாக வளர்த்  எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், இத்ேதாட்டங்கள் அைமந்தி க்கின்ற கண் , 
மாத்தைளப் பிரேதசங்கள் பாற்பண்ைணத் ெதாழி க்கு மிக ம் 
உகந்ததாகக் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, இந்தத் ேதாட்டங் 
கைள இனங்கண் , பண்ைணத் ெதாழில்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்குாிய வசதிகைள ம் ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව නම් ඉවරයි. 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ඉවරද? ම ට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
அேதேபால, ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சு ெதாடாப்ாக ஒ  க்கிய விடயத்ைத நான் இங்கு 

குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ஏற்ெகனேவ, எதிர்த்தரப்  
பினரா ம்  இ  பற்றிக் கூறப்பட்ட . அதாவ , பைழய 
இ ம் கைளச் ேசகாிக்கின்ற வியாபாாிகள் - அ  சார்ந்த 
ெதாழில்களிேல ஈ ப கின்றவர்கள் - இன்  இக்கட்டான ஒ  
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். தற்ெபா , 
அ சார்ந்த இறக்குமதிக க்குத் தாராளமாக இடமளித்தி ப் 
பதனால், அத்ெதாழில் பாதிப்பைடந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
அவர்க க்குத் ேதைவயான நிவாரணத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்க ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
 

[අ.භා. 4.53] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථා ෙනොකරන්නට 

හිතාෙගන සිටියත්, කාල ෙව්ලාව ඉතිරි ෙවලා තිෙබන නිසා අෙප් 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙවලාෙව් 
මිනිත්තු පහක කාලයක් අරෙගන කථා කරන්න ඕනෑය කියලා 
හිතුවා. මට වටිනා කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව කියන්නට 
තිෙබනවා. ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට සහ රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාට ෙහොඳ අමාත්යාංශ ෙදකක් ලැබී තිබීම ගැන 
මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අනාගතෙය් කළ යුතු සහ පධාන ආදායම් ලබාගත හැකි 
ව්යාපෘති  ෙලසින් අය වැය ෙයෝජනාවල විෙශේෂ කාරණා හයක් 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඉන් එක් කාරණයක් තමයි, උක් සහ සීනි 
ආශිත කර්මාන්ත. මම එතැනට එන්ෙන් ෙවන ෙදයක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් රෙට් ඉන්ධන 
හැරුණාම වැඩිම වියදමක් දරන්ෙන් ඒ අංශයට බව. ඒ ෙවනුෙවන් 
අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 65ක් -මිලියන 6,500ක්-  වියදම් 
කරනවා. එතෙනෝල් ෙගන්වන්න තව රුපියල් බිලියන 15ක් 
වියදම් කරනවා. මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ෙම් 
ආයතනවලින් රුපියල් මිලියන 1,800ක ශුද්ධ ලාභයක් ගන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. මම ඒක ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා. 
අපි රුපියල් මිලියන 1,800ක ශුද්ධ ලාභයක් අරෙගන, ඒෙකන් 
මිලියන 400ක් ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙගොවි 
ජනතාවට දිරි දීමනා හැටියට රුපියල් ශතවලින් ෙබදා දුන්නා. අද 
ෙමහි ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවා ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ෙම්ක 
බරපතළ පශ්නයක්.  ෙමයට ෙහේතු කිහිපයකුත් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්වා ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
ඔබතුමා දක්ෂෙයක්.  

පසු ගිය අය වැෙය්දී මම මුදල් ඇමතිතුමාට ෙයෝජනාවක් 
කළා,  දුඹුරු සීනිවලට බද්දක් පනවන්න කියා. ෙම් රෙට් දුඹුරු 
සීනි සියයට 10යි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. දුඹුරු සීනි කන්න ඕනෑ 
මනුස්සයා ඕනෑ තරම් ගණනක් ෙගවලා ඒ සීනි ගනියි. ෙමොකද, 
දුඹුරු සීනි සුදු සීනිවලට වැඩිය වටිනාකමින් වැඩියි. ඒවාට සල්ෆර් 
එකතු කරන්ෙන් නැහැ. දුඹුරු සීනි වස විෂවලින් ෙතොරයි කියා අප 
කියනවා. ෙම් බද්ද අයින් කළා. ඒෙකන් වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ෙගොවිෙයෝ 30,000කට පාරට වැෙටන්න සිද්ධ වුණා.   

We need 30 million litres of ethanol per annum.  
ෙකොෙහොමද බීම? When I took over the Ministry, they 
produced only 4 million litres per annum, but I managed to 
increase it up to 10 million litres per annum.   We imported 
only 20 million litres of ethanol.  But what is happening 
today?  අද නිෂ්පාදනය කරන ලීටර් මිලියන දහයම ගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනක් නැහැ. එදා කෙළේ ෙමොකක්ද? කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙද් අරෙගන ඉවර ෙවලා ඉතුරු ටික 
පිටින් ෙග්න්න කියා එදා නීතියක් දැම්මා. Thereby, you can 
protect 30,000 farmers.  අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවා ගන්න බැහැ. මම 
කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අවුරුදු ෙදකකින් රුපියල් මිලියන 
1,800ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබපු ආයතන ෙම්වා. ෙම් එක 
ආයතනයක විතරක් ෙසේවකෙයෝ 5,000ක් ඉන්නවා. Lanka Sugar 
Company Limited එක රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට දීලා 
තිෙබනවා. ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පැල්වත්ත 
සහ ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා දීලා තිෙබනවා. කන්තෙල් 
සීනි කර්මාන්තශාලාව එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට 
දීලා තිෙබනවා. Sugarcane Research Institute එක නවීන් 
දිසානායක ඇමතිතුමාට දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපොඩි මැදිහත්වීමක් ෙවන්නම්. ඔබතුමා 

කියපු කාරණා මම අහෙගන හිටියා. මට ෙම් සීනි කර්මාන්තය 
අයිති නැහැ. ඒක අයිති වන්ෙන් රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාටයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, ෙම් 

කර්මාන්තශාලාවලට කවුරු හරි අයිතිකරුෙවක් ඉන්න එපා යැ. 
There has to be a proper owner.  The ownership has to be 
there.  ෙමොකද, පල්ෙලහා ආයතන ගැන අෙප් කා ටවත් තීන්දු 
ගන්න බැහැ. ෙම්ෙක් umbrella එෙක් පල්ෙලහා කවුරුත් 
අයිතිකාරෙයක් නැහැ. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට මම ෙබොෙහොම ගරු 
කරනවා. අන්න වැදගත් තීන්දුවක්. දැන් අයිතිකාරෙයක් ඉන්නවා. 
රිසාඩ් ඇමතිතුමා දක්ෂෙයක්. එතුමාට ෙම් වැ ෙඩ් කරන්න පුළුවන්. 
ෙම් තරම් ලාභ ගන්න පුළුවන් ආයතන අෙප් රෙට් තිෙබනවා.  

කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, වී නිෂ්පාදනෙයන් අප 
ස්වයංෙපෝෂිතයි ෙන්. අපට වී තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් වීවලට 
value addition එකක් නැහැ. පිට රට කවුරුත් අෙප් හාල් කන්ෙන් 
නැහැ.  පිට රට අරින්න පුළුවන් වී නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා අපි 
දැන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය හරහා මිනිසුන් දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අපට සීනි 
ෙගන්වන්න අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 6,500ක් වියදම් වුණා. 
එදා ෙහක්ෙටයාර 130,000ක් උක් කර්මාන්තශාලා හතරකට ෙහෝ 
පහකට ෙවන් කළා. ෙපොඩ්ඩක් ෙම් කාරණය ගැන හිතන්න. 
ෙමොකද, ෙම් කර්මාන්තයට වතුර ෙගොඩක් අවශ්ය නැහැ. වී 
ෙගොවිතැනට යන වතුෙරන් හෙයන් එකයි ෙම් කර්මාන්තයට ඕනෑ 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙම්ක තණ ෙකොළ ගස් ජාතියක්. ෙම්ෙක් අතුරු ෙබෝග 

අනන්තයි. අතුරු ආදායම් ගන්න පුළුවන්. පැල්වත්ත 
කර්මාන්තශාලාෙවන් විතරක් ෙමගාෙවොට් 16ක විදුලි බලයක් 

නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ෙසවනගල  කර්මාන්තශාලාෙවන් 
විතරක් ෙම ගාෙවොට් 11ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා 
පටන් ගන්න ලැහැස්ති කරලායි තිබුෙණ්. හිඟුරාන  
කර්මාන්තශාලාෙවන් ෙමගා ෙවොට් 12ක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන්. දහස් ගණනකට රක්ෂා ෙදන්න පුළුවන්. We also have 
the out-grower system. ෙගොවියාත් දිනුම්; රටත් දිනුම්; 
ආණ්ඩුවත් දිනුම්. රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාර දීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
Sugarcane Research Institute එකත් ඒ ඇමතිවරයා යටතට 
යන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම්ක සම්බන්ධීකරණය කරන්න බැහැ. 
ඔබතුමාට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.   ඇමතිවරුන් 
පස් ෙදෙනකුට දීලා තිබුණු ආයතන දැන් එක ඇමතිවරෙයකු 
යටතට භාර දීලා තිෙබනවා. ඉතුරු ටිකත් ෙවන් කරලා ෙදන්න. 
එතෙකොට ඒ ආයතන සියල්ල කළමනාකරණයක් කරන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඒ තීන්දුව ගත්ත එක 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම පශංසා කරනවා. මා දන්නවා, 
තමුන්නාන්ෙසේට කරන්න වැඩ ෙගොඩක්  තිෙබන බව. අපි ඒ 
පිළිබඳව පශංසා කරනවා. මෙග් පැරණි මිතයා; දැනුත් මිතයා. 
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමාට අදාළ අෙනක් ඇමතිතුමා වන රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමා සමඟ ඒ කාර්ය භාරය කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වාසනාව, ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  
 
 
[අ.භා. 5.00] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මටත් 

විනාඩි 5ක කාලයක් ෙවන් කරලා ෙදන්න. මමත් කථා කරන්න 
ෙනොෙවයි හිටිෙය්. නමුත් -   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. නමුත්  වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට 

ඕනෑ කියලා මම කල්පනා කළා.  අපට ඉතාමත්ම ෙලන්ගතු ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත්, ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් යටෙත් තිෙබන රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයත්, ඒ වා ෙග්ම අපට ෙලන්ගතු අෙප් රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමාත්, චම්පිකා ෙපේමදාස නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
නායකත්වය ෙදන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයත් 
පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ කියලා මම හිතුවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම එකින් එක ආයතන ගැන කථා කරනවාට 
වඩා, පධාන වශෙයන්ම කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
හරහා කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි ෙත්රුම් 
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ගන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආදායම සහ වියදම අර ෙගන 
බැලුෙවොත්, අය වැය පරතරය අර ෙගන බැලුෙවොත් අපට 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙපනුණු ෙදයක් තමයි ෙම් අය වැය 
පරතරය එන්න එන්නම වැඩි ෙවන බව. ෙම් පරතරය අඩු කර 
ගන්න අපි ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත් කියන එක පිළිබඳව දැඩි තීරණ 
ගන්න කාටවත්  අවශ්යතාවක් ෙහෝ උනන්දුවක් තිබුණු බවක් 
ෙපනුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අගමැතිතුමා ෙම් සියලු රාජ්ය 
ආයතන ඒකාබද්ධ කරමින් අලුත් අමාත්යාංශයක් නිර්මාණය 
කරලා, ඉතාමත්ම ෙහොඳ වගකීමකින් වැඩ කරන අෙප් 
ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනා යටතට ෙම් ආයතන කිහිපය පත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ඔවුන්ට ෙම් ආයතන පාලනය කර ගන්න අවශ්ය පහසුකම් 
ලබා දීලා, ඒවාෙය් තීරණ ගන්න අවශ්ය ශක්තිය, බලය ලබා දිය 
යුතුයි. එෙහම ලබා දීෙමන් තමයි ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින  
ආයතනවල ඵලදායිතාව වැඩි කර ගන්න; කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
කර ගන්න; කළමනාකාරිත්වයට අවශ්ය ඒ පත් කිරීම් කර ගන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. එෙහම නැති වුෙණොත් අපිට ලබන 
අවුරුද්ෙද් ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න සිද්ධ ෙවයි, 
''කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට ෙම් වැෙඩ් කර ගන්න බැරි වුණා'' 
කියලා. එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන විධියට  ගරු ඇමතිතුමා  
කැබිනට් මණ්ඩලයත් සමඟ සාකච්ඡා කර අවශ්ය බලය ලබා 
ගන්නට ඕනෑය කියලයි මම හිතන්ෙන්.  

ෙමතැනදී අපි කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් රජෙය්, රෙට් 
ආර්ථිකෙය් තිරසාර පැවැත්ම සඳහා ගත යුතු තීරණ ගැනීමයි. 
උදාහරණයක් හැටියට බලන්න, අද සමහරු strike කරනවා. 
සමහරු ෙනොෙයකුත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමින් ''අරක දියව්, ෙම්ක 
දියව්'' කිව්වා. පසු ගිය ෙසනසුරාදා අපි අගමැතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් වෘත්තීය සමිති නායකයන් හමු වුණා. ඒ හමු වුණු 
අවස්ථාෙව්දී, ''රාජ්ය ෙසේවෙය් අපට ලැෙබන විශාම වැටුප කප්පාදු 
කරන්න හදනවා, එෙහම කරන්න එපා'' කියන ඉල්ලීමයි 
එතුමන්ලා පධානම ඉල්ලීම වශෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ. අප එය 
ඔවුන්ට ෙත්රුම් කර දුන්නා. එෙහම ෙත්රුම් කර දුන්නාම ඔවුන් 
එය පිළිෙගන ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනාත් ඉදිරිපත් කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පරතරයට 
මූලිකම ෙහේතුව අෙප් වියදම වැඩිවීම සහ ආදායම අඩුවීම බව අප 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙමම ෙබොෙහෝ 
ආයතනවලින් ලබා තිෙබන්ෙන් ලාභ ෙනොෙවයි, පාඩුයි.  රුපියල් 
ෙකෝටි දස දහස ්ගණන්වලිනුයි ෙම් පාඩු ලබන්ෙන්. අපි තවදුරටත් 
ෙම්වාෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ඒ ආයතන ලාභ ලබන 
ආයතන බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් ෙකොෙහො මද? ෙම් ගැටලුව 
විශාම වැටුපත් සමඟ සම්බන්ධ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් 
ආයතනවල වැඩ කරන නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් විශාම වැටුප 
ෙගවන්න  අද වන කල් මූලික වශෙයන් කිසිම දායකත්වයක් කර 
නැහැ. එක අතකින් රජය පාඩු ලබන ආයතනවලින් බදු අය කර 
ෙගන ඒ පාඩු පියවා ෙගන පවත්වා ෙගන යන අතරතුර, පසු ගිය 
කාලෙය් ලබා ගත් ණයවලට අතිවිශාල ෙපොලියක් ෙගවන්න සිදුවී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ 14ක් පමණ වූ රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
වැටුප් ෙගවන අවස්ථාෙව්දී, කිසිම අරමුදලකින් ෙතොරව විශාම 
වැටුප් ෙගවීම පිළිබඳව අපි සලකා බලන්න ඕනෑ.  එය අද ෙහට 
මතුවන පශ්නයක් හැටියට ෙනොෙවයි, අවුරුදු 25කින්  30කින් 
මතුවන පශ්නයක් හැටියටයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, එදා පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී එක් 
පුද්ගලෙයක්  ඇහුවා,  ''අගමැතිතුමා, ඇයි ෙම් ජනපිය ෙනොවන 
තීරණය ගන්න හදන්ෙන්? අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට ෙම්ක 
බලපාන්ෙන් නැහැ ෙන්? ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් අවුරුදු 
25කින්, 30කින් ෙන්, ඇයි ෙම් හදිසිය?'' කියලා.  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, අපි රටක් පාලනය කරන්නට ඕනෑ ඡන්දයක් 
බලා ෙගනම ෙනොෙවයි. අපි රටක් පාලනය කරන්නට ඕනෑ පළාත් 
පාලන ඡන්දයක් ෙහෝ මහ මැතිවරණයක්  ඉලක්ක කර ෙගනම 
ෙනොෙවයි.  අපි භාර ෙගන තිෙබන අෙප් රෙට් අෙප් පරම්පරාෙවන් 
පසුව,  අෙප් දරුවන්ෙග් පරම්පරාවටත්  ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිෙබන 
රටක් ඉතිරි කර ෙදන්න පුළුවන් විධියට අපි තීරණ ගන්නට ඕනෑ.  
රාජ්ය ආයතන කළමනාකරණය කරන විධිය, ඒවාෙය් ලාභ, පාඩු 
ලබා ගන්නා විධිය,  ඉදිරිෙය්දී එහි වැඩ කරන ජනතාවෙග් විශාම 
වැටුප් ෙගවා ගන්නට පුළුවන් වන විධියට ඒ ආයතන සකස් කිරීම, 
යනාදී ඡන්දවලින් ඔබ්බට ගිය කාරණා සඳහා ෙහොඳ 
නායකත්වයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න 
තමයි අෙප් අගමැතිතුමා පමුඛ කණ්ඩායම යම් යම් තීරණවලට 
එළඹිලා තිෙබන්ෙන්.  

මා නැවතත් මතක් කරනවා, ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට, 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් කාර්ය භාර දීම 
ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ වන බව. ෙමම අමාත්යාංශෙය් 
වැඩකටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යන්න එතුමන්ලාෙග් තීරණ 
කියාත්මක කර ගන්න පුළුවන්වන විධියට එතුමන්ලාට ශක්තිය හා 
ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් විනාඩි පෙහේ 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා විනාඩි 5ට වැඩිය ගත්තා.   

මීළඟට, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා. 
 
 
[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම මා ඉතා සතුටට 

පත් වනවා කර්මාන්තකරුෙවක් විධියට,  කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත්, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය්ත් විෂය යටෙත් මට කථාවක් කිරීමට ලැබීම ගැන.  

අද උෙද් මම දැක්කා, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් හිටපු මහ 
ඇමති, පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට කාටුන් 
එකක් ෙගනැල්ලා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒෙක් තිබුෙණ් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙග් ඇඳුම් ටික ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් 
ගලවලා ගන්නවා. පසු ගිය කාලෙය් එතුමන්ලා ෙම්  රට පාලනය 
කරෙගන ගිෙය් ෙරදි නැතුව කියන එක අද අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සියලු ආයතන 
අකර්මණ්ය කරන්න විශාල වැඩ වර්ජනයක් සූදානම් කර තිෙබන 
බව අපට දැන ගන්න ලැබුණා. ඒෙක් වින්දනය ලබන්න ලෑස්ති  
ෙවලා හිටපු කට්ටියට ඊෙය් අෙප් අගාමාත්යතුමා ෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ ඒ අවස්ථාව නැතුව ගිහින් දැන් ෙබොෙහොම වියරු වැටිලා 
ඉන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහ පාලනය. 
ෙවනදාට වැඩ වර්ජනයක් කියාත්මක වුණාම ෙවන්ෙන්, ඒ වැඩ 
වර්ජනයට විරුද්ධව ෙවනම කණ්ඩායමක් උසි ගන්වා එවලා, 
ඔවුන් අතර ගැටුමක් ඇති කිරීමයි. ෙම් රෙට් එවැනි වාතාවරණයක් 
නිර්මාණය කරපු යුගයක් තමයි අප පසු කෙළේ. නමුත්, අෙප් 
අගාමාත්යතුමන්, මුදල් ඇමතිතුමන් ඇතුළු සියලුෙදනා එකතු 
ෙවලා ඒ පශ්නය ෙබොෙහොම නිසි ෙලස කළමනාකරණය කර 
ගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ කාලෙය් අපට මතකයි ඒ මන්තීතුමාෙග් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් තිබුණු කර්මාන්තශාලාවක් සම්බන්ධව පශ්නයක් 
ඇති වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී උද්ෙඝෝෂණය කරපු අයට ෙවඩි තබා, 
මරා දමා තමයි ඒ පශ්නය විසඳන්න උත්සාහ කෙළේ. ඒ මිනිසුන්ෙග් 
ජල පශ්නය විසඳලා, ඒ කර්මාන්තය රැක ගන්න එක ෙනොෙවයි 
කෙළේ. ඒ මිනිස්සුත් මරලා, ඒ කර්මාන්තශාලාවත් වහලා දැම්මා. 
අද වන ෙකොට ඒ කර්මාන්තෙයන් අෙප් රටට ලැබුණු විෙද්ශ 
විනිමයත් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම ආයතනය මිලදී 
ගත්ත රබර් පමාණය ඉතුරු ෙවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
එවැනි පිරිසක් තමයි අද ෙම් ෙරදි ගලවා ගැනීම් ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ඉතාම 
අවශ්ය සාධක තමයි, භූමිය, ශමය, පාග්ධනය හා ව්යවසාය. 
ෙම්වායින් අපට ඉතාම හිඟ භූමියයි. ඒ වාෙග්ම අපට අතිශය හිඟයි 
පාග්ධනය. අපට තිෙබන්ෙන් ශමය සහ ව්යවසාය පමණයි. ෙම් 
සාධක අපි මනාව කළමනාකරණය කරෙගන, අෙප් ආර්ථිකය 
හදන්නත්, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්නත් ඉදිරි කාලෙය්දී 
අවශ්ය කටයුතු කළ යුතුයි. 

1945 සිදු වුණු ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ජපානය 
නැඟී සිටින ෙවලාෙව්, එහි යපස් කඳුළක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. අද 
ජපානය මුළු ෙලෝකයටම ඉතා අනර්ඝ, උසස් තත්ත්වෙය් වාහන 
හදලා විකුණන රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප් රටට 
අවශ්ය කරන පැන්සෙල් ඉඳලා, සියලු ෙද්වල් අපි ආනයනය 
කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා ෙවසක් කූඩුව පවා ෙවනත් 
රටවලින් ආනයනය කළ බව. එවැනි තත්ත්වයට අපි පත් වුෙණ්, 
පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් රෙට් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට නිසි 
දායකත්වයක් ලබා ෙනොදුන් නිසා බව මා ෙම් ගරු සභාවට මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි ඉදිරි කාලෙය්දී කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනයට විශාල දායකත්වයක්, රුකුලක් ලබා 
ෙදන්න ෙමවර අය වැය මඟින් අෙප් රජය කටයුතු කරන්ෙන්.   

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
සෙහෝදරිෙයෝ, මව්වරු විෙද්ශ රැකියාවලට ගිහිල්ලා විවිධ 
දඬුවම්වලට ලක්  වන ෙවලාෙව්දී විතරක් අපි  ඔවුන්ෙග් ජීවිත 
ගලවා ගන්න ඕනෑය කියා කථා කරනවා. නමුත් ඔවුන් විෙද්ශ 
රැකියාවලට යන්ෙන් ෙමොකද කියන කාරණය අපි මුලින්ම 
ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ.  ඔවුන් විෙද්ශ රැකියාවලට යන්ෙන් 
ඔවුන්ට  ෙම් රෙට් කරන්න රැකියාවක් නැති නිසයි. ඒ නිසා ඉදිරි 
කාලෙය්දී අෙප් රජය මඟින් කාන්තාවන් විෙද්ශ රැකියාවලට යෑම 
වළක්වලා, සෑම ගම්මානයකම  කර්මාන්ත පුර ඇති කරලා, 
එමඟින් රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කරන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරනවා. උෙද්ට නැඟිටලා බස් එෙකන්  ෙහෝ බයිසිකලෙයන් 
වැඩට ගිහිල්ලා, හවසට ෙගදර ඇවිත් තමන්ෙග් දූ දරුවන්, ස්වාමි 
පුරුෂයා වාෙග්ම අම්මා තාත්තාට සලකාෙගන ඉන්න පුළුවන් 
වටපිටාවක් නිර්මාණ කරන්න අවශ්ය කටයුතු අපි සකස් කරනවා. 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය දියුණු කරලා, එයින් රැකියා උත්පාදන 
අවස්ථා සලසන්න තමයි අපි ෙමවර අය වැය මඟින් කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදනය සඳහා වන සියයට 12.5ක් වූ වැට් බද්ද, 
සියයට 8 දක්වා පහත ෙහළීම විෙශේෂ කාරණයක් ෙලස සලකන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිෙබන 
කාර්මික ජනපද 27 සංවර්ධනය කිරීමට පසු ගිය ආණ්ඩුව කිසිම 
උත්සාහයක් දැරුෙව් නැහැ. මම ජීවත් වන ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් මෙග්ම කර්මාන්තශාලා තිෙබන ''ලක්ෂ උයන'' 
කර්මාන්ත පුරය 1995 අවුරුද්ෙද් හැදුවාට පස්ෙසේ අද වන තුරු - 

පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් - කිසිම පතිසංස්කරණ කටයුත්තක් කරලා 
නැහැ. අද වනෙකොට එම පාරවල් අබලන් ෙවලා යන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පතිසංසක්රණය කරන්න 
අවශ්ය ඇස්තෙම්න්තු දැන් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ලබන 
වසර තුළදී ඒ කටයුතු කරන්න අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. තවතවත් ආෙයෝජකයින් ෙගන්වලා, රැකියා 
අවස්ථා ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න අෙප් රජය සූදානම්ෙවලා 
ඉන්නවාය කියන කාරණය මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් වී ෙගොවිතැනින් ජීවත් වන පිරිසක් 
ඉන්ෙන්. ෙම් ෙගොවීන් අවුරුද්ෙදන් වැඩි කාලයක් ගත කරන්ෙන් 
නිකම්. කුඹුරට වී ටික ඉහලා, ෙතල්  ෙපොෙහොර  දමන්න -
කන්නයකටම ඒ වැඩ කටයුතු ටිකට කරන්න- ඔවුන්ට ගත 
ෙවන්ෙන් සාමාන්යෙයන්  දවස් 20ත්, දවස් 30ත් අතර කාලයක්. 
ඉතුරු මාස පහක කාලය ඔවුන්  ඉන්ෙන් නිකම්.  

ඉදිරි කාලෙය්දී ගාම රාජ්ය ෙක්න්ද සංකල්පය යටෙත් හැම 
ගමකම කර්මාන්ත ඇති කරලා, නිෂ්පාදනය කරන සහල්වලට 
අගයක් එකතු කර, ෙවෙළඳ ෙපොළට ඉදිරිපත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා 
කරනවා. ඒ අනුව සහල් පිටි ආශිත නිෂ්පාදන -  නූඩ්ල්ස් වාෙග් 
ෙද්වල් - කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය 
වටපිටාව සකස් කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම පිදුරු, දහයියා ආශිත නිෂ්පාදන, ඉදල්, ෙකොසු නිෂ්පාදනය, 
අත්යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තය වැනි ෙද්වල් ෙම් ගම්මානවල ඇති 
කෙළොත් හැම ෙකෙනකුටම රැකියා කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
එයින් අෙප් සමාජ ගැටලු වාෙග්ම ආර්ථික පශ්නත් විසඳන්න 
අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

අෙප් අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් මුල්ම කථාෙව්දීත් කියලා 
තිබුණා, ෙප්ශ කර්මාන්තය සහ අත්යන්ත කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න ඕනෑය කියලා. ඉදිරි කාලෙය්දී අපි පූර්ණ මැදිහත්වීමකින් 
යුතුව ෙම් කර්මාන්ත දියුණු කරන්නත්, එමඟින් රැකියා අවස්ථා 
ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරන බව පකාශ කරනවා. අද ෙම් 
අමාත්යාංශ ෙදකටම ඉතා ෙහොඳ, කාර්ය ශුර, දක්ෂ ඇමතිවරු 
ෙදෙදෙනකු පත්ෙවලා ඉන්නවා. අෙප් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත්, 
රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක යටෙත් තිෙබන 
සියලු කටයුතු ඉතා ෙහොඳින් ඉදිරි කාලෙය්දී කරෙගන යයි කියා 
මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කටයුතු කරන්නට එතුමන්ලා 
ෙදපළටම අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

 
[අ.භා. 5.15] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් සිට ෙම් 

දක්වා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් කාරක 
සභා විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් මටත් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුවත් ෙම් ආණ්ඩුවත් අතර තිෙබන පැහැදිලි 
ෙවනස අපි දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් අමාත්යතුමා අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ෙගනා ෙයෝජනා ජනතාව අතරට ෙගන ගියා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශය 
මට අහන්න ලැබුණා. ඒ කථාව අෙප් හදවෙත් ගැඹුරුම තැනට 
දැනුණා. අගමැතිවරයා හැටියට එතුමා කිව්වා, "ජනතාවෙග් හිත 
සුව පිණිස යමක් ෙවනවා නම්, බලය අතහැරලා ෙගදර යන්න 
කැමැතියි, ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ තීන්දුව අර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්" 

2197 2198 

[ගරු  නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 15 

කියලා. අෙප් වයස තුළ ෙම් මෑත ඉතිහාසෙය් ෙමතරම් 
නම්යශීලීභාවය දැකපු එකම අවස්ථාව, ඒ. එතුමාෙග් ඒ 
නිහතමානීභාවයට මම ෙබොෙහොම ෙගෞරව කරනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒකයි.  

මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් අවුරුදු 16ක් 
පළාත් සභාෙව්ත්, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියටත් 
කටයුතු කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක හිටපු ෙකෙනක් 
හැටියට එතුමන්ලාෙග් ෙද්ශාපාලනය ගැන ෙහොඳටම දන්න 
එක්ෙකනා මමයි. ෙමොකද, මම එතුමන්ලාත් එක්ක ෙද්ශපාලනය 
කර තිෙබනවා.  එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් අය වැය විවාදයකදී කවුරු 
හරි ෙම් වාෙග් කථාවක් කළා නම් පාෙර් බැහැලා ෙගදර යන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් මන්තීවරුන්ට පහර ෙදන්න 
යනවා. ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ෙගෞරවනීය මන්තීවරයකුට 
ෙම් ගරු සභාව තුළ තමන්ෙග් ස්ථාවරය පකාශ කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැති අවස්ථාවකයි අපි ඉන්ෙන්. පරණ ෙද්ශපාලනය 
ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ කරන්න යනවා. ඒකට අපි දැඩි ෙසේ 
විරුද්ධයි. අපි ඉතා පජාතන්තවාදීවයි කටයුතු කරන්ෙන්.  
එතුමන්ලා කරන කථා අද ෙම් ඇමතිවරු ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය 
විධියට අහෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය ගැන මම 
ෙහොඳට දන්නවා. නාවලපිටිය ආසනෙය් කීඩා ඇමතිවරෙයක් 
හිටියා. එතුමා ජයතිලක කීඩාංගණය රගර් ගහන්න හැදුවා. 
නාවලපිටිෙය් එක ඉස්ෙකෝලයකවත් රගර් කීඩාව කරන්ෙන් 
නැහැ.  නාවලපිටිෙය් ෙදමව්පියන්ෙග් ළමයි ජාත්යන්තර කීර්තියට 
පත් වුෙණ් ෆුට්ෙබෝල් ගහලා. ඒ ෙවලාෙව් මම ඔය කීඩා 
ඇමතිවරයාෙගන් ඇහුවා, රගර් කීඩාංගණයක් හදලා කීඩා කරන්න 
ෙදන්ෙන් කාටද කියලා.  

පිට රට ඉඳලා ආපු මිනිස්සු රගර් ගහන ෙකොට අෙප් මිනිස්සු 
ගිහිල්ලා රුපියල් 100, 200 දීලා  පුටුවක ඉඳ ෙගන බලා ෙගන 
ඉන්න ඕනෑ; නැත්නම් හිටෙගන බලා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. 
නාවලපිටිය ආසනෙය්, ගම්ෙපොළ ආසනෙය් කීඩකෙයෝ 
ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් වුෙණ් ෆුට්ෙබෝල් ගහලා. අද ෆුට්ෙබෝල් 
ගහන්න බැහැ, වීගුලවත්ත කීඩාංගණය වහලා; විකමබාහු 
කීඩාංගණය වහලා; කුරුඳුවත්ත කීඩාංගණය වහලා.   

නාවලපිටිෙය් ජයතිලක කීඩාංගණය රගර් ගහන්න හදන 
ෙකොට මම ඒකට විරුද්ධ වුණා. මම විරුද්ධ වුණාම කීඩා 
ඇමතිවරයාම කියනවා, "කරන්න ෙදයක් නැහැ, රෙට් 
රජ්ජුරුවන්ෙග් පුතා තමයි ෙම්ක කියන්ෙන්"  කියලා. ඒ, දහඩිය 
වැෙටන්ෙන් නැතිව නාවලපිටිෙය් ගිහිල්ලා රගර් ගහන්න. එදා 
රගර් ගහන්න ගියාම ඇ ෙඟ් හැපුෙණොත් රවලා බලනවා. 
රජ්ජුරුවන්ෙග් පුතාලා ෙදෙදනා තමයි රගර් ගහලා හැම 
ෙවලාෙව්ම රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වන්ෙන්. ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවලා 
තමයි, අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආෙව්.  

එතුමා කිව්වා, එතුමා ඡන්ද ලක්ෂ එකහමාරක් ගත්තා කියලා. 
1994 ඉඳලා පසු ගිය මැතිවරණයට මම යන ෙතක්ම  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය දිනපු ආසනය. මම එක මැතිවරණයකටයි ඉදිරිපත් 
වුෙණ්, ඡන්ද 41,000ක් අරෙගන ඡන්ද 12,000කින් ඒ ආසනය 
දිනලායි ෙම් පුටුෙව් වාඩිෙවලා ඉන්ෙන්. එතුමා වාෙග් ජරා වැඩ 
කරලා තිබුණා නම් මට ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ. මමත් ඒ 
පරම්පරාෙව් මිනිෙහක්. අෙප් අත්තලා, මුත්තලා කරලා තිබුණු 
ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනය මම ෙමතැන ඉඳලා කරනවා. මට ඔය 
වාෙග් කැළැල් තිබුණා නම් ඔබතුමාට ඉල්ලා අස්වීෙම් ලියුම දීලා 
මම ෙගදර යනවා. උසාවිෙයන් ෙනොෙවයි, රහසින් ෙහෝ, එෙහම 
වැරැද්දක් මෙගන් ෙවලා තිබුණා නම් ඒ වරද පිළිෙගන ෙගදර යන 
ෙකෙනක් මම. අපි අෙප් ඥාතීන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය රකින්න 

ඕනෑ. කරන්න පුළුවන් ෙහොරකම්, මංෙකොල්ලකෑම්, ඒ ඔක්ෙකොම 
සිද්ධීන් කරලා ටයිෙකෝට් ගහ ෙගන අධ්යාපනය ගැන කථා 
කරන්න එනවා. ෙරෝයල් ෙකොෙල්ජ් එකට යන්න පුළුවන්. මම 
ගිරාඋල්ෙල් ඉස්ෙකෝෙල් ෙසෙරප්පුත් නැතිව- 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් නම කියමින් දිගින් දිගටම- 
 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
නැහැ, නැහැ. නම කිව්ෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට වැරදිලා. 

මම නම කිව්ෙව් නැහැ. මම වගකීෙමන් කියනවා, මම නම කිව්ෙව් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙමතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමක්. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් නම කියමින් දිගින් 

දිගටම, දිගින් දිගටම අපහාසාත්මකව කථා කරනවා. කරුණාකර 
එතුමාෙග්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. එවැනි පටහැනි ෙදයක් තිෙබනවා නම්, හැන්සාඩ් 

වාර්තාව බලා එය ඉවත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එවැනි පටහැනි ෙදයක් තිෙබනවා නම් හැන්සාඩ් වාර්තා බලා 

අපි එය ඉවත් කරවනවා.  

ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් විෂයට අදාළව 
කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළාත් සභාෙව් 

ඉන්න ෙකොට කුරුඳුවත්ෙත් ඉස්ෙකෝලයක් හැදුවා. ඒ සඳහා පළාත් 
සභාවයි වියදම් කෙළේ. ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා සහ මම, අපි 
එකට පළාත් සභාෙව් හිටපු මිනිස්සු. ගරු ඩබ්ලිව්.පී.බී. දිසානායක 
මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව  මහනුවර රණබිම විද්යාලය 
හැදුවාට පසු, මම තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ෙදවැනි ඉස්ෙකෝලය හැදුෙව්.  
ඒ, මෙග් ෙයෝජනාවක් හැටියට හැදූ නාවලපිටිය නව නගරෙය් 
කුරුඳුවත්ත රාජකීය විද්යාලය.  එතුමා රාජකීය විද්යාලයට ගියා 
කියලා, මම හදපු ඉස්ෙකෝෙලට නම දා ගත්තා, 'රාජකීය විද්යාලය' 
කියලා,  අනුන්ට උප්පැන්න ෙදන්න-[බාධා කිරීමක්]  ඇයි 
මන්තීතුමා යන්ෙන්? ඔබතුමා සභාෙව් ඉඳලා විරුද්ධ ෙවන්න. 
ෙම්වා අහෙගන යන්න. අනුන්ෙග් සීනි කිරනවා. අනුන් හදපු 
විද්යාලවලට උප්පැන්න ෙදනවා. ඒක පළාත් සභාෙව් 
ඉස්ෙකෝලයක්. අපි පළාත් සභාෙව් හිටිෙය්. ඒක පළාත් සභාෙව් 
ඉස්ෙකෝලයක්.  ෙම්වා නිවැරැදි කෙළේ නැත්නම්, අෙප් ජනතාව 
බලාෙගන ඉන්නවා, ෙම් මිනිස්සු ෙමතැනට ගිහින් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මාතෘකාවට එනවා.  මම 
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අපට හැමදාම ෙපොඩි කාලයක් හම්බ වුෙණ්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කෙය් 

මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා, අෙප් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට ඉතාම ෙගෞරවනීය ෙයෝජනාවක් 
කරනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, උඩුනුවර ආසනෙය්, කසළ ෙත් 
සම්බන්ධෙයන් මහා දැවැන්ත ආන්ෙදෝලනයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. කසළ ෙත්වලට රජෙයන්මයි  බලපත නිකුත් 
කරන්ෙන්. ෙම්වාෙය් ෙහොඳ ෙත් යම්කිසි ෙත් පමාණයක් 
තිෙබනවා.  හැබැයි, සමහර අය කසළ ෙත්වලට යම් යම් ෙද්වල් 
මිශ කරලා  ෙවළඳ ෙපොළට යවනවා. කසළ ෙත්වලින් නිෂ්පාදනය 
කරන ෙත් සඳහා විෙද්ශ රටවල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා; ෙවන්ෙද්සිය 
එය පිළිගන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් ජනතාව 
වාෙග්ම සිංහල ජනතාව ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්නවා. උඩුනුවර ආසනෙය් 8,000කට වැඩි ජනතාවක් ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන නිසා, ෙම් කර්මාන්තය නිවැරැදි කිරීම 
සඳහා ගරු ඇමතිතුමා පයත්නයක් දරයි කියන විශ්වාසෙයන් ඒ 
ඉල්ලීම  ඉතා ෙගෞරවෙයන් කරනවා.   

උඩුනුවර ආසනෙය් පිත්තල කර්මාන්තය බිඳ වැෙටමින් 
පවතිනවා. පිළිමතලාව, දවුලගල, කිරිවවුල පෙද්ශවල සිටි ආදී 

පරම්පරා පිත්තල කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ඒ කර්මාන්තය අද බිඳ 
වැෙටමින් පවතිනවා. ෙමොකද, අද පිටරටවලින් පිත්තල ආනයනය 
කිරීම නිසා.   

අද පරිසරයට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා, පැරණි යකඩ තැන් 
තැන්වල  එකතුෙවන එක. හැබැයි, කර්මාන්තයක් හැටියට ෙම් 
පැරණි යකඩ එකතු කරන අය අද ඒ කර්මාන්තය කරෙගන ගියත්, 
යකඩ ආනයනය කිරීම තුළ යකඩ- 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව පිළිමතලාෙව් 

පිත්තල කර්මාන්තකරුවන් ඉන්නවා නම් සිකුරාදා මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡාව ලැහැස්ති කරලා 
ෙදන්නම්,  ඒ අයෙග් ඉල්ලීම ඉටු කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ තිෙබන සාකච්ඡාවට ඔබතුමා ඒ අය සමඟ ආවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ඇමතිවරෙයක් විධියට ඔබතුමා ෙම් සභාෙව්දී මෙග් පශ්නයට 

උත්තර දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරනවා. යහ පාලනය තුළ ඒ  පිළිගැනීම  සම්බන්ධව, ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මෙග් ෙගෞරවය  ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කර 
සිටිනවා. ඔබතුමා ඉතා කියාකාරී අමාත්යවරෙයක් හැටියට ෙම් 
සභාෙව් රැඳී සිටිමින්, ෙම් කාරණයට  අපට උත්තරයක් ලබා  දීම 
පිළිබඳව නැවත වාරයක්  ස්තුතිවන්ත වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සංවිධායක ධුරය මට ලබා  දීමට ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා මා 
ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය  සම්බන්ධව එතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුදකරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අමාත්යතුමා ඊෙය් 
ෙපෙර්දායි ෙම් අමාත්යාංශෙය්  ඇමති ධුරයට පත් වුෙණ්.  ෙමතැන 
එතුමා කෑ ගහනවා, ෙම් ෙද්වල් ෙමතුමා කළා වාෙග්. අවුරුදු 20ක් 
බලය තිබුණා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කරන්න එපා යැ.  ෙමතුමා තව 
අවුරුද්දක් ෙදකක් යද්දී, ඒ තත්ත්වය නිවැරැදි කළාම ඒ 
අවස්ථාෙව් දී අපි  කථා කරලා කියන්නම්, "ඔන්න අද නිවැරදි 
ෙවලා තිෙබනවා" කියලා.  ඒෙගොල්ෙලෝ රහත්ෙවලා ෙමතැනට 
ආවා වාෙග් තමයි කථා කරන්ෙන්. එතුමන්ලා එක්ක හිටපු නිසා, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් පැටිකිරිය ෙහොඳටම දන්ෙන් මම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙව්ලාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
අමාත්යතුමන්ලාට අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන ගමන් ෙම් 
කටයුත්ත සාර්ථකව කරෙගන යෑමට ඔබතුමන්ලාට දළදා 
හාමුදුරුවන්ෙග් පිහිට ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම  ස්තුතියි.   
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[பி.ப. 5.25] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சு மற் ம் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல விவாதத் 
திேல உைரயாற் வைதயிட்  மிகுந்த மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். உண்ைமயிேல ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தியில் 
ைகத்ெதாழி ம் மிக ம் க்கியமாக இ க்கின்ற . கடந்த 
காலங்களிேல பல ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் நம  நாட் ேல 
இ ந்தன. தற்ேபா  அந்தக் ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் மிகக் 
குைறவான எண்ணிக்ைகயிேலேய இ க்கின்றன. ஆனால், 
எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் ப த்த இைளஞர்கள், 
ப க்காத இைளஞர்கள் என்ற வைகயிேல பலர் இன்  ேவைல 
வாய்ப்பில்லா  கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த 
நிைலைமயிேல எம  நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்வதி ம் எம  
ச கத்தின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதி ம் 
கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம். அதற்காக எம  நாட் ேல 
அதிகமான  ைகத்ெதாழிற்சாைலகள்  நி வப்பட ேவண் ம்.   

எங்கள  நாட் ேல வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் கடந்த 
காலங்களில் இயங்கிய பல ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் த்த சூழல் 
காரணமாக டப்பட் க்கின்றன. அவற்றிைன இயக்குவதற் 
கான யற்சிகள் எ க்கப்ப வதாகக் கூறப்பட்டா ம் அைவ 
காலாகாலத்திேல ெசய்  க்கப்படாத நிைலயில் 
இ க்கின்றன. குறிப்பாக 1970ஆம் ஆண்  வடக்கு 
மாகாணத்திேல 46 ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ ந்தன. ஆனால், 
1997இல் அ  4 ஆக மாறிய .  ேமல் மாகாணத்திேல 
1970இல் 1,148 ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ ந்தன.  ஆனால், 
1997இல் 2,323 ஆக மாறிய . கிழக்கு மாகாணத்திேல 
1970இல் 2 ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ ந்தன. ஆனால், 
1997இல் 13 ஆக மாறிய . இ ப்பி ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் எ ம் இல்லாத நிைலைம இ க்கின்ற . ெதன் 
மாகாணத்தில் 1970இல் 73 ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ ந்தன. 
1997இல் 125 ஆக மாறிய . ஆகேவ, நாங்கள் இங்ேக 

க்கியமாக வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 46 
ஆக இ ந்த ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் 4 ஆகக் குைறக்கப் 
பட் ப்பைதக் குறிப்பிடேவண்  இ க்கின்ற . 
அேதேவைள, த்த சூழ ல்தான் இந்தக் ைகத்ெதாழிற் 
சாைலகள் எல்லாம் ற்றாக இல்லாமல் ஆக்கப்பட் க் 
கின்றன.   

குறிப்பாக, கடந்தகால த்த சூழ னால் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் பல ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட்ட 
நிைலைமைய நாங்கள் உற் ேநாக்குேவாம். பரந்தன் 
இரசாயனக் கூட் த்தாபனம், ஆைனயிற  உப் க் 
கூட் த்தாபனம், வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப் பண்ைண, 
காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, நீர்ேவ  
கண்ணா த் ெதாழிற்சாைல, நாவற்குழி அன்ட் ஸ் இறால் 
கம்பனி, கிளிெநாச்சி - ஸ்கந்த ரம் சீனித் ெதாழிற்சாைல, 
ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ேபான்றன டப்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகளாகும். ஆனா ம், இந்த அரசாங்கம் 
ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைலையப் னரைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய ப்பைத வரேவற்கிேறாம். அேதேவைளயில் 
வடக்கு, கிழக்கிேல பல ெதாழிற்சாைலகள் இன்ன ம் 

னரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேமற்கூறிய ெதாழிற்சாைலகெளல்லாம் வட 
மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தைவகளாகும்.  

கிழக்கு மாகாணத்தில், வாைழச்ேசைன ேதசிய கடதாசிக் 
கம்பனி இன்  டப்ப ம் நிைலயில் இ க்கின்ற . 
அ தவிர, வாைழச்ேசைனயிேல கும் ைலயிேல ஓர் 
அச்சகம்  நி வப்பட்ட . கடந்தகால த்த சூழ ேல அந்த 
அச்சகம் சீரழிக்கப்பட்ட . மீண் ம் அந்த அச்சகத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் நிைலைம இல்ைல. ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
ஆட்சிக் காலத்திேலதான் இந்த அச்சகம் தாபிக்கப்பட்ட . 
அேதேபான் , றக்ெகாட்டாஞ்ேசைன என்ற பகுதியிேல 
ெநல் குற் கின்ற ஒ  பாாிய ெதாழிற்சாைல உ வாக்கப் 
பட்ட . அ ம்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ஆட்சிக் காலத்திேல 
தான் ெகாண் வரப்பட்ட . ஆனால், இப்ேபா  ற்  

தாக அ  இல்லாமற் ெசய்யப்பட் க்கிற .  

குறிப்பாக, வாைழச்ேசைன ேதசிய கடதாசிக் கம்பனிைய 
நாங்கள் உற் ேநாக்கும்ேபா , அ  பல பாதிப் க்கேளா  
இ ப்பைதக் காணலாம். உண்ைமயிேல அந்தத் ேதசிய 
கடதாசிக் கம்பனிையக் கட் வளர்க்க ேவண் ய அவசியத்தில் 
நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். வாைழச்ேசைனக் கடதாசிக் 
கூட் த்தாபனமான  1951ஆம் ஆண்  ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் , 1956ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 
இலங்ைகயிேல தன் தலாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கடதாசி 
ஆைல வாைழச்ேசைன ேதசிய கடதாசிக் கூட் த் 
தாபனமாகும். இவ்வாைலைய ஆரம்பிப்பதற்கு தன்ைம 
யாகச் ெசயற்பட்டவர் மைறந்த தைலவர் ஜீ.ஜீ. 
ெபான்னம்பலம் அவர்களாவர். பயிற்சிெபற்ற ெதாழிலாளர்கள் 
இன்ைமயினால் இவ்வாைல 1946 தல் 1960ஆம் 
ஆண் வைர  ெப ம் சிரமத்ைத எதிர்ேநாக்கிய . இதன் 
பின்னர் 1960 தல் 1996ஆம் ஆண்  வைர மிக ம் சிறப்பாக 
இயங்கிய இவ்வாைல, அரசாங்கத்திற்குப் ெப மள  
வ மானத்ைத ஈட் க்ெகா த்த . இங்கு கடதாசித் 
தயாாிப் க்குாிய லப்ெபா ளாக அக்காலத்தில் ைவக்ேகால் 
பயன்ப த்தப்பட்ட . கிட்டத்தட்ட வாயிரம் ெதாழிலா 
ளர்கள் இங்கு ேவைல ாிந்தனர். குறிப்பாக, இவ்வாைல 
அரசாங்கத் க்கு வ மானத்ைத ஈட் க்ெகா த்ததால் 
'உற்பத்தி வி ' என்ற பாராட்  வி ைத இ தடைவ 
ெபற் ள்ள . அேதேவைள இவ்வாைல லம் திைறேசாிக்கு 
வ டாந்தம் 100 மில் யன் பாய் வாியாகச் ெச த்தப் 
பட்ட  குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

இவ்வாைல ஒ  வியாபார ஸ்தாபனமாக இ ந்ததால், 
1972இல் இதன் வ மானத்தின் லம் வாைழச்ேசைன board 
machine ஸ்தாபிக்கப்பட்ட டன், 1974 இல் ெகா ம்  

னியன் பிேளஸ் பகுதியில் 126 ேபர்ச் பரப்பில் ெபாிய 
தைலைமக் காாியாலய ம் கட்டப்பட்ட . அ மட் மன்றி, 
1976ஆம் ஆண் ல் ேஜர்மன் அரசாங்கத்தின் KSW loan 
திட்டம் லம் எம்பி ப்பிட் யவில் இன் ெமா  ேதசிய 
கடதாசி ஆைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட . எம்பி ப்பிட் ய ேதசிய 
கடதாசி ஆைல வ மானத்தின் ல ம் வாைழச்ேசைன 
ேதசிய கடதாசி ஆைல வ மானத்தின் ல ேம அந்தக்  கடன் 
தீர்க்கப்பட்ட . இக்காலேவைளயில் ேதசிய கடதாசி ஆைல 
மிக ம் இலாபத்தில் இயங்கியதால் அங்கு கடைம ாிந்த 
ெதாழிலாளர்கள் நன்கு கவனிக்கப்பட்ட டன், ேமலதிக 
ேநரத்தி ம் ெதாழில்கைள ேமற்ெகாண்  ஆைலைய 
இலாபத்தில் ெகாண் ெசல்வதில் மிக ம் ஊக்கமாகச் ெசயற் 
பட்டனர். 1997ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கக் காலத்தில் ெபா  வளங்கள் சீரைமப்  
ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுக்கைமய இ  கம்பனியாக 
அதாவ , ேதசிய கடதாசி ஆைலக் கம்பனி மிெரட் ஆக 
மாற்றப்பட்ட . தற்ேபாைதய அரசாங்கம் அைதத் தனியார் 
கம்பனிக்குகூட வழங்கும் நிைலயில் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கிற .  
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இக்கடதாசி ஆைலயான  1993 வைர ைவக்ேகாைல 
லப்ெபா ளாகக் ெகாண்  இயங்கிய . அதன் பின்னர் 

சூழல் மாசுப தல் என்ற வைகயில் ைவக்ேகால் ெசயற்றிட்டம் 
மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயினால் நி த்தப்பட்டதால், 
கழி க் கடதாசிைய லப்ெபா ளாகக் ெகாண்  இயங்கி 
வ கின்ற . இதற்ெகன உள்ள இயந்திரங்கள் மிக ம் 
ப தைடந்த நிைலயிேல உள்ளன. இதன் தைலைமயகம் 

த்தத்ைதக் காரணம் காட்  இயந்திரங்கைளப் பராமாிப்பதில் 
அசமந்தப்ேபாக்ைகக் கைடப்பி த்த . இயந்திரச் ெசயற் 
பா கள் குைறவைடந்ததனால் உற்பத்தி குைறவைடந்த . 
உற்பத்தி குைறவைடந்ததால் கடதாசி ஆைல நஷ்டத்தில் 
இயங்க ஆரம்பித்த . இதனால் அங்கு ெதாழில் ாிந்த 
ெதாழிலாளர்க க்கான விேசட ெகா ப்பன கள் நி த்தப் 
பட்டன. ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்பட்ட ேமலதிக 
ேநரத் க்கான ெகா ப்பன கள் நி த்தப்பட்டதால் வ மான 
ாீதியில் பாதிக்கப்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் சுயவி ப்பத்தின் 
ேபாில் ஆைலயி ந்  ெவளிேயற யன்றனர். இவ்வா  
ஐந்  தடைவகள் இடம்ெபற்ற . இற்ைறவைர பலர் 
சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் விலகியி க்கின்றனர். நஷ்டத்தில் 
இயங்குவைதக் காரணங்காட்  சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் 
ெவளிேயறிய சில க்கு வழங்கப்படேவண் ய EPF, ETF 
ேபான்ற பணிக்ெகாைடகள் 1997ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
நி த்தப்பட்டன, அல்ல  காலதாமதப்ப த்தப்பட்டன. 
இதனால் ெவளிேயறிய சிலர் ெபா ளாதார ாீதியில் பாதிக்கப் 
பட்டனர். அங்கி க்கின்ற ஏைனய ஊழியர்க ம் தங்கள் 
எதிர்கால நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண்  கவைலேயா  
இ க்கி்ன்றனர். அங்கு ேவைலெசய் ம் ெதாழிலாளர்க க்குக் 
கடந்த சில மாதங்களாக வழங்கப்படாமல் இ ந்த சம்பள 
நி ைவயான , அவர்க ைடய ேபாராட்டத்தின் பின்ேப 
வழங்கப்பட்ட . எனி ம், இன் ம் மிகுதியான ெதாைக 
வழங்கப்படேவண் ய நிைலயில் உள்ள . இன்  பல 
மில் ய க்கும் அதிமான ெதாைகைய மின்சாரக் 
ெகா ப்பனவாகச் ெச த்தேவண் ய நிைலயில் இவ்வாைல 
இ க்கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு 
ேநர யாகச் ெசன்  இ  சம்பந்தமான விடயங்கைள 
அவதானித்தி ப்பார் என்  நான் நம் கின்ேறன்.  

ஆனால், இதன் பின்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட எம்பி ப்பிட் ய 
கடதாசி ஆைலயான  நஷ்டத்தில் இயங்கியதால், அதைன 
அரசாங்கம் Aus Lanka Paper Company Private Limited எ ம் 
அ ஸ்திேர யா நி வனத் க்கு 30 வ ட காலத் க்கு 
குத்தைக அ ப்பைடயில் 600 மில் ய க்குக் ெகா த்த . 
தற்ேபா , 400 மில் யைனப் ெபற் ள்ளதாக அறிகின்ேறன். 
ஆனால், வாைழச்ேசைன கடதாசி ஆைல சார்பாக எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. ஏன், இைதக் 
கூ கின்ேறன் என்றால், வாைழச்ேசைன கடதாசி ஆைலதான் 
எம்பி ப்பிட் ய கடதாசி ஆைலயின் உ வாக்கத் க்கு 
நிைறய உதவிய . ஆனால், எம்பி ப்பிட் ய கடதாசி ஆைல 
குத்தைகக்குக் ெகா க்கப்பட்டேபா , அதன் லம் ெபறப்பட்ட 
நிதியில் ஒ  சதத்ைதேய ம் இவர்கள் வாைழச்ேசைனக் 
கடதாசி ஆைலக்குப் பயன்ப த்தவில்ைல. வாைழச்ேசைன 
கடதாசி ஆைலயின் ஒ  ெசாத்தாக ெகா ம் , Union Placeஇல் 
இ ந்த தைலைமக் காாியாலயக் கட் டம் 250 மில் ய க்கு 
விற்கப்பட்டேவைள, அத்ெதாைகயில் 50 தம் வாைழச் 
ேசைன கடதாசி ஆைலக்குப் பயன்ப த்தப்ப ெமன 
உ தியளிக்கப்பட்ட . ஆனால், ஒ  சதம்கூட வழங்கப் 
படவில்ைல.  

தற்ேபா , வாைழச்ேசைன ேதசியக் கடதாசிக் 
கூட் த்தாபனத்ைதப் னரைமப்பதற்குக் குைறந்த  650 

மில் யன் பாய் ேதைவயாக உள்ளதால், அதற்கான நிதிைய 
விைரவாக வழங்கி அங்குள்ள இயந்திரங்கள், கட் டங்கள் 
ேபான்றவற்ைறப் னரைமத் , ேதைவயான ெதாழிலாளர் 
கைள ம் நியமித்  இந்த ஆைலைய இயக்க ேவண் ய கடைம 
இவ்வரசாங்கத் க்கு உண்  என்பைத நான் இங்கு 
கூறவி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த ஆைலயில் ெதாழில் 
ெசய்தவர்கள் வினத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள். அங்கு நன்கு 
ப த்தவர்க ம் ேவைலெசய்தார்கள்; ப ப்பில் குைறந்த 
பாமரர்க ம் ேவைலெசய்தார்கள். இந்த ஆைலயான , 
3,000க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர் கு ம்பங்கைள  
வாழைவத்த . இக்கடதாசி ஆைலயில் என  தந்ைதயார் 40 
வ டங்க க்கு ேமலாக ேவைல ெசய்தார். அந்த வைகயிேல, 
இக்கடதாசி ஆைலையக் கட் ெய ப்பேவண் ய கடைம 
எனக்கும் இ க்கின்ற  என்பதனால், இதைனக் கட் ெய ப்ப 

ன்வா ங்கள்! என்  இந்தச் சைபயிேல விநயமாக 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்பட 
ேவண் ய அைனத்  நி ைவச் சம்பள ம் இம்மாதச் 
சம்பளத் டன் ேசர்த்  வழங்கப்படேவண் ெமன நான் இங்கு 
ேகட் க்ெகாள்வ டன், மாதாந்தச் சம்பளத்ைதத் தங்குதைட 
யின்றி வழங்குவதற்கும் - 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 

ெசான்ன ேபால, Union Place இல் இ ந்த தைலைமக் 
காாியாலயக் கட் டமான , கடந்த அரசாங்கக் காலத்திேல 
விற்கப்பட்ட . அேதேபால, இந்த நி வனத்தில் நீண்ட 
காலமாக இ ந்த இயந்திரங்கள்கூட ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக 
விற்கப்பட் க்கின்றன.  
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
உண்ைமதான். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன்  அவர்கள் ேவைல ெசய்யாமேல சம்பளம் 

ெகா க்கின்ேறாம். 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
உண்ைமதான். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நாங்கள் அவர்க க்கு அரசாங்க பணத்தில்தான் சம்பளம் 

வழங்குகின்ேறாம். எனேவ, நீங்க ம் ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் 
அமீர் அ  அவர்க ம் உங்க ைடய மாவட்டப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள்  அைனவ ம் இைணந் , இ  சம்பந்தமான 
restructureக்கு என்ன ெசய்யலாம் என்ப  ெதாடர்பில் கலந் 

ைரயா , அ பற்றி நல்ல ெவ ப்ேபாம். நாங்கள் 650 
மில் யைனக் ெகா த்  இதைனப் னரைமப்பதா? அல்ல  
மாற்றீடான new technology லம் ேவ ைறயில் 

ன்ென ப்பதா? என்ற விடயத்ைத நாங்கள் கலந் ேபசி, 
ெவ ப்ேபாம்.  
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ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் என  உைரக்கு 

இப்ெபா ேத விைட அளித்தைமக்காக நான் உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன்; மனமாரப் பாராட் கின்ேறன். 
விேசடமாக, நீங்கள் ன்வந்தால் இந்த ஆைலக்கான 

தலீட்ைடச் ெசய்வதற்கு நாங்கள் ஒ வைர ஒ ங்குெசய்  
தர ம். ேதைவயான நிதிைய அவர் தலீ  ெசய்வார். 
உங்கேளா  இைணந்  இந்த ஆைலையக் கட் ெய ப்  
வதற்கு அவர்கள் தயாராக இ க்கின்றார்கள். எனேவ, நீங்கள் 
அதற்கு ஒத் ைழப்  வழங்கேவண் ெமன்  நான் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
உங்க க்குத் ெதாி ம்! கடந்தகால த்த சூழலால் கிழக்கு 
மாகாணம் - மட்டக்களப்  மாவட்டம் பாதிக்கப்பட்ட . 
இதனால், பலர் ெதாழி ன்றி இ க்கிறார்கள். நாங்கள் அங்கு 

வின மக்க க்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்கி, அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ஏற்பா  ெசய்யலாம். 
அவர்கள் தலீ  ெசய்வதற்குத் தயாராக இ க்கின்றார்கள். 
நீங்கள் எங்கேளா  ேசா்ந்  இயங்க வா ங்கள்! நாங்கள் இந்த 
விடயத்தில் உங்க க்குப் ரண ஒத் ைழப்ைப வழங்குேவாம் 
என்  இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்வேதா , இன் ம் சில 
விடயங்கைள ம் உங்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.   

இ வைர கால ம் கடதாசி ஆைலயில் ெதாழில் ாிந்த 
ெதாழிலாளா்க க்கு வழங்கப்பட்ட விேசட ச ைகக் 
ெகா ப்பன களான 10 மாதக் கட தவி, ேமலதிக ேவைல 
க க்கான ெகா ப்பன , ெதாடர்மாற்  ேவைலக க்கான 
ஊக்குவிப் ப் ப , தினவர  ஊக்குவிப் ப் ப , மிைக தியம், 
உைடக க்கான ெகா ப்பன , பாவிக்கப்படாத ைவத்தியக் 
ெகா ப்பன கள் என்பன கடந்த காலங்களிேல 
நீக்கப்பட்டப யினா ம் - தற்ேபா , அ  நி த்தப் 
பட்டதினா ம் - இைவ அவர்க க்குக் கிைடக்காத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இதன் காரணமாக அவர்கள் ெதாடர்ந்  
சுயவி ப்பத்தின்ேபாில் விலகிச்ெசல்வதற்கு வி ம்  
கின்றார்கள். சுயவி ப்பத்தின்ேபாில் விலகிச்ெசல்ல 
வி ம் கின்றவர்கைள அ மதித் , தியவர்கைள நியமித்  - 
இயந்திரத்தில் அ பவம் ெபற்றவர்கைள ம் ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதன் லம் - நாங்கள் அந்தத் ெதாழிற்சாைலையக் 
கட் ெய ப்பலாம். அதற்கு எங்க ைடய ரண 
ஒத் ைழப்ைப வழங்க ம் என்பதைன நான் எங்க ைடய 
மதிப் மிக்க அைமச்சர் அவர்க க்கு இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ர இடங்கைளச் ேசர்ந்த ெதாழிலாளர்கள் அங்கு 
தங்கிநின்  ேவைலெசய்வதற்கு -  கு ம்பத் டன் தங்குவதற்கு 
- கட்டப்பட்ட வி திகள் அேநகமாக ற் தாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. இப்ேபா , இந்த வி திகள் 
மா கள், பாம் கள் உைற ம் இடமாக இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
அவற்ைற ம் தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். அத்ேதா , இந்த ஆைலயில் இ க்கின்ற மிக ம் 
ப தைடந்த இயந்திரங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட் , திய 
இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். இதைன நாங்கள் 
ஒ ங்கான ைறயில் ெசய்யேவண் ம்.  

அேதேநரம் இந்த ஆைல டப்ப வதில் மிக ம் க்கிய 
மாகக் கவனிக்கப்படேவண் ய இன் ெமா  காரண ம் 
இ க்கின்ற . அதாவ , எம  நாட் ேல ேசர்க்கப்ப கின்ற 
கழி க் கடதாசிகைள நாங்கள் ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி 
ெசய்கின்ேறாம். இந்தக் கழி க் கடதாசிகள் எங்க ைடய 

இந்தத் ேதசிய கடதாசிக் கூட் த்தாபனத்திேல 
பயன்ப த்தப்படேவண் ம்.  ஆகேவ, கழி க் கடதாசி 
ஏற் மதி ெசய்வைத நி த்தி, அவற்ைற எங்களின் இந்தக் 
கடதாசி ஆைலக்கு வழங்குவதன் லம் இதைனக் கட் ெய ப் 

வதற்கு எங்கள  அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் கடந்த 
காலங்களில் EPF, ETF ேபான்ற ெகா ப்பன கள் 
கிைடக்காதி க்கின்ற, சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் ெசன்ற 
ஊழியர்க க்கு அவற்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்த ஆைலயில் சகல 
வளங்கைள ம் கூட் வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்வரேவண் ெமன்  மீண் ம் அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , வட மாகாணத்திேல கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல மிக ம் சிறப்பாக 
இயங்கிவந்த . அ  1954ஆம் ஆண் ேல நி வப்பட்ட . 
ஆனால், இந்தத் ெதாழிற்சாைல உள் ர் லப் 
ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தி caustic soda, chlorine, 
hydrochloric acid ேபான்றவற்ைற உற்பத்தி ெசய்த . 
எனி ம், இலங்ைகயின் வட பகுதியில் கடந்த காலத்தில் 
ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிைல காரணமாகப் பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல 1985ஆம் ஆண் ல் டப்பட்ட . 
இதன் விைளவாக காகித உற்பத்தி, சவர்க்கார உற்பத்தி 
மற் ம் நீர் ய்ைமப்ப த் ம் ேநாக்கத்திற்கான caustic soda 
மற் ம் chlorine ஆகியவற்ைற இறக்குமதி ெசய்ய ேநர்ந்த . 
இந்த இரசாயனங்களின் இறக்குமதிக்காக அந்நியச்ெசலாவணி 
ெபாியளவிேல விரயமாகிய . உள் ர் லப்ெபா ட்கள் 
மற் ம் பயிற்சிெபற்ற ெதாழிலாளர்களின் திறன்கள் 
ஆகியவற்ைற உாிய ைறயில் பயன்ப த்த யாத சூழல் 
ஏற்பட் ந்த . ஆகேவ, பரந்தன் இரசாயனக் 
கூட் த்தாபனம் லம் நடத்தப்பட்ட வணிக நடவ க்ைகையத் 
ெதாடர்வதற்காக 1991ஆம் ஆண்  ைமயாக அதைன 
அரசுக்குச் ெசாந்தமாக வைரய க்கப்பட்ட நி வனமாக 
மாற்றியி க்கிறார்கள். ஆகேவ, அந்தத் ெதாழிற்சாைலைய 
உடன யாக அங்கு நி வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். இப்ேபா  த்தம் 

வைடந்  நல்லாட்சி வந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் 
எங்கள் மக்களின் வாழ்வாதாரங்கைளக் கட் ெய ப் 
பேவண் ம்;  ெதாழிற்ேபட்ைடகைள உ வாக்க ேவண் ம்.  
இ ந்த பைழய ெதாழிற்சாைலகள் லம்  அந்த உற்பத்தி 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் உடன்பா  ெதாிவித்  

அதற்கு ஒத் ைழப்பார்களாக இ ந்தால், வடக்கு மாகாண 
சைப தலைமச்சர் உடன்பட்டால், சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல 
ைய ம் பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலைய ம் உடன  
யாக ஆரம்பிப்பதற்கு எங்க ைடய அைமச்சு தயாராக 
இ க்கின்றெதன்பைதச் சந்ேதாசத்ேதா  இந்த இடத்திேல 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
   

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நன்றி, அைமச்சர் அவர்கேள! எங்க ைடய தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப்  ேதர்த ன்ேபா  ெவளியிட்ட விஞ்ஞா 
பனத்திேல, "இைளஞர்க க்கான ேவைல வாய்ப்பிைன 
உ வாக்குதல் அடங்கலாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 
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அபிவி த்திக்காக விாிவான ஒ  நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின ம் லம்ெபயர் தமிழர்களின ம் சர்வேதச 
ச கத்தின ம் ைனப்பான ஆதர டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். கடந்த அரசின் எதிர்மைறயான மனப்பாங்கும் 
ஜனவாித் ேதர்த ன் பின்னரான அரசின் உ திப்பாடற்ற 
யதார்த்த ம் இ வைர ேமற்குறிப்பிட்ட திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான அவகாசத்ைத வழங்கவில்ைல. 
இப்ெபா த் ேதர்த ன் பின்னா ் உ வாகும் அரசின்கீழ் இந்த 
நிகழ்ச்சிநிரல் நைட ைறப்ப த்தப்பட தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  அயரா  உைழக்கும்." என்  குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . ஆகேவ, உங்கள  இந்த ேவண் ேகாைள 
ஏற் க்ெகாண்  நடவ க்ைக எ ப்பதற்குத் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  இயன்றவைர ன்வ ம் என்பதைனக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கு அன்பாகத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரம், தற்ெபா  ஊர்களில் பைழய இ ம்  மற் ம் 
இைணந்த ெபா ட்கைளச் ேசகாித்  விற்பைன ெசய் ம் சிறிய 
வியாபாாிகள் தாம் ேசகாித்த ெபா ட்கைளத் ெதாழிற் 
சாைலகள் ெபற் க்ெகாள்வதில்ைலெயன் ம் விைல ம் 
ெவகுவாகக் குைறவைடந் ள்ளெதன ம் கூ கிறார்கள். 
இதனால் அவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். இவ்வாறாக 
ஆயிரக்கணக்கான வியாபாாிகள் நிர்க்கதியைடந் ள்ளனர். 
எனேவ, பைழய இ ம் க்கான விைலயிைன உ திப்ப த்  
மா ம் ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதிெசய் ம் இ ம் க்கு 
கூ தலான வாிைய விதித்  இந்த வியாபாாிக க்கு 
வழியிைன ஏற்ப த்திக் ெகா க்குமா ம்  அைமச்சர் 
அவர்கைள  அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அத்ேதா , மன்னாாிேல 32 மீனவச் சங்கங்கள் 
இ க்கின்றன. இவர்கள் தாங்கள் பி க்கின்ற மீன்கைளக் 
ெகடாமல் பா காப்பதற்கு இன் வைர ஓர் ஐஸ்கட் த் 
ெதாழிற்சாைலகூட நி வப்படவில்ைலெயன்  கவைல 
ெதாிவிக்கின்றார்கள். இ  ெதாடர்பாகப் பல ைற இந்தச் 
சைபயிேல ெதாிவித்ததாக எங்கள  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் கூறியி க்கின்றார்கள். எனேவ, இம் ைற 
யாவ  மன்னார் மாவட்டத்திேல ஓர் ஐஸ்கட்  தயாாிக்கும் 
ெதாழிற்சாைலைய அைமப்பதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்வரேவண் ெமன ேவண் கின்ேறன். நீங்கள் மன்னார் 
மாவட்டம் சார்பில் கூ ய அக்கைறேயா  ெசயற்ப பவர் 
என்பதால் இதற்கு ஆதர  வழங்கு ர்கள் என எதிர்பார்க் 
கின்ேறன். 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
எங்க ைடய policy என்னெவன்றால், நாங்கள் 

ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அைமத் க் ெகா க்கின்ேறாம். 
தனியார் ைறயினர் அதில் தலீ  ெசய்யலாம். ஏற்ெகனேவ 
ஒன்  இ க்கின்ற . தற்ெபா  இன்ெனான் க்கு தலீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தனியார் அைதக் ெகாண் நடத்தினால் அரசாங்கம் 

அவசியமாக அைதச் ெசய்யேவண்  வரா  என நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆனா ம் அதற்கான ேதைவ ஏேத ம் 
இ ந்தால் நீங்கள் அதில் கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த் , மரக்காரம்பைளயில் கால்நைட வளர்ப்ேபார் 
கூட் ற ச் சங்கத்தின் லம் பால் பதனி தல் மற் ம் 
பாற்ெபா ட்கள் உற்பத்தி ெசய் ம் ெதாழிற்சாைல இயங்கி 
வ கின்ற . இதற்குச் சர்வேதச ெதாண்  நி வனங்கள் 
நிதி தவி ெசய் ள்ளன. இ ந்தேபாதி ம் ேபாதிய 
நிதியின்ைமயால் இத்ெதாழிற்சாைல இப்ெபா  இயங்காமல் 
உள்ள . இத்ெதாழிற்சாைலைய இயக்குவதற்கு 5 மில் யன் 

பாய் ேதைவப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . எனேவ, 
அரசாங்கம் அந்த நிதிைய வழங்கி, வ னியா மாவட்டத்தின் 
பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்தின் வ வாையப் 
ெப க்கிக்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் இத்ெதாழிற்சாைலைய 
ேமம்ப த்த ேவண் ெமன் ம் இந்த சைபயிேல ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

அத்ேதா , எங்கள  மாவட்டத்திேல பல ெதாழிற் 
சாைலகள்  டப்பட் ப்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட்ேடன். 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு இ ப்பதனால் அவ க்கு 
மீண் ம் ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய 
வாைழச்ேசைனப் பகுதிைய அண்மித்த கும் ைலயி ந்த 
அச்சகம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ஆட்சிக்காலத்தில் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட . அந்தக் கட் டங்கள் தற்ேபா  உைடந்த 
நிைலயில் இ க்கின்றன. ஆகேவ, அைதக் கட்  அந்த 
அச்சகத்ைத இயங்கச்ெசய்வதற்கு நீங்கள் ன்வரேவண் ம். 
அதற்கான ஏற்பா கைள ம் ெசய்  தரேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

அேதேபான்  எங்கள  இைளஞர் வதிகள் பலர் 
ெதாழி ன்ைமயால் கஷ்டப்ப வதன் காரணமாக 
அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்பிைனப் ெபற் க்ெகா க்கும் 
வைகயில் ஆைடத் ெதாழிற்சாைலகைள எங்கள  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் ேவ  பல இடங்களி ம்  
நி வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண் ம். 
அதற்கான ஆதரைவ வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். அேதேபான் , ஓட் த் ெதாழிற்சாைலகள் 
கடந்த காலங்களிேல தனியார் சிலரா ம் இயக்கப்பட்டன; 
அதற்கான வளங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அதி ம் கவனம் ெச த்தி, அவற்ைற ம் 
இயக்குவதற்கு ன்வரேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல 
அன்பாகக் ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய்  
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
[பி.ப. 5.48] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்களின் கீழி க் 
கின்ற ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக த ல் 
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். எம  
பிரேதசமான தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் க்கிடக்கின்ற 
கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற்சாைலேயா  சம்பந்தப்பட்ட 
காணிகள் ெதாடர்பான விடயத்ைத அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர ஆைசப்ப கின்ேறன்.  

கடந்த 30 வ ட காலமாகக் கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற் 
சாைலக்குாிய காணியிேலதான் இரண்  இலட்சத்திற்கு 
ேமற்பட்ட கால்நைடகைள வளர்க்கக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  
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அந்தப் பிரேதச மக்க க்கு இ ந்த . தற்ெபா  அவர்கள் 
பல ெந க்க க க்கு உள்ளாகியி க்கின்றார்கள். அந்த சீனித் 
ெதாழிற்சாைலக்குாிய காணிகளிேல ஒ  பகுதிைய – 2,000 
ெஹக்டயர் நிலத்ைத - ந ன விவசாய உற்பத்திகைளச் 
ெசய்வதற்காக எ ப்பதற்கான ஆயத்த ேவைலகள் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற அேதேநரம், எம  கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்கள் மாாி காலத்திேல தங்க ைடய கால்நைட 
கைளக் ெகாண் ேபாய் அங்கு விட யாத சூழ ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . ேம ம், அந்த சீனித் ெதாழிற்சாைலக் 
குாிய காணிகளில் மிகுதிக் காணிைய இனங்கண்  அப்பிரேதச 
மக்க க்காக  அைத விட் க்ெகா க்க ேவண் ம். அந்த சீனித் 
ெதாழிற்சாைலக்குாிய உபகரணங்கள் அத்தைன ம் கடந்த 
காலங்களிேல ெகாள்ைளயிடப்பட் க்கின்றன. அைத 
மீண் ம் இயங்கச் ெசய்வதன் லம் பல்லாயிரக்கணக்கானவர் 
க க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்கலாம். க ம்  
உற்பத்திையச் ெசய்வதற்காக அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற 
ஒவ்ெவா  சாதாரண பாமர மக க்கும் விவசாயிக க்கும் 
காணிைய ஒ க்கிக் ெகா ப்பதன் லம் ேவைலவாய்ப்ைப 
அதிகாிக்க ெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

அேதேபான்  உங்க ைடய அைமச்சுக்குக் கீழி க்கின்ற 
வாைழச்ேசைன கடதாசித் ெதாழிற்சாைலக்குச் ெசாந்தமான 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் ெபாலன்ன ைவக்கும் 
வாைழச்ேசைனக்கும் இைடப்பட்ட இடங்களில்  இ க் 
கின்றன. அதிேல 10,000 ஏக்கர் காணிைய ஒ க்கி ஒவ்ெவா  
கு ம்பத் க்கும் தலா இரண்  ஏக்கர் தம் வழங்கி ங்கில் 
வளர்ப்பதற்கு ஏற்பா  ெசய்தால், மீண் ம் அந்த 
வாைழச்ேசைன கடதாசி ஆைல நல்ல ைறயில் இயங்குவதற் 
கான வாய்ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, நீங்கள் இந்த 
அைமச்சுக்குப்  ெபா த்தமானவர் என்ற வைகயில் இதிேல 
கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  உங்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அைமச்சரவர்கேள, கடந்த காலத்தில் மீள்கு ேயற்ற 
விடயங்களிேல தங்களின் ேசைவகள் நன்றாக அைமந் 
தி ந்தன. தமிழ் ேபசும் மகன் என்ற வைகயிேல சேகாதர 
தமிழினத்ைத மீளக் கு யமரச் ெசய்  அவர்க க்குத் 
ேதைவயான அைனத்  விடயங்கைள ம் ெசய் ெகா த்தவர் 
நீங்கள்! நஷ்டத்திேல ஓ க்ெகாண் ந்த CWE ேபான்ற 
நி வனங்கைள மீளக் கட் யைமப்பதிேல இன்  நீங்கள் 
எ க்கின்ற யற்சிைய நான் பாராட்டாமல் இ க்க யா . 
ஏற்ெகனேவ எம  பிரேதசத்திேல க்கிடக்கின்ற 'செதாச' 
நி வனங்கைள மீண் ம் திறக்கச்ெசய்ய ேவண் ம். 
எங்க ைடய பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற co-operative 
சங்கங்களிேல தனியா க்கு AD appointment ெகா க்கக் 
கூடாெதன்பதில் அன்  நான் உ தியாக இ ந்ேதன். 
2003ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் கிண்ணியா co-operative 
சங்கத்திேல 35 ஊழியர்க க்கும் ர் co-operative 
சங்கத்திேல 20 ஊழியர்க க்கும் நாங்கள் மீள உத்திேயாகத் 
ைதக் ெகா த்ேதாம். இப்ெபா  அதில் ஒ  கிைளதா ம் 
இயங்க யாமல் டப்பட் க் கிடக்கின்ற . அதற்கான 
ேதர்தைல நடத்தி அங்கு ஒ  ெபா ச் சைபைய 
உ வாக்குவதன் லம் மீண் ம் அதைனக் கட் ெய ப்பலாம். 
அரச நி வனங்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ெமன்ற வைகயிேல 
அதைன நீங்கள் இயங்கச் ெசய்யேவண் ம்.  

எம  பிரேதசத்தில் டப்பட் க்கின்ற 4 'செதாச' 
நி வனங்கைள மீண் ம் திறக்கச் ெசய்வதிேல உங்க ைடய 

யற்சி பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். எங்க ைடய 
பிரேதசத்திேல 3 இனங்க ம் சமமாக வாழ்கின்றனர் அந்த 
வைகயில், சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் வாழக்கூ ய 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 3 இன மக்க ம் 
பிரேயாசனப்படக்கூ ய வைகயில் 3 ெதாழிற்ேபட்ைடகைள 
உ வாக்கித் தரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அண்ைமயிேல பிரதம மந்திாி அவர்கள் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதத் ெதாழிற்ேபட்ைடயாக ம் ஐந்தாவ  trade 
zone ஆக ம் பிரகடனப்ப த்தினார். உங்க ைடய 
அைமச்சுக்குக் கீழ் ெதாழிற்ேபட்ைட என்ற விடயம் 
வ கின்ற . எனேவ, அங்கு 3 இடங்களிேல ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள உ வாக்கு வதற்குத் திட்டமிட ேவண் ம். 
அதற்கான அ மதிைய எங்க க்காகப் ெபற் த்தர 
ேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி கின்ேறன்.  

அத்ேதா  கடந்த 30 வ ட காலமாக மாறிமாறி ஆட்சிக்கு 
வந்த அரசாங்கங்களால் எம  பிரேதச இைளஞர்க க்கு 
எந்தெவா  அைமச்சினா ம் குறிப்பிடத்தக்கள  ேவைல 
வாய்ப் கள் வழங்கப்படவில்ைல. இன்  நம்பிக்ைகேயா  
அவர்கள் காத்தி க்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தி 

க்கின்ற சகல மக்க ம் உங்க ைடய அைமச்சின்மீ  
நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்த வைகயிேல 
எங்க க்கான ெதாழிற்ேபட்ைடகைள எம  பிரேதசத்திேல 
உ வாக்குவதன் லம் அவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம். எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 

க்கிடக்கின்ற இரண்  ெதாழிற்சாைலகைள ம் மீளத் 
திறக்க ேவண் ம். அந்தப் பிரேதசத்தின் காணிகைளப் 
பயன்ப த் வதற்கு அ மதியளிக்க ேவண் ம். 
உதாரணமாக, ெபாலன்ன ைவ மற் ம் வாைழச்ேசைன 
பகுதிகளிேல பத்தாயிரம் ஏக்கர் காணிைய எ த் , தலா 
இரண்  ஏக்கராகக் ெகா த்தால் ஐயாயிரம் கு ம்பங்க க்கு 
வாழ்வளிக்க ம். அேதேபான்  கந்தளாய் சீனித் 
ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம் இயங்கச் ெசய்வதற்கு, அந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற க ம் ச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு அதன் 
காணிையப் பங்கிட் க் ெகா க்க ேவண் ம். அப்ப ச் 
ெசய்வதன் லம் இரண்டாயிரத் க்கும் ேமற்பட்டவர்க க்கு 
ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க ம். உங்கள் 
அைமச்சி ைடய யற்சிகள் எங்க ைடய பிரேதசத்திற்கு 
நன்ைமயளிக்க ேவண் ம். அந்த வைகயில் இதில் நீங்கள் 
நான் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் , உங்க க்கு வாழ்த் க்கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 5.54] 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් අද කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. මම ඒවා ඔක්ෙකෝම පදනම් කර ෙගන 
මාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. රාජ්ය 
ව්යවසාය ආයතන පද්ධතියක් රටක කියාත්මක වන්ෙන් ෙමොන 
ෙහේතුව නිසාද කියන එක ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙත්රුම් අර ෙගන 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවල රාජකාරිය 
ෙමොකක්ද, වග කීම කුමක්ද කියන එක පළමුෙවන්ම අපි හඳුනා 
ගන්නට ඕනෑ. රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනයක් කියන්ෙන් රටකට 
පධාන ෙසේවා කිහිපයක් ඉටු කරන ආයතනයක්. එක පැත්තකින් 
ෙපොදු ෙසේවා ඉටු වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු උපෙයෝගීතා 
සඳහාත් ඒ ආයතන කියාත්මක වන්නට ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைமவகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවලින් ෙසේවාවන් 

විතරක්ද ඉටු කරන්ෙන් , එෙහම නැත්නම් ලාභ උපයන්නත් 
කටයුතු කරනවාද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ කියන එකයි මම 
කියමින් සිටිෙය්. ෙසේවා සැපයීම සහ ලාභ ඉපයීම අතර අපි 
සමායනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරන එක ඉතා වැදගත්. තව 
විධියකට කියනවා නම්, break even එකක් තිෙබන්න ඕනෑ, 
ෙසේවයත් ලාභයත් අතර. එෙහම නැත්නම් අපි සමායන කමයක් 
හදා ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්.  

රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවල කාර්ය භාරය, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොදු ජනයාෙග් ජන ජීවිතය යහපත් කිරීම සඳහා විශාල රුකුලක් 
වනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. නමුත් ලංකාෙව් තිෙබන රාජ්ය ව්යවසාය 
ආයතනවලින් බහුතරයක්ම පාඩු ලබන ආයතන බවට පත් වුණාම 
ඒ පශ්නය ඍජුවම  බලපාන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයාටයි. ඒ 
පශ්නය තමයි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. එෙහම සිදු 
වන විට ෙපොදු ජනයාට ඒෙකන් ෙසේවයක් ඉටු වන්ෙන් නැහැ, 
ඒෙකන් බරක් ඇති වනවා මිසක්. 2005 සිට 2015 දක්වා මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය ගත්තාම ෙම් 
ආයතන විශාල පමාණයක පාඩුව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන සමහර ආයතන නැත්නටම නැති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

2015 වර්ෂය වන විට රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන 427ක් තිෙබන 
බව වාර්තා වනවා. ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් එයින් ආයතන 129ක්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
රාජ්ය ව්යවාසය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ආයතන 
145ක්, subsidiary ආයතන 84ක් හා funds ලබා ෙදන ආයතන 
69ක් තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන රාජ්ය 
ව්යවසාය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් monitor කරන ආයතන 
තිෙබන්ෙන් 55ක් පමණයි, ආයතන 145න්. මුළු රාජ්ය ව්යවසාය 
ආයතන සංඛ්යාෙවන් යම් සංඛ්යාවක් මාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබනවා. ඒ වුණත් සමහර අය කියනවා, විශාල ආයතන 
පමාණයක් ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා කියලා. මාෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි, මමයි නිතරම කථා කරන්ෙන් ඒ ගැනයි. 
ගණන් හදලා බැලුවාම ආයතන 36ක් විතර තිෙබනවා, name 
board එක විතරක් තිෙබන. කිසිම වත්කමක් නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් ඒ ආයතන බංෙකොෙලොත් කරලා, විනාශ 
කරලා, ඒ ආයතනවල තිබුණු වත්කම් ටික විකුණලා, දැන් නාම 

පුවරුව විතරයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහත් ෙම් ආයතන 
ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන දැන් 
අපි කල්පනා කර ෙගන යනවා. ෙම් අනුව බලන විට රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන ආයතන ෙම් රෙට් ආර්ථික සහ සමාජ 
සංවර්ධනයට අති විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා කියන එක 
මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 2010 සංඛ්යාෙල්ඛන 
අනුව රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවල පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 
954යි. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ලංකා බැංකුව සහ මහජන 
බැංකුව කියන විශාලතම රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන පෙහේම 
පිරිවැටුම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ එවකට -2010 වර්ෂෙය්- 
ලියාපදිංචි වූ සමාගම් 245 පිරිවැටුමට වඩා වැඩියි. එෙහම නම් 
හිතන්න පුළුවන්, ෙමය ආර්ථිකයට ෙකොයි තරම් විශාල බලපෑමක් 
කරන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතයක්ද කියලා. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතය ඉතා 
වැදගත්. ෙමය, සමාජ සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ෙලොකු 
බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතයක්. නමුත් පසු ගිය කාල  
වකවානුව තුළ ෙම්වාට ගජ මිතුරන් පත් කරලා, තමන්ෙග් හිත 
මිතුරන්ට හම්බ කරන්න දීලා, ෙම් පද්ධතිය නැත්තටම නැති 
කරලා, විනාශ කළා.  

2010 වසෙර්දී ෙම් රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට සියයට දහහතහමාරකින් දායක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එක්ලක්ෂ හැටදහසක් ෙම්වාෙය් ෙසේවය කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2013-2014 කාලය ගත්තාමත්, ෙම් 
ලක්ෂණ ෙපනී යනවා. ෙම්ක තමයි, තත්ත්වය. සාමාන්යෙයන් 
රජෙය් පතිපත්තිය අනුව ගත්තාම, සියලුම රාජ්ය ව්යවසාය 
ආයතන තමන් උපයන ආදායම්වලින් සියයට තිහක් ඒකාබද්ධ 
අරමුදලට ලබා දිය යුතුයි. Consolidated Fund එකට ලබා දිය 
යුතුයි. එෙහම ගත්තාම, 2010දී රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන ලබා ගත් 
ආදායම්වලින් -අය බදු පතිශතෙයන්- ඒකාබද්ධ අරමුදලට රුපියල් 
බිලියන තිස්එකක් දීලා තිෙබනවා. එෙසේ රුපියල් බිලියන 31ක් 
ලබා ෙදන ෙකොට, පධාන ආයතන හතරක් වන ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ඒ 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 48ක ඒකාබද්ධ පාඩුවක් ලබා 
තිෙබනවා. අන්තිමට බලනෙකොට, භාණ්ඩාගාරෙයන් එම 
ආයතනවලට ෙකෝටි ගණනක් leak වුණා මිසක්, භාණ්ඩාගාරයට 
මුදලක් ඇවිත් නැහැ. ෙපොදු ජනයාට ෙසේවය කිරීමට තිෙබන මුදල් 
යන්ෙන්, ෙම් ආයතනවල පාඩුව පියවන්නයි.  

රට ගැන කථා කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු ව 
පැවැති කාලය තුළ,  2011 වර්ෂෙය්දී ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ 
විදුලිබල මණ්ඩල ය තුළින් පමණක් එකතු කළ පාඩුව, රුපියල් 
බිලියන 130යි. ෙමතැන කථා කරපු මෙග් මිතුරන් ෙම් ආයතන 
ලබන පාඩුව ගැන කථා කළා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාට මම කියනවා, වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන  ගල් 
ගහන්න එපා කියලා.  එතුමා ෙකොෙහන්ද කථා කෙළේ කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ.  ගරු සභාපතිතුනි,  එතුමා කථා කළ ෙව්ලාෙව් 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම්  ඔබතුමාත් කියයි, එතුමාට 
කථාව නවත්වන්න කියලා. එතුමා කථා කරපු  ෙද්වල් මම 
කියන්නම්.  

ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙවන් සහ විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් සිදු වුණු 
ඒ රුපියල් බිලියන 130 පාඩුව ගත්තාම, එම මුදලින් ෙම් රෙට් 
ඉහළම පමිතිෙය් පාසල් 130ක් අපට හදන්න තිබුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඇඳන් 300ක් තිෙබන ඉහළම පමිතිෙය් ෙරෝහල් 65ක් 
අපට හදන්න තිබුණා.  එතෙකොට එවැනි මුදලක් ෙම් රටට අහිමි 
කර තිෙබනවා.  අෙප් රටට පාසල් 130ක්, ෙරෝහල් 65ක් හදන්න 
තිබුණු අවස්ථාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
නැති වුෙණ්, ගජ මිතුරන්ට හම්බ කරන්න, ෙහොරකම් කරන්න දීම 
නිසාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.  
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දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් ආයතනය ආපසු ඔසවා තබන්න ඕනෑ. 
හැම දාම අපට ලැෙබන්ෙන් ෙම් වාෙග් වැඩක්. රට විනාශ කරලා 
අපට භාර ෙදනවා. ඉතින්, රට හදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. 
SriLankan Airlines එක පාඩු ලබන තත්ත්වයක් උඩ අප එය 
restructure කරන්න, ෙවනස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Mihin Lanka එක නැතිවද ඇමතිතුමා? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Mihin Lanka එක ෙවනම ගන්න ඕනෑ. ඒක නැතිවයි ෙම් 

කියන්ෙන්. ඒක ගැන කියන්න ගිෙයොත් මට ෙවලාව මදි වනවා. 
මට ෙවලාව සීමා කර තිෙබන නිසා මා දීර්ඝව කියන්ෙන් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමා පස් වරු 6.30 වන කල් මට කාලය ෙදනවා නම් ඒ 
ගැන කියන්න පුළුවන්. SriLankan Airlines එෙක් 2013/2014  
පාඩුව රුපියල් බිලියන 32යි. අපි ෙම් වසෙර් -2015- ෙම් මාස 8 
තුළ SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව රුපියල් බිලියන 5 දක්වා 
අඩු කර තිෙබනවා. අප ඒක තමයි කර තිෙබන්ෙන්. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් SriLankan Airlines එක ලාභ ලබනවා. මම ඒකට 
ෙලොකු ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැනට එය පතිව හගත 
කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා කියා මම කියන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අලුත් planes ගැන ඔබතුමා කිව්වා. තුන්සිය ගණනක්- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
දැනගන්න ඕනෑ නම් මම කියන්නම් අලුත් planes ගැන. ගුවන් 

යානා -A350 කියන ගුවන් යානා- 12ක් order කර තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් long-haul flights. ඒවා අපට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ 
lines ඔක්ෙකෝම පාඩුයි. ඒ නිසා දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? Order කළාට අපට ඒක අවශ්ය නැහැ. දැන් ඒක 
cancel කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ order එක cancel  
කරන්න අපි ෙඩොලර් මිලියන 50ක penalty එකක් නිකරුෙණ් 
ෙගවන්න ඕනෑ. බලන්න, ෙම් සල්ලි කාෙග්ද කියා. ෙම්වා ගැන 
අහන්න, ඒ ආණ්ඩුව කරපු අයෙගන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රස්සාවල් ෙදනවා කියලා ඒ කාලෙය් 
කයිවාරු ගැහුවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්, රස්සා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. SriLankan Airlines එක 
අරෙගන බලමු. 2010 වන ෙකොට SriLankan Airlines එෙක් වැඩ 
කරපු අයෙග් සංඛ්යාව 4,500යි. 2014 වන ෙකොට 6,987යි. ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ අවුරුදු 5 තුළ සියයට 50කින් -2,500කින් පමණ- 
ෙසේවකයන් වැඩි කළා කියන එකයි. අද ඒ අයට පඩි ෙගවාගන්න 
බැහැ. අද ඒ ආයතනය බංෙකොෙලොත් කර තිෙබනවා. ෙම්කට වග 
කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙම් වාෙග් විශාල පමාණයක් එහි රස්සාවලට 
දාලා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Passengersලාටත් රස්සා දීලාද? 
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2014 වනවිට රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවලින් ඒකාබද්ධ 
අරමුදලට ෙදන දායකත්වයට වඩා, රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවල 
පාඩුව පියවීමට ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් එම ආයතනවලට ෙකෝටි 
ගණනක් ෙපොම්ප කරන්න අපට සිදු වුණා.  ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න තිබුණු මුදල තමයි ඒෙකන් නැති වුෙණ්.  
ෙපොදු ජනයාට හිමි කර ෙදන්නට තිබුණු ෙරෝහල්, පාසල්, 
සංවර්ධන වැඩ, ෙම් සියල්ලක්ම  අහිමි වුණා. ෙමන්න ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  විගණකාධිපතිතුමාෙග් 2014 වාර්තාව මා 
ළඟ තිෙබනවා. එම වාර්තාව අනුව ගත්තාම, 2014 වසෙර් රාජ්ය 
ව්යවසාය ආයතනවලින් ආයතන 77ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම කියනවා නම්, 2014 ෙවනෙකොට රාජ්ය 
ව්යවසාය ආයතනවල වත්කම්වලට වඩා බැරකම් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම එම 
ආයතන බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම SriLankan Airlines එක 
ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්න මම කැමැතියි.  2009 
වසෙර් යුද්ධය අවසන් වන විට - මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්- ගුවන් යානා 12ක් තිබුණා. එය ගුවන් යානා 
21කට වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා order කළා. තවත් ගුවන් 
යානා වැඩි කරන්නය කියලා කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ අනුව 
2011 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී   SriLankan Airlines එකට අලුත් 
මූල්ය වැඩසටහනක් මඟින් ෙඩොලර් මිලියන 500ක  ණයක්  
අරෙගන ෙදන්න කියලා කැබිනට් අනුමැතියක් ගත්තා.  ඒ අනුව 
2014 ෙවනෙකොට, ෙඩොලර් මිලියන 500න් ෙඩොලර් මිලියන 375ක් 
ආෙයෝජනය කළා.  නමුත් එෙසේ මුදල් ආෙයෝජනය කළත්, මූල්ය 
ඉලක්ක සපුරා ගන්න බැරි වුණා. SriLankan Airlines එෙක් 
වර්තමාන තත්ත්වය අනුව 2015 මාර්තු මාසෙය් 31 වැනිදා 
ෙවනෙකොට, එහි සමුච්චිත පාඩුව -accumulated loss එක- US 
Dollars 955 million ෙවනවා. ලංකාෙව් රුපියල්වලින් නම් 
රුපියල් බිලියන 128ක් ෙවනවා.  ෙම්ක තමයි අපට උරුම ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, ෙම්වා හදන්න කියලා. 
මාස තුනකින් ෙම් සියල්ල නිවැරදි කරන්න ආණ්ඩුවකට 
පුළුවන්ද? ඒ ෙගොල්ලන් කෙළේ ෙමොකක්ද? එහි සභාපති හැටියට 
ඥාතිෙයක් පත් කළා. ඔහු ෙමොකක්ද  කෙළේ? නියමිත තැනට 
''ප්ෙල්න්'' එක යන ෙකොට, ඔහු එය හැෙරව්වා ඔහුට යන්න ඕනෑ 
දිශාවට. ෙරදි ඇඳෙගනද ඔය විපක්ෂෙය් ඉන්න අය ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරන්ෙන්? ෙම් ගැන කථා කරන්න ඒ අයට 
අයිතියක් නැහැ.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ රුපියල් 
බිලියන 128න්, ඉහළම පමිතිෙයන් යුතු තවත් පාසල් 300ක් 
හදන්න පුළුවන්; තවත් ෙරෝහල් 65ක් හදන්න පුළුවන්. ගණන් හදා 
බැලුවාම ෙපෙනනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පාසල් 260ක් 
ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට අහිමි කර තිෙබනවා කියා. ෙරෝහල් 130ක් 
අහිමි කරපු ආණ්ඩුවක් තමයි එතුමා ක ර තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමෙහේ 
ඇවිල්ලා කථා කරනවා, "ෙම්වා හරි නැහැ" කියලා. ෙම්වා නිවැරැදි 
කරන්න තමයි අපි මිනිසුන්ට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන්. මිනිසුන් 
කියන ඒවා අහලා අපි අෙප් අය වැය තුන් පාරක්, හතර පාරක් 
ෙවනස් කළා. ඉතින් ෙමොකද? අපි එයට සංෙශෝධන ෙගන එනවා. 
ඒකට පශ්නයක් නැහැ. එහි මූලික අරමුණු ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියනවා, SriLankan Airlines එෙක් 
දැනට තිෙබන්ෙන් negative equity එකක් බව. ඒ කියන්ෙන්, 
බැරකම් වත්කම්වලට වඩා වැඩියි. එක්ෙකෙනක් මෙගන් ඇහුවා, 
"ෙම්ක විකුණන්නද යන්ෙන්?" කියලා. විකුණන්න ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක වළලන්නයි තිෙබන්ෙන්. විකුණන්න ෙදයක් 
නැහැ. ෙම්ක බංෙකොෙලොත්. බංෙකොෙලොත්  වුණ එක තමයි අපට 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Passengersලාටත් රස්සා දීලා වාෙග් තමයි මට ෙපෙනන්ෙන්. 

මම ගත්තා, ඒ ආයතනෙය් file එකක්. Upgrading සහ free 
tickets සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ඇතුළත්  file එක හරිම 
ෙලොකුයි. ඔක්ෙකෝටම free tickets දීලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි කරෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ. ෙම්වා ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා අපි තදින්ම තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, උපරිම 
පමාණෙයන් ෙම්වා ෙවනස් කරන්න. ඒ ෙවනස සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන, පතිව හගත කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ සතියකින් ෙදකකින්, මාස තුනකින් කරන්න බැහැ. 
එය දැක්මක් එක්කයි කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් භාණ්ඩාගාරයට බර ෙනොවන, සමාජයට, 
පුරවැසියාට, රටට බරක් ෙනොවන රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන 
පද්ධතියක් ෙම් රෙට් සකස් කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. ෙම් ෙසේවාවත් එක්ක අපට යම් පමාණයකින් ලාභ 
ලබන්න පුළුවන් ආයතන තිෙබනවා. ඒවා සමාජ ඉලක්ක එක්ක 
සම කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අද අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් 
බැංකු පද්ධතිය, ගුවන් තරණය, වැවිලි සමාගම්, රක්ෂණය ආදි 
වශෙයන් පධාන අංශ කීපයක් තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා බැංකු ෙසේවාව දියුණු කරන්න. අෙප් HDFC, SMIB  ආදිය 
විෙශේෂ වශෙයන් නිවාස හදන්න පුළුවන් බැංකු. ඒවාත් දායක 
කරෙගන ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට යම්කිසි පතිලාභයක් ලැෙබන 
විධියට නිවාස පද්ධති හදන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න, 
ගාමීය මට්ටමට යන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගාමීය සංවර්ධන බැංකුව 
හරහා කුඩා සහ මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යවසායකයන්, ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා රක්ෂණ 
සංස්ථාව තවදුරටත් ගාමීය මට්ටමට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරපු විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු විෙශේෂෙයන් වැවිලි 
කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. වැවිලි කර්මාන්තෙය් ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලයටත් -JEDB- ඒ වාෙග්ම, SLSPC එකටත් දැනට 
ෙනොෙගවූ පාරිෙතෝෂික මුදල් සහ අර්ථ සාධක අරමුදල් විශාල 
පමාණයක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 
ගණනක මුදල් පමාණයක් ෙගවන්න තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, වංචා සහ දූෂණ විශාල 
පමාණයක් සිදු වී තිෙබනවා. වතුවල ඉඩම් බදු දීලා තිෙබන කම, 
ඒවා විකුණලා තිෙබන කම, කර්මාන්තශාලාවන් එක එක ගජ 
මිතුරන්ට දීපු ඒවා ආදී වශෙයන් ෙවනස් කිරීමක් කරන්න 
තිෙබනවා. දැනටමත් වතු කිහිපයක අර්ථසාධක අරමුදල් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ; පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා, මෙග් මිත 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පසුගිය දින 100ෙය් වැඩ සටහන 
හරහා රුපියල් මිලියන 1,800ක් ලබා ෙගන එයින් රුපියල් මිලියන 
600ක් අර්ථසාධක අරමුදල් සඳහා ෙගව්වා. තවත් මුදල් පමාණයක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. එම මුදල් ටික ෙගවන්නත්, ඒ වතු පද්ධතියම 
පතිව හගත කර ඉදිරිෙය්දී ඒවා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
නිර්ණායක කිහිපයක් හදලා ඒවා ශක්තිමත් කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සමහර අය එක එක ෙද්වල් කියනවා 
ෙම්වා විකුණන්න යනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම, core business කරන එක ආයතනයක්වත් අපි 
විකුණන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියන 

කාරණාව මම කියන්න කැමැතියි. බැංකුවට තිෙබන්ෙන් බැංකු 
ව්යපාරය කරන්න, රක්ෂණ සංස්ථාව තිෙබන්ෙන් රක්ෂණ 
සංස්ථාෙව් වැඩ කරන්න. ඒ දවස්වල රක්ෂණ සංස්ථාවට බල 
කරලා කිව්වා, එක එක ආයතනවලට ගිහිල්ලා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ගිහිල්ලා ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. එවැනි 
විවිධ ආෙයෝජන තිෙබනවා. තමන්ෙග් ආෙයෝජනය එක එක 
කාලවලදී ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය රක්ෂණ සංසථ්ාවට තිෙබනවා. 
ඒ අයිතිය අපි ලබා ෙදනවා. නමුත්, ඒ පධාන ව්යාපාරය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න කිසිම අවස්ථාවක ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති 
බව මම සහතික කරලා කියන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, SRMC කියලා ආයතනයක් තිෙබනවා. 
මෙග් අමාත්යාංශය තුළ තිෙබන Management අංශය තමයි 
SRMC කියලා කියන්ෙන්. එය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිහිටුවූ 
ආයතනයක්. එය පතිව හගත කිරීෙම් පධාන ආයතනය වුණත් 
ඒක අසාර්ථක වුණා. අපි හැමදාම කථා කරනවා Temasek model 
එක පිළිබඳව. ඒක සිංගප්පූරුෙව් කියාත්මක කරපු model එක. 
මම කියන්ෙන් නැහැ, සිංගප්පූරුෙව් කියාත්මක කරපු  ෙමොඩලය 
ලංකාවට ගැලෙපයි කියලා. නමුත්, සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව, 
චීනය යන රටවල් තුන ගත්තාම එහි රාජ්ය ආයතන 
පතිව හගතකරණය කිරීම සාර්ථක ෙලස කළා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ඒවා දිහා බලලා ලංකාෙව් අෙප් 
අනන්යතාව ඉෂ්ට කිරීමක් සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්නයි. සිංගප්පූරුෙව් ව්යාපාර ගත්තාම ඒවාෙය් අයිතිය අති 
විශාල පමාණයකින් රජයට සතුයි. Singapore Airlines  
කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉහළම ගුවන් සමාගම. එහි සියයට 56ක 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව් රජයට. නමුත්, අෙනක් ෙකොටස් 
ටික කළමනාකරණය සඳහා එක එක ආයතනවලට දීලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒවාට රජයට අයිතියක් තිෙබනවා. "Singtel" 
කියලා කියන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව් විදුලි සංෙද්ශ සමාගම. ඒෙකන් 
සියයට 51ක අයිතිය තිෙබන්ෙන් සිංගප්පූරු රජයට. MRT එක 
කියලා කියන්ෙන්, සිංගප්පූරුෙව් අභ්යන්තර පවාහන ෙසේවයට. එහි 
සියයට 54ක ෙකොටස් තිෙබන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව් රජයට. ඒවා 
ඔක්ෙකොම පාලනය කරන්ෙන් Temasek Holdings (Pvt) 
Limited කියන පධාන ආයතනය යටෙත්. ඒ වාෙග් ෙමොඩලයක් 
අපට අවශ්යයි. අපට හයිය තිෙබන්න ඕනෑ ෙම්වා ෙවනස් කරන්න.  

චීනය ගැන කියනවා නම්,  එහි රාජ්ය ආයතන කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ෙවනම කම ෙව්දයක් හරහායි. ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා 
කරපු මන්තීවරුන් කිව්වා,"රාජ්ය ආයතනවලට ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක තරග කරන්න බැහැ" කියලා. මම හිතනවා එෙහම 
ෙදයක් නැහැ කියලා. ෙමොකද, රාජ්ය ආයතනවලට පුළුවන් තරග 
කරන්න. එහි කළමනාකාරිත්වය හරියට සකස් කරනවා නම්, 
අපට එය හරියාකාරව කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. සිංගප්පූරුෙව් Temasek Holdings (Pvt) Limited එක 
නමින් හැඳින ්ෙවන ස්ෛවරී සම්පත් අරමුදලක් - Sovereign 
Wealth Fund-  ඒෙගොල්ලන්  ඉස්සර හැදුවා. ඒ අරමුදල හරහා 
තමයි ඒෙගොල්ලන් කටයුතු කෙළේ. ඒ Temasek Holdings (Pvt) 
Limited එෙක් කාර්ය මණ්ඩලෙය් තනතුරු සඳහාත්  අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් තනතුරු සඳහාත් ෙතෝරා ගන්ෙන් කාර්ය සාධක 
දර්ශකවලින් මැෙනන සාර්ථකත්වය මතයි.  අපි ඉදිරිෙය්දී එම 
පත්වීම් ලබා ෙදන විට, සමහරවිට ඒවා දැනට වැරැදි ෙව්වි. අෙප් 
සභාපති මණ්ඩලය, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන විට 
ෙද්ශපාලන අනන්යතාව මත අපි පත් කරනවා ඇති. නමුත්, 
ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ තීරණ ෙවනස් කරලා කාර්යක්ෂමතාව ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය දැන් අවසානයි.  
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මම අවසන් කරන්නම්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් ළඟ ඉන්න ගරු රිසාඩ් 

බදියුදීන් මැතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදක, තුනක් ගන්නවාට 
එතුමා එකඟ නම් පශ්නයක් නැහැ.   

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මම විනාඩි ෙදකක කාලයක් එතුමාෙගන් ඉල්ලා ගන්නම්. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
නැහැ. පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 ඒ එක්කම මම  කියන්න කැමැතියි, බැංකු ක්ෙෂේතෙය් සමහර 

අය අද වැඩ වර්ජනයක් කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික ෙසේවක 
සංගමය, ශී ලංකා නිදහස් බැංකු ෙසේවක සංගමය, මාණ්ඩලික 
නිලධාරි න්ෙග් සංගමය, සමස්ත ලංකා බැංකු ෙසේවක සංගමයත් 
එක්ක මම ඊෙය් සාකච්ඡාවක් කළා. ඔවුන්ෙග් බැංකු පද්ධතිෙයහි 
තිෙබන පශ්න ගැන කථා කළා. ගරු අගමැතිතුමා එක්කත් කථා 
කළා. අගමැතිතුමා ඒ පශ්නවලට නිසි පියවර ගන්නා බවත් 
සහතික කළා. එම නිසා ඒ සියලු ෙදනාම එකඟ වුණා, හදිසි වැඩ 
වර්ජනයකට යාෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ කියා. වැඩ වර්ජනයක් 
කරන්ෙන් අන්තිම පියවරක් හැටියට. අද ෙවනෙකොට ලංකා  බැංකු 
ෙසේවක සංගමෙය් - CBEU -  ෙකොටසක් වැඩ වර්ජනයට සම්බන්ධ 
වුණා කියා මට ආරංචියි.  

පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට පාලනය 
කරන ෙකොට ෙසේවාදායක විශාම කමය  හඳුන්වා ෙදන අවස්ථාෙව්දී 
සියලුම බැංකුවලට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. ඒ චකෙල්ඛය යවා 
කිව්වා, ෙමන්න ෙම්  විශාම කමය ෙවනස්  කරනවාය කියා. 
එතෙකොට  ෙම් CBEU  එක 'මීක්'  කිව්ෙව් නැහැ; කථා කෙළේ 
නැහැ. එදා ඒකට විරුද්ධව කථා කරන්න ෙකොන්දක් තිබුෙණ් 
නැහැ. 

ඒ කමෙව්දයට විරුද්ධව එදා නිදහස් ෙවළඳ කලාපෙය් 
තරුණෙයෝ පාරට බහිනෙකොට, ෙරොෙෂේන් කියන තරුණයා ෙවඩි 
තියා මරන ෙකොට ෙම් union එෙක් කට්ටිය ෙකොෙහේද හිටිෙය්. එදා 
ඇයි වැඩ වර්ජනයකට ගිෙය් නැත්ෙත්? තමන්ට එදා ඒවා හරි නම් 
දැන් එළියට බහින්ෙන්  ෙමොකටද?  

බැංකුවලට පශ්න තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් මූල්ය අංශයට ෙමොකද වුෙණ්? පමුඛ බැංකුව 
කඩා වැටුණා. ෙකෝ ෙම් unions කථා කළාද? එදා ෙසලින්ෙකෝ 
සතු මූල්යායතන ඔක්ෙකොම කඩා වැටුණා. ෙපෞද්ගලික 
මූල්යායතන කඩාෙගන වැටුණා. සක්විති රණසිංහ, රත්රන් 
මුදලාලිලා ෙම් මූල්ය පද්ධතියම විනාශ කළා. එතෙකොට ෙම් 
යුනියන්කාරෙයෝ ඒවා ට විරුද්ධව කථා කළාද? ඒ කාලෙය් ඒවා 
ඔක්ෙකොම ෙහොඳයි. ඒවාට සුදු හුණු ගෑවා. තැන්පත්කරුවන් ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. එදා තැන්පත්කරුවන්ට සිය දිවි නසා ගන්නට 
සිද්ධ වුණා; තමන්ෙග් තැන්පතු නැතිවුණා. ෙම් එක union   එකක් 

කථා කෙළේ නැහැ. තමන්ෙග් වුවමනාවට විතරක් කථා කරන එක 
වැරදියි. එදා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව -NSB එක- 
බංෙකොෙළොත් කරන තරමට මූල්ය ආයතනවල ෙකොටස් අධික 
මිලට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් බලකරලා ගන්න කිව්වා. එදා 
රාජ්ය බැංකුවලට, මූල්ය ආයතනවලට ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් කරලා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට තමන්ෙග් ෙහංචයියලා 
දැම්මා. බැංකුෙව් ණය ටික ෙදන කමයත් තමන්ම තීරණය කළා.  
එදා unionsවලින් ඒ ගැන කථා කළාද? එක්ෙකෙනක් එළියට 
බැස්සාද?  අද ෙම්වාට ෙබොරුවට පාරට බහින්න ඔවුන්ට ෙමොන 
සදචාරාත්මක අයිතියක්ද තිෙබන්ෙන්?  එම නිසා මා කියන්ෙන් 
අපි ෙම් ෙදය හරියට කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; ෙම් 
ෙවනස අපි හරියට කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපිට මාස 
තුනකින් ෙම් ඔක්ෙකොම ෙවනස් කරන්නට බැරි ෙවයි. නමුත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙම්වාට අවශ්ය පියවර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන බව මතක් කරනවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. 
මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්තුමා , මෙග් අමාත්යාංශ ෙල්කම් තුමා, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලාට, සහකාර ෙල්කම්තුමන්ලාට 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරින්ට, මෙග් 
ආයතනවල පධානීන්ට හා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවලටත් අපට ෙම් 
කාර්යයන් සාර්ථක කර ගන්නට දුන් ස හෙයෝගය පිළිබඳව මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

ෙදොළහහමාරක් තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, உண்ைமயிேல 

என் ைடய ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்ைத த் ைவக்கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல பல விடயங்கைள நான் இங்கு ெசால்ல 
வி ந்ேதன். ேநரம் இடங்ெகா க்காத காரணத்தினால் சில 
விடயங்கைளச் ெசால் விட் , என  அைமச்சின் 
ெசயற்பா கள் சம்பந்தமான மிகுதி உைரைய ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயில் ேசர்த் க்ெகாள் மா  உங்களிடத்திேல 
ேவண் ேகாள் வி த்தவனாக என் ைடய உைரைய 
ஆரம்பிக்கின்ேறன்.  

இங்கு ேபசிய ேஜ. .பி. பாரா மன்ற உ ப்பினர் சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் சில நல்ல ஆேலாசைனகைளச் 
ெசான்னார். அவ ைடய அந்த ஆேலாசைனகைள நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அந்த வைகயில், க்கியமான சில 
நல்ல விடயங்கைள ன்ைவத்ததற்காக நான் அவ க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல 
யிேல பாகிஸ்தான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த தலீட்டாள க்கு 
சீெமந்  பக்ெகற் பண் வதற்கு இடங்ெகா க்கப்பட் ப் 
பதாகப் பத்திாிைகயிேல வந்த ெசய்திெயான்றிைனச் சுட் க் 
காட்  அவர் ேபசினார். அேதேபால, இன் ம் சில விடயங்கள் 
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அவரால் ெசால்லப்பட்டன. ஆனால், எந்தெவா  கம்பனிக்கும் 
இ வைர அவ்வா  வழங்கப்படவில்ைலெயன்பைத இந்த 
உயர் சைபயிேல நான் உ தியாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, பாரா மன்ற உ ப்பினா் ேயாேகஸ்வரன் 
அவர்கள் வாைழச்ேசைன கடதாசி ஆைலையப் னரைமப் ச் 
ெசய்வ  சம்பந்தமாக ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
ைகத்ெதாழில் ைறைய ேமம்ப த் வ  சம்பந்தமாக ம் 
தன் ைடய ஆேலாசைனகைள ன்ைவத்தார். அந்த 
ஆேலாசைனகைள ஏற்  நடவ க்ைககைள ன்ென க்கத் 
தயாராக இ க்கின்ேறாம். ேம ம், பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைல மற் ம் காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் 
ெதாழிற்சாைல சம்பந்தமாக ம் அவர் தன் ைடய 
க த் க்கைள ன்ைவத்தார். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட 
ைமப்பினர் இன்  வடக்கு மாகாண சைபைய ஆட்சி 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் உடன்ப வார் 
களாக இ ந்தால் மீண் ம் பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல 
ைய ம், காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைலைய ம் 
மீள ஆரம்பித் , அங்கு 3,000 - 4,000 இைளஞர்க க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கு எங்க ைடய 
அைமச்சு தயாராக இ க்கின்றெதன்பைத இந்த உயர் 
சைபயிேல நான் ெசால் ைவக்க  வி ம் கின்ேறன்.  

பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஆனந்த அ த்கமேக அவர்கள் 
பித்தைளத் ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைன 
கைள ன்ைவத்தார். எதிர்வ ம் சனிக்கிழைம எங்க ைடய 
அைமச்சின் அதிகாாிகைள அைழத்  அந்தக் ைகத்ெதாழிலா 
ளர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைன பற்றி ஆராய்ந்  அைதத் 
தீர்த் ைவக்க நான் நடவ க்ைக எ ப்பதாகக் 
கூறியி க்கி்ேறன்.  

பார மன்ற உ ப்பினர் அப் ல்லா மஹ ப் அவர்கள் 
ங்கில் வளர்ப் ப் பற்றி ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 

ஆைடத்ெதாழிற்சாைல மற் ம் ைகத்ெதாழிற்சாைலக ைடய 
ேதைவகள் பற்றி ம் இங்கு சுட் க் காட் னார். ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல ைகத்ெதாழிற்சாைலெயான்ைற அைமப்பதற் 
காக 2016ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்திேல  
ஒ க்கீ கைளச் ெசய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். இன்ஷா அல்லாஹ்!  

எங்க ைடய அைமச்சுக்குக் கீழ் பல நி வனங்கள் 
இ ப்பதாக       இங்கு     சுட் க் காட்டப்பட்ட .    ගරු    කබීර්  
ෂීම් ඇමතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
"ෙල්බල්" ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග් සමහර 
"ෙල්බල්" ආයතන මෙග්  අමාත්යාංශය යටෙත්ත් ගැසට් කර 
තිෙබනවා. ඒකට මීට  ෙපර  ඒ   ආයතන  පාලනය  කළ   අය  වග 
කියන්නට ඕනෑ.  அந்த வைகயிேல,  நஷ்டத்தில்   இயங்குகின்ற  
சில நி வனங்கள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக லங்கா ‘செதாச’ 
நி வனம்! இந்நி வனம் மாதம் 15 ேகா  பாய் நஷ்டத்ைத 
எய்திக்ெகாண் க்கின்ற .   රුපියල්    ෙකෝටි    15ක්      ලංකා    
සෙතොස ආයතනය මාසයකට පාඩු ලබනවා. මම අලුත් 
සභාපතිතුමාව සහ නිලධාරි මණ්ඩලය ෙගන්වලා වගකීම භාර දීලා 
තිෙබනවා, මාස 6ක් ඇතුළත ඒක ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට 
පවත්වාෙගන යන්නට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා කියාත්මක 
කරන්න කියලා. ඒ අය ඒ වගකීම භාරෙගන, දැනටමත් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ලක්සල ආයතනය සහ Sri Lanka State Trading  
Corporation Limited එක මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතන ෙදකක් ෙවනවා. STC ආයතනය කළ වංචාවක් ගැන ෙම් 
සභාෙව්දී කියන්නට බැහැ. ඒ අය විකුණන්නට බැරි 
computers1,000ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඡන්ද කාලෙය්දී ඡන්ද 
කරන්නට ෙගනාවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විකුණන්නට බැරි බඩු ෙගොඩක් 
ෙගනැල්ලා ස්ෙටෝරුවල දාෙගන තිෙබනවා. තවමත් අපිට ඒවා 
ෙවනුෙවන් බැංකුෙවන් ගත්ත ණය ෙගවන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් මම ඒ සියලුම ෙද්වල් ෙහට අනිද්දා වන විට 
FCID එකට භාර ෙදන්නට සූදානම් ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ ආයතනෙය් 
මුදල් ෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරලා තිෙබනවා. දැන් අලුත් 
සභාපතිතුමා පිළිෙවළක් ඇතිව ඒ ආයතනය කරෙගන යන්නට 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ලක්සල 
ආයතනයත් ඒ වාෙග් වැරදි වැඩ ෙගොඩාක් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් ගැන කියන්නට දැන් මට ෙවලාව මදි.  

මම කහටගහ ගැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනය අලුත් 
සභාපති, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, SSP, අබ්දුල් මජීඩ් 
මැතිතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. කහටගහ ගැෆයිට් ආයතනෙයන් 
අපි අවුරුදු ගණනාවක්ම raw materials  තමයි විකුණලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා දැන් වැඩ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
value add කරලා ලාභය වැඩි කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් Lanka 
Mineral Sands Limited එෙක් ෙලොකු වංචාවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් කරන විට, විකුණන විට කිසිම පිළිෙවළක් 
නැතිව කිහිප ෙදෙනකුට අවශ්ය ආකාරයට තමයි ඒ ආයතනය 
පාලනය කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි open tendering කමයක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම පුද්ගලයකුට ඒ ෙටන්ඩර්වලට 
ඇතුළු ෙවන්නට පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි අනාගතෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ඉල්මනයිට් නිකම් විකුණන්ෙන් නැතිව,  value add 
කරලා, ටයිෙට්නියම් ඔක්සයිඩ් හදන්නට. අපි Lanka Mineral 
Sands Limited එක හරහා දැනටමත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙයොදවලා 
තිෙබනවා. 

ෙම් කර්මාන්තවල දියුණුව සම්බන්ධෙයන් අෙප් නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා  මම සමඟ නිතරම  සාකච්ඡා කරනවා. අද ෙම් 
සභාෙව් නිලධාරි කුටිෙය් සිටිනවා, මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
ටී.එම්.ෙක්.බී. ෙතන්නෙකෝන් මහතා, උපෙද්ශකවරුන්, අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමන්ලා සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය. අපි සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා දැනටමත් ෙම් කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා අවුරුදු තුනක 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

அந்த வைகயிேல, இங்கு நான் சில விடயங்கைளச் 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். எங்க ைடய அைமச்சுக்குக் 
கீழி க்கின்ற 'லக்சல' நி வனத்ைத இலாபமீட்ட ைவப்ப  
சம்பந்தமான ேவைலத்திட்டத்ைத எம  திய தவிசாளர்  

ன்ென க்கின்றார். நஷ்டத்தில் இயங்குகின்ற 'லங்கா 
செதாச' நி வனத்ைத 6 மாத காலத்திற்குள் இலாபமீட்டச் 
ெசய் ம் நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்கான ேவைலத் 
திட்டத்ைத ம் அவர் ன்ென த்தி க்கிறார். 

அேதேபால, இந்த நாட் ன் - 'இல்மைனற்'ஆக 
இ க்கலாம், 'கிரைபட்'ஆக இ க்கலாம் - இப்ப யான 
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வளங்க டாக இலாபத்ைதப் ெப கின்ற சிறந்த திட்டங்கள் 
இ க்கின்றன. தற்ெபா  இவற்ைற value addition ெசய்  
எந்தள க்கு இலாபத்ைதக் கூ தலாகப் ெபற் க்ெகாள்ள 
லாெமன்ற ேவைலத்திட்டத்ைத நாங்கள் ன்ென த்  
வ கின்ேறாம். National Crafts Council, National Design 
Centre மற் ம் 'லக்சல' ேபான்றவற்ைற இைணத்  
எதிர்காலத்திேல சி  ைகத்ெதாழிலாளர்கைள எவ்வா    

ன்ேனற் வ  என்ப  பற்றிய ேவைலத்திட்டங்கைள ம், 
அவர்க ைடய தயாாிப் க்க க்குச் சிறந்த ெப மதிையப் 
ெபற் க்ெகா ப்ப  சம்பந்தமான ேவைலத்திட்டங்கைள ம் 
நாங்கள் ன்ென த்தி க்கின்ேறாம்.  

இந்திய - இலங்ைக உடன்ப க்ைகயி க்கின்ற 
குைறநிைறகைளத் தாண் , Department of Commerce ஊடாக 
ெவளிநா களில் எங்க ைடய வர்த்தகத்ைத எவ்வா  
ேமம்ப த்தலாெமன்ற விடயத்ைத நாங்கள் ன்ென த்தி க் 
கின்ேறாம். அேதேபான் , பாகிஸ்தா க்கும் இலங்ைகக்கு 
மிைடயி க்கின்ற உடன்ப க்ைக. இவற்றி டாக 
4,500க்கும் ேமற்பட்ட ெபா ட்கைள இரண்  நா க க்கும் 
வாியில்லாமல் அ ப்ப ம். அந்த வைகயில், 
எங்க ைடய ைகத்ெதாழிலாளர்கைள ஊக்குவித்  எவ்வா  
ஏற் மதிைய ேமம்ப த்தலாெமன்ற ேவைலத்திட்ட ம் 

ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற . ம க் சமரவிக்கிரம 
அவர்க ைடய அைமச்சும் என் ைடய அைமச்சும் 
இைணந்  ெவளிநாட்  வியாபாரம் சம்பந்தமான ேவைலத் 
திட்டங்கைள நாங்கள் சிறந்த ைறயிேல ன்ென த் ச் 
ெசயற்ப த்திக் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன மற் ம் பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ஆகிேயார் தைலவர்களாக இ க்கின்ற இரண்  
ெபாிய கட்சிக ம் ேசர்ந்  அைமத்தி க்கின்ற இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்தி டாக கடந்த காலங்களிேல நஷ்டத்தில் 
இயங்கிய அத்தைன நி வனங்க ம் இலாபத்தில் இயங்கு 
ெமன நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். எங்க ைடய அைமச்சர் 
கபீர் ஹஷீம் அவர்கள் அழகான ைறயிேல ெசான்னார். 
நஷ்டத்தில் இயங்கிய அத்தைன நி வனங்கைள ம் விற்க 

யா ; அவற்ைறப் ைதக்கத்தான் ேவண் ெமன்  அவர் 
ெசான்னார். அந்தள க்கு ேமாசமான நிைலயி ப்பைத 
ெயல்லாம் ேமம்ப த்தி அதிேல தங்கியி க்கின்ற 
ெதாழிலாளர்க ைடய எதிர்காலத்ைத ம் ேமம்ப த்தி இந்த 
நாட் ப் ெபா ளாதாரத்ைத எவ்வா  ேமம்ப த்தலா 
ெமன்பைத இந்த அரசாங்கம் இன்  சிந்தித் க் 
ெகாண் க்கின்ற . என் ைடய அைமச்சுக்குக் கீழி க்கின்ற 
எந்தெவா  நி வனத்ைத ம் விற்பைன ெசய்வதற்ேகா 
அல்ல  ெவளிநா க க்குத் தாைரவார்ப்பதற்ேகா 
ைமத்திாிபால சிறிேசன ஜனாதிபதிேயா, ரணில் விக்கிரமசிங்க 
பிரதமேரா இடங்ெகா க்கமாட்டார்கெளன்பைத இந்த உயர் 
சைபயிேல நான் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

எதிர்வ ம்  2016 ஆம் ஆண் ேல எங்க ைடய நாட் ேல 
ஒ  ைகத்ெதாழில் ரட்சிைய ஏற்ப ெமன நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 
பத்  இலட்சம் ேவைலவாய்ப் க்கைள இந்த நாட் ேல 
எதிர்வ ம் ஐந்  வ ட காலத்திற்குள் ஏற்ப த்தித் த வதாக 
ெசால் யி க்கின்றார். அந்த வைகயிேல அந்த திட்டத்ைத 

ன்ென ப்பதற்காக - 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have one more minute.  

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට එක කාරණයක් පැහැදිලි කර ගන්න 

තිෙබනවා. පසු ගිය රජය කාලෙය් ගාල්ල වරාෙය් සැමන් factory 
එකක් ආරම්භ කළා. දැන් මාස 6ක් තිස්ෙසේ ඒක වහලා තිෙබනවා. 
ඒ අය කියන්ෙන් විෙද්ශ රටකින් සැමන් ආනයනය කිරීම සහ 
සැමන් මිල අඩු කිරීම නිසා පශ්නයක් වනවාය කියලායි. ෙම් 
වාෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන යම් මිලකට ගන්න ඔබතුමා කටයුතු 
ෙයොදා  තිෙබනවාද කියන එක දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මට ඒ පශ්නය පැහැදිලියි. ඒ වාෙග්  factories 4ක් දැනට 

ලංකාෙව් තිෙබනවා. එයින් එකක් වහලා තිෙබන එක ඇත්තයි. 
ෙම් ළඟදී මා එයට සම්බන්ධ නිලධාරින් කැඳවා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ඒක 
ආපසු ආරම්භ කරන්න කියා එතුමන්ලා දැනුම් ෙදන්න කියලා. 
ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් සෙතොස ආයතනයට මිලට 
ගන්නවාය කියලා මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
எனேவ, ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்கள் இந்த நாட் க்குச் ெசான்ன ேபால, 10 இலட்சம் 
ேவைலவாய்ப் க்கைள அரசாங்க மற் ம் தனியார் ைறயி 

டாக வழங்குகின்ற ேவைலத்திட்டத் க்கு எங்க ைடய 
அைமச்சு நிச்சயமாக பாாியெதா  பங்களிப்ைப எதிர் 
காலத்தில் ெசய் ம் என்பைதச் ெசால் ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன்.  

ஒ வில் பல்கைலக்கழகத்தில் இ க்கின்ற ெபாறியியல் 
பீடத்ைத வதாகப் ெபாியேதார் பரபரப்  ஏற்பட்ட . அ  
ெதாடர்பில் நான் உயர்கல்வி அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்கைளக் ேகட்டேபா , "ஒ  பல்கைலக்கழகத்தில் 
ெபாறியியல் பீடம் இ ப்பதாக இ ந்தால், அப்பிரேதசத்தில் 
ஒ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட இ க்கேவண் ம்" என்  
ெசான்னார். எனேவ, எங்க ைடய அைமச்சு ஒ வி ல் ஒ  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய அைமப்பதற்கு 100 மில் யன் 

பாைவ ஒ க்கீ  ெசய்ய இ க்கிற  என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபால வட, 
கிழக்கிேல - 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please, wind up now.  
 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* 
කරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

இ தியாக, வட, கிழக்கிேல பாதிக்கப்பட்ட, டப்பட்ட, 
இல்லாமல் ெசய்யப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள்  அத்தைனைய ம் 
மீளக் கட்டைமப்பதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற நாங்கள் 

ன்ென த்தி க்கிேறாம். அேதேபால, எதிர்காலத்தில் வட, 
கிழக்குக்கு ெவளிேய ைகத்ெதாழில் ைறைய ேமம்ப த்  
வதற்கான நல்ல திட்டங்கைள நாங்கள் ன்ென க்க 

ள்ேளாம் என்பைத ம் கூறிக்ெகாண் , என் ைடய 
இராஜாங்க அைமச்சர் சம்பிக பிேரமதாச அவர்க க்கும் - 
அவர் மிக ம் திறைமயான ஓர் அைமச்சர் - என் ைடய 
ெசயலாளர் உட்பட  அைமச்சிேல இ க்கின்ற அத்தைன 
அதிகாாிக க்கும் என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
*Rest of the speech tabled: 

 

Hon. Sir,  

1. The first ever Budget 2016 of the National Government  by 
the Finance Minister Ravi Karunanayake. The 2016 Budget 
focuses on rural development and industry development of 
the country. As the Minister of Industry therefore I commend 
Minister Ravi Karunanayake for his focus on industries.  

2. Let me attempt to illustrate the key achievements of Industry 
and Commerce Ministry to the best of my ability. In fact, 
Hon. Sir, the economic scope of my Ministry and its 
departments are vast. Therefore today I stress that I am only 
highlighting the few most important achievements and 
performances of each department and division to this august 
House, to save its valuable time. 

3. The Ministry of Industry and Commerce (MIC) plays a 
dynamic role in the development of the industrial sector, 
international trade, business sector as well as internal retail 
and cooperative trade. It is the key Ministry responsible for 
promoting industrial development in the country. This 
Ministry has been assigned certain functions in planning, 
formulating, coordinating, implementing and setting up of 
the necessary infrastructure for the promotion and 
development of industries, international trade, internal retail 
sector trade, cooperative sector and business sector. 

4. As for industries, manufacturing is the main type of activity 
in our industry sector. In 2014, value addition at current 
prices of manufacturing industries were at $ 12 billion which 
was broken down as factory industry at 13.2 per cent, cottage 
industry at 3.7 per cent and export processing industry at 7.5 
per cent. The “food, beverages and tobacco” sub sector is 
about 50 per cent of the total of our Factory Industries by 
Industrial Category in 2014. Textile and apparel 20 per cent, 
“Chemicals, Petroleum, Coal, Rubber and Plastic Products” 
at 18 per cent and “Fabricated Material, Machinery and 
Equipment" at 7.8 per cent.  

 The Industrial Policy and Development Division   

5. The Industrial Policy and Development Division of the 
Ministry of Industry and Commerce contributes to the 
formulation of trade and tariff policies by the relevant 
authorities, by ensuring that the interests and aspirations of 
the manufacturing industrial sector of the country are 
correctly and adequately, reflected in the same. During the 

year, this Division has contributed to resolve several tariff 
related issues of industrialists through the Ministry of 
Finance, while engaging in discussions with the Department 
of Commerce and the Ministry of Finance on concerns of the 
industrial sector which are related to Free Trade Agreements.  

 Regional Industrial Development Section 

6.   Regional Industrial Development Section of Ministry of 
Industry and Commerce contributes to widen the 
development in regional level and is responsible for 
encouraging regional investments in the industries. Under 
the regional industrial development efforts of this Ministry 
we have established 29 industrial estates throughout the 
country in 18 districts and developed 924 acres land with 
needful infrastructure facilities such as electricity, water and 
road facilities to achieve these objectives. 29 out of 304 
industrial estates involve in commercial manufacturing and 
other 24 industries are building up buildings. 17,490 
employment opportunities have been created in these 
industrial estates. Government investment in infrastructure 
facilities is Rupees Million 2,696 and private sector 
investment is about Rupees Million 26,755. Among other 
future regional industrial development efforts are Phase III 
of Trincomalee Industrial Estate. Hon. Sir, to strengthen 
Industrial Development, a Cabinet Paper has been forwarded 
to promote investments of the industrial estates that have 
already been developed and expected to be developed in 
future by the Ministry, to take approval to charge, lease, rent 
for the land on the undeveloped value of the land (to be 
charged on the undeveloped value of the land) and to offer 
50 per cent tax relief for that.  

 Development Division - 1 

7. This division mostly caters to agro-based industries 
including processed food industry. In the Processed Food 
Industry Sector, 40 industries have been selected for the food 
safety certification programmes such as ISO 22000, 
HACCP, SLS and GMP from a recognized institution for the 
first year after submission of the certificate to the Ministry. 
Profoods-Propack Exhibition was successfully concluded for 
the fortieth consecutive time in August 2015 with an SME 
pavilion. Eight industries have been enrolled to obtain 
Temporary Import for Export Processing (TIEP) facility to 
encourage exports. Ayurveda Expo Exhibition in 2015 was 
concluded successfully. 

 Development Division  - 2 

8. The main objective of this selection is to facilitate to 
strengthen local industrial sections of moulds and pressure 
moulds, rubber related industries, machinery and basic metal 
industries et cetera.  The Development Centre of Moulds and 
Pressure Moulds has shown significant progress earning Rs. 
16.11 Mn. Hon. Sir, realizing the importance of rubber 
related products industry, we implemented various special 
projects for the development of it and starting with finding 
of accurate statistics that the industry lacks.  A data bank 
was established in 2013 for the section of rubber related 
products industry at a cost of Rs. 3 Mn. to minimize this 
situation. Programmes on promotion of sales such as Boat 
Show Trade Exhibition was organized by the Boat Building 
Technology Improvement Institute (BTI) at only Rs. 3 Mn. 

 

 Development Division - 3 

9. This division promotes and facilitates manufacturing sectors 
to produce high quality products.  Among the main activities 
of the division are the preparation and implementation of 
development plans and projects for these sectors.  As for 
Ceramic Industry support, under the Ball Clay and mineral 
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deposits identification surveys in Uva and Central Provinces, 
this division identified the commercial viable mineral 
deposits. As for Electrical and Electronic Industry, to assure 
the quality of electrical and electronic products to enter new 
export markets, this Ministry has introduced subsidy scheme 
for obtaining international standard certificates from the 
world Standard Institutions. As for Pharmaceutical and 
Cosmetics Industries, we have supported to purchase drugs 
under buyback agreement, approximately 2 billion worth of 
pharmaceuticals. 

 
Industry Registration, Productivity Promotion and 
Management Information Division. 
 

10. I am pleased to inform this August House that registered 
industries in operation under the Ministry of Industry and 
Commerce (as at 30th September, 2015 by subsectors) has 
grown by 5.5 per cent.  Total number of industries registered 
under the Ministry of Industry and Commerce from 
September 2014 to September, 2015 is 2,246 - in that, 343 
food beverage and tobacco, 474 textile, wearing apparel and 
leather, 73 wood and wooden products, 186 paper and paper 
products, 517 chemical, petroleum, rubber and plastic 
products, 114 non-metallic products, 58 basic metal products, 
380 fabricated metal products and 101 others. The highest 
growth (13.1 per cent) of registered industries has been 
recorded by fabricated metal products sector.  

 
 National Authority for the Implementation of Chemical 
Weapons Convention 

 
11. Chemical Weapons Convention Act, No. 58 of 2007 had 

been enforced by my Ministry since 2008 and fulfils the 
national implementation measures under the Convention. In 
the period under review, it issued 65 recommendations to the 
importers to import scheduled chemicals in Sri Lanka in the 
period under review.  Five industries were inspected by the 
National Authority to verify annual declarations and safety 
and security of the industry. The International Conference for 
Safe and Secure Management of Hazardous Substances in Sri 
Lanka was an important development and held in September, 
2015 at the Hotel Hilton Colombo in collaboration with the 
Organization for Prohibition of Chemical Weapons in the 
Netherlands. Foreign experts from many countries took part 
in the event.   

 

 Corporations and Statutory Boards Division 

12. The Corporations and Statutory Boards Division of the 
Ministry supports all Corporations and Statutory Boards 
coming under the purview of this Ministry to perform as 
viable and sustainable public enterprises. To achieve this 
objectives, the Division coordinates the regulatory activities 
of these statutory institutions :  
 

1. Mantai Salt Limited with Elephant Pass Saltern 
2. Kahatagaha Graphite Lanka Limited 
3. National Enterprise Development Authority 
4. Lanka Leyland Limited 
5. Lanka Ashok Leyland Limited 
6. Lanka Sathosa 
7. Cooporative Wholesale Establishment 
8. Co-operative Employees Commission 
9. Consumer Affairs Authority 
10. National Institute of Cooperative Development 
11. Paranthan Chemicals Limited 
12.      Lanka Mineral Sands Limited 
13.  Industrial Development Board  
14.      National Design Centre  
15.      Lanka Salusala Limited  
16.   Laksala 
17.      Lanka Cement Limited 
18.      Sri Lanka Cement Corporation 
19.      State Trading Corporation 

 Mantai Salt Limited with Elephant Pass Saltern 
 
13. Mantai Salt Ltd. manufactures common salt, iodine mixed salt, 

crush salt and industrial salt. By 15th September 2015, net 
revenue target was Rs. 42.3 Mn., but actual revenue increased 
to Rs. 49.2 Mn. The Elephant Pass Saltern has again come to 
the administration of the company and the production process 
will start from January 2016 onward. It can produce around 
20,000 metric tons per annum in near future. The Cabinet 
approved Rs. 125 Mn. for phase-2 activity in 2015.  

 
 Kahatagaha Graphite Lanka Limited 
 

14. The fully government owned public limited liability company 
is a 100% export oriented company, and in 2014/15, its major 
export countries were USA, UK and Japan. As for sales, the 
income has increased to Rs. 46.37 Mn., in comparison to the 
same period of the last year (2014/15) income of Rs. 44.36 
Mn., recording a revenue increase of Rs. 2.01 Mn.  

 
 National Enterprise Development Authority (NEDA)  
 

15. National Enterprise Development Authority (NEDA) this 
Ministry supports, encourages and facilitates enterprise 
development within Sri Lanka with special emphasis to the 
micro, small and medium enterprise sector of the country. In 
2015, NEDA conducted a Business Development Service 
(BDS) Fair in Anuradhapura District with 104 stalls. To 
develop women entrepreneurs, NEDA has completed 885 
trainings, launched entrepreneurship Development Programme 
with Universities. NEDA also provided entrepreneurship 
Development training for 25 wood craft entrepreneurs.  

 
 Lanka Ashok Leyland Ltd. 
 

16. Lanka Ashok Leyland was incorporated in 1982 as a Public 
Limited Liability Company and started its operations as a joint 
venture between Lanka Leyland Ltd. and Ashok Leyland Ltd., 
India.  Lanka Ashok Leyland achieved Rs. 6.027 billion 
total revenue during the first eight month operation in year 
2015/16. Profit after tax for the first eight months is recorded 
as 137.5 million.  

 
 LAK SATHOSA 
 

17. I welcome the efforts of Hon. Finance Minister, Ravi 
Karunanayake to revive Lak Sathosa, under my Ministry and to 
expand the distribution network by increasing the number of 
outlets up to 500 from 309 at present, for which Rs.1,000 
million to be allocated. There are 08 warehouses across the 
country and they distribute to 309 retail supermarket outlets 
owned by Lanka Sathosa Ltd. In addition to the present 
customer base, Lanka Sathosa has also planned to attract the 
high-end customers by upgrading its outlets and offering a 
quality service in par with the competitors in the market. Ten 
new outlets opened up to September in the year 2015. Budget 
for the opening of new outlets in year 2016 is Rs. 1,155 
million. We plan to extend the outlets to 500 with great 
happiness and would strive to achieve a turnover at Rs. 50 
billion while continuing to cater to the middle and lower-
middle income households in the country. I want Lanka 
Sathosa to be a model retail chain in Sri Lanka with Rs. 1 
billion location as an investment. As at 15th September 2015, 
Lanka Sathosa through its 309 outlets made an average 
monthly business of Rs. 1.6 billion per month which is a 
decline from 2014’s Rs. 2.8 billion per month. 

 
CWE 
 

18.  CWE is the prime governmental body for distributing essential 
commodities among the general public of Sri Lanka. It has 
been separated to following business units. Sathosa Economic 
Centre Service (Pvt) Limited, CWE Construction & 
Engineering (Pvt) Ltd., Sahthosa Wholesale Arm, Sathosa 
Farm Shop, Sathosa Transport, Sathosa Rice Processing 
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Project and Investment Properties. The Sathosa Wholesale Arm 
faced losses in 2014 with turnover of Rs. 216 Mn. in year 2014. 
Currently, division’s wholesale is at a standstill. The total 
income received from Sathosa Farm Shop operation was Rs. 84 
million, but with losses. Full time facilitator for Lanka Sathosa, 
Sathosa Transport Service has 90 lorries and an average 
monthly income of Rs. 8 Mn. with heavy accumulated losses of 
Rs. 49 Mn. in the first half of 2015. The Sathosa Rice Mill 
Project is not functioning at the moment due to the lack of 
paddy production. The CWE packeting section is currently on 
losses due to lower rate paid by Lanka Sathosa. The Sathosa 
Mobile operation was abandoned. CWE Economic Centres 
Services (Pvt) Ltd. is a Subsidiary Company of CWE (Fully 
Owned) incorporated in 2011 under and generates own funds to 
carry out day-to-day functions without any burden to the 
General Treasury. Main customer is Lanka Sathosa Ltd. which 
contributes over 90% of our total income.  

 
  Cooperative Employee Commission  
 
19.  Cooperative Employee Commission aims to create a range of 

contented human resource in the co-operative sector. During 
the review period commission has taken action to solve 207 
appeals and requisitions of the Co-operative Employees. 63 
appeals have been solved by the Commission. The 
Commission has taken action to appear 19 cases in the period 
under review. 

 
  Consumer Affairs Authority  
 
20 The Consumer Affairs Authority protects consumers against 

the marketing of goods or the provision of the services which 
are hazardous to life, against unfair trade practices and 
guarantee that consumers’ interests shall be given due 
consideration. In January-September 2015 it received 904 
complaints,176 raids were made and 47 cases were referred 
to other institutions. 78 forwarded to formal inquiries and 
legal action, 47 were referred to district units (for personal 
relief), 395 complaints finalized, 08 complaints rejected and 
316 discussions held. 17 new cases filed, 422 appearances in 
Court, Rs. 445,000.00 fines received in Court cases. 396 
Public Awareness Sessions through media were 
implemented. Also up to 15th of September 2015, 42 
interventions on complaints made to the CAA in respect of 
anti-competitive and unfair trade practices. 

 
 National Institute of Cooperative Development  
 
21 National Institute of Co-operative Development (NICD) 

develops necessary human capital for co-operatives. 42 
courses of study have been conducted under 11 categories 
and 1,177 had been trained by September, 2015 at Rs. 10.4 
Mn. I am pleased to say that a research division had been 
established. NICD also publishes and the printing unit. The 
income generated by other activities at end of September, 
2015 stood at Rs. 13.5 Mn. 

 
 Paranthan Chemicals Company 
 
 22    Paranthan Chemicals Company Limited is a State owned 

Company and is a profit making institution and in addition to 
the trading , the company is involved in refilling of Liquid 
Chlorine to the lower capacity cylinders. PCCL’s new 
Chlorine Warehouse Facility was declared open at 
Wagawatta Export Processing Zone, Horana in April, 2015. 
Total Sales Revenue of Rs. 149 Mn. reported and net sales 
revenue of Rs. 148.1 Mn. Gross Profit at Rs. 69 Mn. 

 
  Lanka Mineral Sands Limited 
 
23.   “Lanka Mineral Sands Limited”, a 100% export-oriented 

company, and currently exports mineral sand to Russia, 

Japan, US and the UK and is to venture into value-added 
export products. There was no sales income from Ilmenite in 
first quarter  but  Rs. 99.3 Mn. revenue reported in second 
and third quarters. Similarly for Rutile - second and third 
quarter sales income at Rs. 87.1 Mn. Zircon sold only in 
second quarter earned Rs. 252,808.00 while hi-titanium, 
which had no sales in first but sold in second and third stood 
reported Rs. 258.2 Mn.   

 
  Industrial Development Board (IDB) 
 
24.  The Industrial Development Board of Ceylon (IDB) was 

initially established in 1966 and in its present form was 
incorporated in 1969. 25 District Offices Network is 
functioning and 19 Industrial Estates are functioning. During 
the period under review IDB  assisted to establish 240 
new enterprises, developed and upgraded 321 existing 
enterprises, created 746 self-employed business units, and 
generated 4,211 employment opportunities while 7,686 total 
employment opportunities were created through programmes 
of IDB-3273 from tech training, 1,230 from demonstrations, 
809 from entrepreneurship, 515 through investment 
promotion, 962 through capacity development, and 892 
through awareness. 536 engineering services were provided 
and 44 jobs were completed on the request of the potential 
entrepreneurs.  

  
  National Design Centre (NDC) 
 
25.  The service-oriented organization National Design Centre 

(NDC) is established to develop the indigenous craftsmen 
and commenced its operations in 1983. Of 650 Creative New 
Designs Target, NDC achieved 561 by September 2015. 
Target of 390 designs converted into prototype samples, 298 
achieved. Of the target of 900 design awareness, new design 
training and TOT programmes to introduce New and 
Innovative Designs, 701 achieved. Target of 15 of 
Organizing New Design Development Programmes under 
the NDC Funds (Capital Budget) 12 completed. Target of 30 
tailor-made training programmes specially designed on the 
request of private and other non-governmental organizations, 
25 completed. Rupees 99.9 million has been allocated for 
future activities of  NDC. 

 
 Lanka Salusala Ltd. 
 
26. Lanka Salusala Limited is a Limited Liability Company 

incorporated and domiciled in Sri Lanka. At present, Lanka 
Salusala Limited is under restructuring stage. Hence, no any 
development project has been started. However, action has 
been taken to reopen the showrooms; Nugegoda showroom 
is to reopen at any time. 

 
 Sri Lanka Handirafts Board - LAKSALA 
 
27. Sri Lanka Handicrafts Board, popularly known as “Laksala” 

has been promoting the sale of local handicrafts, gifts and 
souvenirs through their showrooms spread islandwide and 
providing essential market linkages to traditional craftsmen. 
Today, Laksala operates 14 branches located islandwide and 
offer the widest variety of Sri Lankan handicrafts and 
brands/ items synonymous with Sri Lanka, mainly to 
tourists. As at 15th September, 2015, revenues totaled Rs. 
696 million with total expenditure at Rs. 685 million and a 
profit of Rs. 11 million. 

 
 Lanka Cement PLC 
 
28. Lanka Cement PLC is a subsidiary of Sri Lanka Cement 

Corporation and engages in the production, import, and 
distribution of cement in Sri Lanka. Lanka Cement PLC has 
been importing bagged cement from Pakistan since 2009. 
Income was Rs. 2.446 million up to September, 2015. The 
total sales quantity up to September, 2015 was 2614 metric 
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tones. The Re-structure Committee has recommended VRS 
scheme to all staff and amalgamate SLCC & LCL into one 
entity. 

 
 Sri Lanka Cement Corporation 
 
29. Lanka Cement Corporation’s mission is “Supplying High 

Quality Cement to End User”. At present, cement is imported 
from Pakistan and sold under the brand “Kankesan”. By 30th 
September, 2015, the Corporation had imported 1,120 metric 
tones and had sold 2,090 metric tonnes of cement. Due to the 
unbearable overhead costs, the Corporation is considered as a 
loss-making enterprise (Rs. 7.7 Mn. loss) 

 
 Sri Lanka State Trading (General) Corporation 
 
30. Sri Lanka State Trading (General) Corporation’s main 

business activity is “Trading” and mostly supplying goods 
and services to public sector institutions. It is faced with 
serious issues in 2000-2007 and had to sell off its prime lands 
and buildings to manage liquidity issues. During 2008-2013, 
it was revived and monthly turnover was increased from Rs. 
20 million to Rs. 250 million. The organization’s name was 
changed to Sri Lanka State Trading (General) Corporation 
Ltd., from 2010 under the Companies Act of 2007. The April
-September, 2015, turnover of STC was Rs. 1.33 million 
(actual) against budgeted Rs. 1.57 million.   

 
 Small and Micro Industries Leader and Entrepreneur 
 Promotion Project III - Revolving Fund (SMILE III 
 Revolving Fund) 
 
31.  The Ministry of Industry and Commerce through the Project 

Management Unit implements the SMILE III Revolving 
Fund Project since May, 2012, in consultation with Ministry 
of Finance and Planning to assists Small and Micro-scale 
Enterprises (SMEs) financially either to start or to expand 
financially viable projects. The project is granting subloans 
through 10 Participating Credit Institutions (PCI). 5685 loan 
applications have been received to the Project Management 
Unit (PMU) through 10 PCIs and  directly to the PMU during 
July, 2013 to 15th September, 2015. Among them were 3,236 
subprojects considered as eligible. The PMU has allocated 
fund of Rs. 1,775 Mn. for 768 subprojects and Rs. 1,455 Mn. 
was given for 595 subprojects by the 10 PCIs.  

 
 Textile Apparel Development Division 
 
32.  Sri Lanka’s apparel export industry is the most significant 

and dynamic contributor for Sri Lanka’s economy. To 
strengthen the sector, this division has taken steps to 
implement the online apparel export documentation system 
with Sri Lanka Customs under the ASYCUDA System, to 
mitigate the time and resource waste of the exporters. I am 
pleased to say that 15 new apparel factories registered in 
January-September and 04 Buying and Liaison offices 
registered. 27 residential visas recommended to foreigners 
during the period. Exports values under approval by Textile 
Apparel Division at 1st January, 2015 to 15th September, 
2015 are - Up to 31st July $ 18.3 million by Registered 
Manufacturers and $1.8 million by Registered Exporters (non
-manufacturers) making a total of $ 20.2 million at 576,695 
“dozen garment quantities” volume. Seven factories were 
taken on board and provided consultancy to achieve the set 
targets through in-house training and delivering of 
consultancy at the production floor.  

 
 Department of Commerce (DOC)  
 
33.  The Department of Commerce (DOC) is the advisory arm of 

the Ministry of Industry and Commerce on formulation and 
implementation of Sri Lanka’s foreign trade policy at 
bilateral, regional and multilateral level. As per data of 
Central Bank, the cumulative export earnings of Sri Lanka in 

January to September, 2015 have registered at US $ 7.99 
billion which is a 3.7% YoY decline in comparison to 2014 
January-September's US $ 8.3 billion. The export decline is 
due to international market downturn. There were many 
developments on Multilateral Relations in the period, the 
notable ones were Sri Lanka participating actively in WTO 
09th Ministerial Conference in Bali in 2013 and continued to 
work on preparing a post-Bali Work Programme. As for 
agreements on regional relations, the draft Schedule of 
Commitments of Sri Lanka prepared in consultation with the 
relevant line ministries was sent to the BIMSTEC Secretariat 
in Dhaka in July. The 46th Standing Committee and the 47th 
Standing Committee of APTA were held in March 2015 in 
Seoul, South Korea and in July 2015 in Bangkok, Thailand 
respectively. Four meetings relating to SAFTA held in 
Islamabad in July, 2015. As for bilateral relations, the 3rd 
Commerce Secretary Level Meeting between India and Sri 
Lanka was held in March in Colombo. On the suggestion of 
the Indian side, Sri Lanka agreed to compile a 
documentation containing the issues pertaining to ISFTA 
and submit to the Indian authorities and was submitted to the 
High Commission of India in Colombo in July, 2015.  The 
first Meeting of the Subcommittee on Trade between Sri 
Lanka and Vietnam was held in Colombo, Sri Lanka in 
March, 2015.  As for the EU fishery ban, a Road Map 
containing actions to rectify shortcomings identified by our 
Commission was submitted to Directorate-General for 
Maritime Affairs and Fisheries (DG/MARE) in March, 2015 
by the Department of Fisheries and Aquatic Resources 
(DFAR). Further, Sri Lanka submitted first Progress Report 
to EU in May, 2015 highlighting tangible results achieved. 
DG/MARE acknowledged SL’s latest submission 
“demonstrates willingness to truly address its shortcomings”. 
As for regaining EU GSP+ for Sri Lanka, a Subcommittee 
initiated and coordinated by the Department of Commerce 
was appointed in March on the preparation of the EU-GSP+ 
and held a series of consultations with the relevant line 
agencies/Ministries responsible for the implementation of 
the 27 International UN Conventions and is now in the 
process of preparing the draft application which includes a 
comprehensive report on the issues raised by the EU by 
collecting relevant details received in relation to 27 
Conventions.  

 
 Department of Registrar of Companies  

34.      The Department of Registrar of Companies develops and 
fosters a trusted business environment by making available 
an effective regulatory regime capable of instilling a culture 
of good governance covering the business sector in Sri 
Lanka. Of the 7,000 New Incorporation target for 2015, 
5479 were met by September. Of the 180,000 of document 
registration target, 119,096 completed in the same period. 33 
Societies were registered from the 500 target. 442 
Secretaries were registered from 600 target. 4,000 Public 
Contract Agreements target exceeded and 8,829 achieved. 
As per revenues, from  target of Rs. 420 Mn., Rs. 266.4 
million realized. Only Rs. 62.12 Mn. was spent from Rs. 108 
Mn. expenditure target.  

      

 The National Intellectual Property Office 
 

35. The National Intellectual Property Office of Sri Lanka, 
established under the Intellectual Property Act, No. 36 of 
2003 is entrusted with the mandate of administration of the 
Intellectual Property System in Sri Lanka. During January, 
2015 - 15th September, 2015 are 2,499 Vienna 
Classifications, 9,151 Examination and preparation of 
Search Reports, 14,046. Sending letters to applicants 
(acceptance and rejections), 5,797 forwarding for 
preparation of Gazette Notifications upon payment of fees, 
6,259 preparation of Gazette Notifications, 3,373 Gazette 
Notifications published, 1,342 forwarded for registration 
after relevant payments are made. Also 1698 Registration 
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Certificates issued, 1,085 Renewals of Certificates, 1,045 Ex-
parte Hearings, 34 Opposition Hearings. An information desk 
is in operation for prompt dissemination of information and 
advice. 5,656 public searches were conducted during the 
period. 16,890 advisory services have been provided to 
relevant parties. 19 new agents were registered. The revenue 
earned for the services provided during the stipulated period 
January, 2015 - 15 September, 2015 stood at Rs. 59.48 Mn. 

 

 Department of Cooperative Development 
 

36. The Department of Cooperative Development is the top body 
on policy and management, registration & supervision of the 
cooperative societies in Sri Lanka. It is a facilitator to build 
good governance in the cooperative organization 
comprehensively. Rs. 21.4 Mn. funds were allocated for four 
programmes. The monitoring programme for regulating the 
activities of the banking and financial cooperative societies 
conducts the banking Regulation and training programme 
and up to 30 September, 2015, Rs. 2.4 Mn. spent. Up to 30th 
September, 2015 Rs. 3.9 Mn. has been spent for publicity and 
promotion. Up to 30th September 2015, Rs. 5.36 Mn. spent 
for NEDAC internal field study/ visit. 

 
 National  Paper Company 
 
37. National Paper Corporation was converted into a limited 

liability in July 1992 and incorporated under Companies Act, 
No. 17 of 1992 as National Paper Company Limited (NPCL). 
The overall performance of Valaichchenai Paper Mills till 
1996 was almost satisfactory and earning a substantial profit 
besides winning the National Productivity Award twice in 
1994 and 1995. The Company’s Stationery Sales totaled Rs. 
4.22 Mn. Waste paper sales totaled Rs. 10.23 Mn. 

 
 Sri Lanka Institute of Textile and Apparel - SLITA 

 
38. Sri Lanka Institute of Textile and Apparel, SLITA is one of 

the top institutes in Sri Lanka dedicated to train manpower in 
textile, apparel, footwear and allied industries. In addition to 
training offered, the Institute provides technical services, 
consultancy and undertakes physical and chemical textile and 
apparel testing. 32431 testings were done, 3371 persons 
trained and 97 training courses were completed. Up to 15th 
September 2015, Rs. 40 Mn. from testings, Rs. 51 Mn. from 
trainings, Rs. 0.32 Mn. from consultancy, and other income 
led to a total operating income of Rs. 98.35 Mn. After 
expenses, a surplus of Rs. 2.51 Mn. reported.  

 
 The Measurement Units, Standards and Services Department 
 (MUSSD) 
 

39. The Measurement Units, Standards and Services Department 
(MUSSD) and the National Measurement Laboratory are 
responsible for metrology measurements in Sri Lanka. As 
part of National Measurement Laboratory Calibrations and 
Pattern Approvals, the Department collected Rs. 1.31 Mn. as 
fees from 210 Calibrations of weights and scales, 153 
Calibrations of length measurements, 135 Calibrations of 
thermometric instruments, 43 Calibrations of pressure 
measurements etc. Under the Department’s Raids programme 
Rs. 1.92 Mn. fines were collected and 826 cases were 
concluded by September. 634,903 units were verified with a 
revenue of Rs. 127.7 Mn. 

 
 Food Commissioner’s Department 
 
40. Food Commissioner’s Department has been restructured to 

maintain 100,000 metric tons of rice buffer stock to be used 
at critical situations as per the Cabinet Decision dated 
27/08/2008 and it has become the major objective of the 
Department. In addition to those objectives the department is 
contributing to the state revenue by leveraging Departmental 

assets. The Department has 122 storages (Capacity 277141 
metric tons) and 366 houses. In 2014, Rs. 78 Mn. income 
was generated from these assets. 

 

 National Crafts Council 
 

41.    The National Crafts Council was established for preservation 
and development of handicrafts as well as enhancement of 
the social status of the craftsmen in the field of handicrafts as 
its main objectives. In the period under review, among many 
of its activities notable are, fifty five Master Craftsmen 
Training Classes were completed and three classes ongoing 
as at the end of September enabling 632 apprentice 
craftsmen to receive formal training in handicraft. There are 
113 craft training centres functioning under 17 craft sectors 
in 19 districts. An important effort is the Foreign Trade 
Promotion Programme. Nine Lankan handicraftsmen were 
seen in trade stalls displaying Sri Lankan handicrafts at Suraj 
Kund Craft Mela, a fabulous trade fair organized annually by 
the  Hariyana Tourism Ministry in India (in February 
2015) with a Sales Volume Rs. 1.74 million. The trade fair 
was held for the 29th consecutive year in 2015. 44 
handicraftsmen benefited under the Craftsmen Welfare 
Programme as at the end of September, 2015. 

 
 ENTERPRISE DEVELOPMENT DIVISION  
 
42. Scope of work which was under the purview of the Ministry 

of State Resources and Enterprise Development has now 
been given to the Enterprise Development Division of the 
Ministry of Industry and Commerce. There are seven 
institutions under the supervision and coordination of the 
Enterprise Development Division, namely, Sri Lanka 
Cement Corporation, Lanka Cement Limited, Manthai Salt 
Limited, Paranthan Chemicals Company Limited, Lanka 
Salusala Limited, National Paper Company Limited, AND 
Lanka Ceramics Corporation.  

 
43. Among those, Lanka Salusala Limited and National Paper 

Company Limited are in critical financial crisis and the 
General Treasury has been paying salaries of employees. Sri 
Lanka Cement Corporation and Lanka Cement Company 
have been unable to restart their productions still and paying 
salaries of those employees even has become an issue. 
Manthai Salt Ltd., Paranthan Chemicals Company Ltd and 
Ceylon Ceramics Corporation are able to mange their 
operations by paying salaries to their employees without 
being a burden to the Treasury. A Committee was appointed 
with the approval of the Cabinet of Ministers upon the 
Cabinet Memorandum submitted in March 2015 to 
restructure un-utilized statutory institutions that are under the 
purview of this Ministry and the approval of the Cabinet of 
Ministers has been received for the recommendations 
submitted by the Committee.   

 

 
 CLOSING REMARKS 
 

 Hon. Sir, 
 

44. While I extend my appreciation to the House for its attention 
to me and my Ministry today, I would also sincerely thank 
HE the President Maithripala Sirisena and Hon. Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe for their continuous 
guidance towards achievement of goals set by my Ministry 
and Finance Minister Hon. Ravi Karunanayake and his 
Ministry for their continued support towards our Ministry.  

 

Last but not least, I also wish to extend my thanks to all my 
advisers and my own staff members, my State Minister 
Champika Premadasa, all heads of departments of my 
Ministry, officials and other staff in all departments and 
offices, for their continuous efforts to bring out such 
achievements. I have no doubt that similar levels of 
performance shall continue in future.  

  

 Thank you.           
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“130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.1,128,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,            

රු. 320,050,000 
 
“130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 320,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

130 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

 
253 වන ශීර්ෂය.-  විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 154,767,975,000 
 

“253 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  154,767,975,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
253 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,             

රු. 40,000,000 
 
“253 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 40,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
253 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 1,128,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

 

 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 320,050,000 

 
 
“தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  320,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  130, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  253.- ஓய் தியத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 154,767,975,000 

 
“தைலப்  253, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 154,767,975,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  253, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 40,000,000 
 
 

“தைலப்  253, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  40,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  253, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,128,100,000, for Head 130,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 130, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 320,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 320,050,000, for Head 130, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 130, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 253. - DEPARTMENT OF PENSIONS 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 154,767,975,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 154,767,975,000, for Head 253,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 253, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 40,000,000  
 
Question, "That the sum of Rs. 40,000,000, for Head 253, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 253, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"149වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.499,640,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

149 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2235 2236 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම              
රු.  19 ,900,000 

 
"149 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  19 ,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

149 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු.  1 ,053,625,000 
 

"149වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  1 ,053,625,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" 
 යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
149 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම       රු. 

 3 ,096,900,000 
 

" 149 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  3 ,096,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

149 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
295 වන ශීර්ෂය.- වාණිජ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු.  101 ,180,000 

 
"295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  101 ,180,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
       01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

    රු.  10 ,500,000 
 

"295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  10 ,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
297 වන ශීර්ෂය.- සමාගම් ෙරජිසට්ාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු.  49 ,825,000 
 

"297වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  49 ,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

297 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

298 වන ශීර්ෂය.- මිණුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු.  101 ,050,000 
 

"298වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  101 ,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු.  210 ,000,000 
 

"298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  210 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
299 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු.  28 ,000,000 
 

" 299 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  28 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
299 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
300 වන ශීර්ෂය.- ආහාර ෙකොමසාරිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 300,050,000 
 

“300 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 300,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.6,750,000 
 
“300 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු.6,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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301 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව (සමුපකාර 
සමිති ෙරජිසට්ාර්)  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 64,955,000 
 

“301 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 64,955,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.11,225,000 
 
“301 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු.11,225,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

 
302 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 14,780,000 
 

“302 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 14,780,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.850,000 
 

“302 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 
 
 

303 වන ශීර්ෂය.- ෙප්ෂකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 73,800,000 

 
“303 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 73,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
303 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.32,150,000 

 
“303 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 32,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
303 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 499,640,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 19,900,000 

 
“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  19,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,053,625,000 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,053,625,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,096,900,000  

 
“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  3,096,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
தைலப்  295.- வாணிபத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 101,180,000 
 
 
“தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 101,180,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2239 2240 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 10,500,000 

 
“தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  10,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 
 

தைலப்  297.- கம்பனிகள் பதிவாளர் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 49,825,000 

 
“தைலப்  297, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 49,825,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  297, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
 

தைலப்  298.- அள க்கூ கள், கட்டைளகள் மற் ம் ேசைவகள் 
திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 101,050,000 
 
 

“தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 101,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 210,000,000 
 

“தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 210,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

தைலப்  299.- இலங்ைக லைமச் ெசாத்  அ வலகம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 28,000,000 

 
“தைலப்  299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 28,000,000அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  300.- உண  ஆைணயாளர் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 300,050,000 

 
“தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 300,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 6,750,000 

 
“தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 6,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  301.- கூட் ற  அபிவி த்தித் திைணக்களம் 
( கூட் ற ச் சங்கங்களின் பதிவாளர்)  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 64,955,000 
 
“தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 64,955,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 11,225,000 

 
“தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 11,225,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  302.- கூட் ற  ஊழியர்கள் ஆைணக்கு    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 14,780,000 

 
“தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 14,780,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2241 2242 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 
“தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  303.- ெநச க் ைகத்ெதாழில் திைணக்களம்    

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 73,800,000 
 
 

“தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 73,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 32,150,000 
 

 
“தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 32,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 499,640,000 for Head 149,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 149, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,                 

Rs. 19,900,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 19,900,000, for Head 149, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 149, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 1,053,625,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,053,625,000, for Head 149,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 149, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 3,096,900,000 
 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 3,096,900,000, for Head 149, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 149, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

HEAD 295. -  DEPARTMENT OF COMMERCE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 101,180,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 101,180,000, for Head 295,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 295, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 10,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 10,500,000, for Head 295, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 295, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 297. - DEPARTMENT OF THE REGISTRAR OF 

COMPANIES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 49,825,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 49,825,000, for Head 297,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 297, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 298. - DEPARTMENT OF MEASUREMENT UNITS, 

STANDARDS AND SERVICES 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 101,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 101,050,000, for Head 298,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 298, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 210,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 210,000,000, for Head 298, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 298, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 299. -  NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
OF SRI LANKA 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 28,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 28,000,000, for Head 299,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 299, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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HEAD 300. -  DEPARTMENT OF FOOD COMMISSIONER  
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 300,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 300,050,000, for Head 300,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 300, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 6,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,750,000, for Head 300, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 300, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
 

HEAD 301. -  DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE 
DEVELOPMENT (REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES) 

 
Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 64,955,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 64,955,000, for Head 301, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 301, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 11,225,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 11,225,000, for Head 301, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 301, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
HEAD 302. -  CO-OPERATIVE EMPLOYEES COMMISSION  

 
Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 14,780,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 14,780,000, for Head 302,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 302, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 302, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put and agreed to. 
 
Head 302, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 303.- DEPARTMENT OF TEXTILE INDUSTRIES 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 73,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 73,800,000, for Head 303,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 303, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 32,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 32,150,000, for Head 303, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 303, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
"158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 210,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 21,900,000 
  
"158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 21,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 77,000,000 
 

“158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 77,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 52,000,000 
 

"158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 52,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 210,330,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 21,900,000 

 
“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 21,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 77,000,000 
 

“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 77,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 52,000,000 

 
“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 52,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 210,330,000, for Head 158, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 158, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs.  21,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,900,000, for Head 158, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 158, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 77,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 77,000,000, for Head 158, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 158, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                

Rs. 52,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 52,000,000, for Head 158,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 158, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.  
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 

ෙදසැම්බර් 16වන බදාදා. 

அப்ெபா  பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 
பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2015 சம்பர் 16, தன்கிழைம. 

It being  6.30  p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 16th  

December, 2015. 

2247 2248 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
 பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. DEPUTY  SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] in the Chair.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා විසින් පිළිගැන්වීම. 

 
2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ  විෙශේෂ 

කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் 

பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான 
ெதாிகு வின் அறிக்ைக 

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO 
DISCUSS THE HEADS OF EXPENDITURE  

OF MINISTRIES SELECTED FROM THE BUDGET 
ESTIMATES OF THE YEAR 2016  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විෙශේෂ කාරක 
සභාව හරහා අමාත්යාංශ 17ක් පිළිබඳව සලකා බැලුවා. සතියක් 

ඇතුළත රැස්වීම් විශාල පමාණයක් පැවැත්වූවා. අදාළ 
අමාත්යාංශවල කැබිනට් ඇමතිවරු, රාජ්ය ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරු, ඒ වාෙග්ම එම අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු පධාන 
සියලුම නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් සාමාජික 
ඇමතිවරු, මන්තීවරු එම රැසව්ීම්වලට සහභාගි වුණා. විෙශේෂ 
කාරක සභාව ෙවනුෙවන් මම ෙම් වාර්තාව මඟින් නිර්ෙද්ශ 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ විෙශේෂ නිර්ෙද්ශ අතර 
පධාන නිර්ෙද්ශ ෙදක-තුනක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ඒ පිළිබඳව 
අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

අපි දැක්කා, ෙම් කාරක සභාව පවත්වන අවස්ථාෙව්දී ඊට 
සහභාගි වුණු නිලධාරින් සමඟ සංවාදශීලීව අදහස් හුවමාරු 
කරගන්න ගරු ඇමතිවරුන්ට, ගරු මන්තීවරුන්ට සුවිෙශේෂී 
අවස්ථාවක් ලැබුණු බව. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී අමාත්යාංශ පිළිබඳව සලකා බලන ෙකොට, 
ෙද්ශපාලනඥයන් අතර තමයි ඒ සංවාදය පවත්වන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි දකිනවා, සමහර මන්තීවරු අදාළ ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන් කියලා. ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම 
කනගාටුවට කාරණයක්. හැබැයි, ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී අපි 
දැක්කා, අමාත්යාංශ පිළිබඳ ෙබොෙහොම පිරිසිදුව අදහස් හුවමාරු 
වුණු බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ආයතන පධානීනුත් සමඟ. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔව්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිලධාරින් එක්ක 

අදහස් හුවමාරු කර ගන්න අපිට සභාගර්භෙය් අවස්ථාවක් 
නැහැෙන්. හැබැයි, ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී ඒ අවස්ථාව 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අදාළ අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු 
ඇවිල්ලා තමයි අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ඒ ඉදිරිපත් කිරීම 
කරන්ෙන්. ඉන් අනතුරුව අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. ෙම් 
මන්තීවරුන් 225ෙදනාටම පුළුවන් අවශ්ය නම්, ඒ අවස්ථාවට 
සහභාගි ෙවන්න. ඒ අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් සාමාජික මන්තීවරුන්ට 
පමණක්  ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම නිලධාරින් එක්ක අදහස් හුවමාරු 
කරලා, පශ්න ඉදිරිපත් කරලා, පැහැදිලි කිරීම් ලබා ෙගන ඇත්ත 
වශෙයන්ම වාර්තා පවා ෙම් කාරක සභාෙවන් අපි කැඳවන 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සෑම අමාත්යාංශයකම සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 
ලැබුණා.  ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාව 2008 වර්ෂෙය් සිට කියාත්මක 
වුණු සම්පදායක්.  

ඊළඟ වර්ෂෙය්දී මීට වඩා අමාත්යාංශ සංඛ්යාවක් -අමාත්යාංශ 
17කට වඩා- ෙම් කාරක සභා අවස්ථාවට සහභාගි කරවන්න 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද ෙම් සභා ගර්භෙය් එවැනි 
සංවාදයක් කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ කමිටුෙව් සාමාජියන් සියලුම ෙදනා තීරණය කළා, 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් 
වාර්තාව හරහා ඉල්ලීමක් කරනවා, මාධ්යයටත් ඒ විෙශේෂ කාරක 
සභා අවස්ථාව විවෘත කරන්න කියලා. එතෙකොට මන්තීවරුන්ෙග් 
සහභාගිත්වයත් සමහර විට වැඩි ෙවයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් ගැන ඔබතුමාට අදහස ් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න බැහැ. 
 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
කමක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම අමාත්යාංශ 17හි වැය ශීර්ෂ සඳහා දවස් ෙදකක විවාදයක් 

තිෙබනවා ෙන්? 

 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
අමාත්යාංශ 17ක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සුනාමිෙයන් පසුව                   

ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීම සඳහා පත් කරපු විෙශේෂ               
කාරක සභාෙව් සභාපතිත්වය මා දරපු අවස්ථාෙව්දී අපි 
කථානායකතුමාෙග් අවසරය ඇතුව මාධ්යයට අවස්ථාවක් දුන්නා. 
ඒක කරන්න පුළුවන්. අලුත් අධීක්ෂණ කාරක සභා හරහා මීට වඩා 
ස්ථිර කමයකට අපට යන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට  ස්ථාවර 
නිෙයෝගත් අපට සංෙශෝධනය කර ඒ අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. 
ෙම් සභාෙව්, කාරක සභා අවස්ථාව මාධ්යයට වාර්තා කරන්න 
පුළුවන් නම් විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාවත් ඇත්ත වශෙයන්ම 
මාධ්යයට වාර්තා කරන්න ෙදන එක සාධාරණයි. ඊට වඩා කථා 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාරණා ෙදක 
තමයි පධාන නිර්ෙද්ශය හැටියට තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙවන 
ෙවනම අමාත්යාංශ යටෙත් අපි නිර්ෙද්ශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් විෙශේෂ කාරක සභා රැස්වීම්වලට ෙනොකඩවා 
සාමාජික මන්තීවරු, ඇමතිවරු ගණනාවක් සහභාගි වුණා. ඒ 
සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අමාත්යාංශවලට අදාළ ඇමතිවරු, රාජ්ය 
ඇමතිවරු සහ නි ෙයෝජ්ය ඇමතිවරු කියන සියලුෙදනාම ෙමම 
විෙශේෂ කාරක සභාවට සහභාගි වුණා. ඒකත් ඇත්ත වශෙයන්ම මා 
දකින්ෙන් ෙලොකු වග කීමක් ඒ පැත්ෙතන් ඉෂ්ට වීමක් හැටියටයි. 
ඒ වාෙග්ම ඒ ෙද්ශපාලන නායකත්වය සමඟ නිලධාරින් ෙබොෙහොම 
සූදානමින් ඇවිල්ලා ඒ ඉදිරිපත් කිරීම් කළා. ඒ නිලධාරින්ටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු              

අ ෙප් ෙල්කම් මණ්ඩලෙය් පධානීන් ඇතුළු අනිකුත් සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, පරිවර්තන පහසුකම් ලබා දුන් අයටත්, ෙම් 
වාර්තාව පිළිෙයළ කරන්න ෙවනත් කාර්ය භාරයන් ඉෂ්ට කරමින් 
දායක වුණු සියලුෙදනාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ම ෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය 
පුද කරනවා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ 

යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 
   
  
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මත්ෙත්ෙගොඩ, 

මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස සංකීර්ණය, 8වන පටුමග, අංක 3සී/98 දරන 
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී. ෙඩ්විඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) අම්පිටිය, ගාල්තැන්න පාර, "ෙනලුන්විලා", අංක 269/ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ජී. දිසානායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මහනුවර, ධර්මරාජ මාවත, අංක 29/115 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඕ.එම්. ගිල්බට් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා - පැමිණ නැත.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Hon. Deputy Speaker, I present the following seven 

petitions: 

2251 2252 
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1. A petition received from Mr. D.S. Kumara of No. 
266, Sinhapura, Hokandara South, Hokandara; 

2. A petition received from Mrs. H.A. Inoka 
Chandani of 104/4, Bakmegaha Road, Pore, 
Athurugiriya; 

3. A petition received from Mr. M.L.K. Perera of No 
1118, Talangama South, Thalawatugoda; 

4. A petition received from Mr. P.B. Liyanage of No. 
25/46, Gramburg Place, Maharagama; 

5. A petition received from Mr. R.A. Dharmadasa of 
No. 72/2/C, Seram Watta, Pahala Imbulgoda, 
Imbulgoda; 

6. A petition received from Mr. R.H. Faizer of No. 
302, Dematagoda Road, Colombo 09; and  

7. A petition received from Mr. Wijedasa 
Nawagamuwa of No. 390/51, Kalapaluwawa, 
Rajagiriya. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හය පිළිගන්වමි. 

(1) මහනුවර, උනුවින්න, කන්දහන්දිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.එම්. ජයතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මහෙවල මා/ඩී.එම්. ගුණරත්න විදුහල, ''ගුරු නිවාස'', 
ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එච්. විකමසිංහ මහත්මිය බාෙර්, යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.ජි.ෙසෝමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) බදුල්ල, වීරියපුර, අංක 57 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්. 
ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) අවිසස්ාෙව්ල්ල, නාපාවල, කපුවැලිකන්ද, අංක 287/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩබ්ලිව්. ආනන්ද දිසානායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) ෙව්යන්ෙගොඩ, කුඹල්ඔලුව, විලඉසම්ත්ත, අංක 264 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඩී.එම්. කුමාරෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)     වත්තල, හුණුපිටිය, ශී විජය සුන්දරාරාමෙයහි වාසය කරන 
පූජ්ය උඩුෙගොඩ නන්දරතන හිමියන්ෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

එෙකොළහ පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, චීන ෙකොරටුව, ශී ෙද්වමිත්ත මාවත, අංක 41-1/1ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පිහිටි ෙරජිසට්ාර් ෙජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දකුණු කලාප කාර්යාලෙය් ෙසේවය 
කරන බී.ඒ. ෙපේමලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙතලිජ්ජවිල, කිරිමැටිමුල්ල, අලසව්ත්ත, සඳහම් මාවත, 
අංක 72/37 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි සී.ෙක්. සුසන්ත 
ගුණසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මාතර, නාවිමන, මාකාවිට, "ගාමිණි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
චමිල වාසනා මුතුකුමාරණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) පන්නිපිටිය, ෙකොට්ටාව, කුලෙසවන මාවත, අංක 716/7 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඊ. මදනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) පිළියන්දල, ෙහොන්නන්තර පාර, අංක 83 ඊ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඒ.පී. අෙපෝන්සු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(6) වවුනියාව, අම්බලන්ෙගොඩැල්ල, පී.එල්. ජගත්පාල මහතා 
බාෙර් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඒ. විකමරත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) විල්ගමුව, පරණ ෙහට්ටිෙපොළ, අංක 357 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එල්.ඩී. සාන්ත උදය කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8) මාතර, ෙවෙල්ෙගොඩ, අභයගුණරත්න මාවත, අංක 75/28 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එල්.එච්. ෙසොමිෙනෝනා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) පන්නිපිටිය, මාකුඹුර, මායා මාවත, අංක 382 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.් ෙජයපත්මරාජා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(10) ෙගෝනාපීනුවල, "චාන්දනී" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සමන් 
කාරියවසම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(11) මාතර, රත්මෙල්, "දයානි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි විදානෙග් 
චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම රත්ෙතොට, කුරුවාව, 

පහළ පැෙපොලයාය දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ඩී.බී.එස්. ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හතර පිළිගන්වමි. 

(1) මාතර, හිත්තැටිය, කජ්ජුවත්ත, අංක 31 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.වයි. අමරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) හක්මණ, ඇල්ෙලෙවල, කුරුඳුවත්ත, අංක 1/7 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ෙක්. ෙපේමමාලා ගංගනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) කිරිඳිවැල, මැද්ෙද්ගම, කිරිගල්ෙදනිය, අංක 247/ඩී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. කීර්ති කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) මාතර, කාලිදාස පාර, අංක 45/13 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.එච්.එම්. නිලාම් මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා  -  පැමිණ නැත. 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කුඹුක ( නැ ෙඟනහිර), 

ෙගෝනපල හන්දිය, අංක 156 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.බී.ඩී. 
ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

නවය පිළිගන්වමි. 

(1) අක්මීමන, කුරුන්ද, "තාරක" යන ලිපිනෙයහි පිහිටි දකුණු 
පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන 
ධම්මිකා පී.ඩබ්ලිව්. සහබන්දු මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) අක්මීමන, කපුෙහම්පල, කැටකාලගහවත්ත, අංක 15 ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඒ.ඒ. චන්දසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ගාල්ල, හිරිඹුර පාර, අංක 538 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.ආර්. උපෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(4) ගාල්ල, ෙගොඩකන්ද, කහටගහවත්ත, අංක 2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.පී.එස.් පසන්තිකා ෙමෙනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) ගාල්ල, වංචාවල, කළෙහේ, දිෙවල්වත්ත, "උද්යානි" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.පී. තනුජා ගුණවර්ධන 
ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) ගාල්ල, වලහන්දුව, මානවිල, "විජයානන්ද නිවස" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.එම්. ඥාණවතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7)   කරාපිටිය, මාඉටිෙප්, II පටුමඟ, අංක 26/17 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.සී.එස.් සිල්වා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8)  තල්ෙප්, නුගගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. 
නන්දෙද්ව ආරියරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(9)   බද්ෙද්ගම, ෙබොරළුකඩ, ධර්මපාල මාවත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ.එල්. නන්දරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
වනජීවීන්ට  හානි සිදු කිරීෙමන් වැරදිකරුවන් වූ 

රාජ්ය නිලධාරින් : විසත්ර 
வனசீவராசிக க்குத் தீங்கிைழத்த குற்றத் க்காளான 

அரச உத்திேயாகத்தர்கள்: விபரம் 
PUBLIC OFFICIALS CONVICTED OF HARMING WILD 

ANIMALS: DETAILS  
 

144/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර  සංවර්ධන  හා  වනජීවි  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2013.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ වනජීවීන්ට සිදු කළ හානි සම්බන්ධෙයන් 
වැරදිකරුවන් වූ රජෙය් නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;   

 (ii) එම නිලධාරින්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන අංක හා 
ෙසේවා සථ්ාන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම නිලධාරින් සිදු කළ වැරදි එක් එක් 
නිලධාරියාට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) එම නිලධාරින්ට ලබා දුන් දඬුවම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ්ය නිලධාරින්ෙගන් වනජීවීන්ට සිදු වන හානි  
අවම කිරීමට  පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

  (ii) එෙසේ  නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2013.01.01ஆம் திகதியி ந்  2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயான காலப்பகுதியில் 
வனசீவராசிக க்கு ஏற்ப த்தப்பட்ட ேசதங்கள் 
ெதாடர்பாக குற்றவாளிகளாக்கப்பட்ட அரச 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் 

ேசைவ நிைலயங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களால் இைழக்கப்பட்ட 
குற்றங்கள் ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
தண்டைனகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரச உத்திேயாகத்தர்களால் வனசீவராசிக க்கு 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற ேசதங்கைளக் குைறப் 
பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவ  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of public officials who have 

been convicted in regard to the harms 
caused to wild animals during the period 
from 01.01.2013 up to 31.12.2014;   

 (ii) the names, addresses, telephone numbers, 
and the places of work of the aforesaid  
officers, separately; 

2255 2256 
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 (iii) the offences committed by each of the 
aforesaid officers, separately; and 

 (iv) the sentences passed on the aforesaid 
officers? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether steps have been taken to minimize 

the harms caused to wild animals by public 
officials; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps? 
(c) If  not, why ? 
 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) 25යි. ෙම් 25 ෙදනා සිවිල් ආරක්ෂක අංශෙය් අයයි. 
ෙම් ෙචෝදනාවට ලක් ෙවලා තිෙබන  සිවිල් 
ආරක්ෂක භටයින් තමයි අෙප් මායිම් ගම්මාන තුළ  
ඒ සිදුවීම් සිදු කර තිෙබන්ෙන්.   

 (ii) ඇමුණුම 1හි සඳහන් කර ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 1හි සඳහන් කර ඇත.  

 (iv) ඇමුණුම 1හි සඳහන් කර ඇත. 

  (ඇමුණුම් 1 සභාගත* කරමි.) 
 

 (ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) රාජ්ය ආයතනවල නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම 
සඳහා පාෙද්ශීය කලාප මට්ටමින් දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් පවත්වා ඇත. ඊට අමතරව නීතිය 
දැඩිව කියාත්මක කිරීමට නිලධාරින්ට උපෙදස ්
ලබා දී ඇත.  

(ඇ) අදාළ නැත. 

 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. දැන් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යතුමා 
සඳහන් කරනවා, 2013 ජනවාරි 01වැනිදා ඉඳලා 2014 ෙදසැම්බර් 
31වැනි දින දක්වා වනජීවීන්ට සිදු කළ හානි සම්බන්ධෙයන් 
වැරදිකරුවන් වුණු නිලධාරින් සංඛ්යාව 25ක් කියලා; ඒ නිලධාරින් 
අතරින් අතිශය බහුතරයක් සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයත් නිලධාරින් කියලා. හැබැයි, ඒෙකන් මම කියන්ෙන් නැහැ 
සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින සියලු නිලධාරින් 
එෙහමයි කියලා.  එෙහම කියන එක අගතියක්. රාජ්ය නිලධාරින්ට 
ෙමවැනි ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් අලින් සම්බන්ධෙයන් කරුණු සඳහන්ව තිෙබන 
"අලි ෙපොත" පවා මීට ෙපර නැති වුණ බව. මම අහන්න කැමැතියි,  
අමාත්යාංශෙය් ඉහළ නිලධාරී මට්ටෙම් ඉඳලාම ෙවච්ච වැරැදි 
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ෙගන නැද්ද?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙචෝදනා රාශියක් ඇවිල්ලා 

තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අලි ෙපොත අරලියගහ මැදුෙර් 
තිබුණා කියනවා. නීතිවිෙරෝධී විධියට අලි අම්මා මරා දමලා අලි 
පැටව් ෙගනාවා කියා ෙචෝදනා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණ කරලා, අලි හතර 

ෙදෙනක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අලි  22ක් අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උඩවලෙව් පෙද්ශෙය් ස්ථානයක් 
පවරාෙගන, දැඩි ආරක්ෂිත ස්ථානයක් තනලා තව අලි 20ක් ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා තව මාසයක් වාෙග් 
කාලයක් ගත ෙවයි. නමුත් මට දැන ගන්න ලැබුණා, ෙම් 
කාරණෙය්දී නිලධාරි මහත්වරුන්ට විවිධ ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා 
දැන් මුළු වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවම ෙබොෙහොම 
අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් NGOs  එෙහන් අපට පහර ෙදනවා; පුවත් 
පත්වලින් පහර ෙදනවා; ඉෙලක්ෙටොනික් මාධ්යවලින් පහර 
ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙහොඳ ෙසේවාවක් කරපු විශාමලත් ගාමිණි 
දිසානායක විනිසුරුතුමාෙගන් සැදුම්ලත් පරීක්ෂණ කමිටුවක් මම 
පත් කරලා තිෙබනවා. එතුමා එන සතිෙය් සිට වැඩ ආරම්භ 
කරනවා.  ඒ සම්බන්ධව මම අද පුවත් පත් පකාශයකුත් කරනවා; 
මාධ්ය හමුවක් තියනවා. එතැනින් පස්ෙසේ විවෘත කරනවා. ෙම්ෙක් 
අවසානයක් ෙවන්න ඕනෑ. කාටත්  රහසිගතව, ලිඛිතව ෙහෝ 
ෙවනත් විධිවලින් සාක්ෂි ෙදන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ෙම් පශ්නය 
අවසානයක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා පළමුවන 

අතුරු පශ්නයට දුන් පිළිතුර මෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, 
පරිසරෙව්දීන්ෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම ඇඟ හිරිවට්ටන 
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පිළිතුරක්. එතුමා සඳහන් කරනවා එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
තිෙබන්න ඕනෑ අලි ෙපොත අරලියගහ මන්දිරයට ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා කියලා. එතෙකොට මා දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් අලි 
ෙපොත ගිහින් තිෙබන්ෙන්, අරලියගහ මන්දිරෙය් ෙද්ශපාලකයකු 
අතටද, නැත්නම් නිලධාරියකු අතටද, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරනවාද කියලා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ කථාෙව් ඇත්ත නැත්න ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. කථාවක් 

තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම ගැන දැන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ එක්කම අර 
විනිශ්චයකාරතුමාෙග් පධානත්වෙයන් හදාපු කමිටු ෙව් 
පරීක්ෂණයට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන 
අයට සාක්ෂි දීමට අවස්ථාව තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මුල් ආසනය  බලාෙගන පිළිතුර ෙදන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නැත්නම් එතුමාෙගන් 

ෙබ්ෙරන්න බැහැ. ඒකයි. එතුමාට ඒ පැත්ත බලා කිව්ෙව් නැත්නම් 
ෙබොෙහොම අමාරුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා මයික් එෙකන් ඈත් වුණාම කියන ෙද් ඇෙහන්ෙන් 

නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. දැන් නීත්යනුකූල ෙනොවන 

ආකාරෙයන් රඳවා ගත් අලි  අත් අඩංගුවට ගත්තාය, ඒ අලි 
අරෙගන ගිහිල්ලා පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානවලට භාර දුන්නාය 
කියලා සඳහන් කරනවා. එතෙකොට දැන් ෙම්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් අලි පිළිබඳව ෙනොෙවයි. 

අහපු පශ්නයට උත්තර දීලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අමාත්යාංශයට අලිත් අයිති යිෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අහන්න, අහන්න. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දැන් මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් අලි ටික අත් අඩංගුවට 

ගත්තාට ෙම් අලි ෙහොරකෙම් තක්කඩි ටික,  අලි ෙහොරු ටික අත් 
අඩංගුවට අරෙගන නැහැ. ඒ අලි ෙහොරු අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
කවදාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ. ඒක වැරදි පකාශයක්. ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගත්තා. දැන් 

ඇප දීලා තිෙබනවා. පළාත් සභාෙව් හිටපු අෙප්ම ඇතැම් 
මන්තීවරුනුත් ඇප මත ඉන්නවා. නීතිය කාටත් එකයි. 
තරාතිරමක් නැහැ. පූජක පක්ෂයටත් එකයි. ඒ නීතිය කියාත්මක 
ෙවනවා කියලා මම පැහැදිලිවම සහතික ෙවනවා. එම නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් මම ෙනොෙවයි; අධිකරණයයි. අධිකරණය 
විසින් ඒ නීති කියාත්මක කළාට පසුව අපට තිෙබන්ෙන් ෙම් අලි 
පැටව් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න එකයි. එම අලින්ෙග් පශ්නයට 
ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා අධිකරණ නිෙයෝගය ලැබුණාට පසුව 
අපි තීරණය කරනවා.  

 
මහනුවර දිසත්ික්කෙය් කීඩාපිටි වැඩිදියුණු කිරීම: 

ෙවන් කළ මුදල 
கண்  மாவட்ட விைளயாட்  ைமதானங்கைள 

ேமம்ப த் தல்: ஒ க்கிய பணம் 
IMPROVEMENT OF PLAYGROUNDS IN KANDY DISTRICT: 

MONEY ALLOCATED 
170/’15 

2. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2015 අතර කාලය තුළ මහනුවර 
දිසත්ික්කෙය් පාසල් කීඩාපිටි සහ ගාමීය කීඩාපිටි 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන්කිරීමක් සිදු 
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙවන්කර ඇති මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) දිසත්ික්කය පුරා එම මුදලින් ඉදිකළ කීඩාපිටි 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කීඩාපිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (v) ඒ සඳහා ෙවන් කළ මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුදල් ෙවන් කර වැඩ අවසන් වූ කීඩාපිටි තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවා ෙකොට්ඨාස අනුව කවෙර්ද;  

 (iii) වැඩ අවසන් ෙනොවී ඇති කීඩාපිටි සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඒවාෙය් වැඩ අවසන් කිරීමට තවදුරටත් අවශ්ය 
වන මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (vi) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  தல் 2015 வைரயான 
காலப்பகுதிக்குள் கண்  மாவட்ட பாடசாைல 
விைளயாட்  ைமதானங்கள் மற் ம் கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்கைள ேமம்ப த் 

வதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள ெமாத்த 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) மாவட்டம் வதி ம் ேமற்ப  நிதியின் லம் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள விைளயாட்  
ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானங்கள் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க க்கு அைமய தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (v) அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதிகள் 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நிதி ஒ க்கப்பட்  ேவைலகள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ பிாி  ாீதியாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்படா ள்ள 
விைளயாட்  ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அவற்றின் ேவைலகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக 
ேம ம் ேதைவப்ப கின்ற நிதி எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதிையப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா  என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether money had been allocated for the 
improvement of school playgrounds and 
rural playgrounds in Kandy District during 
the period from 2010 to 2015;   

 (ii) if so, the total sum of money allocated for 
that; 

 (iii) the number of playgrounds constructed all 
over the District; 

 (iv) separately, the aforesaid playgrounds, 
according to Divisional Secretaries' 
Divisions; and 

 (v) separately, the amounts of money allocated 
for that purpose? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether there are playgrounds for which 
money had been allocated and construction 
works have been completed; 

 (ii) if so,  of them according to divisions;  

 (iii) the number of playgrounds that has not 
been completed; 

 (iv) the amount of money further needed to 
complete the construction works of 
aforesaid playgrounds; 

 (v) whether measures will be taken to provide 
the aforesaid money; and 

 (vi) if so, the aforesaid date?  

(c) If not, why? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i) ඔව්. 

 (ii) රුපියල් මිලියන 592.77යි. 

 (iii) 423යි. 

 (iv) 2010-2015 දක්වා ඇමුණුම 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 වශෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
අනුව හා වර්ෂ අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දක්වා 
ඇත.  

 (v) ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. (කීඩාංගණ 422) 

 (ii) 2010-2015 දක්වා ඇමුණුම 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 වශෙයන් වර්ෂ හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දක්වා 
ඇත. 

 (iii) එකයි (විකමබාහු මහා විද්යාල කීඩා පිටිෙය් අමතර 
වැඩ - උඩ පළාත) (ඇමුණුම 08) 

 (iv) රුපියල් මිලියන 2.00 

 (v) ඔව්. ( ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා කර බලා තීන්දුවක් 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරමි.) 

 (vi) 2015.12.31 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම් 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 සභාගත* කරමි. 

2263 2264 

[ගරු  ලකී ජයවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු කීඩා ඇමතිතුමා පකාශ කළ ආකාරයට ෙම් 
වන විටත් වැඩ අවසන් වී ෙනොමැති කීඩාපිටි විශාල සංඛ්යාවක් ඒ 
පළාෙත් තිෙබනවා. ඒ කීඩාපිටිවල වැඩ ඉතා ඉක්මනින් අවසන් 
කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියන එක මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, අනික් 

ඒවාත් එක්ක බලන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම කීඩා පිටි විශාල 
සංඛ්යාවක් හදා තිෙබනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් කීඩාංගණ 
423ක් හදා තිෙබනවා. කීඩාංගණ 422ක වැඩ සම්පූර්ණෙයන්ම 
නිම කර තිෙබනවා. එක කීඩාංගණයක වැඩ නිම කරන්න 
තිෙබනවා. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්නම්. ඊට අමතරව ෙම් අවුරුද්ෙද් මුදල් ඇමතිතුමා අපට මුදල් 
ෙවන් කර දී තිෙබන ආකාරය අනුව හැම මන්තීවරයකුෙග්ම 
ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලා හැම ෙකනකු ෙවනුෙවන්ම යම්කිසි 
සාධාරණ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. මල්ලව ෙපොර තරගාවලියකදී තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කළ කීඩකයින් පිරිසක් ඉතා අෙශෝභන ෙලස හැසිරුණු ආකාරය 
ඊෙය් රූපවාහිනී නාළිකා මඟින් පචාරය වුණා. එවන් ආකාරයට 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කරන කීඩකයින් ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
ගන්නා පියවර කවෙර්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්තටම කීඩා ඇමතිවරයා විධියට මමත් කනගාටු ෙවනවා, 

ෙමවැනි සිද්ධීන් සිද්ධ වීම ගැන. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඒ 
පශ්නය ඇසීම ගැන. ඒ කීඩකයන්ට තෑගි ෙබදා දීම සඳහා මමත්, 
මුදල් ඇමතිතුමාත් සම්බන්ධ වුණා. මුදල් ඇමතිතුමාට නම් ෙම් 
සිද්ධියට සම්බන්ධ ෙවන්න වුෙණ් නැහැ. අවසානෙය් මට තමයි 
සියල්ලටම සම්බන්ධ ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ්. ෙමතැන තිබුෙණ් 
මල්ලව ෙපොර කිඩා තරගාවලියක් ෙනොෙවයි, කාය වර්ධන 
තරගාවලියක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩකයින් 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කර තිෙබනවාද කියා පරීක්ෂා කරන්න 
දවල් වරුෙව් අපි තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ෙවද්ය සීවලී මහතා එම ස්ථානයට යැව්වා. නමුත් 
එතුමාටත් ඇතුළට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. එතුමාටත් පහර ෙදන්න 
උත්සාහ කළා. ඊට පස්ෙසේ මරදාන ෙපොලීසියට කථා කරලා තමයි 
යම්තම් ෙම් පශ්නය ෙබ්රා ගත්ෙත්. රාතී කාලෙය් මා තෑගි ෙදන්න 
හදන ෙකොටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් මතු ෙවලා, ෙදවන 
ස්ථානය ලබා ගත් පුද්ගලයා පළමුවන ස්ථානය ලබා ගත් 
පුද්ගලයාට දුන් තෑගි ටිකත් අරෙගන එළියට ගිහින් තිබුණා.  

මම එළියට එන ෙකොට එතැන ෙලොකු රණ්ඩුවක්. තහනම් 
උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්පූර්ණෙයන් නවත්වන්න අපි පා ගමන් 
ගිහින් කටයුතු කරන ෙකොට, සමහර කීඩකයන් කරන ෙම් විධිෙය් 
කියා පිළිබඳව අපි ඇත්තටම කනගාටු ෙවනවා. දැනට ඒ 
කීඩකයාට කීඩාව තහනම් කර තිෙබනවා. ඔහුට විරුද්ධව විතරක් 
ෙනොෙවයි, තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය සම්බන්ධ පරීක්ෂාවට ඉඩ 

නුදුන් සියලුෙදනාට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් කරලා ඔවුන්ෙග් කීඩා 
දිවියම තහනම් කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු අනිවාර්යෙයන් 
කරනවා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න කැමැතියි, මා 
ඉතාම දැඩි ෙලස ඒ සම්බන්ධව තීන්දුවක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන බව.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera ) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එෙහම තමයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට අදාළ ෙද්වල්ද අතුරු 

පශ්න හැටියට අහන්ෙන්?  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙමය කීඩාවට සම්බන්ධයි. පිට්ටනි සකස් කරලා නැති නිසා 

තමයි ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා, අහපු 

මුල් පශ්නයට අදාළව ෙනොෙවයි ෙන් ඔබතුමා අතුරු පශ්න 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ජාතික කිකට් කණ්ඩායෙම් 

කිකට් කීඩක කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රා තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත 
කළාය කියලා කීඩා තහනමකට ලක් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළද?  ගරු මන්තීතුමා, ඒ පශ්නය  අතුරු 

පශ්නයක් හැටියට  අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කුසල් ජනිත් 

ෙපෙර්රා කීඩකයා කීඩා තහනමකට ලක් කර තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධව ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් කිකට් කීඩාවට 

සම්බන්ධ නිසායි මා ෙම් කියන්ෙන්. නවසීලන්තෙය් පැවැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණෙය්දී තහනම් උත්ෙත්ජක ලබාගැනීම පිළිබඳ 
ෙචෝදනාවක් කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රා කීඩකයාට විරුද්ධව එල්ල 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔහුට තාවකාලික තරග තහනමක් 
දැනට පනවා තිෙබනවා. මම සිදත් ෙවත්තමුණි මැතිතුමාත් එක්ක 
ෙම් සම්බන්ධව අදත් උෙද් සාකච්ඡා කළා. මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, නීතිඥ මහත්වරුන්ද එකතු කරෙගන ෙදවන සාම්පලය ඒ 
කීඩකයාෙගන් ලබාෙගන එය විෙද්ශ රටකට යවා පරීක්ෂා 
කරන්න. කිකට් පාලක මණ්ඩලයත්, කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට 
මාත් ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි කාරණා ඊළඟට 
තිෙබන Twenty-20 ෙලෝක කුසලාන තරගාවලියට බලපාන්න 
පුළුවන් නිසා. කිසියම් විධියක කුමන්තණකාරි කියාවක් ෙලසත් 
ඔහු තරග තහනමකට ලක් කිරීම සිදුවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ 
ගැන පැහැදිලි අවෙබෝධයකින් ඉන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
ඒ සම්බන්ධව කුසල් ජනිත් ෙපෙර්රා කීඩකයා සමඟ කථා කර 
තිබුණා. එතුමා මටත් කථා කර කිව්වා, ඒ සම්බන්ධව ෙහොයලා 
බලන්න කියලා. ආණ්ඩුව විධියටත්, කීඩා ඇමතිවරයා විධියටත්, ශී  
ලංකා කිකට් ආයතනය විධියටත් අපි ඒ සඳහා මැදිහත් වනවා. 
මැදිහත් ෙවලා ඔහුට යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. යම් කිසි විධියකින් ඔහු වැරදිකාරයා වුෙණොත්, අපට 
ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් ඔහු ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී 
සිටින බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. 

 
 

ෙක්. එස.් නාජිර්දීන් මහතා : නිවසක් ලබාදීම 
தி .ேக.எஸ். நஜிர்தீன் :  வழங்கல்  
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3. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) මහනුවර, කැප්ෙපටිෙපොළ මාවත, අංක 14/3 දරන 
සථ්ානෙය් එවකට පදිංචිව සිටි, ෙක්. එස.් නාජිර්දීන් 
මහතා සහ එම පවුෙල් සාමාජිකයන්ට අයත් 
නිවස, බස ්නැවතුම්ෙපොළ ෙදවන අදියර ඉදිකිරීම 
සඳහා කඩා ඉවත් කරන ලද බවත්;  

 (ii) නාජිර්දීන් මහතා සහ පවුෙල් සාමාජිකයන්ට 
පල්ෙල්කැෙල්, ගම්උදා භූමිෙය් පිහිටි ෙප්ළි නිවාස 
අංක 02 යන සථ්ානෙය් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා 
අවසර ලබාදී තිබුණද, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මගින් සථ්ිර නිවසක් ෙමෙතක් ලබාදී  
 ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) නාජිර්දීන් මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ සිය දරුවන් සමග දැනට 
ෙදල්ෙතොට, රලිමන්ෙගොඩ, අංක 402 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
වී සිටින අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මධ්යම 
පළාත් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂෙග් අංක 5/සීපී/8/5/11 හා 
1997/11/12 දිනැති ලිපිය මගින් ෙපොෙරොන්දු වී ඇති පරිදි 
පදිංචිය සඳහා, මහනුවර නගරෙය් නිවසක් ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கண் , ெகப்ெபட் ெபால மாவத்ைத, 14/3ஆம் 
இலக்க இடத்தில் அப்ேபா  கு யி ந்த 
தி .ேக.எஸ். நஜிர்தீன் மற் ம் அவர  
கு ம்பத்தின் அங்கத்தவர்க க்கு ெசாந்தமான 

, பஸ்தாிப்  நிைலய இரண்டாம் கட்ட 
நிர்மாணிப் க்காக உைடத்  
அகற்றப்பட்டெதன்பைத ம்;  

 (ii) தி . நஜிர்தீன் மற் ம் கு ம்ப 
அங்கத்தவர்க க்கு பல்ேலெகேல, கிராம எ ச்சி 
நிலப்பரப்பில் அைமந் ள்ள வாிைச  
இலக்கம் 02 எ ம் இடத்தில் தற்கா கமாக 
கு யமர்வதற்கான அ மதி வழங்கப் 
பட் ந்தேபாதி ம், நகர அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயினால் இற்ைறவைர நிரந்தர 

ெடான்  வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . நஜிர்தீனின் விதைவ மைனவி தன  
பிள்ைளக டன் தற்ேபா  ெதல்ெதாட்ட, 
ர மங்ெகாட, 402ஆம் இலக்க இடத்தில் 
கு யமர்ந் ள்ளேதா  நகர அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் மத்திய மாகாண பிரதிப் பணிப்பாளாின்                      
5/සීපී/8/5/11 இலக்க ம் 1997/11/12 ஆந் 
திகதி ம்ெகாண்ட க தம் லமாக வாக்கு தி 
அளித் ள்ளவா  கு யமர்வதற்காக கண்  நகரத்தில் 

ெடான்றிைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா  
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the house at No.14/3 Keppitipola Mawatha, 

Kandy, which belonged to Mr. K.S 
Najeerdeen and the members of his family 
who were  residing then, was demolished 
and removed from that place for the  second
-phase construction work of the bus stand; 
and 

 (ii) even though Mr. Najeerdeen and the 
members of his family were  allowed to 
reside temporarily at No.2 Line houses in 
Gam Uda premises in Pallekelle, a 
permanent house has not yet been provided 
to them by the Urban Development 
Authority? 

(b) Will he state whether action will be taken to 
provide a house in Kandy City to reside as has 
been promised by the letter of the Deputy Director 
(Central Province) of the Urban Development 
Authority, dated 12/11/1997 bearing the No.                      
5/සීපී/8/5/11, to the widow of Mr. Najeerdeen who 
is residing at No. 402, Ralimangoda, Delthota with 
his children? 

(c) If not, why? 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. ෙක්.එස.්නාජිර්දීන් මහතා මහනුවර 
කැප්ෙපටිෙපොළ මාවත, අංක 14/3 දරන සථ්ානෙය් 
අනවසරෙයන් පදිංචි වී සිටි අතර, ෙබෝගම්බර 
පිටාර බස ් නැවතුම්ෙපොළ ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් 
ඔවුන්  එම සථ්ානෙයන් ඉවත් කරන ලදී. 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ඉල්ලීම පරිදි 
තාවකාලික පදිංචි සථ්ානය සථ්ිර කිරීමට 
එකඟතාව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් ලබා දී ඇත. 

(ආ ) නැත. 

(ඇ) වර්තමාන නගර සංවර්ධන සැලසුම් අනුව නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව මහනුවර නගරෙය් පදිංචිය 
සඳහා හිස ්ඉඩම් ලබා දීමට ෙනොමැති බැවින් සථ්ිර පදිංචිය 
සඳහා සථ්ානයක් මහනුවර නගරෙයන් ලබා දිය ෙනොහැක. 

 නමුත් ඔවුන් දැනට පදිංචි සථ්ානය සථ්ිර කිරීම සඳහා 
තක්ෙසේරු වටිනාකම අය කරෙගන ඔප්පු ලබා දීෙම් 
කියාවලිය මිනුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා එක්ව ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉදිරිෙය්දී සිදු කරනු ඇත. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහනවාද? 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නැහැ. 
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4. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ) 1990 වනවිට ෙමරට තිබූ සුරා සැල් සංඛ්යාව සහ සුරා 
බලපත් හිමිව තිබූ අවන්හල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 1990-1994,1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-
2014 සහ 2015.01.01 සිට 2015.11.01 දක්වා, 

 (i) රජය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ සුරා බලපත්  
සංඛ්යාව; 

 (ii)  සුරා බලපත් නිකුත් කරනු ලැබූ අවන්හල් 
සංඛ්යාව;  

 (iii)  සුරා බලපත් නිකුත් කරනු ලැබූ සංචාරක ෙහෝටල් 
සංඛ්යාව; 

   එක් එක් කාලසීමාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv)  ඉහත (i), (ii) සහ (iii) හි සඳහන් සුරා බලපත් හිමි 
පුද්ගලයන්ෙග් නාමෙල්ඛනය, අදාළ වාණිජ 
ලිපිනය  සමග එක් එක් කාලසීමාව, අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) 2015.01.01 සිට 2015.11.01 දක්වා ශී ලංකාව තුළ 
විකුණන ලද සුරා පමාණය, එක් එක් දිසත්ික්කය 
අනුව සහ සුරා වර්ගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2013, 2014 සහ 2015 ෙනොවැම්බර් 01 දින 
දක්වා කාලය තුළ රාජ්ය ආදායමට සුරා බදු 
ලබාදුන් දායකත්වෙයහි අගය, මුල්යමය වශෙයන් 
සහ රාජ්ය ආදායෙමහි පතිශතයක් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;    

 යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) 1990 ஆண்டளவில் இந்நாட் ந்த ம பானசாைல 
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ம பான உாிமப்பத் 
திரங்கைளக் ெகாண் ந்த உணவகங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 
மற் ம் 2015.01.01 தல் 2015.11.01 வைர, 

 (i) அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட ம பான 
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ம பான உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட 
உணவகங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ம பான உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட 
சுற் லாத் ைற ேஹாட்டல்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம் ஒவ்ெவா  காலகட்டத் 
திற்கும் அைமய தனித்தனியாக ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i), (ii) மற் ம் (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள 
ம பான உாிமப்பத்திரங்கைளக் ெகாண் ள்ள 
ஆட்களின் ெபயர்ப்பட் யல், ஏற் ைடய வர்த்தக 

கவாிகள் ஆகியவற் டன் ஒவ்ெவா  
காலகட்டத்திற்கும் அைமய தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) 2015.01.01 தல் 2015.11.01 வைர இலங்ைக 
யில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட ம பானத்தின் 
அள , ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியாக மற் ம் 
ம பான வைகக க்கிணங்க எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

2269 2270 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) 2013, 2014 மற் ம் 2015 நவம்பர் 01 
வைரயிலான காலத்தி ள் அரச வ மானத் 
திற்கு ம  வாி ெபற் க்ெகா த் ள்ள 
பங்களிப்பின் ெப மதி, நிதி ாீதியாக  மற் ம் 
அரச வ மானத்தின் சத தமாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House the number of liquor 
shops and the number of restaurants possessed 
liquor licences in this country by 1990; 

(b) Will he table in terms of the periods of 1990-1994, 
1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 
and from 01.01.2015 to 01.11.2015 separately- 

 (i) the number of liquor licences issued by the 
Government; 

 (ii) the number of restaurants to which liquor 
licences were issued; 

 (iii) the number of tourist hotels to which liquor 
licences were issued; and 

 (iv) the list of names of the persons who own 
liquor licences mentioned in above (i), (ii) 
and (iii), the relevant commercial addresses 
along with the  time period, separately? 

(c) Will he also table- 

 (i) the district-wise and the liquor brand-wise 
breakdown of the amount of liquor sold in 
Sri Lanka from 01.01.2015 to 01.11.2015, 
separately; and 

 (ii) the contribution of the excise duty to the 
Government revenue in the years 2013, 
2014, and up to 01 November 2015 in 
monetary value and as a percentage of the 
Government revenue? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ලබා ෙදනවා. 

(අ) table

 
(ආ) (i) ඉහත සටහෙනහි දක්වා ඇත. 

 (ii) ඉහත සටහෙනහි දක්වා ඇත. 

 (iii) ඉහත සටහෙනහි දක්වා ඇත. 

 (iv) ඇමුණුම අංක 01හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 01 
සභාගත* කරමි. 

 වර්ෂය (i)  
සුරාබදු 
බලපත 
සංඛ්යාෙව් 
එකතුව 

(ii) 
අවන්හ
ල් 

සංඛ්යාව 

(iii) 
සංචාරක 
ෙහෝටල් 
සංඛ්යාව 

1990 1673 187 252 

1991 1871 190 242 

1992 1312 180 251 

1993 1346 196 256 

1994 1670 206 287 

1995 1729 209 233 

1996 1581 164 276 

1997 1978 250 325 

1998 2112 324 322 

1999 2500 359 328 

2000 2640 385 382 

2001 2709 412 380 

2002 2666 404 386 

2003 2699 420 424 

2004 2952 491 482 

2005 3112 544 502 

2006 3125 549 526 

2007 2961 535 527 

2008 3054 523 545 

2009 3067 508 579 

2010 3170 497 623 

2011 3238 495 647 

2012 3274 496 673 

2013 3150 511 689 

2014 3401 533 730 

2015.11.01 
දක්වා 

3445 540 763 

2271 2272 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(ඇ) (i)   

 
 දිසත්ික්කය අනුව ෙතොරතුරු ඇමුණුම 02හි දක්වා ඇත. 

ඇමුණුම 02 සභාගත* කරමි. 
 

 (ii) 2013,2014 සහ 2015 ෙනොවැම්බර් 01 දින දක්වා 
සුරාබදු ආදායම පහත පරිදිය.   

 
(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විස්තරාත්මක පිළිතුරක් 

ලබාදීම පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මෙග් පළමුවැනි 
අතුරු පශ්නය අහන්නට ෙපර මම ෙපොදු ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අෙප් රාජ්ය ෙල්ඛන 
තුළදීත්,  සාමාන්ය භාවිතාෙව්දීත්, මාධ්ය භාවිතාෙව්දීත් හැම 
ෙවලාවකම කියන්ෙන් "මත් පැන්" කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ජලයට ශුද්ධ වූ අර්ථය එකතු වුණාම තමයි 
"පැන්" කියලා කියන්ෙන්. "පිරිත් පැන්" කියලාත් කියනවා. එම 
නිසා මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරවරුන්ෙගනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. රාජ්ය ෙල්ඛනවලදීත්  ෙමයට "මත් පැන්" 
කියන වචනය ෙයදීම ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. මත් වතුර, එෙහම 
නැත්නම් සුරාවතුර -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මත් දියර - 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
"මත්පැන්" කියලා ෙයදීෙමන්  ඒකට  ෙගෞරවයක් ෙවන්ෙන්.  

එයට ෙපළඹවීමක් සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ  පිළිබඳවත් සලකා බලන 
ෙලස ඉල්ලීමක්  කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

මත් පැන් 
වර්ගය 

පරිෙභෝජනය කළ ලීටර් 
පමාණය 

අරක්කු    65,264,233 

විෙද්ශ 
මත් පැන් 

    5,185,836 

ධාන්ය 
මත් පැන් 

100,440,888 

රා   13,810,518 

වර්ෂය සුරාබදු 
ආදායම 
(රුපියල් 
මිලියන) 

රාජ්ය 
ආදායෙම් 
පතිශතය 

2013 66,008 5.8% 

2014 69,000 5.8% 

2015.11.01 
දක්වා 

84,143   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට සති තුනකට 
ෙපර ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සුරා වර්ග කිහිපයක මිල වැඩි කළා. 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඇස්තෙම්න්තු අනුව - එහි තිෙබන්ෙන්ත් 
"මත්පැන්"කියලායි.- [බාධා කිරීමක්] මත් වතුර - සුරා නිෂ්පාදන 
බලපත ගාස්තු සංෙශෝධනෙයන් රුපියල් මිලියන 3000ක්, 
මද්යසාර, දුම්ෙකොළ සහ කැසිෙනෝ සඳහා බදු පැනවීෙමන් රුපියල් 
මිලියන 2000ක්, මද්යසාර සඳහා වන නිෂ්පාදන බදු 
සංෙශෝධනෙයන් රුපියල් මිලියන 16,000ක් වශෙයන් ඔබතුමා 
ඉලක්ක කරන ආදායම රුපියල් මිලියන 21,000යි. 2016 වර්ෂය 
තුළදී අතිෙර්කව අෙප්ක්ෂා කරන ආදායම රුපියල් ෙකෝටි  
2,100යි. හැබැයි, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව, 
ඔබතුමා මිල අඩු කළ එක සුරා වර්ගයක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි නැවත මිල වැඩි කරන්න 
ඔබතුමාට සිද්ධ වුණා. නමුත්  ෙම් සංෙශෝධිත ඇස්තෙම්න්තුවල 
ඔබතුමාෙග් ඉලක්කය අඩු ෙවන පමාණය ෙකොයි තරම්ද කියලා  
දැනුම් දීලා නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනවල 

අදහස මට කථා කරලා කිව්වා. ඒක කියාත්මක කළා කියලා 
ආදායම අඩු  ෙවන්ෙන් නැහැ, ආදායම රුපියල් මිලියන 250කින් 
වැඩි ෙවනවා. ඇල්ෙකොෙහොල් පමාණය සියයට 5කට වඩා අඩු මත් 
දියරවල මිල අඩු කිරීමක් තමයි කරලා තිබුෙණ්. එතෙකොට 
Alcohol content එක සියයට 8ක්  තිෙබන එක පාවිච්චිය අඩු 
කිරීමක් වනවා.  Alcohol content එක ඉතාමත් අධික එෙකන් 
බාල එකට ආෙද්ශ කිරීමක්. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඒකට 
අකැමැතියි,  එතුමාෙග් පතිපත්තිය අනුව මිල අඩු කරන්න එපා 
කියලා. සම මට්ටෙම් තියලා වැඩි කරනවා මිසක්, මිල අඩු 
කරන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒක ජනාධිපතිතුමා පතිපත්තියක් 
හැටියට පිළිෙගන තිෙබන නිසා අපි ඒක එතුමාෙග් පතිපත්තියට 
අනුව නිවැරදි කළා. ඒෙකන් ආදායම රුපියල් මිලියන 200කට 
වඩා  වැඩි ෙවනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ආදායම වැඩි ෙවනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ආදායම වැඩි ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ඒ පමාණය ආෙද්ශ 

ෙවනවා තවත් එකකට. නමුත් එම ඇල්ෙකොෙහොල් පමාණය 
තිෙබන මත් දියරවල මිලත් වැඩි කළාම එතැනත් ෙබොන 
පමාණයක් තිෙබනවාෙන්. ඒ පානය කරන බියර් පමාණයත් 
ඉතාමත් අධිකයි. අනිත් බියර්වල ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය 
බැලුෙවොත් සියයට 5ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්ෙන් අය කරන බදු පතිශතය ෙවනස් වුණා කියලා අය 

වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

2273 2274 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි 

අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, සුරා බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී මාධ්ය වාර්තා කළා, ජනවාරිවලින් පස්ෙසේ පසු ගිය කාල ය 
තුළදී එතෙනෝල් ආනයනය කිරීම සඳහා අලුතින් බලපත 27ක් 
ලබා දී තිෙබන බව. මාධ්ය මුල් පිටුවල ඒක වාර්තා කළා. ඒක 
ඇත්තක්ද? ඒවා කාටද දීලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ඒ පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන් 

මතකෙයන්. ඔව්, පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ගිය අවුරුද්ෙද් ඒ වෙග් 
බලපත 400ක් විතර නිකුත් කරන ෙකොට ෙම් අවුරුද්ෙද් බලපත 
353ක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් බලපත 353න් 20ක් විතර 
තමයි මත් දියර හදන්න පාවිච්චි කරන්ෙන්. අෙනක් බලපත 
පාවිච්චි කරන්ෙන් ඖෂධ වෙග් ෙවන ෙවන ෙද්වල් නිෂ්පාදනය 
කරන්නයි. මම ඒ පිළිබඳ සවිසත්ර වාර්තාවක් මන්තීවරෙයකුෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි ඉදිරිපත් කළා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, හැබැයි ඔබතුමන්ලා එතෙනෝල් 

සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් සිට දැඩි පතිපත්තියක, 
අනම්ය පතිපත්තියක සිටියා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ බලපත State Pharmaceuticals 

Corporation එෙක් ඉල්ලීම පරිදි නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ගිය 
වතාවට වඩා අඩුෙවන් තමයි නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් නැතත් පසුව ෙහෝ ඒ 

බලපත 353 කාටද දුන්ෙන් කියලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. මම දන්නවා ෙම් ෙමොෙහො ෙත් ඉල්ලන එක සාධාරණ 
නැහැ කියලා. එතෙකොට ඒ පිළිබඳ විස්තර රටට දැන ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් මාසෙය් 19වැනිදා රැස්වීම් පටන් ගන්න ෙපර මම 

ඔබතුමාට ඒ විස්තර ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය 

මම අහනවා. ඉල්ලා සිටි සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අමතරව අහන්න 
තව ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ෙමතැන ඒ පශ්නය අහලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා, සුරාසලකට බලපතයක් ලබා දීෙම් අදාළ 
මූලික නීතිරීති සියල්ලම උල්ලංඝනය කරලා supermarkets සඳහා 
සුරා බලපත ලබා දීෙම් පතිපත්තියක් තිබුණා. එම පතිපත්තිය 
තවදුරටත් එ ෙසේම තිෙබනවාද? ඒ යටෙත් ඔබතුමන්ලා කටයුතු 
කරලා තිෙබනවාද? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමා, අපට ෙපෙනනවා, තැබෑරුම් තිෙබන 

යම් යම් ස්ථාන supermarketsවලට පරිවර්තනය කරන්න හදනවා 
කියලා. අපි දැක්කා, අවුරුදු තුනක්, හතරක් ගියාට පසුව යම් 
විධියකින් බලහත්කාරෙයන් හරි මුදල් ෙගවලා,- රුපියල් මිලියන 
15ක්, 20ක් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙගවලා,- තමන්ෙග් නමට හරවන්න 
හදනවා. නමුත්, අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් අලුත් අය වැය 
තුළින් තැබෑරුමක් තිෙබන ස්ථානයක් supermarket එකකට 
ෙවනස් කරන්න අවශ්ය නම්, සුරාබදු ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 15ක බද්දක් ෙගවන්න 
අවශ්යයි.  

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බද්දට අමතරව ගරු ඇමතිතුමා, මූලික නීතිරීති කිහිපයකුත් 

තිෙබනවාෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සමහර තැන්වල තැබෑරුම වහලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ supermarket 

එක ඇතුළට ඒක ෙග්නවා. එතෙකොට අලුතින් ආරම්භ කිරීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති වන්ෙන් එක තැෙනක 
සිට තවත් තැනකට ආෙද්ශ කිරීමක්. අපිට ෙපනුණා, ෙම්ක 
වකශීලීව ඒ අයට රුපියල් මිලියන 15ක් දීලා ෙවනස් කරන බව. 
එමඟින් රජයට ලැෙබන ආදායම අඩුවීම නිසා අපි ඒක රජෙය් 
ආදායමට ගත්තා. එම නිසා මින් පසුව යම් තැෙනක නමක් ෙවනස් 
කරනවා නම්, රුපියල් මිලියන 15ක් සුරාබදු ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙබෞද්ධ මහා 

සම්ෙම්ලනෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කරන ෙකෙනක් නිසා 
මම හිතනවා, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්ත් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අවශ්යයි කියලා. හැබැයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි, පාසලක් ඉදිරිපිටට ෙහෝ පන්සලක්, ෙද්වස්ථානයක් 
අසලට හිතා මතා සුරා සැලක් ෙගනයන්න අවශ්යයි නම්, කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් හරි ෙගොඩනැඟිල්ලක් අරෙගන supermarket 
එකකට licence එක ගන්නා එකයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ඒක ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒක කිසිෙසේත්ම 

ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් supermarkets වැඩිෙයන්ම ඇති වුෙණ් ගරු 
මන්තීතුමා ෙනොදන්නවා වුණාට ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන 
කාලෙය්දීයි. එෙහම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙනොදැනුවත්වයි. 
ෙමොකද, ඒක ෙවළඳාමට අවශ්ය ෙලස දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
ඔක්ෙතෝම්බර් මාසය වන විට supermarkets 158ක් විතර වැඩි 
ෙවලා තිබුණා. ඒක මම දන්නා කාරණයක්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හැබැයි, අර නීතිරීති යටෙත් නම්, ඒක ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් 

නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. නමුත් අර නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් 
supermarket ෙල්බල් එකට මුවා ෙවලා ඒක කරන්න ෙදන්න එපා 
කියලායි අපි කියන්ෙන්.  

2275 2276 



2015 ෙදසැම්බර් 16 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ සංකල්පය අපි ෙගන එනවා. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් ආදායෙම් ෙපනු ෙණ් නැති ෙදයක් මම ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සුරා බදු ආදායම 
වූෙය් රුපියල් මිලියන 2,000යි. ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් සුරා 
බදු ආදායම මාසයකට රුපියල් මිලියන 11,800යි. සියයට 6 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, ethanol 
licences දීලා තිෙබනවා කියලා. කිසිෙසේත්ම එෙහම දීලා නැහැ. 
ෙමෙතක් කල් සිරස්තලවල ඇවිල්ලා නැහැ "ඔන්න, එතෙනෝල් 
එළියට ආවා" කියලා. ෙමොකද, අපි ඉතා ඕනෑකමින් ෙම් පශ්නය 
පසුපස ගිහිල්ලා ෙම්ක නැති කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගමැතිතුමාත් මූලික ෙවලා කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ෙදපළ ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් විශාල 

කාලයක් ලබා ගත්තා. අතුරු පශ්න 4ක් විතර ඇසුවා. ගරු 
ඇමතිතුමා පුළුල්ව ඒවා ෙත්රුම් කරලා දුන්නා.   

මීළඟට, පශ්න අංක 5-226/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මූලාසනෙය් 

සිටින අවස්ථාවකදී ෙම් පශ්නය අහන්න ලැබීම පිළිබඳව  සතුටු 
ෙවනවා. මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 

දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නිලවරණය ළඟයි ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම කරන්න 

එපා. ෙම් පශ්නය නිලවරණයටත් බලපාන පශ්නයක්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් නිලවරණය සඳහා නාම ෙයෝජනා 

කැඳවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ සාමාජිකයන්ටත්, මන්තීවරුන් 
හැටියට අපටත් අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත 

ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා දැන ගන්න. ඒ දැන ගැනීම ෙවනුෙවන් 
නවින් දිසානායක හිටපු කීඩා අමාත්යතුමා විසින් කමිටුවක් පත් 
කළා. ඒ කමිටුෙව් වාර්තාව දැන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් 
අපි කියන්ෙන්, කරුණාකරලා ඒ වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියන එකයි. ෙමොකද නිලවරණයක් ආසන්නව 
තිබියදී,-  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාව ෙදන එකද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔය පශ්නෙය් ඒක තිෙබනවා. පශ්නෙය් තිෙබනවා, "එම 

කමිටු වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද?" කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
''නැහැ'' කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
''එම කමිටු වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද'' කියලා අහලා 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා පශ්නය කියවලාත් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි, හරි. තිෙබනවා.  කිසි පශ්නයක් නැහැ, මට ඒක ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් පශන්යට උත්තරය ෙදන්න,-[බාධා 
කිරීමක්] ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
ෙම්ක ෙලොකු ෙපොතක්. ෙම්ක ෙපොඩි එකක් ෙනොෙවයි. ඒක නිසා ඒ 
වාර්තාව හරියට කියවලා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඉඩ 
ෙදනවා නම් 19වැනි දා උෙද්ට මට අෙනක් පශ්න අයින් කරලා ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මට පශන්යක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් අතුරු කෑලි ෙකොටස්වලට පිළිතුරු නැතුවාට කමක් නැහැ. 

ඒ වාර්තාෙව් අඩංගු ෙමොනවාද කියන එක ගැන පශ්න අසා 
තිෙබනවා ෙන්. ඒවා ගැන කියන්න කාලයක් ගන්නවා නම් 
ඔබතුමා කාලය ගන්න. හැබැයි ඒ වාර්තාව සභාගත කරන්න. 
ඒෙකන් පැන නඟින පශ්න අපි පස්ෙසේ අහන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය අෙප් අතට ආෙව් දැනට දවස් 

කිහිපයකට කලින්. ඒ නිසා අෙප් නිලධාරින් ඊෙය් මට කිව්වා, 
"සර්, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න කල් ගන්න" කියලා. 19වැනි 
දා ෙවන කල් ඔබතුමා මට කාලය ෙදනවා නම් මම අද ගිහිල්ලා 
ඔබතුමාට අවශ්ය පිළිතුරු ෙදන්න කටයුතු සූදානම් කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක්ද 19වැනි දා ඒක ගන්න තිෙබන කමෙව්දය? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
19වැනි දා ෙදන්න පුළුවන් නම් මම උත්තර ෙදන්න සූදානම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට පුළුවන් වන්ෙන්,-  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අමාත්යාංශ පකාශයක් යටෙත් ෙම් පශ්නයට උත්තරය දීලා ඒ 

වාර්තාව සභාගත කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට එකඟයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට පශ්නයක් නැහැ. මට ඊෙය්යි ෙම්ක හම්බ වුෙණ්. ෙම් 

වාර්තාව ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා කල් ගන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාව සකස් කෙළේ 

මෙග් කාලෙය්. ඊට පසුව අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා 
පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමාට ඒක නිල වශෙයන් ඒ කමිටුව ලබා 
දුන්නා. මම දන්නා තරමට ෙම් වාර්තාව තවම නිල වශෙයන් 

ජනතාවට දීලා නැහැ. ෙම් වාර්තාව ගැන ෙතොරතුරු සමහර මාධ්ය 
හරහා ජනතාව අතරට ආවා. නමුත් නිල වශෙයන් ෙම් වාර්තාව  
ජනතාව අතට තවම ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක එෙලසම කළ යුතුයි 
කියන එක මා තරෙය් විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක කිකට් පාලක මණ්ඩලය ට 

ෙයොමු කළාය කියා කිව්වා ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 

කාරණා එක පාරටම ජනතාවට ෙදන එක ෙනොෙවයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට අප ගත යුතු පියවර ගණනාවක් තිෙබනවා. 
අමාත්යාංශයක් විධියට අප ගත යුතු පතිපත්තිමය තීන්දු 
ගණනාවක් පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙව් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට කිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ගත යුතු තීන්දු ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  ෙම්වා කරන්ෙන් නැතිව එක පාරටම ෙම් වාර්තාව 
පුවත් පත්වලට නිකුත් කිරීම ෙහෝ ජනතාව අතට පත් කිරීම 
ෙනොෙවයි ෙන්, වැදගත් වන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 19වැනි දා උදෑසන ෙම් ගැන 

පකාශයක් කරනවා ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වගකීමක් තිෙබන ඇමතිවරෙයක් හැටියට මට එ ෙහම එක 

පාරමට ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මා සූදානම් 
ෙම් පශ්නවලට උත්තරයක් දීලා, ඒ වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරන්න. ෙම්වාට ගන්න තිෙබන සමහර පියවරවල් ෙම් 
තුළ ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. සමහර ඒවා ෙයෝජනා කර නැහැ. 
අපට ඕනෑ නම් එක පාරටම ගිහින් ෙම් වාර්තාව ජනතාවට අතට 
පත් කළා කියා පසිද්ධියක් ෙදන්න පුළුවන්. අප හැම දාම, 
"අරයාට, ෙමයාට විරුද්ධව ෙචෝදනා කරමින් ෙමයා ෙහොරා, අරයා 
මංෙකොල්ලකාරයා" කිය කියා සිටියා මිසක් ඒ එක්ෙකෙනක්වත් 
ෙහොයා ගත්ෙත් නැහැ. අන්තිමට තවත් ෙකෙනකුට මඩ ගහන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම්ෙකන් වන්ෙන්. ෙකෙනකුට විරුද්ධව ෙචෝදනා 
තිෙබනවා නම් ඒ  ෙචෝදනා විමර්ශනය කරලා, ඔහු ෙහොෙරක් ෙහෝ 
මංෙකොල්ලකාරෙයක් කියා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔහුට විරුද්ධව අප කටයුතු කරනවා. ඒ ගැන 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුවත් රකින්න මට වුවමනාවක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 19වැනි දා උදෑසන ඒ ගැන 

පකාශයක් කරනවා ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි පෙව්ශය ඉතා 

ෙහොඳයි;  19වැනි දා පකාශයක් කරලා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා 
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කියන එක. හැබැයි, ඊළඟට කිව්වා ෙන්, "අරයා ෙහොරා, ෙමයා 
ෙහොරා කිය  කියා නිකම් අරවා-ෙම්වා කියන්න බැහැ" කියලා. ඒවා 
සාධාරණ නැහැ. ෙමොකද,  යම් ස්වාධීන කමිටුවක් අමාත්යවරයා 
විසින් පත් කළා. ඒ කමිටුව විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා දැන ගන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අපට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් 
අඩංගු කරුණු -කවුද ෙහොරා, ෙහොරකම් ෙනොකෙළේ කවුද කියන 
ඒවා- අපට අදාළ නැහැ. අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
වාර්තාවට පදනම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා දැනගන්න 
විතරයි.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා ෙන්. 

 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අහන නිසා 

මම ෙම් කාරණා පැහැදිලි කරන්න එපා යැ. නැත්නම් හිතන්ෙන් 
මම ෙම් ෙද්වල් වහන්න හදනවා කියා ෙන්. මට කිසි ෙදයක් 
හංගන්න වුවමනාවක් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වහන්නත් එපා ඉතින්. 
 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පසු ගිය කාල වකවානුෙව් පැහැදිලිවම කිකට් පාලක 

මණ්ඩලය තුළ දූෂණ, වංචා විශාල පමාණයක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා ෙහොයාගන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් අප හදාගන්ෙන් නැතිව, එක පාරටම ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. මම ඒකයි 
කල්පනා කෙළේ. ෙම් සඳහා කරන්න ඕනෑ කටයුතු ටික අප 
අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒකට හැමෙදනාම එකඟයි. 
 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අප දන්නවා ෙන්, SriLankan Airlines ආයතනය හැදුවා ලක්ෂ 

හැත්තෑගණනක එකක්. අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? කවුද 
ෙහොයාෙගන තිෙබන්ෙන්? ඒක තමයි කියන්ෙන්. අප ඒකට අවශ්ය 
කරන කටයුතු ටික කරමු. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා බය ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] ෙහොරු රකින්ෙන් 
නැහැ. එච්චරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂ හැරගැණුම් හිමිකම් සහ සෛ්වරීත්ව 
බැඳුම්කර: විසත්ර 

விேசட எ ப்பன  உாிைமகள் மற் ம் இைறைம 
றிகள்: விபரம் 

SPECIAL DRAWING RIGHTS AND SOVEREIGN BONDS : 
DETAILS 
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6.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

 මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන්, වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා 
වාර්ෂිකව හිමිකර ෙගන තිබූ විෙශේෂ හැරගැණුම් හිමිකම් 
(වි.හැ.හි / SDR) පමාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙශේෂ හැරගැණුම් අයිතිවාසිකම්, රට සතු විෙද්ශ 
සංචිතෙයහි ෙකොටසක් ෙලස සැලෙකන අයුරින් ශී 
ලංකාව විසින් ලබා ගන්නා විෙද්ශීය ණය, විෙද්ශ 
සංචිතවල ෙකොටසක් ෙලස සලකනු ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා කාලයට අදාළව 
විෙද්ශීය ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් සහ 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලහි සමීපසථ් ණය 
පහසුකම් සඳහා වන ෙගවීම්, රට සතු විෙද්ශ සංචිත 
ෙකෙරහි ඇති කළ බලපෑම;  

 (ii) 2000 වර්ෂෙයන් පසු ශී ලංකාව ෙමෙතක් නිකුත් 
කරන ලද ජාත්යන්තර සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර 
පමාණය, ඒවාෙය් ෙපොලී අනුපාතය සහ 
ඵලදායීත්වය; 

 (iii) සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව විෙද්ශ සංචිත 
ෙකෙරහි ඇති කළ බලපෑම;   

 වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා 
සභාගත කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) சர்வேதச நாணய நிதியத்தி ந் , 2000ஆம் ஆண்  
தல் 2014ஆம் ஆண் வைர வ டாந்தம் உாித்தாகக் 

ெகாள்ளப்பட்ட வி.எ.உ. (SDR) அள  வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) விேசட எ ப்பன க் கணக்கு உாிைம, 
நாட் ற்குாிய ெவளிநாட்  ஒ க்குகளின் ஒ  
பகுதியாகக் க தப்ப கின்றவா , இலங்ைக 
யினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் ெவளிநாட் க் 
கடன்கள், ெவளிநாட்  ஒ க்குகளின் ஒ  
பகுதியாகக் க தப்ப கின்றதா; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன்? 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2000ஆம் ஆண்  தல் 2014ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதிக்கு ஏற் ைடயவா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட, ெவளிநாட்  கடன் பணிக்  
ெகா ப்பன கள் மற் ம் சர்வேதச நாணய 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிதியத்தின் ைணநிைலக் கடன் வசதிக க் 
கான ெகா ப்பன கள், நாட் ன் ெவளிநாட்  
ஒ க்குகளின்மீ  ஏற்ப த்திய  தாக்கம்  யா ; 

 (ii) 2000ஆம் ஆண் ன் பின்னர் இலங்ைக 
இ வைர வழங்கிய சர்வேதச இைறைம 

றிகளின் அள , அவற்றின் வட்  தம் 
மற் ம் விைனத்திறன்  யா ; 

 (iii) இைறைம றிகளின் வழங்கல் ெவளிநாட்  
ஒ க்குகளின் மீ  ஏற்ப த்திய  தாக்கம்  யா ; 

 என்பைத வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance:  
 

(a) Will he inform this House the annual entitlement 
of the Special Drawing Rights (SDR) of the 
International Monetary Fund from the year 2000 
to 2014, separately, on per year basis? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether the foreign loans that Sri Lanka 
obtained are considered as a component of 
the foreign reserves, in the same way the 
Special Drawing Rights are considered as a 
component of the country’s foreign reserve; 
and 

 (ii)  if not, why? 

(c) Will he table separately, on per year basis - 

 (i)  the impact of the foreign debt services 
payments and the standby loan facility 
payments of International Monetary Fund 
on the country’s foreign reserves in respect 
of the years 2000 - 2014; 

 (ii) the amount of sovereign bonds issued by Sri 
Lanka after year 2000 and upto now, their 
interest rates and the impact; and 

 (iii)  the impact of the issuance of sovereign 
bonds on foreign reserves? 

(d) If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
 (අ)   අදාළ වගුව මා සභාගත* කරනවා. 
(ආ) (i) මහ බැංකුෙව් සංචිත වත්කම් තත්ත්වෙයහි 

ෙකොටසක් ෙලස විෙශේෂ ගැනුම් හිමිකම් දැරීම් 
සැලෙකන අයුරින්ම රජය සහ ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් ලබා ගන්නා විෙද්ශ ණයවල 
මූල්යමය ෙකොටස දළ නිල සංචිත යටෙත් අඩංගු 
ෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) රෙටහි සංචිත තත්ත්වය ෙයොදා ගනිමින් විෙද්ශීය 
ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙලහි සමීපසථ් ණය පහසුකම් සඳහා වන 
ෙගවීම් සිදු කරනු ලබයි. 

  ගරු මන්තීතුමනි, (ඇ) (ii)හි පිළිතුරට අදාළ      
වගුව පිටු එකහමාරක් තිෙබනවා. එය ඉදිරිපත් 
කරන්නද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත 

කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
       (ii)   අදාළ වගු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 

සඳහා සභාගත* කරනවා. 
      (iii)   සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුෙවන් ලැෙබන මුදල් 

රෙටහි සංචිත තත්ත්වය ඉහළ දමයි. උදාහරණයක් 
ෙලස, 2015 ඔක්ෙතෝබර් අවසානෙය්දී එ.ජ. 
ෙඩොලර් බිලියන1.5ක වටිනාකමින් යුත් නවවන 
ජාත්යන්තර සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුෙවන් 
ලද මුදල් දළ නිල සංචිත තවදුරටත් වර්ධනය වීම 
සඳහා දායක විය. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද  වගු: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட நிரல்: 
   Charts tabled: 

 
සංඛ්යා සටහන 1: ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් වි.ගැ.හි. දැරීම් සහ ෙවන් 

කිරීම් 
     වි.ගැ.හි. 

 
මූලාශය: ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 

දිනය වි.ගැ.හි. දැරීම් වි.ගැ.හි.  ෙවන් 
කිරීම් 

2015 ෙනොවැම්බර් 30 4,860,327 395,460,206 

2014 ෙදසැම්බර් 31 6,319,760 395,460,206 

013 ෙදසැම්බර් 31 10,092,509 395,460,206 

2012 ෙදසැම්බර් 31 2,515,587 395,460,206 

2011 ෙදසැම්බර් 31 2,871,358 395,460,206 

2010 ෙදසැම්බර් 31 1,598,427 395,460,206 

2009 ෙදසැම්බර් 31 12,796,607 395,460,206 

2008 ෙදසැම්බර් 31 1,267,333 70,868,000 

2007 ෙදසැම්බර් 31 4,308,237 70,868,000 

2006 ෙදසැම්බර් 31 1,800,694 70,868,000 
2005 ෙදසැම්බර් 31 1,059,139 70,868,000 
2004 ෙදසැම්බර් 31 120,275 70,868,000 

2003 ෙදසැම්බර් 31 416,080 70,868,000 

2002 ෙදසැම්බර් 31 1,723,383 70.868,000 

2001 ෙදසැම්බර් 31 680,259 70,868,000 

2000 ෙදසැම්බර් 31 308,611 70,868,000 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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2 සංඛ්යා සටහන: ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ජාත්යන්තර සංචිතය අෙප් රෙට් විනිමය අනුපාතය 
ස්ථාවර කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ජීවන වියදම, භාණ්ඩ මිල තීරණය 
කරන්නත් අතිශයින් වැදගත් ෙවනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල 
ෙගවුම් ෙශේෂෙය් උග අර්බුදයක් තිෙබන බව ඔබතුමාට වාර්තා 
කරලා තිෙබනවාද? ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදය යටෙත් ඔවුන් සඳහන් 
කරන්ෙන් ෙමෙසේයි.  An article titled “Research house gives 
gloomy outlook for economy in 2016” published in the 
“Daily Mirror” of 14.12.2015 states, I quote: 

 
“  ·      Economy to slow down to 5.9% 
    ·      Budget deficit to reach 8% of GDP 
    ·      Interest rates to rise over 200bp 
    ·      Inflation to reach above 7% 
    ·      Rupee to collapse to 154/US $” 

 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එයට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එවැනි තත්ත්වයක් තුළ එෙහම- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා එය පැහැදිලි කරන්න. 

   
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, asking his first Supplementary 

Question, the Hon. Member quoted from an article in the 

“Daily Mirror”, which refers not to an IMF report, but 
apparently to a report from somewhere else. It basically 
tries to show the economy as gloomy, but we must say 
that there is no such thing at all. The balance of payments 
is strong.   

The world economy is experiencing a turbulence 
because both China and India have devalued their 
currency and I am informed that China is looking at 
devaluing it again owing to the fact that the Yuan is going 
to come under the Basket of Currencies. So, we do not 
know, as a result, what the external turbulences would be. 
But, as of this moment, we are not dictated by IMF 
policies. We will pursue what the Government of Sri 
Lanka deemed fit or thinks best for the citizens of our 
country.   

So, at this moment, the particular devaluation process 
has nothing to do with dictates of the IMF, because we 
have not taken a single cent from them. The only 
important thing is, we have to be realistic about the 
external threats: threats by the ISIS and so on. We are 
very conscious of these facts and we will ensure that 
everything is looked after. You could see that there is an 
inflow of Dollars after the Budget as we wanted foreign 
remittances to come in. We are encouraging them to bring 
their deposits into our country, on which we entertain 
about a 2 per cent return and we see a positive trend 
taking place.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියා තිෙබනවා, "අප ඉදිරිපත් කළ 

අය වැෙයන් පසුව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල භීතියට පත් වී 
ෙනොෙයක් පකාශ කර තිෙබ්. එවන් පකාශ කිරීම ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල කටයුතු කරන ආකාරයට වඩා ෙවනස් ස්වරූපෙයන් 
කටයුතු කිරීමකි. එය අනුමත කළ හැකි ෙහෝ පිළිගත ෙනොහැකි 
තත්ත්වයකි. ෙම් අයට එක්වරම ෙමෙලස කටයුතු කිරීමට 
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් ෙකෙසේද?" කියලා. ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා වශෙයන් දැන් ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනෑ- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම පශ්නය දන්නවා. උත්තරය ෙදන්නම්.  ඔබතුමා පකාශ 

කෙළේ- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා කිව්වාට balance of payments හිඟය පියවන්න 

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල නැතුව බැහැ ෙන්. ෙමොකද, ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල- 
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වර්ෂය 

නිකුත් කළ 
පමාණය 

(එ.ජ.ෙඩොලර් 
මිලියන) 

ෙපොලී අනුපාතය (%) 

2007  500 8.25 (2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී කල් 
පිරුණි) 

2009  500 7.40 (2015 ජනවාරි මාසෙය්දී කල් 
පිරුණි) 

2010  1,000 6.25 (2020 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී කල් 
පිරීමට නියමිතය) 

2011 1,000 6.25 (2021 ජූලි මාසෙය්දී කල් පිරීමට 
නියමිතය) 

2012 1,000 5.87 (2022 ජූලි මාසෙය්දී කල් පිරීමට 
නියමිතය) 

2014 
ජනවාරි 

1,000 6.00 (2019 ජනවාරි මාසෙය්දී කල් පිරීමට 
නියමිතය) 

2014 
අෙපේල් 

 500 5.12  (2019 අෙපේල්  මාසෙය්දී කල් 
පිරීමට නියමිතය) 

2015 
ජනවාරි 

 650 6.12 (2025 ජූනි මාසෙය්දී කල් පිරීමට 
නියමිතය) 

2015ඔක්
ෙතෝබර් 

 1,500 6.85 (2025 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී කල් 
පිරීමට නියමිතය. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා ෙන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ෙදවැනි අතුරු පශ්නයමද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟෙය් කිසි පශ්නයක් නැහැ. අපි ෙපන්නුවා ෙන්, 

එය 2,800ක් තිෙබනවා කියලා. කිසි පශ්නයක් නැහැ. අපට පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය්. අෙප් අපනයන අඩු ෙවලා ආනයන 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආනයනත් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාග්ධන 
වියදම්වලට. ඒක එච්චර භයානකකාරී තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ෙබොෙහොම සාර්ථකව 2,400ට අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්දට වැඩිය සියයට 10ක් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙශේෂය නිවැරදි 
කරන ගන්න. ඒ සඳහා අපි කටයුතු කර ෙගන යන තත්ත්වයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ආනයන අඩු කරලා අපනයනය 
දිරි ගන්වන ස්වරූපයක් අපි අනුගමනය කර තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ෙදවනවර 
කියවීම ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ තුෙනන් ෙදකකින් සම්මත වුණා 
ෙන්, පළමුවන ෙකොටස. ඒ සම්මත වුණාට පස්ෙසේ දැන් ෙම් ඇති 
වන ෙවනස්කම් යට ෙත්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අය වැය සම්මත වුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සම්මත කළා. එතෙකොට අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා ඊෙය් ෙම් 

ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාත් සමඟ ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන අය වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙදකම ෙවනස් වනවා. එෙසේ 
ෙවනස් වුණාට පස්ෙසේ අය වැය පරතරය ෙවනස් වනවා. අපි ෙම් 
මුළු කාලයම සාකච්ඡා කරන්ෙන් අය වැය පිළිබඳව. රජෙය් මහ 
ජනතාවෙග් ආදායම හා වියදම, එය පියවන ආකාරය, පියවීම 
තුළින් ඇති වන පතිඵලය ගැන. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සම්පූර්ණෙයන් සංෙශෝධනය කළාම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා, පශ්නය පැහැදිලියි. 

ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදනවාද? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අපට කියනවාද, ෙකොපමණකින් 

අය ෙවනස් ෙවලාද, වැය ෙවනස් ෙවලාද, අය වැය  පරතරය 
ෙවනස් ෙවලාද, එය පියවන ආකාරය හා ෙකොයි ආකාරයට 
ෙවනස් ෙවනවාද කියලා. 19වැනිදාට කලින් ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරන පධාන 
වගකීම. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
.ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පශ්නයට 

උත්තරය ෙම්කයි. 

ගරු මන්තීතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙනොෙයක් 
ෙයෝජනා එනවා. අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, මන්තීවරු 
සියලුෙදනා ඉදිරිපත් කරන අදහස් උපෙයෝගි කර ෙගනයි. ෙම් අය 
වැය ගෙල් ෙකොටලා තිෙබන අය වැයක් ෙනොෙවයි. මෙග් 
අගමැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි 
නම් එෙහනම් කවුද ෙගෙනන්ෙන්? විපක්ෂ නායක යාද 
ෙගෙනන්ෙන්? නැහැ. අපි නම්යශීලීව කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා 
වුණත් අන්තවාදීව නැතිව, රටට  ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන් 
අදහසක් ෙගෙනනවා නම් අපි ඒ අදහස ෙම් ෙමොෙහොෙත් වුණත් 
අය වැයට එකතු කරන්නම්. ජනාධිපතිතුමා සුරා බදු 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු හතරක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ කාරණා 
පිළිෙගන තිෙබනවා. එය ආදායම වැඩි වීමක්. එෙහම නැතිව 
ආදායම අඩුවීමක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා ෙයෝජනා 
හතරක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන මම 
කියන්නම්. අගමැතිතුමා ෙයෝජනා හතරක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා හතර ෙමොනවාද? බස්වලට පාවිචිචි කරන 
3,500ක වැඩි වීම, -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා 

ෙන්ද? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට කමක් නැහැ. නැත්නම් කියාවි අපි පැනලා ගියාය කියලා. 

ෙම් ෙවනුෙවන් උත්තර ෙදන්න අපි සූදානම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අවසාන අවස්ථාව ෙනොෙවයි ෙන්. තව දවස් තිෙබනවා 

ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙල්කම්වරු හදලා තිෙබන අය වැයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ෙගනැල්ලා  කිෙයව්ෙව් නැහැ. ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් උපෙයෝගී කරෙගන, මාස පහක් කථා කරලා, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න පුළුවන් අය වැයක් තමයි අපි 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැෙයන් ආදායම අඩු 
ෙවනවා නම්, - [බාධා කිරීමක්] ඒකට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 

2287 2288 



2015 ෙදසැම්බර් 16 

අපට ෙපෙනන විධියට රුපියල් මිලියන 7,000ක විතර ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 7,000 අපි ෙකොෙහොමද ලබා 
ගන්ෙන් කියලා අපි 19වැනිදා ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිදසුනක් වශෙයන් කියන්න පුළුවන්, ෙම් කාරණය. GMOA 

එෙකන් යම් ෙකොටසක් විතරයි ෙම් ඉල්ලීම ඉල්ලන්ෙන්. 2,000ක 
විතර පිරිසක් එෙහම ඉල්ලනවා නම් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. සල්ලි නැතිව, GMOA එෙක් ෙදොස්තරවරුන් ෙමෙහම 
permit එකක් ඉල්ලනවා නම්, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙරෝහලක් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල අරෙගන අපි ඒ permits ටික ලබා 
ෙදන්නම්. එච්චරයි. අපි සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල් 
අඩු කරන්ෙන් නැහැ. සහනාධාර ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල අඩු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වායින් ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් වන 
විධියට අපි කටයුතු කරනවා. ආදායම වැඩි වන ආකාරය අපි 
ෙපන්වන්නම්. 

 
හුලංදාව වතු යාෙය් ජීවත් වන ජනතාව:  

මූලික පහසුකම් 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර දිසත් කි්කෙය්, අකුරැස්ස ප ෙද්ශෙය් හුලංදාව 
වතු යාය ආශ තිව ජීවත් වන ජනතාවට අවම මූලික 
පහසුකම්වත් ෙනොමැති බවත්;  

 (ii) එම නිසා එම ජනතාව දැඩි අපහසුතාවන්ට මුහුණ 
ෙදන බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හුලංදාව වතු යාෙය් ජල, මාර්ග, නිවාස හා ෙසෞඛ්ය 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ  නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; කවර දිනයක 
සිටද;    

 (iii) ඒ සඳහා වැය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் அக்குரஸ்ஸ 
பிரேதசத்தில் ஹுலந்தாவ ெப ந்ேதாட்டத்ைத 
அண்மித்  வசிக்கின்ற மக்க க்கு குைறந்தபட்ச 
அ ப்பைட வசதிகேள ம் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக இந்த மக்கள் ெப ம் சிரமங் 
க க்கு கம்ெகா க்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஹுலந்தாவ ெப ந்ேதாட்டத்தில் நீர், தி,  
மற் ம் சுகாதார வசதிகைள ேமம்ப த் வதற் 
கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; எத்திகதியி ந்  
என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்ெகன ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Hill Country New Villages, 
Infrastructure and Community Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the people living in the Hulandawa Estate in 
Akuressa area in Matara District do not 
receive even the basic facilities; and 

 (ii) the aforesaid people face severe difficulties 
due to that reason? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to improve the 
water, road, housing and health facilities in 
Hulandawa Estate; 

 (ii) if so, the manner it will be done; the date it 
will be commenced on; and 

 (iii) the amount of money expected to be spent 
on that? 

(c) If  not, why? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Palany Thigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
(அ) (i) இம்மக்க க்குக் குைறந்தபட்ச அ ப்பைட 

வசதிகள் இல்ைலெயன்ப  100 தம் 
உண்ைமயில்ைல.  

 (ii) ைமயாக சகல அத்தியாவசியத் ேதைவக ம் 
ரணப்ப த்தாவி ம் அம்மக்களின் அ ப் 

பைட வசதிகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன.  

(ஆ) (i) ஆம். 
 (ii) ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  வாழ்கின்ற மக்களின் 

வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்காகப் 
பத்தாண்  ேதசிய ெசயற்றிட்டத்தின்கீழ் ேதைவ 
யான வசதிகைள அபிவி த்திெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . 2016ஆம் 
ஆண்  தல் இத்திட்டங்கைள நைட ைறப் 
ப த்த எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) 2016ஆம் ஆண்  தல் ஒ க்கப்ப ம் வர  
ெசல த்திட்ட நிதியில் ெசலவிடப்ப ம். 
இ வைர மதிப்பீ கள் கிைடக்கப்ெபறாைமயி 
னால் இந்ேநரத்தில் ல் யமாகத் ெதாைகையக் 
குறிப்பிட யா ள்ள . எவ்வாறாயி ம், இ  
ெதாடர்பாக ன் ாிைம வழங்கி நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம்.  

(இ)  ெபா ந்தா . 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කාලය ඉතුරු කර ෙදන්න 

ඕනෑ නිසා මම අතුරු පශ්න ෙදකකට  සීමා ෙවනවා. මෙග් 
අකුරැස්ස මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් හුලංදාව පෙද්ශයට අයිති 
තිලකපුර ගම්මානෙය් ජනතාවෙග් සැබෑ පශ්නයක් තමයි මම අද 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය හැටියට අහන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් පළමුවන 
ගැටලුව, ඒ අයට ලැබුණු ගිලන් රථය ඒ අයට ෙදන්ෙන් නැතිකම. 
ඒ ගිලන් රථය ෙවන අය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ නිෙවස්වල  
හිමිකරුවන්ට ඔප්පු නැහැ. ෙමවැනි ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා. 
අකුරැස්ස මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් හුලංදාව වතුයාය ආශිතව 
පමණක් ෙනොව, ෙදනියාය මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය්ත්, හක්මණ 
මැතිවරණ බල  පෙද්ශෙය්ත් වතු ආශිතව ජීවත් වන ෙදමළ 
ජනතාවට දැඩි දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. වතු නායකයින් ෙම් පශ්න ගැන  ෙහොයන්ෙන්ත් නැහැ. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාල ෙය් ෙම් පශ්න ගැන බැලුෙව්ත් නැහැ. 

නුවරඑළිය, රත්නපුර, මහනුවර, බදුල්ල සහ මාතෙල් 
දිස්තික්කවලට අමතරව ඔබතුමාට ඡන්ද නැති වුණත් මාතර 
දිස්තික්කෙය් සහ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වතු ආශිතව ජීවත් වන 
අහිංසක ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නවලට මැදිහත් වන්න ඔබතුමා 
සූදානම්ද? එෙහම මැදිහත් වන්න 2016ට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මාතර, 

ෙදනියාය වත්ත ගැන විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් පශ්න තිෙබන්ෙන්. 
වතු ජනතාව ඔක්ෙකොටම පශ්න තිෙබනවා. අද බැලුෙවොත් 
කම්කරුවන්ට වැටුප් සම්බන්ධව ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. මම ෙම් ඇමති ධුරය භාර ෙගන මාස 
තුනයි. මම හිතන විධියට ෙම් සියලුම පශ්නවලට වගකියන්න   
ඕනෑ හිටපු ඇමතිවරුයි. අය වැය විවාදෙයන් පස්ෙසේ ෙම්  
සම්බන්ධෙයන් අදාළ ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරලා ජනතාවෙග් 
ඒ පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ෙහොඳ පෙව්ශයක් දුන්නා. මම ඔබතුමාට 
කියනවා, දවස් කිහිපයක් ෙයොදා ෙගන ගාල්ල, මාතර දිස්තික්කවල 
වතු පෙද්ශවලට එන්නය කියලා. ඒ විධියට අපිත් එක්ක -ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයොත් එක්ක - ගිෙයොත් ෙම් පශ්න දකීවි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ෙම් වතු ආශිතව බරපතළ පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් 
තමයි ජාතික හැඳුනුම්පත පිළිබඳ පශ්නය. ෙදවැනි එක උප්පැන්න 

සහතිකය පිළිබඳ පශ්නය. ෙම් පශ්න ෙදක නිසා ඒ අයට කිසි 
ෙදයක් කර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඇතැම් ගාම නිලධාරින්ෙග් 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් ෙවන්නත් ෙම් ෙදමළ ජනතාවට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් 
මැදිහත්වීම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා කියන පශ්නය  මම සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිගන්නවා. 

ෙමොකද, අද ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස ගත්ෙතොත් අපට ගාම 
නිලධාරින් ටික ෙදනායි ඉන්ෙන්. ෙබොගවන්තලාෙව් පුද්ගලයන් 
10,000ක් ඉන්නවා. එක ගාම නිලධාරිවරයායි ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් 
පශ්න තිෙබනවා. ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස වැඩි කරන්න කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි දැන් ඉල්ලා තිෙබනවා. අපි ෙදන්නම ඉන්ෙන් 
එක ආණ්ඩුෙව්. ඒ නිසා අපි ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් ජනතාවට 
අවශ්ය ෙද් කරලා ෙදමුයි කියලා මම කියා සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා මම අතුරු පශ්න ෙදකයි 

අහන්ෙන්. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට 

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ෙමතුමා ඉල්ලනවා. 
  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම නම් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු ෙක්. ෙක්. 

පියදාස මන්තීතුමා ඉල්ලනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තුන්වැනි 

අතුරු පශ්නය අහනවාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අහන්ෙන් නැහැයි කිව්ව නිසා 

මම ඉල්ලුවා.  

2291 2292 

[ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඉක්මන් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඒක ඔබතුමාට ෙහොඳයි. මම 

ඔබතුමාටයි ජයගහණය අර ෙගන ෙදන්න හදන්ෙන්. ගරු 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමා දන්නවා වතුකරය සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය 
පහසුකම්, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ජලය ආදී පහසුකම් පළාත් 
පාලන පනත යටතට ආවරණය වන්ෙන් නැහැයි කියලා.  නගර 
සීමාෙව් වත්තක් තිෙබනවා නම් ඒක ආවරණය වන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිෙම්න්තු 
අනු කමිටුවකින් නිර්ෙද්ශයක් කළා, ඒ වගන්තිය ෙවනස් කරලා ඒ 
බලය පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙදන්න කියලා. ඔබතුමා ඒ 
ගැන කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමොකද, පසු ගිය 

ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔබතුමා තමයි ෙම් කාරණයට මැදිහත් ෙවලා 
ෙම් කටයුතු කෙළේ. ඊට පසුව ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණ නිසා කරන්න 
බැරි වුණා.  අපි දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා 
සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා තිෙබනවා. දැන් සිටින 
ඇමතිවරයා Cabinet එකට ෙම් පිළිබඳ ෙයෝජනාව next week 
ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් කටයුත්ත කරන්නම් කියා අපට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 

සභානායකතුමා. 
 
 

වරපසාද  ෙයෝජනා 
சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

තර්ජනාත්මක පකාශයක් කිරීම 
அச்சு த் ம் கூற்ெறான்றிைன ெவளியிடல் 

MAKING A THREATENING STATEMENT 
 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
I move,  

 

“That the question of privilege arising out of the matter raised by 
the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, M.P. on 02nd December, 2015 
in Parliament to the effect that his privileges have been infringed, 
be referred to the Committee on Privileges under Standing Order 
No. 127 of the Parliament.” 

   

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
යූ.එල්.එම්. ෆාරුක් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
.எல்.எம். பா க் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
U.L.M. FAROOK FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"යූ.එල්.එම්.ෆාරුක් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය 02 වැනිදා ම විසින් 

කරන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා දීම 

2293 2294 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව මම ඊෙයත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විමසා සිටියා. අද ඒ 
පිළිතුර ලබා ෙදන බවට ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඊෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එකඟ වුණා. නමුත් ඒ පිළිතුරට ෙමොකක්ද 
වුෙණ්, එය ලබා ෙදනවාද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳ තවම 
කිසිම කරුණක් ඉදිරිපත් කර නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
 (மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඊෙය් 

පකාශයක් කරලා ඒ ගැන එකඟතාවකට පැමිණියා. 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පකාශය කරන්න ඕනෑ 

කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් හරහා කියලා මාව දැනුවත් ෙකරුවා. ඒ 
නිසා අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා එම පකාශය 
ෙහට පකාශයට පත් කරනවා. 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
 (மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්,  ෙමතුමාෙග් දැන 

ගැනීම සඳහා. ගරු ඇමතිවරයා ඒ පකාශය ෙහට ඉදිරිපත් කරාවි.  
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු ඇමතිතුමාට ඒ වාර්තාව කියවන්නයි අවශ්ය ෙවලා 

තිබුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා කිව්වා, "ෙහට 
එය පකාශයට පත් කරනවා" කියලා. 

 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අද පශ්න ඇසීමට වැඩිපුර කාලය 

මිඩංගු ෙවච්ච නිසා  විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක 
සභාවට යාමට ෙපර, ගරු සභානායකතුමනි දිවා ආහාර විෙව්කය 
සඳහා ෙවන් වී ඇති විනාඩි 30ක කාලයත් සභාෙව් කටයුතු සඳහා 
ෙයොදා ගැනීමට ඔබතුමා එකඟද කියා  විමසන්නට කැමැතියි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දිවා ආහාර විෙව්කයක් ෙනොමැතිව සභාෙව් කටයුතු 

පවත්වාෙගන යා යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  සභාව එකඟ ද?  
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016. 

කාරක සභා අවස්ථාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016  

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  

[පගතිය: ෙදසැම්බර් 15] 
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 15] 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee- [Progress: 15th December] 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
123 වන ශීර්ෂය.- නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  243 ,625,000 

 

தைலப்  123.-   டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 243,625,000 
 

HEAD 123.-  MINISTER OF HOUSING AND CONSTRUCTION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 243,625,000 
 

166 වන ශීර්ෂය.- නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 167,150,000 

 

தைலப்  166.- நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 167,150,000 

 
HEAD 166.- MINISTER OF CITY PLANNING AND WATER 

SUPPLY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 167,150,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමු වන උපෙල්ඛනය -ශීර්ෂ 123, 309, 310 සහ 166,  332 

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.30 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා.  

The Hon. I. Charles Nirmalanathan to move the cut.  

 
[ .ப. 10.33] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் 

2295 2296 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 123, 309, 310, 166, 332 ஆகிய 
இலக்கங்க ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின்கீழான 
ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  
மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம் என 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

 
[ .ப. 10.34] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 

நீர் வழங்கல் அைமச்சு மற் ம் டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்திேல ேபசுவைதயிட்  நான் 
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். த ல் டைமப்  
ெதாடர்பாகச் சில விடயங்கைளக் கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைளப் 
ெபா த்தளவில் அதிகளவான டைமப் த் திட்டங்கைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசு ன்ென க்க ேவண் ய ேதைவப்பா  
இ க்கின்ற . 1990ஆம் ஆண்  இரா வ நடவ க்ைககள் 

ன்ென க்கப்பட்டேபா  தமிழ் மக்களின் அதிகளவான 
கள் உைடக்கப்பட்டன.  குறிப்பாகக் கிழக்கு மாகாணத்ைத 

எ த் க்ெகாண்டால், 1990ஆம் ஆண்  அவர்க ைடய 
கள் மற் ம் ெபா ளாதாரங்கள் ற்றி ம் அழிக்கப் 

பட்டன. பின்  அவர்கள் கு வி ேசர்ப்ப ேபால் ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்  கைள ஓரள க்குக் கட் த் தங்கள  
ெபா ளாதாரத்ைத வளப்ப த்திக்ெகாண்  வ ம்ேபா  2007 - 
2008 காலப்பகுதியிேல, குறிப்பாக மட்டக்களப்  
ப வான்கைரப் பகுதியி ள்ள மக்கள் இரா வ 
நடவ க்ைகக்காக எ வான்கைரப் பகுதிக்குக் ெகாண்  
வரப்பட்டனர். பின்னர் எ வான்கைரப் பகுதியி ந்  
ப வான்கைரைய ேநாக்கி பல்குழல் பீரங்கிகள் லம் 
தாக்குதைல நடத்தி அங்கி ந்த அதிகளவான கள் 
உைடக்கப்பட்டன; கால்நைடகள் அழிக்கப்பட்டன.  இவ்வா  
1990ஆம் ஆண் ம் பின்னர் 2007 - 2008 காலப்பகுதியி ம் 

த்த நடவ க்ைகயின்ேபா  அதிகளவான கைள எம  
தமிழ் மக்கள் இழந்தி க்கின்றார்கள்.  "மரேமறி வி ந்தவைன 
மாேடறி மிதித் , மாேடறி மிதித்தவைன யாைன ஏறி 
மிதித்த ேபால"  இந்தத் தமிழ் மக்க ைடய அதிகளவான 

கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த நிைலயில் ட் த் 
திட்டங்கைள வழங்கும்ேபா  இந்த நல்லாட்சி அரசு வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிக க்கு அதிகளவான ட் த் திட்டங்கைள 
வழங்க ேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ட் த் திட்டங்கைள வழங்கும்ேபா  சில 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் யி க்கின்ற . 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல அதிகளவான தமிழ் 
மக்க ைடய காணிகள் இன்  இரா வ காம்களாக 
இ க்கின்றன. அந்த இரா வ காம்க க்குள் அதிகளவான 
மக்க ைடய க ம் காணிக ம் அகப்பட் க்கின்றன.  
கடந்த 30 வ ட காலத்தில் வந்த ட் த் திட்டங்கள், இந்த 
இரா வ காம்கள் அைமந்தி க்கின்ற காணிகளின் 
ெசாந்தக்காரர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. இரா வ 

காம்க க்குள் இ க்கின்ற க க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் 
இன்ன ம் வாடைக களிேல இ க்கிறார்கள். ஆனால், 
அவர்க ைடய களிேல இரா வத்தினர் இ க்கின்றனர்.  
அேதேவைளயில் ட் த் திட்டங்கள் வ ம்ேபா  

காணிகைளக் ேகட்கின்றார்கள். ஆனால், அந்தக் காணிகள் 
இரா வ காம்க க்குள் இ ப்பதால் கடந்த 3 தசாப்த 
காலத்தி ம் அந்த மக்க க்கு ட் த் திட்டம் 
கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, இந்த அரசு ட் த் திட்டங்கைள 

ன்ென க்கும்ேபா  இரா வ காம்கள் இ க்கின்ற 
தனியாாின் கள், காணிகள் என்பன வி விக்கப்பட 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேவைளயில், கடந்த காலங்களில் ட் த் 
திட்டங்கைள வழங்கும்ேபா  பல்ேவ  விதமான 
பாரபட்சங்கள், ஊழல்கள் என்பன இடம்ெபற் ள்ளன. 
குறிப்பாகக் கிராம ேசவகர்கள் உட்படப் பல மட்டங்களிேல 
உள்ள அதிகாாிகள் சிலர் பணத்ைத வாங்கிக்ெகாண்  

கைள வழங்கியி க்கிறார்கள். வறிய நிைலயி ள்ளவர்கள், 
மிக ம் கஷ்டப்பட்ட நிைலயி ள்ளவர்கள், கணவைன 
இழந்தவர்கள் ேபான்ேறார் குறிப்பிட்ட அதிகாாிக க்குப் 
பணத்ைதக் ெகா க்க யாததால் அவர்க க்கு கைளப் 
ெபற யாத நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . எனேவ, 
இவ்வாறான ட் த் திட்டங்கைள வழங்கும்ேபா  அரச 
அதிகாாிகள் இதயசுத்தி டன் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த நல்லாட்சி மலர்ந் ள்ள காலத்தில், ஒ சில 
வாரங்க க்கு ன்  10 bags சீெமந்  வழங்கப்பட்டதில்கூட  
ஊழல் இடம்ெபற்றி க்கின்ற . அவ்வா  வழங்கப்பட்ட 
சீெமந்திைன அதிகாாிகள் தங்க க்குச் சார்பானவர்க க்கு, 
தங்கள  உறவினர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறான நிைலகளால் கடந்தகாலம் ெதாட்  இன் வைர 
எம  மக்கள், அதி ம் குறிப்பாகப் பாதிக்கப்பட்  கைள 
இழந்தி க்கின்ற எம  மக்கள், ெதாடர்ச்சியாகேவ கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாம க்கின்றார்கள். எம  
பகுதிகளி ள்ள கிராமங்கைளக் கடந் ெசல் ம்ேபா  
இவ்வாறி க்கின்ற மக்களின் ட்  நிைலைமகைளப் 
பார்க்கலாம்.   

கணவைன இழந்த ஒ  விதைவத் தாய்கூட 30 
வ டங்களாக அரசாங்கத்திடமி ந்  எவ்வித உதவிைய ம் 
ெபறாமல் இன்ன ம் ஓைலக் கு ைசயில் வாழ்கின்றார். 
இவாின் ட் ேல நாய், ைனகூடத் தங்கா . விஜயரட்ணம் 
விஜயல தா எனப்ப ம் அந்தப் ெபண்ணின் நிைல மிக ம் 
கவைலக்கிடமாக இ க்கின்ற . அவர் 30 வ டங்களாக 
ஓைலக் கு ைசயில் வாழ்ந் வ கின்றார். அ ேபால், ேவ. 
ேயாகராணி என்பவ க்கு 3 பிள்ைளகள் இ க்கின்றார்கள். 
இவர்க ம் இேத நிைலைமயில்தான் காணப்ப கின்றார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம், இவாின் த்த மகள் கடந்த க.ெபா.த.பத்திர 
சாதாரணதரப் பாீட்ைசயில் 8 ஏ, ஒ  பீ தரச் சித்திையப் 
ெபற்றி க்கின்றார். ஓைலக் கு ைசயிேல, குப்பி விளக்கிேல 
வாழ்ந்  ெகாண் தான் அவர் அந்தப் ெப ேபற்ைறப் 
ெபற்றி க்கின்றார். அண்ைமயில், இவேரா  ப த்த 
இன்ெனா  மாணவி இரவில் ப த் விட்  உறங்கியவர் 
வி யற்காைலயில் இறந் கிடந்தார். காரணம், அவாின்   
மின்சார வசதியற்ற ஓைலக் கு ைச. அதற்குள்  பாம்  குந்  
உள்ேள இ ந் ள்ள . இ ேபான்ற பலைரச் சுட் க்காட்ட 

ம். இவ்வா  எம  பகுதிகளிேல சாதாரண ஓைலக் 
கு ைசகளி ம் தகரக் ெகாட் ல்களி ம் ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள் வாழ்வைதப் பார்க்கின்றேபா  எமக்கு ேவதைனயாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக எம  ப வான்கைரப் பகுதியிேல 
இவ்வாறான ஆயிரக்கணக்கான கள் காணப்ப கின்றன.  
ஆகேவ, இந்த ட் த் திட்டங்கைள வழங்கும்ேபா  அரசு 
நியாய ர்வமாகச் சிறந்த நடவ க்ைககைள ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்  நான் இங்கு ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   
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டைமப் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ க்கின்ற 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச அவர்கள் இந்த ட் த் 
திட்டங்கைள வழங்குகின்றேபா  அைவ உாிய ைறயில் 
எந்தவிதமான பாரபட்ச ம் இல்லாமல் உண்ைமயாகேவ 
ஓைலக் கு ைசகளி ம் தகரக் ெகாட் ல்களி ம் வாழ்கின்ற 
மக்கைளச் ெசன்றைடவதற்கு நிச்சயம் நடவ க்ைக எ ப்பார் 
என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். அவாின் தந்ைதயாரான 

ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்கள் இந்த நாட் ேல 
டைமப் த் ைறயில் பிரசித்திெபற்றவர்; இந்த நாட் ல் 

மட் மல்ல, உலகத்தி ம் டைமப் த் ைறயில் 
பிரசித்திெபற் த் திகழ்ந்தவர். ஏைழகளின் நிைலயறிந்  
அவர்க க்கு கைள வழங்கியவர். இந்த நல்லாட்சியில் 
அவாின் மகன் இந்த டைமப் த் ைறக்கு அைமச்சராக 
வந்தி ப்ப  நிச்சயம் பாராட் க்குாிய . அவர் குறித்த 

டைமப் த் திட்டங்கைள உண்ைமயாகேவ பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு வழங்குவார் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
எம  மக்க ம் இந்த எதிர்பார்ப் டன் இ க்கின்றார்கள்.   

கடந்த அரசு உண்ைமயிேல பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
கள் வழங்கவில்ைல. அன்  ள்ளிகைளக் ெகாண் , 

ள்ளிகைள நிர்ணயித்  கைள வழங்கினார்கள். 18 
வய க்கு உட்பட்ட பிள்ைளகள் இ ந்தால்தான் தாய் 
தகப்ப க்கு கள் வழங்கப்ப ம் என்   
வழங்கினார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல 30 வ ட காலம் 
நடந்த த்தத்தில் எத்தைனேயா தாய், தகப்பன் பிள்ைளகைள 
இழந் ள்ளார்கள். அப்ப யானால் பிள்ைளகைள இழந்த தாய், 
தகப்பன் எவ்வா  ள்ளிகைளப் ெப வார்கள்? இந்த 
நிைலயில் அரசு இவ்வாறான திட்டங்கைளக் ெகாண் வந்  
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த கைளப் ெபற் க்ெகாள்வைதத் 
தைடெசய்யக்கூடா . ஏெனன்றால் இன்  நிைறய உயிர்கள் 
இழக்கப்பட் ள்ளன. அதாவ , களில் பிள்ைளகள் 
இல்ைல; தாய், தகப்பன் மிக ம் வறிய நிைலயில் 
வாழ்கின்றார்கள். ஆகேவ, கடந்த அரைசப்ேபால் இந்த அரசு 
ெசயற்படக்கூடா  என் தான் நான் இவ்விடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைளயில் நீர் வழங்கல், நகரத் திட்டமிடல் 
பிாிைவப் ெபா த்தவைரயில், அதனால் 2010ஆம் ஆண் ல் 
மட்டக்களப் , வ ணதீ ப் பகுதியில் நீர்த் தாங்கி ஒன்  
அைமக்கப்பட் , உன்னிச்ைசப் பகுதியி ந்  
ெபறப்ப கின்ற நீர் நகர்ப் றங்க க்குக் ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்ற . ஆனால், உன்னிச்ைசைய 
அண் யி க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்க க்கு - பல 

ற் க்கணக்கான கிராமங்க க்கு வழங்கப்படாமல் அந்நீர் 
அங்கி ந்   பல கிராமங்கைளத் தாண்  நகர்ப் றங்க க்குச் 
ெசல்கின்ற . அதாவ , 2010ஆம் ஆண் ல் வ ணதீவில் 
குறித்த நீர்த்தாங்கி அைமக்கப்பட்டதனால் அந்நீர் எ க்கும் 
இடத்ைத அண் ள்ள மக்கள் அந்நீைரப் ெபற யாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, கடந்தகால அரசின் 
பிைழயான, சீர்ெகட்ட நடவ க்ைகயால்தான் இன்  அந்த 
மக்கள் தம  அ ப்பைடத் ேதைவயான கு நீைர 
இழந் நிற்கின்றார்கள். எனேவ, எம  மக்கள் தங்கள் 
அ ப்பைடத் ேதைவகைளக்கூடப் ர்த்திெசய்ய யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . அதாவ  அவர்க க்குக் கு நீர் வசதி 
இல்ைல; ஒ ங்கான டைமப்  வசதி இல்ைல. இவ்வாறான 
அ ப்பைடத் ேதைவகைள அவர்கள் இழந்தி க்கின்றார்கள்.  
2010ஆம் ஆண்  வ ணதீவில் அைமக்கப்பட்ட 
நீர்த்தாங்கி லம் இன்  நகர்ப் ற மக்கேள நீர் வசதிைய 

அ பவிக்கின்றார்கள். தற்ேபா , இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
உன்னிச்ைசைய அண் ய பிரேதசத்தில் ஒ  நீர் வழங்கல் 
திட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க்கின்ற . நிச்சயமாக அந்தத் திட்டம் 

ைம ெபறேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபாலேவ, வாகைரயி ந்  ெவ கல் வைரயான 
கிட்டத்தட்ட 25 கிேலாமீற்ற க்குட்பட்ட இறால்ம , 
காயங்ேகணி, காசுகந்தீ  ேபான்ற பகுதிகளில் இன்ன ம் 
கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதற்கான எந்தெவா  
ேவைலத்திட்ட ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. இப்பகுதிகளில் 
வா ம் மக்கள் காலாகாலமாக கு நீர் வசதி இல்லாமல் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். இவ்விடயத்ைத ெகளரவ அைமச்சர் 
ற ப் ஹகீம் அவர்கள் கவனத்திெல த் , அவ ைடய 
அைமச்சுக்கூடாக அப்பகுதிக்கு கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் ெமன நான் இச்சைபயில் ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன். எங்க ைடய மக்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகளான ட் த் திட்டம், கு நீர் ேபான்ற விடயங்கள் 
இவ்வா   மிக ம் றக்கணிக்கப்பட் க்கின்றன.  

அ த் , எம   இைளஞர், வதிகள் மத்தியில் ஒ  விசனம் 
இ க்கின்ற . அைத நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். இந்த நல்லாட்சி அரசு 
மலர்ந்  ஒ  வ டம் ர்த்தியாகின்ற நிைலயில், கடந்த ஆ  
மாதங்க க்கு ன்  எம  பகுதிகளில் நீர்வழங்கல் ைறயில் 
600 ேப க்கு ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட் க்கின்ற  
என்பைத நான் அறியக்கூ யதாக இ ந்த . இவர்களில் 
கிட்டத்தட்ட ஐந்  தமிழ் இைளஞர், வதிகள்தான் 
உள்ளடங்குகின்றார்கள் என்  கூறப்ப கின்ற . இ பற்றிய 
விடயத்ைத ம் நான் அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன். ஏெனன்றால், எம  பகுதிகளி ள்ள 
அதிகமான இைளஞர், வதிகள் ேவைலயில்லாமல் 
திண்டா கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒ  நிைலயில்தான், 
தங்க ைடய அைமச்சின்கீழ் casual அ ப்பைடயில் 600 
ேபைர ஆ மாத காலத் க்கு நியமித்தி க்கிறார்கள். 
அவர்க க்கு மீண் ம் ஆ  மாதங்கள் 
நீ த் க்ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . இதன்பின்னர், அவர்கள் 
permanent ஆவதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற . ஆகேவ, இ  
ெதாடர்பில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபயில் 
விளக்கமளிக்க ேவண் ம் என்   நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல 1,02,000 
விதைவகள் இ க்கின்றார்கள்; எம  வடக்கு, கிழக்கு மண் 
1.02,000 விதைவகைளத் தாங்கிநிற்கின்ற . கிழக்கிேல 
மட்டக்களப்  மாவட்டம் மாத்திரம், 33,602 விதைவகைளக் 
ெகாண்டதாக  இ க்கின்ற . இந்த விதைவகளால் பணத்ைதக் 
ெகா த்  ட் த் திட்டங்கைளப் ெபற யா . கடந்த 
காலங்களில் எங்க ைடய மக்கள் சில அரச அதிகாாிக க்கு 
ைக ட் க் ெகா த் தான் கைளப் ெபற்றி க்கிறார்கள். 
கடந்த காலங்களில் சில ேவைலவாய்ப் க்கைளக்கூட, 4 - 5 
இலட்சம் பாையக் ைக ட்டாகக் ெகா த் த்தான் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள். அவ்வா  ைக ட் க் ெகா க்க 

யாதவர்கள் இவற்ைறப் ெபற யாத நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். சில டைமப் த் திட்ட கள், ட்  
வசதி உள்ளவர்க க்ேக வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
இல்லாதவர்கள் இல்லாதவர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். 
இந்த நிைல, இந்த நல்லாட்சி அரசி ம் ெதாட மா? அப்ப த் 
ெதாடரக்கூடா  என்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
நிச்சயமாக இதற்கு ஒ  நீதியான, நியாயமான நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம்.  
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அேதேவைள, அைமச்சுக்கூடாக வழங்கப்ப கின்ற ட் த் 
திட்ட ேவைலகள், இங்கு  திட்டமிடப்ப ம்ேபா  இ க்கின்ற 
அளைவவிட மக்க க்குப் ேபாய்ச் ேச ம்ெபா   சிறிய 
அள க்கு வந் வி கின்ற . காரணம், அ  பலரா ம் 
சுரண்டப்பட் த்தான் கைடசியாக கட் ட ஒப்பந்தக் 
காரர்க க்குச் ெசல்கிற . அவ்வா  டைமப் த் 
திட்டங்கைளக் கட் ட ஒப்பந்தக்காரர்க க்குக் ெகா க்கும் 
ேபா , அதில் தங்க க்கு எவ்வள  இலாபம் வ கின்ற  
என்பைதத்தான் த ல் திட்டமி கின்றார்கள். இ  கடந்த 
காலங்களில் களத்தி ந்  நாங்கள்  கண்ட அ பவம். 
அதன்ப  அவர்கள் ஐந்  இலட்சம் பாய் ெப மதியான 

ட்ைட அைமப்பதாக இ ந்தால், உண்ைமயில் அ  
ஓாிலட்சம் பாய்க்குக்கூட ெப மதியி க்கா . கடந்த 
காலங்களில் எம  மாவட்டத்தில் அைமக்கப்பட்ட அரச 
கட் டங்கள்கூட இப்ப யான நிைலயில்தான் இ க்கின்றன. 
அக்கட் டங்களிேல, "இதைனக் கட் க்கச் ெசலவாகிய 
ெதாைக 20 இலட்சம் பாய்" என்  குறிப்பிட் ம் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அக்கட் டம் ஐந்  இலட்சம் 

பாய்கூடப் ெபறா . இந்த நிைல மாற்றப்படேவண் ம். 
ஆகேவ, உண்ைமயிேல சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் இந்த 
விடயத்தில் அதிகள  கவனம் ெச த்தேவண் ம். 
சம்பந்தப்பட்ட இடங்க க்கு ேநராகச் ெசன்  - பாதிக்கப்பட்ட 
இடங்க க்கு ேநராகச் ெசன்  - அங்குள்ள நிைலைமகைளக் 
கண் ற் , அதற்கான பாிகாரங்கைளச் ெசய்யேவண் ம். 
உண்ைமயிேல, பாதிக்கப்பட்டவர்க க்குத்தான் அந்த கள் 
ேபாய்ச்ேசரேவண் ம். கடந்த காலத்தில் இ ந்த ஊழல், 
பாரபட்சம் என்பன இந்த அரசி ம் ெதாடரக்கூடா  என 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

இன்ைறய விவாதம் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற, 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் ஆகியவற் டன் 
ெதாடர் ைடயதாக இ ந்தா ம், இதற்கு அப்பாற்பட்ட  ஒ  
விடயத்ைத நான் இந்த இடத்திேல மிக ம் மனவ த்தத் டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
எங்க ைடய தமிழ் அரசியல் ைகதிகளில் இரண்  ேபர் 
ெதாடர்ந்  10 நாட்களாக  நீர், உண  இன்றி உண்ணா 
விரதத்தில் ஈ பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் கவனிப்பாரற்ற 
நிைலயில் இ க்கிறார்கள். இங்ேக சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு .எம். 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் இ க்கிறார். 10 நாட்களாக 
உண்ணாவிரதத்தில் இ க்கின்ற இவர்கைள எவ ம் 
கவனிக்கவில்ைல; எவ ம் ேபாய்ப் பார்க்க மில்ைல. எனேவ, 
நீங்கள் இதைன மனிதேநய அ ப்பைடயில் க த்திற்ெகாண் , 
உடேன மகசின் சிைறச்சாைலக்குச் ெசன்  அவர்கைளப் 
பார்த்  சிறந்த ஒ  தீர்ைவ அவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில், 
அவர்க ைடய உயிர் இன்ேறா அல்ல  நாைளேயா பிாிகின்ற 
நிைலயில் இ க்கின்ற . ஆகேவ, தய ெசய்  நீங்கள் 
க ைணெகாண் , அவர்க ைடய வி தைல ெதாடர்பில் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sajith Premadasa. You 

have thirty seven minutes in the morning and 12 minutes 
in the evening.   

[පූ.භා. 10.50] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ධම්මපදෙය් සඳහන් වැදගත් ගාථාවක් මා 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එය ෙමෙසේයි:   

"න පෙරසං විෙලොමානි - න පෙරසං කතාකතං 

අත්තෙනොව අෙවක්ෙඛය්ය - කතානි අකතානි ච" 

ෙවනත් අය කළ ෙද් ගැන, ෙනොකළ ෙද් ගැන කාලය මිඩංගු 
කරන්ෙන් නැතිව, තමන් කළ සහ ෙනොකළ ෙද් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා, තමන් කරපු හරි ෙද් ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් වැරදි 
ෙද්වල් බැහැර කරන්නය කියන කාරණය ධම්මපදෙය් ඉහත 
ගාථාෙව් සඳහන් ෙවනවා.   

ඒ අනුව, අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන, අනාගත දැක්මක් 
සහිතව ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට අවශ්ය විශාලතම ශක්තිය නිවාස 
හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා ර ටටත්, රෙට් ජනතාවටත් ලබා 
දීෙම් කර්තව්ය කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දි ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you may continue your speech.   

 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් 

නවීන, වැදගත් සංවර්ධන පෙව්ශ ගැන කථා කරන ෙකොට -  නිවාස 
සංවර්ධනය තුළ- සහභාගිත්ව නිවාස සංවර්ධනය නමින් නව 
නිවාස සංවර්ධන පවණතාවකට අප එළැඹ සිටින   බව  කියන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් යහ පාලන රජය බලයට පත් වී පසු වුණ දින සියෙය් 
කාල වකවානුව තුළ, අපට ෙලොකු ආසාවක්, ෙලොකු පිපාසයක් 
තිබුණා නිවාස ක්ෙෂේතය තුළ ශක්තිමත් සංවර්ධන යුගයක් උදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න. ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා රෙට් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස 160ක් තුළ එක් ෙකොට්ඨාසයක  නිවාස 300 බැගින් 
නිවාස 50,000ක වැඩ පිළිෙවළක් "සැමට ෙසවණ" නමින් 
කියාත්මක කරන්නට අපි කටයුතු ෙයදුවා.   

තිෙබන මුල්ය පහසුකම් තුළ ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන 
ෙකොට, සියයට 3.73 ෙපොලියට සහන ණය ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි වග බලා ගත්තා. වසර 10ක් 
ඇතුළත ඒ ණය පියවන්නටත්,  ණය ලාභියකුට මාසිකව රුපියල් 
දහසක වාරිකයකට සීමා වන ආකාරයට රෙට් දිස්තික්ක 25 තුළම 
-උතුරුකරෙය් සිට දකුණ දක්වා- භූෙගෝලීය වශෙයන් ජාති, ආගම්, 
කුල මල, පන්ති, ෙගෝත වශෙයන් කිසිම ෙබදීමක් කරන්ෙන් 
නැතිව ෙම් වැඩසටහන ශක්තිමත්ව කියාත්මක කරන්නට අපි මුල 
පිරුවා. 

ෙදසැම්බර් 08වන දා වන විට ෙම් වැඩසටහෙන් නිවාස 
පනස්දහෙසේ ඉලක්කෙයන් නිවාස 35,220ක පගතියක් ලබා 
ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. නව නිවාස 29,668ක්, 
වැඩිදියුණු නිවාස 6,152ක් වශෙයන් නිවාස 35,220ක ඉලක්කයක් 
කරා යන්නට අෙප් අමාත්යාංශයට හැකියාව ලැබුණා. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට කැමැතියි, ඉතිරි නිවාස පහෙළොස්දහෙසේ 
ඌනතාව, ඒ අඩු පාඩුව අපි 2016 වස ෙර් සම්පූර්ණ කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. ඒ වැඩසටහනින් අපි පාඩම් ගණනාවක් 
ඉෙගන ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම දින සියෙය් ෙකටි කාල වකවානුව 
තුළ ඉතාම ශීඝගාමී වැඩසටහනක් හැටියට ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීෙම්දී, ඉඩම් ෙතෝරා ගැනීෙම් පශ්න, 
නිලධාරිතුමන්ලාෙග් අකමිකතා, පවුල් ෙතෝරා ගැනීෙම් පශ්න 
යනාදී ගැටලු රැසකට මුහුණ දුන් නිසා අපට නිවාස පනස්දහෙසේ 
ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒවා ෙහේතු 
ෙකොටෙගන අපි ෙම් කටයුතු ෙනොකරන්නට කරුණු කාරණා 
ඉදිරිපත් කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නිවාස පනස්දහෙසේ 
ඉලක්කයක් තිබුණා. නිවාස තිස්පන්දහස දක්වා ඉලක්කය 
සම්පූර්ණ කර ෙගන තිෙබනවා. ඉතිරි නිවාස පහෙළොස්දහෙසේ වැඩ 
කටයුතු ලබන වසෙර් කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් අෙප් රජය රුපියල් මිලියන 
3,342ක් -රුපියල් ලක්ෂ 33,423ක්- වැය කරලා තිෙබනවාය කියන 
එක ෙබොෙහොම සතුටින් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම "සැමට ෙසවණ" නිවාස පනස්දහෙසේ 
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු 
බාධා, අභිෙයෝග, දුක් කම්කටුලු, පශ්න, ගැටලු සියල්ෙලන්ම පාඩම් 
ඉෙගන ෙගන ඉදිරි ගමනක් යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම මා කිව්වා, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය ඉදිරි දැක්මක් සහිතව ඉදිරියට යන අමාත්යාංශයක්ය 
කියලා. ෙම් රෙට් නිවාස ඇමතිවරුන් ගණනාවකෙග් 
නායකත්වෙයන් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් නිවාස පතිපත්තීන් සෑම 
කාලවකවානුවකදීම අඩු, වැඩි වශෙයන් කියාත්මක වුණා.   

විෙශේෂෙයන්ම  දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මාෙග් පියාණන්ෙග් 
සමය නිවාස ක්ෙෂේතෙය් ස්වර්ණමය යුගය හැටියට ෙබොෙහෝ ෙදනා 
අද ෙභ්දයකින් ෙතොරව හඳුනනවා. පීටර් ෙකනමන් ඇමතිතුමාෙග් 
ඉඳලා විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා දක්වා අඩු වැඩි වශෙයන් හැම 
නිවාස ඇමතිවරෙයක්ම ෙම් රෙට් නිවාස පශ්නය විසඳන්නට විවිධ 
උත්සාහයන් දරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග්  කාල වකවානුෙව් දී  ජාතික නිවාස පතිපත්තිය 
යනුෙවන් ඉතාමත්ම වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක් පකාශයට පත් වුණා. 
ඒ පතිපත්තිෙය් තිෙබන ගුණාත්මක, හරාත්මක, ධනාත්මක පැත්ත 

උපෙයෝගී කර ෙගන යම් යම් ඌනතාවන්, අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා 
නම් ඒවා නිවැරැදි කර ෙගන අපි නව ගමනක් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 2015 වසෙර් "සැමට ෙසවණ" 
යනුෙවන් නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන අතරම අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, සැමට ෙසවණ ආදර්ශ 
ගම්මාන වැඩසටහනක් පටන් ගන්න. ෙමවර මහ මැතිවරණ 
ජයගහණෙයන් පසුව අපි තවත් අභිෙයෝගයක් භාර ගත්තා. ඒ 
අභිෙයෝගය තමයි මහ මැතිවරණෙයන් පසුව ෙදසැම්බර් 
31වැනිදාට ෙපර අෙප් රෙට් ආදර්ශ ගම්මාන 38ක් ස්ථාපනය 
කරලා,  නිවාස ෙනොමැති, ඉඩම් ෙනොමැති පවුල් 940කට ඒ නිවාස 
අයිතිය ලබා දීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම. ඒ හැම නිවසකටම 
සියයට 3.73 ෙපොලියට රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දාහක් ලබා දුන්නා. 
අද  වන විට අපි විශාල පගතියක්  ලබලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 31වැනිදා වනෙකොට  මාස තුන 
හතරක් ඇතුළත සැමට ෙසවණ ආදර්ශ ගම්මාන 38ක වැඩ 
කටයුතු අවසන් වනවා කියන එක මම ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

ෙලෝක ජනාවාස දිනය පසු ගිය කාල වකවානුව තුළදී 
සම්මන්තණවලට, සාකච්ඡාවලට, රැස්වීම්වලට හා පිය 
සම්භාෂණවලට පමණක් සීමා වුණා. නමුත් ෙමවර ෙලෝක 
ජනාවාස දිනය නිමිත්ෙතන් සැමට ෙසවණ ව්යාපෘතිය යටෙත් 
නිවාස කපරාරු කිරීෙම් වැඩසටහන අපි ආරම්භ කළා. එක 
දිස්තික්කයකට පතිලාභින් දහස ගණෙන් ෙතෝරා ෙගන ලංකාෙව් 
දිස්තික්ක 25ක පතිලාභින් 25,000කට අපි සිෙමන්ති පරිත්යාග 
කළා. රුපියල් මිලියන 250ක් විය හියදම් කරලා, කපරාරු 
ෙනොකරපු නිවාස 25,000ක් කපරාරු කිරීෙම් වැඩසටහන අපි 
කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම සම්පත් ෙසවණ නමින් නව 
වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරලා, ණය වැඩසටහන් තුළින් 
ෙමෙතක් කල් ලබා දීලා තිබුණු ණය ආපසු ෙනොෙගවන සියලුම 
ෙකොට්ඨාසවලින් ණය අය කර ගැනීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කිරීම හරහා ලබන වසෙර් සිට හැම වසරකදීම එක් දිස්තික්කයකට 
නිවාස 500 ගණෙන් දිස්තික්ක 25ට නිවාස 12,500ක් හදන්න අපි 
කටයුතු කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 2015 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 3,800ක් -
රුපියල් බිලියන 3.8ක්, ෙවනත් වචනයකින් කියනවා නම් රුපියල් 
ලක්ෂ 38,000ක් - පමණ මුදල් සම්භාරයක් ගාමීය නිවාස 
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් අෙප් යහ පාලන රජය ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා කියන එක ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා. 
නමුත් 2010 වසෙර් ගාමීය නිවාස ව්යාපෘති සඳහා ෙවන් කරලා 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 150යි; 2011 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
715යි; 2012 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 600යි; 2013 වසෙර්දී 
රුපියල් මිලියන 600යි; 2014 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 735යි.  

ඒ ෙවන් කරපු මුදල් සමඟ සංසන්දනය කරනෙකොට, 2015 
රුපියල් මිලියන 3,800ක් -රුපියල් බිලියන 3.8ක්, ලක්ෂ 
38,000ක්- යහ පාලන රජය තුළින් ගාමීය නිවාස ක්ෙෂේතයට 
ෙවන් කළාය කියන එක මම නැවත වරක් ආඩම්බරෙයන් මතක් 
කරනවා. ඒ තරම් විශාල අරමුදල් පමාණයක් ෙවන් කර දීම 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත්යතුමාට, ඒ 
වාෙග්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් පණාමය 
සහ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම නිවාස ආධාර 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙසවණ අරමුදල ස්ථාපනය 
කර තිබුණා. අපි 2015 වසෙර්දී නිවාස ආධාර වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීමට උනන්දු වුෙණ් නැහැ. එයට ෙහේතුව වූෙණ්, 
අෙප් නිවාස ඉදි කිරීෙම් සංකල්පය, සහභාගිත්ව නිවාස සංවර්ධන 
වැඩසටහන -participatory housing development-  තවදුරටත් 
ගම් නියම්ගම් සිසාරා කියාත්මක කිරීෙම් ඒ භාරදූර කර්තව්යය 

2303 2304 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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අපට තිබීමයි. ඒ නිසා  නිවාස ආධාර වැඩසටහන 2016 දක්වා 
ෙපොඩි කාල වකවානුවකට කල් තැබීමට අපි තීන්දුවක් ගත්තා. 
නමුත් ලබන වසෙර්දී අපි එම වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. ඒ 
අනුව නිවසක් හදා ගන්නට බැරිව අන්ත දුගී දුප්පත්භාවෙය් සිටින, 
ෙමොනවත් කර කියා ගන්නට බැරිව අව්වට ෙව්ළි ෙව්ළී, වැස්සට 
ෙතමි ෙතමී සිටින අසරණම ජන ෙකොට්ඨාසයට ෙසවණ අරමුදලින් 
එකතු වන මුදල් හරහා ආධාර ලබා දීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
කිරීමට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම හැම මාසයකම මට 
ලැෙබන නිල නිවාස දීමනාව, පවාහන දීමනාව, වැටුප් වාෙග්ම 
ලැෙබන්න තිෙබන සියලුම දීමනා ෙම් රෙට් නිවාස සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ලබා දීම සඳහා ෙසවණ අරමුදලට ෙවන් කළාය කියන 
එකත් මම ඉතාම ආඩම්බරෙයන්, සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා.  

 ගරු අගාමාත්යතුමා විෙශේෂෙයන්ම පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය අෙප් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන 
බව. ලක්ෂ තිහකට අධික පමාණයකට අද ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය 
නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමා පැහැදිලිවම පකාශ කර තිෙබනවා, ඒ 
ලක්ෂ තිහටම සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් හා කුලී 
නිෙවස්වල වසර දහය ඉක්මවා ජීවත් ෙවලා සිටින අයට ඒ නිවෙසේ 
අයිතිය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් එතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, 
ෙමෙහයවීෙමන් හා අෙප් අමාත්යාංශෙය් ශක්තිය තුළින් කියාත්මක 
කරනවාය කියලා. අපි ඒ ෙපොෙරොන්දුව එෙලසම කියාත්මක 
කරනවා. 2015 වසෙර් 3,000කට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දුන්නා; 
ෙදදහසකට  බදු  ඔප්පු ලබා දුන්නා. 2016 වසෙර්  තවත් 5000කට 
බදු ඔප්පු සහ සින්නක්කර  ඔප්පු ලබා ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ  
එතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නය කියා. මෙග් කථාව 
අවසානෙය් තවත් විනාඩි ගණනක් ෙවන් කර මම ඒ සියලුම 
පශ්නවලට  පිළිතුරු ලබා  ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  එම 
නිසා ෙම් ඉඩම් අයිතිය ලබා දීෙම්දී  ගාමීය, නාගරික,  වතු, මධ්යම 
පන්තිය, රාජ්ය ෙසේවකයින්  ෙම් සියලුම ෙකොට්ඨාසයන්  ආවරණය 
වන ආකාරෙයන්  අෙප්  නිවාස වැඩසටහන කියාත්මක කරන්නට 
අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මධ්යම පාන්තික ජනතාව 
ෙවනුෙවන් නිවාස ලක්ෂ 5ක් ඉදි කිරීෙම් වැඩසටහන ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් හා නායකත්වය පරිදි, නිවාස 
අමාත්යාංශෙය් සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මග 
ෙපන්වීෙමන් සහ මූලිකත්වෙයන්, මධ්යම පන්තියට දැරිය හැකි 
මිලකට  ලබා ෙදන්නට  ඉදිරි කාල වකවානුව තුළදී කියාත්මක 
කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. Public-private partnership   
කියන රාජ්ය අංශයත්,  ෙපෞද්ගලික  අංශයත්  ඒකාබද්ධව ෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් 2016 වසර ගැන කථා කරනවා නම් ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කථාෙව්දී අෙප් ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා   නිවාස හා ඉදිකිරීම්   ක්ෙෂේතයට අතිවිශාල ශක්තියක්  
ලබා දී තිෙබන බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප්  
අමාත්යාංශෙය් දීර්ඝ කාලීන සැලසුමත් සමඟ එතුමා එකඟෙවලා, 
2016 වසෙර් ලංකාෙව් සෑම  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම නිවාස 
දහස බැගින් නිවාස එක්ලක්ෂ හැටදාහක් ඉදිකිරීම සඳහා එක් 
නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ තුන බැගින් ෙවන් කිරීමට මුදල් 
අමාත්යවරයා කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක මම  ඉතාමත්ම 
සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

සමහෙරක් තර්ක කරන්නට පුළුවන්,  ඒ වැඩසටහන සඳහා 
රුපියල් මිලියන  48,000ක් අවශ්යයි; බිලියන 48ක් අවශ්යයි;  
නමුත් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්  රුපියල් බිලියන 4.5යි කියා. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිව ෙම් කාරණය  කියන්නට කැමතියි. ගරු 

මුදල් ඇමතිතුමාත් සමග  අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී අපි පැහැදිලි 
කිරීමක් කර ගත්තා. ඒ කණ්ඩායම්  රැස්වීෙම් වාර්තාව  මා  සතුව 
තිෙබනවා,  මා එය සභාගත* කරනවා.  

එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, නිවාස එක්ලක්ෂ හැටදාහක 
පතිලාභීන් ෙවනුෙවන්  එක්ෙකනාට ලක්ෂ තුන බැගින්  ලබා 
ෙදන්නට එතුමා බැඳී සිටිනවාය කියා; භාණ්ඩාගාරයත් මුදල් 
අමාත්යාංශයත් බැඳී සිටිනවාය කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය මීට ෙපර 
සභාගත කළා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ලබන වසර නිවාස ක්ෙෂේතෙය් 
ස්වර්ණමය වසරක් වාෙග්ම ස්වර්ණමය යුගයක නව උදාවක් 
හැටියට මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට පුළුවන්.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසෙර් රාජ්ය ආෙයෝජන 
තුළින් ආදර්ශ ගම්මාන 200ක් ඉදි කරන්නට. රට පුරාම දිස්තික්ක 
25 තුළම ෙම් ආදර්ශ ගම්මාන 200 ස්ථාපනය කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය අප ෙවත 
රුපියල් බිලියන 1.25ක් -රුපියල් මිලියන 1,250ක්; රුපියල් ලක්ෂ 
12,500ක්- ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ආදර්ශ ගම්මාන 200ට අමතරව 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය උත්සාහ කරනවා, ෙම් රාජ්ය 
ආෙයෝජනෙයන් ඉදි ෙවන ගම්මාන 200ට සමාන්තරව ෙපෞද්ගලික 
දානපති ආධාර පරිත්යාගවලින් තවත් ගම්මාන 200ක් රට තුළ ඉදි 
කරන්නට. සහමුලින්ම ගත්තාම ආදර්ශ ගම්මාන 400ක් ඉදි 
කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසර තුළ. 
ගම්මාන 200ක් ඉදි කරනවා රජෙය් අරමුදල්වලින්. තවත් 200ක් 
ඉදි කරනවා විවිධ පරිත්යාගශීලීන්ෙග් සහෙයෝගය සහ ශක්තිය 
මත.  

මම මීට ෙපර "සම්පත් ෙසවණ වැඩසටහන" ගැන සඳහන් 
කළා. ඒ සම්පත් ෙසවන වැඩසටහන තුළින් නිවාස 12,500ක් 
ලබන වසර තුළ දිස්තික්ක 25 තුළම ස්ථාපනය කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් විමල් වීරවංශ 
හිටපු ඇමතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන් කියාත්මක වුණු ජාතික 
නිවාස පතිපත්තිෙය් සඳහන් වී තිෙබන ආකාරයට, එය අනුගමනය 
කරමින් කටයුතු කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව, 
දිස්තික් නිවාස කමිටු, පාෙද්ශීය නිවාස කමිටු, ගාමීය නිවාස කමිටු, 
කුඩා ගම්මාන නිවාස කමිටු යනාදී වශෙයන් රට පුරාම දිස්තික්ක 
25ක, උපදිසාපති ෙකොට්ඨාස 320ක, ගාම ෙසේවා වසම් 14,000ක, 
කුඩා ගම්මාන 38,000ක නිවාස කමිටු සථ්ාපනය කරලා, 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට කරෙගන 
යන්නට අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙබොෙහොම සතුටින් මතක් කර සිටිනවා.  

මම ෙපර පකාශ කළා වාෙග් "ෙසවණ අරමුදල" හරහා ජන 
සමාජෙය් අන්ත අසරණ භාවයට පත් ෙවලා සිටින ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට ආධාර, උපකාර ලබා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසවණ අරමුදල මීට වඩා තර කරන්නට, 
ශක්තිමත් කරන්නට අපි පියවර ගණනාවක් ඉදිරියට තබන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙසවණ ෙලොතරැයිය මීට වැඩිය ශක්ති 
සම්පන්න ආකාරයට කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මම සතුටින් කියන්න කැමැතියි, විවිධ පරිත්යාගශීලින් හරහා 
2015 වසෙර්දී අපි රුපියල් මිලියන 100කට වැඩි පමාණයක් 
ෙසවණ අරමුදලට එකතු කරලා තිෙබනවා. වසරකට රුපියල් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලියන 100ක් වැනි පමාණයක් තමයි ෙසවණ ෙලොතරැයිෙයන් 
ලැෙබන්ෙන්. අපි ඒ හා සමාන අරමුදලක් විවිධ 
පරිත්යාගශීලින්ෙගන් ෙසවණ අරමුදලට එකතු කරලා තිෙබනවාය 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් සතුටින් මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. 

2016 වසර තුළ අපි තවත් වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර 
ආර්ථික පසු බිමක් තිෙබන පැවිදිභාවය ලබන සාම ෙන්ර 
හිමිවරුන්ෙග් ෙදමව්පියන් ෙවනුෙවන් නිවාස ආධාර වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වන විට 
කාන්තා මූලික පවුල් ලක්ෂ 7කට වැඩි පමාණයක් අෙප් රෙට් 
සිටිනවා. අපි 2016 වසෙර්දී කාන්තා මූලික පවුල් සඳහා නිවාස 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරනවා. 

අෙප් රෙට් වන අලි-මිනිස් ගැටුම නිසා නිවාස විශාල 
පමාණයක් හානියට පත් වී තිෙබනවා. වන අලි-මිනිස් ගැටුම නිසා 
නිවාසවලට හානි සිදු වූ  ඒ නිවැසියන්ට තමන්ෙග් නිවස යළි තනා 
ගැනීම සඳහා ආධාර වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආපදාවට ලක් වූවන් සඳහා 
අපි ෙවනමම නිවාස වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරලා 2016 වසර 
තුළ කියාත්මක කරනවා. උතුරු නැ ෙඟනහිර අවතැන් වූ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන නිවාස වැඩ පිළිෙවළ පධාන 
වශෙයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් ගරු බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්ය ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා යටෙත්යි. එනමුත් අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහාත් ඍජුවම උතුරු නැ ෙඟනහිර අවතැන් වූවන් 
සඳහා නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මාධ්ය 
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙවනමම නිවාස වැඩසටහනක් අපි 
කියත්මක කරනවා. ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවනුත් අපි 
ෙවනමම නිවාස වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉඩමක් ෙනොමැති අෙප් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභී කලා ක්ෙෂේතෙය්        
අය ෙවනුෙවන් -කලාකරුවන් ෙවනුෙවන්- ෙවනමම නිවාස 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා.  

ෙම් හැම වැඩසටහනක් සමඟම අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත් 
සමඟ විෙශේෂිත ජාතික ෙමෙහයුම් කමිටුවක් ස්ථාපනය කරලා ඒ 
වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම බුද්ධශාසන අමාත්යාංශය, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශය, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශය, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය යන සියලුම අමාත්යාංශත් සමඟ අපි ෙවනමම ජාතික 
ෙමෙහයුම් කමිටු ස්ථාපනය කරලා, එෙසේ ස්ථාපනයන කරන කමිටු 
හරහා ෙම් ජාතික ෙමෙහවර කියාත්මක කරන්නට අපි සැදී පැහැදී 
සිටිනවා. 

ජනවාරි 8වැනිදාට ෙයෙදන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පදවි 
පාප්තිය ෙවනුෙවන් අපි සැණෙකළි පවත්වන්ෙන් නැහැ, අපි 
උත්සව පවත්වන්ෙන් නැහැ. එම දිනය  ෙක්න්ද කරෙගන සෑම 
දිස්තික්කයකම පවුල් 3,000 බැගින් ෙතෝරාෙගන ඉදිරිෙය්දී පවුල් 
75,000කෙග් නිවාස කපරාරු කිරීෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 750ක් ඉල්ලා මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙහට දවෙසේ ඒ සඳහා සුබවාදී පතිචාරයන් 
ලැෙබයි කියලා මම හිතනවා. 

අපි "උදාගමින් උදාගමට" නමින් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මෙග් පියාෙග් 
සමෙය් සිට ගරු විමල් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග් කාල 
වකවානුව දක්වා අෙප් රෙට් කියාත්මක වුණු උදා ගම්මාන, උදා 
කළ ගම්මාන, ජන උදාන ගම්මාන, ෙම් යනාදී වශෙයන් විවිධ 
නම්වලින් කියාත්මක වුණු වැඩසටහන් හරහා බිහි වුණු 
උදාගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් ණය 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා එම අයෙග් නිවාස පතිසංස්කරණය 
කිරීම සඳහා අපි ෙවනමම වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ධීවර නිවාස ක්ෙෂේතය අපි අමතක කරලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මෙග් සෙහෝදර අමාත්ය ගරු මහින්ද අමරවීර 
මැතිතුමා සමඟත්, රාජ්ය අමාත්ය දිලිප් ෙවදආරච්චි මැතිතුමා 
සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට් නැවත වරක් ධීවර නිවාස 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් "ධීවර ගම්මාන" නමින් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කළා. 

ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ඒ ෙහොඳ වැඩ අපි ඉදිරියට ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ හා සමානව කරදිය, මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින, එනමුත් නිවාස පහසුකම් ෙනොමැති 
ධීවර පජාවට අපි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 වසෙර් අෙප් 
අමාත්යාංශය විෙශේෂිත වූ නිවාස ජංගම ෙසේවා වැඩසටහනක් ගමින් 
ගමට, ෙදොරින් ෙදොරට, වීදිෙයන් වීදියට, මාවතින් මාවතට, නිවසක් 
නිවසක් පාසා, ගෘහ මූලික පවුල් ඒකකයක් පවුල් ඒකකයක් පාසා 
කියාත්මක කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් නිවාස 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම යම් 
පුද්ගලෙයක් රාජ්ය ෙසේවයට සම්බන්ධයි කිව්ෙවොත්, පසු ගිය 
කාලෙය් අනිවාර්ෙයන්ම ඒ පුද්ගලයාෙග් නිවාස ණය පතික්ෙෂේප 
වුණා. අපි ඒ වැඩසටහනත් ෙවනස් කරලා, අෙප් නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය පථම වතාවට රාජ්ය ෙසේවකයන්ටත් නිවාස ණය ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන මෑත කාලෙය්දීම ආරම්භ කරනවා කියන එක 
ෙබොෙහොම සතුටින් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය තුළ විෙශේෂිත වූ දූෂණ මර්දන ඒකකයක් 
ස්ථාපනය කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් 
ෙල්කම්තුමියෙග් පධානත්වෙයන් විවිධ ආයතන සම්බන්ධ 
කරෙගන, ඒ දූෂණ මර්දනය කිරීෙම් ඒකකය හරහා සැබැවින්ම 
කට වචනයට පමණක් සීමා ෙනොවුණු, පාෙයෝගික යහ පාලනයක් 
කියාත්මක කරන්නට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

නිලධාරි සුභසාධනය ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් ආයතන තුළ යම් යම් අඩු පාඩුකම්, අඩු ලුහුඬුකම්, අතපසුවීම් 
තිෙබනවා නම්, ඒ සියල්ලක්ම නිවැරදි කර ගන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නිවාස ක්ෙෂේතෙය්, නිවාස 
අමාත්යාංශෙය් බිම් මට්ටෙම් දුෂ්කර කර්තව්යයන් ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන ෙම් රාජ්ය නිලධාරිතුමන්ලා ෙවනුෙවන් නිලධාරි 
සුභසාධනය, වරදාන, වරපසාද දිය හැකි උපරිම සහන ටික ලබා 
ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම යම් යම් අඩු 
පාඩුකම්, අඩු ලුහුඬුකම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ සියල්ලක්ම 
නිවැරදි කර ගන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මෙග් කථාෙව්දී මුලින්ම පකාශ කළා, මම අතීතය ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් අතීතෙය්දී යම් යම් අඩු පාඩුකම් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට ෙම් 
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අවස්ථාෙව්දී මම ඒවා විගහ කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි 
ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව ඉදිරියට යන අමාත්යාංශයක්. ඒ නිසා 
අතීතෙය්දී අඩු පාඩුකම් සිදු ෙවලා, විවිධ කියාමාර්ග ගන්නට සිදු 
වුණු නිලධාරින්ටත් ඉදිරි කාල වකවානුෙව්දී සහනයක් ලබා 
ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් සිටින 
නිලධාරින් නිරන්තර දඬුවම් කිරීමකට අපි භාජන කරන්ෙන් 
නැහැයි කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

මෙග් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් ආයතන සියල්ලක්ම, 
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන අධිකාරිය, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව, ජාතික 
යන්ෙතෝපකරණ ආයතනය, ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව, රජෙය් 
කර්මාන්තශාලාව, ඕෂන් වීව් ඩිවෙලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම, 
ෙගොඩනැඟිලි දව්ය සංස්ථාව  යන ෙම් සියලුම ආයතන 2016 
වර්ෂෙය් ශක්ති සම්පන්නව පතිසංස්කරණය කරලා, 
පතිව හගතකරණය කරලා යම් ධනාත්මක පැති තිෙබනවා නම්, 
ඒවා ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අත්යවශ්ය පියවර අරෙගන ඒ 
සියලුම ආයතනවල සිදු ෙවන ගුණාත්මක, ධනාත්මක වැඩ 
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් තිෙබන 
අඩු පාඩුකම්, අඩු ලුහුඬුකම්, අවම කර ෙගන, නැති කර ෙගන 
පරිණත ජනතා ෙසේවාවක් නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්යාංශය හරහා 
රට පුරාම දියත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මම කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් මහජන දිනය පැහැදිලිව, කමානුකූලව, සැලසුම් 
සහගතව අපිට හරියාකාරව කියාත්මක කරන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබන බව. නමුත් සැලසුම් සහගතව, පිළිෙවළකට මෙග් 
අමාත්යාංශයට පැමිෙණන සියලුම ෙදනාට බහස්පතින්දා දවස 
කාර්යාල දිනය හැටියට පරිවර්තනය කරනවා. ෙමොකද, බදාදා 
දවෙසේ කැබිනට් රැස්වීම ෙයදී තිෙබන නිසා, හරියාකාරව ඒ 
කටයුත්ත කියාත්මක කරන්නට බැරි ෙවනවා. 2016 වසෙර් සිට 
සෑම බහස්පතින්දා දවසකම ඒ මහජන දිනය පවත්වලා 
කාර්යක්ෂමව, පිළිෙවළකට, කමානුකූලව, සහනයක් ඉල්ලා ෙගන 
එන සියලුම ෙදනාට සහන ලබා ෙදන්නට අපි නව සැලැස්මක් 
දියත් කරනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පකාශ කර 
සිටිනවා.  

මට ෙපර කථා කරපු උතුරු-නැ ෙඟනහිර බල පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් එස්. වියාෙල්න්දිරන් මන්තීතුමාෙග් ඒ 
අදහස්වලට මම පතිචාරයක් දක්වන්නට ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් ජාති, ආගම්, කුලමල, පන්ති, පක්ෂ ෙභ්දය 
ෙක්න්ද කරෙගන අපි අෙප් නිවාස වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා සඳහන් කළා, හමුදාව නිසා අෙප් රෙට් 
නිවාස විනාශ වුණා කියලා. ඒක වැරැදි පකාශයක්. නිවාස විනාශ 
වුෙණ් යුද්ධය නිසා. යුද්ධයට පධාන වග කිව යුත්ෙතෝ තමයි, 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදී සංවිධානය. යුද්ධයක් නිසා ෙම් රෙට් නිවාස 
විනාශ වුණා නම් ඒෙක් සම්පූර්ණ වග කීම භාර ගන්නට ඕනෑ, 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදී සංවිධානයයි. ඒ නිසා මම ෙම් කාරණය 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් රණ විරුවන් තමයි රට 
ෙබ්රා ගත්ෙත්; රට මුදා ගත්ෙත්. අද රෙට් ස්ෛවරීත්වය, ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව ඒ සියල්ලක්ම රැකිලා තිෙබන්ෙන් අෙප් වීෙරෝදාර 
රණ විරුවන් නිසා. ඒ නිසා ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් මම 
පිළිගන්ෙන් නැහැ, උතුරු, නැ ෙඟනහිර නිවාස අහිමි වුෙණ් රණ 
විරුවන් නිසා කියලා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර නිවාස අහිමි වුණා නම් 
අහිමි වුෙණ් ෙකොටි යුද්ධය නිසා; ෙකොටි තසත්වාදීන් නිසා. අද 
ෙකොටි තස්තවාදී යුද්ධයක් නැහැ.  

උතුරු-නැ ෙඟනහිර ජනතාවට නිවාස ක්ෙෂේතය තුළින් 
සුවිෙශේෂ වූ සහනයක් ලබා ෙදන්නට 2016 වසෙර් අපි ඇප කැප 
ෙවනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා, වි ෙජ් ලලිතා 
මහත්මිය ගැන; ෙයෝග රාණී මහත්මිය ගැන. ඒ අය ඇතුළු ලක්ෂ 
සංඛ්යාත ජනතාවක් ඉන්නවා, උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල 
නිවාස පශ්නවලින් ෙපෙළන. ඒ සියලු ෙදනාටම සහන ලබා 
ෙදන්නට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. අෙප් ස්වාමිනාදන් 
ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් උතුරු, නැ ෙඟනහිර නැවත පදිංචි 
කරවීෙම්, පතිසංස්කරණය කිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ අතරතුර නිවාස අමාත්යාංශෙයනුත් ලබා දිය හැකි 
සියලුම ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු මන්තීතුමා තවදුරටත් සඳහන් කළා, යුද හමුදාව මහ 
ජනතාවෙග් ඉඩම් අයිති කරෙගන ඉන්නවාය කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම තිවිධ හමුදාවට උතුරු, නැ ෙඟනහිර ගිහිල්ලා යුද්ධ 
කරන්න සිදු වුෙණ් ෙකොටි තස්තවාදය නිසා. ඒ නිසා අෙප් නව 
රජය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් 
නායකත්වෙයන් ෙම් ඉඩම් පශ්නය විසඳන්නට කමානුකූල 
පිළිෙවළකට, සැලසුම් සහගත වැඩසටහනක් කියාත්මක කරෙගන 
යනවා. ඒ සැලසුම් සහගත වැඩසටහන කියාත්මක කරන ෙකොට 
අනිවාර්යෙයන්ම රෙට් ආරක්ෂාවත් උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
ජනතාවෙග් ඉඩම් අයිතියත් ෙම් ෙදකටම සමාන්තර වටිනාකමක් 
ලබා දීලා අපි පැහැදිලිව පිළිෙවළකට ඒ වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ මන්තීතුමා තවදුරටත් සඳහන් කළා, සිෙමන්ති ෙබදා දීෙම්දී 
අකමිකතාවන්, දූෂණ, පශ්න ඇති වුණා කියලා. මම එතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, සෘජුව වාචිකව කියන්නට  බැරි නම් මට 
ලිඛිතව, ඒ සියලුම දූෂණ, වංචා, ෙහොරකම් කරපු ඒ  නිලධාරින් 
ෙහෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සාක්ෂි සහිතව ඒ කරුණු කාරණා 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. වහාම කියාත්මක ෙවන පරිදි මෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් විභාගයක් කරලා, ඒ වැරැදි කරලා තිෙබනවා නම් 
ඒ අයට අනිවාර්යෙයන්ම නීතිමය පියවර ගන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාෙගන් අවසරය ලබා ගන්නවා. මම මෙග් 
කථාව පටන් ගත්ෙත් ධම්ම පදෙය් තිෙබන ගාථාවකින්. මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නත් ධම්ම 
පදෙය් තිෙබන ගාථාවකින්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ධම්ම 
පදෙය් බාල වග්ගෙය් 9වැනි ගාථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"තං ච කම්මං කතං සාදු - යං කත්වා නානුතප්පති 
යස්ස පතීෙතො සුමෙනො - විපාකං පටිෙසවතී" 

එහි ෙත්රුම් වන්ෙන්, "කරන කටයුත්ත පීතිෙයන්, 
ෙසොම්නෙසන් භුක්ති විඳිය හැකි ආකාරයට, සතුටක් ලබා ෙදන 
ආකාරයට කරන්න. පසු තැෙවන්නට සිදුවන ෙද් සිදු 
ෙනොකරන්න." කියලා. ෙම් උතුම් ධම්ම පදෙය් තිෙබන ෙම් උතුම් 
ගාථාව අනුගමනය කරමින් අෙප් අමාත්යාංශය ජනතාවටත්, 
රටටත්, ලංකාවාසී පවුල් ලක්ෂ 51ටත්, පුරවැසියන් ලක්ෂ 200ටත් 
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මුහුණට සතුටක්, පීතියක්, ෙසොම්නසක් ෙගන ෙදන ආකාරයට 
කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත්  ෙම් රෙට් ජනතාව පසුතැවිලි වන ආකාරයට 
කිසිම කියාවක් අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් සිදු කරන්ෙන් නැහැය 
කියන පතිඥාව ලබාෙදමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.25] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශයට අදාළව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් කරුණු 
කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. ෙම් අමාත්යාංශය ඉතාම 
වැදගත් ෙසේවයක් කරන්න නියමිතව තිෙබන අමාත්යාංශයක්. 
මිනිසුන්ෙග් මූලික අවශ්යතා කියා අප පාසෙල්දී ඉෙගන ගන්නා 
ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ නිවාස කියන අවශ්යතා තුෙනන් එකක් 
ෙමම අමාත්යාංශයත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන් සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. දැනට ෙලෝකෙය් දියුණුයි කියා සලකන හැම රටකම 
අප දකින එක ෙදයක් තමයි, නිවාස අහිමි, නැත්නම් ඉතාම දුර්වල 
මට්ටෙම් නිවාසවල ජීවත් වන ජනගහනය සාෙප්ක්ෂව ඉතාම අඩු 
බව. නැහැ කියන එක ෙනොෙවයි, සාෙප්ක්ෂව අඩුයි.  ෙලෝකෙය් 
දියුණුයි කියා නම් කරන සෑම රටකම ඒ නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු 
වැඩි පමාණයක් පසු ගිය සියවස තුළ සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන් ඒ 
රටවල තිෙබන ආණ්ඩුවලින් සහ පළාත් පාලන ආයතනවලින්. ඒ 
නිසා social housing කියන එක;  රජය ෙහෝ ඒ රජයටම අයත් 
පළාත් පාලන ආයතනවලින් ජනතාවට නිවාස ඉදිකර දිය යුතුය  
කියන එක ෙලෝකය පිළිගත් පතිපත්තියක්. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
දියුණු රටවල් නිවාස පශ්නය යම් පමාණයකට ෙහෝ ෙබ්රාෙගන 
තිෙබනවා නම් එෙහම කරෙගන තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 1950, 
60,70 දශකවල පැවති ආණ්ඩුවලින් නිවාස හදා දීලා, යම් සහන 
මිලකට ඔවුන්ට ඒවා ලබාදීම නිසායි. රජයක් වශෙයන්, ආණ්ඩුවක් 
වශෙයන් පතිපත්තියක් විධියට නිවාස අමාත්යාංශය යටෙත් 
ආයතන පිහිටුවා තිෙබන බව ඇත්තයි. නමුත්, පතිපත්තියක් 
විධියට අධ්යාපනය වාෙග්ම, ෙසෞඛ්යය වාෙග්ම -ඒවාෙය් දැන් 
කප්පාදු කිරීම් තිෙබනවා, ඒක ෙවනම පශ්නයක්.- නිවාස ඉදිකර 
දීම; එහි පධාන භූමිකාව ආණ්ඩුවකින් කළ යුතුය කියන එක 
පතිපත්තියක්. ඒක ඉතිහාසය තුළ අවුරුදු 100ක් ඇතුෙළේ ඔප්පු කර 
තිෙබන ෙදයක්. ඒ නිසා ඒ පතිපත්තිය රැකෙගන යා යුතුයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. අමාත්යවරයා සහ අමාත්යාංශය එය පිළිෙගන 
කටයුතු කරාවි කියාත් මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුලින්ම යම් කරුණු කීපයක් 
කියලා මෙග් කථාෙව් ඊළඟ කරුණුවලට එන්න මා හිතුවා. නිවාස 
කියන එක අද අෙප් රෙට් තිෙබන සුවිශාල පශ්නයක්. ඒක අද ඊෙය් 
පටන් ගත්ත පශ්නයකුත් ෙනොෙවයි. කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන 
පශ්නයක්. නිවාස අවශ්යතාව අද හැම ෙකෙනකුටම තිෙබන 
ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම අප තරුණයාෙග් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, 
මීට අවුරුදු 40කට, 50කට කලින් අෙප් ආත්තම්මලාෙග්, අෙප් 
අම්මලාෙග්, තාත්තලාෙග් කාලයට ගියත් අපට ෙපෙනන ෙදය 
තමයි, ඒ කාලෙය් ජනතාවෙග් නිවාසවල මට්ටම අදට වඩා දුර්වල 
වුණත්, විෙශේෂෙයන්ම යම්කිසි රැකියාවක් කරන ෙකෙනකුට යම් 
සුළු ව්යාපාරයක් කරන ෙකෙනකුට නිවාසයක් ඉදිකර ගැනීම අද 
තරම් දුෂ්කර කාර්යයක් ෙනොවුණු බව. ෙම් ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් 
සාහිත්යෙය් සමහර ෙද්වලුත් හැදිලා තිෙබනවා. විවාහ ෙවද්දි, 
"කැන්දෙගන එනවා" කියා කියන්ෙන්ත් කැන්දෙගන එන්න 
තැනක් තිෙයන්න ඕනෑ නිසායි. ෙහෝටලයට කැන්දෙගන යනවා 

කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. කැන්දෙගන එනවා කියා කියන්ෙන්ම 
කැන්දෙගන එන්න ෙගයක් තිබුණු නිසායි. නමුත්, පරම්පරාවකින් 
පරම්පරාවක් විතර ඉස්සරහට යන  ෙකොට ෙපෙනන ෙදය තමයි, 
මිනිසුන්ට නිවාසයක් හදා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නය -හදාගැනීම 
ෙකෙසේ ෙවතත්- , නිවසක අයිතිය පිළිබඳ පශ්නය  ඉතාම උග වන 
බව. ෙම්ක විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඉතාම 
ඉහළ, ධනවත් සියයට එක හැරුණාම, ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් දරුවන්ට, රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා 
කරන අයෙග් දරුවන්ට සහ අනික් සියලුෙදනාටම ෙම්ක අතිවිශාල 
පශ්නයක්. ෙම්ෙක් සුවිශාලම ගැටලුව වතුකරෙය් ජනතාවට 
තිෙබනවා. ඒක ෙවනම ෙඛ්දවාචකයක්.  

වර්තමානෙය් තරුණ පරම්පරාව පැත්ෙතන් ෙම් පශ්නය 
ගත්ෙතොත්, සාමාන්යෙයන් ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් අපි දන්නා ෙද් 
තමයි, අද අවුරුදු 27ක, නැතිනම් 28ක ගැහැනු ළමෙයක් සහ පිරිමි 
ළමෙයක් ෙගයක් හදලා ඉවර ෙවලා කසාද බඳින්න තීන්දු 
කෙළොත්, මා හිතන විධියට ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගයක් හදලා ඒ 
ෙදෙදනාට කසාද බඳින්න ෙවන්ෙන් අවුරුදු හැෙට්දි විතර. ෙම් 
කරුණ විශාල පමාණයකට අදාළව ගත්ෙතොත්, කවදාවත් ඒ ෙග් 
හදන්න ෙවන්ෙන් නැති නිසා ෙගයක් හදලා කසාද බඳින්න බැහැ. 
අවුරුදු හැෙටන් කසාද බැඳලා හනිමූන් ගිහිල්ලා වැඩකුත් නැහැ, 
පන්සලට තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙම්කයි අද තාරුණ්යෙය් 
ෙඛ්දවාචකය. අද අපි ගම්වලට ගියත්, නගරයට ආවත් ෙපෙනන 
ෙදයක් ෙමය.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙදමව්පියන්ට කාමර ෙදකක ෙහෝ තුනක යම් 
මට්ටමක ෙගයක් තිෙබනවා නම්, ෙලොකු පුතා කසාද බැඳලා 
තාත්තා හදපු ෙගදර ඉස්සරහ කාමරෙය් ඉන්නවා. තව කාමරයක් 
තිෙබනවා නම් - මැද කාමරෙය්- ෙපොඩි පුතා කසාද බැඳලා 
ඉන්නවා. අවසානෙය්, අම්මයි තාත්තයි  කුස්සිෙය් ෙහෝ කුස්සිය 
ළඟ තිෙබන කුමන ෙහෝ තැනක, කාමරයකුත් ෙනොෙවයි ෙපොඩි 
තිරයක් වාෙග් දාලා මුල්ලකට -පුංචි තැනකට- තල්ලු ෙවනවා.  
අපි මන්තිවරුන් වශෙයන්, මහ ජන නිෙයෝජිතයින් වශෙයන් ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් විවිධාකාර ෙගවල්වලට යනවා. ඒ නිසා අපට 
ෙම්වා ෙපෙනනවා. ෙම්වා මම ෙබොරුවට කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
ෙමය එන්න එන්නම දරුණු ෙවන අතිවිශාල පශ්නයක්. අද ෙම් 
පශ්නය අතිශය බරපතළයි. නිවාස කියන ෙද් මිනිසුන්ෙග් 
සිහිනවලටත් එහායින් තිෙබන ෙදයක්.  

මට මතකයි, නවසිය අනූ ගණන්වල අෙප් ඉස්ෙකෝලවල, 
එෙහම නැතිනම් විශ්වවිද්යාලෙය් හිටිය අයියලා අක්කලා  එක්ක 
කථා කරද්දී , ඒ ෙගොල්ලන්ට යම් අදහසක් තිබුණා, කසාද බඳින 
විට ෙගයක් හදන්න පටන් අර ෙගනවත් කසාද බඳින්න ඕනෑ 
කියලා. නමුත් අෙප් පරම්පරාවට සහ වර්තමාන පරම්පරාවට එන 
විට, ෙගයක් හදලා කසාද බඳිනවා කියන කථාව අදාළම නැහැ. 
ඒක සිද්ධ ෙවන්ෙන්ම නැති ෙද්වල්වලින් එකක්. ඒ නිසා අද 
කුමන ෙහෝ තැනකට යන්න තමයි තරුණ තරුණියන්ට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ නිසා, අනිවාර්යෙයන්ම රජෙය් ෙගවල් හැදීම අත්යවශ්ය වන 
බව මා නැවත අවධාරණය කරනවා. ෙමොකද, ෙකොම්පැනිවලින් 
ෙගවල් හැදීෙමන් නිවාස පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. එයට 
උදාහරණයක් මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
හිතන්ෙන් ඔබතුමා කාලයක් එංගලන්තෙය් ඉෙගන ගත් 
පුද්ගලෙයක් නිසා මට වඩා ෙම් කාරණය ෙපෞද්ගලිකවත් දන්නවා 
ඇති කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා "The Guardian" පත්තෙර් ෙම් පිළිබඳව පළ වූ 
කරුණුවලට අවධානයට ෙයොමු කරන්න මා කැමතියි. සමාගම් සහ 
ෙපෞද්ගලික වත්කම් තිෙබන පුද්ගලයන් ෙගවල් හදා තිෙබනවා. 
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ලංකාෙව්ත් ෙමය සිදු ෙවනවා. අද වන විට යුෙරෝපෙය් මිනිසුන් 
නැති හිස් වූ ෙගවල් මිලියන 11ක් තිෙබනවා. නමුත් ෙගවල් නැති 
මිනිසුන් මිලියන 4.1ක් ඉන්නවා. අපි ලක්ෂවලින් ඒ ගණන 
කිව්ෙවොත්, ෙගවල් ලක්ෂ 110ක් යුෙරෝපෙය් හිස් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙගවල් නැතිව මිනිසුන් ලක්ෂ 41ක් ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සමීක්ෂණය ලංකාෙව්ත් 
කරන්න කියලා. ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමා 
මැෙල්සියාවට ගිෙයොත්, ඉන්දුනීසියාවට ගිෙයොත්, බැංෙකොක්වලට 
ගිෙයොත්, ෙම් සෑම රටකම අතිවිශාල නිවාස සංකීර්ණ ඉදි කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒවාෙය් මිනිසුන් නැහැ. එයට ෙහේතුව, රෙට් අති 
බහුතරයක් ජනතාවට -සියයට 80ක පමණ පිරිසකට- ඒවා මිලදී 
ගන්න තරම් ඒ රටවලත් වත්කමක් නැහැ. මා ෙම් ලිපිය ගැන 
වැඩිදුර කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙමහි නිශ්චිත කාරණය වන්ෙන්, මුළු යුෙරෝපෙය්ම ලක්ෂ 
110ක් ෙගවල් තිෙබනවා, කිසිෙවක් පදිංචි ෙවලා නැහැ. ඒවා 
බහුතරයක් සමාගම්වලට අයිතියි. සමහර ෙගවල් ෙදක, තුන 
පුද්ගලයින් මට්ටමින් විකුණන්න හදලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්ත් 
සමහර තැන්වල තිෙබනවා. වත්කම් තිෙබන අය ෙගවල් ෙදක 
තුනක් හදලා විකුණා ගන්න බලනවා. නමුත් ඒවා මිලදී ගන්න අය 
නැහැ. ෙමය ෙකොපමණ ෙලොකු ෙඛ්දවාචකයක්ද? අෙප් රෙට්ත් 
සමීක්ෂණයක් කෙළොත් ෙම් තත්ත්වය ෙහළිදරව් ෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම්වල අයිතිය අතිවිශාල වශෙයන් තනි තනි 
පුද්ගලයින්ට සහ සමාගම්වලට තිබියදී, නිවාස ඉදි කිරීම 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට පැවරීෙමන් නිවාස නැති අයෙග් නිවාස 
පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. නිවාසයක් හදා ගන්නට බැරිව 
කරදරයට පත් ෙවලා ඉන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්, තරුණ 
තරුණියන්ෙග්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයෙග්, වතු කම්කරුවන්ෙග්, 
උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙයන් අසරණ වුණු අයෙග් ඒ පශ්නය 
විසඳන්න බැහැ. අපට ෙකොළඹ ආවාම cranes ෙපෙනනවා;  
ෙකොළඹ එක එක residencies කියලා හදනවා; apartments කියලා 
හදනවා. නමුත්, ෙමයින් ෙබොෙහොමයක් ඉතා ඉහළ මැද පන්තියට 
සහ ඉතාමත්ම ධනවත් පිරිසට පමණයි හැෙදන්ෙන් කියන කරුණ 
අප දන්නවා. 

මම යුෙරෝපා රටවල් උදාහරණයකට ගත්ෙත් ෙම් සම්බන්ධව 
අෙප් රෙට් දත්ත නැති නිසායි. ඇෙමරිකාව ගත්ෙතොත් නිවාස 
නැතුව එක එක තැන්වල ජීවත් වන මිනිස්සු මිලියන 22කට වැඩි 
පමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි, ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටෙම් නිවාස 
හදලා වහලා දාලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් ධෙන්ෂ්වර කමෙය් 
හැටි. ෙගවල් හිස්ව තිෙබනවා. ඒ ෙගවල් ළඟම මිනිස්සු පාෙර් 
බුදියනවා. මම ඒගැන ෙලොකු විවාදයක් ඔබතුමා එක්ක ඇති කර 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් කරුෙණන් 
ඔබතුමාට මා ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. සමාගම්වලින්, 
බැංකුවලින්, ෙකොම්පැනිවලින් අෙප් රෙට් ෙකොළඹ ෙගවල් හැෙදන 
එක විසින් ෙම් නිවාස පශ්නය නිකම් යට කරන්න පුළුවන්. මම 
දැක්කා  ෙගොඩක් ෙයෝජනා තිෙබන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙයොදවා 
ෙගන නිවාස හදන්න කියලායි. නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශය හා 
රාජ්ය අංශය සම්බන්ධ කරෙගන ෙගවල් හදන්න කියලායි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒෙකන් ෙම් පශ්නයට නිවැරදි උත්තරයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙගවල් හදන්න එපා කියලා. නමුත්, ඒක ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙනොෙවයි කියන එකයි මට කියන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙකෙරන 
නිවාස ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිවාස ඉදිකිරීෙම් සමාගම් ඒ නිවාස 
හදද්දි රජෙයන් යම් නියාමනයක් කළ යුතුයි. මම හිතනවා ෙම් 
ක්ෙෂේතය, අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට වාෙග් රජය යම් ආකාරයක 

පමිතිකරණයක් මත ෙවෙළඳ ෙපොළ නියාමනයට මැදිහත් විය යුතු 
ක්ෙෂේතයක් කියලා. සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට බැහැ ෙන් 
ඔක්ෙකෝටම ෙගවල් හදලා ෙදන්න. නමුත්, ෙගවල් හදන 
සමාගම්වලට යම් නියාමනයක් ඔබතුමා කළ යුතු වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙකෙරන නිවාස 
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධවයි මම ෙගොඩක් කථා කරන්ෙන්. දැන් අපි 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ඒ සමාගම් මහල් නිවාස 
සංකීර්ණ - flats - හදනවා. ඒ සඳහා අය කරන ගාස්තු බැලුෙවොත් 
ඉතා විශාලයි. මම ෙම් කියන්ෙන් ඉතාම සුපිරි පන්නෙය් නිවාස 
පද්ධති ගැන ෙනොෙවයි. මම දැක්කා විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරෙයක් 
ෙම් සම්බන්ධව කළ සමීක්ෂණයක විස්තර. සමහර ෙපෞද්ගලික 
නිවාස සංකීර්ණවල අය කරන ගාස්තුව බැලුවාම -මිලදී ගැනීෙම්දී 
ෙහෝ කුලියට දීෙම්දී- ඒ building එක සම්පූර්ණෙයන්ම නඩත්තු 
කරන්න සහ ඒ සියලුම වියහියදම්වලට ඒ අයිතිකාර සමාගමට 
ඒෙකන් තුෙනන් පංගුවයි වියදම් ෙවන්ෙන්. ඉතිරි තුෙනන් ෙදකම 
ඔහුෙග් ලාභය. අපි හිතමු රුපියල් 20,000ක ෙහෝ 25,000ක 
කුලියට නිවසක් ලබා  ෙදනවා කියලා. මම කියන්ෙන්, තනි තනි 
මිනිසුන් ෙපොඩියට කර ගන්න ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් නිවාස 
කුලියට දීම හරහා ඒ සමාගම් අතිවිශාල ලාභයක් ලබා ගන්නවා. 
හැබැයි, නඩත්තුවට යන්ෙන් ඉතාම සුළු වියදමයි. අෙනක 
කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ නඩත්තුවත් ඉෙබ්ම අත හැරිලා ඒවා නගර 
සභාවට එනවා. අවසානෙය් රජෙය් මුදල්ම -මිනිසුන්ෙග් මුදල්- 
තමයි නැවත ඒකට වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධව පියවර ගන්න 
කියලා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙපෞද්ගලික නිවාස සංකීර්ණ හදන්ෙන් 
මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න නම් ඒ නිවාස සම්බන්ධෙයන් රජය 
නියාමනයක් කළ යුතුයි. ෙමොකද, රෙට් ඉඩම් ෙම්වාට ගන්ෙන්. 
ෙකොළඹ නගරෙය්, නුවර නගරෙය්, ගාල්ල නගරෙය් තිෙබන ඉඩම් 
ෙම්වාට ගන්ෙන්. ඉඩම්  පුද්ගලයන් සතු වුණාට භාවිතෙය්දී රජයට 
අයිතියක් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ලංකාෙව් කුඩු ව්යාපාරය 
තරම්ම ලාභ ලබන ව්යාපාරයක් තමයි ෙම් ෙද්පළ ෙවෙළඳාම් 
ව්යාපාරය. අමු සූරාකෑමක් ෙම්ෙක් තිෙබනවා. සල්ලි ෙහෝ යමක් 
හම්බ කරගත්ත මිනිසුන්ෙගනුත් සූරා කෑමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්කට නියාමනයක් අත්යවශ්යයි.  

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවිය යුතු 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් නිවසක් කුලියට ගනිද්දි ෙහෝ 
සම්පූර්ණෙයන්ම මිලදී ගනිද්දි අතිවිශාල අත්තිකාරම් මුදලක්            
පවා ෙගවන්න ෙවනවා. දැන් ෙලෝකෙය් ෙගොඩක් රටවල 
අත්තිකාරම්වලට යම් කිසි සූතයක් තිෙබනවා. ෙගවිය යුතු 
අත්තිකාරම ෙකොපමණ පතිශතයක් විය යුතුද කියලා තිෙබනවා. 
එක එක්ෙකනාට ඕනෑ හැටියට ගන්න බැහැ. දැන් advertisements 
පවා යනවා. ෙම් දවස්වල ෙර්ඩිෙයෝ එෙක් advertisement එකක් 
යනවා, රුපියල් ලක්ෂ 41 ෙගදරට රුපියල් ලක්ෂ 10ක deposit 
එකක් තියන්න කියලා මිනිසුන්ට කියනවා. අත්තිකාරම සියයට 
25ක්. අපිට කියන්න පුළුවන් ෙවෙළඳ ෙපොළ නියාමනය ඇතුෙළේ 
ඕනෑ ෙදයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම ෙවන්න බැහැ. මම 
කියන්ෙන්, ෙසෞඛ්ය හා  අධ්යාපනයට වාෙග් ෙම් ක්ෙෂේතයටත් 
නියාමනයක් තිෙබන්න ඕනෑ බවයි. 

ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් තිෙබනවා, රජෙයන්ම නිවාස ලබා 
ෙදන. පෘතුගාලය ගත්තාම, පෘතුගාලෙය් ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාෙව් 
මූලික අයිතිවාසිකමක් - basic right එකක්- හැටියට තිෙබනවා, 
රජෙයන් නිවාස ලබා දීම. පෘතුගාලය සමාජවාදි රටක් ෙනොෙවයි. 
1974 පෘතුගාලෙය් ධෙන්ෂ්වර පජාතන්තවාදි විප්ලවෙය්                       
එක පතිඵලයක් ඒක. රජෙයන්ම නිවාස ලබා දීම මූලික 
අයිතිවාසිකමක් කියලා ව්යවස්ථාවටම ඇතුළත් කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා අනාගතෙය්දී රෙට් නායකෙයක් 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නා ඇමතිවරෙයක්. එම නිසා 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ගැන ඒ මට්ටමින් කල්පනා කරන්න ඕනෑය 
කියා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් depositsවලට, 
rentalsවලට සූතයක් හදන්න කියා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙපටල්වලට, ඩීසල්වලට සූත හදන්න පුළුවන් නම් අඩු 
ගණෙන් සමාගම්වලට සූතයක් හදන්න පුළුවන්. තනි තනි මිනිස්සු 
කරන ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන්න යන කාරණෙය් ෙකොටසක් 
ඔබතුමාට සෘජුවම සම්බන්ධ ෙනොෙවන්න පුළුවන්. ඉඩම් කට්ටි 
කර ෙගවල් හදන්න කටයුතු කරන ව්යාපාර දැන් තිෙබනවා. 
ඉඩමක් මිලදී අරෙගන ෙගයක් හදන්න ගියාම මිනිස්සු සාරාසංඛ්ය 
කල්පයක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙගවල් හදන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
පරම්පරාවක් විතර ඉවර වනතුරුම ඔවුන් ෙගවල් හදනවා. ෙමොකද, 
ඉඩම්වල මිල අධිකයි.  

මම කලින් නි  ෙයෝජනය කෙළේ කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිසා 
මා ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් විශාල 
වශෙයන් වතු කඩලා, lands sale කර තිෙබන බව. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය්ත් එෙහමයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් නම් එෙහම 
කඩන්න තරම් ඉඩම් නැහැ. ඉඩම් කඩලා විකිණීම නිවාස ඉදිකිරීම් 
සමාගම්වලින් විශාල වශෙයන් කරනවා. නමුත් ඔබතුමා මම ෙම් 
කියන්න යන කාරණය ගැන ෙහොයලා බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 
ෙම්  ඉඩම් කට්ටි කරන සමාගම් ඉඩම් කැබලි 100, 500, 1,000 
කියලා කිව්වත් ෙම්වායින් කීයක ෙගවල් හදලා තිෙබනවාද? මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට, කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් සිටියදී මම ලැබූ අත් 
දැකීම් අනුව මට කියන්න පුළුවන්, ෙම් ඉඩම් කට්ටි කරන 
ව්යාපාරවල ඉඩම් කැබලිවලින් සියයට 30කවත් ෙගවල් හදලා 
නැති බව, ගරු ඇමතිතුමා. ඒ ෙද්පළ සමාගම් මුලින් අතිවිශාල 
වියදමක් දරලා,  මිල ඉහළ නංවලා, ගස ්ටික කපලා ෙඩෝසර් කරන 
එකෙන් කරන්ෙන්. බැනර් ටිකක් දමනවා. ගස ්ටික කපනවා. ඒක 
තමයි කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ලස්සන advertisements ටිකක් 
දමනවා. ඊට පස්ෙසේ පළමුවැනි ගැනුම්කරුෙවෝ 20, 25 ඇතුළතදීම 
සම්පූර්ණ ඉඩම ගැනීමට ගිය වියදමයි, ලාභයයි ඔක්ෙකොම 
ගන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට පස්ෙසේ ඉඩෙම් ඉතුරු ෙකොටස් ටික 
විකුණා ගැනීම ෙවනුෙවන් ඒ සමාගම ෙලොකු මහන්සියක් 
දරන්ෙන් නැහැ. ඒ ඉඩම් අවුරුදු 10, 15, 20 නිකම්ම නිකම් වල් 
බිහිෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ ඉඩම්වල තිබුණු ෙපොල් ගසුත් 
නැහැ. ෙද්පළ ව්යාපාර සමාගම් දන්නවා, තමන් ඉඩම් කෑලි 100ක් 
විකුණන්න දැම්මාට විකිෙණන්ෙන් කෑලි ෙමච්චරයි කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් හැම තැනම පිටෙකොටුව වාෙග් ඉඩම් කඩනවා 
ෙනොෙවයිෙන්. ඔවුන් තමන්ෙග් පළමුවැනි ගැනුම්කරුෙවෝ 25 
ෙදනා, 30 ෙදනාෙගන්ම සමස්ත වියදම ලබා ගන්න නිසා ඉඩම් 
මිලත් ඉහළ යනවා. ඒ නිසා එම ඉඩම් මිලදී ගන්නා ඉඩම් 
හිමියන්ට ෙගයක් හදා ගන්න ඉතා අමාරුයි. ෙම් සම්බන්ධව 
සමීක්ෂණය කරන්න කියා අපි ඔබතුමාෙගන් පළමුවැනි කාරණය 
හැටියට ඉල්ලා සිටිනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ව්යාපාරිකෙයෝ 
සමතලා කරන්න කියලා. නමුත් ඉඩමක් කට්ටි කරලා විකුණන්න 
පටන් අරෙගන අවුරුදු පහකට පස්ෙසේත් සැලකිය යුතු ඉඩම් කට්ටි 
පමාණයක් තිෙබනවාය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මිනිස්සු ෙගයක් 
හදලාත් නැහැ. විවාහෙවලා ෙගයක් හදා ගන්න විධියක් නැතිව 
ඉන්න තරුණ තරුණියන් අද ඉන්නවා. ඒ වා ෙග්ම විවාහෙවලා 
ෙගයක් හදා ගන්න විධියක් නැතිව ඉන්න රජෙය් ෙසේවකයින් 
ඉන්නවා. ඔබතුමා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් සල්ලි ඉල්ලනවා. නමුත් 
ඔබතුමාට මුදල් ෙදන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. හැබැයි, නිකම්ම 

වල් බිහිෙවලා ඉඩම් කට්ටි ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක් ඇති කියා 
මෙග් අවෙබෝධෙය් හැටියට මම හිතනවා. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් 
ඉඩමක් කට්ටි කරලා අවුරුදු පහක්වත් ගත වුණාට පස්ෙසේත් එම 
ඉඩම් විකිණිලා නැත්නම් ඒ ව්යාපාරිකයා බංෙකොෙලොත් කරන්ෙන් 
නැතිව, එක්ෙකෝ ඒ ඉඩම්වල මිල පහළට දමන්න නැත්නම් නිවාස 
හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙයන් යම්කිසි පවරා ගැනීමක් කරන්න, 
රජය විසින් ඒ සඳහා යම් ආකාරයකින් නීතියක් හදන්න.                       
ඒ කටයුත්තට සමහර විට ඒ ව්යාපාරිකයනුත් කැමැති ෙවයි. 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙයන් එම ඉඩම් පවරාෙගන, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ණය ෙබ්රා ෙදන්න කියා ෙනොෙවයි මම ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්. එක්ෙකෝ ෙගවල් හදන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් 
රජයට බද්දක් ගන්න. ෙමොකද, එෙහම ෙනොකෙළොත් අවුරුදු 
පහකට පස්ෙසේත් විකුණා ගන්න බැරි වුණු ඒ ඉඩම් කට්ටි කරන 
සමාගම්වලට මිල අඩු කරන්න සිදු වනවාය කියා මම හිතනවා. 
ඔවුන් මිල අඩු කරන්ෙන් නැතිව තියාෙගන ඉන්නවා. ඇයි? 
ඔවුන්ෙග් business එක ඉවර ෙවලා තිෙබනවා. කුරුණෑගල හිටපු 
නිසා මම ෙම් කාරණය ගැන ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්නවලට 
අලුතින් මැදිහත් ෙවන්න කියලා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා දැන් අය කිරීෙම් සූතය, පමිතිකරණය, නියාමනය 

කියන පශ්න පිළිබඳව වැදගත් ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. දැන් ෙම් Officials' Box එෙක් අෙප් සහාධිපත්ය 
කළමනාකරණ අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමාත් 
එක්ක ඉදිරි සති ෙදක ඇතුළත සාකච්ඡාවක් කරලා, ඔබතුමාෙග් 
ෙයෝජනාත් ලබා ගන්න කියා මම දැන් එතුමාට උපෙදස් දුන්නා. 
අපි එක්කහු ෙවලා සති ෙදකක් ඇතුළත සාකච්ඡා කරලා, ෙම් වැඩ 
ටික කරමු. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම දන්නා ටික කියන්නම්. මම ෙනොදන්නා ෙද්වලුත් 

ඇති. මම හිතන්ෙන් එතුමා ෙම් ගැන ෙහොඳට දන්නවා ඇති. තවත් 
ඉෙගනෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියන ඉල්ලීමයි මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. මම දන්න ටිකත්, මම පාඩම් කළ 
ටිකත් කියන්නම්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමන්ලාත්  දැන්ම පුරුදු ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමනි. හරි, හරි. මම ඒ ෙතොරතුරු ටික ඔබතුමාට 

කියන්නම්.  

තරුණයන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙම් පශ්නයට අදාළ කරුණු ෙදක 
තුනක් කියන්නයි මම පටන් ගත්ෙත්. තරුණයන්ෙග් පශ්නය 
ඉතාම ගිනි ගන්නා සුළු පශන්යක්. ෙම්ක ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
රටවලත් තිෙබන පශ්නයක්. ෙමයින් සමහර ඒවා අෙප් 
ෙපෞද්ගලික අත් දැකීම්. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව රටට 
යම්කිසි පතිපත්තියක් හැදුෙවොත්, ෙපෞද්ගලිකව අපටත් යම් උදව් 
පදව් ලැෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙගවල් ගැන 

2315 2316 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 16 

කවුරුත් කථා කරනවා. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම තරුණ තරුණියන්ෙග් 
ඉලක්ක ගැනත් බලන්න. ඒ අයට අදාළ කරන නිවාස සහ නිවාස 
ආශිත පශ්න සම්බන්ධව අමාත්යාංශය ෙකොච්චර මැදිහත් ෙවනවාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන මම 
ෙලොකුවට අධ්යයනය කරලා නැහැ. මට කථාව ලැබුණාට පස්ෙසේ 
පාඩම් කළ ටික සහ පුද්ගලයකු වශෙයන් රෙට් ජීවත් ෙවද්දී දැන 
ගත් ෙද්වල් තමයි මම ඒ ගැන දන්ෙන්.   

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් කුරුණෑගල ළමයකුට, 
අනුරාධපුරෙය් ළමයකුට, වවුනියාෙව් ළමයකුට interview එකකට 
ෙකොළඹ, ෙකොල්ලුපිටියට එන්න ෙවනවා කියලා හිතමු. එෙහම 
වුණාම කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එයාට ඇවිල්ලා නතර ෙවන්න 
තැනක් නැහැ. ඒ නිසා ෙගොඩක් අය කරන්ෙන් නිට්ටඹුව පැත්ෙත් 
ෙහෝ ෙකොෙහේ හරි ඉන්න ඥාති පුංචි අම්මා ෙකෙනක් ෙසොයා ගන්න 
එක.  කලින් දවෙසේ අනුරාධපුරෙය් ඉඳලා ඇවිල්ලා නිට්ටඹුෙව් 
නතර ෙවනවා. නැත්නම් අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් 
අම්පාර පෙද්ශෙය් ඉඳලා ඇවිල්ලා තිහාරිය පැත්ෙත් නතර 
ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ දවෙසේ ෙම් අයට ෙකොල්ලුපිටිෙය් ඒ අදාළ 
තැන ෙසොයා ගන්න බැහැ. එතැනට එන්න වාහනයකුත් නැහැ. 
ෙවනත් තැනක නතර ෙවලා ඉඳලා ෙහොඳට ඇඳ ෙගන, ටයි එකත් 
දමා ෙගන interview එකට ෙකොල්ලුපිටිෙය් ෙනොදන්නා තැනකට 
යන්න ඕනෑ.  Interview එක සම්පූර්ණෙයන්ම fail වන්න ෙහේතු 
ෙම්වායි.   ඒ   interview එකට face කරන එකට වඩා ඒ ළමයාෙග් 
ඔළුෙව් තිෙබන්ෙන් - ෙම්ක ඇත්තටම තරුණයන්ෙග් පශ්නයක්-  
ෙකොල්ලුපිටිෙය් අදාළ තැන ෙසොයා ගන්න පුළුවන්ද, ඇඳුම ෙපොඩි 
ෙනොවී යන්න පුළුවන්ද, ගැහැණු ළමයකුට අදාළ කර ගත්ෙතොත් 
ෙකොණ්ඩය අවුල් ෙනොවී යන්න පුළුවන්ද කියන  පශ්න තිෙබනවා.   
ඒවා තමයි interviews  fail ෙවන්න ෙහේතු.  ෙම් පශන් සරල නැහැ. 
ෙම්වාට මුහුණ ෙදන තරුණයකුෙගන් ඒ ගැන අහලා බලන්න. 
ෙම්ක මාරාන්තික පශ්නයක්. සමහර ෙවලාවට ඒ අයට 
certificates ඔක්ෙකොම තිෙබනවා. ඉංගීසි දැනුමත් හදා ෙගන 
තිෙබනවා. හැබැයි,  exam එකකට නැත්නම් interview එකකට 
යන්න, ඉන්න තැනක් නැහැ. සමහර අය  විෙශේෂ course එකකට 
ෙකොළඹ එනවා. ඇවිල්ලා නතර ෙවන්න තැනක් නැහැ. නතර 
ෙවන්න තිෙබන්ෙන්  වාද්දුෙව් පුංචි අම්මලාෙග් ෙගදර. එෙහේ ඉඳන්  
course එක කරන්න බම්බලපිටියට එන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම ෙම් ෙපොඩි උදාහරණයක් කිව්ෙව්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙලෝකෙය් හැම රටකම  Youth 
Hostels පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය ජාතික තරුණ ෙසේවා 
සභාෙවන්ම කරන්න ඕනෑ නැහැ. මම හිතන විධියට ජාතික තරුණ 
ෙසේවා සභාවට හුස්ම ගන්නවත් සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා 
Youth Hostels පමාණයක් හදන්න. ඒවා මාස ගණන් එක 
එක්ෙකනාට පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙදන ඒවා ෙනොෙවයි. යම්කිසි 
තරුණ යකුට, එයා එන වුවමනාව බලලා  ඒවාෙය් නතර ෙවන්න 
ෙදන්න.  ගැහැණු ළමෙයක් බලන්න ආවාම ඉන්න Youth Hostels 
එක ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා  exam එකකට, interview 
එකකට, ෙමොකක් හරි ෙකටි කාලීන පාඨමාලාවකට ආවාට පස්ෙසේ 
නතර ෙවන්න පුළුවන් විධියට Youth Hostels පමාණයක් ෙකොළඹ 
හදන්න. ඒවා ෙනොමිෙල් ෙදන්න කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. 
ඒවාට  අය කරන්න.  හැබැයි රුපියල් 15,000ක් විතර ගන්නත් 
එපා. එෙහම තැන්වල ඉන්න ෙකොට  discipline   තිෙබනවා. උෙද් 
9.00ට  එන්න ඕනෑ, රෑ 9.00ට පස්ෙසේ එළියට යන්න බැහැ. ඒ 
විධියට ෙලෝකය පුරාම හදපු Youth Hostels  තිෙබනවා. අපි 
වුණත් තරුණ සංගම්වල සමහර වැඩසටහන්වලට ගියාම අපි නතර 
කරන්ෙන් Youth Hostels වල. ඒවාෙය් ෙහොඳ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. Interview එකකට යන ළමයකුට නම්, interview 
එකට ගියාම කටයුතු  කරන්න ඕනෑ  ආකාරය ඊට කලින් දවෙසේ රෑ 
වීඩිෙයෝ එකක් දමලා ෙපන්වනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි,  
එෙහම ෙදයක් කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 

ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, අෙප් "හෘද සාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" වැඩ 
පිළිෙවළ  කියවන්න කියලා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ කරන්න පුළුවන් 
ෙගොඩක් ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා.  

මම තවත් උදාහරණයක් කියන්නම්. කසාද බැඳපු තරුණ අය 
ෙගොඩක් ෙකොළඹ  පදිංචිෙවලා ඉන්නවා.  දරුෙවෝ හදන්ෙන් නැතිව 
ඒෙගොල්ලන් අවුරුදු තුන හතරක් ෙකොළඹ ඉන්නවා. ඒ හුඟක් 
අයෙග් ප්ලෑන් එක තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹදී  රැකියාව කර ෙගන 
අවුරුදු පහකට පස්ෙසේ තමන්ෙග් ගමට යන්නයි.  එතෙකොට ඒ අය 
ෙකොළඹ ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ඒ අයට ෙකොළඹ  ඉන්න තැනක් 
නැහැ; ෙගයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා එෙහම ෙගවල් හදලා නැහැ. 
අපි  ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, අන්න ඒ වාෙග්  
අවුරුදු 30ට අඩු, විවාහක  තරුණ අය ෙවනුෙවන් නිවාස 
පද්ධතියක් පටන් ගන්න. ඒවා rent out කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ 
අයට සදාකාලික පදිංචියට ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඉතින් ෙගවල් 
හදන්ෙන් නැතිව ෙම්වා ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා වැදගත්ම 
ෙද් ෙගවල් හදන එකයි. රජෙයන් ෙගවල් හදන්ෙන් නැතිව  
ෙකොම්පැනිවලින් ෙගවල් හදන එක ගැන විශ්වාසය තියලා කටයුතු 
කෙළොත් ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ  කියන එක තමයි මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෙම්  වැඩ පිළිෙවෙළේ එවැනි ෙයෝජනා රාශියක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් ඒවාට අදාළ මැදිහත් වීම් ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා.   නිවාස සම්බන්ධෙයන් මා ඉදිරිපත් කළ ඒ  
ෙයෝජනා පමාණය ඇති කියලා මම හිතනවා.  

ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අදාළව මට වඩා සවිස්තරාත්මක කරුණු 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරයි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සකස් කරපු ඉදි කිරීම් හා 
සම්බන්ධ පනතක් තිෙබනවා. ඒ පනෙත් අඩු පාඩුකම් වාෙග්ම 
ෙහොඳත් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද අපට පැහැදිලි නැහැ 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙම් පනත සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් 
කරන්න යනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් 
කියලා. නමුත් අපි ඉතාම වුවමනාෙවන් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් අවිධිමත් ක්ෙෂේතෙය් රැකියා 
අතිවිශාල පමාණයක් බිහි කරලා තිෙබන්ෙන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට 
අදාළව සිටින, ෙම්සන් බාස්සුන්නැෙහේලා, වඩු බාස්සුන්නැෙහේලා, 
කපරාරු ශිල්පීන්, තීන්ත ගාන අය, ටයිල් කරන අය, 
electriciansලා වැනි අය. ඒ අතරින් ෙබොෙහෝෙදෙනක් තරුණයන්. 
ඒ අය කිසිම රජයකින් ෙමොකුත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමහි 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් වහල් ෙසේවය කියාත්මක වන එක 
අංශයක් තමයි ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය. අපට ෙපෙනනවා, පාරවල් 
හදන සමාගම්වල කම්කරුවන් වහලුන් වාෙග් ෙගන යන හැටි. 
කුරුණෑගල වාෙග් පෙද්ශයක් ගත්ෙතොත්, ඒ තරුණෙයෝ මහ 
කන්නයට කුඹුරු කරනවා; යල කන්නයට ෙකොළඹ එනවා, 
construction sitesවල වැඩ කරන්න.  

අද යාපනය, කිලිෙනොච්චිය ආදි පෙද්ශ ගත්ෙතොත්, ඒක ඒ 
පෙද්ශවල තරුණයන්ෙග් පධානම කාර්යයක්. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි. ඔවුන් අවුරුදු 5ක්, අවුරුදු 10ක් ෙම්සන් වැඩ කළත් කිසිම 
පිළිගැනීමක් නැහැ. ෙම් පනෙත්ම ෙම් අය සඳහා ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, විශාම වැටුප් අරමුදලක් 
පිහිටුවන්න, ඒ අරමුදලින් ෙම් ඉදි කිරීම් ශිල්පීන්ට ෙගවන්න කියන 
එක. එය කියාත්මක කරන්නයි දැන් තිෙබන්ෙන්. මම හිතනවා, ඒ 
කටයුත්තට අදාළ ඉහළ නිලධාරින් අද පැමිණ ඇති කියලා. අපි ඒ 
අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීමට කරන්න තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද? ඒ 
සඳහා ඉස්සර ෙවලාම ඉදි කිරීම් ශිල්පීන් යම් ෙශේණිගත කිරීමක් 
කරලා ඒ අය ලියා පදිංචි කිරීම පටන්ගන්න. ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂඥෙයෝ ගණනාවක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
සිටින පවීණෙයකු කියපු ෙදයක් මා කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාෙග් යම්කිසි සභාවකත් එතුමා කටයුතු කරනවා. මම 
නමත් කියන්නම්. එතුමා තමයි, ජයසිරි සමරතුංග මැතිතුමා. එතුමා 
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කරන එක ෙයෝජනාවක් තමයි ෙම් කම්කරුවන්ට, ෙම් 
ෙසේවකයන්ට, ෙම් ශිල්පීන්ට හැඳුනුම් පතක් ෙදන්න කියන එක. 
දැන් ඔවුන් හඳුන්වන්ෙන් ''A කාඩ්", "B කාඩ්" වශෙයන්. ඔවුන්ට 
කිසිම පිළිගැනීමක් නැහැ. ඔවුන් ලියා පදිංචි කිරීමක් නැහැ. ඒ 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ලියා පදිංචි කරලා හැඳුනුම් පතක් දුන්ෙනොත්, 
ඒක වැදගත්.  ඔවුන් මාස තුනක් එක සමාගමක වැඩ කරනවා; ඒ 
මාස තුන වැඩ කළාම  ඒ කාලය ඒ අයෙග් identity card එකට 
එකතු  ෙවනවා; ඊට පස්ෙසේ ඒ අය ගෙම් යනවා; ගෙම් ගිහිල්ලා 
කුඹුරු කරනවා; කුඹුරු කරලා ආෙයත් ඊළඟ කන්නෙය් එනවා, 
ඕනෑම සමාගමක වැඩ කරන්න. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. ඇයි, 
Doctorsලාත් ඒ වාෙග් ෙන්. Doctorsලාටත් certificate එකක් 
තිෙබනවා. ඒක පිළිගන්නවා. ඔහු ඕනෑ තැනක වැඩ කරනවා. 
Driver ෙකෙනකුත් ඒ වාෙග් තමයි. Licence එක ගත්තාම ඔහුට 
ඕනෑම ෙකොම්පැනියක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම්සන් 
බාස්සුන්නැෙහේලාටත්, වඩු බාස්සුන්නැෙහේලාටත් -ඒ ශිල්පීන්ටත්- 
එවැනි පිළිගැනීෙම් කමයක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ඔවුන් විශාල 
ෙසේවයක් ෙම් රටට කරනවා. ඔවුන් නැතිව ෙම් එක ෙගයක්වත් 
හදන්න බැහැ, ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට. ෙමොකද, සුද්ෙදෝ 
ෙම් රෙට් බදාම අනන්න එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා  අෙප් ෙම් 
කරම්කරුවන් ලියා පදිංචි කරලා ඔවුන්ට හැඳුනුම් පතක් හඳුන්වා 
ෙදන්න. එවිට ඔවුන් තැනින් තැනට මාරු වුණාට පශ්නයක් නැහැ. 
හැඳුනුම් පත විධිමත් එකක් නිසා කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ සහ මහා 
පරිමාණ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඔවුන්ට 
අදාළ කරන ලකුණු ටික ලබා ෙදන්න, ඔහු ෙම් ෙම් ආකාරයට 
ෙසේවය කළා කියලා. ඒ විධියට අවුරුදු 5ක් විතර ගියාම, 10ක් විතර 
ගියාම ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්, ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප ගැන සලකා 
බලන්න.  

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ ) 
(The Hon. Sajith Premadasa)  
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ෙබොෙහොම වැදගත් පශ්නයක්.   

ඔබතුමා සඳහන් කරපු ෙයෝජනා, පනතට අනුකූලව කියාත්මක 
කිරීම සඳහා වන කැබිනට් පතිකාව මීට සති හතරකට පහකට 
විතර ඉස්සර ෙවලා අපි ඉදිරිපත් කළා. ආර්ථික පතිපත්ති කමිටුවත් 
එය අනුමත කර තිෙබනවා. දැන් එය කියාවට නංවන්න නිර්ෙද්ශ 
ඇවිත් තිෙබනවා. එවිට ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම 
කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා. ජයසිරි සමරතුංග මැතිතුමා මට දුන් 

ෙම් ෙයෝජනා මාලාව මා ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී එතුමාෙග් පැත්ෙතන් යම්කිසි අදහස ්
පමාණයක් ඉදිරිපත් වුණා. මම එතුමාෙග් නම කියලාම කියන්ෙන්, 
ෙබොෙහෝ අය එතුමා දන්නා නිසායි. ''සමහර ෙද්වල් කථා කරනවා 
විතරයි. ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.'' කියන අදහසක් එතුමාෙග් 
පැත්ෙතන් කරුණු වශෙයන් ඉදිරිපත් වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා සම්බන්ධවම ෙනොෙවයි මා ෙමය කිව්ෙව්. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපොදුෙව් ෙවච්ච ෙද් සැලකිල්ලට ෙගනයි මා එෙසේ කීෙව්. 
මම ෙම් ෙයෝජනාවලිය ඔබතුමාට එවන්නම්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි එම ෙයෝජනා කැබිනට් එකට ෙයොමු 

කළා. ආර්ථික පතිපත්ති කමිටුෙවන් එය අනුමත කරලා තිෙබනවා. 
දැන් එයට කැබිනට්ටුෙව් අවසාන අනුමැතියයි අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එය කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

      (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. මම තවත් ඉල්ලීමක් 

කරන්න කැමැතියි. දැන් ඔබතුමන්ලා පිහිටුවා තිෙබනවා, 
වෘත්තීමය කටයුතු කරද්දී ආරක්ෂාව සහ ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ               
-occupational health and safety- ආයතනයක්. එමඟින් යම්කිසි 
ෙරගුලාසි පමාණයක් හදන්න ඕනෑ.  නමුත් අෙප් දැනීෙම් හැටියට 
නම් ඉතාම ලස්සන building එකක් සහ ෙහොඳ ආයතනයක් හදලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ ආයතනෙයන් අදාළ 
කරන, අණපනත් හැදිලා නැහැ කියා තමයි අපට වාර්තා 
ෙවන්ෙන්.  මා ෙම් පිළිබඳව පුද්ගලිකව නිරීක්ෂණය කරලා නැහැ. 
ඔබතුමා දන්නවා, අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මාතරදී 
උපාධිධාරිෙයක් - මම ෙම් උපාධිධාරියාව විෙශේෂ කර කියන්ෙන් 
ෙම් කාරණය ෙහොඳට දැෙනන නිසා. ඊට කලින්, අමතක වුණු 
ඕනෑ තරම් අය ඇති. - ෙම්සන් බාස්ට බදාම supply කරන්න 
ගිහිල්ලා - එම්බීබීඑස් කරන්න ගිහිල්ලා - මාතරදී වැටිලා මැරුණා.  
ඒ නිසා ඒවාට කිසිම ආකාරයක රක්ෂණ කමයක්  ෙහෝ ආරක්ෂණ 
කමයක්  නැහැ.  ඒ ගැනත් අපි ෙයෝජනාවක් කරනවා.  ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් ගැනත් මම කියන්න කැමැතියි. 
ෙකොන්තාත්වල විවිධ ඉදිකිරීම්වලට BOQ හදද්දී, අන්න ඒ BOQ 
එකටම යම්කිසි මුදලක් එකතු කරන්න. එතෙකොට BOQ එෙක්ම 
ෙකොටසක් විධියට ඉදිරිෙය්දී  ඒ ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට විශාම වැටුප් 
ෙගවීමට අදාළ කර ගන්න  ඔබතුමාට මුදල් ලැෙබනවා. ෙම්ෙකන් 
රටට විශාල ෙසේවයක් සිදුෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

තවත් කරුණක් ගැන මා  ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  පසු 
ගිය රජෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් කුඩා නිවාසවල, කුඩා ලෑලි 
ෙගවල්වල ජීවත් වුණු මිනිසුන් 70,000ක් පමණ නගර 
අලංකරණයට කියලා එම නිවාසවලින් ඉවත් කළා. ඔවුන්ෙගන් 
යම් පමාණයකට ෙගවල් හදලා දීලා තිෙබනවා. තවත් 
පමාණයකට ෙගවල් හදලා දීලා නැහැ. අපි ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි,  ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් කියලා.  ඒ 
වාෙග්ම  හදපු ෙගවල් තිෙබනවා. මම දන්නවා, වනාතමුල්ෙල් 
තිෙබනවා; ෙතොට ළඟ තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, හදලා 
අවුරුද්දක් නැහැ. එහි  lifts 4ක් හදලා තිෙබනවා. ඒ lifts හතෙරන් 
එකයි වැඩ කරන්ෙන්. තට්ටු 11ක් තිෙබනවා සමහර 
buildingsවල.  ෙම්ක හදපු ආයතනය ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
අයිති නැති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා හැදුෙව් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන්.  නමුත් නිවාස පශ්නය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  
නිවාස ඇමති වශෙයන් ඔබතුමාෙග් විෂිය යටතට තමයි ෙම්වා 
එන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]   ඔව්, ඒක තමයි. ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
යටෙත් UDA එෙකන් තමයි හැදුෙව්.  එහි තිෙබන lifts හ තෙරන් 
එකයි වැඩ කරන්ෙන්.  ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න, තට්ටු 
11ක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ අත්දැකීමක් ගන්න වුවමනා නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් දවසක්, පැයක් lifts නතර කරලා බලමු.  
එතෙකොට හැම ඇමතිතුමාට දැෙනයි lift එක නැති වුණාම ඇති 
වන පශ්නය.  ඒ වාෙග්ම සමහර buildings ගිලා බහිනවා. ඔබතුමා 
නිවාස ඇමති ෙවන්න පුළුවන්. නිවාස ඇමති නිසා තමයි එම විෂය 
අයත් වන්ෙන්. ඔය ආයතන එහාට ෙමහාට දාලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙවන වුවමනාවලට ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා මා කියනවා.   

උතුෙර් නිවාස ගැන කථා කරනවා නම්,  කුකුල් කූඩු වාෙග් 
ෙගවල්වල තවම මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අය නැවත පදිංචි කරවපු 
මිනිස්සු. උතුරු පළාෙත්  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් තුන්ෙගොල්ෙලෝම 
ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාෙග් පැත්ෙත් 
ෙගවල් හදනවා කියලා. එතුමා ෙගවල් හදයි. එතුමාට ඒ සඳහා 
මුදල් ලැෙබයි. හැබැයි, ඔබතුමාට වාෙග් අවුරුදු 25ක 30ක 
technical know-how  එකක් තිෙබන administrative know-how 
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ති ෙබන team එකක් එතුමාට නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කටයුතුවලට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න කියලා.  එතෙකොට ෙත්ෙර්වි  ලකෂ පහමාරකින් 
ෙගයක් හදන්න බැහැ කියලා.  ඒ නිසා ඒ මැදිහත්වීම කරන  ෙලස 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි,  මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න.  1994 වසර ෙවනකම් නිවාස කියන විෂය අයත් 
වුෙණ් නිවාස අමාත්යාංශයටයි.  මම ෙම් පශ්නෙයන් පැන යන්න 
කියනවා ෙනොෙවයි.  නමුත් නාගරික නිවාස පැත්ෙතන් ෙකොටසක් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට. වතු නිවාස 
පැත්ත ගිහිල්ලා තිෙබනවා, වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශයට.  
උතුරු නැෙගනහිර නිවාස ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ෙවනම 
අමාත්යාංශයකට.  ඇත්තටම ෙම් විෂය දැන් අමාත්යාංශ හතර 
පහකට  කැඩිලා තිෙබනවා.  නමුත් මම ෙම්  පශ්නෙයන් පැන 
යන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන නිර්ෙද්ශ මම ෙහට 
දිනෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්නම්.    

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් කාරණය ගැනත් දැන ගන්න 

කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. අය වැෙය් 228 ෙඡ්දයට අනුව "ගාමීය 
පජාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා නව ගාමීය නිවාස 
ෙයෝජනා කම ආරම්භ කිරීමට ද  රජය කටයුතු කරනවා"  කියලා 
මුදල් ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව රජය හා නිවැසියා 
විසින් නිවෙසේ වටිනාකම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5යි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි.  ෙම් සඳහා රජෙය් දායකත්වය උපරිම වශෙයන්  එක් 

නිවසකට රුපියල් 300,000ක අදියරගත ෙගවීම් කියලා දාලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට අවම 
වශෙයන් නිවාස ඒකක 1,000ක් පමණ ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙර් කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආසන 160ක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා එක ආසනයක නිවාස 1,000ක් හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  එෙහම ගත්තාට පසුව රුපියල් මිලියන 
45,000ක් ඔබතුමාට ඒ සඳහා අවශ්ය ෙවනවා. නමුත් අය වැෙයන් 
ෙවන් කරලා තිෙබන් රුපියල් මිලියන 4,500යි.  ඔබතුමාෙගන් අපි 
අහන්න කැමැතියි,  ෙම් මැජික් එක කරන්න යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, -  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න දැන් 

ලබා ගන්නා ෙව්ලාව ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්ලාෙවන් අඩු කරන්න. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ඒකට උත්තෙර් ෙදන්නම්.  මටත් ඔය පශ්නයම ඇති වුණා.  

ෙමොකද, ඒ පිළිබඳව අය වැය කථාෙව් කියනෙකොට මමත් ඒක 
ගණන් හදලා බලලා, ඔබතුමා දක්වන ඔය ඌනතාව ෙපන්වා 
දුන්නා.  ඇත්තටම ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 48,000ක් අවශ්යයි.  
රුපියල් බිලියන 48ක් අවශ්යයි.  නමුත් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 4.5යි.  මම ඒ ෙල්ඛනය සභාගත 
කළා. එතුමා අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම් දී පතිඥාවක් දුන්නා ඉතිරි 
රුපියල් මිලියන 45,000 ලබා ෙදනවා කියලා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙත්ෙරන විධියට නම් එතුමාත් ඔය 

ෙල්ඛනෙය් සංඛ්යා සටහන්වලින් දාලා තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහා යන 
ෙපොලිය ෙවන්න ඕනෑ. මට ෙත්ෙරන විධියට නම්, බැංකුවලින් 

ලක්ෂ 3ක loan එකක් තමයි ඔබතුමාට ෙදන්න ෙවන්ෙන්. මම 
වැරැදි නම් කියන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිවාස ඉදිකිරීෙම් වැඩ ස ටහන අපි කියාත්මක කරන්ෙන් 

සහභාගීත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනක් හැටියට.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්. ඒක ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අපි ෙගවල් හදලා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ණය ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ඒක තමයි. එතෙකොට ඒ ණය මුදලට ලැෙබන ෙපොලිය 

තමයි,  රුපියල් මිලියන 4,500ක මුදල. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ. සියයට 3.73ක ෙපොලියකට තමයි  ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිෙයන්  අපි ලබා ෙදන්ෙන්. මට එතුමා පැහැදිලි 
කළා,  ඒ අංග සම්පූර්ණ මුදල ලබා ෙදනවා කියලා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 

ෙමය පැහැදිලි කරන්න, රුපියල් මිලියන 45,000ක් -රුපියල් 
බිලියන 45ක්- ෙකොෙහන්ද ෙහොයන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද ඒවා 
බැංකුවට ලැෙබන්ෙන් කියලා. පුදුමය කියන්ෙන්, අය වැයත් ඒ 
ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ළඟත් නැති බව අපි දන්නවා. 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා ළඟ නැති බවත් අපි දන්නවා. නමුත් 
ෙම් මුදල ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියලා කියන්න. ෙකොෙහොම 
හරි ෙම් මුදලින් ෙගවල් ටිකක් හදන්න ඕනෑ.  

2321 2322 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙකොෙහන් වුණත් කමක් නැහැ, මට මුදල් ලැෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මමත් ඒක දන්නවා. අපට තිෙබන පශ්නය ඔබතුමාට මුදල් 

ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියන එකයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අහගන්න. මට ඒකට උත්තර ලබා 

ෙදන්න බැහැ. සමාෙවන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා උත්තර  ෙදන්න ඕනෑ  පශ්නයක්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
බැහැ. මට ඒකට උත්තර ෙදන්න බැහැ. මම වැෙඩ් කරනවා.   

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අපට ෙපෙනන විධියට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙලොකුවට 
සංඛ්යාවන්  දාලා තිබුණාට ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම අඩුයි. 
බිංදුවක් හැලිලා කියලා තමයි ෙගොඩාක් අය හිතුෙව්.   බිංදුවක් 
හැලිලා ෙනොෙවයි කියන එක අපි දන්නවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව් අවසානෙය්දී කිව්වා,  තමන්ෙග්  අමාත්යාංශෙය් පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු දූෂණ, වංචා සම්බන්ධව එතුමා කටයුතු කරන්න 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමා  ටිකක් 
වැෙනන සුළු පකාශයක් ක්  තමයි  කෙළේ. මට දැනුෙණ් එෙහම 
තමයි. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් දූෂණ මර්ධන ඒකකකයක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පධාන අභ්යන්තර විගණක 
විසින් මැයි මාෙසේ 27 ෙවනිදා නිකුත් කරපු දූෂණ සම්බන්ධ 
වාර්තාව තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබන කරුණක් ගැන 
මම අහන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා සතුව තිෙබන්ෙන්   
සමස්තය ෙනොෙවන්න පුළුවන්.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා 
සතුව තිෙබන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් - 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මම පැහැදිලි කළාට 

පසුව පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඒක 
මම ඔබතුමාට ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්. ෙමොකද, මට 
කරුණු ටිකක් කියන්න තිෙබන නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන ආකාරයට   
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  මාස 11කදී රුපියල් ලක්ෂ 110ක් 
සංගහ වියදම් වශෙයන් පමණක් වියදම්  කරලා තිෙබනවා.  [බාධා 
කිරීම්] නැහැ,  ඔබතුමාෙග් කාල සීමාව තුළදී ෙනොෙවයි. ෙම් 2015 
මැයි 27 යන කාල සීමාෙව්දී audit  එක කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
ඊට කලින් රාජපක්ෂ යුගෙය්දී විමල් වීරවංශ මහත්මයා නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් ඇමති ධුරය දරපු කාලෙය් සිදු වුණු 
ෙද්වල්. සමහරවිට, ඊටත් කලින් සිදු වුණු ෙද්වලුත්  ඇති. නමුත් 
ෙමහි නිශ්චිතවම තිෙබන්ෙන්,  2014 ජනවාරි මාෙසේ 06වැනිදා 
ඉඳලා 2014 ෙදසැම්බර් මාෙසේ 12 වැනිදා ෙවනකන් සංගහ වියදම් 
සම්බන්ධව විතරක් නිකුත් කරලා තිෙබන විමර්ශන වාර්තාවයි. 
ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් සිටිෙය් හිඟන්නන්ද කියලා 
මම දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 5ක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ෙහොඳයි.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම අහන්ෙන් ෙම්ෙක් හිටපු ෙලොක්ෙකෝ හිඟන්ෙනෝද කියලා. 

මම එෙහම අහන්ෙන් ෙම් නිසායි.  දැන්  මාස 11ක් ඇතුළත 
රුපියල් ලක්ෂ 118ක් සහ රුපියල් 5,638ක් සංගහ වියදම්වලට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් ෙමොනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
තව එකක් තිෙබනවා. 2014 ෙදසැම්බර් මස 05 ෙවනිදා 
ජනාධිපතිවරණය අස්ෙසේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි -  [බාධා කිරීමක්]   

හාරලක්ෂ හැත්තෑ පන්දහස් පන්සියයක් දීලා තිෙබනවා. අපි  
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්වා ගැන 
ෙහොයලා බලලා දඬුවම් ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම්ක අල්ලස් දීමක්.   

ඊළඟට, 2014 ෙදසැම්බර් 08 ෙවනිදා - ෙම් ඡන්දය පැවැති 
කාලෙය් -  ගුණසිංහපුර පැවැති සංගීත පසංගය සඳහා සංගහ 
වියදම්.  නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තිෙබන්ෙන් සංගිත සංදර්ශන 
කරන්නද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  - ඇත්තටම ෙම්වා දැක්කාම දුක 
හිෙතනවා. -  ෙම් වාර්තාෙව් තව  ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?  ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙමහි වවුචරයක් තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණය මාධ්යෙව්දී මහත්වරුන්ටත් වැදගත් ෙවනවා. ෙගෝල්ඩන් 
ෙරෝස් කිෙය්ෂන් කියන සමාගෙමන් මාධ්යෙව්දින් 450ක් සඳහා 
වැඩමුළුවක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒෙක් කෑම එකක් රුපියල් 
3,560යි. බිල රුපියල් ලක්ෂ 16ක් ෙවනවා. වැෙඩ් තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් පුද්ගලයන් එම මුදල ෙගන තිෙබනවා.  
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හැබැයි, ෙගෝල්ඩන් ෙරෝස් කිෙය්ෂන් එෙකන්ම ඒ සම්බන්ධව 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණ ෙල්ඛන ගත්තාට පස්ෙසේ ෙපෙනනවා, 
එතරම් පිරිසක් සහභාගි ෙවලා නැහැ කියලා. අතයට ගහලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ඊළඟට තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි, තවත් එකක්.  
2014 මාර්තු මාසෙය් 26 වැනිදා වැඩමුළුවක් පවත්වලා, කිරි පැකට් 
2750ක් සඳහා රුපියල් 70,125ක් වියදම් වුණා කියලා සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, අදාළ ආයතනෙයන් බිල ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් කිරි පැකට් ෙදදහසකටයි. කිරි පැකට් 
2,750කට ෙනොෙවයි. ඉතිරි කිරි පැකට් හත්සියපණහ ඇමතිතුමායි, 
සභාපතිතුමායි නාලා ෙවන්නට ඕනෑ.   

ඊට පස්ෙසේ ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි, අමුතු එකක් ගැන 
සඳහන් ෙවනවා.  ෙම් බලන්න. සමඟිපුර නිවාස ව්යාපෘතිෙය් පැවති 
උත්ස වෙය් අමුත්තන්ට සංගහ කිරීම.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් වුණු ෙහොරකම් අනුව ගත්ෙතොත්, 
ෙම්වා මහා විශාල ෙද්වල් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. බිලියන් ගණන් 
ගහපු රටක  ෙම් වාෙග් පණස් දහස්, ලක්ෂ, දහසය ලක්ෂ කියන 
ඒවා අඩුෙවන් දැෙනන්න පුළුවන්.  නමුත්, අපි ෙම් කියන්ෙන් රෙට් 
මහජනතාවෙග් ධනය ෙහොරකම් කරපු පල් ෙහොරු අද රෙට් ෙද්ශ 
ෙපේමීන්ෙග් ෙවස් අරෙගන රඟපාන නිසයි. ඒකයි මම හිතුෙව්, 
මෙග් කථාව මූලිකව ඔබතුමාට අදාළව කරලා, ෙම් ෙහොරු 
සම්බන්ධවත් කියන්න ඕනෑ කියලා.    

ඊළඟට තව  එකක් තිෙබනවා. ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සඳහා බත් 
පැකට් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙකොච්චරද? බත් පැකට් 96ක්. දැන් 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් බත් පැකට්වලට ගිහිල්ලා තිෙබන මුදලට හා 
සමාන මුදලක් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද?  ඒ බත් පැකට් 
එක්ක හැඳි ගෑරුප්පු ඇතුළු ෙමවලම් ලබා ෙදන්නයි. අපි අහන්න 
කැමතියි, කුමන ෙහෝ තැනකින්  ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට කන්න බත් 
පැකට් දුන්නාම හැඳි ගෑරුප්පු ෙවනම යවනවා ද කියලා. ෙම්වා 
හිඟන්ෙනෝ කරන වැඩ. මම ෙම් කිව්ව වචනයට සමා ෙවන්න. මම 
සමාව ඉල්ලනවා. ෙමොනවාද ෙම්? තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් හැමතැනම තිෙයන්ෙන් ෙමොනවාද?    

තව එකක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 2014 
මැයි මස 19 වැනිදා ෙමෝදර පදීපා ශාලාෙව් පැවති සුහද හමුෙව් 
සංගහ කටයුතු සඳහා නිපුණ සම්බා හාල් කිෙලෝගෑම් එකක් 
රුපියල් එකසිය අසූව බැගින් කිෙලෝ ගෑම් සියයක් මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් කියන්ෙන් අභ්යන්තර විගණන ඒකකයයි. ෙම්වා  
මම කියන ෙද්වල්   ෙනොෙවයි. මා කරුණාකර ඉල්ලා සිටිනවා අපට 
ෙම් ක ඩය ෙපන්වන්න කියලා, සම්බා හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 
එකසිය අසූවට විකුණන.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වීරවංශ කෙඩ්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සම්බා කිෙලෝ එකක් රුපියල් එකසිය අසූවයි. ෙකොෙහොමත් 

එතුමාට ගණන් බැරි බව අපි දන්නවා. මම හිතුවා ෙම් බිල හදපු 
අයට ගණන් පුළුවන් ඇති කියලා. සම්බා කිෙලෝවක් රුපියල් 
එකසිය අසූවයි.  ෙම් සංගහ කටයුතුවලට අරෙගන තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි, කජු කිෙලෝ හතළිහක්.  මම ෙපොඩ්ඩක් ගණන් හදලා 
බැලුවා, ඒ සංගහෙය්දි එක් ෙකනකුට කජුවලට විතරක් ෙකොපමණ 

වැය කරලා තිෙබනවා ද කියලා.  මුළු නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය්ම සියලුම මාණ්ඩලික නිලධාරින් ඒකට සහභාගි 
වුණාය කියලා උපකල්පනය කළා නම් එක් අෙයකුට කජුවලට 
විතරක් වියදම් කරලා තිෙබනවා රුපියල් ෙදසීය හැත්තෑතුනක්.  
ෙමොනවද ෙම්? ෙගවල්වල කන්න නැද්ද?  ලජ්ජයි.  ෙම්වා රෙට් 
දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Now, wind up, please.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Okay.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න.  මෙග් flow එකට බාධා 

ෙවනවා. ෙම් twenty -twenty  pace එෙක් යන්න ෙදන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා බරපතළ සඳහනක් කළා.  මම ෙම් පශ්නය ගැන ඇල් 

මැරුණු ස්වභාවෙයන් ඉන්නවාය කියලා.  ඒ නිසා ෙම් ගැන  
පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ.  ඔබතුමා සඳහන් කළ සියලුම ෙද්වල් 
මෙග් කාල වකවානුෙව් සිදු වුණ ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  අංක එක ඒක.  
ෙදවැනි එක, ෙම් විගණන වාර්තාවට අනුව,  සිදු ෙවලා තිෙබන 
සියලුම ෙචෝදනා අද විභාග කරනවා FCID එෙකන්.  ඒ නිසා ගත 
යුතු කියා මාර්ගයන් සියල්ලක්ම කියාත්මක ෙවනවා.  අෙප් කාල 
වකවානුව තුළදිත් ඒ යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිදු වුෙණොත් ඒවා විභාග 
කරන්නට ෙවනමම දූෂණ විෙරෝධී කමිටුවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ලබන අවුරුද්ෙද් මට ෙම් විවාදෙය් කථා 

කරන්න ලැබුෙණොත් මම ඔබතුමාෙග් කාලය තුළ ෙද්වල් 
කියන්නම්.  මම ෙම්වා ෙහොරාට කියන්ෙන් නැහැ.  මම ඔබතුමාට 
අලුත් ඇමතිවරයා වශෙයන් කියන්ෙන් කරුණාකර ෙම් ගැන 
පරීක්ෂා කරන්න කියලයි.   

ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ලියවිල්ල මම සභාගත* 
කරනවා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාෙග්ම අවෙබෝධය 
සඳහා.   

2325 2326 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් ලක්ෂ 110ක් මාස එෙකොළහකට, වැය කරලා 
තිෙබනවා ඉතාම තුච්ඡ විධියට.  වතුර ෙබෝතල් අරන් තිෙබනවා 
ගරු ඇමතිතුමනි, විසිදහස් ගණනක්.  අපි දන්නවා, ඒ කාලෙය් 
වතුර ෙබෝතලයක් කීයටද අෙළවි කෙළේ කියලා. මවුන්ට් ස්පින් 
ෙවෝටර් පයිවට් ලිමිටඩ්, ඇෙමරිකන් ෙවෝටර් සිස්ටම් පයිවට් 
ලිමිටඩ් වැනි සමාගම්වල වතුර ෙබෝතලයක   මිල  කීයද? ඒවාෙය් 
වතුර ෙබෝතලයක් රුපියල් 18යි, රුපියල් 20යි.  හැබැයි, වතුර 
ෙබෝතලයක් අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 26ට.  ඒ විධියට වතුර 
ෙබෝතලුත් අරෙගන තිෙබනවා.   

ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. FCID 
එක හරි CID එක හරි කරන එක විතරක් ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්.  
දැන් ෙම්ෙක් නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා. ෙම් විගණන වාර්තාව 
අවසානෙය් අංක 8:5 යටෙත් නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Wind up, please.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් තව විනාඩි පහක කාලයක් ලබා 
ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් විගණන වාර්තාෙව් 
අංක 8:5 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"සංගහ වියදම් කටයුතු සඳහා අත්තිකාරම් මුදල් ෙගවීම අනුමත කළ හිටපු 
සභාපති හා හිටපු සාමාන්යාධිකාරී ද ඒවා නිර්ෙද්ශ කළ නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී (මානව සම්පත් කළමනාකරණ හා පාලන) ද, ෙගවීම් 
කටයුතු කිරීමට නිෙයෝග කළ නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (මුදල්) ද, 
ෙජ්යෂ්ඨ ගණකාධිකාරී/ගණකාධිකාරී (ආයතනික ෙගවීම්) ද වවුචර් 
පරීක්ෂා කළ හා සකස් කළ නිලධාරින්ද සම්බන්ධව මූලික විමර්ශන 
කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු අතර එහිදී  අනාවරණය වන කරුණු පදනම් 
කරෙගන ඉදිරි පියවර ගැනීම සුදුසුය. එෙසේ ෙහයින් ෙමම වාර්තාව 
විමර්ශන අංශයට ෙයොමු කිරීම මැනවි." 

දැන් අපි ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, FCID කථාව 
ෙනොෙවයි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් විගණන වාර්තාෙව් 08වන ෙඡ්දෙය් 
නිර්ෙද්ශ යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"8:1  අනාවරණය වූ සියලු කරුණු අනුව කළමනාකරු (සැපයුම්) 
එම්.ඒ.ඩී. සුදත් මහතා විසින් උපකමශීලීව විවිධ අකමිකතා සිදුකරමින් 
අයථා අන්දමින් මුදල් පරිහරණය කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. ඒ 
සම්බන්ධව මූලික විමර්ශනයක් කලයුතු බැවින් මීට අදාල ලිපිෙගොනුවල 
හා ලිපිෙල්ඛණ වල ආරක්ෂාව පවත්වාගැනීම සඳහා ඔහු මානව සම්පත් 
කළමනාකරණ පාලන හ මුදල් ෙකොට්ඨාශයන්ට සම්බන්ධ ෙනොවන ෙසේවා 
ස්ථානයකට වහාම කියාත්මක වන පරිදි ස්ථානමාරු කිරීම." 

නි ෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි මාරු කිරීම වැනි කරුණු රාශියක් 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

පසු ගිය කාලෙය් කිසිම site එකක වැඩ කරන්ෙන් නැතුව 
විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිවරයාෙග් පක්ෂෙය් 41ෙදනකුට රුපියල් 

මිලියන 68ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වාර්තා මා 
ළඟ තිෙබනවා. මා ඒවා සභාගත* කරනවා. ඉල්ලා සිටිනවා.  

පක්ෂය දුවනවා, ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින්. එෙහම තනතුරක් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාෙව් අය ෙබොරු 
තනතුරු හදා ෙගන ඉන්නවා. පී.ඒ. සුජිත් මුතුකුමාරණ, එම 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩල සභික, ෙසේවා අංකය 170442 
යටෙත් පඩි අරෙගන තිෙබනවා. මා ඒ අයට කියනවා, 
''හිඟන්ෙනෝ'' කියලා. ෙද්ශපාලනය කරන්න ඕනෑ, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්. 
ඊළඟට සුසිල් සමන්ත කුමාරසිංහ නමැති අය, 171009 ෙසේවා 
අංකය යටෙත් ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් වැටුප් අරෙගන තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට කියනවා, FCID, CID ෙනොෙවයි, 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන්, ඔබතුමා ෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නීතිඥයින් ෙයොදවා නඩු පවරා ෙම් මුදල් අය කර ගන්න කියලා. 
රුපියල් 41,800 ගණෙන් අවුරුදු 4යි, මාස 4ක් වැටුප් ෙගවා 
තිෙබනවා. අද ගුරුවරයකුෙග් වැටුප කීයද? රුපියල් 30,000යි. ෙම් 
අය ෙද්ශපාලන ෙහංචයිෙයෝ. ඔවුන් ෙමොනවා දැන ෙගනද? අඩු 
ගණෙන් ෙමොනවා ෙහෝ සුදුසුකමක් තිෙබන එක් ෙකනකුවත් 
ඉන්නවාද? සමහර නම් දැක්කාම ඒක ෙත්ෙරනවා. අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා.  

මෙග් කාලය ෙගොඩක් අවසන් වුණා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් කාලයයි ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා කිව්වා, පසු ගිය කාලෙය් විවිධාකාර කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ වුණු නිලධාරින්ට ලිහිල් පතිපත්තියක් -ඔබතුමා ඒ 
වචනය පාවිච්චි කළා.- අනුගමනය කරනවාය කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් දඬුවම් කරන්න කියා ෙනොෙවයි. අපි 
කියන්ෙන් කරුණාකර ෙම් ෙහොරුන් ෙහළිදරවු කරන්න කියලායි. 
ඔබතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාටත් මා 
අභිෙයෝග කළා. අද එතුමා ෙපොෙහොර සංස්ථාෙව් කියාකාරි 
අධ්යක්ෂ වශෙයන් පත් කර ෙගන තිෙබනවා, ගිය සැෙර් ධීවර 
සංස්ථාෙව් ෙහොරකම් කරපු නිලධාරිෙයක්. අපි ඒ කාරණයත් 
කිව්වා. අපි කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාෙග් මට්ටමින්, ඇමතිවරයාෙග් 
මට්ටමින් ඇමතිවරයාට වගකීමක් තිෙබනවා, අන්න ඒ වගකීම ඉටු 
කරන්න කියලායි. නිලධාරින්ෙග් පක්ෂ ෙසොයන්න එපා. 
නිලධාරින්ෙග් පාට ෙසොයන්න එපා. නිලධාරින් කවුරු වුණත් 
ඔවුන් දූෂණයට සම්බන්ධයි නම් ඒවාට ඔබතුමාෙග් මට්ටමින් 
දඬුවම් දිය යුතුයි, විනයානුකූලව දඬුවම් දිය යුතුයි. ඔබතුමාට 
පුළුවන් නඩු පවරන්න. ඔබතුමාට පුළුවන් නීතිපති හරහා නඩු 
පවරන්න. FCID, CID  එෙකන් කරනවාට අමතරව අන්න ඒකත් 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් ෙයෝජනාවට ඔබතුමා දැක්වූ 
ක්ෂණික පතිචාරයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා 

සියල්ලක්ම මා සටහන් කර ෙගන ඒවා කියාත්මක කරනවා. මා 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, ලිහිල් පතිපත්තියක් අනුගමනය 
කරනවාය කිව්ෙව්, වැරැදි, දූෂණ සිදු කළ අය ගැන ෙනොෙවයි 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම විවිධ ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර නිසා 
මාරු වීම්වලදී ඇත්තටම යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. මා ඇත්තයි කථා කරන්ෙන්. මා ඒ ගැන විතරයි කථා 

2327 2328 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කෙළේ. ඒවා අපි නිවැරැදි කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඕනෑම ෙකනකු 
කිසියම් වරදක් කර තිෙබනවා නම් ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් අපි 
ෙහොරුන් රැක ගන්ෙන් නැහැයි කියන එක පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you, Hon. Minister. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Give me one second, Hon. Deputy Chairman.  ෙහොරුන් 

රැක ගන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ෙහොරුන්ට විරුද්ධව ගන්න තිෙබන 
සියලුම ෛනතික කියා මාර්ග ගන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. 
ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙහොරුන් රකින්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Rauff Hakeem. 
 

 
[பி.ப. 12.15] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, தாங்கள் இங்கு 
தைலைம ஆசனத்தில் இ க்கின்ற ேநரத்திேல என் ைடய 
அைமச்சு குறித்த கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
என் ைடய உைரைய ஆரம்பிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைதயிட்  நான் ெப மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
அேதேநரம் ஆரம்பத்திேலேய உங்களிடம் ஓர் அ மதி ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ  எனக்கு குறிக்கப்பட்ட ேநரம் மிகக் 
குைறவாக இ க்கின்ற காரணத்தால், ெவவ்ேவ  
நி வனங்களின் ஊடாக நா  த விய ாீதியில் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்ற எம  அைமச்சின் ெசயற்றிட்டங்கள் 
குறித்த என் நீண்ட உைரயி ந்  என்னால் வாசிக்க யாத 
பகுதிகைள ஹன்சாட் ல் பதி ெசய்ய அ மதி த மா  
அன் டன் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, என  உைரயின் 
சில பகுதிகைளச் சிங்களத்தி ம் இதர பகுதிகைளத் தமிழி ம் 
ஆற்ற எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින අප අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ යටෙත් මුලින්ම නගර සැලසුම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ඉතාම 
ෙකටිෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මම අදහස් කරනවා.  

2016 වසර සඳහා අප අමාත්යාංශය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව, නගර සැලසුම් විෂය ෙවනුෙවන් 2016 
වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කර ඇති අතර, ඒ 

සඳහා දැනටමත් ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
සැලසුම් සකසා ඇති කුඩා නගර 100ක් නවීන පහසුකම් සහිත නව 
නගර ෙලස දියුණු කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත් ෙතෝරාගත් නගර සීමාවන්හි පවතින සියලු යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් මහනුවර 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරුන් පස්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
කණ්ඩායමක් යටෙත්, ෙම් රෙට් බහුතර ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් මුදුන් 
මල් කඩ වන දළදා වහන්ෙසේ වැඩ සිටින මහනුවර නගරය දියුණු 
කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් හා ෙලෝක බැංකුෙව් 
ආධාරෙයන් දැනට කියාත්මක වන ව්යාපෘතියට අමතරව ජපන් 
ආධාර ලබාෙගන විශාල නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා මෑතකදී 
ජපානෙය් කළ සංචාරෙය්දී ජපන් රජය මාර්ගෙයන් අපට 
බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් ලබා ෙදන බවට වූ ෙපොෙරොන්දුව 
මත අපි විශාල නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරන්න 
අදහස් කරනවා. ඒ පිළිබඳව දැනටම මෙග් අමාත්යාංශය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ කටයුතු කරමින් විවිධ සැලසුම් සකස් 
කරෙගන යන බව මම ඉතා උනන්දුෙවන් ෙමහිදී සඳහන් කිරීමට 
කැමැතියි.  

ඊට අමතරව, උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් 
තිෙබනවා, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මඟින් කියාත්මක වන. ඒ 
ව්යාපෘතියට ගාල්ල, තිකුණාමලය, යාපනය ඇතුළු නගර කීපයක් 
ඇතුළත් ෙවනවා. එය අදියෙරන් අදියර කියාත්මක කරන්න අප 
අදහස් කරන බවත් මම ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග 
පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන් පානීය ජලය සම්බන්ධව අප රෙට් තිෙබන 
අභිෙයෝග කීපයක් පිළිබඳව මෙග් කථාෙව්දී මා මුලින්ම සඳහන් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. අධික පරිසර දූෂණය ෙහේතුෙවන් ජල මූලාශ 
සහ ගංගා ෙදෝණි අපවිත වීම පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීමට විශාල 
බාධකයක් වී තිෙබන බව ෙමතැනදී සඳහන් කළ යුතුයි. මීට 
අමතවර ඝන අපදව්ය සහ නාගරික අපජලය ෙහේතුෙවන් සියලුම 
ජල පභව දූෂණය වී තිෙබනවා. වගා කටයුතු සඳහා භාවිත කරන 
ෙපොෙහොර, කෘමි නාශක සහ වල් නාශකවල බලපෑම නිසා බීමට 
සුදුසු තත්ත්වයට ජලය පිරිසිදු කිරීමට අධි තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගැනීමට අවශ්ය වී තිෙබනවා. ෙම් සඳහා චීන රජෙය් ආධාර ඇතිව 
මහනුවර පෙද්ශෙය් අලුෙතන් පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ඉදි කිරීමටත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමම තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා 
අදාළ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ෙග්ද සහෙයෝගය ඇතිව අප විසින් 
ජල සම්පාදන කම සඳහා ජල ආරක්ෂක සැලසුම් - water safety 
plans - සකස් කරමින් පවතිනවා. ෙම් මඟින් ජල මූලාශෙය් සිට 
පාරිෙභෝගිකයා දක්වා ජලෙය් තත්ත්වය සහතික කිරීමට 
බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ෙමම කියාවලිය නියාමනය කරනු පිණිස 
පළාත් සහ දිස්තික් මට්ටෙම් ජල තත්ත්ව නියාමන කමිටු පත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් මඟින් ජල මූලාශ සහ ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ 
සංරක්ෂණය සහ වැඩි දියුණු කිරීමට මූලිකව අරමුණු කර ෙගන 
තිෙබනවා.  

දැනට පවතින ෙද්ශගුණික ෙවනස්වීම් සහ ඉහළ ජලාධාර 
පෙද්ශවල සිදු වන පාරිසරික ගැටලු ෙහේතුෙවන්, සෑම ගංගාවකම 
සහ  ජල ෙදෝණියකම වසරකට මාස ෙදක තුනක කාලයක් තුළ 
ඉතා අඩු ජල පමාණයක් ගලා යාම ෙහේතුෙවන්, බීමට අවශ්ය වන 
අවම ජල පමාණයවත් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ෙමම 
තත්ත්වය දිගින් දිගටම උග වීම ෙහේතුෙවන් බීම සඳහා පමණක් 
ජලය ලබා ගැනීම පිණිස ගංගා ෙදෝණිවල නව වැව් ඉදි කිරීමට 
අවශ්ය වී තිෙබනවා. ෙම් සඳහා කැලණි ගං ෙදෝණිෙය් වී ඔය 
ජලාශය, අත්තනගලු ඔෙය් බස්නාෙගොඩ ජලාශය සහ හැඩඔය 
ජලාශය උදාහරණ වශෙයන් ගත හැකියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නව ජල ව්යාපෘති සඳහා ෙමන්ම අපජල ව්යාපෘති සඳහාද ඉඩම් 
ලබා ගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර සහ ෙබොෙහෝ කාලය ගත වන 
කරුණක් හැටියට අපි දකිනවා. අපජල ව්යාපෘති සඳහා අවශ්ය 
භූමිභාග එම නගරය තුළින්ම ෙසොයා ගත යුතුව තිෙබනවා. තවද, 
විෙශේෂිත වූ තාක්ෂණික අවශ්යතා මත උස් භූමිභාගවල පිහිටි ඉඩම් 
ෙමන්ම පහත් නිම්නවල පිහිටි ඉඩම්ද අවශ්ය වනවා. ෙමම 
කියාවලිය සඳහා අප හට නාගරික සංවර්ධනයට සහ ඉඩම් 
පරිහරණයට අදාළ ආයතන තුළින් පමුඛතාව ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. තවද, මහාමාර්ග සහ ජල සම්පාදන ව්යාපෘති ඉදි 
කිරීෙම්දී නළ එළීම සඳහා වන වියදම අවම කර ගැනීමට මනා 
සම්බන්ධීකරණයක් තිබීම අවශ්ය වනවා.  

ෙම් ගැන සඳහන් කරන විටම තව ෙදයක් පිළිබඳවත් මම ෙම් 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න අදහස් කරනවා. එනම්, දිය පා 
සටහන අනාවරණ කිරීෙම් සිද්ධිය පිළිබඳවයි. ෙම් සභාෙව් හැම 
මන්තීවරෙයකුටම අද අපි ලබා දීලා තිෙබන අප අමාත්යාංශෙය් 
"2015 වසෙර් පගතිය සහ 2016 වසර සඳහා වන සංවර්ධන 
වැඩසටහන" කියන ෙපොෙත් පිටු අංක 111 සිට 113 දක්වා ෙම් 
අලුත් සංකල්පය -ජල පරිෙභෝජන දර්ශකය- පිළිබඳව සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. අපට ජීවය ෙදන රුධිරය වැනි ජලය, පිපාසය 
සංසිඳුවීෙම් සිට ෙද්ශගුණික විපර්යාස, බල ශක්ති පභවයක් ෙලස 
සහ සාමාන්ය මානව කියාකාරකම් සඳහා උපකාර වනවා. ඒ නිසා 
ජලය නිසි ෙලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ජල පරිෙභෝජන 
දර්ශකයක් හැටියට ෙම් දියපා සටහන අනාවරණය කිරීම, ඒ 
සංකල්පය ෙම් රටට හඳුන්වා දීම ඉතාම වැදගත් ෙදයක් හැටියට 
මම දකිනවා. එම ෙපොෙත් 111 වන පිටුෙව් සිට 113 වන පිටුව 
දක්වා ඒ සංකල්පය පිළිබදව තිෙබන සටහන කරුණාකර කියවා 
බලන්න කියලා ෙම් සභා ගර්භෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ෙගන් මම 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප අමාත්යාංශය 
හරහා කුඩා පරිමාණෙය්, මධ්ය පරිමාණෙය් සහ විශාල පරිමාණෙය් 
ජල පිරිපහදු මධ්යස්ථාන සහ ජල ෙයෝජනා කම රාශියක් අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම්වා නඩත්තු කිරීම සඳහා ශී ලංකාව 
ෙකොටස් තුනකට ෙබදා අතිෙර්ක සාමාන්යාධිකාරිවරු තිෙදෙනකු 
යටෙත් අවශ්ය අදාළ නිලධාරින් හා ෙසේවක සංඛ්යාවක් අප ෙයොදවා 
තිෙබනවා. බසන්ාහිර පළාත තුළ කියාත්මක වන ජල ෙයෝජනා 
කම මඟින් 2015 සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට එම පෙද්ශෙය් සිටින 
ජනගහනෙයන් සියයට 54.10ක් වැනි පතිශතයකට පානීය ජලය 
ලබා දී තිෙබනවා. තවද, දකුණ, නැ ෙඟනහිර, ඌව සහ සබරගමුව 
පළාත්වල ඇති ජල ෙයෝජනා කමවලින් එම පෙද්ශෙය් සිටින 
ජනගහනෙයන් පිළිෙවළින් සියයට 55ක්, සියයට 49ක්, සියයට 
43ක් හා සියයට 23ක් වැනි පතිශතයකට අපි පානීය නළ ජල 
පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. තවද, මධ්යම, උතුරු මැද, වයඹ හා 
උතුරු පළාත්වල සිටින ජනගහනෙයන් පිළිෙවළින් සියයට 50ක්, 
සියයට 48ක්, සියයට 24ක් හා සියයට 10ක් වැනි පතිශතයකට 
නළ හරහා ජලය ලබා දීෙම් ව්යාපෘති අප කියාත්මක කර 
තිෙබනවා.  

බස්නාහිර පළාතට සාෙප්ක්ෂව අෙනකුත් පෙද්ශවල පානීය 
ජල පතිශතය ඉහළ නැංවීම සඳහා මාෙග් අමාත්යාංශය කඩිනම් 
ජල ව්යාපෘති දැනටමත් හඳුනාෙගන, එම ඉදි කිරීම් කටයුතු 
කඩිනම් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් ෙකොට තිෙබනවා. 2015 
සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනවිට ශී ලංකාව තුළ මණ්ඩලීය හා 
කුඩා පමාණෙය් ජල ෙයෝජනා කම මඟින් ආරක්ෂිත පානීය නළ 
ජලය ලබා දී ඇති පතිශතය සියයට 45ක් බව සඳහන් කරන අතර 
සියයට 36.5ක පමාණයක් ආරක්ෂිත ළිං සහ සියයට 3.2ක 

පමාණයක් නළ ළිං මඟින් ලබා දී ඇති බවත් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. මීට අමතරව ඉහත කී කාලය වනවිට ජල නළ 
සම්බන්ධන ලක්ෂ 19ක් පමණ ලබා දීලා තිෙබනවා. දළ වශෙයන් 
නළවලින් පානීය ජලය ලබා දී ඇති මුළු පාරිෙභෝගික සංඛ්යාව 
මිලියන 7.2ක් ෙවනවා. අපි ගණනය කර තිෙබන ආකාරයට 2015 
ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා  නව ජල සම්බන්ධන 92,975ක් 
දිවයින පුරාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි එය ෙදසැම්බර් මාසය 
වනෙතක් ගණනය කෙළොත්, ලක්ෂයකට ආසන්න ෙවන්න 
පුළුවන් කියා මා හිතනවා.  

අපෙග් ඒකායන අරමුණු වනුෙය්, රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමයි. ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් 2015 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුව 
අවසන් වනවිට මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 34.7ක පතිශතයකට 
පානීය නළ ජල පහසුකම් ලබා දී ඇති අතර, 2016 වසර අවසන් 
වනවිට මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 39ක් වැනි - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට දැන ගන්න පුළුවන්ද - 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු මන්තීතුමිය, මට ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකටි කාලයක්. ඒ 

නිසා ඔබතුමියට කථා කරන්න ලබා දී තිෙබන ෙව්ලා ෙව්දී ඔය 
පශ්න ගැනත් සඳහන් කරන්න. මම ෙම් කථාව ඉක්මනින් අවසන් 
කරනවා, ෙකටි කාලයක් ලබා දී තිෙබන නිසා.  [බාධා කිරීමක්] 
ෙම් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධව ඔබතුමිය කථා කරනෙකොට, මම 
ඒකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. එතෙකොට ෙලෙහසියි. ෙමොකද, 
මෙග් කථාවට ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකටි කාලයයි. ඒ නිසා ඒ ගැන 
සමාෙවන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2016 වසර අවසාන වනවිට 
සමස්ත ජනගහනෙයන් සියයට 89කටද, 2020 වසර අවසාන 
වනවිට සමස්ත ජනගහනෙයන් සියයට 91.7ක් වැනි 
පතිශතයකටද විවිධ කමෙව්දයන්ෙගන් පිරිසිදු පානීය ජලය 
සැපයීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් වනවිට ශී ලංකාව විසින් සහස සංවර්ධන ඉලක්ක යටෙත් 
තිරසාර පරිසර පැවැත්ම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද දර්ශක සපුරා 
ෙගන තිෙබනවා. මීට අමතරව 2030 වසර වනවිට අප විසින් 
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක යටෙත් මුළු ශී ලාංකික ජනතාවටම 
ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමටත්, පමාණවත් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් ලබා දීමටත් සැලසුම් සකස් ෙකොට තිෙබනවා.  
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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පානීය ජල සැපයුම පමණක් ෙනොව, ශී ලාංකීය ජනතාවට 
අවශ්ය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමටද අප කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ඒ අනුව දැනට සියයට 1.97 පතිශතයක පවතින මල නළ 
මඟින් ආවරණය වන ජනගහන පතිශතය, 2020 වර්ෂය අවසාන 
වනවිට සියයට 3.31 දක්වා වැඩි කිරීම අපෙග් අභිපාය කරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා අතිෙර්ක මලාපවහන සම්බන්ධතා 70,000ක් 
පමණ අලුතින් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, උතුරු සහ නැ  ෙඟනහිර පළාත් 
සම්බන්ධෙයන් මම දවිඩ භාෂාෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අදහස් කරනවා. 

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல 
எங்க ைடய அைமச்சின் ஊடாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கு நீர் 
வழங்கல் திட்டங்களின் அ ப்பைடயில், இப்ேபாைதக்கு  
வடக்கு, கிழக்கி ம் 855,000 பாவைனயாளர்க க்கு 
குழாய் லம் ேநர யாகக் கு நீைரப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற 
திட்டங்கைள அ ல்ப த்தியி க்கின்ேறாம். அேதேநரம் 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற ச் 
சனத்ெதாைகயில் 31.8 த அள  மக்க க்குத்தான் 
குழாய் லம் கு நீர் வழங்குகின்ற திட்டங்கள் அ ல் 
ப த்தப்ப கின்றன. இதில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணக் 
குடாநாட் ல் மிகக் குைறந்த அளவிேலேய குழாய் நீர் ஊடான 
கு நீர்த் திட்டங்கைள அ ல்ப த்தியி க்கின்ேறாம் என்ப  
மிக வ த்தத் க்குாிய விஷயம். எனேவ, இந்த நிைலைய 
மாற் வதற்குக் குழாய் நீர் ஊடாகக் கு நீர் வழங்குகின்ற 
திட்டத்ைத யாழ். குடாநாட் க்கும் விஸ்தாிப்பதற்கான திய 
பல திட்டங்கைள நாம் அ ல்ப த் வதற்குத் தயாராகி 
வ கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக யாழ். குடாநா  மற் ம் தீ ப் பகுதிகளில் 
இ க்கின்ற கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக, நாங்கள் 
ஏற்கனேவ ஆேலாசித்தி ந்தப  இரைணம க் குளத்தி ந்  
கு நீைரப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற வாய்ப் க்கள் 
விவசாயிகளின் எதிர்ப் க் காரணமாகத் தைடப்பட் க்கின்ற 
காரணத்தினால், அங்கு desalination ைறயின் லம் கடல் 
நீைரச் சுத்திகாித் க் கு நீர் வழங்குகின்ற ெசயற்றிட்டம் 
ஒன்  ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் ஏறத்தாழ 250 மில் யன் 
ெடாலர் ெப மதியான கடன்திட்டத்தின் லம் அ ல் 
ெசய்யப்படவி க்கின்ற . இ ந்தா ம் இரைணம க் 
குளத்தி ந்  நீைரப் ெபற் க் ெகாள்வ தான் எங்க ைடய 
அைமச்ைசப் ெபா த்தமட் ேல நிரந்தரமான ம் மிகச் 
சிறப்பான மான ெசயற்றிட்டமாக இ க்கும். 
இல்ைலெயன்றால் கு நீர் வழங்குவதற்கான ெசலவினம் 
மற் ம் பாவைனயாளர்களின் ெசலவினம் மிகக் கூ ய அள  
ஏற்ப ெமன்கின்ற ஆபத்  இ க்கின்ற . அதாவ , 
கடல்நீைரச் சுத்திகாித்  கு நீர் வழங்குவதற்கான ெசலவினம் 
அதிகமாக இ க்கின்ற . அேதேநரம் வடக்கி ந்  இந்த 
அைவையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற பிரதிநிதிகள் என  
அைமச்சுக்கு ஒத்தாைச வழங்க மாகவி ந்தால், 
நிச்சயமாக இயற்ைகயாகேவ இரைணம க் குளத்தி ந்  
கு நீைரப் ெபற்  யாழ். குடாநாட் க்கும் தீ ப் 
பகுதிக க்குமான பாாிய கு நீர் திட்டெமான்ைற 
பாவைனயாளர்களின் ெசலவினம் மிகக் குைறந்தளவில் 
ஏற்படத்தக்கதாக அ ல்ப த்த ம் என்பைத நான் இங்கு 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

இன்  கிழக்குப் பிரேதசத்திேல உகன, தமண, 
சம்மாந் ைற, இறக்காமம், அட்டாைளச்ேசைன, மஹஓயா, 
ெபாத் வில் ேபான்ற பிரேதசச் ெசயலகப் பிாி கைள 
அ ப்பைடயாக ைவத்  அங்கு கிட்டத்தட்ட 210,000 

பாவைனயாளர்கள் பயன்ெபறக்கூ ய ஒ  கு நீர்த் திட்டத்ைத 
ஜப்பான் அரசின் உதவிேயா  நாங்கள் அ ல்ப த்தி 
வ கின்ேறாம். அேதேபால அ ஸ்திேர ய அரசின் 
உதவிேயா  அம்பாைற மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களில் இரண்  இலட்சம் ேப க்கு கு நீர் 
வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா க்கக்கூ தான ன்றாவ  கட்ட 
நீர் வழங்கல் ெசயற்றிட்டம் ஒன்  அ ல்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற .  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.   
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ஆம்! 

குறிப்பாக, இந்தச் ெசயற்றிட்டங்கள் அ லானதன் பிறகு 
 அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் ஏறத்தாழ 80 சத தமான 

பிரேதசங்கள் நன்ைமயைட ெமன்பைத ம் நான் இங்கு 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

இப்ேபாைதக்கு கிளிெநாச்சி நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தி டாக  
நாற்பதாயிரம் ேப க்கு கு நீைரப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயில் குழாய்நீர்த் திட்டெமான்  அ ல்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற . இவற் க்கு ேமலதிகமாக உலக வங்கியின் 
உதவிேயா  ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசம் உட்பட வடக்கின் 7 
மாவட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக சிறிய அளவிலான ச க நீர் 
வழங்கல் திட்டங்கைள அ ல்ப த் தற்கு 
உத்ேதசித் ள்ேளாம். அதற்கான உதவித் ெதாைகைய ம் 
ெபற்றி க்கின்ேறாெமன்பைத ம் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

Sir, with the limited time available, let me now come 
onto the Chronic Kidney Disease. The Chronic Kidney 
Disease has become a major health problem in rural Sri 
Lanka. Previously confined to the North-Central and Uva 
Provinces, it is now prevalent even in the North-Western, 
Northern, Eastern and the Central Provinces. Many of the 
victims are male farmers and agricultural labourers. A 
growing numbers of cases, however, are being reported 
among women and children as well. According to the 
World Health Organization, more than 15 per cent of the 
population aged 15 to 70 years in the North-Central and 
Uva Provinces are affected with Chronic Kidney Disease. 
Over 22,000 deaths from the disease have been recorded 
in the Anuradhapura District in the North-Central 
Province since CKD was first identified in 1991. 

I must thank His Excellency the President for chairing 
a Special Task Force aimed at eradicating this menace 
and supporting our Ministry as well as the Ministry of 
Health, Nutrition and Indigenous Medicine in 
implementing programmes to combat this serious disease, 
which we have got to quickly eradicate. Now, we have 
looked at various remedial measures which include 
pipeline extensions, supply of treated water to community 
tanks by bowsers, supply of water through Reverse 
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Osmosis Plants - RO Plants - and rainwater harvesting. In 
this regard, we have implemented many projects. I do not 
want to enumerate all of them today due to the limited 
time I have.  

Sir, during the period 2016 to 2020, a new water 
supply and sanitation improvement project, which will be 
undertaken with the help of the World Bank, will be 
implemented to cover the following areas: Mullaitivu and 
Kilinochchi Districts in the Northern Province; Nuwara 
Eliya District in the Central Province; Badulla and 
Monaragala Districts in the Uva Province and Kegalle 
and Ratnapura Districts in the Sabaragamuwa Province. 
This project, after the rehabilitation schemes, will provide 
safe pipe-borne water to 426,000 people in seven districts, 
65,000 households in rural areas, 30,000 households in 
urban towns, 15,000 households in estates and another 
26,000 households.  

Sir, I would like to wind up with a small quotation by 
Margaret Atwood in "The Penelopiad".  

“Water does not resist. Water flows. When you plunge 
your hand into it, all you feel is a simple caress. Water is not 
a solid wall, it will not stop you. But water  always goes 
where it wants to go, and nothing in the end can stand 
against it. Water is patient. Dripping water wears away a 
stone.  

Remember that, my child. Remember you are half water. 
If you can’t go through an obstacle, go around it. Water 
does.” 

Sir, I table* the rest of my speech to be included in 
Hansard. Thank you, Sir.  
 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

Sir, it gives great pleasure to speak at today's Committee Stage at 
the Budget in respect of the Ministry of City Planning and Water 
Supply. 

Sir, as the Minister in charge of City Planning and Water Supply, 
meaningful steps are being taken by me to fulfill the aspirations of the 
people very clearly stated in the policy statement of our Government 
declared to the people by His Excellency the President Maithripala 
Sirisena and the Hon. Ranil Wickremesinghe, Prime Minister of Sri 
Lanka. 

Sir, the Ministry of City Planning and Water Supply together with 
the National Water Supply and Drainage Board and the Department of 
National Community Water Supply have made progress and meets the 
sustainable development goals and the millennium development goals 
with; 

*  84.7% and of the population presently having access to safe drinking 
water 

*  86.4 % of the population presently having sanitation facilities 

Water Coverage and Sanitation 

*  85 % of safe water coverage (45 % pipe-borne water supply) 

*  86 % sanitation facilities coverage (84 % on-site sanitation facilities) 

Sir, I would now like to inform this august Assembly that there are 
95 ongoing projects being implemented countrywide in the provision of 
water supply and sewerage which would provide about one million of 
new water connections by the year 2020. The above 95 projects 
includes 27 large-scale projects, 56 small and medium-scale projects 
and sewerage projects and community facilitation projects. 

There are about 3,500 community based organizations of which 2,219 
such organizations have been registered under the Department of 
Community Water Supply. The Department of Community Water 
Supply under my Ministry provides a yeomen service very specially to 
the rural poor on an islandwide basis. It is my intention to further 
develop their activities to cover a wider area in the ensuing years. 

1.92 million pipe-borne water connections have been supplied by 
operating 331 water supply schemes throughout the country. 

It is also scheduled to reduce Non-Revenue Water Supply up to 
26% at national level in year 2016. 

Sir, may I now list out some of the Special Projects and 
Programmes.  

Chronic Kidney Disease 

Chronic kidney disease (CKD) has become a major health problem 
in rural Sri Lanka. Previously confined to North-Central and Uva 
Provinces, it is now prevalent in the North-Western, Northern, Eastern, 
and Central Provinces. Many of the victims are male farmers and 
agricultural labourers. Growing numbers of cases, however, are being 
reported among women and children. According to the World Health 
Organization (WHO), more than 15 per cent of the population aged 15 
to 70 years in the North-Central and Uva Provinces are affected with 
CKD. Over 22,000 deaths from the disease have been recorded in the 
Anuradhapura district in the North-Central Province since CKD was 
first identified in 1991.  

Remedial Measures 

* Pipeline extensions 

* Supply of treated water to community tanks by bowsers 

* Supply of water through RO Plants 

* Rainwater harvesting.  

Position up to October 2015 

 

 

Water Supply and Sanitation Improvement Project (WASSIP) 

Sir, during the period 2016 to 2020 water supply and sanitation 
improvement projects will be implemented to cover the following areas:  

Category Description 

Large RO Plants 68 Nos. 

School RO Plants 165 Nos. 

Bowser Supply 618 GNDs 

Rainwater Har-
vesting Projects 

1745 Tanks 

Pipeline Exten-
sions 

242 km 

2335 2336 
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*   Mullaitivu and Kilinochchi Districts in the Northern Province 

*   Nuwara Eliya District in the Central Province 

*   Badulla and Monaragala Districts in the Uva Province 

*   Kegalle and Ratnapura Districts in the Sabaragamuwa Province 

The above project will provide safe pipe-borne water supply to; 

*  426,000 population (110,000 households) in seven districts 

*  65,000 household are in rural areas 

*  30,000 households are in urban towns 

*  15,000 households in estates and  

*  the 26,000 households will benefit after rehabilitation of schemes 

The above projects in respect of sanitation will provide: 

*  Sanitation programs that will benefit approximately 43,000 families 
in rural and estates sectors to build individual toilets. Rs.35,000 will 
be given to each family. 

*  The project will finance the construction of strategically located 
septage treatment facilities in each of the project districts and supply 
of gully bowsers to the Local Authorities who opted to maintain this 
facility. 

This will improve sanitation for people in towns and the 
environmental conditions in the catchment area of these facilities. 
Management and disposal of septage thereby leading to decreased 
environmental pollution. 

Sir, Rs.3,000 million for each district has been allocated for water 
supply and sanitation activities. 

There will be about 60,000 population that will be benefitted by 
getting clean, safe water supply and about 25,000 population benefitted 
by getting toilet facilities in each district. 

Sir, a booklet containing a detailed description of the financial and 
physical progress for the year 2015 and the Development Programme for 
the year 2016 published by my Ministry, I understand, is now with every 
Hon. Member of Parliament right now for easy reference. 

Conclusion 

Sir, may I take this opportunity to thank His Excellency Maithripala 
Sirisena, President of Sri Lanka and Hon. Ranil Wickremesinghe, Prime 
Minister of Sri Lanka for their progressive leadership and guidance 
given to the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance to provide 
Sri Lanka with a well-balanced Budget for the year 2016. 

I also wish to thank the Hon.Speaker, my Hon. State Minister, Hon. 
(Dr.) Sudharshini Fernandopulle, the Members of Parliament of both 
Government and the Opposition for patiently listening to my speech and 
for their words of encouragement to fulfill my responsibilities to the 
Government and the people of Sri Lanka as their Minister of City 
Planning and Water Supply. 

Sir, last but not the least, may I also take this opportunity to thank 
the Secretary to my Ministry, Additional Secretaries, Chairman of the 
National Water Supply and Drainage Board, the General Manager of the 
National Water Supply and Drainage Board, all Senior Officers of the 
Department of National Community Water Supply, Officers of my 
Ministry, Officers of the National Water Supply and Drainage Board 
and everyone else who extended their wholehearted support for me to 
deliver the services required by the people of Sri Lanka. 

[අ.භා. 12.38] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යාංශය යටෙත් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට 
සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් පසු ෙම් 
වචන ස්වල්පය කථා කරන්නට ලැබීම වැදගත් ෙවනවා.  

ජලය මිනිසාෙග් ජීවය බව පළමුෙවන්ම මම සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි. ජලය ෙනොමැතිව ජීවයක් පවතින්ෙන් නැහැ. ජීවය 
පවත්වාෙගන යන්න ජලය අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ශිෂ්ටාචාරය, ෙලෝක ශිෂ්ටාචාරයන්ෙග් බිහිවීම, පැතිර යාම හා 
වර්තමාන අභිෙයෝගයන් තීරණය වන්ෙන්ත් ජීවෙය් අත්යවශ්ය 
කාරණය වන ජලය ලබාදීම ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් නම් පමණයි. 
එය අවෙබෝධ කර ගන්නට පුළුවන් වුණු ෙද්ශයක ජනතාවෙග් 
ඉතිහාසයයි අප රෙට් ඉතිහාසය. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව 
ඉතාම වැදගත් ෙලස අගය කරනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී නව ආණ්ඩුව 
පත් වුණාට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් 
අපි පටන් ගත්ත ජල සම්පාදන ව්යාපෘති සියල්ල අත් හිටවූවා. මම 
කනගාටු ෙවනවා ඇමතිතුමා වැටුණු තත්ත්වය ගැන. ඒකට මම 
ඇමතිතුමාට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ලක්ෂ 
ගණනාවකට නළ මාර්ගෙයන් පානීය ජලය ලබා ගන්නට තිබුණු 
අවස්ථාව 2015දී නැතිව ගියා. එකින් එක, එකින් එක කියාත්මක 
කරන වැඩසටහන් ගැන දැන් ඇමතිතුමා ෙල්ඛනයක් කිෙයව්වා. ඒ 
වැඩසටහන්වලින් සියයට 95ක් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් 
අනුමත කරන ලද විෙද්ශ ණය සහ ෙද්ශීය රුපියල් ණයවලින්, -
ඔබතුමන්ෙග් ආණ්ඩුෙවන්ම විෙව්චනයට ලක් කළ ෙද්ශීය 
රුපියල් ණයවලින්- ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
වැඩසටහන්. ඇමතිතුමාට ඒවා කියාත්මක කරන්නට 2016දී 
ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා මම පාර්ථනය කරනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. නමුත් 
ඔබතුමාට දීලා තිෙබන බලය නම් ඉතාම සීමිතයි. ඔබතුමාට ඔය 
වාෙග් සීමිත ඇමතිකමක් ෙනොෙවයි දිය යුත්ෙත්. ඒකත් මම 
කියන්නට ඕනෑ. ඉතාම නිහතමානී රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාව ආශය 
කළ මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට අවුරුදු- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, මෙග් අදහස්ෙන් මම කියන්ෙන්. ඔබතුමා සතුටුයි කියනවා 
නම් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමා විධියට වතුර 
connections විතරක් ෙදන්න, ඒක ඔබතුමාෙග් කැමැත්ත. නමුත් 
ෙම් සාකච්ඡා වන ක්ෙෂේතය දිහා බලන විට, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ 
නඟන්නට කැප වුණු පධාන බල කණුවක් දැන් ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ඉතාම පැහැදිලියි. දැන් අපි බලමු- 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔබතුමාට දීලා තිබුෙණ්ත් - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 හරි, මට දුන්නු එක ගැන ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. මම 

ආණ්ඩු ෙපරළලා නැහැෙන්. ආණ්ඩු ෙපරළපු අයට සලකන 
හැටිෙන් මම ෙම් කියන්ෙන්. ජලයට සම්බන්ධ නැහැ ආණ්ඩු 
ෙපරළීම.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝක වාරිමාර්ග ශිෂ්ටාචාරෙය්දී ඉතාම 
උතුම් ජයගහණයන් දායාද කළ රටක් තමයි ශී ලංකාව. අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝධ ඇළ ගැන බලන විට, එය ෙලොව මවිත කරන වාරිමාර්ග 
කමයක්; ෙලොව මවිත කරන ජල බැස්මක් තිෙබන වාරිමාර්ග 
කමයක්. අෙප් මුතුන් මිත්තන් නිර්මාණය කළ ෙයෝධ ඇළ 
පිළිබඳව අදටත් ෙම් ෙලොව සාකච්ඡා ෙවනවා. එම නිසා මම 
ඇමතිතුමාට කියනවා ෙම් ෙපොත කියවන්නට කියලා. 

It is titled “Water for  Jaffna” by D.L.O. Mendis.  It 
covers not only Jaffna, but the entire irrigation network of 
our country - the entire water resources and the river 
basins - and how it could serve the entire nation.  

Now, as Minister of City Planning and Water Supply, 
you are connected with Megapolis development. The 
development of the Megapolis of the Western Province 
will depend on how we supply water and sanitation to the 
people. So, both Ministries will have to work together. 
There is a tremendous demand growing for pipe-borne 
water in the Western Province, which has not been fully 
met and which has been planned for, but is being delayed.  

One example is - the Hon. Minister is here - the 
Matugama Water Supply Scheme. It is one of the major 
schemes which has not been put into operation - 
[Interruption.] I know what you are trying to say, Hon. 
Minister. Let me finish first.  I know what you are trying 
to say; you are trying to say, “It will be done”. The thing 
is, you have given the award letter, but you have not 
signed the bank agreement with India. You all have not 
signed a single bank agreement with India.- 
[Interruption.] No, Wait. You had the whole of 2015, 
Hon. Minister. You all are accusing us of signing 
agreements with China. But, you all have not signed the 
bank agreement on one of the major schemes for that 
Megapolis, which is the Matugama Water Supply 
Scheme.  

The second one is, the Kundasale Water Supply 
Scheme. You all have not completed the bank agreement. 
And you come and say, “It will be delivered”. The Hon. 
Prime Minister is also here. I hope he will take up this 
matter. I remember mentioning this to the Hon. Prime 
Minister to be taken up when Prime Minister Narendra 
Modi came here so that these two projects will move on 
with the Indian credit that was agreed upon.  

අද ෙවනතුරු එය සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙයෝජනා කම ටික කියාත්මක කරවා 
ගැනීමට  සෑම උත්සාහයක්ම ගන්න.  

කළුගඟ ෙයෝජනාකමය ගැන  ඔබතුමා දන්නවා. කළු ගඟට 
තදාසන්න නගරවලට වතුර ෙග්න්න ඕනෑ. අපි වතුර ෙගනාවා. අපි 
පිළියන්දලට එන තුරු වතුර ෙගනාවා. එතැනින් එහාට ෙමොකද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ෙහෝමාගමට දැන් වතුර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමතැන ඔබතුමාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන් ඉන්නවා, ඒ අයෙගන් 
ඒ ගැන අහලා බලන්න. ගම්වාසීන් බලාෙගන ඉන්නවා  water 
connections  ගන්න. ඇයි ඒ අයට වතුර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?  
වතුර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් සල්ලි නැති නිසාද? ඔබතුමාට 

භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැත්නම්  පාරිෙභෝගකයන් 
හවුල් කර ෙගන  ජල සම්බන්ධතාව ෙදන  කමයක් ඇති කරන්න; 
නිර්මාණශීලි ෙවන්න. ''මට භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ, මම ෙහේමාගම  ජනතාවට  වතුර ෙදන්ෙන් නැහැ, මම 
කැස්බෑෙව් ජනතාවට වතුර ෙදන්ෙන් නැහැ, මම ෙහොරණ 
ජනතාවට වතුර ෙදන්ෙන් නැහැ'' කියන්න බැහැෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධනය වාෙග්ම පානීය ජල  
ව්යාපෘතිවලිනුත් පෙයෝජනයක් තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය් ඉරණමඩු ජල 
ෙයෝජනා කමය, වවුනියා ජලෙයෝජනා කමය තිෙබනවා. අද 
ඉරණමඩු ජල ෙයෝජනා කමය ඇනහිට තිෙබනවා, අවසාන 
කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි අවසාන කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අෙප් 
ඉංජිෙන්රුවන්ට, ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පුළුවන් මාස කිහිපයකදී  
වතුර දීලා ඉවර කරන්න. ඒ පෙද්ශවල බිම් ෙබෝම්බ තිබුණා;               
අපි ඒවා ඉවත් කළා. බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරනතුරු 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ඉවත්ෙවලා ගියා. අද ෙවන තුරු ඒ ව්යාපෘතිය 
අවසන් කරලා නැහැ. ඒ ව්යාපෘතිවල වැඩ අවසාන කරලා 
ගම්වලට  ජල සම්බන්ධතාව ලබා ෙදන්න.  ජල ෙයෝජනා කම 
ඇති කරලා  ගම්වලට  ජල සම්බන්ධතාව ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම්  
ඒ පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය වැඩි දියුණු ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා අම්පාර දිස්තික්කය ගැන කිව්වා. 
අම්පාර  දිස්තික්කෙය්  මුස්ලිම් පෙද්ශවල ජනතාවට  ජලය දීමට 
අෙප් ආණ්ඩුෙවන් අනුමත කළා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවනුත් 
අනුමත කළා.  තමුන්නාන්ෙසේලා  කාලයකදී සිංහල පෙද්ශවලට 
ජලය  ලබා දීම කපා හැරලා තිබුණා. මා ඇමති ධුරය දරන 
කාලෙය් ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා ඒ අවස්ථාව යළිත් ලබා 
දුන්නා. දැන් ෙමොකක්ද  ඔබතුමා කර තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒක කරලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් ගරු මන්තීතුමිය  නැඟි ට්ෙට් ඒ ගැන ඔබතුමාෙගන් 
අහන්නයි. යම් ෙයෝජනා කමයක් ඉවත් කරලා ඒ ෙයෝජනා කමය 
ෙගන ගිහින් තිෙබනවා, අම්පාෙරන් එහාට. [බාධා කිරීමක්] 
මඩකළපුවට. ෙම්වා සාධාරණ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ජලය කියන එක 
සිංහලද, ෙදමළද, මුස්ලිම්ද  කියලා ෙනොෙවයි භුක්ති විඳින්ෙන්. 
අෙප්  රටවැසිෙයෝ සියලු ෙදනාටම ජලය අවශ්යයි. ඒ  අයිතිය 
සාධාරණව ෙදන්න. ඔබතුමා අෙප් රෙට් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න  
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. නිලධාරින්ට ෙමෙහම වැඩකටයුතු  
කරන්න  ඉඩ තියන්න එපා.  

මම ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් සියලු නිලධාරින්ට  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා; ඉංජිෙන්රුව රුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ව්යාපෘති 
සඳහා උදව් කළ  විෙද්ශ රටවලට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් 
සමහර තීරණ ගත යුත්ෙත් අෙප් ර ෙට් අවශ්යතාව සඳහායි.  

ඔබතුමා කිව්වා වකුගඩු ෙරෝගය ගැන. ඒත් මැදිරිගිරිය 
ව්යාපෘතිය  හමාර කරන්න අවශ්ය පියවර ගත්ෙත්නැහැ. ඒකට 
අවුරුද්දක් ගත වුණා.  ජනාධිපතිතුමා වකුගඩු  ෙරෝගය ගැන කතා 
කරන ෙවලාෙව්, ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශීර්වාදය අරෙගන 
මැදිරිගිරිය ව්යාපෘතිෙය් ජලය අහිංසක ගම්වාසීන්ට ලබා ෙදන්න. 
ඇයි ඒක පමාද ෙවන්ෙන්? ඒවා තමයි පමුඛතාව  කියන්ෙන්. 
පමුඛතාව හා සාමාන්ය කටයුතු  ඉටු වීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති  
තත්ත්වය තමයි අපි  තවම දකින්ෙන්.  

අද අපට වතුර ලැෙබන්ෙන් ෙමෝසම් වැසිවලින්. අෙප් කඳුවැටි 
හරහා ගලන ගංගාවලින්. ඇළ ෙදොළවලින්.එකසිය ගණනක්  
ඇළෙදොළ  ලංකාව ෙපෝෂණය කරනවා. ඒ ජලය වැව්වල ජලය  
රඳවාගත යුතුයි. ජල රැඳවුම් තවත් බිහි කරනවාද නැද්ද කියන එක 
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අපි සිතා බැලිය යුතුයි. ඔබතුමා ජලය සපයන ඇමතිතුමා ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ජලය සපයන අමාත්යාංශයට  බලයක් තිෙයන්න 
ඕනෑ, ජලය රැක ගන්නත්, ජලය නැති පෙද්ශවලට  ෙගනයන්නත්.   
ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, මහවැලි අමාත්යාංශය හා  
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය අතර ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක්  අවශ්යයි. 
එෙසේ නැත්නම් ඉහළ සමනළ කඳු වැටිෙයන් එන ගංගා ෙව්වා, 
ෙවනත් කඳු වැටියකින් එන ගංගා ෙව්වා,  වැසි  රැක ගන්න බැරිව 
මුහුදට ගලනවා. ෙම් දවස්වල අපි ඒක දැක්කා. අපිරිසිදු ජලය 
ෙහොඳ ජලය බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
Megapolis අමාත්යාංශයට එෙහම පතිපත්තියක් තිෙබනවාද? 
Megapolis අමාත්යාංශයට එෙහම පතිපත්තියක් නැහැ. අපි පානය 
කරන්නයි වැසිකිළිවල පාවිච්චියටයි ෙදන්ෙන් ශුද්ධ පවිත කළ 
ජලය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල්වල ෙමන් අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙහෝටල්වල සහ අලුත් නිවාස සංකීර්ණවල වතුර 
පිරිසිදු කිරීෙම් ඒ කමය අලුතින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ නීතිය ෙගෙනන්න ඕනෑ. පාවිච්චි කළ 
ජලය යළිත් වරක් ශුද්ධ කරලා පානය කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි, 
ෙවනත් පෙයෝජන සඳහා ගත යුතුයි. ඒ තුළින් තමයි පිරිසිදු පානීය 
ජලය වැඩිෙයන් සපයන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සන්ෙතෝෂ වන නිසා 
මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ඇමතිතුමා කියපු නැති 
නිසා මම ඇමතිතුමාටත් දැනගන්නයි කියන්ෙන්. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය් විෙද්ශ ආධාර යටෙත් සහ ලංකාෙව් 
ආධාර යටෙත් ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන උතුරු පෙද්ශෙය් වැසි 
ජලය එකතු කිරීෙම් ස්ථාන 1,000ක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
වැඩසටහනට එතුමියෙග් තිෙබන සම්බන්ධය ගැන ෙනොෙවයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. යම් යම් පෙද්ශවලට වැසි ජලය එකතු කරලා ලබා 
දීම අවශ්යයි. අෙප් ස්වාභාවික සම්පත තමයි වැසි ජලය. වැසි 
ජලයමයි ගංඟාවලට එන්ෙන්ත්. වැසි ජලයමයි වැව්වලට 
එන්ෙන්ත්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only three more minutes. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොඳයි, මම විනාඩි තුනකින් කථාව  හමාර කරනවා.  

පානීය ජලය සඳහා වන ඉරණමඩු ජල ෙයෝජනා කමය ගැන 
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. උතුරුකරයට ජලය ෙගන යෑම ඉතාම 
වැදගත්. ඒ නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ඉරණමඩු ජල 
ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරන්න තීරණය කෙළේ. මට මතකයි, 
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ආරුමුගම් මහතා ෙගන්වලා උතුරුකරෙය් ඒ ජල 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරවා ගැනීමට ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා එක්ක ආරුමුගම් ෙයෝජනා කමය ගැන සාකච්ඡා 
කළා. ඒත් අදත් එම ෙයෝජනා කමය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් ඕනෑකමට ෙදපැත්තට අදිමින්. අද ඒ ව්යාපෘතිය 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් ඕනෑකමට ෙතොටිල්ෙල් නැලෙවනවාය කියන 
එකයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. උතුරු පළාෙත් ජනතාවට පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා දීම අපෙග් ජාතික යුතුකමක් ෙලස සලකා ඒ 
කටයුත්ත ෙව්ගවත් කිරීෙම් කාර්යභාරයට අපි මැදිහත් විය යුතුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න පිළිබඳව මම අවසාන වශෙයන් 
කථා කරන්න කැමැතියි. අෙප් ආණ්ඩුව ෙසේවකයන්ෙග් පසාද 

දීමනා වශෙයන් වාර්ෂිකව රුපියල් 35,000ක් දුන්නා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ඒ අයට පසාද දීමනාව වශෙයන් ෙදන්න 
කථා කරන්ෙන් රුපියල් 21,000යි. I do not want to put the 
question to you. It is up to you to decide finally. But, ඒ 
ෙසේවකයන් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් 
ෙගොඩක් මහන්සි වුණු ෙසේවකයන්. එහි වෘත්තීය සමිති රාශියක් 
තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 35,000 පසාද දීමනාව රුපියල් 21,000 
දක්වා අඩු කෙළේ ඇයි? පගතිය ලබපු ආයතනයක ෙසේවකයන්ට 
ඔෙබ් ආණ්ඩුව ෙමෙසේ සලකන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඇයි 
කියන එක මම විෙශේෂෙයන් අහනවා. ඉහළ සිටින 
ඉංජිෙන්රුවාෙග් සිට පහළ සිටින ෙසේවකයා දක්වා ෙම් අයිතිය 
දිනාගත් ෙදයක්. දිනාගත් යම් ෙදයක් ආපසු අදින්න එපා. 
ඔබතුමාට අලුතින් ෙදයක් ෙදන්න බැරි නම් ඒකට කමක් නැහැ. 
නමුත් ලබා දුන් ඒ රුපියල් 35,000 ඉදිරියටත් ලබා ෙදන්න කියන 
එක තමයි එය දිනාගත් 8,000කට වැඩි ෙසේවකයන් කියන්ෙන්. 

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කරණයත් ඇමතිතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. ඇමතිතුමා ෙම්කට නිශ්චිත පිළිතුරක් 
දුන්ෙන් නැහැ. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සිංගප්පූරු 
සැලැස්ම යටෙත් ෙපෞද්ගලීකරණයට භාජන කරනවාද, එෙසේ 
නැත්නම් එහි ෙකොටස් ෙපෞද්ගලීකරණයට භාජන කරනවාද? ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පැත්ෙතන් බලන ෙකොට 
ෙම්ක බරපතළ සහ වැදගත් පශන්යක්. ෙමොකද, we attained MD 
Goals through the Water Board and the Community Water 
Suply Department. Your Report  says  that it is only 2,000 
community water projects, which is  wrong. It should be 
over 4,500 in the country. These community water projects 
account to about 2.7 million people. That is why smaller 
projects were brought in to reach the villages as fast as 
possible. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Please wind up. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට තව එක කාරණයක් කියන්න අවසර ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග් ජලය අපි සියලුම ෙදනාට 
වටිනා ෙදයක්. ඇමතිතුමාත් දන්නවා. අෙප් ෙමෙහම කියමනක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ? -කලා වැව කියන්ෙන් ෙලොකුම 
ජලාශවලින් එකක්.- "කලා වැෙවන් ජල ෙදෝතක් බීපල්ලා, කලා 
වැවට පින් දීලා පලයල්ලා." 

ෙම් මහා වැසි ජලෙයන් අපි වතුර ෙබොනවා නම්, ඒ වැසි 
ජලයට පින් ෙදන්න පුරුදු ෙවච්ච රටක් හැටියට, ෙම් වැසි ජලය 
ජනතාවට පින් ෙදන්න පුළුවන් විධියට ලබා ෙදන්න කියන එක 
තමයි මම රජෙයනුත්, ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is, the Hon. Wajira Abeywardana. 

You have eight minutes.  

2341 2342 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 12.53] 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විනාඩි 8කදී දීර්ඝ විස්තරයක් 

කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු 
ජලසම්පාදන ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 2001 සිට 2004 වකවානුව තුළ 
ෙකොවුල්ෙහේන, ඒ වාෙග්ම හල්ෙලොළුෙගොඩ, මහෙගොඩ, ෙබෝෙප්- 
ෙපෝද්දල හපුගල පෙද්ශෙය්ත් පධාන ජලාශ 4ක් ඉදි වුණා. ෙම් 
සඳහා රුපියල් බිලියන 3.5ක මුදලක් ෙවන් කරලායි ෙම් ව්යාපෘති 
ආරම්භ කෙළේ. හැබැයි, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 10ක් තිෙබන ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19ක් 
තිෙබන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙම් ව්යාපෘතිවල වැඩ අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ, ෙවනත් පධාන ව්යාපෘතියක් අද ෙවනකම් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ආරම්භ ෙවලා නැහැ. කුඩා කුඩා වැඩ ෙකොටස් 
සිදුෙවමින් පවතිනවා. නමුත් පධාන වශෙයන් අෙප් දිස්තික්කය 
තුළ තිෙබන පශ්නයට විසඳුමක් තවම අපිට ලැබිලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්නට කැමැතියි,  එම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස 10න් පධාන නගර තිෙබන ගාල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයත්, අක්මීමන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයත්, රත්ගම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨා සයත්, බද්ෙද්ගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් 
ෙකොටසකටත් ජලය සැපයීම සඳහා තමයි ෙම් ව්යාපෘති හතර 
ආරම්භ කෙළේ කියලා. හැබැයි, ෙම් ව්යාපෘති හතෙරන් හබරාදුව 
දක්වා පමණක් ජලය දීර්ඝ කරන්න තිබිච්ච ව්යාපෘතිය අද වනවිට 
අහංගම දක්වා දීර්ඝ කරලා, අහංගමින් වැලිගම දක්වා දීර්ඝ කරලා 
තිෙබනවා.  

දැන් වර්තමාන තත්ත්වය තමයි, ගාල්ල නගරෙය් රාතී 11 සිට 
උදෑසන 4 දක්වා ජල සැපයුම විසන්ධි කරන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට තව පධාන ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ජලය 
තිබුණත් ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් ගාල්ල නගරෙය් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ගාල්ල නගරෙය් තිෙබන සියලුම ජලය පවාහනය ෙවන 
නළ අවුරුදු 50කට වඩා පැරණි තත්ත්වෙය් තිෙබන ඒවායි. ෙම්වා 
පිපිෙරන්නට ඉඩ තිෙබන නිසා රාතීයට වතුර pressure එක අඩු 
කරන්න, ජල සැපයුම විසන්ධි කර තබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ගාල්ල දිස්තික්කෙය් තිෙබන ජල පශ්නය 
විසඳීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමාට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
ෙවයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, දකුණු පළාෙත් වැඩිම 
ජනගහනයක් ඉන්ෙන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්යි. ඊළඟට මාතර 
දිස්තික්කෙය්යි. ඊට පසුව හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්යි. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සියයට 80ක් ජල සැපයුම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් සියයට 40කට ආසන්නව ජල 
සැපයුම ලබා දීලා තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සියයට 35ක්, 
36ක්, 37ක් වාෙග් පමාණයකට තමයි ජල සැපයුම ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් නිවාස 350,000ක් 
පමණ තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, එයින් දැනට connection  දීලා 
තිෙබන්ෙන් නිවාස 125,000ක විතර පමාණයකටයි. ඒ අනුව  
වහාම ගාල්ල නගරෙය් ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා  තුන්වැනි අදියර 
ආරම්භ කරන්න කාලය පැමිණ තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා.  
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් තුන්වැනි අදියරට දළ වශෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂ 54,089ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන්, 
රුපියල් බිලියන 5.4ක ව්යාපෘතියක් ඕනෑ කරලා තිෙබනවා, ගාල්ල 
සහ ඒ අවට තිෙබන පෙද්ශවල පානීය ජල පශ්න විසඳා ගන්න.  

ඊළඟට කරන්ෙදනියටත් ෙවනම ජල ව්යාපෘතියක් ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 

එයටත් රුපියල් ලක්ෂ 6,020ක පමණ මුදලක් අවශ්ය ෙවනවා 
කියා ගණන් බලා තිෙබනවා. ඊළඟට පිටිගලටත් ජල ව්යාපෘතියක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එයට රුපියල් ලක්ෂ 3,100ක මුදලක් 
අවශ්ය ෙවනවා කියලා දළ වශෙයන් ගණන් බලා තිෙබනවා. ස්ථීර 
නිගමනවලට පැමිණි ඒවා ෙනොෙවයි. ඊළඟට දික්කුඹුර ජල 
ව්යාපෘතියටත් රුපියල් ලක්ෂ 2,750ක් ඕනෑ කියලා දළ වශෙයන් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යක්කලමුල්ල ජලය ෙබදා 
හැරීෙම් ව්යාපෘතියටත් රුපියල් ලක්ෂ 5,720ක මුදලක් අවශ්යයි 
කියලා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට ඉමදූව ජලය ෙබදා හැරීෙම් 
ව්යාපෘතියටත් රුපියල් ලක්ෂ 10,290ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන එකක මුදලක් අවශ්යයි කියලා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
ඊළඟට ඌරගස්මංහන්දිය පෙද්ශයටත් රුපියල් ලක්ෂ 2,700ක 
මුදලක් අවශ්යයි කියලා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස දහෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස දහ නවෙය් ෙම් පශ්නයට අවශ්ය කරන විසඳුම 
ලබා ගන්න ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
බිලයන 9ක පමණ මුදලක් අවශ්ය යැයි දැනට හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමාට ෙම් ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න ෙවයි. ඊට අමතරව මලාපවහන ව්යාපෘති ගාල්ල, 
හික්කඩුව, අම්බලන්ෙගොඩ, ෙබන්තර, හබරාදුව, අහංගම කියන 
සංචාරක කලාප තිෙබන පෙද්ශවල කියාත්මක කරන්න දැනට 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අදාළ මුදල් රජෙයන් සම්පූර්ණෙයන් ලබා  
ෙදන්න පුළුවන් කියලා අගමැතිතුමා කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ඒ ව්යාපෘති ටික 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයත් මා මතක් කරන්න කැමැතියි. 
දැනට බද්ෙද්ගමින් තමයි ගාලු පාර ඔස්ෙසේ බලපිටිය, 
අම්බලන්ෙගොඩ සහ ෙබන්තර දක්වා ජල සැපයීම කරන්ෙන්. ඒක 
දිගට කරන්න බැරි ෙවයි. ඒ නිසා කරන්ෙදනිය, රිටිගල, ඇල්පිටිය 
කියන පෙද්ශ හඳුනා ෙගන ඒ සඳහා නව ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 
කරන්න ෙවයි. දැනට පධාන ජලාශ හතරක් අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ඉදිෙවලා තිෙබනවා. තව ජලාශ නවයක් ඉදිවිය යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම් ජලාශ නවය ඉදිකිරීෙම් දළ සැලැස්මක් තමයි මම ඇමතිතුමාට 
කිව්ෙව්. එය දැනට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
හඳුනාෙගන තිෙබන පමාණයයි.  

ඉස්සර ගාල්ල නගරයට ජලය සැපයීම සිදු වුෙණ් හියාෙර් 
ස්වභාවික ජලාශයක් තිබුණු නිසායි. හියාෙර් ස්වභාවික ජලාශය 
අද අපි ගාල්ලට ජලය ෙදන්න පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නළ 
මාර්ගය වහලා තමයි අපි හපුගලින් ජලය පාවිච්චි කරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. නව ෙයෝජනාවක් හැටියට  ෙම් කාරණය මා 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ ස්වභාවික ජලාශය 
යක්කලමුල්ලටත්, උඩුගමටත්, නාකියාෙදණිය කියන බල 
පෙද්ශයටත් ජලය ලබාෙදන නව ව්යාපෘතියක් හැටියට 
හඳුනාෙගන ඒක කියාත්මක කෙළොත් මෙග් දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
ජල පශ්නයට විසඳුමක් සපයා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කරුණු කාරණා ටික මතක් 
කෙළේ,  ෙම් වර්ෂය තුළම ෙමය  සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතු 
නිසායි. අපට දැනට බැරෑරුම් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගාල්ල නගරයට ලබා  ෙදන්න සූදානම් කරපු ජලය, හබරාදුව 
ඔරෙලෝසුව කණුව ළඟ ඉඳලා හප්පාවන බල පෙද්ශයට පමණක් 
ෙබදා හරින්න කියලා තීන්දු කර තිබියදී, ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසා 
ඒක හබරාදුෙවන් අහංගමට ගිහිල්ලා, අහංගමින් වැලිගම දක්වා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. වැලිගමින් මාතරටත් යයිද දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා කරුණාකරලා ෙම් ජලය ෙබදා හැරීෙම් කමය කියාත්මක 
කිරීෙම් දී ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත කෑ ගැහුවාට ෙබදා හරින්න එපා.  

 මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරිතුමාට උපෙදස් ෙදන්න, කිසිම ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
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වතුර නළ දික් කරන්න කියලා ඉල්ලුවාට එෙහම දික් කරන්න එපා 
කියලා. එෙහම දික් කෙළොත් සිදු ෙවන්ෙන් නළ මාර්ගෙයන්  හුළං 
යන එක විතරයි. එෙහම වුෙණොත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ආණ්ඩුවට තවත් බැණුම් අහන්න ෙවනවා. මම මීට වඩා අදහස් 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන තත්ත්වයයි මම පැහැදිලි කෙළේ. අෙප් රජෙය් සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා ෙගන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජල පශ්නය අවසන් 
කිරීමට ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය 
ගැනත් මම කියන්න කැමැතියි. අනාගතෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම  
ඔබතුමන්ලාට තීන්දු ගන්න ෙවයි, අෙප් රෙට් දැනට ෙබදා හරින 
පිරිසිදු ජලය භාවිත කිරීම ගැන. පිරිසිදු පානීය ජලය තමයි වාහන 
මිලියන ගණනක් ෙහෝදන්න; හරකුන් ෙහෝදන්න, බල්ෙලෝ 
ෙහෝදන්න; සියලුම වැඩ කටයුතුවලට පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ නිසා  
ඊළඟ සියවස ගැන හිතලා, ෙවනත් රටවල තිෙබනවා වාෙග් ෙදවන 
ජල සැපයුම් මාර්ගයක් සැපයීෙම් කමයක් ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 
කල්පනා කරන්න ෙවයි. එෙහම ෙනොවූෙණොත් සිදු වන්ෙන් පිරිසිදු 
පානීය ජලය හරක් ලක්ෂ ගණනක්, බල්ෙලෝ ලක්ෂ ගණනක් 
නාවන්නට, වාහන ලක්ෂ ගණනක් ෙසෝදන්නට පාවිච්චි කරන 
එකයි.  ඒ විධියට  ෙකෝටි ෙදකක ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි,   
විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට  ඔබතුමාට දස ෙකෝටියකට පමණ 
ජලය සපයන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවල් කරන පිළිෙවළට ෙදවැනි ජල සැපයුම් මාර්ගයක් අෙප් 
රෙට් ඇති කිරීම ගැන ඔබතුමාට කල්පනා කරන්න ෙවයි. ෙකොළඹ 
නගරය ඇතුළු ලංකාෙව් පධාන නගරවල ෙමවැනි ෙදවැනි ජල 
සැපයුම් මාර්ග ඉදිකිරීම ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම ව්යාපාර තිෙබන ස්ථාන සහ ජලය වැඩිෙයන් භාවිතා 
කරන අෙනක් ස්ථාන ගැනත් කල්පනා කරලා,  අඩු වියදමින් ජලය 
සපයන ෙදවැනි ජල සැපයුම් මාර්ග ඉදිකිරීම කළ යුතු කටයුත්තක්.  
එම කාරණය පිළිබඳවත් ඔබතුමාට මතක් කරමින් මෙග් අදහස් 
පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Indika 

Bandaranayake. You have 15 minutes.   

Before that, the Hon. Lucky Jayawardana will take the 
Chair.  

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 1.03] 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, එම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් 

අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ, දැක්ම 
සහ අෙප් අනාගත ඉලක්ක පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් 
අද උෙද් කාලෙය් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා එතුමා 
කියූ ඒ කරුණු, කාරණා පුන පුනා ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

2015 වසෙර් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ලබා ගත්ත  
පගතිය, ඒ වාෙග්ම අප ලබාගත් ජයගහණ, අපට වුණු පසුබෑම් 
පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන් 2016 වසෙර් අෙප් ඉලක්ක පිළිබඳවත් 
ෙකටිෙයන් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව අප CD 
තැටියක් ලබාදීලා තිෙබනවා. එම CD තැටිය හරහා නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය 2015 වසෙර් ඉටු කළ කාර්ය භාරය පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ දැනුවත්වීමක් ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ට 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් දැක්ම වන්ෙන්, තිරසාර ජනාවාස 
සංවර්ධනයක් හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් පුනර්ජීවයක්. ඒ වාෙග්ම 
එහි ෙමෙහවර වන්ෙන් ශී ලාංකික ව්යවසායකයන්, 
වෘත්තීයෙව්දින් හා ශම බලකාය හැකියාවන් සහ සම්පත්වලින් 
සන්නද්ධ කරමින්, සැලසුම්සහගත පරිසර හිතකාමී හා 
ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් ඇති කිරීම හා පජා 
සහභාගිත්වෙයන් මූලික පහසුකම් සහිත ජනාවාස බිහි කිරීම, අඩු 
ආදායම්ලාභී ජනතාව ආර්ථික, සමාජයීය හා සංසක්ෘතික අතින් 
සවිබල ගැන්වීම තුළින් ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීමයි. 
මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයට 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ඕෂන්වීව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම සහ සහාධිපත්ය 
කළමනාකරණ අධිකාරිය අයත් ෙවනවා.  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව, රාජ්ය සංවර්ධන 
හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව, ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
රජෙය් කර්මාන්තශාලාව, ෙගොඩනැඟිලි දව්ය සංස්ථාව ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතයට අයිති ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට අයිති ෙම් සියලුම 
ආයතනවල විෙශේෂත්වය ෙම්කයි. ෙම් සියලුම ආයතන පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළාම, ෙසොයා බැලුවාම අපට පැහැදිලිවම  කියන්න 
පුළුවන්,  2015 වසෙර්  ෙම් ආයතනවල විශාල පගතියක් දකින්න 
ලැෙබන බව. ෙම් ආයතන ගණනාවක් අපට ලැබුෙණ් ෙබොෙහොම 
දුර්වල තත්ත්වෙයන්. සමහර ආයතන කඩා වැෙටන්න තිබුණු 
ආයතනයි. නමුත්, 2015 වසෙර්දී ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අධීක්ෂණෙයන්, අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් කැපවීම හා 
උනන්දුව මත ෙම් ආයතන සියල්ලක්ම අද අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු ඉලක්ක කරා ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
ආයතන මීටත් වඩා ශක්තිමත් කරන්න  අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම නිවාස ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තමයි අෙප් මූලික ආයතනය 
වන්ෙන්. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පධානම ඉලක්කය තමයි, 
ශී ලංකාෙව් සිටින සෑම පවුලකටම මූලික පහසුකම් සහිත 
සුරක්ෂිත නිවාසයක් ලබාදීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
අෙප් රෙට් නිවාස ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 12ක් පමණ හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසෙය් සිට ෙනොෙයකුත් රාජ්ය 
නායකයන්, ඒ පාලනයට පත් වුණු රජයන් අෙප් රෙට් නිවාස 
පශ්නය විසඳන්න ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් උත්සාහයන් ගත්තා. 
විෙශේෂෙයන්ම දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා නිවාස 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල වැඩෙකොටසක් කළ නායකෙයක්. "වසර 2000දී 
සැමට ෙසවණ" කියා එතුමාෙග් ඉලක්කයක් තිබුණා. නමුත්, 
එතුමාෙග් අභාවයත් එක්ක ඒ වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක වුණා. 

2345 2346 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් රෙට් පැවති සියලුම රජයන් ෙම් නිවාස 
පශ්නය විසඳන්න උත්සාහ කළත්, අෙප් රෙට් නිවාස පශ්නය ස්ථිර 
වශෙයන් තවම විසඳිලා නැහැ. අෙප් රෙට් නිවාස ෙනොමැති ලක්ෂ 
12ක් පමණ වන පවුල් සංඛ්යාවෙග් ෙම් නිවාස පශ්නයට කඩිනම් 
විසඳුම් ලබාදීම අප සියලුෙදනාෙග් යුතුකමක් හා වගකීමක් 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ෙම් වසෙර් 
අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වසරට 
සාෙප්ක්ෂව 2015 වසෙර් ඊට වඩා හත් ගුණයකට වැඩි මුදල් 
පමාණයක් අපට ෙවන් වුණා. ෙම් වසෙර්දීත් නිවාස ක්ෙෂේතෙය් 
වැඩ කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 48ක පමණ මුදලක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල ආෙයෝජනයක් 
කර තිෙබන බව අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා. නිවාස ක්ෙෂේතයට මුදල් 
වියදම් කිරීම අෙප් රෙට් අනාගතයට කරන විශාල ආෙයෝජනයක් 
වශෙයනුයි අපි දකින්ෙන්. අපි දන්නවා අෙප් රෙට් නිවාස 
ෙනොමැතිකම නිසා, නිවාසවල තිෙබන ගැටලු, පශන් නිසා ආර්ථික 
වශෙයන් පවුල් කඩා වැෙටන බව. ඒ වාෙග්ම, එය ෙද්ශපාලන, 
සංස්කෘතික, සමාජයීය වශෙයන් විශාල ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සෑම පවුලකටම ස්ථිර නිවසක් ලබා දීම ඒ සඳහා 
ෙහොඳ විසඳුමක් වශෙයන් අපි දකිනවා. ඒ අනුව ෙම් වසෙර් ඒ 
සඳහා අපට විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 2015 වසෙර් ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා  නිවාස පනස්දහසක ''සැමට 
ෙසවණ'' වැඩසටහන අපි කියාත්මක කළා. නමුත් යම් යම් පශ්න, 
ගැටලු සමඟ අලුතින් නිවාස 35,220යි අපට කියාත්මක කර ගන්න 
හැකියාව ලැබුෙණ්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ලබන වසෙර් ඒ 
නිවාසවල අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරලා, මීට වඩා විශාල නිවාස 
සංඛ්යාවක් ඉදි කරන්න.  

 අපි 2015 වසෙර් ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. 
ඒ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහනන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් බිම් අඟලක්වත් නැති පවුල් ෙතෝරා ෙගන, ඒ වාෙග්ම 
අනු පවුල් ෙතෝරා ෙගන, නිවාස ෙනොමැති පිරිස් ෙතෝරා ෙගන ඒ 
උදවියට බිම් කට්ටියක් ලබා දීලා,  ඒ උදවියට අවශ්ය කරන ණය 
පහසුකමක් ඉතාමත් අඩු ෙපොලියට අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ලබා 
දීලා ඒ ගම්මාන ඇති කිරීමයි. ඒ යටෙත් ගම්මාන 38ක් ෙම් වසෙර් 
ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු 
දැනටමත් අපි කර ෙගන යනවා. ෙදසැම්බර් 31 දින වන විට ෙම් 
රෙට් අලුතින් ගම්මාන 38ක් ඉදි ෙවනවා. 

 ''ෙලෝක ජනාවාස දිනයට'' සමගාමීව, පවුල් 25,000කට අදාළ 
නිවාසවල සිෙමන්ති කපරාදු කිරීෙම් වැඩසටහන අපි ආරම්භ කළා. 
මා හිතනවා ෙමය ඉතාමත් වැදගත් වැඩසටහනක් කියලා. අෙප් 
රෙට් ඒ පවුල්  යම් මුදලක් ෙම් සඳහා ආෙයෝජනය කරනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් දසදහසක මුදලක් ලබා දුන්නත්, 
විෙශේෂෙයන් ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන වැලි ටික, අවශ්ය කරන 
අෙනකුත් අමු දව්ය ටික ෙසොයා ෙගන රුපියල් විසිපන්දහසක විතර 
ආෙයෝජනයක් කරලා එහි විශාල පගතියක් ලබා ෙගන තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ මීට වඩා ශක්තිමත් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 පසු ගිය කාලෙය් ''සම්පත් ෙසවණ'' වැඩසටහන කියාත්මක 
වුණා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට  -අෙප් අමාත්යාංශයට- 
අපට රුපියල් බිලියන 8ක පමණ මුදලක් අය ෙවන්න තිෙබන බව 

අපි දන්නවා. අද ඒ මුදල්  කමෙයන් අය කර ගනිමින් සිටිනවා. 
අෙප් රෙට් දුගී -දුප්පත් ජනතාවට අවශ්ය කරන නිවාස පහසුකම් 
ලබා දීම සඳහා ඒ සියලුම මුදල් අපි ෙයොදවනවා. ලබන වසෙර් සිට 
ඒ ''සම්පත් ෙසවණ'' වැඩසටහන මීටත් වඩා සකියව අපි 
කියාත්මක කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් මත, ගාමීය 
පෙද්ශවල ණයක් අර ෙගන ෙගවා ගන්න බැරි පිරිස් ෙතෝරා ෙගන, 
''ෙසවණ අරමුදල'' හරහා නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට විශාල මුදලක් ඒ ෙසවණ 
අරමුදෙල් තිෙබනවා. ඒ මුදල් ඒ සඳහා අපි උපෙයෝගී කර ගන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම, රජෙය් නිවාසවල සිටින 
පිරිස් සඳහා ඔප්පු ලබා දීම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අතර, වසර 
තිහකට වැඩි පැරණි රජෙය් නිවාසවල අවශ්ය කරන 
පතිසංස්කරණ කටයුතු කරන්නත් ෙම් වසෙර් අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අෙනකුත් ආයතනත් 
සමඟ බැලුවාම ''ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තිය'' අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. එහි යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබ් නම්, නැවත වතාවක් ඒවා 
නිවැරදිව ඉදිරිපත් කර අෙප් රෙට් ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තිය 
ශක්තිමත් කරන්නට ෙම් වන විට කටයුතු කර ෙගන යනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය සඳහා 
අවශ්ය කරන ශමිකයන්, අවශ්ය කරන කම්කරුවන් ෙසොයා ගැනීම 
අද විශාල ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වඩු කාර්මිකයින්, ෙපදෙර්රුවන්, ටයිල් 
අතුරන ශිල්පීන්, පින්තාරු ශිල්පීන්, කම්බි නැවුම් ශිල්පීන්, 
පෑස්සූම් ශිල්පින්, ඇලුමීනියම් එකලස් කරන ශිල්පීන් හා ජලනළ,  
විදුලි ඇතුළු විවිධ කාර්මික ශිල්පීන් ඉන්නා බව. ෙම් වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් ක්ෙෂේතවල ඉන්න කම්කරුවන් සඳහා විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ කම්කරුවන්ට අවශ්ය පුහුණුව සහ 
පහසුකම් ෙනොමැතිකම අද ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට විශාල 
බලපෑමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
ඉදිරිෙය්දී ඒ උදවියට අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දීලා, රක්ෂණ 
කම හඳුන්වා දීලා, ඒ උදවිය ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ කර 
ගන්න. අද උෙද් වරුෙව් අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත් 
ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කළා. ඒ අදහසුත් අරෙගන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ මීට වඩා විධිමත්ව හා කමවත්ව ඉදිරියට අරෙගන යන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස ක්ෙෂේතයට විශාලම 
මුදල ෙවන් කරපු වසර හැටියට තමයි 2016 වසර අපි දකින්ෙන්. 
සෑම මැතිවරණ බල පෙද්ශයකම එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට 
නිවාස දහස බැගින් ඉදිකරන්න, එක නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ 3 
බැගින් ලබා ෙදන්න අපට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ඒ අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට හැකියාව ලැෙබනවා, ලබන වසර 
අවසාන වන විට අෙප් රෙට් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 160 ආවරණය 
වන විධියට අලුතින් නිවාස 1,60,000ක් ඉදි කරන්න. මම 
හිතනවා, ඒක අෙප් රෙට් නිවාස ක්ෙෂේතෙය් විශාල ෙපරළියක් 
බවට පත් ෙවයි කියලා.  

අපි ෙකොළඹ නගර ය ආශිතව, විෙශේෂෙයන්ම පධාන නගර 
සම්බන්ධ කරෙගන මධ්යම පාන්තිකයන් සඳහා නිවාස ලක්ෂ 5ක 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප් 
ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන ගත්තාම, ෙම් වසෙර් අපි ආදර්ශ 
ගම්මාන 38ක් ඉදි කළා. ලබන වසෙර්  ආදර්ශ ගම්මාන 200ක් ඉදි 
කරන්න අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කර 
තිෙබනවා.  

2347 2348 
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වැන්දඹු සහ කාන්තාව මූලික කර ගත්ත පවුල් සඳහා නිවාස 
ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිවාස ජංගම ෙසේවාවන් පවත්වන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත විෙශේෂෙයන්ම සසුන්ගත 
ෙවලා ඉන්න ස්වාමින් වහන්ෙසේලාෙග් ෙදමාපියන් ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය නිවාස පහසුකම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළෙවළකුත් අෙප්  
අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
වන අලින්ෙග් උවදුරු තිෙබන පෙද්ශවල ජනතාවට අවශ්ය නිවාස 
පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් අපි කටයුතු කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි,  ගාමීය පාලම් ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතිය අෙප් අමාත්යාංශයට 
ලැබී තිෙබන බව. ඒ යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉතාම 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ගාමීය පෙද්ශවලට අවශ්ය පාලම් 
ඉදිකරන්න. ඒ උදවියට අවශ්ය කරන විධියට, ඒ පහසුකම් 
සලසන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පසු ගිය කාලෙය්ත් අපි 
දැක්කා, පාලම් සකස් කිරීම සඳහා යම් ව්යාපෘති කියාත්මක වුණ 
බව. නමුත්, ඒවාෙය් යම් අඩු පාඩු තිබුණා. ඒ අඩු පාඩු මඟ හරවා 
ෙගන, රටට ආර්ථික වශෙයන් දියුණුවක් ඇති වන ආකාරයට, 
ජනතාවට වැඩිම ආර්ථික පතිලාභයක් ඇති වන ආකාරයට, 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඒ පාලම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න 
ෙම් වන ෙකොට අපි කටයුතු කරෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ලබා ෙදන සහෙයෝගය, අගාමාත්යතුමා ලබා ෙදන සහෙයෝගය මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා 
ඉතාමත් උනන්දුෙවන් හා කැපවීෙමන් ෙමම අමාත්යාංශය 
ශක්තිමත් කරන්න, ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කරන බවත් මා 
සඳහන් කළ යුතුයි. මම ඇමතිවරු ගණනාවක් එක්ක වැඩ කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ඇමතිවරුත් එක්ක සංසන්දනය කරන 
ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම සජිත් ඇමතිතුමාට තිෙබන උනන්දුව හා 
කැපවීම මම ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙවනත් ඇමතිවරයකු තුළින් 
දැකලා නැහැ. එතුමාට දැඩි වුවමනාවක් හා කැපවීමක් තිෙබනවා, 
ෙම් අමාත්යාංශය හරහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න. අද 
අමාත්යාංශෙය් දූෂණ, වංචා සියල්ල අපි අඩු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

ඉදිරිෙය්දී දූෂණ, වංචා සියල්ලක්ම නැති කරන්න අපි කටයුතු 
කරෙගන එනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් වියදම් සීමා සියල්ලක්ම අඩු 
කරලා, ෙම් වසෙර් විශාල පගතියක් ලබා ගන්න අපට හැකියාව හා 
ශක්තිය ලැබිලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමා අපට 
ෙදන ඒ ශක්තියත් එක්කයි. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින්, අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන අෙනකුත් ආයතනවල පධානීන් 
ඇතුළු කර්ය මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනා, විෙශේෂෙයන්ම ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්, දිවා රෑ ෙනොබලා  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න කරන කාර්ය භාරය සිහිපත් කරමින්, මට 
ලබා දුන් අමතර කාලයට ඔබතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.18] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කරුණු එකතු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් මම කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලැබී තිෙබන සීමිත කාලෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් සියලු ආයතන පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බැරි නිසා, අපටත් ඓන්දීය සම්බන්ධයක් පැවති ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන පමණක් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම කැමතියි. 2016 අවුරුද්ද ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියටත්, ෙම් රෙට් නිවාසකරණයටත් අතිවිශාල බලපෑමක් 
එල්ල වන වසරක් බව ගරු අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 2016 අවුරුද්දට 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට නිවාස දහසක් තැනීෙම් දැවැන්ත 
නිවාස ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කරනවාය කියා අය වැය කථාෙව්දී- 
අය වැය කථා කීපයක් ඉදිරිපත් වුණා ෙන් - රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා කිව්වා. දැන් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා වන සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමාත් ඒ කාරණය කිව්වා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, නව 
ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවාස ඉදිකිරීෙම්දී රජෙය් 
දායකත්වය දීෙම්දී උපරිම වශෙයන් එක් නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනක් බැඟින් ෙගවනවාය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් රැස්වීමකදී ඒ සල්ලි ෙදනවාය කියා මුදල් ඇමතිතුමා 
 ෙපොෙරොන්දුෙවලා තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ලැෙබන්න කියලා අපිත් 
පාර්ථනා කරනවා. ෙගවල් 1,60,000 හදන්න රුපියල් බිලියන 
48ක් ඕනෑ. ලබන අවුරුද්ෙද් ගාමීය නිවාසකරණෙය් මහා 
පාතිහාර්යයක් ඇති ෙවයි කියා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. ෙගවල් 
1,60,000ක් හැෙදන ෙකොට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට 
මාසයකට ෙගවල් 15,000ක් විතර හැදීෙම් ඉලක්කයක් එනවා. 
ඉස්සර සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාත් අපට ඔය විධියටම 
තත්පරයටත් ෙබදලා කිව්වා. ඉතින් අපි බලාෙගන ඉන්නවා, 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය කියා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙයෝධ ආයතනයක්. ඒ 
ෙයෝධයාට ෙම් ඉලක්කය ජයගහණය කරන්න පුළුවන් කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කියන ෙයෝධ 
ආයතනය 2010 අවුරුද්ද වනෙකොට තිබුෙණ් හතර ගාෙත් දාලා 
ඇදෙගන වැටිලා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කියා 
කියන්ෙන් එක ෙදොර පළුවක් වහලා අනික් ෙදොර පළුව අඩවල් 
කරලා ෙකොයි ෙවලාෙව් වැෙහනවාද නැද්ද කියන තීරණය අබියස 
තිබුණු ආයතනයක්. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම්  රෙට් නිෙවස් නැතිව හූල්ල 
හූල්ලා හිටපු ජනයාට නිවාස තනා දීෙම් මහා බාරදූර වගකීම විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමාට පැවරුණා. ඒ වගකීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය වහලා දාලා ඉෂ්ට කරන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"Regaining Sri Lanka" වැඩසටහෙන් තිබු ෙණ් ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය වහලා දාලා කමානුකූලව ස්වාභාවික 
මරණයකට ඉඩ කඩ හදා ෙදන්නයි. ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් ෙසේවක පජාව බලාෙගන හිටියා, VRS එකක් එන තුරු. 
ඒ ෙසේවකයින් ඇඟිලි ගැන ගැන බලාෙගන හිටියා, හිටියත් වැඩක් 
නැති නිසා කවදාද ෙම්ෙකන් ෙතොෙලොංචි ෙවලා ෙගදර යන්ෙන් 
කියලා. එෙහම තිබුණු නිවාස අධිකාරිය, නිකම් පැත්ත වැටිලා 
තිබුණු නිවාස අධිකාරිය,  හතර ගාෙත් දාලා වැටිලා තිබුණු නිවාස 
අධිකාරිය, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක න්යාය පතයටවත්, 
සාකච්ඡාවකටවත් ගත්ෙත් නැති නිවාස අධිකාරිය අපි 2011, 2012 
අවුරුද්ද වනෙකොට උස්සලා ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අපි උස්සලා ගත්තා. ෙගවල් 
6,000ක්, 7,000ක් තමයි අවුරුද්දකට හදමින් හිටිෙය්. රුපියල් 
මිලියන ෙදතුන් සියයක් තමයි භාණ්ඩාගාරෙයන් අවුරුද්දකට 
ෙවන් වුෙණ්. අපි 2012, 2013 අවුරුද්ද වනෙකොට ෙගවල් 
30,000ක්, 40,000ක්, 50,000ක් හැෙදන තැනට ෙගනැල්ලා, 
රුපියල් මිලියන පන්හයදාහක් අවුරුද්දකට ෙමෙහයුම් කරන 
තැනට උස්සලා ගත්තා. අපි ෙසේවකයින්ෙග් පක්ෂ පාට, මුහුණු 
බැලුෙව් නැහැ. අපි අමාත්යාංශය බාර ගන්නෙකොට අවුරුදු 20, 30 
එකම තනතුෙර් හිටපු ෙසේවකයින් හිටියා. විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි අවුරුදු දහයකට වැඩිය උසස ්
වීම් ෙනොලබා හිටපු සියලු ෙසේවකයින්ට උසස් වීම් ටික ලබා දීලා, 
තෘප්තිමත් තැනකට එම ෙසේවකයන් පත් කරලා, පෙබෝධමත් 
විධියට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වැඩ කරන්න පුළුවන් 
වටපිටාවක් ෙසේවකයින්ට හදා දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි ෙසේවකයින්ව මාරු කෙළේ නැහැ; ඔවුන්ට 
අඩන්ෙත්ට්ටම් කෙළේ නැහැ; හිරිහැර කෙළේ නැහැ.  

සජිත් ෙපේමදාස ඇමැතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. අද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් දක්ෂම 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඔබතුමාත් ඒ කාරණය ගැන ෙහොයලා 
බලන්න. දිස්තික් කළමනාකරුවන් ගැන කථා කරනවා නම්, අපි 
දක්ෂයින් ගැන ෙසොයා බැලුවා. නිවාසකරණයට කැපවීම්සහගතව, 
පරිත්යාගශීලීව, නිර්මාණාත්මකව මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන් මිනිස්සු 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ඉන්ෙන්  කවුද කියලා අපි 
ෙසොයා බැලුවා.  

ඒ අය යූඑන්පීද, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්ද, ෙජ්වීපීද 
ෙමොන පක්ෂෙය්ද කියලා අපි බැලුෙව් නැහැ. අපි බැලුෙව් 
නිවාසකරණයත් එක්ක ඓන්දීයව බැඳිලා ෙම් වැෙඩ් 
නිර්මාණාත්මක එළඹුම් හරහා දියත් කරන්න පුළුවන් නායකෙයෝ 
කවුද, කළමනාකරුෙවෝ කවුද කියන එකයි. අර ඉන්ෙන්, අම්පාෙර් 
කළමනාකරු කලන්සූරිය මහත්තයා. මම යන ෙකොට  අර ඈත 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය වැනි දුෂ්කර තැනක නිකම්ම නිකම් 
කළමනාකරුෙවක් හැටියට පැත්තකට දමලා හිටපු කලන්සූරියව 
අම්පාර දිස්තික් කළමනාකරු කළා.  ඒ ගැන අද ඔබතුමා සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා ඕනෑ අභිෙයෝගයක් භාර ගනීවි. ෙදමළ 
භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන්, සිංහල භාෂාවත්, ෙදමළ 
භාෂාවත් හසුරුවන්න පුළුවන්, නිර්මාණාත්මකව ඕනෑම පජාවක් 
එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ෙසොයමින් ඉන්න ෙකොට 
තමයි විජිත ගමෙග් කියන කළමනාකරු අපට හමු වුෙණ්.  

විජිත ගමෙග් අද මුලතිව් දිස් තික්කෙය් ඉන්න එකම සිංහල 
නිලධාරියා ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා අද ෙදමළ අයත් එක්ක ඥාතීන් 
වෙග් වැඩ කරනවා. විජිත ගමෙග්ෙග් ෙද්ශපාලනය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි බැලුෙව් නැහැ. කලන්සූරියෙග් ෙද්ශපාලනය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි බැලුෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
ඇමතිතුමනි, එවැනි උදාහරණ ෙගොඩක් තිෙබනවා. හැබැයි, 

අවාසනාව. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමා ගැන සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙම් ඇමතිවරුන් සමූහය අතර ඔබතුමා තවත් එක් 
ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා හුදු ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා තමන් භාර ගත් වගකීම ඉහළින්ම ඉෂ්ට කරන්න ෙපොර 
බදන ඇමතිවරෙයක්. ඒ ෙවනුෙවන් පාරමිතා පුරන ඇමතිවරෙයක්  
කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපට කුහකකමක් නැහැ, ගරු 
අමාත්යතුමනි.  අපි, ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන්, වැරදි 
ෙද්ට ෙනොබියව වැරදියි කියන්න පුළුවන් පුහුණුවක් ලැබූ, 
ශික්ෂණයක් ලැබූ අය. ඔබතුමා මහන්සි වන බව අපි දන්නවා. 
ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව දිවා රෑ කල්පනා කරනවා. ඔබතුමා ෙම් 
පිළිබඳව දිවා රෑ හිතනවා. ඔබතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් ගැන හිත 
හිතා, කල්පනා කර කර වැඩ කරන්න මහන්සි ෙවනවා. හැබැයි,  
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය පිළිබඳව සම්පූර්ණ ඇගයීමකට ලක් 
කරන්න අවුරුද්දක් වැඩියි. ෙකොෙහොම වුණත්  ගත වුණු අවුරුද්ෙද් 
ෙගවල් 50,000ක් හදන්න හැදුවා; 35,000න් නතර වුණා; අවසන් 
කෙළේ  4,000යි 5,000ට ආසන්න පමාණයක් කියලා ඔබතුමා 
නිහතමානීව පිළිගත්තා.  ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. වැඩ නිම 
වුෙණ් නිවාස 5,000යි. කමක් නැහැ. සම්පත් නිවෙසන් අභ්යන්තර 
අය කිරීම් මාර්ගෙයන් එක දිස්තික්කයකට ෙගවල් 250 බැගින් 
හදන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හැබැයි, ඔබතුමාට ෙම් 
වසෙර් ඒක සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා. ෙම් වසෙර් අය 
කිරීම්වලින් ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිඵලයට එන්න 
ඔබතුමාට බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
ඉඩම් විකුණලා මුදල් ටිකක් ෙසොයා ගන්න. ඔබතුමාට බැරි වුණා. 
එක යාබද කැබැල්ලක් - නිලධාරී කුටිෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා, ඒ 
අයෙගන් නිවැරදි කර ගන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. මම දන්නා 
ෙතොරතුරු අනුව ඔබතුමා ෙනොෙවයි. අපි ඉඩම් ෙමෙහයුමක් 
ආරම්භ කරලා, නිවාස අධිකාරිය සතුව - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි හතක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අපි දැවැන්ත ඉඩම් ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කළා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. අපි යන ෙකොට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
සතු  ඉඩම් ෙමොනවාද කියලා දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. ඒවා 
ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ තිෙබනවාද කියලා දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. අපි 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් නිලධාරින් සමූහයක් 
මැදිහත් කරලා, කඩිනම් ඉඩම් ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කළා. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව 
තිෙබන පර්චස් 01 පමාණෙය් සිට ඉඩම් එක එක ෙද්ශපාලන 
බලපුළුවන්කාරෙයෝ තමන්ෙග් ඉඩමට යා කරලා වැට ගහ ෙගන, 
තාප්ප ගහ ෙගන පරිෙභෝජනය කර කර හිටපු ලංකාව පුරාම 
තිබුණු ඉඩම් පිළිබඳ විස්තර එක තැනකට ෙගනාවා. යාකර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද, අනවසර ඉඩම් ෙමොනවාද, හිස් ඉඩම් 
ෙමොනවාද කියලා ෙවන, ෙවනම විස්තර එකතු කරලා  ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා, පුවත්පත් මඟින් දැන්වීම පළ කරලා ඉඩම් නැති 
ජනතාවට සාධාරණ මිලට ඒ ඉඩම් අෙළවි කර කර, අෙළවි කර 
කර  ඒ සල්ලිත් එකතු කර ෙගන තමයි  අපි නිවාසකරණය සඳහා 
මුදල් ෙසොයා ගත්ෙත්. භාණ්ඩගාරය දිහාම බලා ෙගන හිටිෙය් 
නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව ෙදනවාද? 

2351 2352 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙපොඩි ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්.  

ඔබතුමාට මා සඳහන් කළා  නිවාස 5,000ක ඉලක්කයට ගියා 
කියලා. අපි ඒ සියල්ලක්ම කෙළේ මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැබුණු 
සල්ලිවලින්. එෙහම නැතිව දුන්න ණය එකතු කරලා ෙනොෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙදසැම්බර් 31වැනිදා වන විට නිවාස 35,000 සම්පූර්ණ 
කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මෙග් ෙවලාව. ඒ ගණන සම්පූර්ණ කරන්න බැහැ. මට 

ෙත්ෙරන විධියට සම්පූර්ණ කරන්න බැහැ. ෙගවල් හාරදහස ්
ගණනයි. හයදහසක් විතර අත්තිවාරම් මට්ටෙම්ම තිෙබනවා.  

ඒ නිසා මම කියන්ෙන් දැන් ඔබතුමා ෙම්වා කරන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාෙග් කාර්ය පහසු කරන්නයි මම ෙම්වා කියන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන නායකත්වෙයන් විතරක් ඔබතුමාෙග් ෙම් 
ආයතනයට තිෙබන අභිෙයෝගය ජයගහණය කරන්න බැහැ. ලබන 
අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ඔබතුමාට ෙගවල් 4,00,000ක් විතර හදන්න 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය කථාෙව් තිෙබන ෙගවල් ඉලක්කය 
බැලු ෙවොත් ෙගවල් 4,15,000ක්. 4,20,000ක් විතර හදන්න 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
1,60,000යි. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
1,60,000ක් කියන්ෙන්,  මට අය වැය කථාව උපුටා දක්වන්න 

පුළුවන්. මට ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා උපුටා 
දක්වන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක නැවත කියවන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරින්ට කියලා කියවන්න. ෙම්ෙක් අවුරුදු 
පහකට තිෙබන්ෙන් එකක් ගැනයි, මධ්යම පාන්තික නිවාස ගැන 
විතරයි.  

රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  ෙමෙහයුමක් තිෙබනවා. රාජ්ය 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිලධාරින් සඳහා නිවාස ඒකක 
150,000යි. ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් සඳහා නිවාස ඒකක 5,000යි. අර 
නිවාස 160,000යි. ඔබතුමාෙග් ගම්මාන 400යි. ඔබතුමාෙග් බුදුපුත් 
මවුපිය උපහාර නිවාස ටිකයි. ඔක්ෙකොම එකතුකරලා ගණන් 
හදලා බැලුෙවොත්, ලක්ෂ හතරක, හතරහමාරක ඉලක්කයක් 
ඔබතුමා සම්පූර්ණ කරන්න ඕනෑ.   

අපි කියන්ෙන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විශාල ඉලක්කයකට යා 
යුතුව තිෙබනවා කියලායි. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙපොඩි නිවැරදි 
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් අය වැෙය්  ඒ මධ්යම පාන්තික නිවාස ලක්ෂ 5 යි.  
නමුත් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් අය වැෙය් ඒ පමාණය 
150,000යි. අය වැය ෙදකක් ෙනොෙවයි, තුනක් ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්]   මෙග් කථාව. මෙග් ෙවලාව. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

අපි ඉඩම් ෙමෙහයුමක් ෙකරුවා. ඉඩම් ෙමෙහයුමක් කරලා 
ඔක්ෙකෝම ඉඩම් ටික එකතු කර ගත්තා. ඒ ඉඩම් ටික ඔක්ෙකෝම 
එකතු කරෙගන, ඒ ඉඩම්  යාබද, හිස් සහ අනවසර හැටියට ෙවන් 
කරලා,  හිස් ඉඩම් ටික අපි අෙළවි කළා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය ඒකාබද්ධ ආෙයෝජනය -Public-Private 
Partnership projects කියන එක- ඇතුෙළේ වාද්දුෙව් නුගගහ 
කනත්ත වත්ත ඉඩම තිෙබනවා. ඒ ඉඩම ගරු ඇමතිතුමනි, අවසතු 
කරන්න නියමිතව තිබුණු ඉඩමක්. අපි එනෙකොට අවසතු කරන්න 
පවරා ගත්තා, පානදුර පාෙද්ශීය ෙල්කම්. අවසතු කරන්න හැදුවා, 
අත යටින් ගාණ අරෙගන. [බාධා කිරීමක්]   නැහැ. ඒක දුන්ෙන් 
නැහැ, වටිනා ඉඩමක්. ඒක ඉතා වටිනා ඉඩමක්. ඒ මිනිස්සු අෙප් 
පිටිපස්ෙසේ හඹාෙගන ආවා. ෙකොෙහොම හරි අප සතුව, අවසතු 
කරන්න අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පතිකාව ගහලා, අත්සන ගහෙගන 
ආවා.  අවසතු කර ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. එෙහමයි අපි ඒ ඉඩම් ටික 
රැක්ෙක්.  

අපි ෙපෞද්ගලික විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් සමඟ ගිවිසුම්වලට 
එළැඹුණා. ඔය කුටිය ඇතුෙළේ ඇති ඒ සඳහා මහන්සි වුණ ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරී මහත්වරු, ෙනෝනලා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ දන්නවා ෙකොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා. රෑ 11.00, 
12.00 වන තුරු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පතිකා දා ෙගන, සාකච්ඡා 
කරලා ගරු ඇමතිතුමනි, අපි එක ඉඩමක්වත් රාජ්ය තක්ෙසේරුවට 
උඩින් මිසක් යටින් කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. දුන්ෙන් නැහැ විතරක් 
 ෙනොෙවයි, අපි හරියට ඒ ආයතනත් එක්ක ගනුෙදනු කළා.  
අධිකාරියට වාසි ෙවන විධියට කටයුතු කළා.  අධිකාරියට විතරක් 
 ෙනොෙවයි, රජයට වාසි ෙවන විධියට අපි ගනුෙදනු කළා. ඒ 
සමහරක් අයෙග් ඇප රාජසන්තක කළා. Jain Infraprojects Ltd, 
India  සමාගෙම් රුපියල් මිලියන 111ක්. අපි රුපියල් මිලියන 
111ක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් රාජසන්තක කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, තව "Urbanisma" කියන මැෙල්සියානු ෙකොම්පැනි ෙය් 
රුපියල් මිලියන 11ක් අපි රාජසන්තක කළා. රාජසන්තක කරපු ඒ 
සල්ලි ටික ඔක්ෙකෝම අපි දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
නිවාසකරණෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේ පාවිච්චි කළ බව. අපි 
වගකීෙමන් කියනවා, "Jain Infraprojects Ltd., India" ඉන්දියානු 
කියන ආයතනය ඉන්දියාෙව් විශාල රාජ්ය සමාගමක්. ඒ සමාගෙම් 
කීර්ති නාමයට ෙහොඳ නැති ෙවන නිසා ගිවිසුම් කැඩුවාට පස්ෙසේ, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ සමථකරණයකට අපි පස්ෙසේ හඹාෙගන ආවා. 
ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලෙයන් අපි පිටිපස්ෙසේ හඹාෙගන 
ආවා, ඒක සමථකරණය කරලා ඕනෑ නම් ඒ සල්ලි ටික ෙවන 
ෙවන මාර්ගවලින් ෙදන්නම්." කියලා. නමුත් අපි සමථකරණයට 
ගිෙය් නැහැ. ඒ මුදල් ටික තමුන්නාන්ෙසේෙග් ගිණුෙම් තිෙබනවා.  
ඒ මුදල් ටික තමුන්නාන්ෙසේ පාවිච්චි කළා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
      
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
     ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් රීති පශ්නයක්. 

ෙමතුමා ෙම් ගිරිය කඩාෙගන කෑ ගැහුවාට පක්ෂෙය් සියලු 
ෙදනාටම තනතුරු දීලා තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙම් දෙඩෝරියා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 හැමදාම ෙමෙහේ ඇවිල්ලා කරන්ෙන් බුරනවා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
 (The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඕකද point එක.  ෙම් දෙඩෝරියාව 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇදලා දාන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
හැමදාම  ෙම්  දෙඩෝරියා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථාවක් කරෙගන යද්දී මැදට පැනලා බුරනවා. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙද්පළ ආරක්ෂා කෙළේ 
එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා අර  දෙඩෝරියා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 වාඩි කරවන්න. නැත්නම් මට වාඩිෙවන්න ෙවනවා.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. කරදර කරන්න එපා.
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 දෙඩෝරියා 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බුරන්ෙන් නැතුව පිරිත් කියන්න යැ. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ 
ඉතාම යහපත් කියාවක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

අපි එකක් කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරියට ආෙව් නැහැ හම්බ කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
හම්බ කර ගන්න ඕනෑ වුනා නම්  Jain Infraprojects Ltd., India 
සමාගෙමන් සල්ලි ගන්න තිබුණා. මම ඔබතුමාට කියනවා, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළා, රුපියල් ලක්ෂ 
110ක සංගහ වියදම් ගියා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට මිනිත්තුවක්  ෙදන්න.  

ඒ වියදම් කරපු නිලධාරින් තවම ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් ඉන්නවා. ඇමතිතුමා කෙඩ් ගිෙය් නැහැ කජු 
ෙගෙනන්න, ඇමතිතුමා කෙඩ් ගිෙය් නැහැ, සම්බා ෙගෙනන්න.  
සභාපති කෙඩ් ගිෙය් නැහැ හාල් ෙගෙනන්න,  සභාපති කෙඩ් 
ගිෙය් නැහැ කජු ෙගෙනන්න. ඒවා නිලධාරින් ලවා පරීක්ෂා 
කරවන්න. අපිත් එන්නම් සාක්ෂි ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා කිව්වා, අමාත්යාංශෙය් දූෂණ, වංචා ගැන ෙහොයා බලන්න 
දූෂණ, වංචා මර්දන ඒකකයක් ආරම්භ කරනවායි කියලා. ඒක 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. මා ෙදන්නම්, ඒකට ඔත්තුවක්. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඇති කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක දන්ෙන් නැහැ. නිවාස  සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ෙසේවක සුභසාධක සංගමෙය් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වංචා කිරීම 
ෙහේතුෙවන් අද ෙකොළඹ මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු 05ක්, 06ක් 
තිෙබන ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් සභාපති ෙගේෂන් ෙපෙර්රා, ජගත් 
කුමාර ඇතුළු හතරෙදනකුම තමුන්නාන්ෙසේ දැන් වැඩට අරෙගන 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අපි  ෙසේවෙයන් පහ කරපු අයව නැවත වැඩට අරෙගන 

තිෙබනවා. 2010 ඉඳලා හිඟ වැටුප්, වන්දි  රුපියල් මිලියන 5ක් 
ෙගවලායි ඒ අයව නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැරදිකාරයින් වුණු අය, 
මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු 6,7ක් තිෙබන අයව ෙකොෙහොමද 
වැඩට ගත්ෙත්? ෙමොකක්ද එතැන තිෙබන යහපාලනය? ගරු 
ඇමතිතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක ගැන දන්ෙන් නැහැ කියලා මා 
ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙහොයා බලා කරුණාකර, 
එතැනින්ම වංචා, දූෂණ මර්දන ඒකකෙය් වැඩ ආරම්භ කරන්න. 
සුභසාධක සංගමෙයන් -ඒ සාමාජිකයන්ෙග් රුපියල් සියෙයන්- 
ගසා කාපු ඒ තක්කඩින්ට විරුද්ධව දඬුවම් ෙදන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය ආයතනෙයන් දුරකථන බිලට ෙගවන 
මුදල අපි ගත්ෙත් නැහැ. මතක තියා ගන්න. මීට කලින් කිව්වා, අපි 
කජු ගන්න කෙඩ් ගියාය කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සභාෙව් 
නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඉන්නවා නිවාස සංවර්ධන අධිකරිෙය් මුදල් 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිවරු. අහලා 
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බලන්න. ජයන්ත සමරවීරලා දුරකථන බිලට ෙගවන මුදලවත් 
ගන්ෙන් නැතිවයි එතැන වැඩ කෙළේ. අපි විෙද්ශ සංචාරවලට ගියා 
නම් ඒවාෙය් සල්ලි ඉතිරි කරලා ෙගෙනන ශික්ෂණයක්,  ශිෂ්ට 
සම්පන්න බවක්, සදාචාරයක් අපි හැදුවා. ඒවා ගැන විගණනය 
කරලා ෙහොයලා බලන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සඵල ෙව්වා කියා  පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපොඩි නිවැරදි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා පකාශ කළා, 
එතුමන්ලාෙග් සමෙය් Public-Private Partnership projectsවලින් 
එතුමන්ලා උපයපු සල්ලි රුපියල් මිලියන 150ක් තිෙබනවා, මම 
ඒවා නිවාස  ව්යාපෘතිවලට පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා කියලා.  
ඒවායික් ශත පහක්වත් වියදම් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රාජ සන්තක කරපු- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
රුපියල් මිලියන 1 50ක් තිෙබනවා, Public-Private 

Partnership projectsවලින් ලැබුණු. ඒවා අපි නිවාස ෙයෝජනා  
කමවලට වියදම් කරලා නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
වියදම් කරලා නැහැ කියා ඔබතුමා කියනවා නම් මා ඒක 

පිළිගන්නවා. Jain Infraprojects Limited කියන Indian 
ෙකොම්පැනි එක ගිවිසුම කඩ කළා. එතැන රුපියල් මිලියන 111යි. 
තව මැෙල්සියානු කම්පැනි එකක් ගිවිසුම කඩ කළා. එතැන 
රුපියල් මිලියන 11යි. රුපියල් මිලියන122ක් අපි ඉතිරි කරලා 
ආවා. ඒ, ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලෙය් බලපෑම් මැද්ෙද්. කජු 
කන්න අපට වුවමනාවක් තිබුණා නම් ඒවායින් කජු කන්න 
තිබුණා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඊළඟට ඔබතුමා ගසා කෑෙම් පශන්යක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. 

අපි ෙවනමම පිහිටුවන දූෂණ මර්දන ඒකකෙයන් ඔබතුමා කිව්ව 
ෙද්ත්  විභාග කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් මට අවස්ථාව 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ, 
සිරිෙකොතට පහාර එල්ල කරන්නටත් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින් සම්බන්ධ වුණු බව. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් නිලධාරිනුත් එයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, ඒ කාලෙය් ෙම් කාලෙය් හැම 
කාලෙය්ම වුණු ඒ දූෂණ සහ වැරදි කියාවන් සියල්ල පිළිබඳවම 
විභාග කරනවා.  එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.එම් මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් ෙවලාව. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවසක පකාශ කළා, 

ෙම් අමාත්යාංශෙය් -[බාධා කිරීමක්]  

       
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 1.36] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙමොෙහොතක 

මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපති තමයි මීට ෙපර කථා 
ෙකරුෙව්.  එතුමා කථා කෙළේ කටින්ද එෙහම නැත්නම් අෙධෝ 
මුඛෙයන්ද කියලා මට අහන්න ෙවනවා. නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය පසු ගිය කාලෙය් කවුරු ෙවනුෙවන්ද ෙපනී සිටිෙය්? 
"ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ" කියන පක්ෂය නඩත්තු ෙකරුෙව් ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන්. ඇමතිවරයා තමයි පක්ෂෙය් නායකයා. 
එතෙකොට ෙමතුමා -ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා- ඒ ෙවලාෙව් 
සභාපති විධියට කටයුතු කළා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බල 
මණ්ඩලෙය්  සියලු ෙදනාම කියාකාරි අධ්යක්ෂවරු, අෙනක් 
ආයතනවල සභාපතිවරු විධියට කටයුතු ෙකරුවා. විශාල මුදලක් 
ෙගවමින් සෑම දිස්තික්කයකම දිස්තික් නායකයින්ට දිස්තික් 
කළමනාකරණ තනතුරු දුන්නා. පක්ෂය දිව්ෙව් ෙම්වායින්.  

වාහනයක් දුන්නා, ඉන්ධන දුන්නා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි පසු 
ගිය කාලෙය්  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය, නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය කෙළේ. එෙහම කරපු මිනිස්සු තමයි අද ෙම් විධියට කෑ 
ගහන්ෙන්. මට ෙපෙනන විධියට නම් දැන් නැඟිටලා මාරුෙවලා 
යන්නයි හදන්ෙන්, ෙම්වා අහෙගන ඉන්න බැරිව. මම  කියනවා, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉඳෙගන ඉන්න කියලා. දැන් බෙය් යනවා. ෙහොරකම් 
කරපු, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කාපු ෙම් ජයන්ත සමරවීර 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන ෙහොරු ටික තමයි දැන් ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. දැන්, ලජ්ජා 
නැතිව ආපසු හැරිලා ගියා. ඔන්න, ඕක තමයි ෙවන්ෙන්. ඕක 
තමයි ෙමපමණ කාලයක් කෙළේ. තමන්ෙග් පක්ෂෙය් නායකයා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරයා විධියට, එතුමාෙග් පවුෙල් කී ෙදෙනකුට ෙගවල් දීලා 
තිබුණාද? ෙම් අමත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට මම කියා සිටින්ෙන් ෙම් 
සම්බන්ධව ෙතොරතුරු වහාම එකතු කරලා අපට ලබා ෙදන්න 
කියලායි. අපි ඇමතිතුමාටත් කියනවා ෙම් පිළිබඳව වහාම කටයුතු 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු 
සභාපති තමයි ෙමොෙහොතකට කලින් මහ ෙලොකුවට ගිරිය 
පුප්පාෙගන කෑ ගැහුෙව්. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා ෙම් නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා අහිංසක මිනිසුන් කී ෙදෙනක් රවටලා 
තිෙබනවා ද කියලා.  

මට මතකයි අපි ෙමොනරාගල මැතිවරණයට ගිය ෙවලාෙව් - 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් හිටපු කථානායකතුමත් ඉන්නවා- 
අහිංසක මිනිසුන් ඉන්න ගමකට ගියා. ඒ ගම ෙබොෙහොම දුප්පත් 
මිනිසුන් ඉන්න ගමක්. මම හිතන හැටියට ඒ බුත්තල "හැවන් 
පැලැස්ස" කියන ගම. ෙම් ගෙම් ඉන්න අහිංසක නිවාස 
ලාභිෙයක් මට කිව්වා,"මහත්තෙයෝ අපි උත්සවයක් කළා. මෙග් 
කුඹුර රුපියල් 60,000කට උකස ්තියලා තමයි උත්සවය කෙළේ. 
අද අපට ෙගයකුත් නැහැ. උත්සවෙය්දී තිබුණු ෙබෝඩ් එක 
විතරයි දැන් තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලාත් ෙගයක් 
ලැබුෙණ් නැහැ" කියලා. ෙම් විධියට පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කළ තරමක් කෙළේ ජනතාව 
මුළා කරවන වැඩ. රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් ෙවෙළඳ 
දැන්වීම්වලට නාස්ති ෙකරුවා. දින ෙපොත් මුදණය කිරීම හරහා 
විශාල වංචාවක් සිද්ධ වුණා. පසු ගිය කාලෙය්දී එෙහම කරලා 
තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ජාතික නිදහස ් ෙපරමුණ කියන 
පක්ෂය නඩත්තු කෙළේ. ඒ ආකාරයට ෙම් පක්ෂය නඩත්තු 
කරන්න තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙයන් කටයුතු ෙකරුෙව්. එෙහම 
නැතිව දුප්පත් මිනිසුන්ට ෙගවල් ෙදන්නවත්, දුප්පත් මිනිසුන්ට 
නිවාස හදන්නවත් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිවංගත ජනාධිපති 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නිවාස සංකල්පය ඉදිරියට ෙගන 
යන ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ගැන අද අපි සතුටු ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් දුප්පත් මිනිසුන් සඳහා නිවාස ඉදි කිරීෙම් ෙගෞරවය දිවංගත 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාට පුද කරමින් අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙගෞරවෙයන් යුතුව සිහිපත් කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා දුප්පත් මිනිසුන් සඳහා නිවාස 
සාදා දීමට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අය වැය ෙල්ඛනෙය් පැහැදිලිවම 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්වා ගැන කථා ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
මාධ්යවලටත් කියනවා, ෙමවැනි ෙහොඳ ලක්ෂණ ගණනාවක් 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන බව. එහි 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, "ලබන වසෙර්දී,  ෙගවල් 1000ක් බැගින් 
සෑම ආසනයකටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා" කියලා. ෙම්වා 
ගැන කථා ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් තමයි -නිවාස එක්ලක්ෂ 
හැටදාහක් හැදීම- ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාෙග් ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉලක්කය; ෙම් රජෙය් ලබන අවුරුද්ෙද් ඉලක්කය.  

අපි දන්නවා, ඊට අමතරව තවත් ව්යාපෘතීන් ගණනාවක් ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා කියාත්මක කරමින් යන බව. අද වන 
විට, ෙමම අමාත්යාංශෙයන් සෑම මාසයකම විශාල මුදල් 
පමාණයක් ඉතිරි කරලා ෙදනවා. අඩුම තරෙම් සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා තමන්ෙග් රාජකාරි වාහනයවත් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම, එතුමා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
ටික ෙගන්වලා ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඊෙය්ත් 
සාකච්ඡා කළා. එතුමා නිතරම ෙමම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් 
මහන්සි ෙවලා වැඩ කටයුතු කරනවා. එතුමා එෙහම කරනෙකොට 
කලින් හිටපු ඇමතිවරයා ෙමොකද කරන්ෙන්? 

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ඇමතිවරයා විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමම ගරු 
සභාෙව්දී එතුමාෙග් අදහස් පළ කළා. අන්න, වැදගත් මැති 
ඇමතිවරු. එතුමා ෙහොඳ  ෙයෝජනා ෙගන ආවා. අන්න, හිටපු 
ඇමතිතුමා ෙදන සහෙයෝගය. දැන් ෙකෝ ෙම් අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ඇමතිතුමා?  එතුමාට ෙම් ගරු සභාවට කලිසමක් ඇඳෙගන 
ඇවිල්ලා කථා කරන්න බැහැ. ෙම් දැන් මට ෙතොරතුරු ලැබුණා, 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් එක එක තනතුරු හදලා, නැති 
තනතුරු හදලා තමන්ෙග් පක්ෂෙය් ෙහංචයිෙයෝ 30 ෙදෙනක් 
පමණ දාලා තිෙබනවා කියා. දිස්තික් ගණනාවකට නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය්  සංවිධායකවරු 15ක් පත් කරලා තිබුණා. 
ඔවුන් සඳහා වාහන, ඉන්ධන විශාල වශෙයන් දීලා තිබුණා. 
හැබැයි,  ඒෙගොල්ෙලෝ වැඩ ෙකරුෙව් ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වැඩවලට ෙනොෙවයි. තනතුරක් ලබා දීලා ඒ අයෙගන් 
ෙමම අධිකාරියට අවශ්ය ෙසේවය ලබා ගත්තා නම් අපට කමක් 
නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි, ඒ සංවිධායකවරු 15 ෙදනා ෙයොදවා 
තිබුෙණ් ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ නඩත්තු කරන්නයි; ජාතික 
නිදහස් ෙපරමුෙණ් ෙද්ශපාලන කියාන්විතය රට තුළ ෙගන 
යන්නයි. ඒක බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙනොතිෙබන්න ෙම් එක්ෙකෙනකුටවත් ෙම් 
වතාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් එල්ලිලා කූඩැල්ෙලෝ වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා දැන් ලජ්ජා නැතිව ෙම් සභාෙව් කථා කරනවා, ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපති ජයන්ත සමරවීර. 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එෙහම ලජ්ජා නැතිව කථා කරලා අපි කථා කරද්දි බයගුල්ෙලෝ 
වාෙග් හැරිලා ගියා. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ඇමති 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අපි අභිෙයෝග කරනවා, මහෙලොකු 
ජාතිකවාදී නායකයා නම්, පුළුවන් නම් ෙමම ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා එක විනාඩි 5ක් ෙමම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
විවාදෙය්දී කථා කරන්න කියලා. මහෙලොකු වැඩ කරපු 
ඇමතිවරෙයක් නම් සංසන්දනය කරලා ෙපන්වන්න. 

එතුමා ඊට වඩා වැඩ කළා නම් සංසන්දනය කරලා ෙපන්වන්න 
කියලා අපි එතුමාට අපි අභිෙයෝග කරනවා. අපි දන්නවා, එතුමාට 
එන්න බැහැයි කියලා. එන්න බැරි ෙමොකද? එතුමා කෙළේ පක්ෂය 
නඩත්තු කරන එකයි, තමන්ෙග් පවුෙල් අයට ෙගවල් හදා ෙදන 
එකයි, තමන්ෙග් ෙහංචයියලාට ෙහොරකම් කරන්න දුන් එකයි 
විතරයි. ඒ නිසා උත්තර ෙදන්න එන්න බැහැ.  

අපි පැහැදිලිවම කියනවා, යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන් රටට විශාල ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්  කියලා.  
ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ඉන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. දැන් බලන්න, ෙමය රටට 
ෙකොච්චර ආදර්ශයක්ද කියලා. ෙම්වා දකින්න බැරිව, ෙම්වා 
ඉවසන්න බැරිව තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල් බීලා හැදුණු 
ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් කූඩැල්ෙලෝ ටික ආපහු හැරිලා යන්ෙන්.  

අපි ජනතාවට කියනවා, 2016 වසර කියන්ෙන් නිවාස හැෙදන 
වසරක්; දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් හිසට ෙසවණ ෙදන වසරක් කියලා. ඒ 
නිසා ඒ හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ට 2016 වසෙර් අග වන විට -ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද්ද්- නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳ විවාදය තිෙබන දවසට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කථා 
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් අනිවාර්යෙයන්ම උදා වනවාය කියන 
එක මතක් කරනවා. 
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මට ෙම් කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යන්න සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් හැකියාව ලැෙබ්වායි මා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.44] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව වැඩිපුර සාකච්ඡා වුණු නිසා, අද 
දිනෙය් සාකච්ඡාවට ලක් වන නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යාංශය ය ටෙත් තිෙබන ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය පිළිබඳව යම්කිසි කරුණු පමාණයක් සාකච්ඡා කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2014 අවුරුද්ෙද්ත් මා ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න මතු කළා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
තමයි එවකට අමාත්ය ධුරය දැරුෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013දී සහ 2014දී  
''හාරලක්ෂෙය් ව්යාපෘතිය'' කියලා ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ 
කියන්ෙන් ජල සම්බන්ධතා හාරලක්ෂයක් කඩිනමින් ලබා ෙදන 
ව්යාපෘතියක්. ෙම් හාරලක්ෂෙය් ව්යාපෘතියට ජලසම්පාදන 
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සහ ෙසේවකයන් දැන් කියන්ෙන් 
''හාරලක්ෂෙය් මං ෙකොල්ලය'' කියලායි. හාරලක්ෂෙය් ව්යාපෘතිය 
දැන් හාරලක්ෂෙය් මංෙකොල්ලය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය 
බැංකුවලින් රුපියල් මිලියන 59,925ක් -රුපියල් බිලියන 60ක්- 
ලබා ෙගන තමයි ෙම් කටයුත්ත කරන්න සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්. 
සාමාන්යෙයන් ෙනොෙකෙරන ෙද්වල් රාශියක් ඒ කාලෙය් සිද්ධ 
වුණා. ඒ කාලය, ෙනොෙකෙරන ෙද්වල් රාශියක් සිද්ධ වුණු 
කාලයක්. මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයයි -RDA - ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙයයි සිටිෙය් එකම 
පුද්ගලෙයෝ; එකම සභාපතිවරෙයක්. විශාල ආයතන ෙදකක් එක 
ආයතනයක් වශෙයන් පවත්වා ෙගන ගියා. අමාත්යාංශ ෙදකටම 
එක ෙල්කම්වරෙයක් සිටියා. ෙම් ආදී වශෙයන් කටයුතු සිද්ධ 
වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් යම් ආයතනයක කටයුතු 
ෙකෙරද්දී -ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙවන්න 
පුළුවන්- ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම මුලින්ම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
අනුමත කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලයට යවන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය්දී සිද්ධ වුෙණ් ඒෙක් අනික් පැත්ත. ව්යාපෘතිය අනුමත 
කිරීෙම් කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් ෙමෙහමයි. 2013 ජූනි 20වන දින 
ව්යාපෘති 30කට රුපියල් මිලියන 29,000ක්, 2014 අෙපේල් 30වන 
දින ව්යාපෘති 4කට රුපියල් මිලියන 10,095ක්, 2014 ජුනි 05වන 
දින ව්යාපෘති 17කට රුපියල් මිලියන 20,820ක් වශෙයන් 2014 
ෙදසැම්බර් 01වන දා, 2014 ෙදසැම්බර් 17වන දා, -
ජනාධිපතිවරණයත් ආසන්නෙය්- කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
අනුමැතිය අරෙගන ආවා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට.   

ඊළඟට, තිෙබන්ෙන් ඒ ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් 
අනුමත කර ගන්න එක. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
අධ්යක්ෂ මණඩලය ඒ ව්යාපෘති අනුමත කර තිෙබනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඒ 
ව්යාපෘති  අනුමත කර තිෙබන්ෙන්, අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කර 
දුන් මුදල වාෙග් ෙදගුණයක් වැඩි කරලායි. උදාහරණයක් වශෙයන් 
කිව්ෙවොත්, ෙකොළඹ නැ ෙඟනහිර නගර ව්යාපෘතිය සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමත කරන මුල් ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් මිලියන 

3,000යි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඒ ව්යාපෘතිය අනුමත කරනවා  
රුපියල් මිලියන 5,000කට. එතෙකොට රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
වැඩියි. අපි දන්නවා, ඉං ජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා 
ෙකොන්තාත්තුෙව් ඇස්තෙම්න්තුව ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන් 
පමාණය සියයට 10යි කියලා. 

හැබැයි ෙම් ව්යාපෘතිය එෙහම ෙනොෙවයි. ෙමහි ව්යාපෘති 5ක් 
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා, ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා 
සියයට 120 ඉඳලා සියයට 338 දක්වා වැඩි වූ. Variation එක 
සියයට 10යි තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙමහි variation එක 
තිෙබනවා සියය 338 දක්වා. Variation එක සියයට 15 ඉඳලා 
සියයට 72 දක්වා වූ තවත් ව්යාපෘති 6ක් තිෙබනවා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන් පශ්නයක් අහනවා. ගරු ඇමතිතුමා 
කියන්න,  ඉංජිෙන්රු තක්ෙසේරුවට වඩා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
තක්ෙසේරුෙව් සීමාව පැන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් 
ව්යාපෘතිවලට අදාළව ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් තක්ෙසේරුවට වඩා, ඇමති 
මණ්ඩලෙය් තක්ෙසේරුවට වඩා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත 
කරගන්නා තක්ෙසේරුව වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? රාජ්ය බැංකු 
එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුම් සමඟයි ෙම්වා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී ෙම් ෙතොරතුරු 
ලබා ෙදන්න නිලධාරින් සූදානම් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ 
නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, බැංකු සමඟ 
ගිවිසුම් අත්සන් කරපු ව්යාපෘති ෙමොනවාද,  බැංකු සමඟ ගිවිසුම් 
අත්සන් ෙනොකරපු ව්යාපෘති ෙමොනවාද, ඒවාෙය් ඇස්තෙම්න්තු 
පිරිවැය ෙකොච්චරද, ෙකොන්තාත්තුව දීපු පිරිවැය ෙකොච්චරද කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට -ෙම් ගරු සභාවට- ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, ඉංජිෙන්රුවන් ඇස්තෙම්න්තු කරපු පිරිවැයට වඩා 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දුන් පිරිවැය ඉතා විශාල ව්යාපෘති ෙමහි 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඕනෑ නම් මා 
ඒවාෙයන් එකක් ෙදකක් කියන්නම්. එකක් තමයි, ''අම්පාර ෙබදා 
හැරීෙම් ව්යාපෘතිය.'' අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කළ 
ඇස්තෙම්න්තුෙව් තිබුෙණ්, රුපියල් මිලියන 3,000යි. නමුත් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය එය අනුමත කළා රුපියල් මිලියන 6,848ක් 
ෙලස. තවත් එකක් තමයි, ෙකොළඹ නැ ෙඟනහිර Package 3 
ව්යාපෘතිය. ඒ සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කළ 
ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් මිලියන 4,000යි. හැබැයි, අධ්යක්ෂ 
මණ්ලය අනුමත කළා රුපියල් මිලියන 10,000ක්. වැඩි ගණන 
රුපියල් මිලියන පන්දාහකටත් වැඩියි. ෙම්වා, ජල සම්බන්ධතා 
හාරලක්ෂයක් ෙදන්න බැංකුවලින් ණය අරෙගන කරපු ව්යාපෘති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔක්ෙකෝම ව්යාපෘති 51ක් 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම් ව්යාපෘතිවලින් එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළව අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමත කළ මුදලයි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන්  වැඩි 
කරගත් මුදලයි අතර ෙවනස ඇති වුෙණ් ෙකොෙහොමද, එය 
තක්ෙසේරු කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒකට වග කිව යුත්ෙත් කවුද යන 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙම් විවාදය අවසන් වන්න කලින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  

මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අවධාරණය සඳහා. අම්පාර ව්යාපෘතිෙය් මූලික ඇස්තෙම්න්තු 
පිරිවැය රුපියල් මිලියන 3,000යි. ෙකොන්තාත්තුෙව් පිරිවැය 
රුපියල් මිලියන 6,848යි. රුපියල් මිලියන 3,848ක් වැඩියි. 
ගලෙගදර මාවතගම ව්යාපෘතිෙය් මූලික ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය 
රුපියල් මිලියන 700යි. හැබැයි ෙකොන්තාත්තු පිරිවැය රුපියල් 
මිලියන 3,126යි. වැඩි වූ පමාණය රුපියල් මිලියන 2,400යි. -මම 
ෙම් සමහර ගණන් ආසන්න වශෙයන් කියන්ෙන්- එෙහම නම්, 
ඇස්තෙම්න්තුව වාෙග් කී ගුණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? 
ෙකොළඹ නැ ෙඟනහිර ව්යාපෘතිෙය් මූලික ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය 

2361 2362 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් මිලියන 4,000යි. එය රුපියල් මිලියන 10,000 දක්වා වැඩි 
වුණා. වැඩි වීම විතරක් රුපියල් මිලියන 6,049යි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් ව්යාපෘති 7කට මූලික ඇස්තෙම්න්තු 
පිරිවැය ෙලස තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 12,990යි. හැබැයි 
ෙකොන්තාත්තුවට යන ෙකොට එය රුපියල් මිලියන 31,000ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් පිරිවැය වැඩි වීම 
අසාමාන්යයයි. සාමාන්යෙයන් සියයට 10ක් ෙවනස ් ෙවන්න 
පුළුවන්. අසාමාන්ය ෙලස ඊට වඩා ෙවනස් ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, 
ෙම් ඇස්තෙම්න්තු හදන අය ෙපොඩි ළමයින් ෙනොෙවයි; 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
ඇෙහන් බලලා තක්ෙසේරු කරලා, අධ්යාපනෙය් දැනුම අනුව, 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඇස්තෙම්න්තු කරනවා ''ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය් වියදම ෙමච්චරයි'' කියලා. හැබැයි, ෙකොන්තාත්තුවට 
යන ෙකොට, පවතින තත්ත්වයන් යටෙත් සියයට 10ක් ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒත්, සියයට 300ක් ෙවනස් ෙවන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙමන්න ෙම් ව්යාපෘති පිළිබඳ සමාෙලෝචනයක් ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය භාර, ෙමම විෂය භාර 
ඇමතිතුමා හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  

 බැංකු සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් ෙනොකරපු ව්යාපෘති තිෙබනවා. 
බැංකු සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් ෙනොකර ෙකොන්තාත් ආරම්භ කරපු 
ව්යාපෘති තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘති පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා ගරු ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන් ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
ෙකොන්තාත් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිය අනුවද? ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් බාහිරව දීපු අනන්ත 
ව්යාපෘති තිෙබනවා. Unsolicited කමයට ෙකොන්තාත්තු දීලා 
තිෙබනවා. එකඟතාවන් මත කථා කරලා දීපු ෙකොන්තාත්තු 
තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අම්පාර Sunpower 
Constructions (Pvt) Limited එකට ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
ෙකොන්තාත්තුව දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා විවෘත ෙටන්ඩර් - 
open tenders - call කළාද?   

මට පුදුම, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
සද්භාවෙයන් තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. විෂය භාර ඇමතිතුමා 
හැටියට එතුමාට ෙමොන බලපෑම් තිබුණාද, එතුමා ඒ ගැන ෙනොදැන 
සිටියාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් තිබුණු 
කමයට තමයි ෙම් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා තමයි 
කියන්ෙන්, ෙම්ක හාරලක්ෂෙය් ව්යාපෘතිය ෙනොෙවයි, 
හාරලක්ෂෙය් මංෙකොල්ලය කියලා. කථා කරලා දීපු ව්යාපෘති 
තිෙබනවා, "scanning" කමයට දීපු ව්යාපෘති තිෙබනවා. එහිදී 
නියමිත ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරලා තිෙබනවාද, 
විවෘතව ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවාද, ඒ සඳහා තරගකරුවන් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම්ක ෙකොෙහොමද, සිදු වුෙණ්? 
රුපියල් මිලියන 59,000ක් කියන්ෙන් සුළු පටු ගණනක් ෙනොෙවයි. 
ඊළඟට, බැංකු ණයක් හැටියටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මුදල ලබා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. බැංකු ණයක් හැටියට අර ෙගන තිෙබන්ෙන්, 
සියයට දහෙය් ෙපොලියට. ඒ මුදල ෙගවන්න ගියාම ෙමොකක්ද, 
ෙවන්ෙන්?  

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, නිශ්චිතව දන්ෙන් නැති නිසා මම 
ඊළඟට ෙම් ගැනත් ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම් 
රුපියල් බිලියන 60 project එක රුපියල් බිලියන 150ක් දක්වා 
වැඩි කරන්න ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද? එෙහම ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා නම්, ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා ශක්යතා අධ්යයනයක් 
කරලා තිෙබනවාද? කලින් ගත් ණයත් ෙගවා ගන්න පුළුවන් 
කමයක් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව රුපියල් බිලියන 150ක් දක්වා 

ව්යාපෘතිය සඳහා යන මුදල වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ සඳහා 
මුදල් ෙගවන්ෙන් කවුද කියලා. මම දන්නා තරමට  ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ට ෙගවන පසාද දීමනාවත් 
තවම ෙගවලා නැහැ. තවම ෙබෝනස් ෙගවලාත් නැහැ. එෙහම 
නම්, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් මුදල්වලින්ද ෙම් 
ණය ෙගවන්ෙන්? එෙහම නැත්නම්, ඉදිරිෙය්දී ජල බිල වැඩි 
කරලාද, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මුදල් ෙහොයන්ෙන්? ෙමොකද, ෙම්වා 
එළපු ඒවා තමයි. එළන්න හදා ගත්ත ඒවා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරලා; මහ මැතිවරණය ඉලක්ක 
කරලා ලකුණු දමා ගන්න; මුදල් ෙහොයන්න; තමන්ෙග් ගජ 
මිතයින්ට ෙටන්ඩර් ෙදන්න, unsolicited කමයට ෙකොන්තාත් භාර 
ෙදන්න හදා ගත්ත කම ෙම්වා. යන යකා ෙකොරහත් බිඳ ෙගන 
යනවා කියලා කථාවක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ වාෙග් ගිය ගමනක් 
තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි අපි අහනවා, දැන් ඒෙක් බිල 
ෙගවන්ෙන් කවුද කියලා. ෙම් රුපියල් මිලියන 59,000 
ෙගවන්ෙන් කවුද? ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
ෙගවනවාද? හිටපු සභාපති රංජිත් ෙප්මසිරි මහත්මයා ෙගවනවාද? 
නැත්නම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ෙගවනවාද? එෙහම 
නැත්නම් ෙම් රෙට් ජල බිල්පත් ෙගවන ජනතාව ෙගවනවාද? ෙම් 
විවාදෙය්දී ඒක ගැන දැන ගැනීෙම් අයිතියක් අපට තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් රුපියල් බිලියන 60 -රුපියල් මිලියන 59,925- 
ව්යාපෘතිය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කරන්න කියලා. වැඩිදුර පහසුව සඳහා මම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද පරීක්ෂණෙය් 
වාර්තාව -විගණන විමසුම-  සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති වුණා. බහු ජාතික බීම සමාගමකින් -
ෙකොකාෙකෝලා සමාගෙමන්- ජලයට විෂ මුසු වීමක් පිළිබඳව මහා 
දැවැන්ත විවාදයක් ඇති වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලයටත් වග කීමක් තිෙබනවා. අවසානෙය්දී 
ෙම් කාරණාව නඩු මඟට ෙයොමු වුණා. මා දන්නා තරමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ඒ නඩුව ඉල්ලා අස් කර ෙගන තිෙබනවා. 
ඒ ඉල්ලා අස් කර ගැනීෙම්දී වන්දි හැටියට රුපියල් මිලියන 131ක් 
ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

ෙම් තක්ෙසේරුව සිදු කෙළේ කවුද? තක්ෙසේරු කෙළේ 
ෙකොෙහොමද? ෙම් නඩුව ඉල්ලා අස් කර ගත්ෙත් ෙමොන 
පදනමකින්ද? එයින් විෂ ශරීරගත වීම වැනි පශ්න ඇති වුණා.  ඒ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් හානි පූරණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගත්ත කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? කවුරු අතෙර් ඇති වුණු 
එකඟතාවක් මත රුපියල් මිලියන 131කට  ෙමය තක්ෙසේරු ෙවලා, 
ෙම් කියාවලිය අවසන් වුණාද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කර 
ගන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
10,500ක් පමණ ෙසේවකයන් වැඩ කරන  බව තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා ඇති. ෙම් අතරින් manpower ෙසේවකයන් 900ක් 
ඉන්නවා. ඒ අය අවුරුදු 10-15 අතර කාලයක් තිස්ෙසේ වැඩ කරන 
අය. ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් බඳවා ගත් තවත් 1,000ක් විතර 
ඉන්නවා. ඒ අය දින 180 සම්පූර්ණ වුණාට පසුව ස්ථිර කළ යුතු 
මට්ටෙම් සිටින අය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම 
තිෙබද්දී  විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් රවුෆ් හකීම් 

2363 2364 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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ඇමතිතුමා පසු ගිය මැයි මාසෙය්දී multi-duty clerk, ඒ කියන්ෙන් 
විවිධ විෂය ඉටු කරන ලිපිකරුවන් හැටියට තවත් 480ක් බඳවා 
ගත්තා. මම දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 480 බඳවා ගන්න ෙකොට 
බඳවා ගැනීම් කමෙව්දය අනුගමනය කළාද, ඒ සඳහා පුවත් පත් 
දැන්වීම් පළ කළාද, ඔවුන් ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙමොන පදනමින්ද 
කියලා. 

ෙමොකද, ෙම් කාර්ය කරන තව පිරිස් ෙම් ආයතනෙය් ඉන්නවා. 
එෙහම හැකියාවක් තිෙබන, වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඔවුන් ස්ථිර 
කරන්නත් තිෙබනවා. එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දීත් තව 480 
ෙදෙනක් බඳවා ගත්ෙත් ඇයි කියන එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 
අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම් ආයතන එක එක ඇමතිවරුන් පත් වන 
අවස්ථාවලදී පිරිස් පුරවන ආයතන බවට පත් වුණාම, ඒෙක් බිල 
ෙගවන්න ෙවන්ෙන්ත්, ජල බිල ෙගවන ජනතාවටයි. එම 
ජනතාවට තමයි, ඒකත් ෙගවන්න සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ පැහැදිලි කර ගැනීමක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊළඟට, තව ADB ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
නිශ්චිත ෙතොරතුරු දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ෙහොඳයි. MRW4 ෙකොටස යටෙත් 
දැනට ෙටන්ඩර් ලබා දීමට ආයතන ෙදකක් ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ෙටන්ඩර් පදානය කිරීම සඳහා ආයතන ෙතෝරා 
ෙගන, ඒ අය අතෙර් තරගයක් පවත්වනවා. එහිදීත් ඒ 
ආයතනවලට ෙටන්ඩර් පිරිනැමීම සිදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
ෙකොෙළොන් ෙකොරියන් කියන ෙකොම්පැනියකට ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ 
කියාවලිය සිදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  ෙමොකද,  අර 
කලින් සිදු වුණු කියාවලියම, කලින් සිදු වුණු සිදුවීම්ම නැවතත් 
ෙවනත් විධියකට සිදු වීමට ඉඩ  තිෙබන නිසා.  මම ඒ කාරණයත් 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ලක් කරනවා, විෙශේෂ නිලධාරින් 
පිරිසකුත් ෙමතැන සිටින නිසා. ෙමන්න ෙම් මූලික කාරණා තමයි 
මට අවධාරණය කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ඉෙගන ගත්, 
දක්ෂතා තිෙබන ඉංජිෙන්රුවන් විශාල පමාණයක් ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලෙය් සිටින බව ඔබතුමා දන්නවා. හැබැයි, ඒ 
ඉංජිෙන්රුවන්ට පැවරී ඇති කාර්ය භාරය ෙදස බැලුවාම, ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට ඒ අය කරන්ෙන් ඉංජිෙන්රු වැඩ   ෙනොෙවයි. ඒ අයට 
කළමනාකරණ වැඩ කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය 
ඉංජිෙන්රු වැඩ ෙවනුවට කළමනාකරණ වැඩ කරද්දී, හුඟාක් 
ෙව්ලාවට planningවලට, designsවලට ඉංජිෙන්රු කාර්ය කරන්න 
පුළුවන් අය outsource කරලා ගන්නවා. ෙම් ආයතනෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන් සිටිද්දී, ඔවුන් ට හැකියාව,  දක්ෂතාව තිබියදී,  පිටින් 
අයව බඳවා ගන්නා නිසා අද ඔවුන්ට කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඉංජිෙන්රු වැඩ ෙනොෙවයි. ෙමය සමස්ත ආයතනෙය්ම 
තිෙබන පශ්නයක් කියලා මා හිතනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එක සිද්ධියකට අදාළ කරලා ෙනොෙවයි, මා 
ෙම් පිළිබඳව සඳහන්  කෙළේ. මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතනෙය් සිටින ඉංජිෙන්රු හැකියාව තිෙබන 
ෙකනාෙගන් ඉංජිෙන්රු වැඩ කරවා ගන්න; කළමනාකරණ  
හැකියාව තිෙබන ෙකනාෙගන් කළමනාකරණ වැඩ කරවා ගන්න; 
ඒ වාෙග්ම මුදල් විශාල වශෙයන් පිටට යන outsource කිරීෙම් 
කියාවලිය නතර කරන්න. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැදිහත්වීමක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
ෙම්වා කලින් ඉඳලාම සිදු වුණු ෙද්වල්. ඉංජිෙන්රුෙවෝ විතරක් 

ෙනොෙවයි, වාහන 250ක් විතර ෙම් ආයතනයට පිටින් hire කරලා 
දැනටත් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැනත් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, එවැනි කියා 
සිදු කිරීෙමන් එම බිල ෙගවන්න ෙවන්ෙන්ත් ජනතාවටයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් ජල බිල තමයි, 
ඒෙකනුත් වැඩි ෙවන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ආයතනවල 
කටයුතු සිදු වුෙණ් එෙහමයි. ඒ නිසා මම ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලයට අදාළව මූලික වශෙයන් කියන කරුණ ෙවන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් හාරලක්ෂෙය් මංෙකොල්ලය - මම දන්නා 
හැටියට එය පටන් ගත්ෙත්, 2014දී දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය්දීයි. ඒකට 
අදාළව  ෙප්මසිරි මහත්මයලා තමයි උඩින් සිටිෙය්. එහිදී නියමිත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය කළාද, ෙකොන්තාත් භාර දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒවා අනුමත කර 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා ෙමම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව විවාදය පවතින ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා  
සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් වඩා වැදගත් ෙවනවා.  

ඊළඟට, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය තුළින් ජනතාවට 
ෙසේවයක් සැපයීමට විෙශේෂෙයන්ම ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා 
යම් උත්සාහයක් දරන බව අපට ෙපෙනනවා. එතුමා එෙසේ 
උත්සාහයක් දරන ෙකොට තමයි කලින් හිටපු කට්ටිය සුදු                  
පිරුවට ඇඳෙගන ෙපන්නුවාට, -ෙකොකාෙග් සුද ෙපෙනන්ෙන් 
ඉගිෙළනෙකොට  කියනවා වාෙග්-  කලින් හිටපු අයෙග් ෙකරුවාව 
එළියට එන්ෙන්. අද නිවාස අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපතිවරයා 
ඉන්නවා; නිවාස අධිකාරිෙය් හිටපු කියාකාරී අධ්යක්ෂවරයා 
ඉන්නවා. හිටපු ඇමතිවරයාත් ඉන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් විධියට. හැබැයි, දැන් ඔවුන් අමු අමුෙව් 
නිලධාරින්ව පාවා ෙදනවා.  

දැන් ඇවිත් කියනවා, “අපිත් එනවා සාක්කි ෙදන්න” කියලා. 
කවුද කෑෙව්? සභාපති ෙනොෙවයි, කජු ෙගනාෙව්; ඇමති 
ෙනොෙවයි, කජු ෙගනාෙව්. එෙහම නම් කජු ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් 
නිලධාරින්. අපි ෙම් සිටින නිලධාරින්ට විෙශේෂෙයන්ම කියා 
සිටිනවා, ඕක තමයි අවසානෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන්ෙන් 
කියලා. ෙද්ශපාලනඥයන් රඟපානවා; ෙද්ශපාලනඥයන් කයිවාරු 
ගහනවා; ෙද්ශපාලනඥයන් චිතපට  ෙපන්වා ගන්නවා; මුහුණ දමා 
ගන්නවා; අවසානෙය් නිලධාරින්ට පව් ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  
ඒක තමයි ෙම් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ජාතිෙය් නිලධාරි න් කිහිප 
ෙදෙනකුත් ඉන්නවා. මම කියන්ෙන් ඔක්ෙකෝම ෙනොෙවයි. 

අවසානෙය්දී ෙවන්ෙන්,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  - ෙමතැන සභා 
ගැෙබ්- ඇමතිත් ඉන්නවා; සභාපතිත් ඉන්නවා; කියාකාරී 
අධ්යක්ෂත් ඉන්නවා,  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙවලා. ඒ අය 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අය දැන් ඉන්න විෂයභාර 
ඇමතිවරයාට කියනවා, නිලධාරින් ෙගනැල්ලා දඬුක ෙඳේ  ගහන්න 
කියා. දැන් නිලධාරින් පිටින් තමයි  ඒ වැරදි ඔක්ෙකොම යවන්න 
හදන්ෙන්.  ඇමතිතුමාටයි, ඇමතිතුමාෙග් ෙනෝනාටයි, ෙනෝනාෙග් 
ඥාතීන්ටයි ෙම් ෙකෝටි ගණනක ෙගවල් ෙබදා  දී තිෙබන්ෙන් 
නිලධාරින්. නිලධාරින් තමයි මත්ෙත්ෙගොඩ ෙගවල් ෙබදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉංජිෙන්රු හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමාට 2015  දිනෙපොත්  
මුදණය කර, ඒ ඇමතිවරයාෙග් සෙහෝදරයා අදාළ ෙගවීම් කරන්න  
බලපෑම් කර,- ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්  පුද්ගලික සම්බන්ධකම් තිෙබන 
මුදණාලවලින් ඒවා මුදණය කර ෙගන - අවශ්ය දිනෙපොත් 
පමාණය, අවශ්ය කැලැන්ඩර නැතිව ෙවන ෙද්වල් ෙගනැල්ලා  
අවසානෙය්දී  දැන් කියනවා නිලධාරින්ෙගන් අහන්න කියා.  
නිලධාරින්ෙග් පිටින් යවන්න. ෙකොෙහොමද වැෙඩ්?  ඔය කුඩුෙව්  
සිරගතකර ඉන්න  නිලධාරින්ෙගන් අපි අහමු, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද ෙම් ගැන කියන්ෙන් කියා. ඔය කුඩුෙව් සිරගත කර 
ඉන්න නිලධාරින්ෙගන් ෙම් නිදහෙසේ ඉන්න සභාපතිවරයා, 
නිදහෙසේ ඉන්න කියාකාරී අධ්යක්ෂවරයා, නිදහෙසේ ඉන්න 
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ඇමතිවරයා අද කියනවා, "උත්තර දීපල්ලා" කියා. දැන් ඒ 
ෙගොල්ලන්  සිර කරලයි ඉන්ෙන්. ඕක තමයි යථාර්ථය. ෙම්ක අෙප් 
රෙට්  ඉන්න හැම නිලධාරින්ටම ආදර්ශයක්.  තමන්ට අන්තිෙම්දී 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා ෙත්රුම්  ගන්න. 

ඊළඟට, පර්ෙය්ෂණ පවත්වා ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් අධිභාර 
පැනෙවන්ෙන්ත් ඇමතිට ෙනොෙවයි, මුලාසනාරූඪ ගරු   
මන්තීතුමනි. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් උසාවි යන්න ෙවන්ෙන්  
ඇමතිට ෙනොෙවයි; කියාකාරී අධ්යක්ෂට ෙනොෙවයි; සභාපතිට 
ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවසානෙය් අධිභාරවලට 
වගකියන්න ෙවන්ෙන්, උසාවියට යන්න ෙවන්ෙන්, ජීවිත 
කාලෙය්ම වගඋත්තරකාරෙයෝ බවට පත් ෙවන්න ෙවන්ෙන් 
උඩබලාෙගන, අහක බලාෙගන අත්සන් කළ නිලධාරින්ටම තමයි. 
ෙමොකද, අර ෙගොල්ෙලෝ  ෙටලිෙෆෝන් එෙකන් කට චනෙයන් 
කියපු ෙද්වල් ෙම්වා. එම නිසා නිලධාරින්ට ඇඟිල්ල දික් 
කරන්නට ඒෙගොල්ලන්ට ෙලෙහසියි. එම නිසා මම විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටින වර්තමාන ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, පර්ෙය්ෂණ පවත්වද්දී අදාළ නිලධාරින් දඩුක ෙඳේ  ගහනවා 
ෙවනුවට ඇත්ත වගඋත්තරකරුවන්ව  නිවැරදිව හඳුනා ගන්නය 
කියා. 

ඊළඟට, මම ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමාට තවත් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. සුනාමි විපෙතන්පස්ෙසේ නිවාස ලැබිච්ච 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද ෙවනෙකොට දකුණු පළාෙත් මාතර, ගන්දර,  
දික්වැල්ල, ෙකෝ ට්ෙට්ෙගොඩ  පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ගාල්ල, වැලිගම පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. 
විශාල  නිවාස ව්යාපෘති පමාණයක් තිෙබනවා.  ඒ අයට තවම 
නිවාස ඔප්පු  ලැබී නැහැ. ඒ අයෙග් ඊළඟ පරම්පරාවකට ෙම් 
නිවාස පවරන්නට බැහැ.  දරුවන් පාසල් යන වයස එනෙකොට ඒ 
පශ්නය එනවා. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් අසා 
තිෙබනවා. මාතර සුජාතා විද්යාලයට දරුවකු ඇතුළත් කර ගන්න  
බැරිව ඒ දරුවා තවම ෙගදර ඉන්නවා. ෙමොකද තමන්ෙග්  
නිවාසෙය් අයිතිය, හිමිකම  හරියට  ඔප්පු  කර ගන්න බැරිෙවච්ච  
නිසා. ස්වාධිපත්ය නිවාස හදා තිෙබනවා. එක තාප්ෙපන්  නිවාස 
බද්ධ ෙවච්ච නිසා ඒ නිවාස ලාභීන්ට ඒ නිවාස පවරන්නට කමයක් 
නැහැ. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන් නිවාස විෂයභාර 
ඇමතිවරයාෙගනුත්, එම නිලධාරින්ෙගනුත් ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. 
සුනාමි  විපතින් හානියට ලක්වුණු   අයට තවම ඒ නිවාස අයිතිය 
ලැබී  නැහැ.  ඒ සමස්ත පමාණයම ඔබතුමාට  ලබා දිය  ෙනොහැකි 
වුණත්, අඩුතරමින් නිවාස හිමිකම් ලබාදිය හැකි අයටවත් ඒ නිවාස 
හිමිකම ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නට කියා මා ඉල්ලා    
සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමා  කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා  කරන්න   යන්ෙන් නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්  නියැෙළන 
අයෙග් පශ්න ගණනාවක් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත්කළා. එහි මූලික පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය්  වැඩ කරන ලක්ෂ  60ක් විතර දැනට ඉන්නවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අයෙග් පශ්නය තමයි, අර 
පඩිෙපෙළේ පඩිෙයන් පඩිය  වාෙග් තිෙබන ෙකොන්තාත්තු වැඩ 
පිළිෙවෙළේ, පළමුෙවන්ම ෙකොන්තාත්තුව  ගත්ත  පුද්ගලයා  උප  

ෙකොන්තාත්තු හැටියට පහළ ඉන්න අයට ෙකොන්තාත්තුව 
ෙබදාෙගන,ෙබදාෙගන ආවාම, අවසානෙය් වැඩ බිෙම් වැඩ 
කරන්ෙන් උපෙකොන්තාත් කමයට අසරණම මිනිස්සු වීම. ඒ 
අසරණම අයට තවම ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල නැහැ. ඉදිකිරීම් 
ෙකොන්තාත් ආයතනවල ෙසේවය කරන අයට - sitesවල වැඩ කරන 
කම්කරුවන්ට- ෙසේවක අර්ථ සාධක දායක පතිලාභය ලැෙබන්ෙන් 
වැඩ කරන අයෙගන් සියයට 2.5කට විතරයි. පඩිෙපළ වාෙග් 
තිෙබන ෙම් උපෙකොන් තාත් වැඩ කමය නිසා ඒ අයට අද රැකියා 
සුරක්ෂිභාවයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. හුඟක් අයට උඩින්  
ඇදෙගන වැටුණාම ෙකොන්ද කැඩිලා ෙගදර යන්න ෙවනවා මිස  
රක්ෂණ කමයක් නැහැ.  ඒ අයට ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් නැහැ.                 
ඒ අයට අර්ථ සාධක වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. එම නිසා දැනට 
තිෙබන ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න. ඒ sitesවල ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට ෙපෝය නිවාඩු  හැෙරන්නට ෙවනත් 
නිවාඩු නැහැ. Short leave නැහැ. වාර්ෂික නිවාඩු නැහැ. ෙවළඳ 
නිවාඩු නැහැ. ෙලඩ නිවාඩු  නැහැ. ෙම් අය අන්ත අපා ජීවිතයක් 
ගත කරන්ෙන්.  මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, සෑම ඉදි කිරීම් 
ව්යාපෘතියකම හදන වියදම් පිරිවැය පමාණ පතෙය් අර්ථ සාධක 
අරමුදලට මුදල් ෙවන් කළාද, ෙසේවක භාරකාර අරමුදලට මුදල් 
ෙවන් කළාද කියන එක දක්වන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මිනිත්තුෙවන් අවසන් 

කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම දැන්  අය වැය ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා 
විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන විට ඔවුන්ට සියයට 40ක් ෙද්ශීය 
බැංකුවලින් පහසුකම් සපයනවා කියලා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා ඒ මහල් 
නිවාස ව්යාපෘතිවලට ඒ පහසුකම ලැෙබනවා නම් ෙද්ශීය ඉදි 
කිරීම් කර්මාන්තයටත් ඒ පහසුකම ලබා ගන්නට කටයුතු කරන්න 
කියලා.  

 ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදෙලන් - Construction Guarantee 
Fund එෙකන්- ඉතාමත්ම අපහසුතාෙවන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
ෙයෙදන ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පහසුකම් ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2014 අංක 33 දරන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනෙත් 19ෙවනි වගන්තිෙය් 
තිෙබන ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදලක් පිහිටුවීම සහ ඒ 
අරමුදලින් සියයට 50ක් කුඩා පරිමාණ ෙකොන්තාත් හා ස්වයං 
රැකියා ශම ශිල්පීන්ට ෙවන් කිරීම කියන වගන්තිය සැලකිල්ලට 
ලක් කරලා, ඒ වගන්තිය කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය කරන 
පතිපාදනයන්, පහසුකම් ඉක්මනින් ඇති කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත සම්මත කරලා දැන් අවුරුද්දක් 
ෙවනවා. ෙම් පනත කියාත්මක වීම තවම හරියාකාරව සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැති නිසා, මම එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලුම 

ජනතාවට වැදගත්ම වන අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂයන් 
යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම  ගැන මම සතුටු 

2367 2368 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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ෙවනවා. රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සමඟ මෙග් පියා ෙම් 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන විට  කියාත්මක වුෙණ් ෙම් 
රෙට් නිවාස ක්ෙෂේතෙය් ස්වර්ණමය යුගයයි. විෙශේෂෙයන් ෙදොම්ෙප් 
ආසනෙය් උදා කළ ගම්මානවල නම් කිහිපයක්ම මට කියන්නට 
පුළුවන්. ඒ අතර, ඉස්ෙකෝලවත්ත, ගුරුගම, ෙවදගම, හංසගම, 
මහාෙබෝධිගම සහ සුරබිගම තිෙබනවා. අල්ලපු ආසනය වන 
අත්තනගලෙල් "රන්ෙපොකුණුගම" ෙගවල් 1,610ක් තිෙබනවා. 
"රද්ෙදොළුගම" වාෙග් දැවැන්ත නිවාස ව්යාපෘති ගණනාවක්ම මෙග් 
මතකයට එනවා. දැන් ඒ අමාත්යාංශය සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා 
භාර අරෙගන කටයුතු කරෙගන යනවා.  

එදා රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා නිවාස අමාත්යාංශෙයන් හදපු 
ඒ නිවාස ව්යාපෘතිවල ෙප්න්ට් ගාපු හැටි නම් අපි පසු ගිය කාලෙය් 
ෙහොඳින් දැක්කා. පසු ගිය කාලෙය් ඒ නිවාසවල ෙප්න්ට් ගාලා, ඒ 
ෙප්න්ට් ගාපු බව ෙබෝඩ් ලෑල්ලකට සීමා කරලා, නිවාස ව්යාපෘති 
හැටියට කියාත්මක කළා. නමුත් ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී, ජනවාරි 
08ෙවනි දායින් පසුව ඇති කළ දින 100 ආණ්ඩුෙව්දී නිවාස විශාල 
පමාණයකට අවශ්ය ණය ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන් වුණා. 
රුපියල් 100,000 නිවාස ණය ලබා දීම සඳහා  සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් ලක්ෂ 300 බැගින් ලබා දුන්නා. ඒ 
නිවාස ණයවලින් බහුතරයක් ලබා දීලා නිමා කර ගන්නට අපට 
පුළුවන් වුණා. නමුත් ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට 
ඕනෑ, නිවාස ණය ඉල්ලුම් කළ තවත් පමාණයක් බලාෙගන ඉන්න 
බව. ඒ අයටත් ඒ ණය ලබා ෙදයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ඉන් පසුව අපට පුළුවන් වුණා කපරාරුව සඳහා සිෙමන්ති 
ෙකොට්ට 10 බැගින් ලබා ෙදන්නට, සෑම දිස්තික්කයකින්ම නිවාස 
1,000ක් ෙසොයා ගන්නට. මෙග් ෙදොම්ෙප් ආසනෙය් ලබන සිකුරාදා 
දිනෙය් පවුල් 70කට සිෙමන්ති ෙකොට්ට 10 බැගින් ෙදන ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරනවා. ඊටත් එහාට ගිහින් ලබන අවුරුද්ද සඳහා, -
පසු ගිය අවුරුදු 10 දිහා බලන විට ෙප්නවා පසුගිය අවුරුද්දට වඩා 
5 ගුණයකින් මුදල් ෙවන් කිරීමක් කරලා තිෙබන බව- සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම අවම වශෙයන් ගාමීය නිවාස 
1,000ක් ලැෙබන ෙලස මුදල් ෙවන් කරන්නට අපට හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් මුදලුත්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් මුදලුත් එකතු කරෙගන සහනදායී ෙලස ආපසු ෙගවන්න 
පුළුවන් ආකාරෙය් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරලා රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට මැද පන්තිෙය් නිවාස ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්න 
සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපට ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම උදාකළ ගම්මානයක් ආරම්භ 
කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබන බව මට අද දැනගන්න ලැබුණා. 
ෙම් රෙට් නිවාස අමාත්යාංශය නැවතත් බැබෙළන යුගයකට 
ෙගනයන්න සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමාට හැකිෙවයි කියා අපට 
ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. 

නිවසක් අත්යවශ්යයි වාෙග්ම තවත් අත්යවශ්ය ෙදයක් තමයි 
පිරිසිදු වතුර ටිකක් ලබා ගැනීම. මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ 
දිස්තික්කය වතුර ටිකක් ඉල්ලලා ෙවඩි කාපු ජනතාවක් සිටින 
දිස්තික්කයක් බව ඔබ කාටත් මතක ඇති. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
රතුපස්වල සිදු වූ එම අවාසනාවන්ත සිද්ධිය අපට අමතක කරන්න 
බැහැ. රතුපස්වල අෙප් අහිංසක ජනතාව වතුර ටිකක් ඉල්ලන 
ෙකොට ඒ අයට ෙවඩි තැබූ ආකාරය අපට අමතක කරන්නට බැහැ. 
දැන් අපට වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් වෙග් ෙහේතූන් නිසා ෙම් රෙට් 
ඉන්න නිර්භීත ජනතාව ඒ ආණ්ඩුව ෙවනස් කළා. දැන් අපට 
අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා, නිවාස හා සමානවම වැදගත්කමක් 

තිෙබන ජලය ජනතාවට ලබා දීමට. අපි ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කරනවා. අත්තනගල්ල ජල ව්යාපෘතිය අලවල, කරස්නාගල 
පෙද්ශෙයන් ආරම්භ කරන ෙකොට ඒ ජල ව්යාපෘතිය තුළින් 
ෙදොම්ෙප්, අත්තනගල්ල, මහර, මීරිගම වෙග් පෙද්ශවල සෑම 
නිවසකටම ජලය ලබා ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන බවට 
ගරු අමාත්යතුමා අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ගිරිදර ජල ෙයෝජනා කමයත් ආරම්භ 
කරන්න කියලා මම නිතරම එතුමාට කරදර කරනවා. 

මට මතකයි, එදා ෙම් රෙට් දැවැන්තම පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලා තිබුෙණ් විදුලිය බව. එදා, 1980 දශකෙය්ත්, 1990 මුල් 
භාගෙය්ත් ෙම් රෙට් තිබුණු දැවැන්තම ගැටලුව වුෙණ් විදුලිය. ඒ 
කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයත්, ඉන් පසුවත් විදුලිය ලබා 
දීෙම් කටයුතු ඉතා ඕනෑකමින් සිදු කරලා තිෙබනවා. දැන් විදුලිය 
කියන එක ෙලොකු ගැටලුවක් ෙනොෙවයි. අඩු පාඩු තිෙබන තැන් 
ටික හදාගන්න එක විතරයි තිෙබන්ෙන්. එදා විදුලිය වෙග් අද 
ජලය ජනතාවට අවශ්යම කාරණාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් අද පිරිසිදු නළ ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් 
ඉදිරියට යෑමට අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා වැඩි මුදල් පමාණයක් අවශ්යයි.  

විෙශේෂෙයන්ම පිරිසිදු ජලය ලබාදීම අතින් බටහිර රටවල් 
ෙකොපමණ ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කිව්ෙවොත්, අද අපි තවම 
බලන්ෙන් ගම්මානවලට බට මඟින් ජලය ලබා ෙදන්නයි. නමුත් 
අද බටහිර රටවල tap එක ඇරියාම ෙබොන්න පුළුවන් පිරිසිදු ජලය 
ඒ tap එෙකන් ලැෙබනවා. ඒ තරම් පිරිසිදුකරණය කිරීෙම් 
ව්යාපෘති ඒ රටවල දැනටමත් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් 
සෑම ගම්මානයකම සෑම නිවසකටම ෙබොන්න පුළුවන් පිරිසිදු 
ජලය ලබා දීම පිළිබඳව අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීම 
අත්යවශ්යයි. ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙම් රෙට් වැදගත්ම 
අමාත්යාංශ ෙදකක් හැටියට කියාත්මක වන නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශයයි, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයයි පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රට තුළ විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරන්න පුළුවන්, වැදගත්ම කර්තව්යයන් ෙදකක් ඉටු කරන්න 
පුළුවන් අමාත්යාංශ ෙදකක් පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්න හැකි වීම පිළිබඳව සතුටු ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම අද නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව කථා කරන කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, -අෙප් ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමාත්  ගරු සභා ගැෙබ් සිටින අවස්ථාෙව්දී- ෙම් 
විවාදයට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මුලින්ම ෙත්රී පත් වුෙණ් 2010 
වර්ෂෙය්දීයි. 2010 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා මම 

2369 2370 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් පාතදුම්බර ආසනය 
මුල්ෙකොට ෙගන ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන පාරවල් ටික අපි හැදුවා. 
ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන විදුලිය පශ්න විසඳන්න, -අෙප් ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්- 1994 වර්ෂෙය්දී මෙග්                 
පියා මූලිකත්වය දුන්නා. අද වන විට මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
නිවාසවලින් සියයට 99කට විතර අපි විදුලිය දීලා අවසන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ අපි පාසල් ටික 
හැදුවා; මාර්ග ටික හැදුවා; ෙරෝහල් ටික හැදුවා; මුස්ලිම් ආගමික 
සිද්ධස්ථාන, වතු ආශිත හින්දු ආගමික සිද්ධස්ථාන, පන්සල් ආදී 
සියලු ෙද් හැදුවා. මම නිෙයෝජනය කරන පාතදුම්බර ආසනෙය් 
පන්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත්, පාතදුම්බර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත් තුළ තිෙබන යටිතල පහසුකම් පශ්න අපි 
ජනවාරි 8වැනිදා වන විට සියයට 90කින් අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. ජනවාරි 8වැනිදා සිට අද දක්වා පාතදුම්බර ආසනෙය් 
පාරකට ෙබොරලු ටිකක් වැටිලා නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉතාම කනගාටුෙවන් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සහ ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, පානීය ජලය තමයි මිනිසාට අවශ්ය 
මූලිකම අවශ්යතාව. ඒ නිසා තමයි, වත්ෙත්ගම නගරෙය් තිබුණු 
විශාලතම පානීය ජල පශ්නයට රාස්ස ඇල්ල හරස් කරලා, ඒ ජලය 
නගර සීමාව තුළට ෙගනැල්ලා, පවුල් 3,700ක පමණ සංඛ්යාවකට 
අද අපි පානීය ජල සැපයුම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, පන්විල පෙද්ශෙය් ජල පශ්නය 
විසඳන්න අපි දැනට මූලික අඩිතාලම තියලායි තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, තවත් රුපියල් මිලියන 220ක් විතර ෙමම ව්යාපෘතිය 
අවසන් කරන්න අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් අය 
වැෙයන් ලැෙබන පතිපාදනවලින් අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් 
පානීය ජල අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න ඔබතුමා සහෙයෝගයක් ලබා 
ෙදයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුණ්ඩසාෙල් මුළු 
පෙද්ශයටම අපි වතුර ලබා ෙදන්ෙන් පන්විල නගරෙය් තිෙබන 
හුළු ග ෙඟන්. හුළු ග ෙඟන් අපි වතුර කුණ්ඩාෙල්ට ලබා දුන්නාට, 
හුළු ගඟ අවට ජනතාවට ෙබොන්න පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැති බව අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම කියාපු පන්විල 
ජල ව්යාපෘතිෙයන් අරත්තන, හුළු ගඟ අවට පෙද්ශ ආදී සියලුම 
පෙද්ශ ආවරණය වන පරිදි ඒ ව්යාපෘතිය දීර්ඝ කෙළොත් ඒ 
පෙද්ශවල ජීවත් වන සියලුම ජනතාවටත්, පිරිසිදු පානීය ජලය 
ලබා දීමට හැකියාවක් තිෙබන බව ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කර සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ  දන්නවා, මහනුවර Greater 
Kandy Water Supply Project - Phase I and Phase II යනුෙවන් 
හඳුන්වන විශාලම ජල ව්යාපෘතිය 1999 වර්ෂෙය් මෙග් පියා වන 
ජනරල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්, JICA 
එෙක් මුදල්වලින් ආරම්භ කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම හාරිස්පත්තුව 
පෙද්ශය ආවරණය වන විධියටත්, ඒ වාෙග්ම මහනුවර නගරෙය් 
ඉතිරි ෙවලා තිබුණු ජල පශ්නය විසඳන්නත්, ෙම් Greater Kandy 
Water Supply Project - Phase I ව්යාපෘතිෙයන් අද වන විට 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 2007 වර්ෂෙය් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අපි ආරම්භ 
කරලා ඒ ව්යාපෘතිය දැන් ඉතා ෙහොඳට කරෙගන යනවා. Greater 
Kandy Water Supply Project - Phase II එෙකන් -මහනුවර  හා 
තදාසන්න ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිෙය් ෙදවැනි අදියෙරන්- 
විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන පහත දුම්බර ආසනය, 
හාරිස්පත්තුව ආසනය, පූජාපිටිය, අකුරණ, අලවතු ෙගොඩ, 
ගලෙගදර ආදී වශෙයන් ඒ සියලුම පෙද්ශ ආවරණය වන පරිදි ඒ 
ව්යාපෘතිය සකස් කර එය නිම කරන්න අපි විශාල මහන්සියක් 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම දැන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් යටෙත් තිෙබන ජල 

සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් නුවර ඉන්න ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් අයයි, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒක නිම 
කරන්න ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. එනමුත් ජනවාරි 8වැනි දාට 
ෙපර ෙම් ව්යාපෘතිෙය් මූලික කටයුතු නිම කරලා ෙම් ව්යාපෘතිය 
පටන් ගන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 

 මම අද දින තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉතාම ඕනෑකමින් මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් Greater 
Kandy Water Supply Project - Phase II ජල ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන්න කියලායි. කිෙලෝමීටර් 630ක් නළ එළලා, 
ටැංකි 42ක් හදලා, ෙම් Greater Kandy Water Supply Project - 
Phase I and Phase II එෙකන් ලක්ෂ 4ක පමණ ජනතාවක් 
ආවරණය වන පරිදි මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ ව්යාපෘතියට අදාළ 
ලියකියවිලි අත්සන් කරන්න පමණයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒක 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොයලා බලලා ඒ කාර්යය අපට ඉෂ්ට 
කරලා ෙදන්න. ෙමොකද මහනුවර දිස්තික්කෙය් දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සම්බන්ධ 
ෙවන අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් ඉල්ලීම කළා. අද ෙවන කල් ඒක 
ෙමොන තත්ත්වයක තිෙබනවාද කියලා මට හරිහැටි කියන්න බැහැ. 
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා අනිවාර්යෙයන්ම ලබන අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරි මාසෙය් ෙහෝ ෙම් ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න අපට ලැහැස්ති 
කරලා ෙදන්න කියලා මහනුවර ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි අටක් දැනටම ගත ෙවලා. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ඇමතිතුමා අද උෙද් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා. මහනුවර නගර 

සභාව අවුරුදු 58කට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගහණෙයන් 
අපි අරෙගන අද ෙවන ෙකොට විශාල සංවර්ධනයක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙලෝක බැංකු අරමුදෙලන් 
මහනුවර සංවර්ධනය සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් සල්ලිවලින් රුපියල් බිලියන 1.3ක් 
විතර පමාණයක්. ඒත් සමඟ තමුන්නාන්ෙසේ අද කිව්වා, 
ජපානෙයන් ඊට අමතරව ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ෙහෝ රුපියල් 
බිලියනයකට ආසන්න පමාණයක් ලැෙබනවා කියලා. ෙම්ෙක් 
සියලුම වාර්තා ෙමතැන තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා 
මම ඒ වාර්තා සභාගත* කරනවා. 
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[ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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තමුන්නාන්ෙසේෙග්  අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙම් සියලු 
කටයුතු ෙමම යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් නැවතිලා තිෙබන සියලු 
ව්යාපෘති නවත්වා ෙගනම ඉන්ෙන් නැතුව, නැවත පටන් ෙගන 
මහනුවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ කාර්යයන් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම කරනවා. තව හුඟක් කාරණා කියන්න හිටියත් මට 
කථා කරන්න ෙවලාව නැති නිසා ෙම් ව්යාපෘතින් අපට කරලා 
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම ඉතාම බැගෑපත්ව කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[பி.ப. 2.27] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினத்திேல நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சு, டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதம் இந்தச் சைபயிேல நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . என்ைனப் ெபா த்தவைரயிேல, 
ெப ந்ேதாட்ட ச கமான ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
சம்பளப் ேபச்சுவார்த்ைத ஆறாவ  ைறயாக ம் 
ேதால்வியைடந்தி ப்ப  ேவதைனையத் த கின்ற . 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  கடந்த 9 மாத 
காலமாக  இ த்த க்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற . இந்த 
சூழ்நிைலயில் மிக ம் உ க்கமாக இந்த உயாிய சைபயில் 
நான் ஒன்ைறக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ  ஒ  
ச கத்தின் உள்ளக் கு றலாகும். இலங்ைக சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசாகிய இந்த நாட் ேல 
பாரா மன்றத்ைதவிட ஒ  ெபாிய சைப கிைடயா . இந்தச் 
சைபக்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம 
மந்திாி அவர்க ம் வ கின்றார்கள். அந்த வைகயில், 
ெபா ப் க்கூறக்கூ ய அைனத்  அைமச்சர்க ம் 
இ க்கின்ற ஒ  சைபயாக இந்தப் பாரா மன்றத்ைத நான் 
காண்கிேறன். கிட்டத்தட்ட 10 மாவட்டங்கைளக்ெகாண்ட, 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் இ க்கின்ற மைலயகமான  2,74,411 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய கு ம்பங்கைள 
உள்ளடக்கியி க்கின்ற . அந்த வைகயிேல, அவர்க ைடய 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைன, அவர்க ைடய வாழ்வாதாரப் 
பிரச்சிைன ேபான்ற அந்தச் ச கத்தின் பிரச்சிைனகைள இந்தச் 
சைபயிேல மிக ம் ேவதைன டன் எ த் க்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

பல தடைவகள் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  சம்பந்தமாக நான் 
குரெல ப்பியி க்கிேறன். இ தியாக என் ைடய உயிைர ம் 

ச்சமாக மதித் , பத்  நாட்க க்குள் கூட்  ஒப்பந்தம் 
ைகெயாப்பமிடப்படாவிட்டால்  நான் தீக்குளிப்பதாக இந்தச் 
சைபயில் ெதாிவித்தி ந்ேதன். ஆனால், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  சம்பந்தமாகப் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் கவனெம க்கா  அந்த 
ச கத்திைன உதாசீனப்ப த்தின. அவர்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய உைழப் க்ேகற்ற ஊதியத்ைதக் 
ெகா க்கா  அவர்கைள மிக ம் ேகவலமான ைறயில் 
நடத்திச் ெசல்வைத இந்த சைபயில் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறன். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
சம்பளத்ைத உயர்த் மா  மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் 
கூ கின்றார்கள்; ெதாழில் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ கின்றார்கள். ஆகேவ, ெபா ப் வாய்ந்த அைனவ ம் 
கூ ம்ேபா  இந்த ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளத்ைத உயர்த்தாமல் இ ப்ப  
ஏன்? இந்த அரசாங்கத்திற்கு அவர்கள் சவால் 
வி கின்றார்களா? என்ற ேகள்விைய நான்  ேகட்கின்ேறன்.  

ஓர் அரசாங்கம்! ஓர் அைமச்சரைவ! ஒ  பாரா மன்றம்! - 
அப்ப யி ந் ம் 22 ேதாட்டக் கம்பனிகள் தன்னாட்சி 

ாிந் ெகாண்  அவர்கள் எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள மிக ம் ச்சமாக மதிப்பைதயிட்  நான் 
என் ைடய வன்ைமயான கண்டனத்ைதத் ெதாிவித் 

க்ெகாள்கின்ேறன். ெப மதிமிக்க மரங்கைளத் தறித்  
விற்றார்கள்! ெதாழிற்சாைலகைள னார்கள்! பல 
வைககளி ம் இலாபத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டார்கள். 
இலாபத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  அைமதியாக 
இ க்கும் ேதாட்டக் கம்பனிகள், நட்டம் ஏற்ப ம்ேபா  மட் ம் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு விரல் காண்பிப்பைத 
எங்களால் ஏற் க்ெகாள்ள யா . ெதாடர்ந் ம் எங்களால் 
ெபா த் க்ெகாண் க்க ம் யா . ஏதாவெதா  
வைகயிேல எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
சம்பள உயர்  கிைடக்க ேவண் ம். எதிர்வ ம் ஓாி  
நாட்களில் அ பற்றிய  எங்க க்குத் ெதாிய 
ேவண் ெமன்  மிக ம் வ த்திக் கூ கின்ேறன்.  

වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් දක්වන උනන්දුව සම්බන්ධව 
ගරු අගමැතිතුමාටත්, කම්කරු ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  2016 අය වැෙයන් ලැෙබන සහන වතුකරෙය් ජනතාවත් 
බුක්ති විඳින්න ඕනෑ; අපිත් බුක්ති විඳින්න ඕනෑ. ඒකට ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් ආශීර්වාදය අපට අවශ්යයි. වතු හාම්පුතුන්ෙග් 
සංගමය ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි සම්බන්ධව තවමත් 
එහාට ෙමහාට අදිමින් ඉන්නවා. අෙප් කම්කරු ඇමතිතුමා ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් සමඟ එකතු වී, එතුමන්ලාෙග් ආශීර්වාදෙයන් 
ෙම් වතු ෙකොම්පැනිවල අයට නිෙයෝගයක් ෙදන්න ඕනෑ. ලාභ 
ලබන විට නිශ්ශබ්දව සිටි වතු ෙකොම්පැනිවල අය, පාඩු විඳින විට 
ෙම් වතුකරෙය් අහිංසක කම්කරු ජනතාවෙගන් පළිගන්නවා. 
ඒකට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අය වැෙයන් සෑම 
අංශෙය්ම පඩි වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; සෑම අංශයකටම ආශීර්වාදය 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වතුකරෙය් ජනතාවටත් ඒ ආශීර්වාදය 
ලැෙබන්න ඕනෑ කියා අපි කියනවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ රුපියල් 
දහසක් ෙදන්න, ෙදදහසක් ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
සාධාරණ පඩි වැඩි කිරීමක් වතුකරෙය් ජනතාවට ෙදන්න 

කියලා මා නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා. අපට එය ඉල්ලන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වැඩිය තැනක් නැහැ. අපට විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා ගරු අගාමාත්යතුමා ගැන. ඒ නිසා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් සම්පූර්ණ ආශීර්වාදය අපට ලැෙබයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වතුකරෙය් ජනතාවත් ඒ සහනය බුක්ති 
විඳින්න ඕනෑ.  ඒ නිසා දහනව වැනිදා අය වැය තුන්වැනි වර කියවා 
සම්මත කිරීමට ෙපර, වහාම -හැකි ඉක්මනින්- වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න කියලා 
වතු හාම්පුතුන්ෙග් සංගමයට නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

මට කථා කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. நன்றி. வணக்கம்  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.32] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් අය 

වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම වැදගත්, ජන ජීවිතයට 
විශාල වශෙයන් බලපාන අමාත්යාංශ ෙදකක් සාකච්ඡාවට ගන්නා 
ෙව්ලාෙව් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා . 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යාංශය ගැන වචන කිහිපයක් පළමුව සඳහන් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් රත්නපුර දිස්තික්කය විශාල 
වශෙයන් වැස්ස තිෙබන දිස්තික්කයක්. නමුත්, එහි විශාල 
වශෙයන් පානීය ජල හිඟයක් තිෙබනවා. පානීය ජල හිඟය 
කියන්ෙන්, පිරිසිදු ජලය නැතිකම තිෙබනවා. සමහර පෙද්ශවලට 
ජලය ඇත්ෙත්ම නැහැ. ජලය ෙගන යන්නට, එෙහම නැතිනම් ජල 
සැපයීම් මාර්ග හරහා ෙගන යන්නටත් ඉඩක් නැති පෙද්ශ 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ, 
දීර්ඝ කාලයක් රත්නපුර නගරයට ෙම් ජල හිඟය බලපා තිෙබන 
බව. රත්නපුර නගරයට අද ජලය සපයන්ෙන් දවෙසේ පැය 
විසිහතෙරන් පැය කිහිපයක් පමණයි. ෙම් පශ්නය දිගින් දිගටම 
පැවතුණත්, පසු ගිය කාලෙය් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා ජල 
ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න. රුපියල් මිලියන 11,000ක පමණ 
වියදමින් අපට ඒක ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් ආරම්භ 
කළ ජල ව්යාපෘතිෙය් පළමුවැනි අදියර ෙම් වන විට අවසාන ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ජලය පිරිසිදු කිරීෙම් ස්ථාන ඉදි කරලා, 
කාර්යාල පහසුකම් ලැෙබන ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර අවසාන ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙදවැනි අදියර වශෙයන් ඒ ගම්වලට ජලය 
සැපයීම සඳහා පහසුකම් සැලැස්වීම; විධිවිධාන සැලැස්වීම කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව මම ගරු ඇමතිතුමා සමඟ 
කීපවරක්ම කථා කළා. මම හිතනවා එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වයි කියලා.  

එයට ෙහේතුව, රත්නපුර නගරය පමණක් ෙනොෙවයි, දකුණට 
ෙලල්ෙලෝපිටිය දක්වා තිරිවානාකැටිය වැනි පෙද්ශවලට, 
ෙදොඩම්ෙප් පෙද්ශයත් පසු කර කිරිඇල්ල අසලටම, ඒ වාෙග්ම 
කුරුවිට, පුස්සැල්ල වැනි පෙද්ශ යනාදී කුඩා නගර කිහිපයකුත් 
ආවරණය වන විධියට ජල ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්නට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා.  දශක ගණනක් තමන් මුහුණ දුන් ජල 
පශ්නයට විසඳුමක් ජනතාව ෙම් ජල ව්යාපෘතිෙයන් 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ව්යාපෘතියට විශාල වශෙයන් ජලය 
ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කළු ග ෙඟන්. කළු ග ෙඟන් 
ලබා ගන්නා ජලය පිරිසිදු කර රත්නපුර මහාෙරෝග්යශාලාවටත්, 
නගරයටත්, නගරෙය් තදාසන්න පෙද්ශවලටත් ලබා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙදවැනි අදියර කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අවශ්ය මූල්ය පහසුකම් ලබා ෙගන ෙම් ව්යාපෘතිය 
අඛණ්ඩව කියාත්මක කරන ෙලස මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

දැනට රත්නපුර, ෙකොෙළොන්න, බලංෙගොඩ යන පෙද්ශවල ජල 
ෙයෝජනා කම ෙදකක් කියාත්මක ෙවනවා. පසු ගිය දවසව්ල ඒ ජල 
ෙයෝජනා කම ෙදක සම්බන්ධව මම නිලධාරි මහත්වරු සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. ඒ අය කිව්වා, "ඒ ව්යාපෘති ෙදකටම දැනට ඉතිරි 
වැඩ කරෙගන යන්න අවශ්ය මුදල්වලින් මිලියන 300ක් බැගින් 

තවම තිෙබනවා. ඒ මුදල්වලින් වැඩ කරෙගන යනවා. නමුත්, ඒ 
හා සමානම මුදලක් -රුපියල් මිලියන 300 බැගින්- ඉදිරි 
වැඩකටයුතු අවසාන කරන්නටත් ෙම් ව්යාපෘති ෙදක සඳහා 
අවශ්යයි" කියලා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය මා ෙම් 
සඳහා විෙශේෂෙයන් ෙයොමු කරවනවා. ඒ කාරණෙය්දී මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා 
ෙකොෙළොන්නට යාබදව තිෙබන ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙයන් ෙම් 
ජලය ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශයටත් හරවලා ෙගෙනන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොෙළොන්නට අයත් සමහර පෙද්ශවලින් විෙරෝධතාවක් 
තිබුණා, "ෙකොෙළොන්ෙන වතුර ෙදනවා නම්, කරුණාකරලා 
ඉස්ෙසල්ලා අපට දීලා, ඊට පස්ෙසේ ඇඹිලිපිටියට ෙදන්න" කියලා. 
ජල උල්පත්වල, නැත්නම් ජලය සැපයීම සඳහා තිෙබන සීමා නිසා 
ජලය ෙබදා හැරීෙම්දී ෙම් වාෙග් යම් යම් පශ්න පැන නඟිනවා. 

වැලිෙගෙපොල පෙද්ශයටත් විශාල ජල පශ්නයක් තිෙබනවා. 
වැලිෙගෙපොල කියන්ෙන් විශාල පෙද්ශයක්. බලංෙගොඩ ජල 
ව්යාපෘතිෙයන් බලංෙගොඩ පෙද්ශයට ජලය සපයලා, වැලිෙගෙපොල 
පෙද්ශයටත් ජලය සපයන්නට කියලා ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. 
බලංෙගොඩ ජල ව්යාපෘතිය වැලිෙගෙපොල දක්වා දීර්ඝ කරන්න 
කියලා මම දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම  ඉල්ලුවා. ඒ ඉල්ලීම ඉෂ්ට 
කරනවා කියලා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන අමාත්යවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඒ ජල මාර්ගය වැලිෙගෙපොල දක්වා දීර්ඝ 
ෙනොකළෙහොත් වැලිෙගෙපොල ජනතාවට ජලය ගන්න ෙවන 
මාර්ගයක් නැහැ. ෙම් කරුණු ගැන විෙශේෂෙයන් මම ගරු 
ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන කථා කරන 
ෙකොට, මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ අෙප් මුළු 
ආසියාෙවන්ම සියයට 30ක් පමණ ජනතාව නාගරික පෙද්ශවල 
ජීවත්වන බව. දැනට තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 2030වන 
ෙකොට සියයට 50ක් නාගරික පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන්න බලනවා. 
ෙමොකද, හුඟ ෙදෙනක් නාගරික පෙද්ශවල තිෙබන පහසුකම් 
නිසා, -ළමයින්ට පාසල්, මාර්ග පහසුකම්- අද නාගරික 
පෙද්ශවලට සංකමණය ෙවන්න බලනවා. නාගරික පෙද්ශවල 
ජනතාව වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න ඒ අය සඳහා සපයන යටිතල 
පහසුකම් වැඩි වන්නත් ඕනෑ. මම හිතන හැටියට නාගරික 
පෙද්ශවල අවශ්යතාව අනුව යටිතල පහසුකම් සැපයීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අපට තවම ඇත්ෙත් නැහැ. යම් යම් තැන්වල යම් යම් 
පමාණයකට යටිතල පහසුකම් සැපයුවත් ඒ සපයන යටිතල 
පහසුකම් පමාණවත් නැහැ. 

මම විෙශේෂෙයන්ම නැවත මතක් කරන්න ඕනෑ, රත්නපුර, 
පැල්මඩුල්ල, කහවත්ත හා කුරුවිට වාෙග් නගර විශාල වශෙයන් 
දියුණු කළ යුතු නගර බව. අද විශාල ජනගහනයක් ඉන්න, විශාල 
රථ වාහන සංඛ්යාවක් ගමන් කරන පෙද්ශ බවට ඒවා පත් ෙවලා. 
පසු ගිය කාලෙය් අපි කුරුවිට නගරය සංවර්ධනය කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව ෙදපැත්ෙත්ම තිබුණු කඩ කඩලා, 
ෙගොඩනැඟිලි කඩලා පාර පළල් කරන්න සැලසුම් කළා. නමුත්, ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ දැන් නතර ෙවලා තිෙබනවා. කුරුවිට කියන්ෙන් 
අවිස්සාෙව්ල්ලත්, රත්නපුරත් අතර තිෙබන පධාන නගරයක්. 
විශාල ජනකායක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අතුරු මාර්ග ගණනාවක් 
සම්බන්ධ වන මාර්ගයක්. ඒ ගැන කටයුතු කරන්නය කියලා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  

කහවත්ත, පැල්මඩුල්ල වැනි පෙද්ශ මැණික් සම්පත තිෙබන 
පෙද්ශ. පිටස්තර පෙද්ශවලින් මිනිසුන් හුඟක් එනවා. සමහර විට 
විෙද්ශිකෙයෝ පවා එනවා. රත්නපුරයට වාෙග්ම, පැල්මඩුල්ල හා 
කහවත්ත වාෙග් පෙද්ශවලටත් මැණික් මිලයට ගන්න එනවා. 
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නමුත්, මාර්ග තදබදයත්, අවශ්ය අෙනකුත් පහසුකම් නැති නිසාත් 
ඒ අයට ෙනොෙයක් අපහසුතාවලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැනත් විෙශේෂෙයන් සලකා බලා ෙම් නගර දියුණු 
කිරීමට, සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. ජල පශ්නය විසඳීම වාෙග්ම ෙම් ගැනත් 
කටයුතු කරන්න අවශ්යයයි. 

ඊළඟට, මා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ගැන කථා කළ 
යුතුයි. අෙප් ගම්බද ජනතාව ඒ අයෙග් වහල අලුත්වැඩියා කරන්න, 
එෙහම නැත්නම් ඒ අයට අවශ්ය වැසිකිළියක් හදා ගන්න අෙපන් 
පහසුකම් ඉල්ලනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාටත් ෙම් කාරණය මතක් 
කළා.  ෙම් පහසුකම් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා නිවාස 
අධිකාරිෙයන් තමයි ලබා  ගන්න ඕනෑ. ගම්වල ඉන්න දුප්පත් 
ජනතාව තමුන්ෙග් වහලට ටකරම් 12ක්, 15ක් ෙහෝ 20ක් ඉල්ලන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ගම්වල සියයට 50කට විතර ෙගදර වැසිකිළි 
නැහැ. ඒවා සකස් කර ගන්න සිෙමන්ති ටිකක්, වැසිකිළියට අවශ්ය 
ෙපෝච්චියක්, ඒවාෙග්ම වහලට ෙසවිල්ලක් සැපයීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබන්නට ඕනෑ. මම අද දින 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් කාරණය මතක් කෙළේ අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නයි. එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා නිවාස අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමා ලව්වා ෙම් කටයුතු කරන බවට. ඒ සම්බන්ධව 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
[பி.ப. 2.40] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் 
நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு 
ெதாடர்பாக ம் இடம்ெப கின்ற விவாதத்தில் க த் க்கூற 
எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு 
நன்றிையக் கூறிக்ெகாண்  என் ைடய உைரைய 
ஆரம்பிக்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
தங்கள  கள் அழிந்த நிைலயில் பல்ேவ  கஷ்டங்கைள 
அ பவித்  வ கிறார்கள். ஆகேவ, டைமப் த் 
திட்டங்க டாக கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  விேசடமாக 
வடக்கு, கிழக்குக்கு ன் ாிைம அளிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்  நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் த ல் வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.   

2011ஆம் ஆண்  ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கேளா  
நான் இந்தியா ெசன்றி ந்தேபா , அன்றி ந்த இந்திய நிதி 
அைமச்சர் சிதம்பரம் அவர்க ட ம் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங் 
அவர்க ட ம் கலந் ைரயா யதற்கிணங்க, எங்க க்கு 50 
ஆயிரம் கைளக் கட் த்த வதற்கு அவர்கள் 
இணங்கியி ந்தார்கள். அந்த 50 ஆயிரம் கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், வடக்கில் கிட்டத்தட்ட 96 தமான 

கள் நிைற  ெபற் ள்ளன. இ ந்தேபாதி ம் அதில் சில 
சில பிரச்சிைனக ம் இ க்கின்றன.  வழங்குவதற்குப் 
பயனாளிகள் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ைறயி ம் சில 
குைறபா கள் நில வதாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமி ந்  
அபிப்பிராயங்கள் வ கின்றன. ஆனப யால் வரவி க்கின்ற 
காலங்களில் அவர்களின் க த் க்க க்கும் க்கியத் வம் 
ெகா த் ச் ெசயற்ப வேதா , ன் ாிைம அ ப்பைடயில் 
பயனாளிகைளத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் மன்னார் 
மாவட்டத் க்கு கிட்டத்தட்ட 20 ஆயிரம் கைள 
ஒ க்குவதாக நிதியைமச்சர் அவர்கள் ெதாிவித் ள்ளார். 
அதைன வரேவற்கின்ற அேதேநரம், மன்னாாில் மாத்திரமன்றி 
வடக்கு, கிழக்கின் ஏைனய பிரேதசங்களி ம் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகம் இ க்கின்றப யினால் 20 
ஆயிரம் க க்கு ேமலதிகமாக ஏைனய பிரேதசங்க க்கும் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என் ம் நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைகயின் ஏைனய மாகாணங்கைளவிட 
இந்த இ  மாகாணங்க ம் த்தத்தால் மிக அதிகமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டப யால் அங்குள்ள மக்க க்கு இன் ம் 
ேமலதிகமாக ஒ க்கப்பட ேவண் ம்; ன் ாிைம 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம். இன்  யாழ். மாவட்டத்தில் 
மாத்திரம் நலன் ாி நிைலயங்களில் 4,000க்கு ேமற்பட்ட 
கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன. அந்தவைகயில், இந்தப் திய வர  
ெசல த் திட்டத்தில் அந்த நலன் ாி நிைலயங்களில் 
நீண்டகாலமாக - 25 வ டங்க க்கு ேமலாக - 
இ க்கின்றவர்க க்கு ன் ாிைம ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 

அேதேபால, த்த காலங்களில் இந்தியா க்குப் 
லம்ெபயர்ந்  ெசன்ற பல ற் க்கணக்கான 

கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த கிட்டத்தட்ட ஓாிலட்சம் ேபர் 
இ க்கின்றனர். அவர்கள் மீண் ம் நா  தி ம்பக்கூ ய 
வைகயில் அவர்க க்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தக்கூ யதாக 
இந்தத் திட்டங்க ம் அ கு ைறக ம் இ க்க ேவண் ம். 
அவர்க க்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த் ம்வைகயில் ட் த் 
திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டால் அதன் லமாக அவர்கள  
வாழ்வாதாரம் பா காக்கப்ப ம். அவர்கள  
வாழ்வாதாரத் க்கு உத்தரவாதம் ெகா க்கப்பட்டால் 
நிச்சயமாக அவர்கள் நா  தி ம் வார்கள் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, can I make a comment? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I have only 10 minutes. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
I will make a very quick comment. You mentioned in 

your speech regarding the procedures adopted in 
choosing recipients for the 50,000 housing programme. 
You will have to take this issue up with the Ministry of 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs 
because it is under that Ministry that this Programme is 
implemented. While the National Housing Development 
Authority has a monitoring role, the main Line Ministry 
concerned is the Hon. D.M. Swaminathan’s Ministry. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. Thank you, Hon. Minister.  

அைதவிட, ஏற்ெகனேவ கள் அைமத் க் 
ெகா க்கப்பட்  மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்ட 
கு ம்பங்க க்கும் சில குைறபா கள் இ க்கின்றன. 
அைவ ம் ஆராயப்படேவண் ம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அ த் , நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு 
ெதாடர்பாக ம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிடலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் ற ப் ஹக்கீம் 
அவர்கள் யாழ். மாவட்டத் க்கான சுத்தமான கு நீர் 
ெதாடர்பாக ஒ  க்கியமான விடயத்ைதக் குறிப்பிட் ந்தார். 
ஆனால், இன்  யாழ். மாவட்ட மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
சுத்தமான கு நீ க்கு மிக ம் அவதிப்ப கின்றார்கள். அங்கு 
மைழநீைரச் ேசகாிக்கக்கூ ய வைகயிலான திட்டங்கள் 
ேபாதியள  இல்ைல. அைதவிட, நிலத்த நீர் ேமாசமாகப் 
பாதிப்பைடந்  வ கின்ற . அதற்குப் பல காரணங்கள் 
இ க்கின்றன. நான் அைமச்சரைவயில் இ ந்த காலத்தில் 
நிலத்த  நீர் மாசைடந்ததாக  அந்த மக்களால் பல 

ைறப்பா கள் ெசய்யப்பட்டதன் காரணமாக ஒ  விேசட 
committee ஒன்  அைமக்கப்பட் , அந்தக் committeeயின் 
சிபாாிசுகைளச் சார்ந்  அைமச்சரைவப் பத்திரம் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்ட . அதன்பின் அைமச்சரைவயில் அதி யர் 
கு ெவான்  அைமக்கப்பட்டதன் பிரகாரம், அந்தக் கு  
அ பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்தி ந்த . 
ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்தால் அதன் ெதாடர் நடவ க்ைக 
நி த்தப்பட் விட்ட . அதற்குப் பிறகு வட மாகாண சைப ம் 
கு க்கைள அைமத் ப் பல ஆய் கைள ேமற்ெகாண்  ஓர் 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்தி ந்த . அந்த மாகாண 
சைபயிேலேய அந்த அறிக்ைக குழப்பத் க்குாிய, 
ஏற் ைடயதற்றதாக இ க்கின்ற . ஆனப யால், மத்திய 
அரசாங்கம் அைத மீண் ம் க த்திெல த்  
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
நான் இன் ம் ஓாி  நாட்களில் அைதப்பற்றி நிைலயியற் 
கட்டைளச் சட்டம் 23(2)இன்கீழ் ேகள்வி எ ப்ப 
இ க்கின்ேறன். அப்ெபா , அ  ெதாடர்பில் விபரமாக 
அறிந் ெகாள்ளலாம் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால், இரைணம  கு நீர்த் திட்டமான  ஓர் 
அ ைமயான திட்டம். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக சில 
அரசியல் தைலயீ கள் காரணமாக அத்திட்டம் 
இைடநி த்தப்பட் க்கின்ற  - குழப்பப்பட் க்கின்ற . 
ஒளைவயார், "வரப் யர நீர் உய ம், நீர் உயர ெநல் உய ம், 
ெநல் உயரக் கு  உய ம்..." என்  பா யி க்கிறார். 
அப்ெபா  அத்திட்டத் க்காக கிட்டத்தட்ட 164 மில் யன் 
ெடாலர் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ந்த . அைத நாங்கள் 
பயன்ப த்தியி ந்தால், இரைணம க் குளத்தின் வரம் கைள 
உயர்த் வதி டாக அதிகள  நீைரச் ேசகாிக்க 

ந்தி க்கும். தற்ெபா , நாங்கள் ேமலதிக நீைர கட க்கு 
அ ப்பிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். திய திட்டத்தின்ப  உவர் 
நீைர நன்னீராக மாற் வதற்கு 250 மில் யன் ெடாலர் 
ெசலவாகும் என் ம் அதற்கான யற்சிகளில் 
ஈ பட் ப்பதாக ம் அதன் ெசல  அதிகப்ப யாக இ க்கும் 
என் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூறியி க்கின்றார். 
ஆனால், தற்ெபா  அவர்கள் அதற்கான நீைர 
எப்பகுதியி ந்  எ க்கலாம் என்  ேயாசித்  வ கின்றனர். 
ஏற்ெகனேவ, திட்டமிட்ட இடத்தில் மக்கள் தங்க ைடய 
கடற்ெறாழி க்கு இத்திட்டமான  ஆபத்தாக அைமயலாம் 
எனக்க தி, அதற்கு எதிர்ப் க்காட்  வ கின்றார்கள். 
இதனால், இத்திட்ட ம் இ பறி நிைலயில் உள்ள . 
எனேவதான், நான் இரைணம  நீர் வழங்கல் திட்டத்ைத 
நிைறேவற்ற மாக இ ந்தால் மிக ம் சிறப்பாக 
இ க்குெமன்  க கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
இரைணம த் திட்டம் ெதாடர்பில் வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 
எல்லாப் பிரதிநிதிக ம் ஒன் ேசர்ந்  ஒ மித்த க த்ைத 
அரசாங்கத் க்குச் ெசான்னால், அத்திட்டத்ைத 

நைட ைறப்ப த்த ம். அ மாத்திரமல்ல, அதற்கு ஒ  
நிரந்தரத் தீர்வாக நாங்கள் க கங்ைகயி ந் கூட நீைரத் 
தி ப்பலாம். ஆனால், அதற்குக் ெகாஞ்சக் காலம் எ க்கும். 
அைத ம் க த்திெல த் , இரைணம  நீர் வழங்கல் திட்டம் 
ெதாடர்பில் கூ ய கவனத்ைதச் ெச த் மா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Please give me one more minute. 

அைதவிட, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பில் அங்கம் 
வகிக்கும் கட்சிகளின் ஒ  சில தைலவர்கள், தாங்கள் 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற க்கிய 

ள்ளிகேளா  அன்  இரகசியமாகப் பல விடயங்கைளப் 
ேபசி, அவற்றில் இணக்கம் காணப்பட்டதன் விைளவாகத்தான் 
தாங்கள் திய அரசாங்கத்ைத ஏற்ப த்தியதாகச் 
ெசால் வந்தார்கள். ஆனால், அவர்கள் அரசாங்கமான  
தங்கேளா  இணக்கம் காணப்பட்ட விடயங்கைளச் 
ெசயற்ப த்தவில்ைல; ஏமாற்றி வ கிற ; இ த்த த்  
வ கின்ற  என்ெறல்லாம் தற்ெபா  ெசால் கின்றார்கள். 
இ  ஒ பக்கக் க த்தாகத்தான் இ க்கின்ற . 
ஆனப யினால், நல் ணக்கத்ைத  வி ம் கின்ற இந்த அரசு, 
தங்களால் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின டன் 
எைதப்பற்றிப் ேபசப்பட்டெதன் ம் எவற்றில் இணக்கப்பா  
காணப்பட்ட  என் ம் ெவளியி மா  ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 2.51] 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 

ෙදකක් වන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයත්, නගර සැලසුම් හා 
ජල සම්පාදන අමාත්යාංශයත් පිළිබඳව තමයි අද දිනෙය් සාකච්ඡා 
ෙවන්ෙන්. ෙම් අමාත්යාංශ ෙදකම අෙප් ජනතාවට බලපාන 
වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක්. විෙශේෂෙයන්ම නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය මඟින් පසු ගිය වසර තුළ විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කියාත්මක වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. නිවාස 50,000 වැඩසටහන, 
නිවාස පිළිසකර කිරීෙම් කපරාරු වැඩසටහන දැනට කියාත්මක 
ෙවනවා. අපි ඒ සඳහා සිෙමන්ති ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ආදර්ශ 
ගම්මාන වැඩසටහන, නිවාස හිමිකම සඳහා ඔප්පු ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන, සම්පත් ෙසවණ නිවාස වැඩසටහන කියන 
වැඩසටහන් දැනට කියාත්මක ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අපි 
ඉතා සතුටට පත් වනවා. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ගැන 
කථා කරද්දී අපට හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
අමතක කරන්න බැහැ. එතුමා 1977 වර්ෂෙය් ෙමම අමාත්යාංශය 
බාර අරෙගන, ස්ථිර නිවාස නැති ජනතාවට නිවාස ලබා දීම සඳහා 
උදාගම් සංකල්පය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම  වසරින් වසර නිවාස 
ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් රෙට් කියාත්මක 
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කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා ජනතාව තුළ ආකල්පමය 
ෙවනසක් ඇති කළා. අපට ස්ථිර නිවසක් අවශ්යයි කියන ෙහොඳ 
හැඟීමක් එතුමා ජනතාව තුළ ඇති කළා. ඒ නිසා අපට නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ගැන කථා කිරීෙම්දී රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා අමතක කරන්න බැහැ. එතුමාෙග් අමාත්යාංශය වූ පළාත් 
පාලන, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරෙයකු හැටියට මෙග් පියාත් කටයුතු කළ නිසා මම 
දන්නවා, ඒ යුගෙය් නිවාස දස ලක්ෂයක් හදන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණු බව.   

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා එවකට කියාත්මක 
කළ උදාගම් වැඩසටහන තුළින් ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න 
තිබුණු උද්ෙයෝගිමත් බව පසු ගිය වසර ගණනාව තුළ සාර්ථකව 
කියාත්මක ෙවනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. නමුත් අෙප් ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් වර්තමාන යහ පාලන රජය තුළින් නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය හරහා ජනතාව ෙග් දැෙවන පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන 
නිවාස පශ්නයට  විසඳුම් ලබා දීෙගන යනවා. ඒ ගැන අපි ඉතාම 
සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට 
නිවසක් හදා ගන්න ගියාම අමාරුකම් ගණනාවක් මතු ෙවනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ - සිෙමන් ති ෙකොට්ට ටිකක් ලබා 
දීලා ෙහෝ - ඒ සඳහා සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා නම් එය ඉතාම 
වැදගත්. අද සමහර උදවිය අෙපන් ෙලොකු ෙද්වල් ඉල්ලන්ෙන් 
නැහැ. වහල ෙසවිලි කර ගන්න ෙසවිලි තහඩු ටිකක් ඉල්ලනවා. 
ෙම් තත්ත්වෙය් පසු වන විශාල පිරිසක් අද අෙප් රට තුළ ඉන්නවා. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නයට ස්ථිර විසඳුම් ලබා දුන්ෙන් 
නැති නිසා ෙම් නිවාස පශ්නය අෙප් රෙට් උග පශ්නයක් බවට අද 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. හැම ගමකම අද ස්ථිර නිවාස නැති පිරිසක් 
ඉන්නවා.  

අපි පාෙද්ශීය මට්ටමින්, ගම් මට්ටමින් ගණන් හදලා 
බැලුෙවොත් මම නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් අද 
ස්ථිර නිවාස  නැති විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා එදා ෙපේමදාස 
මැතිතුමා නවත්වපු තැනින් පටන්ෙගන, නිවසක් නැති අසරණ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න වර්තමාන 
අමාත්ය සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට පුළුවන් ෙවයි කියා මම 
හිතනවා.  

ෙම් වර්ෂය ආරම්භෙය් සිටම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
250කට, 300කට ආසන්න   පිරිසකට  නිවාස ණය හා ආධාර ලබා 
ෙදන්න ෙම් වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සිෙමන්ති ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත්, අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදෙක්ම විශාල පිරිසකට ෙම් වන විට  ඒ අවස්ථාව 
ලබාදී තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ඉල්ලීම විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඉල්ලීම් කරන අය ෙගොඩාක් ඉන්නවා. ඉදිරි කාලෙය්දී 
ඒ අයටත්  අවස්ථාව ලබාෙදන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
නිවාස ගම්මාන වැඩසටහන සඳහා විෙශේෂෙයන්ම මාවතගම සහ 
මල්ලවපිටිය කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙකන් ෙම් 
වන විට ඉඩම් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැෙබයි කියා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නිවාස වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන්  
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙයන් වර්තමානෙය් කියාත්මක 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ගැන අප සතුටට පත් වනවාය කියන 
කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්යාංශ ෙය් වැය ශීර්ෂ 
ගැනත් අද සාකච්ඡා ෙවනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාට මම 
ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. ගලෙගදර-මාවතගම ජල 
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් අප ෙම් වන විටත් සැලසුම් සකස් කර 

තිෙබනවා ෙම්ක ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක්. ෙමම 
ව්යාපෘතිෙයන් ගලෙගදර සහ මාවතගම පෙද්ශවල 5,000ක් පමණ 
වන ජනතාවට ෙසේවාව සැපෙයනවා. මාවතගම ආ ෙයෝජන 
කලාපයට විතරක් දිනකට ජලය ඝනමීටර් 500ක අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. ඒ ආෙයෝජනය කලාපය ඉස්සරහට ෙගන යාම සඳහා 
එය අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාවතගම, පිලැස්ස, 
පරගහෙදනිය සහ ගලෙගදර පෙද්ශවල ජීවත් වන 33,000කට 
වැඩි ජනතාවකට ෙමම ජල ව්යාපෘතිෙයන් වාසියක් ලැෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයට ජල පහසුකම් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය 
නැවත ආරම්භ කරන්න කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කුමක් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා අද ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය් වැඩකටයුතු පස්සට ගිහින් තිෙබනවා නම් 35,000ක්, 
40,000ක් පමණ වන ජනතාවකට ෙසේවයක් සැලෙසන, 
ආ ෙයෝජන කලාපයට විතරක් ඝනමීටර් 500ක පමණ ජල 
අවශ්යතාවක් සපයන්නට පුළුවන්කම තිෙබන ෙමම ජල 
ව්යාපෘතිය සඳහා ඔබතුමාෙග් කඩිනම් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙතෝරයාය ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කමය ගැනත් මා කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් වන විට ෙමම ජල ෙයෝජනා කමෙයන් පවුල් 3,250කට 
පමණ සහනයක් ලැෙබනවා. ඒ කාරණයත් මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඊළඟ එක, ඉබ්බාගමුව ජල 
ෙයෝජනා කමය. ෙම් වන විට එහි වැඩ ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ 
වැඩකටයුතු සියයට 50ක් පමණ ඉස්සරහට ගිහින් තිෙබනවා. 
ඉබ්බාගමුව කියන්ෙන් විශාල වශෙයන් නාගරීකරණයට ලක් 
ෙවලා තිෙබන පෙද්ශයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් 
ෙයෝජනා කමෙය් වැඩ කටයුතුත් කඩිනම් කරලා එම පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ඒ පහසුකම ලබාෙදයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශ ෙය්ත්, නගර සැලසුම් හා 
ජලසම්පාදන අමාත්යාංශෙය්ත් වැඩකටයුතු සාර්ථකව කරන්න ෙම් 
අමාත්යවරුන් ෙදපළටම ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 

[பி.ப. 2.59] 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் இன்ைறய 
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதில் நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த நாட் ன் ஏைழ மக்க க்காக 

தன் த ல் கைள அைமக்க ஆரம்பித்தவர் 
காலஞ்ெசன்ற ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்கள் ஆவார். அன்  
அவர் ல க்கல ேதாட்டத்திேல 30 கைளக் கட் க் 
ெகா த்தார். அ  அத்ேதா  நின் விட்ட ; யா ம் 

ன்ென த் ச் ெசல்லவில்ைல. இ ந்தா ம்கூட ேதாட்டப் 
பகுதி டைமப்ைபப் ெபா த்தவைரயில், இன்  7 
'ேபர்ச்'களில்  தனி  கட் வதாகக் கூ கின்றார்கள். 
கிட்டத்தட்ட 36 ஆயிரம் கள் கட்டப்பட் க்கின்றன. 
அேதேநரம் தனி கள் கட்டப்பட் க்கின்றன; மா  

கள் கட்டப்பட் க்கின்றன; இரட்ைட கள் 
கட்டப்பட் க்கின்றன. இப்ப க் கட்டப்பட்ட க க்கான 
மாதாந்தக் ெகா ப்பன  ேதாட்டக் கம்பனிகள் ஊடாக 
வங்கி லம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கு அ ப்பப்பட்  
வ கின்ற .    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.සී. අලවතුවල  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and THE HON. J.C. ALAWATHUWALA took the Chair. 

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
அப்ப க் கட்டப்பட்ட க க்கான குறித்த 

ெகா ப்பன கள் வங்கி லம் ெச த்தப்பட் ந்தா ம்கூட 
அைமச்சின் லம் அந்தக் காணி உாிைமையேயா ட்  
உாிைமையேயா ெபற் க் ெகா க்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
தய ெசய்  இந்த உாிைமைய வழங்குமா  நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இதற்கான 
ஏற்பா கைள நாங்கள் ெசய்தி ந்தேபாதி ம் ேதர்தல் காலம் 
வந்ததனால் அந்நடவ க்ைக நி த்தி ைவக்கப்பட்ட . 
இ ந்தேபாதி ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன  
தந்ைதயாைரப்ேபால் ெதாடர்ந் ம் ேசைவயாற் வார் என்  
நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
விளங்கவில்ைல!  

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Sir, there is no proper interpretation. The Hon. 

Minister is unable to understand what I am saying.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට හරියට පරිවර්තනය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  Hon. Member, 

can you say it in English?  
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Okay. Hon. Minister, I have been speaking about 

36,000 houses that have already been built in the estates. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
By whom? 

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
By the Government, through the NHDA.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Is it thirty-six thousand houses?  

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Yes, 36,000 houses. During the last regime, we were 

able to hand over the deeds to the estate workers, but 
unfortunately it was stopped due to the election 
campaign. However, Hon. Minister, I hope you will do it. 
The deeds need to be given to them because the money 
has already been paid by them to the NHDA. All dues 
from the Government have been paid to the Ministry.   

இப்ெபா ம்கூட இந்த அரசாங்கத்தினால் 200 மில் யன் 
பாய் பணம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த 200 மில் யன் 
பாயில்   கிட்டத்தட்ட    200    கள்தான்    கட்ட    ம்.  

For this year, the allocation for the housing in the Estate 
Sector is Rs. 200 million, by which we will be able to 
build only 200 houses. If we go at this rate, it will take 
another century to build all the houses in the plantation 
sector. Therefore, there must be some special 
arrangement to put up at least 5,000 houses per year for 
estate workers.  

We were able to talk to the Indian Government two 
years ago and we got an allocation to build 400 houses 
for the estate sector.  But unfortunately, for want of deeds 
it was delayed.  When the Indian Prime Minister, Hon. 
Narendra Modi came to Sri Lanka, we were able to talk 
to him and we asked him to expedite the matter. He said 
that he will be able to finish it and in addition, he said 
that they will be able to give some more houses to the 
estate sector.  

அ த்  சம்பள உயர்  சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 1992ஆம் ஆண்  கம்பனிக க்குத் 
ேதாட்டங்கைளப்  பாரம்ெகா த்த பிறகு – 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, can I reply to that?  

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Okay. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
I have just inquired from the relevant officials with 

regard to the handing over of deeds. The National 
Housing Development Authority is unable to provide the 
estate community with deeds because the land is owned 
by the said companies.  
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ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
But they have paid the money. Those lands belong to 

the LRC. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
But, the NHDA can provide deeds only as long as 

those lands belong to the NHDA. Can you understand, 
Hon. Member?  It has not been vested. 

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
But then you will have to speak to the LRC and get it 

done. Something has to be done. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Yes, something has to be done. 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Because they have already paid for the houses. 

Anyway, I will personally come and meet you.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
I recommend you to meet the Chairman of the NHDA 

and talk it over.  We can solve it.  
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Okay. Thank you very much.  

கம்பனிக க்குத் ேதாட்டங்கள் பாரம் ெகா க்கப்பட்ட 
பின்னர் கடந்த 1992ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் கூட்  
ஒப்பந்தத்தின் லம் ஒன் விட்ட ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கும் 
சம்பள உயர்ைவப் ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்ேறாம். அவ்வா  
ெபற் க்ெகா க்கும்ேபா  சில ேநரங்களில் கூட்  ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்தி வதற்குத் தாமதமாகும். 2011ஆம் ஆண்  
கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்க க்குப் பின்னர்தான் கூட்  ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட . அந்த ஆண்  தீபாவளி மாதத்தில் 6 
மாதங்க க்கான நி ைவப் பணம் ேதாட்ட மக்க க்குக்  
ெகா க்கப்பட்ட .   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
The Hon. Minister has taken a few minutes from my 

time. So, will you be able to give me a few more minutes, 
please? 

இந்த வ ட ம்கூட பல இைடஞ்சல்க க்கு மத்தியில் பல 
சுற் ப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் நைடெபற் ம் கம்பனிக்காரர்கள் 
ஒ  வைகயி ம் ஒத் வரவில்ைல. இ ந்தா ம், ெதாழில் 
அைமச்சர் அதில் தைலயிட்  அவர் லமாக 3 ைற 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்ட .  ேநற்  நைடெபற்ற 
ேபச்சுவார்த்ைதயில்கூட ஒ  ம் எட்டப்படவில்ைல. 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸப் ெபா த்தமட் ல், 
நாடற்றி ந்த மக்க க்குப் பிரஜா உாிைமையப் ெபற் க் 
ெகா க்க, வாக்குாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க, கல்வி 
உாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க என்  யற்சி ெசய்த 
ேநரத்தில் எந்த ஓர் உாிைமக்காக ம் ஒ  ெதாழிலாளியின  
உயிைரக்கூட மாய்க்க இடங்ெகா க்க வில்ைல. ஆனால், 
இங்கு சைபயிேல ஓர் உ ப்பினர் ஆதங்கத்ேதா  ேபசினார், 
இந்தச் சைபக்குச் சில ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக் 
கூட் வந்  தான் தீக்குளிக்கப்ேபாவதாக. அவாின் உயிைரக் 
காப்பாற்ற ேவண் ய கடைம ம் எங்க க்கி க்கின்ற .  
நான் அவ க்காக அ தாபப்ப  கிேறன். ஆனால், அவர் 
தீக்குளிக்கப் ேபாகிறார் என்பதற்காகக் கூட்  ஒப்பந்தம் 
ெசய்ய யா ;  சம்பள உயர் ப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த 

யா . இ ந்தா ம், எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் இந்தப் 
ேபச்சுவார்த்ைதைய நாங்கள் வி வதாக இல்ைல. 
கைடசிவைர இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைத லம் மக்க ைடய 
சம்பளத்ைத நாங்கள் நிச்சயம் ெபற் க்ெகா ப்ேபாம். ஆனால், 
இப்ேபா  சைபக்கு வந்தி க்கும் சில கத் க்குட் கள் 
எங்க க்குப் பாடம் ப ப்பித் க்ெகா க்கிறார்கள்.   

கூட்  ஒப்பந்தெமன்றால் என்ன? அதன் யதார்த்தத்ைதப் 
ாியாமல் ேபசுகிறார்கள். ஆகேவ, த ல் இவர்கள் 

அைதப்பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். சம்பர் மாதம் 
ஒப்பந்தம் ெசய்தா ம் ஏப்பிரல் மாதம் 1ஆம் திகதியி ந்  
நி ைவச் சம்பளம் ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்ேறாம்; இ  
இவர்க க்குத் ெதாியா . எனேவ, இவர்களில் பிைழயில்ைல. 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் இந்த மக்க க்கு 
உாிைமகைள வாங்கிக்ெகா க்க எவ்வளேவா 
பா பட் க்கிற . இவர்கள  பிரஜா உாிைம ெதாடர்பான 
விண்ணப்பப் பத்திரங்கைள நாேன என் ேதாளில் சுமந்  
கச்ேசாிக க்கு எ த் ச்ெசன்  அதிகாாிகளிடம் ைகெய த்  
வாங்கியி க்கின்ேறன். ஆனால், தற்ேபா  காங்கிரஸ் என்ன 
ெசய்தெதன்  ேகட்கிறார்கள். இந்தக் காங்கிரைஸப்பற்றி 
இவர்க க்கு என்ன ெதாி ம்?  ெதாியாதவர்கள் நாங்கள் 
வாங்கிக் ெகா த்த வாக்குாிைம லம் இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கின்றார்கள். எங்கள் இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் இங்கு வந்தி ப்பைதயிட்  எங்க க்கு    
மிக ம் மகிழ்ச்சி. ஆனால், இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரைஸக் குைறகூ வதன் லம் இவர்கள் 
வளர்ச்சியைடந் விடலாம் என்ற ேநாக்ேகா  இவர்கள் 
ேவைல ெசய்தார்கெளன்றால் அ த்த ைற இவர்கள் இங்கு 
வரக்கூ ய வாய்ப்ேப இல்லாமல் ேபாய்வி ம். சைபயிேல 
ேபசினா ம் சாி, பத்திாிைகயிேல ேபட்  ெகா த்தா ம் சாி, 
வாெனா யிேல ேபசினா ம் சாி இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ்மீ  குைறகூ வ தான் இவர்களின் ேவைல. இைத 
சில ேநரங்களில் நீங்க ம் அவதானித்தி க்கலாம். ஒ  

த்தகத்ைத எ த் ப்பார்த்தால் அதில் ன் ைர ம் 
ைர ம் இ க்கும். அேதேபால் மைலயகம் என்ற 

த்தகத்தில் ன் ைரயாக இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் இ க்கும். ைரயாக ஆ கன் ெதாண்டமான் 
அவர்கள் இ ப்பார். நீங்கள் இப்ப ப் ேபசிக் 
ெகாண்ேடயி ந்தால் மக்க ைடய பிரச்சிைன தீரா . 
எனேவ, உங்கைளத் ேதர்ந்ெத த்த ப்பிய மக்க க்குச் 
ேசைவ ெசய்ய ேவண் மானால், நீங்கள் அந்த மக்கைள 
அ கி, அவர்க ைடய பிரச்சிைனையக் ேகட்டறிந் , 
அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கான வழி ைறகைளக் கண்டறி ங்கள்! 
என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්නට ලැබුණ ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, රට වෙට්ම  
නිවාසවලට විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන බව. පුද්ගලයකුට, පවුලකට 
තම ඉඩම අයිති කර ගන්න එක, නිවස අයිති කර ගන්න එක 
සාමාන්ය ෙදයක්. හැම ෙකෙනක්ම ඒක බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ආච්චිට, සීයාට කරන්න බැරි වුණු ෙද් දැන් හුඟාක් අම්මලාටත් 
තාත්තලාටත් කරන්න බැරි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඊළඟ 
පරපුරටත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙද්මයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නව රජයට විශාල 
දර්ශනයක් තිෙබනවා. අෙප් රජෙය්  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙමොනවාද කළ යුත්ෙත්, අනාගතෙය් 
කරන්න යන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක ඒ දර්ශනය තුළින් 
ෙපන්වුවා. අෙප්  ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පාෙයෝගික ෙකෙනක්. ඒ 
නිසා  දින 100 ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් අපට අය වැයක් 
ෙනොතිබුණත් එතුමා ෙබොෙහොම ෙකටි වැඩ පිළිෙවළවල් කළා. 
ෙබොෙහොම පාෙයෝගික ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්. එක් ෙකෙනක් ගරු 
කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා. එතුමා හිටපු මහාමාර්ග ඇමති. දින 100 
ආණ්ඩුෙව්  වැඩ පිළිෙවළවල් ඉක්මනින් කර ෙගන යන්න එතුමාත් 
මුදල් ෙවන් කළා .  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාත් හැම ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයකටම 
මුදල් ෙවන් කළා. ඒ මුදල්වලින් අෙප් ඡන්ද ෙකොට්ඨාසවල නිවාස 
නඩත්තු කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 
ෙකටි කාලය තුළ දී නිවාස තිෙබන අයට නිවාස නඩත්තු කර 
ගන්න සිෙමන්ති ලබා ෙදන්නත් එතුමා කටයුතු කළා. ෙමොරටුෙව් 
ගිහිල්ලා මටත් ඒකට සහභාගි වන්න වාසනාව ලැබුණා. එක  
දිස්තික්කයක නිවාස 1000කට දුන්නා.  නව වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 
නිවාස 3000කට නැත්නම් එක ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයක - අපි ෙකොළඹ 
ගත්ෙතොත් - නිවාස 200කට 2016 වර්ෂෙය්දී සිෙමන්ති දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට කර ෙගන යන්නට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නමුත් ඇත්තටම 2012 ගත්ෙතොත් පසු ගිය රජය  නිවාස 
ඉදිකිරීම්වලට ෙවන් කෙළේ රුපියල් ෙකෝටි 220යි. 2013දී රුපියල් 
ෙකෝටි 380යි. 2014 වන විට රුපියල් ෙකෝටි 386යි. 2015 අෙප් 
ෙම් රජය ඇවිල්ලා තමයි රුපියල් ෙකෝටි 500කට වැඩි පමාණයක් 
ෙවන් කෙළේ. ඒ පමාණයම වෙග් තමයි 2016 අය වැය හරහාත් අපි 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය රජය නිවාස හැදීමට එතරම් 
පමුඛත්වයක් දීලා තිබුෙණ් නැහැ. අපි  2012, 2013, 2014 ෙවන් 
කළ මුදල බැලුෙවොත් රුපියල් ෙකෝටි 220යි, ෙකෝටි 380යි අතර 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  ෙනළුම් ෙපොකුණ වාෙග් කලා 
මධ්යස්ථානයක් ගත්ෙතොත්, ඒ එක කලා මධ්යස්ථානයකට ඒ අය 
රුපියල් ෙකෝටි 300ක් ෙවන් කළා. ඒ රුපියල්  ෙකෝටි 300න් 
සියයට 60ක් ආෙව් චීන රජෙය් ආධාරවලින්. ඉතිරි ෙකොටස ආෙව් 
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය හරහායි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන 

බැලුෙවොත් ඒකට රුපියල් ෙකෝටි 2900ක් වියදම් කළා. අපි ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. ආෙයෝජන කරන්න ඕනෑ. වාණිජ ෙද්වලට 
ආෙයෝජනය කරනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. වාණිජ ෙද්වලට 
ආෙයෝජනය කරනවා නම් වාණිජ පතිලාභයක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ 
පතිලාභ ෙනොලැබුණ එකට තමයි අපි විරුද්ධ. ඒ මුදල අපි නිවාස 
ඉදිකිරීම්වලට දැම්මා නම් අපට නිවාස 60,000ක් විතර 
ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

පසු ගිය රජය හදලා තිෙබන නිවාස ගණන ගත්ෙතොත් 
ෙබොෙහොම අල්පයි. ෙමොකද, ඒකට මූලිකත්වය දුන්ෙන් නැහැ.  
නමුත් ඒ අය කිව්ෙව් අපට විෙද්ශීය ආධාර ලැබුෙණොත් අපි ෙම් ෙද් 
කරනවා කියලා. දැන් ෙමතැනයි තිෙබන ෙවනස. අෙප් රජය 
ෙවනස්.  අපි නිවස අත්යවශ්ය ෙදයක් කියා තමයි හිතන්ෙන්.  
ෙමොකද, නිවසකින් බිරිඳ ආරක්ෂා ෙවනවා. නිවසකින් දරුවාට 
අධ්යාපනය කරන්න වටපිටාව හැෙදනවා.  ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් 
නිවෙසේ වැදගත්කම ගැන කථා කරන්ෙන්. අෙප් දිවංගත ජනාධිපති 
රණසිංහ ෙපේමදාස, ඔහු ෙම් ෙද් ෙහොඳට වටහා ගත්තා. ෙහොඳට 
වටහා ගත්තා.  දුප්පත් මිනිහාෙග් අවශ්යතාව වටහා ගත්තා.  නිවස 
අත්යවශ්යයි කියලා ඔහු වටහා ගත්තා. ඒක නිසා තමයි 
නිවාසවලට මුල් තැන දුන්ෙන්.  ඒක විෙද්ශිකයන්ෙග් වගකීමක් 
ෙනොෙවයි, ඒක අෙප් වගකීම කියලා ඔහු වටහා ගත්තා. අය වැය 
හරහා තමයි එදා නිවාස සෑදීමට මුදල් ෙවන් කෙළේ. විෙද්ශීය 
ආධාර හරහා ෙනොෙවයි.  ෙමොකද, ඒක අත්යවශ්ය කරුණක් නිසා.  
නමුත් පසු ගිය රජය ඒක කෙළේ නැහැ. අද මම පිළිගන්නවා අපි 
නිවාසවලට ෙවන් කර තිෙබන රුපියල් ෙකෝටි 500ත් මදි කියලා.  
අපට මීට වැඩිය විශාල මුදලක් අවශ්යයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
දර්ශනය ඉදිරියට ෙගනියන්න.  ෙම් දර්ශනෙය් සඳහන් කළා, එක 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට නිවාස 1,000ක් ෙගොඩ නඟන්න 
යනවාය කියලා. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් අවශ්යයි. ඉතින් ෙම් 
ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල මදියි කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
සිදු ෙවනවා.   

අපි දන්නවා, පසු ගිය රජය වගකීම ගත්ෙත් නැති නිසා තමයි 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  දුප්පතා ගැන හිතුෙව් නැහැ කියන කාරණය 
තමයි තිෙබන්ෙන්.  දුප්පතා ගැන හිතුවා කිව්වාම, සමෘද්ධිය ගැන 
තමයි හුඟක් ෙවලාවට කථා කරන්ෙන්. එෙහම කිව්වාම කෑ ෙකෝ 
ගහනවා.  අවුරුදු 10ක් සමෘද්ධිය තිබුණා.  නමුත් උද්ධමනය වැඩි 
ෙවනෙකොට ඒක වැඩි කෙළේ නැහැ. එතැන තමයි ගැටලුව, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්.  ඉතින් ජීවන වියදම වැඩි වුණා.  නමුත් ඒකට සරිලන 
විධියට ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.  

උද්ධමනය වැඩි ෙවනෙකොට නිවසක අයිතිය නැත්නම්, 
එතෙකොට නිවසට තිෙබන ෙගවීම වැඩි ෙවනවා. හුඟක් මිනිස්සු 
කුලියට ඉන්ෙන්.  එතෙකොට කුලී ෙගවීම් වැඩි ෙවනවා.  ඉතින් ෙම් 
නිසා තමයි අපි නිවාස ඉදි කිරීමට පමුඛත්වයක් ෙදන්න හදන්ෙන්. 
අපි වගකීම ගන්නවා.  අපි ෙම් වගකීම අනිත් අයට පවරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන් නිවාස සෑදීෙම් වගකීම ගන්නවා. අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අපි නිවාසවලට 
ආෙයෝජනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපි 
පිළිගන්නවා, රජය හරහා පමණක් ෙම්ක කරන්න බැහැ කියලා.  
ෙමොකද, ඉල්ලුම වැඩියි රජයට කරන්න පුළුවන් ෙද්ට වැඩිය.  
ඉතින් අපි තව තීරණ ෙදකක් අරෙගන තිෙබනවා.   

ෙනොවැම්බර් 05 ෙවනිදා ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරනෙකොට, ඒ පතිපත්ති පකාශෙය් ගරු අගමැතිතුමා 
සඳහන් කළා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් වැඩි පිරිසකට ඉඩමක 
අයිතිය නැහැ කියලා. නිවසක ෙනොෙවයි ඉඩමක අයිතියවත් නැහැ 
කියලා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම ඉඩමක අයිතිය තහවුරු කරනවා 
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කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ලක්ෂ 30කට සින්නක්කර ඔප්පු ෙදන්න අපි 
බැඳී සිටිනවා කියලා ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළා. මම සතුටුයි 
කියන්න ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී වුණත්,  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය හරහා මට අවස්ථාව ලැබුණා, ෙමොරටුෙව් නිවාස 
16ක් නැත්නම්, ඉඩම් 16ක් ලබා ෙදන්න.  එෙහම ලබා ෙදන්න තව 
ඉඩම් 300ක් තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන් සින්නක්කර ඔප්පු ලබා 
දීෙම් වැඩපිළිෙවළට ටිකක් කල් යයි.  ෙමොකද, ඉඩම් මනින්නට 
ඕනෑ, ඉඩෙම් අයිතිය තහවුරු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහොඳයි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට යනෙකොට ටිකක් කල් 

යයි.  නමුත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සිදු ෙවයි.  එතෙකොට නිවසක 
අයිතිය ලැබුෙණොත්, ඒ පවුලට රජෙයන්ම නිවස හදලා ෙදනකම්ම 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ.  ඒ පවුලට හදා ගන්න ඕනෑ නම්, ඒ නිවස හදා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ පවුලට බැංකුවකට ගිහින්,  බැංකුවකින් මුදලක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්.  බැංකුෙවන් ණය මුදලක් අරෙගන, නිවස 
ෙවනුවට ව්යාපාරයක් කරන්න ඕනෑ නම්, ඒකත් කරන්න පුළුවන්.  
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් නිවාස ෙගොඩ නැඟීෙම් බැංකු ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, HDFC  සහ SMIB කියන බැංකු.  මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, ඔහු බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා කියලා ෙම් බැංකු ෙදක ඒකාබද්ධ කරලා විශාල නිවාස ඉදි 
කිරීෙම් බැංකුවක් හදන්න.   

2016 වසෙර්දීම අප ෙම් බැංකු ෙදක ශක්තිමත් කරනවා. 
එතෙකොට අපි සින්නක්කර ඔප්පුව ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ පවුලකට නිවසක් ෙගොඩනඟන්න අවශ්ය නම් 
ෙම් බැංකු ෙදක හරහා අපි ඒ ණය මුදලත් ලබාෙදනවා. එවිට ඒ 
අයට ඉක්මනට ඒ අයෙග් නිවාස ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන්. 
විෙශේෂිත බැංකුවක්, ෙයොමුවක් සමඟ නිවාස ණය දීලා, ෙම් නිවාස 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අප කටයුතු කරනවා.  

අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙබොෙහොම පාෙයෝගික 
ඇමතිවරෙයක්. දර්ශනය විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ දර්ශනය හදන්න 
කල් යන නිසා, සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම නිවාස 1,000ක් 
ෙගොඩනඟන්න, සින්නක්කර ඔප්පු ලක්ෂ 30 ලබාෙදන්න කල් යන 
නිසා තමයි තාවකාලිකව නිවාස තිෙබන අයට -ඒවා හුඟක් ෙහොඳ 
නිවාස ෙනොෙවන්න පුළුවන්.-  ඒ නිවාස හදා ගන්නත්, එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් වාෙග් කියාදාමයක් ෙයොදාෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙව්ලාව අවසන් නිසා මම මීට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan.  You have 15 minutes. 

[பி.ப. 3.18] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் டைமப்  பற்றி ஒ  சில 
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். கடந்த 
காலங்களில் அரச ஊழியர்க க்கு  கட் வதற்காக 

டைமப்  அதிகாரசைபயினால் ஐந்  இலட்சம் பாய் 
இலகுகடன் அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட . தற்ெபா , 
அத்திட்டம் நி த்தப்பட் க்கின்ற . அத்திட்டத்ைத மீண் ம் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற அக்கடன் 
ெதாைகயில் ஒ  குறிப்பிட்ட தத்ைத மானியமாக வழங்கும் 
பட்சத்தில், அவர்கள் இன் ம் அதிகமாகப் பயனைடவார்கள் 
என்பைத நான் இந்தச் சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் ெபா ப் ேபாக்குவரத் க்குப் பயன்ப த் 
தப்ப கின்ற வாகனங்கள் மிக ம் பைழைம 
வாய்ந்தைவயாகேவ உள்ளன. எனேவ, அவற் க்குப் பதிலாக 

திய வாகனங்கைள எம  மாவட்டங்க க்குப் 
ெபற் த்த மா  நான் இந்த சைபயில் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சைரக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைப லம் 
எம  மக்க க்குப் பலவித அநீதிகள் 
இைழக்கப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  நீரான , 75 
கிேலாமீற்றர் ரத் க்கு அப்பா ள்ள பிரேதச மக்கைளச் 
ெசன்றைடகின்ற . ஆனால், அக்குளத்தி ந்  10 
கிேலாமீற்ற க்கு உட்பட்ட ரத்தி ள்ள உன்னிச்ைச, 
ஆயித்தியமைல, மகிழெவட் வான், ெநல் ர், 
நாிப் ல்ேதாட்டம், கர யனா  ேபான்ற கிராம மக்க க்கு 
அந்நீர் கிைடப்பதில்ைல. உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  10 
கிேலாமீற்றர்க க்கு உட்பட்ட கிராமங்களி ள்ள மக்க க்கு 
நீைர வழங்காமல், 75 கிேலாமீற்றர்க க்கு அப்பா ள்ள 
பிரேதச மக்க க்கு நீர் வழங்குவதாக இ ந்தால், இந்தக் 
கிராமங்களி ள்ள மக்கள் இலங்ைகப் பிரைஜகள் இல்ைலயா? 
என்  ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அவ்வாறில்லாவிட்டால் 
எதற்காக இந்தக் கிராமங்கைள நீங்கள் ஒ க்கி 
ைவக்கிறீர்கள்? என்பைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்தச் சைபயிேல ெதளி ப த்த ேவண் ம்.  அேதேநரத்தில், 
மிக விைரவாக இந்தக் கிராமங்க க்கும் நீர் விநிேயாகத்ைத 
வழங்குவதற்கு உங்க ைடய அைமச்சி டாக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

மன்னார் மாவட்டத்தில் ங்கன் கட் க்கைரக் 
குளத்தி ந் தான் தற்ேபா  நீர் விநிேயாகம் 
நைடெப கின்ற .  அதன் லம் எம  மாவட்டத்தின் 40 

தமான ேதைவையேய நிைறேவற்ற கின்ற .  
அதற்குேமல் அந்தக்குளத்தி ந்  நீைரப் ெபற யா .  
அதனால் மன்னார் மாவட்டம் வ மாக நீர் 
விநிேயாகிப்பதற்கு ஒ  திட்டத்ைத அ ல்ப த் வதற்குத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள . ஆனால், அ  எப்ேபா  
நைட ைறக்கு வ ெமன்ப  ேகள்விக்குறியாகேவ உள்ள . 
அதாவ , கல்லா  நீர் விநிேயாகத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்தினால்தான் மன்னாாி ள்ள அைனத் க் 
கிராமங்க க்கும் நீர் விநிேயாகம் ெசய்ய ம். இன்  ஒ  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

லீற்றர் மண்ெணண்ெணயின் விைல 49 பாய். ஆனால், ஒ  
லீற்றர் கு நீாின் விைல 50 பாய். அதாவ , 
மண்ெணண்ெணையவிட மக்கள் அதிக விைல ெகா த் க் 
கு நீைர வாங்கேவண் ள்ள . ஆகேவ, எம  மக்களின் 
வாழ்க்ைகச் ெசலைவக் குைறப்பதற்காகச் சகல 
கிராமங்க க்கும் கு நீர் விநிேயாகிக்கப்பட ேவண் ெமன்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இன்  பல கிராமங்களில் bowser லம்தான் நீர் 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற . அதற்கு அவர்கள் தங்களின் 
ெசாந்தப் பணத்ைதச் ெசலவழித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
கல்லா  நீர்த்ேதக்கத் திட்டம் என்ப  எம  மன்னார் 
மக்க க்கு மிக க்கியமான ஒ  திட்டமாகும். அதன் லமாக 
எம  அத்தியாவசிய நீர்த் ேதைவைய ற் தாக 
நிவர்த்திெசய்ய ம். எனேவ,   இத்திட்டத்ைத எவ்வள  
விைரவாக அ ல்ப த்த ேமா, அவ்வள  விைரவாக 
அ ல்ப த் ம்ப  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள நான் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். அத் டன்,  
இத்திட்டம் பல காலம் தாமதிக்குமாக இ ந்தால், ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் தற்கா கமாக ஆகக்குைறந்த  
10 tube wells - குழாய்க் கிண கைளயாவ  ேதாண்  எம  
மக்க க்கு - 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
கல்லா  நீர்த்ேதக்கத் திட்டம் சம்பந்தமாக அதி க்கின்ற 

ஒேரெயா  பிரச்சிைன என்னெவன்றால், மாாி காலத்தில் 
மாத்திரம் அதில் நீர் பாய்கின்ற காரணத்தால் அ சம்பந்தமான 
ஒ  மதிப்பீட்டறிக்ைகையச் சமர்ப்பிக்குமா  எங்க ைடய 
ெபாறியியலாளாிடம் நாங்கள் ேகாாியி க்கின்ேறாம். அந்த 
அறிக்ைக வந்த பிற்பா  அதற்கான நிதி தவிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ஏற்பா கைள நாங்கள் ெசய்யவி க் 
கின்ேறாம்.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி அைமச்சர் அவர்கேள! 

கல்லா  நீர்த்ேதக்கத் திட்டத்ைத நிைறேவற் வதற்கு 
ன்  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் ஆகக் 

குைறந்த   10 குழாய்க் கிண கேள ம் அைமக்க 
ேவண் ெமன்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் மீண் ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

எம  மாவட்டங்களி ள்ள உங்கள் அைமச்சின்கீழான 
திைணக்களங்களில் - அ   யாழ்ப்பாணமாக இ க்கலாம், 
கிளிெநாச்சியாக இ க்கலாம், வ னியாவாக இ க்கலாம், 

ல்ைலத்தீவாக இ க்கலாம், மன்னாராக இ க்கலாம் - 
ஏற்ப கின்ற ஆளணி ெவற்றிடங்கைள  எவ்வா  இனிவ ம் 
காலங்களில் நிரப்பப்ேபாகின்றீர்கள் என்பைத  ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த சைபக்குத் ெதளி ப த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், கடந்த 
காலங்களில் எம  மக்க க்கு ேவைலவாய்ப் கள் 

றக்கணிக்கப்பட்டன. எனேவ, உங்க ைடய திைணக் 
களத்தின்கீழ் எம  பிரேதசங்களில், அதாவ , வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம், உள்ள அரச ேசைவ பதவி ெவற்றிடங்கைள அந்த 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மக்களால் மாத்திரம் - அ  தமிழ் 

மக்களாக இ க்கலாம், ஸ் ம் மக்களாக இ க்கலாம், 
சிங்கள மக்களாக இ க்கலாம் - நிரப்ப நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ம் உங்களிடம் 
வி க்கின்ேறன்.   

உதாரணமாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில் ேவைலெசய்கின்ற பைழய ஊழியர்கள் 
ஒ சிலைரத் தவிர ஏைனய அைனத்  ஊழியர்க ம் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இதனால், அேத தகுதி ம் அேத 
வல்லைம ள்ள எம  மாவட்ட இைளஞர்கள், "ஏன் 
எங்க ைடய மாவட்டப் பட்டதாாிகைள ேவைலக்கு 
எ க்கமாட்டார்களா? மட்டக்களப்  மாவட்ட இைளஞர்கள் 
தான் மன்னாாில் ேவைல ெசய்ய ேவண் மா?" என்  
எங்களிடம் ேகட்கிறார்கள். நாங்கள் இனவாதம் ேபசவில்ைல. 
நீங்கள் உங்க க்குாிய அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற 
ெவற்றிடங்கைளச் சாியான ைறயில் நிரப்ப ேவண் ம். 
அதாவ , சிங்கள மக்க க்கும் தமிழ் மக்க க்கும் ஸ் ம் 
மக்க க்கும் உாிய இடத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம். கடந்த 
காலத்தில் ஸ் ம் மக்க க்கு  80 சத த நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன; வழங்கியைத இனிெயான் ம் ெசய்ய 

யா . இனி வழங்குகின்ற நியமனங்கைளப் பக்கச் 
சார்பில்லா  வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, தைலமன்னார் நீர் விநிேயாகத் திட்டம் 
ெதாடர்பான ஆவணங்கள் யா ம் உங்க ைடய பார்ைவக்கு 
எங்க ைடய மாவட்ட அதிகாாிகளால் அ ப்பப்பட் ள்ள . 
அைத ம் பாிசீ க்கும்ப  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සතුටු ෙවනවා 

කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු නිවාස නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයකුෙග් පුතයකු මුලසුන දරන ෙමොෙහොතකදී නිවාස හා 
ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව, එහි විෂය පථය පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා උදාගම් වැඩ පිළිෙවළ පටන්ගත්ෙත් ඓතිහාසික 
යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් උදාගම ගම්මානෙය් සියඹලා 
ගහ යට මූලික සාකච්ඡාව පවත්වලායි. ඉතාම අසරණ ජනතාවක් 
ෙවෙසන, ඇතුළු වන්න බැරි තරමට උළුවස්ස ෙපොඩි නිවාසවල 
ස්වභාවය ෙත්රුම් ගනිමින්  යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්දී 
එතුමා පළමුවැනි උදාගම ආරම්භ කළා. එතුමා ජාතික 
ව්යාපෘතියක් ෙලස උදාගම් සංකල්පය ඉතා ශක්තිමත්ව රට පුරා 
කියාත්මක කළා. ඒ සංකල්පය හා අත් වැල් බැඳෙගන ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස අමාත්යතුමා නිවැරැදි දැක්මක් ඇති නායකයකු විධියට 
අද ඒ කාර්යය කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අංග සම්පූර්ණ ගම්මාන විධියට 
ගම්මාන රාශියක් ආරම්භ කළා.  පාරවල්, විදුලිය, ෙපොදු පහසුකම්, 
පජාශාලා ආදි සියල්ල සහිතව භුවෙනකපුර ගම්මානය, රජිතපුර 
ගම්මානය, ජනජයපුර ගම්මානය, ෙකොබ්බෑකඩුව රණ විරු 
ගම්මානය, පීල්ල ගම්මානය, වැව්ෙතර ගම්මානය, කුරුලුබැද්ද 
ගම්මානය, වඩුපුහුෙලයාගම ගම්මානය, නාපුර ෙසවණ 
ගම්මානය, දුම්මීය ගම්මානය ආදි ගම්මාන ආරම්භ කළා.  

2391 2392 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු 
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ කලාපෙය් ෙම් පශ්නය 
ෙත්රුම්ගත් නායකෙයක්. උදාගම අසලම තිෙබන ඉඩම් පමාණය 
අයත් ගම්මානය සිංහාරගම ගම්මානයයි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් පියතුමා ආරම්භ කළ ඒ උදාගම 
ගම්මානෙය් ෙදවන, තුන්වන පරම්පරාෙව් පවුල් නිවාස ෙනොමැතිව 
අද සිටිනවා. සිංහාරගම ඉඩමට අදාළ තවත් ඉඩම් කට්ටි 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ උදාගම ගම්මානය අප ආරම්භ කරපු 
පළමුවැනි ගම්මානය නිසා ඒ ගම්මානෙය් සිටින ෙදවන තුන්වන 
පරම්පරාෙව් නිවාස පශ්නය විසඳීම සඳහා ෙමය ෙහොඳ 
 ෙතෝතැන්නක්, ෙහොඳ පෙව්ශයක් ෙවනවා. ඒ පෙව්ශය ලබා ෙදමින් 
සිංහාරගම හා කුඹුක්වැව කියන පෙද්ශයට අදාළ භූමි පමාණය -ඒ 
ගම්මානය- පළල් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා බලල්ල ගුවන්විදුලි සංස්ථාව අසල වදුරැස්ස 
ගම්මානයත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොල්පිතිගම ෙකොට්ඨාසෙය් තම්බුව 
හාබර්වත්ත ගම්මානයත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් වැඩි ජනගහනයක් සිටින මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් 
විධියට සැලෙකන යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පළල් කිරීෙම් 
කාර්ය භාරය තුළ සැලසුම්සහගතව කියාත්මක කරමින් තිෙබන 
වැඩසටහන අනුව විෙශේෂෙයන් වැදගත් වන්ෙන්, නිවාස නැති අය 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය කටයුතු කිරීමයි. 

ඒ නිසා අෙප් ඉඩම් අමාත්යාංශය  නිවාස හා ඉදි කිරීම් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ෙගන ඉඩම් 
බැංකුවක් ආරම්භ කළා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම 
පරිහරණය ෙනොකරන -පාවිච්චි ෙනොකරන- සහ අවභාවිත කරන 
ඉඩම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා මඟින් අරෙගන ඒ ඉඩම් ඒකක 
සියල්ල ඉඩම් බැංකුවකට සම්බන්ධ කරලා ගෙම් ජනතාවට, ඉඩම් 
 ෙනොමැති අයට, නිවාස ෙනොමැති අයට ලබා දීෙම් සංකල්පය තුළ 
එකී කාර්ය භාරය නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශය හා ඉඩම් 
බැංකුව ඒකාබද්ධ කරමින් දැන් කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
සාමාන්යෙයන් එක වසරකට නීත්යනුකූලව විවාහ වීෙමන් ෙගොඩ 
නැ ෙඟන පවුල් ඒකක සංඛ්යාව 280,000ක් වනවා. රෙට් 
පුරවැසියන් විධියට ෙම් අය නිවාසයක් හදා ෙදන්න කියලා අඩු 
වශෙයන් පර්චස් 20ක භූමි පමාණයක් ඉල්ලුෙවොත් ඒ කාර්යය 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධ කරෙගන ජාතික 
වැඩසටහනක් ෙලස කියාත්මක කරන්න පුළුවන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි.             

ඒ ජාතික වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී "ඉඩම" කියන 
ඒකකය ශක්තිමත්ව ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමින්, ෙම් පිළිබඳව සැබෑ 
සංඛ්යා ෙල්ඛන කියාත්මක කරමින් අපට කටයුතු කළ හැකියි. ෙම් 
කාර්යය කියාත්මක කිරීෙම් දී  ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපොදුෙව් කියාත්මක 
කරන වැඩසටහන් සඳහා හැම ෙදනාෙග්ම සහාය අපට අවශ්යයි. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
අපි ගම්මාන ආරම්භ කළාම සමහර පදර්ශනවලදී අපි ආරම්භ 
කරපු ඒ ගම්මානවල ඡායාරූප පදර්ශනය කෙළේ, එම ගම්මාන ඒ 
තරමටම සැලසුම් සහගතව තිබුණු නිසායි. ඒ වාෙග් පිළිෙවළක්; 
සැලැස්මක් ඇති වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කරන්න ඔබතුමාටත් 
දැක්මක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන හැම ගමකටම විෙශේෂ වූ වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ හැකියි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් කියාත්මක කරන ෙම් වැඩසටහෙන්දී ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අවසානෙය්දී වුණත්, ඔබතුමාට සැලකිය යුතු මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ගණනාවක ෙම් කාර්ය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඉදිරිෙය්දී -2016 වර්ෂෙය්දී- ඔබතුමාට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, මුදල් අමාත්යාංශයත් 
සැලකිය යුතු මුදලක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

ඒ සැලසුම් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය ඉඩම් පමාණය අපට ලබා 
දිය හැකියි.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන "සැමට නිවසක් - සැමට පියස්සක්" 
කියන කමෙව්දය කියාත්මක කරමින්, ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ෙම් කාර්යය කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි ෙම් නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය තුළ කියාත්මක කරන වැඩසටහන් පිළිබඳව 
රෙට් ජනතාවට උනන්දුවක් තිෙබනවා; ඕනෑකමක් තිෙබනවා. ඒ 
ඕනෑකම හා උනන්දුව ෙපරදැරි කර ගනිමින් ෙම් කටයුතු කාරණා 
තවත් ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ කටයුතු ශක්තිමත් 
කිරීෙම්දී ගම්මානයක යටිතල පහසුකම් ඉතා වැදගත් ෙවනවා. 
ෙමොකද, ඒ වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ජල පශ්නය විසඳීම 
සඳහා, මාර්ග පශ්නය විසඳීම සඳහා, ෙබෝක්කු සහ පාලම්වල 
පශ්නය විසඳීම සඳහා, ෙපොදු සමිති ශාලාවල පශ්නය විසඳීම 
සඳහායි. ඒ ඒ ආයතනවල විතරක් ෙනොෙවයි පළාත් පාලන 
ආයතනවලත් සහාය ලබා ගනිමින් ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්.  

ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල සංචාරය කරද්දී, අපි දැක්ක 
ෙදයක් තමයි ෙම් වාෙග් දිළිඳු ජනතාවට සහ මධ්යම පාන්තික 
ජනතාවට නිවාස හදා දීෙම් වැඩසටහන් ෙලෝකෙය් ෙගොඩක් 
රටවල නැහැ කියන එක. ශී ලංකාෙව් පමණයි ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙලෝකෙය් තිෙබන රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන ඇවිල්ලා ෙම් පිළිබඳව හදාරලා, ෙම් පිළිබඳව 
සමීක්ෂණය කරලා "සාමූහික ඒකාබද්ධතාවෙය් ගම්මාන" නමින් 
ෙලෝකයට ෙලොකු වාර්තාවක් ලබාදුන්නා. ෙමොකද, ෙම්ක 
ෙකොන්තාත්කාරෙයක් ඇවිල්ලා හදලා දීලා යන ගම්මානයක් 
ෙනොෙවයි. තමන්ට ඉඩම දුන්නාම ඒ ලැෙබන ණය මුදල පාවිච්චි 
කරමින්, ඒ මුදල කළමනාකරණය කරමින්, තමන්ෙග් සම්පතුත් 
පාවිච්චි කර ෙගන ෙම් නිවාසය ෙගොඩනැඟීම කළ යුතුයි. ඒ සඳහා 
ජනතාවෙග් ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් සමඟ ජාතික වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම  හැමෙදනාටම ආදර්ශයක්ය කියලා මම 
හිතනවා. ෙමොකද, ෙම්ක තමන්ෙග් වැඩක් විධියට වටිනාකමක් 
තිෙබනවා. එම වටිනාකමත් එක්ක තමයි ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් දිස්තික්කෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ලංකාව පුරාම ෙම් වැඩසටහන ශක්තිමත්ව කියාත්මක 
කරන්නය කියා ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ෙමම ෙමොෙහොෙත්දී, ජල සම්පාදනය ගැනත් යමක් කිවයුතුයි. 
විෙශේෂෙයන් යාපහුව, නිකවැරටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල දැදුරු 
ඔය ව්යාපෘතිය ඒකාබද්ධ කරමින්, දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිෙය් ජල 
සම්පාදනය ආරම්භ කරලා දැන් ඒෙකත් පෙයෝජනය ගන්නවා. 
ෙමොකද, අෙප් කලාපෙය් පවතින වකුගඩු ෙරෝගයට ජලය 
සාධකයක් විධියට පාවිච්චි කරමින් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධ වී කටයුතු කළා. වකුගඩු ෙරෝගය 
හැදුණාට පසු ඒකට පිළියම් ෙසොයන එක ෙනොෙවයි, අප කළ 
යුත්ෙත්. ෙරෝගය හැදුණාට පසු ඒකට අවශ්ය ෙරෝහල්, ඒකට 
අවශ්ය ෙවනත් කාර්යයන් කියාත්මක කරන එක ෙනොෙවයි, කළ 
යුත්ෙත්. ඊට කලින් ෙමයට ෙහේතු සාධක වන කාරණා පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කිරීමයි කළ යුත්ෙත්.  එහිදී පිරිසිදු පානීය ජලය 
ලබා දීෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා අත් දැකීම් බහුළ අමාත්යවරයකු විධියට, 
පළපුරුදු අමාත්යවරයකු විධියට ෙම් කාර්යය සාර්ථකව කියාත්මක 
කරන බව අප දන්නවා.   

මා ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි. එනම්, දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිය යටෙත් මහව නගරය වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරද්දි, අඹන්ෙපොළ නගරය සඳහා ෙම් ජල 

2393 2394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපෘතිය ඒකාබද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඉදිරිෙය් ආරම්භ 
කරන ෙමොරගහකන්ද ජල ව්යාපෘතිය යටෙත් මැඩියාව, 
අබෙකොළවැව, අතරගල්ල, පාළුකඩවල, උස්ගල, සියඹලන්ගමුව 
හරහා එන  ජල කඳ මී ඔයට ලබා දීමත් එක්ක, ඒ  මී ඔෙයන් 
ඒකාබද්ධ ෙවන ජල සම්පාදන කමයත් එක්ක, අඹන්ෙපොළ 
නගරයත්, ගල්ගමුව නගරයත් ඒකාබද්ධ ෙවන පානීය ජල 
ව්යාපෘතිය  කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට 
අපි ෙයෝජනා කරනවා.  ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, මා හිටපු ගරු 
අමාත්යතුමාටත්, වර්තමාන ගරු අමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ෙම් ව්යාපෘති සාර්ථකව ඉටු කරන්න කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව. ෙකොරියානු බැංකුෙව් ණය ආධාර යටෙත්, රුපියල් 
මිලියන 12,000ක් ෙම් වන ෙකොට ෙවන් කරලා, යාපහුව ආසනෙය් 
දැදුරු ඔෙය් ජලය පාවිච්චි කරමින්, කටුවන්නාව ෙකෝරළෙය් 
කටුවන්නාව, ෙපොතුවැව කියන ස්ථානෙය් ජල ෙපොම්පාගාර ඉදි 
කරලා, water treatment plant එක හදලා, එතැනින් ජලය පිරිසිදු 
කරලා, ගල්ටැම් වැව මංසන්ධිෙය් ජල කුලුනත්, නාෙගොල්ලාගම 
නගරෙය් ජල කුලුනත්,  මහව නගරෙය් ඉදි කරලා තිෙබන ජල 
කුලුනත් තව පුළුල් කරමින් ෙම් අලුත් ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු කාරණා කියාත්මක වනවා. 

ෙකොරියානු බැංකුෙවන් ලැෙබන මිලියන 12,000ක් වූ ණය  
ආධාරෙයන් කියාත්මක කරන ෙම් ජල ව්යාපෘතිෙයන් ලක්ෂ 
එකහමාරක පවුල් සංඛ්යාවකට ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙම් වන ෙකොට ෙම් සඳහා ඉඩම් අත් පත් 
කරෙගන ෙම් ව්යාපෘතිය ෙටන්ඩර් කිරීෙම් කාර්යයත්  සියයට 90ක් 
අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒත් එක්කම දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිය 
යටෙත්, මහඔය, අඹන්ෙපොළ සහ අෙනකුත් පෙද්ශවලට ජලය 
ලැෙබනවා  වාෙග්ම ජල මූලාශ ෙනොමැති කලාපයක් වන 
ෙපොල්පිතිගම කලාපෙය් විෙශේෂෙයන් ගල්ටැම් වැව, ෙපොල්පිතිගම 
නගරය, ෙමොරෙගොල්ලාගම වාෙග්ම ර ෙඹ්, තම්ඹුව, මඩහෙපොළ 
පෙද්ශෙය් සිට තලාෙකොළ වැව පෙද්ශය දක්වා  අතිවිශාල ජල 
කඳක් දැදුරු ඔෙයන් මුහුදට ගලා ෙගන යන ෙම් ජල ව්යාපෘති, 
පානීය ජලය විධියට පාවිච්චි කිරීම සඳහා කියාත්මක කරන 
කමෙව්දය ෙදවැනි ව්යාපෘතිය විධියට අනුමත කිරීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් අපි අෙප්  ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  අපි දැනටම දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිෙය් 

bid documents සකස් කරෙගන යනවා.  ඒත් එක්කම ඔබතුමා 
ඉල්ලන පරිදි, ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත් 
ආවරණය වන විධියට ඒ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක වනවායි 
කියලා මා සහතික වනවා. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  ෙමොකද, ෙපොල්පිතිගම 

කලාපය තුළ තමයි වකුගඩු ෙරෝගය වැඩි වශෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කලාපෙය් ෙමොරෙගොල්ලාගම, නිකවැව, ෙපොල්පිතිගම, 
සියඹලන්ගමුව පෙද්ශවල තමයි වැඩිම  වකුගඩු ෙරෝගීන් 
පමාණයක් ඉන්ෙන්. නිකවැව ෙරෝහෙල්, ෙපොල්පිතිගම ෙරෝහෙල් 
ෙමන්ම ඊෙය් ෙපෙර්දා සියඹලන්ගමුව ජනපදෙය්ත් ෙවනමම 

කියාත්මක කළ වකුගඩු පවිත කිරීෙම් කමෙව්දයට අදාළව ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විශාල මුදලක් වියදම් කළා.  ඒ නිසා අද ඒකට 
විසඳුමක් වශෙයන් ඇමතිතුමා ෙපොල්පිතිගම කලාපයම ආවරණය 
කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට 
මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අඩු වශෙයන් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙහෝ එහි වැඩ ආරම්භ කරන්න කියා අපි 
ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා, මහව කලාප ෙය් වැඩ අවසන් ෙවලා 
තිෙබන නිසා.  

විෙශේෂෙයන්ම  විවිධ වැඩසටහන් එක්ක ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමත් ෙම් යුගෙය් ඉතාම වැදගත් 
කාර්යයක්.  හක්වටුනා වැවට ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිෙයන් ජලය 
ලැබීමත් එක්ක මීඔය දෑලටත්, අනිකුත් මහා වාරිමාර්ග වන 
මැඬියාව, අඹෙකොල වැව, අකරගල්ල, පාලුකල්ල, උස්ගල, 
සියඹලන්ගමුව වැනි වැව් පද්ධතියට වතුර ලැ ෙබනවා. 
ෙපොල්පිතිගම කලාපයටත්, විෙශේෂෙයන් හක්වටුනා ජලාශයටත් 
වතුර ලැෙබනවා. ෙපොතුවිල වැව, අන්දර වැව, කළුගල්ල 
කලාපෙය් හක්වටුනා ඇළ සහ කිඹුලානා ඇළත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
වන ජලාශ සම්බන්ධ කරන ෙම් පානීය ජල ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කිරීමත් එක්ක, ෙමොරෙගොඩ අමුණ ව්යාපෘතියටත් ලැෙබන ජලය 
පානීය ජලය විධියට ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. "සැමට ෙසවණ" වාෙග්ම "සැමට 
ජලය" ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න අමාත්යවරුන්ෙගන් අපට 
ලැෙබන ශක්තිය පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවය ෙම් ෙමොෙහොෙත් පළ 
කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.45] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යාංශෙය්ත්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, 
වැදගත් කාරණාවක් සඳහා කලින් යන්න ඕනෑ නිසා මට ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් කථා කරන්න ෙවලාව ලබා දුන් මුජිබර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාටත්, ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීමාටත් පළමුෙවන්ම මෙග් 
ස්තුතිය පළ කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාරණා තුනක්  පිළිබඳව  
පමණක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එක 
කාරණයක් තමයි, නිවාස පශ්නය. නිවාස සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
පශ්නය අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි අලුතින්ම කරපු සංගණනයට 
අනුව පුද්ගලයන් පදිංචි මුළු ෙගොඩනැඟිලි සංඛ්යාව 52,67,159ක් 
බවට රජෙය් වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා. අපි ෙගවල් ෙකොපමණ 
පමාණයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවාද කියා බැලුෙවොත්, 1981දී 
ලංකාෙව් නිවාස 28,00,000යි තිබිලා තිෙබන්ෙන්. 2012වන විට ඒ 
සංඛ්යාව 52,00,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. වැඩිපුරම 
තිෙබන්ෙන් ගාමීය නිවාස. ගාමීය නිවාස 20,00,000 සිට 
41,00,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

සමහර ආණ්ඩු යටෙත් සමහර කාල පරිච්ෙඡ්දවල නිවාස ඉදි 
කිරීම ඉතාම ෙහොඳට සිද්ධ වුණා. සමහර අවස්ථාවලදී එෙහම 
වුෙණ් නැහැ. අපි දන්නවා, ගරු ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

2395 2396 

[ගරු ටී.බී. ඒකනායක  මහතා] 
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කාලෙය්දී ඒ රජය නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා ෙකොපමණ පමුඛත්වයක් 
දුන්නාද කියලා. අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා, එතුමාෙග් පුතණුවන් 
වන අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ඉතාම  ඕනෑකමින් ෙම් 
වැඩ කටයුත්තට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන එක ගැන.  

මා ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
මෙග් ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් ෙගවල් 300කට ණය ලබා දුන්නා. අපි 
ඔප්පු පනස් ගණනක් ලබා දුන්නා. මිනිසුන් සිය ගණනකට 
සිෙමන්ති ෙකොට්ට ලබා දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීම 
හරහා අපි එවැනි ආකාරෙයන් ඒ උදවු කරන්න මැදිහත් වුණා.  

නිවාස ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙකොයි වාෙග් නිවාසද ෙම් 
රෙට් තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් සියයට 85ක් තිෙබන්ෙන් තනි 
තට්ටුෙව් නිවාස. ඒ කියන්ෙන් තැන් තැන්වල හදපු ෙපොඩි තනි 
ෙගවල්. ඊළඟට ෙදමහල් තනි නිවාස තිෙබන්ෙන් සියයට 7.2යි. 
ෙප්ළි නිවාස සියයට 3.6ක් තිෙබනවා. ෙප්ළි නිවාස, එෙහම 
නැත්නම් ෙපොඩි ෙපොඩි ලයින් කාමර ගත්ෙතොත් නුවරඑළිෙය් ලයින් 
කාමර සියයට 31ක් තිෙබනවා. බදුල්ෙල් සියයට එෙකොළහමාරක් 
විතර තිෙබනවා. ඒවාට අපි කියනවා, නිවාස කියලා. නමුත් ඒවා 
පැල්පත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂය අවසානෙය්දී 
රජෙයන් ඉදිරිපත් කරපු අලුත්ම දත්ත අනුව මුලතිව් දිස්තික්කෙය් 
සියයට 44.5ක් තිෙබන්ෙන් තාවකාලික වාසස්ථාන හා පැල්පත්. 
කිලිෙනොච්චිෙය් සියයට 24.5ක් තිෙබන්ෙන් පැල්පත්. නිවාස 
කියලා කිව්වාට, අපට ඒවා නිවාස හැටියට සලකන්න බැහැ, ඒවා 
පැල්පත්. ඒ පැල්පත් ඉවත් කරලා, සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්න 
පුළුවන් වන විධියට ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග්ම නිවාසයක් හදලා ෙදන්න 
ඕනෑ. පැල්පත් හැර, ස්ථිර දව්යවලින් හදපු නිවාස ගැන හිතුෙවොත්, 
අද වන විට මුළු ලංකාෙව්ම තිෙබන නිවාසවලින් සියයට  81ක් 
පමණයි ස්ථිර දව්යවලින් හදපු නිවාස තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 20ක පමණ පමාණයක් තිෙබන්ෙන් අර්ධ ස්ථිර දව්යවලින් 
හදපු නිවාස. ඒ කියන්ෙන් මැටි, පිදුරු, ටකරං, කාඩ්ෙබෝඩ් වැනි 
තාවකාලික දව්යවලින් හදපු නිවාස. අලුත්ම සංගණනයට අනුව 
කාඩ්ෙබෝඩ් සහ ටකරංවලින් හදපු නිවාස තිෙබනවා, 41, 841ක්. 
මැටිවලින් හදපු නිවාස තිෙබනවා, 927,408ක්. ෙම්  අපට 
සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ටකරංවලින්, 
කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් හදපු නිවාසවලටත් අපි කියනවා  නිවාසයක් 
කියලා. අපි ඒ තත්ත්වෙයන් ඉවත් වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර 
ගන්න සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ්ය වනවා.  

ෙදවන කාරණාව වශෙයන්, පැල්පත්වලින් ෙවන්න පුළුවන්, 
අයිති ඉඩම්වලින් ෙවන්න පුළුවන්, බෙලන් ඉන්න ඉඩම්වලින් 
ෙවන්න පුළුවන් ඒ මිනිස්සු අවුරුදු ගණනක් හිටපු තැන්වලින්  
ඉවත් කරලා - සංවර්ධන කටයුතු සඳහා- අලුත් ස්ථානවල පදිංචි 
කරන ෙකොට, කිසිම විධියකින් සිය කැමැත්ෙතන් ෙතොරව නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් ජාතික පතිපත්තිය  කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා කියන්න කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සඳහා අපි නඩු 
කිව්වා. අපට මතකයි, ඒ කාලෙය් මහා බලවත් ෙල්කම් ෙකෙනක් 
හිටියා. ඒ ෙල්කම්වරයාට ඕනෑ විධියට බුල්ෙඩෝසර් ෙගනැල්ලා, 
ෙගොඩනැඟිලි කඩලා මිනිස්සු ඉවත් කළා.  ඒ නිසා 2001 වසෙර් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ජාතික පතිපත්තිය නීතියක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න ඕනෑය කියලා මට දැඩි ඕනෑ කමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. විනාඩි ෙදෙකන් මම මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ඊෙය් අපි නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු ෙවලාෙව් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
උපෙදස් දුන්නා, සුසිල් සිරිවර්ධන මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ෙම් ජාතික පතිපත්තිය නීතියක් බවට පත් කරන්න වැඩ කටයුතු 
කරන්න කියලා. ඒ ගැන මම ඉතා සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ සඳහා 
අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒකට 
පැටලුණු තව එක කථාවක් කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි ෙම් 
පුද්ගලයන් අලුත් නිවාසවල පදිංචි වුණාට පසේසේ ඒ අයෙග් 
දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට යෑෙම්දී ඒ අය මුහුණ ෙදන 
ගැටලුව. අවුරුදු දහයක් එක ස්ථානයක පදිංචිය තිෙබනවා නම්, 
පාසලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී ලකුණු දහයක් ලැෙබනවා. ෙම් 
මිනිස්සු බෙලන් ඉවත් කරලා ෙවන තැන්වල පදිංචි කළාම අවුරුදු 
එකහමාරක්, ෙදකක් තමයි ඒ ස්ථානයක පදිංචිය තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට ඒ අයට අර ලකුණු දහය ලැෙබන්ෙන් නැහැ, දරුවන් 
පාසලට ඇතුළත් කිරීෙම්දී. ඒ සම්බන්ධෙයන් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපති රංජිත් පනාන්දු මහතා විසින් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙවත යවන ලද ලිපිය හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම  ඒ කාරණයත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. අධ්යාපන ඇමතිතුමාටත්, ඉඩම් ඇමතිතුමාටත්, 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමාටත්, අධිකරණ ඇමතිතුමාටත් මම 
කියනවා, කරුණාකරලා ෙම් අයට ඒ අයෙග් දරුවන් පාසලට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා. ස්ව 
කැමැත්ෙතන් ෙතොරව  බෙලන් ෙවන තැන්වල පදිංචි කරවීම නිසා 
දරුවන් පාසලට ඇතුළත් කිරීෙම්දී ලබා ෙදන ලකුණු දහයවත් 
ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ඔවුන් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් පිළිබඳවත් 
කියන්න ඕනෑ. ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට -මාෙග් ආසනයට- ෙගවල් ෙදදහසක ඕනෑ කමක් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත් 
එක්ක වැඩ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශයට මල නළ පද්ධතියක් අවශ්ය වනවා. 
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභාව කියන්ෙන් ෙදවනුව 
ෙහෝ තුන්වනුව ලංකාෙව් තිෙබන විශාලම මහ නගර සභාව. නමුත් 
තවම මල නළ පද්ධතියක් නැහැ. ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගවල් 
තිෙබනවා, 25,352ක්. හැෙමෝම තමන්ෙග්ම pit එකක් හදා ගන්න 
ඕනෑ. තිෙබන ඒවාත් උතුරනවා; හරියට ගඳ ගහනවා; ජරා වනවා; 
වහින ෙකොට ඒවා ගලනවා; ජීවත් ෙවන්න බැරි වනවා. This is 
the administrative capital of this country.  But, we do not 
have a proper sewerage system. So, we urge you, Hon. 
Minister, and seek the assistance of your Ministry, the 
Ministry of City Planning and Water Supply, to immediately  
consider this matter and provide this Municipal Council area 
with an appropriate sewerage system.  

I thank once again the Hon. Members, Mujibur 
Rahuman and Ishak Rahuman, for allowing me to speak 
early.    

2397 2398 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mavai S. Senathirajah. 

You have 20 minutes.  

ඊට ෙපර ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.C. ALAWATHUWALA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.53] 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு மற் ம் நகரத் 
திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில், 
நான் குறிப்பாக டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு 
ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்கு வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ 
அைமச்சர் சஜித் பிேரமதாஸ அவர்க ைடய தந்ைதயார் 
சாதாரண மக்க ைடய, கிராம மக்க ைடய, ஏைழ 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகளில் ஆழமான அறிைவக் 
ெகாண்டவராக ம் அவர்கைள ன்ேனற்ற ேவண் ம் 
என்கின்ற நிைலயி ம், அவர் ஜனாதிபதியாக இ ந்த 
காலத்தி ம் அைமச்சுக்க க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
காலத்தி ம் பல ேவைலத் திட்டங்கைள நிைறேவற்றியைத 
நாங்கள் அறிேவாம். சஜித் பிேரமதாஸ அவர்கள் அவ ைடய 
தந்ைதயார் அவர்களின் வழியிேல ெசல்கின்றார். 
அந்தவைகயில் நல்லாட்சி என்  ெசால்லப்ப கின்ற இந்த 
அரசின் ஆட்சி ஐந்  ஆண் க க்கு ேமலாக. ஆ  ஆண் கள் 
வைர நைடெப ெமன்  நான் நம் கின்ேறன்.   

ல்லாத பிரச்சிைன இரண்  விதமான . ஒன் , 
பரம்பைர பரம்பைரயாக நிலமற்றவர்களாக, டற்றவர்களாகத் 
ெத ேவாரங்களில், ேசாிப் றங்களில் வாழ்கின்றவர்களின் 
ஒ  ெதாடர்ச்சியான பிரச்சிைன. இ  நா  வ ம் 
இ ப்பைத நாம் அறிேவாம். ெகா ம்  நகரத்திேல அைமச்சர் 
அவர்க ைடய தந்ைதயார் காலத்தில் பல ன்ேனற்றமான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் , அந்தப் பிரேதசங்கைள 
மாற்றியைமத் , அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 

ன்ேனற்றியைத நான் அறிந்தி க்கின்ேறன். நாட் ல் 
இப்ேபா  எல்லாம் ஒேர பிரேதசமாக த்தமற்ற சூழ்நிைல 
இ ந்தா ம், ேபாாினாேல ற்  தாக அழிக்கப்பட்ட 
எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் கிட்டத்தட்ட 
2,16,000 கள் அழிக்கப்பட் ந்தன என்  ஒ  மதிப்பீ  
இ க்கின்ற . அதற்காக கிட்டத்தட்ட 50,000 கள் இந்திய 
நாட் னாேல வழங்கப்பட்டன. அதி ம் கிட்டத்தட்ட 40,000 

கள் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல 
கட் க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனா ம், எங்க ைடய 
மக்கள் தங்க ைடய ல்லாப் பிரச்சிைனக்கு இன்ன ம் 

ைமயாகத் தீர்  கண் ெகாள்ளவில்ைல. அவர்க ைடய 
கள் தற்ேபா ம் அைரகுைறயாக அழிக்கப்பட்ட 
களாகேவா அல்ல  ைமயாக அழிக்கப்பட்ட 
களாகேவாதான் காணப்ப கின்றன.   

யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் ேல 11 காம்களில் மக்கள் 
இன்ன ம் அகதிகளாக இ க்கின்றார்கள். அைதவிட 
நண்பர்க ைடய, உறவினர்க ைடய களி ம் மக்கள் 
இடம்ெபயர்ந்  இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  கிட்டத்தட்ட 
ஓாிலட்சம் மக்கள் டற்றவர்களாக, நிலமற்றவர்களாக 
வாழ்கின்றார்கள்.  அத் டன், மக்கள் பரம்பைர பரம்பைரயாக 
ஓாிடத்தில் வாழ்ந் வ கின்ற காரணத்தினால் அவர்க ைடய 
கு ம்பங்களில் குழந்ைதகள் ெபாியவர்களாகித் தி மணம் 
ெசய் , அவர்கள் நிலமில்லாதவர்களாக, ல்லாதவர்களாக 
வாழ்கின்ற நிைலைம எங்கள  பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற . 
அவர்கள் ல்லாமல் இ ப்பைத நாங்கள் அறிேவாம். 
இன் ம் எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல ேபாாினாேல 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைளவிடச் ச க ாீதியாகப் 
பின்தள்ளப்பட்ட மக்கள் பல இடங்களிேல நிலமற்றவர் 
களாக ம் அதனால் கட்ட யாதவர்களா ம் 
இ க்கின்றார்கள். அைதவிட, இங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்  
ெதன்னிந்தியாவிேல 111 காம்களில் 1,68,000 ேபர் 
அகதிகளாக இ க்கின்றார்கள்.  நான் ேநற்  ன்தின ம் 
இங்கு அைதப்பற்றிப் ேபசியி ந்ேதன். இவர்கள் தி ம்பி 
தங்க ைடய ேதசத் க்கு வரேவண் ம். ஆனால், 
அவர்க க்கு ல்ைல; இரா வம் ஆக்கிரமித்த 
காரணத்தினால் தங்க ைடய நிலத்ைத ம் இழந்தி க் 
கிறார்கள்.   தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களிேல கைளக் 
கட் க்ெகாள்வதற்கு அரசு உதவினா ம்கூட காணி 
இல்லாதவர்க க்கு ட் க்கான உதவி வழங்க யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . அ த் , ேபார்க் காலத்திேல 
அகதிகளாக்கப்பட்ட ெப ம்பாலானவர்க க்கு உ திகள் - 
அ மதிப்பத்திரங்கள் கிைடயா; - இ  நிலம் 
இ ந்தவர்க க்குாிய பிரச்சிைன! நிலம் இல்லாதவர்க ைடய 
பிரச்சிைன ேவ !  

அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, வன்னி, 
யாழ்ப்பாணம் என்  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் 

வ ம் இந்தப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . நீங்கள் இந்தப் 
பிரச்சிைனகைள இலகுவாக அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய 
உணர் ள்ளவெரன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, 

ல்லாத பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண ேவண் ம். இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் ெகாள்ைகத்திட்ட அறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பித்  உைரயாற்றிய பிரதமர் அவர்கள் தங்க க்கு 
உத கின்ற ெவளிநா க டன் - donor conference - ேபசி 
மீள்கு ேயற்றம், மீள்நி மாணம் ேபான்ற விடயங்க க்காக 
நிதிையப் ெபற்  எங்க க்கு உத வதாகக் 
குறிப்பிட் க்கிறார். அதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற 
வைகயில் மீள்கு ேயற்றத் க்கான ஒ  கூட் ைணந்த 
திட்டத்ைத -coordinating committee- நீங்கள் வகுக்க ேவண் ம். 
அந்தத் ைறகளில் சம்பந்தப்ப கின்ற அைமச்சர்கள் 
எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ஒ  கு வாக இயங்கி இந்த 
மீள்கு ேயற்ற விடயத்தி ம், மீளக் கட் ெய ப் கின்ற 
விடயத்தி ம் ைறயான திட்டத்ைத வகுத் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம்.  அைத நான் உங்களிடம் வற் த்த 
வி ம் கின்ேறன்.  

இங்கு மைலயகத் தமிழர்க ைடய பிரச்சிைன பற்றிப் 
ேபசாமல் இ க்க யா . இன்  இந்த அைவயில் மற் ம் 
சிலர்கூட அந்த விடயத்ைதப் ேபசியி க்கிறார்கள். 
அவர்க ைடய சம்பள உயர்  விடயமாகப் பல சுற் ப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நிகழ்ந்தேபா ம் அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் 
தீர்  காணப்படவில்ைல. அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண 
ேவண் ெமன்  நான் வற் த் கின்ேறன். அத்ேதா , 
அவர்க ைடய நிலமற்ற பிரச்சிைன மற் ம் டற்ற 
பிரச்சிைனக க்கு உங்க ைடய காலத்திேல தீர்  
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காணப்பட்  அவர்கைள நிலம் உள்ளவர்களாக ம்  
உள்ளவர்களாக ம் ஆக்கேவண் ய ெபா ப்  இந்த 
அரசாங்கத்திேல இந்த அைமச்சுப் ெபா ப்ைப வகிக்கும் 
உங்களிடம் இ க்கின்ற .  

அ த்ததாக, எங்க ைடய பிரேதசத்திேல ேபாாின் 
காரணமாக யார் யாெரல்லாம் - அவர்கள் தமிழ் மக்களாக 
இ ந்தா ம் சாி, ஸ் ம் மக்களாக இ ந்தா ம் சாி - 

ழந்தி க்கிறார்கேளா, நிலம் இழந்தி க்கிறார்கேளா 
அவர்க க்கு  கட் வ   மட் ம்தான் உங்க ைடய 
அைமச்சின் கடைமெயன்  நாங்கள் ஒ வ ம் 
நிைனக்கவில்ைல. ஏெனன்றால், காணி இ ந்தால்தான் 

கைளக் கட்ட ம். ஆனால், வங்கியிேல கடன் 
ெகா ப்பார்கள். அவர்கள் அந்தக் கடைனப் ெபற்றா ம் 
அல்ல  அரசு நிதிெயா க்கி அவர்க க்கு  
கட் க்ெகா க்க எண்ணினா ம் அவர்க க்கு காணி இ க்க 
ேவண் ேம! காணி இல்லாதவர்க க்கு  ெகா க்க 
மாட்டார்கள். இப்ப யான நிைலைம இலட்சக்கணக்கான 
மக்க க்கு இ க்கின்ற . ஆனப யால், ஒ  கூட் த் 
திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் ெசயற்பட்  அவர்க ைடய 
நிலத்ைத வி விக்க ேவண் ம். அந்த நிலத்தில் அவர்கள்  
கட்ட அ மதிக்க ேவண் ம். இல்ைலெயனில், அவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் டற்றவர்களாகேவ இ ப்பார்கள். அந்த 
வைகயில், எங்க ைடய பிரேதசத்தின் பிரச்சிைனையத் 
தனிப்பட்ட விதமாக அ கி, சிறப்பாகத் தீர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அவர்க க்கு நிலத் க்கான 
உ திகள் அல்ல  நிலப்பத்திரங்கள் - permits - 
ேபான்றைவகைளக் ெகா ப்ப  அரசின் கடைமயாகும். ேபார் 
காரணமாகச் சிலேவைள அவர்கள் அைடயாள அட்ைடகள் 
மற் ம் ஆவணங்கைள இழந்தி க்கலாம். அப்ப  
அவர்க ைடய ஆவணங்கள் ெதாைலக்கப்பட்டதன் 
அ ப்பைடயில் அதற்கும் ஒ  தீர்   காணப்பட ேவண் ம். 
அதற்கு ஒ  கூட் த் திட்டத்தினால் டைமக்கின்ற பணிையச் 
ெசய்ய ேவண் ெமன்பைத நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, அண்ைமயில் construction engineers and 
contractors யாழ்ப்பாணத்தில் ஒ  மகாநாட்ைட 
நடத்தியி ந்தார்கள். நி மாணப் பணியாளர்கள், 
ெபாறியியலாளர்கள்,  ஒப்பந்தக்காரர்கெளன 300 இற்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் அந்த மகாநாட் க்கு வந்தி ந்தார்கள். 
அவர்களிடமி ந்  நாம் பல விடயங்கைள அறிய ந்த . 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெசய்யேவண் ய ஒப்பந்த 
ேவைலகைள ெதன்னிலங்ைகயில் இ க்கின்ற ஒப்பந்தக் 
காரர்கள்தான் ெபா ப்ேபற் ச் ெசய்கின்றார்கள். அதனால் 
அழிந்  ேபாயி க்கும் எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல 
அத்தைகய நிர்மாண ேவைலகளில் ெதாழிலாளர் 
ேவைலையக்கூட ெப வதற்கு எம்மவர்கள் வாய்ப்பற் 
றவர்களாக இ க்கிறார்கள் என்பைத நான் உங்க க்குச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள எம  
பிரேதசங்களில் ெதாழிலாளர்கள் ேவைலயில்லாமல் 
இ க்கின்றார்கள்! அைதவிட, ஒப்பந்தக்காரர்க க்கு ஐம்ப  
இலட்சம்வைர கடன் எ ப்ப  கஷ்டமாக இ க்கின்ற . 
அத்தைகய 300 ஒப்பந்தக்காரர்களின் ெபயர்கைள வாசித் க் 
காட் னார்கள். ெபாிய தலாளிமார், ெபாிய ஒப்பந்தங்கைளச் 
ெசய்யக்கூ யவர்கள் அைதவிட, ெவளிநாட்  
ஒப்பந்தக்காரர்கள் இங்ேக வந்  ேவைலெசய்வதனால், 
உள் ர் ஒப்பந்தக்காரர்கள், நிர்மாணப் பணியிேல 
ஈ ப கின்றவர்கள், ெபாறியியலாளர்கள்கூட அந்தத் 

ைறயில் ேதர்ச்சி ெபறேவா, வளர்ச்சி ெபறேவா, வளம் 
ெபறேவா அல்ல  ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளேவா 
வாய்ப்பற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இ  மிக க்கியமான 
ஒ  பிரச்சிைன.  

அைதவிட, ெதன்னிலங்ைகையச் ேசர்ந்த உயர்ந்த 
ஒப்பந்தக்காரர்கள்  ெவளிநா க க்குச் ெசன்  - ஜப்பான் 
ேபான்ற நா க க்குச் ெசன்  - உடன்ப க்ைககைளச் 
ெசய் , உள்நாட் ேல ஒப்பந்தங்கைள நிைறேவற் வதற்கான 
பண்டங்கைள வரவைழக்கின்ற ஒ  ெதாழி ல் 
ஈ பட் வ வதாக நான் அறிந்ேதன். அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார்கள்,  "கட் டத் ெதாழி ல் பயிற்சி 
இல்லாதவர்கைள - skilled labourersஆக இல்லாதவர்கைள 
Construction Engineers and Contractors Union ஆன , தான் 
வி ம்பியவா  சீனா, ஜப்பான், ெகாாியா ேபான்றவற்றின் 
ெதாழில் ட்பத்தில், கட் டத் ைறயிேல, 
நிர்மாணத் ைறயிேல வளர்ச்சிெபற்ற நா களில் பயிற்சி 
ெப வதற்காக அ ப் கின்ற " என் . குறிப்பாக, அந்தப் 
பிரச்சிைன எங்க க்கு மிக ம் ெபா த்தமாக இ க்கின்ற . 
ஏெனன்றால், தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் - அ  ஸ் ம்களாக 
இ ந்தா ம் சாி, தமிழர்களாக இ ந்தா ம் சாி, நான் 
நிைனக்கிேறன் அப்ப த்தான் இ க்குெமன் . இங்ேக 
ெகளரவ அைமச்சர் ற ப் ஹக்கீம் அவர்க ம் 
இ க்கின்றப யால் நான் இைதச் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இைத அைமச்சு ெபா ப்ெப க்கேவண் ம். 
மாகாண அைமச்சுக்க க்குக்கூட அந்தப் ெபா ப்ைபக் 
ெகா க்கலாம். நீங்கள் சாதாரண ெதாழிலாளர்கைள, 
கல்வியிேல தரம் குைறந்தவர்கைள அல்ல  கல்வி 
ெபற்றவர்கைளக்கூட, ெவளிநா க க்கு அ ப்பி, 
நிர்மாணத் ைறயிேல ெபாறியியலாளர்களாக வரக்கூ ய 
அள க்கு உயர்வைடயக்கூ ய வைகயில், பயிற்சிகைளப் 
ெபறைவத்  இங்ேக திய ந ன ெதாழில் ட்பத்ைத 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  கைள அைமக்கின்ற பணியில் 
ஈ ப த்தலாம் என்  நான் உங்க க்கு ஓர் ஆேலாசைனைய 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அைதவிட, அப்ப  ந ன 
ைறயிேல கட் டங்கைளக் கட் கின்ற கைலைய -  அந்தப் 

ெபாறியியல் ைறைய - அந்தத் ெதாழில் ட்பத்ைதக்  
கற்பிப்பதற்காக நீங்கள் ஒ  தனியான பயிற்சிக்கூடத்ைத 
அல்ல  பல்கைலக்கழகத்தில் ஒ  வளாகத்ைதக்கூட 
அைமக்கலாம். அங்ேக பயிற்சி ெப பவர்க க்குக் 
கட்டாயமாக நீங்கள் ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்கலாம். 

இன்ைறக்கு எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு 
பிரேதசங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் அ த்த ஆண் ல் 
உங்க ைடய அரசாங்கம் திட்டம் தீட் யி க்கின்றவைகயில் 
மிகப் ெப மளவில் கட் ட ேவைலகள் - ெபா க் கட் டங்கள், 

ல்லாதவர்க க்கு  கட் க்ெகா த்தல் - 
நைடெப ெமன்  நான் நிைனக்கிேறன். கட் ட 
நிர்மாணங்கள் மிகப்ெப மளவில் எங்க ைடய பிரேதசங் 
களிேல இடம்ெபறவி க்கும்ெபா , ெதாழிலாளர்கள் 
ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி ெபற்றவர்களாக, நி ணத் வம் 
ெபற்றவர்களாக இல்லாதி க்கும்ேபா , ெவளிநாட்டவர்க ம் 
ெதன்னிலங்ைகையச் ேசர்ந்த ஒப்பந்த தலாளிமா ம் அந்த 
ேவைலகைளப் ெபா ப்ேபற் க்ெகாண்டால், எங்க ைடய 
பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற இைளஞர்க க்ேகா 
ெதாழிலாளர்க க்ேகா ேவைலவாய்ப்  இல்லாமற்ேபாகும்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I will take a few more minutes from the time 

allotted for us.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அப்ப  அவர்கள் ேவைலயற்றவர்களாக இ க்கின்ற 
நிைலைமயில் அ  மிகப் பார ரமான விைள கைளக் 
ெகாண் வ ம். ஆனப யால், இந்தக் கட் ட நிர்மாணத்த் 

ைறயில் எங்க ைடய இைளய ச தாயத்தினைரப்  
பயிற் விக்க ேவண் ம். அ  க்கியமான விடயெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அப்ப யில்லாவிட்டால் திதாகக் கட்டப் 
ப கின்ற கட் ட ேவைலகளிேலா - அந்தத் திட்டங்களிேலா 
எங்க ைடய ெதாழிலாளர்கள் ேவைல ெசய்வதற்குத் 
தகுதியற்றவர்களாக இ க்கின்ற அல்ல  அவர்க க்கு 
ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்ற நிைல ஏற்ப ம். அந்த 
நிைலைமைய மாற்றியைமப்பதற்காக இந்தத் திட்டத்ைத 
நிைறேவற்ற ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அைதவிட, எங்கள  பிரேதசத்திேல குடத்தைன, 
ப த்தித் ைற, நாகர்ேகாவில் தல் சுண் க்குளம் வைரயி ம், 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள கண்டாவைளப் பிரேதசத்தி ம் 
மண் ெகாள்ைளய ப்பவர்களால் நிைலைம மிக ேமாசமாக 

ள்ள . அவர்க ைடய ெதாழில் மண்ைணக் களவாக 
வியாபாரம் ெசய்தலாகும். அரசிய ல் ஈ ப பவர்கள்கூட 
அதில்  ஆதிக்கம் ெச த்திக் ெகாள்ைளய த்த நிைலைம கடந்த 
காலத்திேல மிக அதிகமாக இ ந்தி க்கிற . கட் ட 
நிர்மாணத் க்கு மணல் க்கியமானதாகும். இந்த அழி க்குப் 
பிறகு எம  மக்கள் இப்ேபா  கைளக் கட்ட 
ஆரம்பித்தா ம், மணல் இல்லாமல் இ க்கின்ற ஒ  
பிரச்சிைன உள்ள . அ  ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட 
நிர்வாகத் க்குக் கீேழ ெகாண் வரப்படாத பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற .  

அத் டன், கல் ம் க்கிய ேதைவயாக இ க்கின்ற . 
ெத க்கைளப் ேபாடேவண் மானா ம்சாி, கட் டங்கைளக் 
கட்டேவண் ெமன்றா ம்சாி கல், க ங்கல் ேபான்றவற்ைற 
வ னியா பிரேதசத்தி ந்  ெகாண் வர 
ேவண் யி க்கின்ற . இதற்கு அதிக ெசலவாகின்ற . 
இதனால், ஒ  கட் டத்ைதக் கட் வதற்கு ஏற்ப கின்ற ெசல  
மிக அதிகமாக ள்ள . ெவ மேன ெகா ம்பி ந்  
கணக்கிட் , திட்டத்ைதப் ேபாட் விட்  கட் டத்ைத அங்கு 
கட்ட வந்தால், நைட ைறயில் அந்தச் ெசல  அைதவிட 
அதிகமாக இ க்கும், அல்ல  ஓர் ஆண் ேல 
திட்டமிடப்ப வைதவிட அதிகமான நிதி உங்க க்குத்  
ேதைவயாகவி க்கும். இந்த விடயங்கைள நான் உங்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன் ெமா  க த்ைத ம் உங்கள் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் வங்கிகளிேல கடன் எ த்  lorry ேபான்ற 
பார ர்திகைள வாங்கி ைவத்தி ப்பவர்கள், ெதாழி ன் 
ைமயால் ேபார்க்காலத்தி ம் அதைனத் ெதாடர்ந்  தற்ேபா  
6 ஆண் களி ம்கூட அந்தக் கடன்கைளச் ெச த்த யாமல் 
இ க்கின்றார்கள். அத் டன், இந்தக் கட் ட நிர்மாணத் க்குத் 
ேதைவயான  மணைல ஏற்றேவா, சல் , கல் ேபான்றவற்ைற 
ஏற்றேவா அல்ல  நிர்மாணத் ைறக்குத் ேதைவயான ேவ  
ெபா ட்கைள ஏற் வதற்ேகா அவர்க க்கு வாய்ப்  - 
சந்தர்ப்பம் கிைடப்பதில்ைல. இதனால் அவர்கள் ெபற்ற   
கடைனச் ெச த்த யாமல் இ க்கிறார்கள். இப்ப  
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இ க்கிறார்கள். எனேவ, இைத ம் 
மதிப்பீ  ெசய்  அவர்க க்கு நீங்கள் ஒ  நிவாரணத்ைத 
வழங்க ேவண் ம்.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, you made certain observations with 

regard to the Ministry of Housing and Construction.  I 
have proposed that we have a comprehensive meeting 
with all the Members representing the North and the East 
in January and we will discuss all these issues with regard 
to housing and attend to them immediately.  So, in the 
month of January, we will have a comprehensive 
meeting.  And, you should also understand that the issue 
of housing and resettlement of people in the North and 
the East is handled by the Ministry of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 
Affairs, which comes under the purview of the Hon. 
D.M. Swaminathan. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
What I am suggesting is, we want a coordinated 

programme, not a programme  by your Ministry alone or 
any other Ministry. We all should get together and work 
under one programme and one plan.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
We should get together and work. That is all right.  

But the subject of housing has now been subdivided into 
various Ministries. The Ministry of Disaster Management 
is handling housing destroyed by disasters, so on and so 
forth.   

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay.  Thank you very much, Hon. Minister.  

அைதவிட, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் குறிப்பிட 
ேவண் ம். நான் குறிப்பி கின்ற விடயம் கடந்த 
காலத்ைதப்ேபால இப்ெபா ம் ெதாடர்வதாக நான் 
நம் கின்ேறன். அதாவ , உங்க ைடய நகர அபிவி த்தித் 
திட்டங்களில் ெப ம்பாலானைவ இரா வத்திடம் 
ைகயளிக்கப்ப கின்றன. நகர நிர்மாண ேவைலகைள, ெபாிய 
கட் டங்கைள அல்ல  ஊர்களில் கட்டப்பட் கின்ற 
கட் டங்கைளக் கட் வதாக இ ந்தா ம் அவற்ைற 
இரா வத்தினர்தான் ெசய்கின்றார்கள். எங்க ைடய 
காங்ேகசன் ைற ெதாகுதியிேல அல்ல  வ  வடக்கிேல 
அவர்கள்தான் எல்லாவற்ைற ம் ெசய்கின்றார்கள். க் 
கட் டங்கைள ம் இ த் த்தள்ளி தங்க க்கு ேவண் ய 
வர்த்தக கட் டங்கைளக் கட் கின்றார்கள். எனக்குக் கிைடத்த 
தகவ ன்ப  ேவ  இடங்களி ம் அப்ப  நடக்கின்ற . 
இவற்ைறப் பற்றி அந்த construction engineers and contractors 
கூட் ய மகாநாட் ம்  ெசான்னதாக அவர்கள்  என்னிடம் 
கூறினார்கள்.   

சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சின் அப்ேபாைதய ெசயலாளர் 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் அந்த ேவைலகள் 
ெபா ப் க் ெகா க்கப்பட் ந்ததால், அவ ைடய 
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[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 
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வழிகாட்ட ன்ப  ஒப்பந்தம் ெசய்யப்படாமேல 
இரா வத்தினர் அந்த நி மாணப் பணிகளில் ஈ பட்டதால் 
தங்க க்குக் கிைடக்கேவண் ய ஒப்பந்தங்கள் கிைடக்காமல் 
தாங்கள் உைழப்பில்லாமல் இ ப்பதாக ெதற்கி ந்  
வந்தவர்கேள என்னிடம் ெசான்னார்கள். ஆனப யால் 
குறிப்பாக எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் 
பிரேதசங்களிேல ஒப்பந்தக்காரர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ேவண் ம். அரச ாீதியான ஒ  திட்டம் 
இல்லாமல், ஒப்பந்தக்காரர்கைளப் பாவித்  அந்த நி மாண 
ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண் யி ந்தால் இரண்  விடயங்கள் 
கவனிக்கப்பட ேவண் ம். தலாவ , அவர்கள் தரம்வாய்ந்த 
ஒப்பந்தக்காரர்களாக இ ப்ப டன், ஐம்ப  இலட்சம் 

பாய்க்கு ேமற்பட்ட மதிப்பீ கைள ைடய ேவைல 
ஒப்பந்தங்கைளச் ெசய்யக்கூ ய தகுதி ைடயவர்களாக ம் 
இ க்க ேவண் ம். இரண்டாவ , உலக தரத் க்கு ஏற்ப, திய 
ெதாழில் ட்பத் க்ேகற்ப ந ன கைளக் கட்டக்கூ ய 
அள க்குத் திறைமவாய்ந்தவர்களாக இ க்கேவண் ம். 
அந்தவைகயிேல எங்க ைடய இைளஞர் ச தாயத்திற்கு 
கட் ட நி மாணத் ைறயிேல பயிற்சி வழங்கினால்தான் 
அவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க் கிைடக்கும்; அவர்க ம் 
வளம்ெபற்றவர்களாக இ ப்பார்கள். எனேவ, எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் கட் ட நி மாண ேவைலகைள அவர்கேள 
ெசய்யக்கூ யதாக நீங்கள் ஒ  திட்டத்ைத வகுத் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். குறிப்பாக அழிந்  ேபாயி க்கின்ற எங்க ைடய 
பிரேதசத்திேல ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித் த வதற்கும் 
சிறந்த கட் டக் கைலஞர்கைள உ வாக்குவதற்கும் நீங்கள் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 

 
[අ.භා. 4.14] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් 

වන නිවාස අයිතියත්, ජල අයිතියත් ජනතාවට ලබා දීම 
පජාතන්තවාදී පාලනයක් තුළ පධාන වගකීමක් කියා මා හිතනවා. 
ඒ අනුව බීමට ජලය ලබා දීෙම්ත්, ජනතාවට ජීවත්වීමට නිවාස 
ලබා දීෙම්ත්  වගකීම පැවරී තිෙබන අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මාහටත් ඒ පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මම  පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය්ත්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය්ත් 2016 වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අපට සතුටු වන්නට 
පුළුවන්. ඒවාට අවශ්ය පතිපාදන 2016 අය වැය මගින් ලබා දීම 
පිළිබඳව සතුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන අෙප් සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය 
නායකයා විධියට, අෙප් පක්ෂෙය් පබල නායකෙයක් විධියට, 
ජනතා සිතුම් පැතුම් හඳුනා ගත් උදාර ජන නායකෙයකු විධියට, 
අප රෙට් නිවාස පශ්නයට සැබෑ විසඳුම් ලබා දුන් උදාර 
නායකෙයකු වූ දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් දයාබර 
පුතණුවන් විධියට රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමන්ෙග් ෙනොනිමි 
ෙමෙහවර ඉදිරියට ෙගන යෑමට, අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා අද 

සැබෑ ෙලසම කැප වී සිටීම අපට ෙලොකු සතුටක් කියන කාරණයත් 
ෙම් අවස්ථෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශය 
තුළින් එතුමා සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වුණ සියලු කටයුතු 
සර්වපකාරෙයන්ම සාර්ථක ෙවන්නය කියා අපි එතුමාට සුබ 
පතනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරන ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත් එතුමාට සෑම 
අවස්ථාවකම ශක්තිය ෙදමින් ෙම් කාර්යයන් කරන්නට කැප 
ෙවනවා කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙකොට, 
අපට නිතැතින්ම මතක් ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් නිවාස පශ්නයට 
සැබෑ විසඳුමක් ලබා දීමට කටයුතු කළ අෙප් නායක දිවංගත 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමායි. එතුමා ෙම් නිවාස පශ්නය අෙප් 
රෙට්දී පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තරයටත් ෙගන ෙගොස් කථා 
කළ ආකාරය අප දන්නවා. 1978.06.23 වැනි දා තමයි, එතුමා 
උදාගම් ව්යාපාරය -උදාගම් සංකල්පය- ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන්. 
1977දී බලයට පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව, එතුමා සිදු 
කළ ඒ වැඩ පිළි ෙවළ තුළින් ෙම් රෙට් නිවාස දසලක්ෂ ගණනින් 
ඉදි කළ බව අපි දුටුවා. අෙප් අලවතුවල මන්තීතුමා මතක් කළ 
ආකාරයට විෙශේෂෙයන්ම නිවාස පිළිබඳව ජනතාවට අවෙබෝධයක් 
ලබා ෙදන්නටත් ඒ ආණ්ඩුව යටෙත් කටයුතු කළාය කියන එක 
අපි දැක්කා. රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා අෙත් සෙත් නැති 
දුප්පත්ම අය ෙවනුෙවන් ඒ නිවාස වැඩ පිළිෙවළ,අත්කම් නිවාස 
වැඩ පිළිෙවළ,  කියාත්මක කරලා ඒ කළ ෙසේවාව අපට කවදාවත් 
අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
1980.09.29 වැනි දා නිව්ෙයෝක්හිදී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
අමතමින් නිවාස නැති අයට නිවාස සැපයීෙම් ජාත්යන්තර 
වර්ෂයක් පකාශයට පත් කරන ෙලස ෙයෝජනා කළා. එම 
ෙයෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලෙය් 37 වන සැසිවාරය 
විසින් ඒකමතිකව පිළිගන්නට ෙයදුණා. 1987 වර්ෂය, නිවාස 
නැති අයට නිවාස සැපයීෙම් ජාත්යන්තර වර්ෂය ෙලසින් එදා 
පකාශයට පත් කළා. ඒ ආකාරයට අවුරුදු දහහතක් පමණ පැවැති 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය තුළින් ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා කියන එක කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්  රෙට් පැවැති නිවාස පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා ඒ 
තුළින් ලැබුණු ෙසේවාව අතිමහත්ය කියන එකත් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. අද ෙම් කාර්යය පැවරී තිෙබන සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාත් 
ෙම් කාර්යයට ශක්තියක් ෙදන්නට කැප වී කටයුතු කරනවා.  

දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත් සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම නිවාස 300ක් ඉදි කිරීමට ණය ෙයෝජනා කමයක් 
කියාත්මක කරලා ඒ වැඩ පටන් ගත්තා. එතුමා එහි පගතිය ගැනත් 
සඳහන් කළා. ෙම් ෙවනෙකොට නිවාස 35,000ක් හදා තිෙබනවා 
කිව්වා. ෙම්වා සිදු වුෙණ් නැහැ කියා කාටවත් කියන්න බැහැ. අෙප් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලත් ඒවා කියාත්මක වුණා. දුප්පත්ම අයට 
තමයි, ඒවා ලැබුෙණ්. ඒ පිළිබඳව අද ඒ ජනතාව සතුටට පත් 
ෙවලා සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කපරාරු කර නැති නිෙවස් කපරාරු කිරීමට සිෙමන්ති ලබා 
ෙදන්නට වැඩ පිළිෙවළක් එතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා  කියාත්මක කළා. 
ඒ තුළිනුත් විශාල පිරිසක් සතුටට පත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. 
සමහර අය ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු ගැන 
සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ අය ෙමොන ආකාරයට ඒ ගැන හිතනවාද 
කියා මා දන්ෙන් නැහැ. මහනුවර දිස්තික්කෙය් පහත දුම්බර 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 
පසු ගිය කාලෙය් -ඒ මාස ගණන තුළ- කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ 
කියා. 2015 ජනවාරි 08 වැනි දායින් පසුව පාරකට ෙබොරලු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ටිකක්වත් දැම්ෙම් නැහැ කිව්වා. නමුත් මම සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් 
කරනවා, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා සමෘද්ධි ඇමතිවරයා හැටියට ඒ 
කටයුතු භාර ගත්තාට පසුව සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම, ගාම 
ෙසේවා වසමකටම ලක්ෂ දහය බැගින් ලබා දුන්නා කියන කාරණය. 
ඒ අනුව අපි ෙබොරලු විතරක් ෙනොෙවයි, තාරත් දැම්මා; සමහර 
පාරවලට ෙකොන්කීට් පවා දැම්මා. ඒ ආකාරයට වැඩ කළා; වැඩ 
පටන් ගත්තා. මම හිතන්ෙන් ඒ ෙව්ලාෙව් තිබුණු ආණ්ඩුව, යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ඒ තිබුණු ආණ්ඩුව, අෙප් 
මන්තීවරුන් 45 ෙදෙනක් සිටි ආණ්ඩුවක්. ඒ තුළින් වුණත්, අෙප් 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කියාත්මකවීම, ගමට විශාල 
ෙසේවාවක් වුණාය කියන එක මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය තුළින් අපට ෙගොඩාක් ෙද්වල් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ෙවනෙකොටත් ඒ සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළවල් ඇති කර තිෙබනවා. 

ඒ අනුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට නිවාස 1,000ක් ලබා දීමට 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවාය කියා එතුමා පකාශ කළා. සමහර අය 
කිව්වා, ෙම් සඳහා අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර නැහැ කියා. නමුත් 
ඒ මුදල් සම්පාදනය කර ගන්න එතුමාට ශක්තිය තිෙබනවා කියන 
එක අපි දකිනවා. ඒ නිසා ඒකත් කියාත්මක ෙවයි. එතුමා 
කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළවල්, නිවාස දියුණු කරන්න සිදු 
කරන වැඩ කටයුතු වාෙග්ම ඒ නිවාස වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
එතුමා දීර්ඝව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ සියලු වැඩ කටයුතු අෙප් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස තුළත් ඉතා සාර්ථකව දියත් කිරීම සඳහා අප එතුමා 
සමඟ එකතු ෙවනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, පසු ගිය රජය කාලෙය්දී රාජ්ය සංවර්ධන හා 
නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව්ත්, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව්ත් 
ෙකොන්තාත් කරපු සමහර ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙම් ෙවනෙකොටත් 
මුදල් ලැබී නැහැ කියන කාරණය. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති 
ආණ්ඩුව යටෙත් මුදල් නැතුව වැඩ කරලා ඒ ආයතන ණය ෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ මහා පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන් 
ෙනොෙවයි. ඒ, සුළු පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ඒ මුදල 
ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා ඒ මුදල් ඉතා ඉක්මනින් ලබා ෙදන්නට 
අවශ්ය කටයුතු සලසන්නය කියාත් මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ගැන අද අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමා 
කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අෙප් රෙට් පවතින නිවාස පශ්නය 
ෙබොෙහෝ දුරට විසඳා ගන්නට පුළුවන්ය කියන අදහස අප තුළ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරන ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුම ෙදනාටත් අෙප් සුබ පැතුම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර 
සිටිනවා.  

අද දවෙසේ සාකච්ඡා කරන අනිත් විෂය ගැන අවධානය ෙයොමු 
කෙළොත්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව තව විනාඩියකින් අවසන් 

කරන්න ෙවනවා. 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා කියමින් සිටිෙය්, 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශයත් අෙප් රටට ඉතාම 
වැදගත් ෙවන අමාත්යාංශයක් බවයි. ෙම් අමාත්යාංශය භාරව 
කටයුතු කරන රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. 
එතුමා මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ තිෙබනවා. 1994 වර්ෂෙය්දී පමණ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් බලයට පැමිණි එතුමා, දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ අප සමඟ කටයුතු කරමින්, කිසිදු ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් අෙප් පළාත්වලට සලසනවා 
කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලය තුළ ෙකෙරන කාර්යයන් සඳහා එතුමා ලබා ෙදන 
ශක්තිය තුළින් ඉතා ෙකටි කාලයකින් මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පවතින ජල පශ්නය විසඳා ගන්න අපට හැකි ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ නිසා අපි එතුමාෙග් දැක්ම අගය කරන්න ඕනෑ. එතුමා 
අද අපිට ෙපොතක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙත් තිෙබන කරුණු 
කාරණා ගැන කථා කෙළොත්, එතුමා විශාල දැක්මකින් ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරනවා කියන එක අපට දකින්න 
පුළුවන්ය කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

“සැම තැන තිෙබ් දිය - නැත බිඳුවක්වත් ෙබොන්නට” කියා 
පැරණි කවියක ෙකොටසක් උපුටා දක්වමින්, එවන් තත්ත්වයක් 
යළි ෙනොවන්නට කටයුතු කිරීමට එතුමා සූදානම් වීම පිළිබඳව අපි 
සතුටු ෙවනවා. 

පසු ගිය රජය කාලෙය්දී අෙප් රෙට් පිරිසිදු වතුර ටිකක් ඉල්ලපු 
ජනතාවට ෙවඩි තබා මරා දැම්මාය කියන එක අප කාටවත් 
අමතක නැහැ. එවැනි සිදුවීම් අවම කරන්නට ෙමතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය තුළින් කටයුතු කරාවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

'දිය පා සටහන' පිළිබඳව අනාවරණය කරමින් එතුමා දීර්ඝ 
වශෙයන් කරුණු දැක්වූවා. එය ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් කියා 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ජනතාවට පිරිසිදු ජලය ලබා දීෙම් වගකීම 
රජයකට තිෙබනවා. රජය ඒවා ඉටු කරයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර පෙද්ශෙය් පවතින ජල පශ්නයට 
විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කරන මහනුවර ජල සම්පාදන මණ්ඩල 
කාර්යාලෙය් නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිතුමා පමුඛ ඒ 
නිලධාරින්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා විශාල 
කැපවීමකින් අෙප් පළාත්වල පවතින ජල පශ්නයට විසඳුම් ලබා 
දීමට උර ෙදනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවසථ්ාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා.  

කාලය අවසන් වීම ෙහේතුෙවන් මාහට  වැඩි දුරටත් කථා 
කිරීමට අවස්ථාවක් නැති නිසා මෙග් කථාව මා ෙමතැනින් 
නවත්වනවා. ෙම් වසෙර් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී මා සිදු කරන 
අවසාන කථාව ෙමයයි. ඒ නිසා ලබන්නා වූ නව වසර සියලු 
ෙදනාටම සුබ නව වසරක් ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මම 
නවතිනවා.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාටත් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is, the 

Hon. K. Kader Masthan. You have 18 minutes.  
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[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய தினம், நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சு, டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதிெயா க்கீ கள்  சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற்றச்  சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைமக்கு த ல்  நன்றிையத்  ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைக வரலாற்றில் டைமப்  மற் ம் அரச ட் த் 
திட்டங்கள் பற்றிப்  ேபசுவதாயின், ன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர். 
பிேரமதாஸ அவர்கைள நிைன கூராதி க்க யா . 
ெகா ம்பில் வாழ்ந்த அவர், அங்கு மாத்திரமன்றி வடக்கு 
ெதாடக்கம் ெதற்கு வைரயிலான அைனத் க் கிராமங்களி ம் 
அவாின் ெபயைர இன் ம் நிைன கூ கின்ற வைகயில் அவர் 
கட் ய கள் உ தியாக ள்ள டன், பல வறிய 
கு ம்பங்க க்குப் க டமளித் ம் வ கின்றன. “2000ஆம் 
ஆண் ல் அைனவ க்கும் க டம்” என்ற 
ெதானிப்ெபா ளிலான பத்  இலட்சம் ட் த் திட்டம் 
இலங்ைகயில் பாாிய மாற்றத்ைத ஏற்ப த்திய ஒ  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் மாத்திரமன்றி, ஐக்கிய நா களின் UN-Habitat 
என்ற வ டம் பிரகடனப்ப த்தப்ப வதற்கும் அ ப்பைடயாக 
அைமந்த . இன்  அவர  தல்வர் தந்ைதயின் வழியில் இந்த 

யற்சிைய ன்ென ப்பைதயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். ஏெனனில், இந்த மனிதேநயமிக்க 
பணியில் பாரபட்சமின்றி நாட்  மக்கள் அைனவ ம் 
பயன்ெப வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக மக்கள் மத்தியில் 
எ ந் ள்ள . கடந்த 100 நாள் திட்டத்தின்கீழ் வ னியா 
மாவட்டத்தில் 263 கைள ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் 92 

கைள ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 337 கைள ம் 
நிர்மாணிக்கும் பணி ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம் 
நான் இங்கு நிைன  கூ கின்ேறன். 

வ னியா மாவட்டத்தில் இ வைர மீள்கு ேயறிய 
மக்களில், காணியி ந் ம் டற்ற 7,771 கு ம்பங்க ம் 
காணியற்ற 2,279 கு ம்பங்க ம் பா காப்பற்ற ஓரள  
நிைலயான களில் வா ம் 4,163 கு ம்பங்க ம் தற்கா க 
ெகாட் ல்களில் வா ம் 7,594 கு ம்பங்க மாக  21,807 
கு ம்பங்க க்கு கள் ேதைவப்ப கின்றன. இங்கு 
இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக சாியாகக் 
கணிப்பிடப்பட்  அவர்க க்கான க ம் நிர்மாணிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மன்னார் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், மன்னார் 
நகரத்திற்குட்பட்ட பிரேதசங்களில் 4,092 கள் 
ேதைவயாக ள்ளன. இ வைர கு ேயறிய கு ம்பங்களில் 
11,652 கு ம்பங்கள் தற்கா க ெகாட் ல்களில் 
வசிக்கின்றனர். 8,855 கு ம்பங்க க்கு காணி வழங்கி  
அைமத் க் ெகா க்கேவண் ய ேதைவ ள்ள . எனேவ, 
அங்கு சுமார் 20,000 கள் உடன த் ேதைவயாக உள்ள . 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் இ வைர மீள்கு ேயறிய 
மக்களின் ெமாத்த ெதாைக 41,322 ஆகும். இங்கு ெமாத்தமாக 

ேசதமைடந்த களின் எண்ணிக்ைக 32,818 ஆகும். 
பகுதியளவில் ேசதமைடந்த களின் எண்ணிக்ைக 6,075; 

திதாகத் ேதைவப்ப ம் கள் 15,682; தி த்த ேவைலகள் 
ெசய்யப்பட ேவண் ய கள் 2,657 ஆகும். ஆகேவ, 
வன்னிப் பிரேதசத்தில் இ வைர மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட 
கு ம்பங்க க்கு சுமார் 50,000 கள் உடன த் ேதைவயாக 
உள்ளன. ேம ம் 50,000 கு ம்பங்க க்கு காணி டன் ம் 
வழங்கப்பட ேவண் ள்ள . அேதேபால, மீள்கு ேயற 

யாத நிைலயில் த்தளம் மற் ம் நாட் ன் ஏைனய 
பாகங்களில் வசிக்கும் இடம்ெபயர்ந்தவர்க க்கும் மற் ம் 
ெதன் இந்தியாவில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்க க்கும் 
உடன யாகக் காணிகள் வழங்கி, அங்கு கள் 
அைமக்கப்பட்  அவர்கள் கு யமர்த்தப்பட ேவண் ம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மக்க க்காக வழங்கப்பட்  வ கின்ற ட் க் கடன் 
ெதாைகயான , ஏைனய அரச வங்கிகளின் ட் க்கடன் 
வட்  தத்தி ம் பார்க்கக் கூ தலான வட் ையக் 
ெகாண்டதாக உள்ளெதன மக்கள் குறிப்பி கின்றனர். ஆகேவ, 
100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட கடன் 
ெதாைகக்கு அறவிட்ட ேபான்  3.47 த வட் யில், இலகு 
தவைண அ ப்பைடயில் இத்ெதாைகயிைன வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
You just mentioned that the interest rate is too high. Is 

it not?  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ஆம். 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
What is the interest rate you are talking about? How 

much is it? 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
සාමාන්යෙයන් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේදී සියයට 3.47 

interest rate එකට තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගණනටම 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියා  තමයි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ගණනටම තමයි දිගටම ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ඉස්සර එෙහම ෙනොෙවයි කියලා තමයි  මම දැන ගත්ෙත්. 

එතැන  හිටපු කට්ටිය මට කිව්වා, "දැන් ඒ ගණනට ෙනොෙවයි. 
වැඩි ගණනකට." කියලා. ඒක  තමයි  මම ෙමතැන කිව්ෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමා, යහපාලන රජය බිහිවුණායින් පස්ෙසේ, අපි 

ෙදන නිවාස ණය  සියල්ලක්ම සියයට  3.73 ක ෙපොලියටයි 
ෙදන්ෙන්. යහපාලන රජයට ඉස්ෙසල්ලා  කීයට දුන්නාද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒවාට මට වගකියන්න අමාරුයි.  අෙනක් 
කාරණය ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස පශ්නය ගැන ඔබතුමා දැන් 
සම්පුර්ණ  ලැයිස්තුවක් කියවා ෙගන ගියා. උතුරු නැ ෙඟනහිර  
නිවාස පශ්නය  ඔබතුමා මතු කරන්නට  ඕනෑ, ගරු ස්වාමිනාදන් 
ඇමතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත්. ෙමොකද උතුරු නැ ෙඟනහිර 
නැවත පදිංචි කිරීෙම්දී නිවාස පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් 
එතුමායි. අෙප් අමාත්යාංශෙයනුත් කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
උතුරටත්, නැ ෙඟනහිරටත්, බටහිරටත්, දකුණටත් අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා  එක හා සමානව   අෙප් සම්පත් ටික  ෙබදා 
ෙගන යනවා. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
 ගරු අමාත්යතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්නට   විස්තර 

ෙසොයා ගත්ෙත් National Housing Development Authority  
එ  ෙකන්. එතෙකොට ඒ සභාපතිතුමා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
පැත්තටයි  දමා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
උතුරු නැ ෙඟනහිර  බල පෙද්ශෙය් නැවත පදිංචි කරවීෙම්දී 

නිවාස  පශ්නය සම්පුර්ණෙයන්ම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැවත 
පදිංචි කිරීම අමාත්යාංශය යටෙත්යි. එනමුත් අෙප් අමාත්යාංශය  
කියාත්මක කරන හැම වැඩසටහනක්ම  ෙභ්දයකින් ෙතොරව රට 
පුරාම  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
හරි  ඇමතිතුමා, හරි.  
தற்ெபா  திய கள் அைமப்பதற்கு வழங்கப்ப ம் 

1,00,000 பாைய ஒ  சாதாரண ட்ைடக் கட்டத் 
ேதைவப்ப ம் ெசலவினத் க்குச் சமமான ெதாைகயாக 
அதிகாிப்பேதா , அதன் வட்  தத்ைத ம் குைறக்க 
நடவ க்ைக எ ப்ப  மீள்கு ேயறிய மக்க க்கு ஓர் 
ஆ தலாக அைம ம். அத் டன்  தி த்த ேவைலக க்காக 
வழங்கப்ப ம் பா 75,000 ெதாைக ேம ம் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

இலங்ைக ரா ம் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற, 
மாவட்ட ாீதியில் 1,000 சீெமந்  'பக்ெகற்' கள் இலவசமாக 
விநிேயாகிக்கும் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில், அசாதாரண 
சூழ்நிைலயால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்கு 
ஏைனய மாவட்டங்கைளவிட அதிகமாக வழங்குவதற்கு 
அ மதியளிக்க ேவண் ம் என்  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
குறிப்பாக வ னியா மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்க க்கு 
உட்பட்ட ெவ  ஓயா கிராமத்தில் ெகாக்கிளாய், 
அதாெவட் னெவவ, மாயாெவவ, கிாிபாவ தக்குன, ஜனக ர, 

ெகலம்பாெவவ ஆகிய கிராமங்கள் மிக ம் பின்தங்கிய 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்றன. அங்குள்ள மக்கள் 
எந்தேவார் அபிவி த்திைய ம் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
குறிப்பாக அவர்களின் நீர் வ காலைமப்  மற் ம் டைமப்  
நிர்மாணத் ைற ேபான்ற அத்தியாவசிய ேதைவக ம் ர்த்தி 
ெசய்யப்படாமல் காணப்ப வ  மிக ம் கவைலக் 
கிடமாக ள்ள . 

வன்னி கு நீர்ப் பிரச்சிைன ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாகும். 
இன் வைர ங்கனி ந் தான் மன்னா க்கு கு நீர் 
வழங்கும் ேவைலத்திட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 
தற்ேபா  மன்னாாில் மீள்கு ேயறிய மக்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாித் ள்ளைமயா ம் எதிர்காலத்தில் ஆயிரக்கணக் 
காேனார் மீள்கு ேயற இ க்கின்றைமயா ம் அங்கு ஒ  
பாாிய கு நீர்த் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத 
ெகௗரவ அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்கள் நன்கறிவார். 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் பதவிேயற்ற பின்னர், வன்னிப் 
பகுதிக்குச் ெசன்  அங்கு ெபா மக்கைள ம் 
அதிகாாிகைள ம் சந்தித் ப் பிரேதசத்தின் ேதைவகள் பற்றி 
கண்டறிந்தைமையயிட்  அவ க்கு நான் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அவர் அங்கு கண்டறிந்த 
விடயங்களின் அ ப்பைடயில் உாிய பணிகைள 

ன்ென ப்பார் என்  நம் கின்ேறன். குறிப்பாக 
கல்லாற்றி ந்  நீைரப்ெபற சுமார் 19,000 மில் யன் 

பாய் ெசலவில் நீர் விநிேயாகத் திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . இத்திட்டம் 

ாிதப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ச ப் பிரேதசத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு சுமார் 20 
தக் கு நீர்ப் பிரச்சிைனேய தீர்க்கப்பட் ள்ள . மீதம் 80 த 

மக்கள் கு நீைரப் ெப வதில் பாாிய ெந க்க கைள 
எதிர்ெகாண்  வ கின்றனர். எனேவ இந்தப் பிரச்சிைனைய 

ன் ாிைமப்ப த்தி தீர்த் ைவக்குமா  அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மன்னார் 
மாவட்டத்தில் கடந்த அரசாங்கத்தினால் தாழ்நில மல்வத்  
ஓயா நீர்த்ேதக்கத் திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்டேபாதி ம் 
பின்னர் அ  இைடநி த்தப்பட் ள்ள . அதாவ , மன்னார் 
மாவட்ட மக்க க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அத்திட்டம் அங்கு 
சில எதிர்ப் கள் எ ந்ததன் காரணமாக 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. அண்ைமயில் நீர்ப்பாசனத் 

ைறக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் ெகௗரவ விஜித் 
விஜய னி ெசாய்சா அவர்கேளா  மன்னார் மாவட்ட 
விவசாயிகளின் குைறகள் பற்றி நான் கலந் ைரயா ேனன். 
அேதேநரம், ேமற்ப  திட்டத்ைத ைமயாக 
அ ல்ப த் வதன் லம் மன்னார் மாவட்டம் வதி ம் 
இ  ேபாகங்க க்குமான நீர்ப்பாசனத்ைத ேமற்ெகாள் 
ளவ டன் ச ப் பிரேதசக் கு நீர்ப் பிரச்சிைனைய ம் 

ற்றாகத் தீர்த்  ைவக்கலாம் என நான் நம் கின்ேறன். 
ெகௗரவ அைமச்சர் காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
அவர்கள் இந்தத் திட்டத்ைத ைமயாக அ ல்ப த் வதாக 
உ தியளித் ள்ளார். அவ க்கும் என  நன்றி 
உாித்தாகட் ம். 

அேதேபால, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் நீர் வழங்கல் 
வ காலைமப் ச் சைப இல்லாமல் இ க்கின்ற . இதன் 
தைலைமக் காாியாலயம் யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்ப கின் 
றைமயால், இந்த மாவட்ட மக்கள் பல சிக்கல்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். ஆகேவ, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் நீர் 
வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைப ஸ்தாபிக்கப்படேவண் ம். 
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ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெபா வாகேவ வன்னிப் பிரேதசத்தில் நகர அபிவி த்தித் 
திட்டமிட ல், திட்டமிடப்பட்ட ெபாறி ைற அதாவ , 
வங்கிகள், மாவட்ட ெசயலகம், ெபா ஸ் நிைலயம், 
நகரத்திட்டமிடல் உட்பட வ காலைமப் கள் சீரற் க் 
காணப்ப வதால், மன்னார் பஸ் நிைலயம் உட்பட ஏைனய 
ெப ம்பாலான க்கிய இடங்கள் பாதிப் க்கு 
உள்ளாகி ள்ளன. சுற் ச்சூழல் ஆய்வறிக்ைகயின்றி ெபா க் 
கட் டங்கள், தனியார் கட் டங்கள் என்பன குளங்கைள 
நிரப்பிக் கட்டப்ப வதால் இந்நிைல ஏற்ப கின்ற . எனேவ, 
இனிவ ம் காலங்களில் உாிய ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
கட் டங்கள் மற் ம் பாாிய திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

மன்னார் தீ க்குள் குறிப்பாக க்கு யி ப் , காிசல், 
தைலமன்னார் ஆகிய கிராமங்களில் அைமக்கப்பட் ள்ள 

டைமப் களில், ைறயான திட்டமிடல் இல்லாைம 
காரணமாக, அந்த இடங்களில் மைழ காலங்களில் குளம் 
ேபான்  ெவள்ள நீர் ேதங்கி நிற்பைத அவதானிக்க 

கின்ற . ேம ம், கட்ைடயடம்பன், தம்பைனக்குளம், 
ம க்கைர ஆகிய கிராமங்களில் அைமக்கப்பட் ள்ள கள் 
மைழக்காலங்களில் ெவள்ளத்தினால் பாதிப் க்குள்ளாகும் 
நிைலயில் உள்ளன. சுற் ச்சூழல் திட்டமிடல் சாிவர 
நைட ைறப்ப த்தப்படாைமேய இதற்கு க்கிய 
காரணமாகும்.  

கடந்த காலங்களில் மைழ காரணமாக மன்னார் வ ம் 
நீாில் ழ்கிய . மன்னார் கச்ேசாி, மன்னார் ைவத்தியசாைல 
என்பன நீாில் ழ்கின. அங்கு தற்ெபா  வ காலைமப் த் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற . எனி ம், 
அ  ாித கதியில் நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
மன்னார் நகரத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம், ஏைனய 
பிரேதசங்கைள எ த் க்ெகாண்டா ம், கிராமங்கைள 
எ த் க்ெகாண்டா ம் மைழெபய்தால் அங்கு நீர் ேதங்கி 
நிற்கின்ற . நீர் வ ந்ேதாடக்கூ ய வசதி இன்ைமயால், 
மன்னார் நகரம் அதிகள  பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலயில் 
இ க்கின்ற . அங்கு ஒ ங்கான வ காலைமப்  ைறைய 
நைட ைறப்ப த் வதன் லம் அவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்படாமல் த க்கலாம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வ னியா நகரத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அ  மிக ம் 
பைழைமயான நகரமாக இ க்கின்ற . இனிவ ம் 
காலங்களில் அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள் ம்ெபா , 
அந்நகரத்ைத ஒ  திட்டமிட்ட நகரமாக உ வாக்கேவண் ம். 
வ னியாவில் எந்த இடத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் அந்தப் 
பகுதிகளி ள்ள அைனத் க் கழி  நீைர ம் அங்குள்ள ஒ  
குளத் க்குள்தான் வி கின்றார்கள். நாங்கள் அக்குளத்ைதச் 
சுத்திகாித்  ஒ  tourist spotஆக உ வாக்கலாம். அவ்வா  
உ வாக்கினால், அங்குள்ள மக்க க்கு ெபா ேபாக்கான 
ஓர் இடமாக அ  அைம ம். அேதேபால, வ னியா நகரத்தில் 
வ காலைமப்  ைறைய விைரவாக அ ல்ப த்த 
ேவண் ள்ள . மைழெபய்தால் நீர் வழிந்ேதா வதற்குச் 
சாியான வ காலைமப்  வசதிகள் அங்கு இல்ைல. வன்னி 
மாவட்டமான  த்தத்தினால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
ஒ  மாவட்டெமன்பதால், இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கமான  
இவற்ைறக் க த்தில் எ த்  மிக விைரவாகச் ெசய்  த ம் 
என்ற நம்பிக்ைக டன், எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்கு நன்றிகூறி, என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 

டைமப்  ெதாடர்பாகச் சில க த் க்கைள இங்கு 
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். நாட் ேல பல இடங்களி ம் 

பல்ேவ பட்ட மக்க ைடய டைமப்  ெதாடர்பாக, 
அவர்க ைடய ட் த் ேதைவகள் ெதாடர்பாக 
பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்குக்கீ ள்ள டைமப்  அதிகார 
சைபயி டாக கைள வழங்குகின்றெபா , அைர 
மானியத் திட்டத்தின்கீழ் கைள வழங்கினால், எல்லா 
மக்க க்கும்  கிைடப்பதற்கான ஒ  திட்டமாக அ  
அைம ம் என்ற க த்ைத நான் அவாிடம் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ஏெனன்றால், இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியிேல 
இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கான ட் த் திட்டங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா , இந்திய ட் த் திட்டம் மற் ம் 
ஐேராப்பிய ட் த் திட்டம் ெதாடர்பாகப் ேபசப்பட்டா ம் 
யாழ்ப்பாணம் மற் ம் கிழக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகளிேல 
அழிந் ேபான கைளப் னரைமப்பதற்கும் திய 

கைள அைமப்பதற்கும் டைமப்  அதிகாரசைபயி டாக 
அவர்க க்கு மானிய அ ப்பைடயில் அைரவாசி 
உத ெதாைக வழங்கப்ப கின்றேபா தான் அந்த ட் த் 
திட்டங்கைளப் ர்த்தி ெசய்யக்கூ ய வாய்ப் க்கள் அதிகமாக 
இ க்கின்றன.  ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
அதைனக் க த்திேலெகாண்  அைரவாசிைய மானிய 
அ ப்பைடயி ம் அைரவாசிைய நீண்டகாலக் 
கடன ப்பைடயில் ெச த்தக்கூ ய வைகயி ம் அந்த ட் த் 
திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வ  மிகப் ெபா த்தமானதாக 
இ க்குெமன்  நான் இந்த இடத்தில் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். 

அ த் , இந்த நகரத் திட்டமிடைலப் ெபா த்தவைர, 
இன்  எல்லா நா களி ம் நகரங்கள் திய திய 

ைறக க்கு ஏற்றவைகயில் திட்டமிடப்ப கின்றன. 
குறிப்பாகக் ெகா ம்  நகரம்,  ன்னர் இ ந்தைதவிடப் 
பல்ேவ  வைகயான திட்டங்கேளா  
மாற்றியைமக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், ஒ  நகரத்ைதப் 

னரைமக்கின்றேபா , ஆட்சியாளர்கள் மா கின்ற அல்ல  
ஆட்சிக்கான தைலவர்கள் மா கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் 
அதற்ேகற்றவா  நகரங்கள் வ வைமக்கப்படாமல் ஒ  
நிைலயான திட்டம் இ க்கேவண் ம்.  குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளிேல த்தத்தால் அழிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  
நகரத்தி ம் திட்டமிடப்படாத வைகயிேலேய நகர 
அைமப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  அவ்வாறான 
திட்டமிடப்படாத நகர அைமப் க்க க்கான ஒ  
வைரபடத்ைத உ வாக்குவ  மிக க்கியமானெதன நான் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன்.   

நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் யாழ். நகரத்திைனப் 
பார்த்தால்கூட, இன்  மக்க ைடய ெப க்கம் அதிகாிக்க 
அதிகாிக்க பஸ் நிைலயம், ைவத்தியசாைல மற் ம் அதேனா  
இைணந்த அவர்க ைடய ஏைனய ேதைவகள் யா ம் அங்ேக 
ஒ  திய திட்டமிடைல ேவண் நிற்கின்றன. அந்த நகரத் 
திட்டமிடல்கள் மிக ம் ெந க்க க க்குள் வாழ்கின்ற 
மக்க க்கான ஒ  பாாிய ேதைவைய உணர்த்தி நிற்கின்ற . 
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உதாரணமாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் எங்ேக ஒ  லகம் 
அைமயேவண் ம், எங்ேக ைகயிரத நிைலயம் அைமய 
ேவண் ம், எங்ேக அரச ெசயலகம் அைமய ேவண் ம், ஏைனய 
நி வனங்கள் எங்ேக அைமயேவண் ம் என்கின்ற ஒ  திட்டம் 
இ க்கேவண் ம். இவ்வா  ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
திட்டமிட்  அைவ அைமக்கப்படேவண் ம். ஏெனனில், ஒ  
நகரத் திட்டமிடல் என்ப  சாியான ைறயில் 
அைமக்கப்படாவிட்டால் அ  அவ்வாறான நகரங்களில் பாாிய 
பாதிப் க்கைளத் தரக்கூ ய நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் இந்தத் திட்டமிடல் மிகமிக 

க்கியமான .   

குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 'செதாச' கட் டம் 
ஓர் அரச காணியில் அைமக்கப்பட் க்கின்ற . தனியார் 
ஒ வர் தன் ைடய வி ப்பில் கட் டத்ைதக் கட்  அதைனச் 
'செதாச' நி வனத்திற்கு வாடைகக்கு விட் க்கின்றார். 
அேதேபால் அங்ேக ஓர் அரச காணியில்தான் ெபற்ேறால் 
நிைலயம் இ க்கிற . அந்தக் காணிக்குள்ேள ஒ  ம் 
கட்டப்பட்  அந்தப் ெபற்ேறால் நிைலய ம் கட்டப்பட்  அ  
தனியா க்கு வாடைகக்கு விடப்பட் ள்ள . இதற்குக் 
கூ விைல ேகாரப்பட் க்கின்றதா? இ  ெதாடர்பில் 
ெவளியிேல யா க்கும் ெதாி மா என்  பார்த்தால் யா க்குேம 
ெதாியா . மிக இரகசியமாகக் காேதா  கா ைவத்த ேபால் 
இந்தக் காாியங்கள் நைடெபற்றி க்கின்றன. நகரங்கள் 
திட்டமிடப்ப கின்றேபா  அந்த நகரங்களில் இ க்கின்ற 

ர் கக் கு க ைடய, அந்தச் சுேதசிய மக்க ைடய 
வாழ்க்ைக ைறகள் கவனத்திெல க்கப்பட ேவண் ம். 
கிளிெநாச்சி நகரத்திேல திடீெரன UDA அதன் ெசயற்பாட்ைட 
ஆரம்பிக்கின்றெதன்றால் அங்ேக இ க்கின்ற நகர சைபேயா  
அல்ல  பிரேதச சைபயின் அ சரைணேயா ம் அவ்வாேற 
மக்கேளா ம் மக்கள் பிரதிநிதிகேளா ம் ேபசேவண் ய 
ேதைவ அதற்கி க்கின்ற .  ஆனால், இவற்ைறெயல்லாம் 
மீறிய வைகயிேல கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் சில 
ெசயற்பா கள் நைடெபற்றி க்கின்றன. அந்த விடயங்கைளத் 
தய ெசய்  அைமச்சர் அவர்கள் க த்திெல க்குமா  
உங்கைள இந்த இடத்திேல நான் விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த் , இந்தக் கு நீர் வழங்கல் ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் ேபசப்ப கின்றன.  உலகம் ரா ம் 
கு நீ க்காக மக்கள் ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், 
நாங்கள் இப்ேபா  ேபசிக்ெகாண் க்கின்றெபா  
ஆசியாவின் சில பகுதிகள் ெவள்ளத்திேல மிதந்  
ெகாண் க்கின்றன. எங்ேக ேம நாங்கள் ெவள்ளத்ைதச் 
ேசமித்  ைவக்க யாதளவிற்குக் காட்டாற்  ெவள்ளம் 
அல்ல  ேபய் மைழ என்  ெசால்லக்கூ ய அளவிற்கு இன்  
ெவள்ளம் பாாிய அளவிேல பாய்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
இவ்வாறான ஒ  சூழ ல்தான் இரைணம த் திட்டம்கூட 
யாழ்ப்பாணத்திற்கான கு நீர்த் திட்டம் என்ற அ ப்பைடயில் 
ெகாண் வரப்பட்ட . கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள 
விவசாயிகள் கு நீ க்காகத் தண்ணீர் வழங்குவைத ஒ  
காலத்தி ம் எதிர்க்கவில்ைல.  

ஒன்ைற நாங்கள் ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 42,000 ஏக்கர் ெநற்ெசய்ைக நிலம் 
இ க்கின்ற . மானாவாாிச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இந்தக் காணிகளில் 22,000 ஏக்கர் காணிகள் காலேபாகத்தில் 
தண்ணீர் பாய்ச்சி ெநற்ெசய்ைக பண்ணக்கூ யைவயாக 
இ க்கின்றன.  அதி ம் 8,000 ெதாடக்கம் 12,000 ஏக்கர் 

வைரயிலான காணிகள் சி ேபாக காலத்திேல ெநற்ெசய்ைக 
பண்ணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . மிகுதிக் காணிகளில் 
சி ேபாகம் ெசய்ய யா . ஒ  விவசாயி காலேபாகக் 
காலத்தில் தன் ைடய விவசாயத்திேல ெப ம்பகுதிைய 
இழந் வி கின்றான். உதாரணமாக இந்த ஆண்ைடப் 
பா ங்கள்! இந்த ஆண்  ெபய்த கன மைழயினால் இன்  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் மட் மல்ல, நா  ரா ம் 
ெநற்ெசய்ைகயிேல ஒ  பாாிய பாதிப்  ஏற்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, இவர்க க்கான அந்த நட்டத்ைத ஈ ெசய்கின்ற 
காலமாக அைமவ  சி ேபாகக் காலம்.  ஆனால், இந்தச் 
சி ேபாகக் காலத்ைத ம் அவர்கள் இழந் வி கின்ற 
நிைலைமதான் அங்ேக காணப்பட்ட . இந்தக் 
காலகட்டத்தில்தான் யாழ்ப்பாணத்திற்கான கு நீர்த்திட்டம் 
ெகாண் வரப்பட்ட . அந்த ஆவண அறிக்ைகயிேல ஒ  
விடயம் ெதளிவாகக் கூறப்பட் ந்த .  அதாவ , அதில் 
4வ  பந்திைய நீங்கள் பார்த்தால் ெதாி ம், other goods, 
அதாவ , ஏைனய உப-உண ப் பயிர்கைளத்தான் 
விவசாயிகள் சி ேபாகக் காலத்திேல ேமற்ெகாள்வார்கள் 
என்ப  ெதளிவாகச் ெசால்லப்பட் ந்த . ஆகேவ, அந்த 
விவசாயிகள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் 
அவர்கள்  தங்க ைடய வயல் நிலங்க க்காகப் 
ேபாரா னார்கள். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ந்  ப த்த 
இைளஞர்கைள ம் ப த்தவர்கைள ம் கு ேயற்றிய  
கிளிெநாச்சி மாவட்டமாகும். இ  இரைணம க் குளத்ைத 
ைமயமாக ைவத்ேத ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அவ்வாறான 
நிைலயில், அக்குளத்தின் நீர் அந்த விவசாயிகளால் 
பயன்ப த்தப்படாமல் ெகாண் ெசல்லப்ப மானால் 
அவர்க ைடய விவசாயம் -  ெநற் ேதைவ - அாிசித் ேதைவ - 
எவ்வா  ர்த்தியாகும்?  இதில் நாங்கள் மிகக்கூ ய 
கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். 

இன்  பா ங்கள்! சுேதசிகளாக இ க்கின்ற எங்க ைடய 
இனத்தின் சாப்பாட்  ைறகள்கூட மாறிவ கின்றன. ஒ யல் 
கூைழ ம் உ த்தம் மா களிைய ம் எங்கள் மக்கள் 
மறந் விட்டார்கள்;  இ யப்ப ம் ேதாைச ம் எங்கைளவிட்  
விலகிச்ெசல்கின்ற ; குரக்கன் பிட்ைட ம் குத்தாிசிச் 
ேசாற்ைற ம் காண யவில்ைல; pizza க்கும் burgerக்கும் 
நாங்கள் வாிைசயில் நிற்கின்ேறாம். இெதல்லாம் கிட்டத்தட்ட 
ஒ  காலனித் வமாகும். ஒ  நாட் க்குள்ேளயி க்கின்ற 
மக்கைள ேவ  திைசக்குக் ெகாண் ெசல் தல் அல்ல  
ந னத் வம் என்ற அ ப்பைடயில் அந்த மக்கைளத் 
தங்க ைடய சுேதசிய வாழ்க்ைகயி ந்  மாற்றிச் 
ெசல்கின்ற காரணிகளில் இந்த உண  வைகக ம் 
அடங்குகின்றன.  

1990ஆம் ஆண் ந்  வடக்கு - கிழக்கிேல, குறிப்பாக  
வடக்கு மாகாணத்தின் வன்னி இைணந்த யாழ்ப்பாணம் 
வைரயான பகுதிக்கு ஒ  ெபாிய ெபா ளாதாரத்தைட  
அப்ெபா தி ந்த சகல அரசுகளினா ம் ெதாடர்ச்சியாக 
விதிக்கப்பட் ந்த . அந்தக் காலகட்டத்தில் உரங்கள், 
பசைளகள், கி மிநாசினிகள் அந்த இடங்க க்குள் 
வரவில்ைல. அவ்வாறி க்கின்றெபா  இந்தக் குளத் நீைர 
நம்பித்தான் அந்த விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயத்ைத 
ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். 1995ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பாணத்தி 

ந்  இடம்ெபயர்ந்த இலட்சக்கணக்கான மக்கைள ம் 
தாங்கிய வன்னிப் பிரேதசத்தில் அந்த  மக்க க்கு 
உணவளிப்பதற்கு இந்தக் குளத்  நீைரப் பயன்ப த்தி 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைலத்தான் பயன்ப த்தினார்கள். 
எனேவ, அந்த மக்க க்கு ெநல் ன் ேதைவப்பாடான  
மிகமிக க்கியமான ஒ  க ப்ெபா ளாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இதற்கு ஒ  தீர்  காணப்பட ேவண் ம்.  
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1950களில் கிளிெநாச்சியில் கு ேயற்றப்பட்ட மக்கள் 
ன்றாவ  பரம்பைரையக் கடந்தி க்கின்றார்கள். அப்ேபா  

அவர்க க்கு 3 ஏக்கர் வயல் நில ம், 2 ஏக்கர் ேமட் க் 
காணி ம் வழங்கப்பட்டன. அந்த 3 ஏக்கர் வயல் நிலங்க ம் 
இப்ெபா  பிள்ைளகள், ேபரப்பிள்ைளக க்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், தண்ணீர் பங்குகள் 
இன்ன ம் அவர்க க்குப் பிாித்  வழங்கப்படவில்ைல. இ  
விவசாயத் திைணக்களத்தின ம், நீர்ப்பாசனத் 
திைணக்களத்தின ம் பாாிய குைறபாடாகும். அவர்க க்கான 
தண்ணீர் பங்குகள் பிாித்  வழங்கப்ப கின்றேபா தான் 
அவர்கள் தங்க ைடய ெநற்ெசய்ைகயிேல ன்ேனற்றத்ைதக் 
காட்ட ம். விவசாயமான  அங்கு மிக க்கியமானெதா  
ெதாழிலாக இ ப்பதனா ம் வடக்கு மாகாணத்தின் 

ெக ம்பாக -  ேசாற்ைறத் த கின்ற ஓாிடமாக -  
கிளிெநாச்சி மாவட்டம் இ ப்பதனா ம்தான் இரைணம க் 
குளம் க்கியத் வத்ைதப் ெப கின்ற .  இரைணம க் 
குளத்தின் நீர் வழங்கல் சம்பந்தமாக தய ெசய்  ஒன்ைற 
விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி 

க்கின்ற எந்தெவா  விவசாயிேயா அல்ல  கு மகேனா 
யாழ்ப்பாணத்திற்கு கு தண்ணீர் ெகா க்கக்கூடாெதன்  
எந்தக் காலத்தி ம் ெசால்லவில்ைல. த ேல தங்க ைடய 
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய் ம் வைகயில் தங்க க்கு ஒ  

ைவச் ெசால் மா தான் அவர்கள் ேகட்கிறார்கள். 
இப்ெபா  அதைன அைமச்சு நல்ல ைறயிேல 
ேமற்ெகாள்கின்றெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இரைணம க் குளத்தின் ேவைலகள் ன்  திட்டங்களாக 
வகுக்கப்பட்  ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த குளத்தின் 
ேவைலகள் 2017ஆம் ஆண் ல் ர்த்தியைட ம்.  
இரைணம க் குளத்திேல எவ்வள  தண்ணீர் ேதக்கப்ப ம்? 
அதி ந்  எவ்வள  தண்ணீர் ெவளிேய ம், அல்ல   
எவ்வள   தண்ணீைர அதி ந்  ெகாண் ெசல்லலாம் என்ற 
உண்ைமகள் ெபாய் ெசால்கின்றவர்க க்கு அப்ேபா  
ெதாியவ ம். அக்குளத்ைத 2 அ  உயர்த் வதன் லம் 
யாழ்ப்பாணத்திற்கு அதன் தண்ணீைரக் ெகாண் ேபாகலாமா? 
என்பைதக்கூட எங்களால் அப்ேபா  அறியக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ேம ம், யாழ்ப்பாணத்தின் சுகாதாரத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்ட ம் ஆரம்பிக்கப் 
படவி க்கிற . அதாவ , கடல் நீைரச் சுத்திகாித்  கு நீர் 
வழங்குகின்ற இந்தத் திட்டத்ைத அந்தந்தத் ெதாகுதி 
மக்க ைடய சாியான ஒப் தல் இல்லாமல் ெசய்ய யா . 
எந்த இடமாக இ ந்தா ம் அந்த மக்க ைடய வி ப்பம் 
அறியப்பட ேவண் ம். அந்த மக்க க்குச் சாியான ைறயில் 
விளக்கம் அளிக்கப்பட்டதன் பிற்பா தான் அந்த இடத்தில் 
அந்த ேவைலத்திட்டங்கைள ஆரம்பிக்க ம். அப்ப ச் 
ெசய்யப்ப கின்றேபா தான் அ  ெவற்றியாக அைம ம். 
அ ஸ்திேர ய நாட் ேல மற் ம் இந்தியாவின் 
ெசன்ைனயிேல கடல்நீைரச் சுத்திகாிக்கின்ற ேவைலகள் 
ெவற்றியளித்தி க்கின்றன. ெசல  கூ யி ந்தா ம் அந்த 
ேவைலத்திட்டங்கள் அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன.  

அேதேபால ஆ கம் திட்டத்ைதக் குறிப்பிடலாம். மிகமிக 
ெவற்றிகரமாக 1960களிேல ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  
திட்டந்தான் ஆ கம் திட்டம்! அந்தத் திட்டத்தி டாக 
கிளிெநாச்சி கனகராயன்குளம், ேசமம  ேபான்ற 
பகுதிகளி ந்  வ கின்ற நீர் இரைணம க்குளத்திேல 
ேதங்குகின்ற . அத ைடய ேமலதிக நீர் சுண் க்குளம் 
கட ேல கலக்கின்ற . 1960ஆம் ஆண் ேல கட்டப்பட்ட 
சுண் க்குளம் barrage அழிந்  இப்ெபா  அைடயாளம் 

ெதாியாம க்கிற . அந்த barrage தி ம்பக் 
கட்டப்ப கின்றெபா  அந்த தண்ணீர் ேநர யாக 
ெதாண்டமானாற் க்குச் ெசல் ம். ஏற்ெகனேவ 
ெதாண்டமானாற்றின் barrage கட்டப்பட் க்கின்ற . அ  
தி ம்ப ம் னரைமக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைககள் 

ன்ைவக்கப்ப கின்றன. அேதேபால அாியாைல barrage 
இற்கும் அந்தத் தண்ணீர் வ கின்ற . அப்ப யான 
ெசயற்பா களினால் யாழ்ப்பாணத்தின் ெப ம்பகுதி 
நிலங்களில் நிலக்கீழ் நீர் சுத்தமானதாக மாற்றப்ப ம். இந்த 
ஆ கம் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றேபா   
யாழ்ப்பாணத்தின் கு நீர்த் ேதைவயில் கிட்டத்தட்ட 80 
சத தம்  ர்த்தி ெசய்யப்ப ம். இந்தத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வ  சம்பந்தமாக பல அறிஞர்கள், 
நி ணத் வ ஆேலாசகர்கள் தங்க ைடய க த் க்கைள 
வழங்கியி க்கிறார்கள்.  

அேதேபால, 1960களில் ெந ந்தீவிேல ஆ  இடங்களில் 
200 அ  நீள ம் 100 அ  அகல ம் ெகாண்ட 'ெகாங்கிறீற்' 
குளங்கைள அைமப்பதற்கு யற்சித்தி க்கிறார்கள். அந்தக் 
குளங்க க்கான திட்டங்க ம் வகுக்கப்பட் ந்தன. 
அப்ேபா  நாட் ேல ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிைலகள் 
காரணமாக அைவ ைகவிடப்பட் க்கின்றன. ெந ந்தீவின் 
கு நீர்த் திட்டத் க்காக அந்தக் குளங்கள் அைமக்கப்பட்டால் 
ெந ந்தீவிேல ெபய்கின்ற மைழ  நீரான  அந்தக் குளங்களில் 
ேதக்கப்ப ம். அதனால் அங்கி க்கின்ற கிண களில் நல்ல 
நீ ற் க்கள் உ வாகும். ஆகேவ, ‘ெகாங்கிறீற்’ குளங்கள் 
உ வாக்கப்ப வதன் லம் தீவகங்களில் கு நீர்ப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ம். இதற்கு நல்ல உதாரணம் 
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற அனைலதீவில் ஒவ்ெவா  
வளவி ம் இ க்கின்ற ர களாகும். இந்தத் ர  என்  
ெசால்லப்ப கின்ற ேகணி வ விலான சின்னச் சின்னக் 
குளங்களில் இவ்வா  தண்ணீைரத் ேதக்கிைவப்பதன் லம் 
கிட்டத்தட்ட ஆனி மாதம் வைர ம் கு நீர்ப் பிரச்சிைன 
பாாியளவில் தீர்க்கப்ப கின்ற .  

ஆனால், கிளிெநாச்சியிேல நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  மற் ம் கண்டாவைளயிேல கல்லா  ேபான்ற பகுதிகள் 
இந்த மாாி காலத்தில்கூட கு நீர் இல்லாத பிரேதசங்களாக 
இ க்கின்றன. எனேவ, இந்த இடங்க க்குத் தண்ணீர் 
வழங்குவதற்கு ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். குறிப்பாக, 
கண்டாவைளக் கிராமத்தின் வயல் ெசய்ைகக்காக கல்ம க் 
குளத்தி ந்  தண்ணீர் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
கல்ம க் குளத்தி ந்  ெவளியாகின்ற தண்ணீர் கல்ம நகர் 
மக்க க்ேகா, ெபாியகுளம் மக்க க்ேகா, தர்ம ரத்  
மக்க க்ேகா வழங்கப்ப வதில்ைல. அ  கண்டாவைளக் 
குத்தான்  ெசல்கின்ற . எனேவ, இரைணம க் குளத்தி டாக 
கண்டாவைள மக்க க்கு தண்ணீர் வழங்குகின்ற 
அேதேவைள, இந்த கல்ம க்குள ம் னரைமக்கப்பட்டால் 
கல்ம நகர், ெபாியகுளம், தர்ம ரம், நாேகந்திர ரம், 

ளியம்ெபாக்கைண ேபான்ற பகுதிக க்கு கல்ம க் 
குளத்தி டாக நீர் பாய்ச்ச ம். இப்ப யான பல 
திட்டங்கள் இ க்கத்தக்கதாக அத்திட்டங்கைளச் 
ெசயற்ப த்தா  மாற் க் க த் க்கள் ன்ைவக்கப் 
ப கி்ன்றன. அந்தவைகயில் இத்தைகய மாற் க் 
க த் க்க க்கு ஒ   எட்டப்பட ேவண் ம். இந்த 
மாற் க்க த் க்க க்கூடாக இத்தைகய திட்டங்கள் பற்றிய 
ெசய்திகள் ேவ  திைசகளில் ெகாண்  ெசல்லப்படக்கூடா .  

யாழ்ப்பாணத்தில் ஆயிரம் குளங்கள் இ க்கின்றன. 
அவற்றில் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் ேமற்பட்ட குளங்கள் 

டப்பட் க்கின்றன; 800 குளங்கள் தி த்தியைமக் 
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கப்படாமல் இ க்கின்றன; பல குளங்க க்கு இன்ன ம் 
சாியான அைணக்கட் கள் கட்டப்படவில்ைல. அந்தக் 
குளங்கைளத் தி த்தியைமத்  அைணக்கட் கள் 
கட்டப்பட்டால் அந்த மக்களின் கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த்  ைவக்கலாம். உதாரணமாக ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பி கின்ேறன். மட்டக்களப்பிேல இ க்கின்ற 
உன்னிச்ைசக்குளத்  நீர் அங்கி க்கின்ற உன்னிச்ைச, 
மகிழெவட் வான், கர யனா  ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு 
இல்லாமல், அதைனத்தாண் ப் பல ைமல் ரம் ெசல்கின்ற . 
இலங்ைகயிேல திய ஒ  மிளகாய் இனத்ைதக் கண் பி த்த 
இடம்தான் கர யனா . கர யனா  மிளகாய் என்ப  மிக 
மிகப் பிரபல்யமான . அப்ப யான ஓர் இடத்தில்கூட இன்  
கு நீர் கிைடக்காத நிைலைம இ க்கின்ற . இேத 
நிைலைமதான் இரைணம வி ம் காணப்ப கின்ற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
ேகட்கின்ேறன். அதாவ , கிளிெநாச்சி நகரத்திேல ஒ  
தண்ணீர்த்தாங்கி வி ந்தப ேய காணப்ப கின்ற . அந்த 
இடத்திேலேய மீண் ம் தண்ணீர்த் தாங்கிைய அைமக்காமல் 
அதைன கிளிெநாச்சி மத்திய கல் ாிக் காணிக்குள் 
அைமத்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, வி ந்தப ேய ள்ள அந்தத் 
தண்ணீர்த் தாங்கிைய இன் ம்கூட அங்கி ந்  அகற்ற 

யாமல் இ க்கின்றேத! ஏன்? ஆனால், இப்ெபா  அந்தத் 
தண்ணீர்த் தாங்கி "நாங்கள் இன் ேமார் அழி க்கு 
இடமளிக்கமாட்ேடாம்" என்ற ஒ  விளம்பரப் பலைகேயா  
காணப்ப கின்ற . ஆனால், தமிழர்கள் யாழ்ப்பாண 

லகத்ைத மற் ம் தங்கள் அழிந் ேபான இடங்கைள 
அைடயாளமாக ைவத்தி க்கவில்ைல அல்ல  தங்கள்மீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேபார் பற்றிய அைடயாளங்கைள 
இன் ம் தங்கள் அைடயாளங்களாக ைவத்தி க்கவில்ைல. 
இ ந்தேபாதி ம் அவர்கள் அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந் ேபான 
பிற்பா  இரா வத்தால் ழ்த்தப்பட்ட தண்ணீர்த் 
தாங்கியின்மீ , "இன் ேமார் அழி க்கு நாங்கள் 
இடமளிக்கமாட்ேடாம்" என்   சம்பந்தப்பட்டவர்கேள அதில் 
ஒ  விளம்பரப் பலைகையப் ேபாட் க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அதைன அங்கி ந்  அகற்றி அவ்விடத்தில் திய ஒ  
தண்ணீர்த் தாங்கிைய அைமப்பதன் லம் நகாிப் பகுதிக்கான 
தண்ணீர்ப் பிரச்சிைனகைளக்கூடத் தீர்த்  ைவக்க ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்தில் வ த்திக் கூற  
வி ம் கின்ேறன்.  

நீங்கள் மிக க்கியமாக இரைணம க் குளம் ெதாடர்பான, 
அந்த மக்களின் குைறபா கள் ெதாடர்பான நிைலப்பா கைள 
மற் ம் அவர்களின் பிரச்சிைனகைளப் பற்றிச் சாியாக 
விளங்கிக் ெகாள் ங்கள்! இரைணம க் குளம் சம்பந்தமாக 
நான் அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்ைத ஈர்க்கின்ேறன். 
அதாவ , இரைணம க் குளத்தின் ேமற்குப் பகுதியில் 
க ப்பட்ட றிப் , அம்பகாமம் என்கின்ற இரண்  கிராமங்கள் 
இ க்கின்றன. இதில் க ப்பட்ட றிப்  என்ற ெபாிய காட் ப் 
பகுதியில் இரைணம க் குளத்ைதப்ேபால ஒ  ெபாிய 
குளத்ைதேய அைமக்க ம். அவ்வா  அைமக்கின்றேபா  
தண்ணீர்ப் பிரச்சிைனைய ேம ம் தீர்த்  ைவக்க ம். 
அந்தக் குளத்ைதக் கட்  அதி ந் ம் இரைணம க் குளத்தின் 
ஊடாக ம் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத் க்குத் தண்ணீைரக் 
ெகாண் ேபாகக்கூ ய வழி ைறகள் இ க்கின்றன. இந்த 

ைறகைளப் பற்றி ம் சிந்திக்குமா ம் பாிசீ க்குமா ம் அ  
ெதாடர்பான feasibility report - ஆரம்ப அறிக்ைக ஒன்ைறத் 
ேத மா ம் நான் இவ்விடத்திேல உங்களிடம் வ த்தி, 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

[பி.ப. 4.53] 
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(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள! உங்கள் அைனவ க்கும் 
இனிய சலாம் - அஸ்ஸலா  அைலக்கும்! 'ஆ ேபாவன்'! 
வணக்கம்! இன்ைறய தினம் வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் 
கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு தற்கண் 
உங்க க்கு என  நன்றி!  

இன்  இவ்வரசாங்கம் அைனவ க்கும் இ ப்பிட 
வசதியிைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உ தி ண் ள்ள . 
ேசாிவாழ் மக்கள் எதிர்ெகாள் ம் ெவளிப்படாத கஷ்டங்கைள 
நான் நன்கு அறிந்தவன். ஏெனனில், நான் அவ்வாறான 
கஷ்டப்ப ம் மக்கள் வா ம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவன். இன்  
இந்த ட் ப் பிரச்சிைனயான  சாதி, இனம், மதம் மற் ம் 
ெபா ளாதாரம் என்பவற்றில் மட் மல்லா  கல்வி, சுகாதாரம், 
ச க அபிவி த்தி என்பவற்றி ம் அரசிய ம் தாக்கம் 
ெச த்தி ள்ள . ஆகேவ, அ த் வ ம் ஒ  வ டத் க்குள் 
1,60,000 கைள அைமப்பதற்கு ன்ெமாழிந் 
தைமையயிட்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் நிதியைமச்சர் அவர்க க்கும் 
நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இேதேபான்  அரச ஊழியர்க க்கும் தனியார் 
ஊழியர்க க்கும் அரச உதவி ட ம் தனியார்   
உதவி ட ம் 1,50,000 கைள ம் அேதேநரம் சிேரஷ்ட 
அரச ஊழியர்க க்கு 5,000 கைள ம் நியாயமான 
விைலயில் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அரசு திடசங்கற்பம் 

ண் ள்ள . இதற்காக கு நாகல், த்தளம், ெகா ம் , 
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்  ஆகிய இடங்களி ள்ள அரச 
காணிகளில் கைள நிர்மாணிக்க அரசு உத்ேதசித் ள்ள . 
கிராமிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் 

கைள அைமப்பதற்குக் கட்டம் கட்டமாக 3,00,000 பாய் 
வழங்குவதற்குத் தீர்மானித் ள்ளேதா , ஒவ்ெவா  ேதர்தல் 
ெதாகுதியி ம் குைறந்தபட்சம் 1,000 கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கு 4,500 மில் யன் பாைய ஒ க்குவதற்கும் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . 

ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியான  டற்ேறா க்கு  
வழங்கும் திட்டத்தில் ன்னின்  வந்தி க்கின்ற . 
இவ் லைகவிட்  மைறந்த ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிேரமதாச 
அவர்கள் 'கம்உதாவ', 'உதாகம', 'ஜனெசவன' என் ம் 
திட்டங்களின்கீழ் நாட் ன் அைனத் க் கிராமங்களி ம் 
ேசைவயாற்றி ள்ளார். அவைர இவ்விடத்தில் நான் 
ஞாபகப்ப த்தக் கடைமப்பட் ள்ேளன். அத்ேதா  அவ க்கு 
என  நன்றிைய ம் ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
அைரவாசி கட்டப்பட்ட - ரணப்ப த்தப்படாத - களில் 
வாழ்ேவாாின் எண்ணிக்ைக 38,963. தற்கா க களில் 
வாழ்ேவாாின் எண்ணிக்ைக 17,453.  டற்ேறாாின் 
எண்ணிக்ைக 26,130. ெமாத்தமாக 82,546 ேப க்கு ட்  
வசதி ேதைவப்ப கின்ற . இதற்காக அரசும் தனியார் 

ைறயின ம் ஒத் ைழக்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில் ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் 1000 எளிய கு ம்பங்க க்கு சீேமந்  
வழங்கப்பட்  வந்த . 2016ஆம் ஆண்டளவில் அதைன 
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விாி ப த்தி, ஒ  மாவட்டத் க்கு 3000 எளிய கு ம்பங்கள் 
தம்,  நாட் ம் 72,000 கு ம்பங்க க்கு சீேமந்  

வழங்குவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம் நான் 
இந்தச் சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

தற்ேபா  எங்க க்குத் ப் ள்ள, திறைமவாய்ந்த 
அைமச்சர் ஒ வர் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைறக்குக் 
கிைடத் ள்ளார். அவர் எங்க ைடய அன் க்குாிய ெகௗரவ 
சஜித் பிேரமதாஸ அவர்கள் ஆவார். அவ ைடய பிரதி 
அைமச்சரான இந்திக பண்டாரநாயக்க அவர்கள் என் ைடய 
மாவட்டம் ெதாடர்பில் நன்கு அறிந்தவர். அவ ம் திறைமயான 
ஓர் அைமச்சர். இவர்கள் இவ ம் இைணந் , என  
அ ராத ர மாவட்டத்தி ள்ள 82,546 ேபாின் ட் ப் 
பிரச்சிைனைய ந்தள  தீர்த்  ைவப்பார்கள் என 
நம் கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
நாட் ள்ள வறிய மக்க க்குச் ெசய் ம் ேசைவக்காக நான் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். ல்லாப் 
பிரச்சிைனயான , இந்த நாட் ேல பாாியெதா  
பிரச்சிைனயாகக் காணப்ப கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இப்பிரச்சிைனைய உாிய ைறயில் தீர்த் ைவப்பார் 
என்ற நம்பிக்ைகயில்தான், எம  நாட் ன் ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்க ம் இைணந்  இப்பாாிய ெபா ப்ைப 
அவாிடத்தில் ஒப்பைடத்தி க்கின்றார்கள். இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் 225 உ ப்பினர்கள் இ ந்தெபா தி ம், 
இந்த ேவைலத்திட்டத்ைத - அவ ைடய தந்ைதயான அமரர் 
ரணசிங்க பிேரமதாஸ அவர்கள் ன்ென த் ச் ெசன்ற 
இவ்ேவைலத்திட்டத்ைத - ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் 
திறம்படச் ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைகயில் அவாிடம் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . அவர் அந்தப் பாாிய ெபா ப்ைபச் 
சிறப்பாகச் ெசய்  ப்பார் என்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
திட்டவட்டமாகச் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

நாட் ல் சிறந்த கு நீர் வசதியான , குழாய் நீர் லம் 44 
தமாேனா க்ேக கிைடக்கின்ற . இைத 2020ஆம் 

ஆண்டளவில் 60 தமாக அதிகாிப்பதற்கு அரசு 
உத்ேதசித் ள்ள . இதற்காக 94 பில் யன் பாய் ெசலவில் 
நா  வதி ம் 29 பாாிய நீர்வழங்கல் க த்திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்தி வ கின்ற . நான் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் அைடயாளம் 
காணப்படாத சி நீரக ேநாய் சிறந்த கு நீர் பற்றாக் 
குைறயினாேலேய ஏற்ப கின்ற . அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபயி டாக 35 

தமாேனார் நீைரப்ெப ம் அேதேவைள, கிராமிய நீர் 
வழங்கல் திட்டத்தின் லம் 23.9 தமாேனார் நீைரப் 
ெப கின்றனர். அ ராத ர மாவட்டத்தில், அ ராத ர நகாில் 
91 தமாேனா ம் நாச்சா வ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 76 

தமாேனா ம் தம் த்ேதகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 32 
தமாேனா ம் இபேலாகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 37 
தமாேனா ம் மிஹிந்தைல, ப கஸ்ெவவ பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி களில் 44 தமாேனா ம் இந்நீைரப் ெப ம் 
அேதேநரத்தில், குழாய்நீர் ல ம் கு நீர் ெப கின்றனர். 
இப்பிரேதசங்களிேலேய அதிகமான சி நீரக ேநாயாளர்கள் 
கண் பி க்கப்பட் ள்ளனர்.  

அ ராத ர மாவட்டத்தில் குழாய்நீர்ப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்காக, நீர்ப்பற்றாக்குைற ள்ள வரண்ட பிரேதசங் 
க க்கு நீைரப் ெப வதற்காக, வரெவவ குழாய்நீர் 
அைமப்ைப அபிவி த்தி ெசய்ய 270 மில் யன் பா ம் 
மஹாஇ ப்பள்ளம குழாய்நீர் அைமப்ைப விாி ப த்த 40 
மில் யன் பா ம் ெகக்கிராவ குழாய்நீர் அைமப்ைப 

விாி ப த்த 456 மில் யன் பா ம் ேதைவப்ப வ டன், 
ஏைனய குழாய்நீர் அைமப் க்கைள ம் விாி ப த்தத் 
ேதைவப்ப ம் ெதாைக டன் ேசர்த்  ெமாத்தமாக 1,113 
மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கின்ற .  அத் டன் நீர் 
வழங்கல் ெசய்ய யாத பிரேதசங்க க்கு நீர் சுத்திகாிப்  
இயந்திரங்கைள அைமப்பதற்கு 106 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற . அ ராத ர நகரத் டன் மிக ெந ங்கிய 
ெதாடர் ைடய நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சர் ெகளரவ ர ப் ஹக்கீம் அவர்கள் அ ராத ர 
மாவட்ட மக்க க்குத் தன்னால் இயன்ற ேசைவகைள 
வழங்குவார் என நம் கின்ேறன்.  அேதேபான்  ன்னாள் 
அைமச்சர் ெஜயராஜ் பர்னாந் ள்ேள அவர்கள் பாாிய 
ேசைவகைளச் ெசய்தவர். அவைரப்ேபால் அவாின் 
பாாியாரான ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள அவர்க ம் ெகளரவ அைமச்சர் ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்க டன் இைணந்  இ வ ம் இந்த நாட் ேல 
பாாியெதா  பிரச்சிைனயாக இன்  காணப்ப கின்ற சி நீரக 
ேநாய்க்குக் காரணகர்த்தாவாக அைமந் ள்ள கு நீர்ப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவப்பார்கெளன்  நான் 
நம் கின்ேறன்.   

இன்ைறய விவாதத்திற்குாிய இரண்  அைமச்சுக்க க்கும் 
மிக ம் ெசயற்றிறன் மிக்க அைமச்சர்களான ெகளரவ சஜித் 
பிேரமதாச அவர்க ம் ெகளரவ ர ப் ஹக்கீம் அவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள்.  அவர்கேளா  பிரதி அைமச்சரான இந்திக 
பண்டாரநாயக்க அவர்க ம் இராஜாங்க அைமச்சரான 
சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள அவர்க ம் இைணந்  இந்த 
நாட் ேல பாாிய ரட்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் இவர்கள்மீ  
ெகாண்ட நம்பிக்ைக காரணமாக இந்தப் பாாிய ெபா ப்ைப 5 
வ ட காலத்திற்கு ஒப்பைடத்தி க்கின்றார்கள். இவர்கள் 
இைதச் சாியாகச் ெசய்வார்கெளன்  இந்த சைபயிேல 
திட்டவட்டமாகச் ெசால் , என் ைடய உைரைய 

க்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සනත් නිශාන්ත මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.03] 
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිය පුද කරනවා, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට විනාඩි 8ක කාලයක් ලබා දීම 
පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම වයඹ පළාත් සභාෙව් නිවාස අමාත්යවරයා 
හැටියට වසර ගණනාවක් කටයුතු කර,   නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය හරහා ජනතාවට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට 
හැකි වීම පිළිබඳව තව පැත්තකින් මා සතුටු ෙවනවා.  පළාත් 
සභාවකින් නිවාස ගම්මාන  හැදුවා නම්, ලංකාෙව් පළමුවැනි 
වතාවට වයඹ පළාෙත් අපට ඒ කටයුත්තට අත ගහන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. එෙසේ කටයුතු කරලා අද දවෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙම් උත්තරීතර සභාව 
නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා 
හදවතින්ම සතුටු ෙවනවා.  

මම හිතන විධියට රටක් හැටියට ගත්තාම අද අපට ෙලොකු 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්නට පුළුවන් 
නායකෙයකුට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය ලබාදීම පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි සතුටු ෙවනවා. පාසල් යන පුංචි කාලෙය් අපි දැක තිෙබනවා,  
ආර්. ෙපේමදාස ශීමතාණන් "වසර 2000දී සැමට ෙසවණ" කියලා 
අෙප් රට තුළ යම් කිසි වැඩසටහනක් කියාත්මක කළා.  එදා අපි 
හිතුවා, වසර 2000 වන විට ෙම් මුළු රෙට්ම ජනතාවට නිවාස ලබා 
දීලා අවසන් කරන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවයි කියලා. හැබැයි, 
අවාසනාවකට එතුමා එෙතක් කාලයක් ජීවත් වුෙණ් නැහැ. 
ෙකොෙහොම නමුත්  නිවාස ෙනොමැතිව සිටින ජනතාවට නිවාස සාදා 
දීම අද අපට පැවරිලා තිෙබන වගකීමක්. ෙම් රෙට් නිවාස 
ෙනොමැති පිරිස  දළ වශෙයන් ලක්ෂ 13ක් පමණ සිටින බව 2012 
වර්ෂෙය් ජන හා නිවාස සංගණනය තුළින් අපිට දැකගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. පධාන වශෙයන් පැල්පත් නිවාසවල 
ෙවෙසන ජනතාව 366,185ක් වශෙයනුත්, අඩක් නිම වුණු සහ 
අර්ධ තාවකාලික නිවාසවල ෙවෙසන ජනතාව 927,460ක් 
වශෙයනුත්  සිටින බව තමයි අන්තර්ජාලය තුළ අපි ෙතොරතුරු 
ෙසොයද්දී  අපට දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  

අද උෙද් අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා කළ කථාව 
මම අහෙගන සිටියා.  එතුමා කිව්වා, "නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය තුළින් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ෙම් නිවාස සිහිනය 
සැබෑ කරන්න ආදර්ශ ගම්මාන 38ක් ආරම්භ කරලා, ඒ යටෙත් 
නිවාස 938ක වැඩ කටයුතු ෙම් ෙවද්දී අවසාන ෙවලා තිෙබනවා." 
කියලා.  අපි ෙම් යන ෙව්ගෙයන් ගිෙයොතින්, අෙප් රෙට් තිෙබන 
ගාම නිලධාරි වසම් 14,022 තුළ  තිෙබන නිවාස දසලක්ෂය හදලා 
අවසන් කරන්න අපට විශාල කාලයක් ගත ෙව්වි කියලා මා 
හිතනවා.  ගරු අමාත්යතුමනි,  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය 
කියාත්මක වන ෙව්ගයට වඩා  සමෘද්ධි අමාත්යාංශය, එෙහමත් 
නැත්නම් දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මුද්දර කමයක්, ෙලොතරැයි 
කමයක් හරහා කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළ ෙව්ගවත් කියලයි 
මම  හිතන්ෙන්.  මා පළාත් සභාෙව් හිටපු නිවාස අමාත්යවරයකු 
හැටියට ඔබතුමාෙග් ඉදිරි කටයුතුවලට අෙප් අදහස්, ෙයෝජනා 
වැදගත් ෙවයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි,  පසු ගිය දිනවල  නිවාස කපරාරු කර 
ගැනීම සඳහා සිෙමන්ති ෙකොට්ට 10 බැඟින් ලබා ෙදන 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා, අපි දැක්කා.  ෙමවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් ගෙම් කියාත්මක ෙවද්දී,  ඒ කටයුතු සිදු වන ආකාරය 
ගැන අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමාවත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙමහිදී අපි දැකපු යම් යම් අඩු 
පාඩුකම් තිබුණා. ගරු අමාත්යතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් නිවාස හදද්දී ෙමයා ශී ලංකාකාරයා, ෙමයා 
යූඑන්පීකාරයා, ෙමයා ෙජ්වීපීකාරයා, ෙමයා සමසමාජකාරයා 
කියලා ෙතෝරලා ෙබ්රලා නිවාස හදන්න ගිෙයොත් අපිට ෙම් නිවාස 
පශ්නය විසඳන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් පියාෙග් 
කාලෙය්දී අපි දන්නා හැටියට එතුමා එෙහම ෙවන් කෙළේ නැහැ.  

එම නිසා  ෙපොදුෙව් සියලු ෙදනාටම නිවාස ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන එකයි අෙප් අදහස. ඊළඟට අපි  දන්නා 
හඳුනන මන්තීවරු කිව්වා, ෙම් ලබා දුන් සිෙමන්ති බෑග්ස් ටික  
සමහර හාඩ්ෙවයාර්වලට දීලා සල්ලි ලබාගත් තැන් තිබුණාය 
කියන එක. සමහරු  බ්ෙලොක් ගල් වැඩෙපොළවල්වලට අඩු 
ගණනකට දීලා මුදල් ලබා ෙගන තිබුණා. ෙම් පිළිබදව  ඔබතුමාෙග් 
නිලධාරි මහත්වරු ලවා පසු විපරමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එක  
අදහසක් හැටියට  මම  තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමා  ඒ ගැන මම ෙපොඩි උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඒ 

අදාළ නිවස කපරාරු කිරීමට ෙපර ඡායා රූපයකුත්, සිෙමන්ති 
පරිත්යාග කර කපරාරුෙවන් පසුව  ඡායා රූපයකුත් ගැෙනනවා. 

එතෙකොට සියලුම තාක්ෂණ නිලධාරිවරුන් ඒ හැම නිවසකටම 
වග කියනවා. යම් අකමිකතාවක් සිදුව තිබුණෙහොත්  
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා එෙසේම කටයුතු 

කරාවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් කාරණය පිළිබඳවත්  ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. මා දන්නා 
හැටියට පසු ගිය කාල සීමාව තුළ සාමාන්ය ජනතාවට රුපියල් 
ලක්ෂ 2ක ණය මුදලක් බැංකුව හරහා  ලබා ගන්නට පුළුවන්කම 
තිබුණා. එහිදී ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය  යම්කිසි සම්බන්ධීකරණ 
කටයුත්තක් කළා. ඒ කටයුත්ත  කර වාරිකය රුපියල් 2774ක් 
වා ෙග් පුංචි මුදලකට රුපියල් ලක්ෂ 2ක මුදලක් ලබා දුන්නා. වසර 
10ක කාලයක් සඳහායි දුන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට ගරු අමාත්යතුමා 
ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය නතර  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුවට 
රුපියල් ලක්ෂයයි ලබා ෙදන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂයකින් නිවසක් 
ඉදි කරන එක පාෙයෝගිකව කරන්න බැහැ. එම නිසා ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම් ඔබතුමාට.  ඇත්තටම 

ණය  වැඩසටහන් ෙදකක් කියාත්මක වුණා. එකක් තමයි උපහාර 
ණය වැඩසටහන.ඒෙකන් ලක්ෂ ෙදකක් ෙනොෙවයි,  ලක්ෂ 5ක් 
ලබා දුන්නා. නමුත් ඒෙක් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙපොලිය වැඩියි. 
සියයට 11යි, 12යි, 13යි. එතෙකොට  ඔබතුමා සඳහන් කරන 
ආකාරයට  ලක්ෂ 2ක ණය  වැඩසටහන අපි  ලක්ෂය කළා. ඒ 
ෙමොකද, එහි මාසික  වාරිකය රුපියල් 1000යි. සියයට 3.73 
ෙපොලියට. ඒකයි කළ ෙවනස. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ෙයෝජනාවක් හැටියට 

ඉදිරිපත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඔබතුමා කියන 
කාරණය හරි. ඔබතුමා කියන ආකාරයට ෙම් සියයට 13ක 
ෙපොලියට රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලක්ෂ පහ ලබා දුන්නා. අවුරුදු 
පහකින් ෙගවනවා නම්, වාරිකය රුපියල් 11,400ක් හා  අවුරුදු 
දහයකින් ෙගවනවා නම් රුපියල් 7465ක් වශෙයන් තමයි  
තිබුෙණ්.  ෙම් ණය මුදල ෙදන එකත් නතර වුණා, ෙම් ෙවනෙකොට 
ඔබතුමා ඔය කියන කාරණය නිසා; ෙපොලිය වැඩිය කියන 
කාරණය නිසා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්  
ෙමතැනින් එහා ගිය කටයුත්තක් ගැන. ඇත්තටම අපි තට්ටු මාරු 
කමයට අර පක්ෂයට අත දික් කරනවා, ෙම් පක්ෂයට අත දික් 
කරනවා ෙවනුවට ෙම් මුළු රටම යම්කිසි ඉලක්කයක් තියාෙගන, 
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත් අපට පුළුවන් ෙවයි 
ෙම් නිවාස පශ්නය අෙප් රෙටන් තුරන් කරන්නට. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙම් රට තුළ නිවාස ෙනොමැති අයෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් අරෙගන, ඒ අයෙග් හැකියාවන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
ඒකරාශී කරලා, ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින්, සමෘද්ධි කලාප 
මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සංගම් හදා 
ගන්නට පුළුවන් නම්, ඒ අයෙගන් ඒකරාශී කර ගන්නට පුළුවන් 
ෙවයි ෙම්සන් බාස්ලා, -ෙපදෙර්රුවරු- වඩු කාර්මිකයින් සහ 
බ්ෙලොක් ගල් නිෂ්පාදනය කරන ශමිකයින්. ඒ සඳහා ඔබතුමාට 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය තුළ සමෘද්ධි අමාත්යාංශයත් 
තිබුණා නම් තමයි පහසු ෙවන්ෙන්. එෙහම වුණා නම් ඔබතුමාට 
වසරක කාලයක් ඒ අයට ෙම් ෙදන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ෙහෝ 
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ලබා දීලා, ඒ වසරක කාලය තුළ තමන් වැඩ කරලා තමන්ෙග් 
නිවස ඉදි කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට 
තිබුණා. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළකට අපට යන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා නම් මම හිතනවා අපට ෙලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள் தைலைமவகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[5.11] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 

ෙදකක් වාෙග්ම ෙම් රෙට් මූලික පශ්නවලට අවශ්ය පිළිතුරු 
සපයන අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂයන් ගැන කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනය යටෙත් අපි ෙම් 
රට භාර ගත්තාට පසුව අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළා, 
ලිච්ඡවි පතිපත්තිය කියාත්මක කරන බව. ඒ කියන්ෙන් අපි සමඟිව 
රැස් ෙවලා, සමඟිව කථා කරලා, සමඟිව තීරණ අරෙගන, සමඟිව 
විසිරිලා යන ලිච්ඡවි පතිපත්තිය උඩ තමයි අද ෙම් යහ පාලනය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

අද ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනෙය්දී  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඉතාම නිර්මාණශීලීව වැඩ 
කරන ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට අපි සුභ පතනවා, එතුමාෙග් 
සියලු කටයුතු සාර්ථක ෙව්වා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසුගිය දශකය පුරාම 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු අරෙගන බැලුවාම, ඒ අය නිවාස හැදුවාට 
වඩා කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් හදපු නිවාස 
සංකීර්ණ -ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් එතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් හදපු නිවාස සංකීර්ණ විශාල පමාණයක් තිබුණා-  
අලුත්වැඩියා කරලා, තීන්ත ආෙල්ප කරලා හිටපු ඇමතිතුමාෙග් 
ඡායාරූපය දාන එක සහ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඡායාරූපය දාන 
එකයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකොළඹ නගරය අවට ප ෙද්ශ ටික ගත්තාම 
අද රථ වාහන තදබදය වාෙග්ම නිවාස තදබදයත් වැඩි ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙම් ෙකොළඹ නගරය තුළ ජනතාව අද පර්චස් එකක 
ෙදකක ඉතා අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවනවා. අපි අවුරුදු 15ක 20ක 
ඉතිහාසය අරෙගන බැලුවාම ඉතාම ස්වල්ප පමාණයක් තමයි පසු 
ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරය තුළ ෙගවල් හැදුෙව්. අපි දන්නවා 
පසු ගිය කාලෙය් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත්යාංශය ෙගවල් හදන එක නවත්වලා පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් හදපු 
නිවාස සංකීර්ණ ටික repair කරන එක තමයි  මූලික කාර්ය භාරය 
විධියට කෙළේ කියලා. නමුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
පැවරුණා ෙකොළඹ නගරය තුළ ෙගවල් හදන එක. පසු ගිය 
ආණ්ඩුවට අවශ්ය වුෙණ්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ්ය 
වුෙණ් ෙගවල් හදනවාට වැඩිය, නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් 
නිවාස පශ්නය විසඳනවාට වැඩිය නගරෙය් තිෙබන ඉඩ කඩම් 
අල්ලා ගැනීෙම් ෙමෙහයුම දියත් කිරීමයි. අපි ඒක දැක්කා. 
ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් වටිනා ඉඩ කඩම් ටික 
අල්ලා ගන්න නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විශාල ෙමෙහයුමක් 
දියත් කළා හමුදාවත් එක්ක. ඒ අල්ලා ගන්නා ඉඩම්වල ඉන්න 
පිරිස් පදිංචි කරවන්න තමයි ෙගවල් හැදුෙව්. අද ෙකොළඹ නගරය 
ඇතුෙළේ වතුවල ජීවත්වන ජනතාව shift කමයට තමයි නිදා 
ගන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් පවුල් තුන හතරක් පර්චස් එකක, ෙදකක 
ෙගවල්වල ජීවත් ෙවන ෙකොට ඒ අයට රෑට නිදාගන්න ඒ 
ෙගවල්වල ඉඩ පමාණය අඩුයි. ඒ නිසා දවල්ට කට්ටියක් 
නිදාගන්නවා, තව කට්ටියක් රෑට නිදාගන්නවා. පසු ගිය කාලය 
පුරාම එෙහම තමයි ෙම් නගරෙය් ජනතාව ජීවත් වුෙණ්. ඒ ඇයි?  

අපි 1994න් පස්ෙසේ කාලය අරෙගන බැලුවාම, ඊළඟට 2005න් 
පස්ෙසේ කාලය අරෙගන බැලුවාම ෙම් නගරෙය් ජීවත් වන 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්න විසඳීම සඳහා සැලසුම්ගත කිසිදු 
කියාමාර්ගයක් ඒ කාලෙය් අරෙගන නැති බව ෙපෙනනවා. ඒ 
ගැන කිසිම උනන්දුවක් තිබිලා නැහැ. නගරෙය් ජනතාවට අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් ටික දියුණු කරන්න උනන්දුවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම් නගරෙය් තිෙබන වටිනා ඉඩ කඩම් ටික අල්ලගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන ෙමෙහයුම දියත් කරන එක තමයි එකම 
සැලැස්ම හැටියට තිබුෙණ්. අල්ලගන්න ඉඩම්වල සිටින ජනතාව 
පදිංචි කරවන්න ෙගවල් ඕනෑ. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට තමයි 
ෙගවල් හැදුෙව්. එෙහම නැතුව තදබදෙයන් ජීවත් වන ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. එක ෙගදර පවුල් 4ක්, 5ක් ජීවත් ෙවනවා. 
ඒවා පර්චස් එෙක්, පර්චස් ෙදෙක් ෙගවල්. ඒවාෙය් කිසිදු මූලික 
පහසුකමක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් මූලික අවශ්යතා සඳහා පහසුකම් 
නැහැ. ඒ මිනිසුන්ෙග් මූලික අවශ්යතා විසඳන්න, ඒවාට උත්තර 
ෙදන්න, එෙහම සැලැස්මක් ඇතිව පසු ගිය කාලෙය් වැඩ කෙළේ 
නැහැ. ඒෙක් පතිඵලය අපි දැක්කා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පියා නිවාස 
වැඩ පිළිෙවළ ඉතා සාර්ථකව කළා. එතුමාෙග් පියා "සැමට 
ෙසවණ" නිවාස ව්යාපෘතිය හරහා මුළු රෙට්ම දසලක්ෂයක නිවාස 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කළා. ඒෙක් ආභාසය ඇති, ඒෙකන් යමක් 
ඉෙගන ගත් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය භාර දීලා 
තිෙබන එක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. එතුමාට ඒ පිළිබඳව මනා 
දැනුමක් තිෙබනවා. අපි ෙම් නගරෙය් ජීවත් වන ජනතාව හැටියට 
දන්නවා, නිවාසවල ඉතාම තදබදයක් තිෙබන බව. අපි වාහන 
තදබදය ගැන කථා කරනවා. ඒ වාහන තදබදය වාෙග්ම නගරෙය් 
තිෙබන අධික ජනගහනයත් එක්ක ඒ ජනගහනයට අවශ්ය 
පමාණයට මූලික යටිතල පහසුකම් පසු ගිය කාලය පුරා දියුණු 
ෙනොවීම නිසාම, එම පහසුකම් ලබා ෙනොදීම නිසාම, නිවාස ඉදි 
ෙනොකිරීම නිසාම නගරෙය් ඉන්න ජනතාවට තදබල ෙලස හිර 
ෙවලා ජීවත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරලා අනිවාර්යෙයන්ම ඒවාට විසඳුම් ලැෙබයි කියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා කියාත්මක කළා වෙග් 
නිවාස සංකීර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් නගරයට ඉතාම අවශ්යයි. 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, ජනතාවෙග් ඉඩම් 
අල්ලා ගත්තා වාෙග්ම, එෙසේ අල්ලාගත් ඉඩම්වල සිටි ජනතාවට 
නිවාස ෙදන ෙකොට මූලික ෙගවීම හැටියට ඔවුන්ට රුපියල් 
50,000ක් ෙගවන්න සිද්ධ වුණා කියලා. සමහර අයෙග් මූලික 
ෙගවීම රුපියල් 50,000 විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලිය ලබා ගැනීමට 
සහ ජලය ලබා ගැනීමට රුපියල් 30,000ක්, 35,000ක් ෙගවන්න 
සිද්ධ වුණා. එෙහම ෙගවීෙමන් පසුව තමයි මිනිස්සුන්ට ෙගවල් 
ලබා දුන්ෙන්.  එක ඉඩමක අවුරුදු 15ක්, 25ක්, 30ක් ජීවත් වුණු 
සමහර නිවාස හිමියන් සිටියා. නිවාසවල අවුරුදු 60ක්, 70ක් ජීවත් 
වුණු අය සිටියා. නමුත් ඒ ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
අල්ලා ගැනීෙම්දී ඒ නිවාස හිමියන්ටවත් කිසිදු වන්දි මුදලක් ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ට අලුත් 
නිවාස ෙදන ෙකොට රුපියල් 50,000ක මූලික ෙගවීමක් කරන්න 
ඕනෑ, විදුලි සැපයුම සඳහා ෙගවන්න ඕනෑ, වතුර සැපයුම සඳහා 
ෙගවන්න ඕනෑ කියලා ලක්ෂයක වෙග් මුදලක් ලබාෙගන තමයි ඒ 
ෙගවල් ටික ලබා දුන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මම අවසාන විනාඩිය කථා කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය ගැන. 
අපි කියනවා, ෙම් නගරය සඳහා සැලැස්මක් අවශ්යයි කියලා. ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් එක කාර්යයක් තමයි 
නගර සැලසුම. ෙකොළඹ නගරය සඳහා ඉතාම ෙහොඳ සැලැසම්ක් 
අපට අවශ්යයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් ජනතාව එහාට 
ෙමහාට ඇදලා දැම්මා. ජනතාව බලහත්කාරෙයන් අරෙගන 
ගිහිල්ලා සමහර තැන්වලට දාලා අද ඒ ජනතාව තමන්ට අවශ්ය 
මූලික ෙද්වල් නැතුව අපා දුක් විඳින තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් දරුෙවෝ කලින් ගිය 
පාසල්වලට යවාගන්න බැහැ. තමන්ෙග් ආදායම් කඩා වැටිලා. 
තමන්ෙග් රැකියාව කරගන්න විධියක් නැහැ. ඒ රැකියාවට යන්න 
අවශ්ය ගමන් පහසුකම් නැහැ. ඒ විධියට බලහත්කාරෙයන් 
අරෙගන ගිහිල්ලා දාපු ජනතාව අද ඉතා අමාරුෙවන් ජීවත් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් 
ජීවත් වන ජනතාවෙග් මූලික වුවමනාවක් වන ඒ නිවාස පශ්නය 
අද දැෙවන පශ්නයක් බවට මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා මූලික 
ෙවලා ඒ සඳහා යම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් නගරෙය් ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විසඳන්න ඔබතුමාට ශක්තිය හා 
ෛධර්ය ලැෙබ්වා! යි පාර්ථනා කරන ගමන්ම, යම් සැලැස්මක් මත 
ඉදිරි අවුරුදු 5 තුළ ෙම් පශ්නය විසඳාගන්න අපි වැඩ කරමුයි 
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා.  

The next speaker is the Hon. Muhammad Ibrahim 
Muhammad Mansoor.  You have seven minutes. 

 
 
[பி.ப. 5.20] 

 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு, நகரத் 

திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ஒ சில 
க த் க்கைள ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
எனக்கு கு கிய ேநரம் வழங்கப்பட் ள்ளைமயால், நகரத் 
திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு ெதாடர்பான சில 
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். இன்  சுத்தமான 
கு நீைரப் ெப வ  என்ப , ஒ  கஷ்டமான விடயமாக 
மாறியி க்கின்ற . அவ்வாேற, சுகாதாரமான வாழ்க்ைக 

ைறைய உ திெசய்யேவண் ய ேதைவப்பா  
உ வாகியி க்கின்ற . இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
1000 dialysis unitகைள உடன யாகத் தாபிப்ப  எனக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளைமைய, சந்ேதாசப்படக்கூ ய ஒ  
விடயமாக எவரா ம் பார்க்க யா . இந்த நாட் ேல 

ற் தாகச் ேசதமைடந்த சி நீரகங்கைளக் ெகாண்ட 
மக்கள் அதிகாித்  வ கிறார்கள் என்பைதத்தான் இ  
ெவளிப்ப த் கின்ற  என்பைத நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஆகேவதான், சகல மக்க க்கும் சுத்தமான 
கு நீைரப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ேவைலத்திட்டத்ைத 
எவ்வள  விைரவாக நிைறேவற்ற ேமா, அவ்வள  
விைரவாக அதைனச் ெசய்யேவண் ய ெபா ப்  இந்த 
அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற .  

நான் நம் கின்ேறன், தற்ெபா   இலங்ைகயி ம் 
குழாய் லம் கு நீைரப் ெப கின்ற மக்க ைடய ெதாைக 

ச் சனத்ெதாைகயில் 45 தமாகும். ெகளரவ அைமச்சர் 
ற ப் ஹக்கீம் அவர்க ைடய உைரயிேல, அ த்த ஐந்  
வ டத் க்குள் அதாவ , 2020ஆம் ஆண்டளவில் இதைன 60 

தமாக உயர்த்த இ ப்பதாகச் ெசான்னர். அதாவ , இந்தத் 
ெதாைகையப் பதிைனந்  சத தத்தினால் அதிகாிப்பதற்ேக 
ஐந்  வ டங்கள் ேதைவப்ப கின்றன. நைட ைறயிேல 
அவ்வா  காலம் ேதைவப்ப ெமன்பைத நியாயப்ப த் 
தினா ம் இன்  மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனைய 
ைவத் ப் பார்க்கின்றேபா  நிச்சயமாக இந்த 
ேவைலத்திட்டங்கைள கு கிய காலத்திற்குள் நிைறேவற்ற 
ேவண் ய ேதைவ இ ப்பைதக் காணலாம். அந்த வைகயிேல, 
இந்தத் திட்டமிடல்கள் மிகத் ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன்ற க த்ைத நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

கிழக்கு மாகாண சைபயின் சுகாதார அைமச்சராக இ ந்  
நான் ெபற் க்ெகாண்ட அ பவத்தி டாக ஒ  விடயத்ைத 
இங்கு ெசால்ல ேவண் ம். சுத்தமான கு நீாின்ைமயால் 
கிழக்கு மாகாணத்தின் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ள்ள 
பதவிசிறி ர, ேகாமரங்கடவல, வாெனல மற் ம் அம்பாைற 
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மாவட்டத்திேல ெதஹியத்தகண் ய ேபான்ற பிரேதசங் 
களி ள்ள மக்கள் இன்  சி நீரக ேநாயினால் மிக ம் 
ேமாசமான நிைலக்கு தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். 
அப்பிரேதசங்களில் ற் தாக சி நீரகம் ெசயற்படாத 
நிைலயில் இ ப்பவர்களின்ெதாைக அதிகாித் க் 
காணப்ப கின்ற . அதி ம் மிக இளம் வய ைடயவர்கேள 
ெப ம்பா ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். வாழேவண் ய 
வயதிேல, தி மணம் க்கும் காலத்திற்கு ன்பாகேவ 
அவர்கள் ற் தாக சி நீரகத்தின் ெசயற்பாட்ைட 
இழந்தவர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். இ  நிவர்த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். இவ்வாறான நிைலைமகைள 

ன்கூட் ேய த க்கேவண் ய அவசியம் இ க்கிற .  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல சுகாதார அைமச்சுக்குத் 
தாராளமாகப் பணம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த 
ஒ க்கீட் ன் ஒ  பகுதிைய அேத தைலப்பின் கீழாக இந்த நீர் 
வழங்கல் அைமச்சுக்கும் நிச்சயமாக பங்கீ  ெசய்யப்பட 
ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயம் ெதாடர்பாக 
கவனெம ப்பார்கெளன நான் நம் கின்ேறன். இவ்வாறான 
மிகக் குைறந்த வ மான ைடய மக்கள், ந ந்த 
வ மான ைடய மக்கள் வாழ்கின்ற இந்தக் கிராமங்க க்கு 
இந்தக் கு நீர் ெபற் க்ெகா க்கின்ற திட்டத்ைத நிச்சயமாகத்  

ாிதப்ப த்தேவண் ம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ஏற்கனேவ கு நீர் இைணப்ைபப் ெபறக்கூ ய வசதிகளி க் 
கின்ற பிரேதசங்களிேல சிலர் வ ைம காரணமாக அந்த 
இைணப்ைபப் ெபற யாம க்கின்றார்கள். 'திவிெநகும' 
உதவிையப் ெப கின்றவர்க க்கு, அதாவ  மாதாந்தம் 3000 

பாயி ம் குைறவான வ மானத்ைதப் ெப கின்றவர்க க்கு 
மாத்திரம் இைணப் க் கட்டணமாக 5,259 பாய் 
அறவிடப்ப கின்ற .  ஆனால், மாதாந்த வ மானமாக 3,000 

பாய் ெப கின்ற அந்த மக்களிடமி ந்  ச ைக 
அ ப்பைடயில் இைணப் க் கட்டணமாக 5,259 பாைய 
அறவி வ கூடச் சில கு ம்பங்க க்குச் சுைமயாக இ க்கும். 
ஆகேவ, அைத இலவசமாக இைணப் க் கட்டணமின்றி 
வழங்க மா? என்பைத நிச்சயமாக இந்த அைமச்சு 
ஆேலாசித் , அதைன மீளாய்  ெசய்ய ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா  அைதவிடக் கூ ய வ மானத்ைதப் ெப கின்ற 
கு ம்பங்கள்கூட இந்த நீாிைணப்ைபப் ெபறேவண் ய 
ேதைவப்பா ந்தா ம் இந்த இைணப் க் கட்டணப் 
பணத்ைதச் ெச த்த யாத காரணத்தினால் இன் ம் இந்தக் 
கு நீர் இைணப்ைபப் ெபற யாதவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றார்கள். அவ்வாறான கு ம்பங்க க்கும் 
சுத்தமான கு நீர் கிைடப்பைத உ திெசய்ய ேவண் ெமன்ற 
ஒ  ேவைலத்திட்டத்திற்கைமய, அந்த இைணப் க் 
கட்டணத்திற்கான ெதாைகைய அவர்களின் மாதாந்தப் 
பாவைனக்குாிய கட்டணத்ேதா  ேசர்த்  மாதாந்த 
அ ப்பைடயிேல பங்கீ ெசய்  அைதச் ெச த் வதற்கான 
ஒ  ஏற்பாட்ைடயாவ  நிச்சயமாகச் ெசய்யேவண் ம். 

ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நிலத்த நீர் மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைம ெதாடர்ச்சியாக 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . இங்ேக நாங்கள் கு நீைரப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குத் தளமாக - லமாக பாவிக்கின்ற 
நீர்நிைலகளான குளங்கள்கூட அசுத்தமாகின்ற நிைலக்குத் 
தள்ளப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ,  

சுற்றாடல் அதிகாரசைப தன் ைடய கடைமகைளக் 
கச்சிதமாக நிைறேவற்றேவண் ய காலம்  உ வாகியி க் 
கின்ற . ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் வாகன தி த் மிடங்கள், 
வாகன சீர்காப்  நிைலயங்களி ந்  ெவளிேயற் 
றப்ப கின்ற கழி கள் அைனத் ேம இந்த நீர்நிைலகைள 
வந்  ேச கின்ற நிைலைம இலங்ைகயிேல ெப ம்பாலான 
இடங்களில் இன் ம் காணப்ப கின்ற . எனேவ, நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப உள் ராட்சி மன்றங்களின் 
சட்டங்கைளக் க னமாக நைட ைறப்ப த்தத் தவறினால் 
நிச்சயமாக ஆங்காங்ேக கிண களி ம், ஆழமான 
கிண களி மி ந்  கு நீைரப் ெப கின்ற மக்க ம் 
அசுத்தமான நீைரேய ெப கின்ற நிைலைம நிச்சயமாக 
உ வாகுெமன்பைத ம் இவ்விடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ, சகல மக்க ம் இயன்றவைர 
விைரவாக சுத்தமான கு நீைரப் ெபறக்கூ யவைகயில் ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைதத் ாித கதியிேல ஆரம்பித் , 
நிைறேவற் வதற்குக் குறித்த அைமச்சு நிச்சயமாக 

ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 7ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.29] 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව ගරු කරන, 

ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් ෙලොකු අනාගතයක් ෙපෙනන නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් ඇමති ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් සහ මම 
ෙපෞද්ගලිකව තවත් ෙගොඩක් ගරු කරන ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන්න මටත් 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඉතාමත් 
ෙකටිෙයන් සහ ඉක්මනින් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්නම්. 
ඇත්තටම මට කියන්න අවශ්ය ෙවලා තිබුණු ෙගොඩක් ෙද්වල් අෙප් 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා. ඒකට ෙහේතුව තමයි අපි 
ෙදෙදනාම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොළඹ දිස්තික්කය වීම. 
එතුමා වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මැද ෙකොළඹ 
සංවිධායකතුමා. ඊට කලින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මැද ෙකොළඹ සංවිධායකවරිය විධියට හිටිෙය් මමයි. අපි ෙගයින් 
ෙගට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාව ඒ ෙගවල්වල ජීවත් ෙවන විධිය දැක්කා. 
ඒ අත් දැකීමුත් එක්ක තමයි මම ෙම් කථාව කරන්ෙන්.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් turn එකට නිදා 
ගන්න එක විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ මිනිසුන්ට කන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් turn එකටයි. දවල්ට අම්මයි, තාත්තයි කාලා ඉවර 
වුණාට පස්ෙසේ තමයි ළමයි ෙදෙදනා ඇවිල්ලා ඉඳෙගන කන්ෙන්. 
ඒ වාෙග් පුදුමාකාර දුක්ඛිත ජීවිතයක් ඔවුන් ගත කරන්ෙන්. මම 
පළමුෙවන්ම ගරු ඇමතිතුමාට ආරාධනා කරනවා, එක දවසක් 
ෙහෝ අපිත් එක්ක ඒ වතු නිවාසවල ඉන්න ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය බලන්න එන්න කියලා. ඔබතුමාට අපහසු නම් කවුරු 
ෙහෝ නිලධාරිෙයක් ෙහෝ වග කිව යුතු පුද්ගලෙයකු අපිත් එක්ක 
එවන්න. අපි ෙපන්වන්නම්. ඒ ජනතාවෙග් දුක එක වතාවක් ෙහෝ 
අහන්න. ෙමොකද, අපි ගිහිල්ලා  ඒ ජනතාවත් එක්ක කථා බහ 
කරන ෙකොට ෙම්වා කියන්ෙන් අපටයි. එතෙකොට අපට ෙදන්න 
උත්තරයක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි හැම ෙවලාෙව්ම උත්සාහ කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු නංවන ෙදයක් කියන්න. හැබැයි ඔවුන් දන්නවා, 
ෙම්ක තවත් ෙද්ශපාලනඥෙයක් ඇවිල්ලා කියන තවත් ෙබොරු 
කථාවක් කියලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලනවා, එක දවසක් අපිත් එක්ක යන්න කවුරු ෙහෝ වග කිව 
යුතු නිලධාරිෙයක් එවන්න කියලා. අෙනක් කාරණය ෙමයයි. 
ඇත්තටම කාන්තාරෙය් ඉන්න මනුස්සෙයකුට වතුර උගුරක් 
දුන්නා වාෙග් අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා කියලා තිබුණා, 
"ආසනවල යම් කිසි ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා නම් දන්වන්න. 
ඒවාෙය් ෙගවල් හදන්නම්." කියලා. අපට ඒ වචනය ඇති. අපට 
දැන් ගමට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ට කියන්න ෙදයක් තිෙබනවා. ඒක 
ෙකෙරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. තව 
අවුරුදු 5කින්ද, 10කින්ද ෙකෙරන්ෙන් කියන එක ෙනොෙවයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ වචනය අපට වටිනවා.  

ඔබතුමා ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා, ඔබතුමාෙග් ඇ ෙඟ් දුවන්ෙන් 
රණසිංහ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ භය නැති වීර ෙල් කියන එක. 
Hopefully, you have a long way to go in a very short period. 
මම හිතනවා, ඔබතුමාට ඒ ආශිර්වාදයත් ලැෙබයි කියලා. 
ඔබතුමාෙග් තාත්තාෙග් නම කිව්ව ගමන් රෙට් ජනතාවට මතක් 
ෙවන්ෙන්, "ගම් උදාව" වැඩසටහනයි. ඒ විධිෙය්ම ෙහොඳ කාර්ය 
භාරයක් ඔබතුමා කරයි කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
ඉස්සර නිවාස පිළිබඳව හිටපු ඇමතිතුමා නිවාස හැදීම 
සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කරපු විධිය අපට මතකයි. ෙකොළඹ 
ඉන්න ජනතාවට ලියුම් යවලා තිෙබනවා, "ඔබෙග් කටයුත්ත 
පිළිබඳව අෙප් list එකට දාලා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟ list එක 
එනෙකොට ඔබට ලබා ෙදන නිවාසය පිළිබඳව අපි කථා කරලා 
කියන්නම්." කියලා. ඔය වාෙග් ලියුම් අරෙගන මිනිස්සු අපි ළඟට 
ඇවිල්ලා ඒ ගැන අහනවා. අෙන්, ඒ මිනිස්සුන්ට ෙත්රුමක් නැහැ, 
ෙම් ලබාෙදන ලියුම නිකම්ම නිකම් පැලැස්තර විසඳුමක් විතරයි 
කියන එක. "අෙන්, මැඩම්, අපට ලියුම හම්බ වුණා. එෙහම නම් 
අපට ෙගයක් හම්බ ෙවයි ෙන්ද?" කියලා ඔවුන් අහනවා. ඒ 
ෙවලාවට අපට ෙදන්න උත්තරයක් නැහැ. අපට කියන්න ෙදයක් 
නැහැ.  

මම විශ්වාස කරනවා, ඒක තවත් එක් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
ෙනොවී ඇත්තටම ජනතාවට තව අවුරුදු කිහිපයකින් තමුන්ටම 
කියලා නිවසක් ලබා ගන්න ඔබතුමන්ෙග් කර්තව්ය සාර්ථකව 
කරගන්නට ඔබතුමාට හැකියාව ලැෙබයි කියලා. ෙමොකද, අපි ඒ 
වතුවල ෙගයින් ෙගට ගියා. ඔය මුඩුක්කු කියලා කියන තැන්වලට, 
ඔය වතු නිවාස කියලා කියන තැන්වලට අපි ගියා. මම නම් 
කැමැතිත් නැහැ, ඒ ජනතාව ඒ විධියට හඳුන්වන්න. ඒ තැන්වලට 
අපි ගියා. අපි ඒ ජනතාව ජීවත් ෙවන විධිය බැලුවා. ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරලීෙම් කිසිම ෙදයක් පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
කරලා නැහැ. 

සමහර අයට දැනුම් දීමකින් ෙතොරව ෙඩෝසර් ගණන් දමා එක 
වතාවට ඒ අයෙග් ෙගවල් ටික කැඩුවා. කඩලා, කුකුළන් පටවනවා 
වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙගවල්වලට යැව්වා. ඉතාමත් ඉක්මනින් තමයි 
ඒ නිවාස සංකීර්ණය හැදුෙව්. මම එක සැරයකුත් ෙම් පකාශය 
කළා. "සිරිසර උයන" කියලා වනාතමුල්ෙල් නිවාස සංකීර්ණයක් 
හැදුවා. ඒෙක් තට්ටු එෙකොෙළොහක් තිෙබනවා. ෙගවල් 800 
ගණනක් තිෙබනවා. ෙම් ෙගවල් 800 ගණනටම තිෙබන්ෙන් lift 
හතරයි. ඒ lift හතෙරන් වැඩ කරන්ෙන් එක lift එකයි. අෙන්, 
ෙලඩ අම්මා ෙකෙනක් අර පඩි ෙපළ ටික බැහැලා පහළට 
එන ෙකොට ඒ අම්මෙග් ෙලෙඩ් උත්සන්න ෙවලා ෙකළින්ම 
hospital එක්ක යන්න තමයි ෙවන්ෙන්.  

ඒ නිවාසවල සියලුම fittings සහ ඒ අවශ්ය උපකරණ 
ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්. ෙමොකක් ෙහෝ කැඩුෙණොත්, 
බිඳුෙණොත් ඒ බඩු  ටික ෙගෙනන්න ඉන්දියාවට යන්න ඕනෑ. ඒක 
තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම් ළඟදී  අම්මා ෙකෙනකුට සිදු වුණු 
සිදුවීමක් මම කියන්නම්. ඒ අම්මාෙග් දරුවාට මාස කිහිපයයි 
ෙවන්ෙන්. උඩම තට්ටුෙව් ඉන්න ෙවලාවක ඒ ළමයා අම්මෙග් 
අෙත් ඉඳෙගන ජෙන්ලයට -window එකට- නිකම් ගහපු පාර 
ජෙන්ලය කඩාෙගන වැටිලා. බැරි ෙවලාවත් අම්මාෙග් අෙත් හිටපු 
ළමයා වැටුණා නම් කවුද ඒවාට වග කියන්ෙන්? පමිතියකින් 
ෙතොරව, තිෙබන හදිස්සියට ෙම්වා හදලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාෙග් birthday එකට තමයි ඕක විවෘත 
කෙළේ. හරි ෙලොකුවට කියන්න, birthday එක දවෙසේ ෙලොකුවට 
ෙපන්වන්න ෙගවල් 800 ගණනක් හදිස්සියට හැදුවා. කිසිම 
පමිතියක් නැහැ. ඒ වතුවල හිටපු ජනතාවට කලින් වර්ග අඩි 300 
ගණනක් තිබුණා නම් -300 ගණනට වැඩි නම්- ෙගවල් ෙදකක් 
හම්බ ෙවනවා. වර්ග අඩි 300 ගණනට වැඩි නම් ෙගවල් ෙදකක් 
හම්බ ෙවනවා කියලා තිෙබනවා. හැබැයි, සමහර ජනතාවට 
ෙගවල් ෙදක තියා එකක්වත් ලැබිලා නැහැ. හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාෙග් හිතවත් උදවියට එෙහම නැත්නම් ඇමතිතුමාෙග් 
හිතවත් උදවියට එක ෙගදරක් ෙනොෙවයි, ෙගවල් ෙදක, තුන 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සු ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙගවල් ටික 
ඔක්ෙකෝම rent එකට දීලා ෙකොෙහේ ෙහෝ ඈතකට ගිහිල්ලා පදිංචි 
ෙවනවා. ඒ rent සල්ලි ටික ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අෙත්. ඒ වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් පශ්න තිෙබනවා.  

හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා, තවත් අමාත්යාංශයක 
ෙල්කම්ධුරයක් දැරුවා. රෙට් ජනාධිපතිට හා සමාන බලයක් ඔහුට 
තිබුණා. ඔහු යන ෙකොට පාරවල් වහනවා. ඔහු හම්බ ෙවලා ඔහුත් 
එක්ක කථා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. දැන් තමයි අපි හරියටම 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරෙයක් ෙමන්න ෙමෙහමයි කියලා හඳුනා 
ගන්ෙන්. ෙමොකද අපි හිතාෙගන හිටිෙය්, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරෙයක්ට ජනාධිපතිවරෙයකුට හා සමාන බලතල 
තිෙබනවා කියලා. ඒ බලතලත් එක්ක තනිකරම පීඩිත පන්තිය 
පුළුවන් තරම් පාගල දාලා තමයි පසු ගිය රජෙය් හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම කටයුතු කෙළේ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තාත්තා  හදපු 
මරදාෙන් ෙගවල්වලට මමත් එක දවසක් ගියා. හිටපු ඇමතිතුමා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ලස්සනට paint කරලා, මල් ගස් ටිකක් හිටවලා, 
ලස්සන කවියකුත් ලියලා ඒක විවෘත කළා. ඇත්තටම හිටපු 
ඇමතිතුමාට කරන්න තිබුෙණ් ඒක විතරයි. ඒක විතරයි ඔහුට දීලා 
තිබුණු අවස්ථාව. ඔක්ෙකොම ෙද්වල් කෙළේ හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමා. ඒ කතන්දර ඔක්ෙකෝම කිව්ෙව් ඔබතුමාට දැන 
ගන්න. ඔබතුමාට ෙලොකු අවස්ථාවක් තිෙබනවා, ෙම් අවුරුදු පහ 
ඇතුළත ජනතාවට ෙලොකු ෙදයක් කරන්න. නිවාස පශ්නය 
විසඳුෙවොත් ඔබතුමා තවත් ෙගොඩක් ඉස්සරහට එයි. ඒක තමයි 
ජනතාවට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය කියලා මම හිතනවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ ජනතාවට.  

ම ට රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීම් කිහිපයක් කරන්න 
තිෙබනවා. කැලණි ගඟ ගලාෙගන යන්ෙන් අෙප් ආසනෙයන්. 
ෙපොඩි වර්ෂාවක් ඇති වුෙණොත් කැලණි ගඟ පිටාර ගලලා 
ෙමෙගොඩ ෙකොෙළොන්නාව, ෙවන්නවත්ත, ෙවෙල්වත්ත කියන 
 පෙද්ශ ඔක්ෙකෝම යට ෙවනවා. එෙහම වුණාම අඩුම ගණෙන් ඒ 
ජනතාවට එළියට බහින්නවත් කිසිම විධියකින් හැකියාවක් නැහැ. 
සමහර ෙවලාවට ඉණ ළඟට ඒ වතුර තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් වැසි වතුර ඉවත් කරන්න 
සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න කියායි. ෙකොළඹ නගරය ඇතුළත 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පශ්නය තිෙබන ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශෙය්ත්  ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.   
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම් පිළිබඳව පැමිණිලි කරන්න 

ඕනෑ පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාටයි. ඉවක් බවක් නැතිව, 
තැන් තැන්වල ෙම් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම කරෙගන යනවා.  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
තවමත් කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ පිළිබඳව ඔබතුමිය පැමිණිලි කරන්න ඕනෑ ඉඩම් ෙගොඩ 

කිරීෙම් සංස්ථාවටයි.  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඒ කථාව සම්පූර්ණ ඇත්ත ගරු ඇමතිතුමනි.  සමහර අයෙග් 

ෙපෞද්ගලික වුවමනාවලට ඉඩම් ෙගොඩ කරලා දැන් ජනතාවට 
ඉන්න තැනක් නැහැ. ෙගොඩක් තැන් වතුරට යට ෙවනවා.  මම  
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාටත් ෙම් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා  මැදිහත් ෙවලා ෙම්කට යම්කිසි උදව්වක් 
කරන්න.   

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. UDA 
එෙකන් දීලා තිෙබන නිවාස නිසි කියා මාර්ගයක් අනුව,  නිසි 
කියාපටිපාටියකටද දීලා තිෙබන්ෙන් කියා ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයා 
බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, තවමත් වහපු ෙගවල් 
තිෙබනවා. පදිංචිය ෙවන ෙකෙනකුට දමලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
වහපු ෙගවල් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීමක්. ෙම්ක සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම අවශ්ය ෙදයක්. අපට උදවු කරපු ජනතාව විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, සුදුසු ෙගයක් නැතිව. මන්තීවරෙයකුට අඩුම 
ගණෙන් ෙගවල් කීපයක් ෙහෝ allocate කරන්න, ෙහොඳට ෙහොයා 
බලලා තමන්ට උදවු කරපු උදවියට හරි ෙදන්න. අන්න ඒකයි මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. UDA එෙක් Chairmanට ෙදොස් 
කියලා වැ ඩක් නැහැ. ඇත්තටම එතුමා හරි ෙහොඳ ෙකෙනක්. එතුමා 
කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැතිව තමයි එතැනට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එතුමාට ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් complaints එනවා. දවසක් එතුමා 
එක්ක කථා කරන විට මට ෙත්රුණා. ෙලොකු හිසරදයක එතුමා 
ඉන්ෙන්. ෙමොකද, හැම ෙවලාෙව්ම එතුමාට බණින්ෙන් පසු ගිය 
රජය කරපු වැරැදිවලටයි. එතුමා අලුතින් එතැනට පත් වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමච්චරයි. 

මම පාඨලී අමතිතුමාටත් ෙම් කාරණය කියන්නම්. ෙම් සියලුම 
පශ්නවලට අපට පිළිතුරක් ෙදන්න. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමාටත්, සජිත් 
ෙපේමදාස ඇමතිතුමාටත් තමයි වැඩිහරියක්ම මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 
ලිපි ශීර්ෂෙයන් ලියුම් එන්ෙන් ෙගවල් ඉල්ලලා. ලියුමක් ෙදනවා 
ඇෙරන්න අපට ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙවන ෙදයක් කරන්න නැහැ. 
 ෙමොකද, අපට ෙගවල් හදන්න විධියක් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා හැකි 
ඉක්මනින් ෙම් නිවාස පශ්නය විසඳා ෙදන්න කියා මම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. සත්ුතියි. 

 
[பி.ப. 5.38] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சு, நகரத் 

திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு ஆகிய 
அைமச்சுக்களின் இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல ேபசக் 
கிைடத்ததற்கு நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன். விேசடமாக, டைமப்ைபப் 
ெபா த்தமட் ேல இந்த நாட் ேல ஒ  ரட்சிைய 
ஏற்ப த்திய மைறந்த தைலவர் ெகளரவ பிேரமதாச 
அவர்க ைடய தல்வராகிய சஜித் பிேரமதாச அவர்கள் 
அவ்வைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்  மிக ம் திறம்படச் 
ெசயலாற்றி வ கின்றார். அதற்காக அவ க்கு நான் 
நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக இ க்கின்ேறன்.  

ஒ  காலகட்டத்தில் அைமச்சின் வளங்கைளப் பங்கீ  
ெசய் ம்ேபா  அைமச்சர்கள் தங்க ைடய ெதாகுதிகைள 
அல்ல  தங்க க்கு ெந ங்கியவர்கைள கூ தலாக 
கவனிக்கின்ற வழைம ம் மற்றப் பிரேதசங்கைள குைறவாகக் 
கவனிக்கின்ற வழைம ம் இந்த நாட் ேல இ ந்த . அந்த 
நிைலவரத்ைத இல்லாமற்ெசய் , விேடசமாக வட, கிழக்குப் 
பிரேதசங்க ட்பட எல்லாப் பிரேதசங்க க்கும், எல்லா 
மக்க க்கும் கிைடக்க ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில் நியாயமான 

ைறயிேல அைமச்சி ைடய வளங்கைளப் பிாித் க் 
ெகா க்கும் விடயத்திேல ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச அவர்கள் 
எ த் க்ெகாள்கின்ற யற்சிைய இந்தப் பாரா மன்றம் 
பாராட்ட ேவண் ெமன்  நான் வி ம் கின்ேறன். 
அவர்கேளா  ேவைலெசய்த காலத்திேல அவ ைடய 
ெகட் த்தனத்ைத ம், அவ ைடய சு சு ப்ைப ம் நான் 
கண் க்கிேறன். அவர் ஒ  ேநர்ைமயான அரசியல்வாதி 
மாத்திரமல்ல, தனக்குக் அரசாங்கத்திேல கிைடக்கின்ற சகல 
வரப்பிரசாதங்கைள ம் மக்க க்காக விட் க்ெகா க்கும் 
ஒ வராக ம் தன  சம்பளத்ைதக்கூட இந்த நாட் ேல 

ல்லாதவர்க க்கு  கட் வதற்கான நிதியத் க்கு 
அர்ப்பணித்தி க்கின்ற ஒ வராக ம் இ க்கிறார். அந்த 
வைகயில் அவைரப் ெபா த்  எனக்கு ஒ  ெகளரவம் 
இ க்கின்ற ; நான் அவைர ெகளரவமாகப் பார்க்கின்ேறன்.  

அவ ைடய ආදර්ශ ගම්මාන திட்டம், ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் ஆயிரம் ேப க்கு சீெமந்  'பக்ெகற்' க்கள் 
வழங்கும் திட்டம், ெதாகுதிாீதியாக 300 கைள அைமக்கும் 
திட்டம் என எல்லாேம சிறப் ற நடந்  வ கின்றன. அந்த 
வைகயில், அதற்கு  அவ ைடய பிரதி அைமச்சர் மற் ம் 
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அைமச்சின் அதிகாாிக ட்பட அைனத்  ஆளணியின ம் 
அவேரா  ஒத் ைழத்  வ கின்றனர். இந்த நாட் ேல 

ல்லாதவர்க ைடய குைறகைள அவரால் தீர்த் ைவக்க 
ெமன்ற நம்பிக்ைக அேநகமான மக்களிட ம் அேநகமான 

அரசியல்வாதிகளிட ம் இ க்கிற . ெகளரவ 
அைமச்சரவர்கேள, நீங்கள் பிேரமதாச அவர்க ைடய தல்வர் 
என்பதால் உங்களால்தான் அைதச் ெசய்ய ம். அந்த 
வைகயிேல, உங்க க்கும், பிரதி அைமச்சர் இந்திக 
பண்டாரநாயக்க அவர்க க்கும், அைமச்சின் ெசயலாளர் 
உட்பட அதிகாாிக க்கும் சம்பந்தப்பட்ட திைணக்களம் 
மற் ம் நி வனங்களின் தைலவர்க க்கும் இந்த ேநரத்திேல 
என  மனப் ர்வமான வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், நீர் வழங்கல் சம்பந்தமாக ம் சில 
வார்த்ைதகைளப் ேபச வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய  
மாியாைதக்குாிய அைமச்சர் ரஊப் ஹக்கீம் அவர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல இ க்கின்றார். மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
தண்ணீர்ப் பிரச்சிைன நீண்டகாலக் குைறபாடாக 
இ க்கின்ற . விேசடமாக அம்மாவட்டத்தின் கல்குடா 
பிரேதசத்திேல தண்ணீ க்கு பஞ்சம் ஏற்ப கின்ற ஒ  
நிைலவரம் காணப்ப கின்ற . அ மாத்திரமல்லாமல், மார்ச் 
மாதம் ெதாடக்கம் ஒக்ேடாபர் மாதம் வைரயான 
காலப்பகுதியில் கு ப்பதற்கு நீாில்லாத ஒ  சங்கடமான 
நிைலயிேல ப வாங்கைரப் பிரேதச மக்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். என் ைடய பகுதியில் இ க்கின்ற 
நாவல  பிரேதசத்தின் நிைல ம் அ ேபான் தான் 
இ க்கின்ற . அந்தக் காலகட்டத்திேல தண்ணீர் இல்லாமல்  
மக்கள் கு ெபயர்ந்  ேபாகின்ற நிைலவர ம் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல அதிகம் காணப்ப கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள எல்ேலா க்கும் 
உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந் தான் தண்ணீர் 
வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த உன்னிச்ைசக் 
கிராமத் க்கு அய ல் இ ப்பவர்க க்கு தண்ணீர் வசதிையச் 
ெசய் ெகா க்க யாதி க்கின்ற . இ  மிக ம் 
ேவ க்ைகக்கும் ேவதைனக்கு ாியதாகும். ஆகேவ, இந்த 
விடயத்திேல அதிக கவனம் எ த்  அந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற மக்க க்கும் கு நீர் வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா ப்பீர்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இ க்கின்ற , கடந்த ேம மாதம் 
எங்க ைடய மாவ ப் பிரேதசத்திற்குத் தண்ணீர் 
வழங்குவதற்கான ன்ேனற்பாடாக அ க்கல் நாட்  அந்த 
நடவ க்ைகைய நீங்கள் ஆரம்பித்  ைவத்த . அந்தக் பிரேதச 
மக்க ைடய எதிர்பார்ப் கள் உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். 
அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்திற்கு மத்தியில் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். சுத்தமான கு நீைரக் கு க்க 
ேவண் ெமன்  நீண்டகாலமாக அவாேவா  
காத்தி க்கின்றார்கள். மாசைடந்த நீைரக் கு க்கின்ற 
காரணத்தினால் அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்றவர்கள் 
சி நீரக ேநாயினால் அதிகமாகப் பாதிக்கப்ப கிறார்கள். 
பிைறந் ைறச்ேசைன, மாவ ச்ேசைன, ஓட்டமாவ , 
மீராேவாைட, காவத்த ைன ஆகிய பிரேதசங்களில் 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட மக்கள் அதிகமாக இ க்கிறார்கள். எனேவ, 
அ த்த வ டத்திேல இந்த நிைலயில் மாற்றத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ெமன்   அந்த 
மாவட்ட மக்கள் சார்பாக நான் இவ்விடத்தில் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்லா , இேதேபான்ற ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
மன்னார் மாவட்டத்திேல ச ப் பிரேதசத்தில் நீங்கள் 
ஆரம்பித்  ைவத்தி க்கிறீர்கள். அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற 
மக்க ம் கு நீர் இல்லாமல் மிகுந்த கஷ்டத்ேதா ம் 
ேவதைனேயா ம் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கும் 
அந்தத் திட்டத்தின் லம் சிறந்த பணிைய நீங்கள் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
"ஸதக ல் ஜாாியா" என்  ெசால்வார்கள்; அதாவ , தண்ணீர் 
ேகட்பவர்க க்குத் தண்ணீர் ெகா ப்பெதன்ப  மிக ம் 
நன்ைமயான ஒ  காாியமாகும். அந்தக் காாியத்ைத நீங்கள் 
திறம்படச் ெசய் ர்கெளன்  நம் கின்ேறன். எனேவ, அந்தப் 
பிரேதச மக்க க்கும் அதைனச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

ெகளரவ  அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்   மாவட்டத்திேல ப வான்கைரப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற மக்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் 
அவஸ்ைதப்ப கிறார்கள். அவர்கள் சி சி  கிராமங்களாக 
இ க்கின்றார்கள். எனேவ, உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  
ெபாிய ேவைலத் திட்டங்கள் லம் நீைரக் ெகாண் ெசல்ல 

யாவிட்டா ம், கிராமிய நீர்வழங்கல் திட்டத்ைத 
ஸ்தாபித்  அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற மக்க க்கு நீர் 
விநிேயாகத்ைதச் ெசய்யேவண் ெமன்  உங்களிடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அவ்வாேற, வாகைரப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சூழல் 
மாசைடந்தி க்கின்ற நிைலயிேல ய்ைமயான தண்ணீைரக் 
கு க்கேவண் ெமன்  எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
எனேவ, அவர்க க்கும் எதிர்காலத்திேல அந்தப் பணிைய 
நீங்கள் ெசய்  ெகா க்கேவண் ெமன்  உங்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அ மாத்திரமல்ல, - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, please wind up. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, give me one more minute, please.  
நீங்கள் அ க்கல் நாட்  ஆரம்பித்  ைவத்த 

மாவ ச்ேசைன நீர் வழங்கல் திட்டத்ைத ம், அ ேபான்  
வட லத்திேல ச ப் பிரேதசத்திேல நீங்கள் அ க்கல் நாட்  
ஆரம்பித் ைவத்த  நீர் வழங்கல் திட்டத்ைத ம் 2016ஆம் 
ஆண் க்குள் ெசய்வதற்குாிய மற் ம் ேவைலத் 
திட்டங்கைள ம் ன்ெமாழி கைள ம் நீங்கள் அ ல்ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் , உங்க க்கு  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவிப்பேதா , இந்தப் பணிைய நீங்கள் திறம்படச் 
ெசய் ர்கெளன் ம் நம் கின்ேறாம். அத்ேதா , நான் மிக ம் 
ெகௗரவமாக மதிக்கின்ற ெகௗரவ ன்னாள் அைமச்சர் 
பர்னாந் ள்ேள அவர்களின் ைணவியாரான இராஜாங்க 
அைமச்சர் தி மதி சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள அவர்கள் 
உங்க க்கு இைணயாக இ ந்  ெசயற்ப கின்ற ஓர் 
அைமச்சராவார். அவ க்கும் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා.  
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[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත්යාංශය පිළිබඳව  කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විවාද 
කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, එම අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්යවරිය 
හැටියට අදහස ් කිහිපයක් පකාශ කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ඉතාම  වැදගත් 
අමාත්යාංශයක්. ජන ජීවිතයට අත්යවශ්ය පානීය ජලය සපයනවා  
වාෙග්ම සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සම්බන්ධෙයන්ද වග කියන 
අමාත්යාංශයක්. ඒ අනුව ජීවිතයට ඍජුව වැදගත් වූ  අත්යවශ්ය අංග 
ෙදකකට වග කියන අමාත්යාංශයක්. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් පවත්වා ගැනීම සඳහා 
නිරතුරුවම කැප ෙවන අමාත්යාංශයක්. 

විෙශේෂෙයන්ම, මට කලින් කථා කළ හැම මන්තීවරෙයකුෙග්ම 
කථාවලට ඇහුම් කන් දුන් විට, හැම ආසනයකම, හැම ෙදනාටම 
ෙම් පානීය ජලය කියන එක අත්යවශ්ය අංගයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන බව මට වැටහුණා. ජන ජීවිතයට එපමණ සමීප ෙසේවාවක් 
තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන්.  

මට කලින් කථා කළ මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ''ජලය 
ෙනොමැතිකම නිසා වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරු ෙවලා ඉන්නවා, 
අපිරිසිදු ජලය හරහා වකුගඩු ෙරෝගය සෑෙදනවා'' කියලා. අපි එහි 
නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. වකුගඩු ෙරෝගයට නිශ්චිත 
ෙහේතුවක් තවම ෙසොයා ෙගන නැහැ. නමුත් ෙම් පෙද්ශවල 
ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීම තුළ වකුගඩු ෙරෝගය 
ව්යාප්තවීම අවම කර ගන්න පුළුවන් බව ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි ඒ පෙද්ශවලට විෙශේෂෙයන්ම   Reverse Osmosis 
plants  - RO  plants -  64ක් සවි කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම,  
ජල ව්යාපෘති අලුතින් ආරම්භ කරලා, බවුසර් හරහා පිරිසිදු ජලය 
ලබා දීලා ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්තවීම අවම කිරීමට අද අෙප් 
අමාත්යාංශය විශාල කාර්ය භාරයක් කරනවාය කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න  ඕනෑ. 

ෙම් පෙද්ශවල ජනතාවට ජල සම්බන්ධතා ලබා ගන්න 
අමාරුයි කිව්වා. නමුත්, සමෘද්ධිලාභීන්ට ඉතා  සහන මිලකට 
මාසිකව වාරික ෙගවීෙම් කමයකට ෙම් ජල සැපයුම ලබා ගන්න 
පුළුවන් බව අපි මතක් කරන්න  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ''අඩු ආදායම්'' 
කියන සහතිකය පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් ලබා ගත්ෙතොත්, 
ඔවුන්ටත් යම් කිසි සහන කමයකට ෙම් ජල සැපයුම ලබා ගන්න 
පුළුවන් බව  විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙමතැනදී සඳහන් වුණා, පසු ගිය දිනවල පසිද්ධ 
ෙකොම්පැනියකින් පිටවූ දව්යයක් නිසා කැලණි ග ෙඟ් ජලය අපවිත 
වුණා කියලා. ෙම් නඩුව එකඟතාවකට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය ඉදිරිපත් වුණා.  ජල සම්පත් මණ්ඩලය ෙනොෙවයි ඊට 
විරුද්ධව නඩු දැම්ෙම්. ජල සම්පත් මණ්ඩලෙයන් නඩු පැවරීමට  
හැකි විධිෙය්  නීති රාමුව තවම සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ජල 
සම්පත් මණ්ඩලය නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අරෙගන,  ජල සම්පත් 
මණ්ඩලයට වුණු පාඩුවටයි   අධිකරණය මඟින් රුපියල් මිලියන 
181 ලබා ගත්ෙත් කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ජල සම්පත් මණ්ඩලෙය් සිටින ඉංජිෙන්රු මහත්වරු ව්යාපෘති 
කළමනාකරුවන් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනෑ. තාක්ෂණික 
දැනුමක් තිෙබන, විෙශේෂඥ දැනුමක් තිෙබන අය ව්යාපෘති භාරව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ව්යාපෘති විශාල ගණනක් තිෙබන විට   
Design-build  කියන කමයට තමයි ෙටන්ඩර් ලබා ෙදන්ෙන්. 
Design කළාට පස්ෙසේ ඒවා ෙසොයා බලන එක, පසු විපරම් කරන 
එක, අධීක්ෂණය කරන එක ෙම් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්  හරහා 
සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘති කළමනාකාර තනතුරට නුසුදුසු, 
තාක්ෂණික දැනුමක් නැති අය පත් කරන්න බැහැ කියන එකත් 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 85කටම ආරක්ෂිත ජල 
සැපයුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද  ජලය හරහා ෙබෝවන 
ෙරෝග අෙප් රෙට් අපි දකින්ෙන් නැත්ෙත්.  අෙප් දකුණු ආසියාතික 
සමහර රටවල තවමත් ආරක්ෂිත ජල සැපයුමකට පෙව්ශයක් 
නැතිකම නිසා, එම රටවල පුද්ගලයන්, ළදරුවන් පාචනය, 
අතීසාරය, ෙකොළරාව, උණසන්නිපාතය, ෙසංගමාලය වැනි 
ෙරෝගවලින් මිය යනවා.  නමුත් අද ලංකාෙව් එෙහම තත්ත්වයක් 
නැහැ. ෙමොකද, සියයට 85කට විතර ආරක්ෂිත ජල සැපයුමක් 
තිෙබන නිසා. හැබැයි, ෙම් සියයට 85න් සියයට 45ක් තමයි ජල 
සම්පත් මණ්ඩලය හරහා ජලය ලබා ගන්ෙන්. ඉතිරි ජල සැපයුම 
ළිං හරහා, නළ ළිං හරහා ෙමන්ම ඉතාම කුඩා පතිශතයක් වැසි 
ජලය  එකතු කර ෙගන  පාවිච්චි කරනවා. ජල සම්පත් 
මණ්ඩලෙයන් සියයට 45ක් ලබා ෙදන ජලෙයන් සියයට 35ක් 
තමයි ජල සම්පත් මණ්ඩලය හරහා පිරිසිදු කරලා, පිරිපහදු කරලා 
ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන්. ඉතිරි සියයට 10 ගාමීය පෙද්ශවල, 
අත්යවශ්ය පෙද්ශවල ජනතාවට  පජා ජල ව්යාපෘති හරහා  ලබා දීම 
ෙකරී ෙගන යනවා.  

2020 වන විට  ෙම් නළ ජල ආවරණය සියයට 45 සිට සියයට 
60ක් දක්වා වැඩි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත්, 
අපි ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ජනගහනය වැඩි ෙවලා. 
ජනගහනය වැඩි වීම තුළ ජල අවශ්යතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද ෙගොඩක් නාගරීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. 
නාගරීකරණය වීම තුළ නගරවල සහ තදාසන්න පෙද්ශවල ඉතා 
කුඩා ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි ෙවලා තිෙබනවා. අද වැඩිපුර ජනතාව 
නගරවලට එන්න ෙලොකු කැමැත්තක් දක්වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළු කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව නිසා, 
රැකීරක්ෂා අවස්ථා තිෙබන නිසා අද කුඩා ඉඩම්වලත් ෙගවල් 
හැෙදනවා. ඒ නිසා ජල අවශ්යතාවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
කුඩා ඉඩම්වල ෙගවල් හැෙදන ෙකොට වැසිකිළිය සහ ළිඳ අතර 
පරතරය අවම වශෙයන් අඩි 150ක් තිෙබන්න ඕනෑ. අද පළාත් 
පාලන ආයතනවල තිෙබන සමහර අඩු පාඩු නිසා ෙම් දුර පමාණය  
බැෙලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අද ජල මූලාශ අපවිත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අද ජල පරිෙභෝජනයත් වැඩි ෙවලා. ඉස්සර ළිංවලින් ජලය 
ඇදලා තමයි පෙයෝජනයට ගත්ෙත්. අද මධ්යම පන්තිය වැඩිවීම 
තුළ ජල පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ළිෙඳන් වතුර ඇදලා 
නාන ෙකොට යම්කිසි සීමාවක් තිබුණාට, නළ ජලෙයන් 
නානෙකොට අසීමිත ෙලස ජලය පාවිච්චි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙගවල්වල තිෙබන උපකරණ නිසාත් අද වැඩිපුර ජලය පාවිච්චි 
ෙවනවා. ෙම් වැඩි වන ජල ඉල්ලුමට අවශ්ය කරන සැපයුම ලබා 
දීමට ජල සම්පත් මණ්ඩලයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර අඩු 
ජනගහනයකට සැලසුම් කරපු ඒ ජල පද්ධති හරහා අද සම්පූර්ණ 
අවශ්යතාව පිරිමසාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අලුතින් පදිංචි 
වන අයට නළ ජල සැපයුම ලබා ගන්න බැරි නිසා ෙම් පරණ නළ 
පද්ධති අලුත්වැඩියා කරන්න,  අවශ්යතාවට ගැළෙපන පරිදි ඒවා 
වැඩිදියුණු කරන්න අද ෙම් අමාත්යාංශය හරහා විශාල වශෙයන් 
පතිපාදන ෙවන් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද සිදු වන කාර්මීකරණය තුළ අපජලය අවිධිමත් ෙලස 
ෙපොෙළොවට බැහැර ෙවලා යනවා. කර්මාන්තශාලාවල අපදව්ය 
පිරිපහදු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවාට ඔවුන් ඒවා කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විශාල පිරිවැයක් ඒ සඳහා වැය කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අද අපදව්ය ෙපොෙළොවට බැහැර ෙවනවා. එමඟින් අද 
ජල මූලාශ අපවිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශගුණික 
විපර්යාස නිසා අද උෂ්ණත්වය වැඩි ෙවලා, මුහුදු මට්ටම ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා. කලට ෙව්ලාවට වැසි ෙනොලැබීම නිසා අද ජල 
සම්පත හිඟ ෙවලා තිෙබනවා. වියළි කාලගුණයක් පවතින 
කාලවලදී ජනතාවට අවශ්ය ජලය සපායා ගැනීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ස්වාභාවික 
ව්යසන. අධික වැසි නිසා ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති වී ජල මූලාශ 
අපවිත ෙවනවා. මා කලින් කිව්වා වාෙග්, අවිධිමත් ෙලස අපදව්ය 
ගංගාවලට බැහැර කිරීම නිසා ජල මූලාශ අපවිත වනවා. අපි 
දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් කැලණි ගඟ, දඬුගංඔය වාෙග් ජලාශවල 
මත්ස්යෙයෝ මැරිලා, ජලය පාවිච්චියට  නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිබුණා. වියළි කාලගුණවලදී මුහුදු ජලය ගංගා දිෙග් 
ගලාෙගන ෙගොස් ඒ ජලය භාවිතයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගංගාවලින් අවිධිමත් ෙලස වැලි ෙගොඩ 
දැමීම තුළ ජලය අපවිත ෙවලා, භාවිතයට ගැනීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් සියලුම අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ ෙදමින්, රෙට් ජල අවශ්යතා හඳුනාෙගන, වැඩි වන ජල 
ඉල්ලූමට සරිලන ෙලස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය ඒ සඳහා සැලසුම් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා කියන 
එකත් අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ගත්තාම, දැනට ජලාපවහන පද්ධතිය 
සියයට 3ක ආවරණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 2020වන විට එය 
සියයට 7 දක්වා වැඩි කිරීමට සැලැස්මක් තිෙබනවා. ෙමහිදී  
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. වැසිකිළියක් 
හදන ෙකොට ඒ සඳහා නිකම්ම වළක් හදනවාට වඩා අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් පමිතියක් හඳුන්වා දීලා පළාත් පාලන ආයතන 
හරහා එය කියාත්මක කිරීමට අප කටයුතු කරන බවත් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

දැනට අෙප් කියාත්මක ජල ෙයෝජනා කම 331ක් 
කළමනාකරණය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මධ්යම මලාපවහන 
ෙයෝජනා කම 15ක් කළමනාකරණය කරනවා. මීට අමතරව 
විශාල ව්යාපෘති 21ක්, කුඩා පරිමාණ ව්යාපෘති 44ක්, ෙද්ශීය බැංකු 
ආධාර ව්යාපෘති 6ක්, මලාපවහන ආධාර ව්යාපෘති 6ක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් බිලියන 94ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

උතුරු පළාත නිෙයෝජනය කරන අෙප් මන්තීතුමන්ලා කිහිප 
ෙදෙනක් කථා කළා, යාපනය අර්ධද්වීපයට ජලය ලබා දීම 
සම්බන්ධව. ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටෙත් ඉරනමඩු 
ජලා ශෙය් වැව් බැම්ම උස්සලා වැඩි ජල ධාරිතාවක් රඳවා ෙගන ඒ 
හරහා කිලිෙනොච්චිය සහ යාපනයට ජලය ලබා ෙදන්න සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙගොවි සමිතිවල බලවත් විෙරෝධය නිසා 
ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක කර ගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මුහුදු ජලය පිරිපහදු කරලා උතුෙර් 
වැසියන්ට ලබා දීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය දැනටමත් සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා කියන එක 
අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් ජලය නිෂ්පාදනය 
කරන්න යන වියදමට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා මුහුද ජලය 
පිරිපහදු කරලා ලබා ෙදන්න. 

මා කලිනුත් සඳහන් කළ ආකාරයට අෙප් අමාත්යාංශය 
වකුගඩු ෙරෝගය පාලනය කිරීම සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පරීක්ෂණ පවත්වන්න අවශ්ය නවීන ජල 
පර්ෙය්ෂණ විද්යාගාරයක් මහනුවර ස්ථාපිත කරන්න සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගයට ෙහේතු සාධක හඳුනා ගන්න විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න දැනටමත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ යටෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල දුගී පවුල් සඳහා වැසිකිළි ඉදිකිරීමට සහ පාසල්වල 
වැසිකිළි ඉදි කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. වැසි ජලය එකතු 
කිරීම, UNICEF ආධාර යටෙත් සනීපාරක්ෂක ෙසෞඛ්ය 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, ජල ෙපෝෂක ආරක්ෂා කිරීම වැනි 
විශාල කාර්ය භාරයක් අෙප් අමාත්යාංශය හරහා කරලා තිෙබනවා. 

අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, දැනට කුඩා පරිමාණෙය් නගර 
100ක් සහ මහ පරිමාණෙය් නගර 58ක්  සංවර්ධනය කරන්න 
සැලසුම් කර තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය සභා බල 
පෙද්ශ හා නගර සභා බල පෙද්ශවල ෙතෝරා ගත් නගර කිහිපයක් 
සංවර්ධනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විධිමත් ගංවතුර 
සැලැස්මක්, පවාහන පද්ධතියක් ඇතුළු ඒ සියලු ෙදයකින්ම 
අංගසම්පූර්ණ නගර හදන්න සැලසුම් කරලා, පතිපාදන ලබා ෙගන  
ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුත්ත කරන බව මතක් කරන්න ඕනෑ.   

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරි ෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත් සම්මුතිවාදී රජය තුළ රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශයට ෙහොඳ නායකත්වයක් සහ විශාල 
ශක්තියක් ලබා ෙදමින් ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉදිරියට ෙගනි 
යන්න අවශ්ය කටයුතු කරන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත්, අෙප් ව්යාපෘති ෙල්කම්තුමා, ජල සම්පත් 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා, සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇතුළු සියලුම 
ෙදනාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 6.00] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ගරු 

මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ පශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු සපයන්න 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙකටි කාලය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ලක්ෂ හතකට අධික පමාණයකට EPF, ETF 
වරපසාද හිමි ෙනොවන ආකාරය පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කරුණු ෙපන්වා දුන්නා. වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම්කට 
පිළියමක් හැටියට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත -  
Construction Industry Development Act එක- යටෙත් දියත් 
කරනු ලබන රක්ෂණ කමය මඟින් සියලු වරපසාද සහිත විශාම 
වැටුපක් ලබා ෙදනවාය කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන පනත යටෙත් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින්ෙග්  නිවාඩු 
ඇතුළු අනිකුත් වරපසාද පිළිබඳව ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය 
සහ කම්කරු ෙකොමසාරිස් කාර්යාලයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් නිරත වී සිටින ශමිකයින්ෙග් 
වරපසාද ආරක්ෂා කරන්නට අපි කටයුතු කරනවාය කියන 
කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

2439 2440 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා Construction Industry 
Development Act එක වසරක් පුරා කියාත්මක ෙනොකළ බව 
පකාශ කළා. එතුමා ඒ පකාශ කරපු කරුණ සත්යෙයන් ෙතොරයි. 
ෙමොකද, ෙම් වන විටත් අපි Construction Industry Development 
Act එක යටෙත් ෙමන්න ෙම් පියවරයන් අරෙගන තිෙබනවා. සීඩා 
ආයතනය ස්ථාපිත කරලා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව ජාතික උපෙද්ශක 
සභාව පත් කරලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමියෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් රැස්වීම් ගණනාවක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තිය සකස් කර අවසන් කර 
තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල සහ ඒ අදාළ 
පද්ධති පිහිටුවීමට අවශ්ය පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
විශාම රක්ෂණ කමය, ෙද්පළ සංවර්ධනකරුවන්, අමු දව්ය 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම, අදාළ 
ෙරගුලාසි ගැසට් පතය මඟින් පකාශයට පත් කිරීමට අපි අවශ්ය 
පියවරයන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය 
මඟින් පනත සඳහා කළ යුතු සංෙශෝධනයන් සම්බන්ධෙයන් 
ලැබුණු ෙයෝජනා ජාතික උපෙද්ශක සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
අදාළ කියාවලිෙයන් පසුව අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නටත් වැඩ කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත - Construction Industry 
Development Act එක - වසරක් පුරා කියාත්මක ෙනොවුණාය 
කියන කාරණය සත්යෙයන් ෙතොර පකාශයක්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාත් ෙම් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය ගැන 
කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. සීඩා ආයතනෙය් ලියාපදිංචි 
වන සියලුම ශිල්පීන් සඳහා විශාම වැටුපක් සහිත දීර්ඝ කාලීන 
රක්ෂණ කමයක් ලබා  දීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
බද්ද ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාව ෙම් වන 
විටත් අනුමැතිය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලයට ෙයොමු කර, 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික කමිටුෙවන් නිර්ෙද්ශ 
ලබාෙගන නැවත වරක් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සඳහා අපි 
ෙයොමු කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  එෙමන්ම ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් නියැෙළන ශිල්පීන් සඳහා ෙම් වනවිටත් අවශ්ය  
පුහුණුව ලබා දීම තක්ෙසේරු ෙකොට NVQ සහතිකය සහ 
හැඳුනුම්පත ලබා දීමට සීඩා ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් සඳහා වෘත්තීයමය සුරක්ෂිතභාවය සහ ෙසෞඛමය 
ආවරණයක් ලබා ෙදන්නටත්, ෙමම පහසුකම පමාණ පතෙය්                 
-BoQ එෙක් - සහ මූලික අංග -  preliminaries  - යටෙත් ෙගවීමක් 
වශෙයන්  හඳුන්වා ෙදන්නටත් අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙද්පළ සංවර්ධන කාර්යන් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
කමයක් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත -Construction 
Industry Development Act එක- අනුව කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 
සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය සහ පළාත් පාලන ආයතන 
සමඟ ඒකාබද්ධව අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරීමට අපි පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ හරහා ෙද්පළ සංවර්ධනය කරන්නන් අතීතෙය් සිදු 
කරන ලද වැරැදි ඉදිරිෙය්දී අවම කර ගත හැකි බව අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්ෙග් බරපතළ හිඟයක් අද රට තුළ පවතින බව 
අපි පිළිගන්නවා. ආරම්භයක් හැටියට ෙකටි කාලයක් ඇතුළත නව 
ශිල්පීන් 10,000ක් රැකියා නියුක්ත කළ හැකි කුසලතා මට්ටමට 
පුහුණු කරන්නට අපි කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්තය තුළින් නම් කරනු ලබන අය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් නිවාස ඉදි කිරීෙම් පවුල්වලින් සහ ෙසේවෙයන් මුදා 
හැරියාට පසු සිවිල් ආරක්ෂක බළකායන්ෙගන් නම් කරනු ලබන 
අය අතුරින් පුහුණුවන්නන් හැටියට ෙතෝරා ගන්නට අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම තරුණයන් ඉදිකිරීම් පුහුණුව කරා  

ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඒ අභිෙයෝගය ජයගහණය කරන්නට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඉහළ කුසලතා මට්ටම් 
අත්පත් කර ගන්නා අයට ත්යාග පදානය කිරීම, ඔවුන්ට රැකියා 
ලබා ගැනීමට උපකාරයක් හැටියට කුසලතා සහතික හා 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම, ජාතික වෘත්තීය සහතිකය - NVQ- ලබා 
ගැනීම මඟින් ඔවුන්ට අනුකාර්මික හා කාර්මික මට්ටම දක්වා තම 
වෘත්තිය පවර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලබා දීම, ඒ වාෙග්ම 
හදිසි අනතුරු හා ෙරෝගාබාධ ආවරණය  වන පරිදි විශාම පතිලාභ 
සහිත දීර්ඝකාලීන රක්ෂණයක් ලබා දීම, ඔවුන්ෙග් උදාරත්වය, 
අනන්යතාව, ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව නංවාලනු පිණිස පුද්ගල 
ආරක්ෂණ උපකරණ යටෙත් ලබා ෙදන ආකර්ෂණීය ඇඳුම් 
කට්ටල ලබා දීම  යනාදී වශෙයන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය සඳහා ගත 
යුතු සකීය පියවර සියල්ලක්ම කියාත්මක කරන්න අප කටයුතු 
කර තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමන්ලා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා, නාගරික පෙද්ශවල අඩු ආදායම් ලබන 
පැල්පත් වාසීන්ෙග් නිවාස පශ්නය. ඇත්ත වශෙයන්ම දිවංගත 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් සමය හා සමානව සමාජ 
නිවාසකරණය -   social housing - වැඩසටහන යටෙත් නාගරික 
දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් නිවාස ඉදි කිරීෙම් කර්තව්ය  
රජයක් හැටියට අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට ඕනෑ. ෙම් වන විටත් ඒ 
සඳහා අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය ය ටෙත් පාලම් ව්යාපෘතියකුත් කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ පාලම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුමන්ලා 225 ෙදනාම දැනුවත් කරලා, 
225 ෙදනාම පාලම් ව්යාපෘතිෙය් ෙකොටස්කරුවන් බවට පත් කර 
ෙගන අපි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

උතුර හා නැ ෙඟනහිර බල පෙද්ශවල නිවාස පශ්නය ගැන 
අදහස්, ෙතොරතුරු, ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. 1994 
වසරින් පසුව නිවාස කියන විෂය  ෙකොටස් ගණනාවකට ෙබදී 
තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභා ගර්භය තුළ සිටින අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාත්, රෙට් ජනතාවත් අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා නිවාස වැඩසටහන 
කියාත්මක වුණා. වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය හරහා 
නිවාස වැඩසටහන කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාශය හරහාත් නිවාස වැඩසටහන 
කියාත්මක වුණා. නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්යාංශය හරහාත් නිවාස 
වැඩ  සටහන් කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම කාලයක් ධීවර 
අමාත්යාංශය හරහා ධීවර නිවාස වැඩසටහන කියාත්මක වුණා. 
මෙග් පියාණන්ෙග් සමෙය් ෙම් සියල්ලක්ම තිබුෙණ් නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය යටෙත්යි. නිවාස කියන විෂයෙයන් 
ෙකොටසක් පළාත් සභාවටත් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
විවිධ අමාත්යාංශවලටත් ෙවන් ෙවලා කැඩී ගිහින් තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම්  නිවාස පශ්නෙයන් අෙප් අමාත්යාංශය 
පලා යන්න කිසිෙසේත්ම අදහස් කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවා, ෙම් නිවාස විෂයෙය් තිෙබන 
ව්යාකූලත්වය පිළිබඳව එතුමන්ලා දැනුවත් කරලා ෙම් නිවාස 
විෂයය එක අමාත්යාංශයක් යටෙත් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි 
දැඩි උත්සාහයක ෙයෙදනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී පශ්න කළා නිවාස 50,000 
ව්යාපෘතිය, ආදර්ශ ගම්මාන ව්යාපෘතිය, කපරාදු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන. ඇත්තටම ෙම් වාෙග් පමාණයකට ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක වුණාද නැද්ද කියලා එතුමා ඇහුවා. ඒ වාෙග් පශ්නයක් 
මතු කරයි කියලා මම දැන ෙගන හිටියා. ඒ නිසා සියලු ෙදනාෙග්ම 
දැන ගැනීම පිණිස උදා ගම්මාන සියල්ෙල්ම නිවාස පතිලාභීන්ෙග් 
නාම ෙල්ඛනය අප සතුව තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකනකුට අභිෙයෝග 
කරලා, නම් ගම් පිළිබඳව අෙපන් ඇහුෙවොත් ඒ විසත්ර සියල්ලක්ම 
ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම නිවාස 25,000ක් කපරාදු 
කිරීෙම් වැඩසටහන ෙතොරතුරු දත්තයන් සියල්ලක්ම මම අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට රැෙගන ආවා.  ඒ කපරාදු කිරීෙම් වැඩසටහන 
පතිලාභීන් පිළිබඳ සියලු දත්තයන්, ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම ෙම් 
ෙල්ඛනවල තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකනකුට බලා ගන්න පුළුවන්.  

අපි නිර්ව්යාජව පකාශ කළා, නිවාස 50,000න් අපට යන්න 
පුළුවන් වුණු ඉලක්කය නිවාස 35,000යි කියලා. ඒ නිවාස 35,000 
පගතිය පිළිබඳවත් සියලු ලිපිෙගොනු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රැෙගන 
ආවා, නම් ගම්, ගාම  නිලධාරි වසම් හැටියට ඒ සියලුම ෙතොරතුරු 
ලබා ෙදන්න අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා අපි ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත්, ෙමොනම අවස්ථාවකදීවත් ෙබොරු සංඛ්යාෙල්ඛන, 
එෙහම නැත්නම් සංඛ්යාෙල්ඛන ජිල්මාට්, සංඛ්යාෙල්ඛන විජ්ජාවන් 
උපෙයෝගී කරෙගන ෙම් උත්තරීතර සභාවත්, අෙප් ගරු මහජන 
නිෙයෝජිවරුනුත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් ජනතාවත් ෙනොමඟ යවන්නට 
කිසිෙසේත්ම උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් 
මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා,  මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය, අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්, 
ඒ වාෙග්ම ඒ  ආයතනවලට -අනුබද්ධ ආයතනවලට, ගැසට් කරලා 
තිෙබන ආයතනවලට- සම්බන්ධ සියලුම නිලධාරිතුමන්ලාටත්, ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම මාත් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන, 
සෙහෝදරත්වෙයන් වැඩ කටයුතු කරන මෙග් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාටත් ස්තුතිය පුද කිරීමට.  
නිවාස ක්ෙෂේතෙය් යම් ෙපරළියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා, රෙට් 
ජනතාවට සැබැවින්ම ඇස් ෙදකට ෙපෙනන, කන්වලට ඇෙසන, 
හදවතට දැෙනන වාර්තාගත නිවාස විප්ලවයක්, නිවාස 
සංවර්ධනෙය් ආශ්චර්යක් ඇති කරන්නට අපි ඇප කැප ෙවලා වැඩ 
කටයුතු කරනවා කියලා පකාශ කරමින්, මට සවන්දුන් සියලු 
ෙදනාටම තුති පුදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Rauff 

Hakeem.  You have fourteen minutes.   
 
[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව අද දින සභා ගර්භෙය් හැම පැත්ෙතන්ම විවාදයට එක් 
වුණු මන්තීතුමන්ලාෙග් පශ්නවලටත්, ඒ වාෙග්ම එල්ල වුණු 
විෙව්චනවලටත් ෙකටිෙයන් උත්තර දීමට මම බැඳී සිටිනවා.              
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, මට ෙපර, ගිය 
ආණ්ඩුෙව් ෙම් අමාත්යාංශ ය ෙහබවූ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨතම 

මන්තීවරෙයක් වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතාම 
ආෙව්ගශීලිව සමහර කරුණු පිළිබඳව විෙව්චන කළ බව.  ඒෙකන් 
එක කරුණක් තමයි අම්පාර අදියර 3 ව්යාපෘතිය; එහි ෙබදා හැරීම් 
නළ එළිෙම් ව්යාපෘතිය. ෙම් ෙද්ශීය බැංකු ආධාර ව්යාපෘතිය 
යටෙත් අම්පාර ෙබදා හැරීම් ව්යාපෘතිය තුළින් මඩකලපුව, 
කලවංචිකුඩි, ෙකොක්අඩිෙචෝෙල් වැනි පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීම 
ව්යාපෘති සැලසුම් අවස්ථාෙව්දී ඇතුළත් කර තිබුණු අතර, අම්පාර 
පෙද්ශෙය් සිංහල ගම්මානවලට ෙයෝජිතව තිබූ නළ මාර්ගවල 
කිසිදු ෙවනසක් අපි ෙනොකළයි කියන කාරණයත් ඉතාම පැහැදිලිව 
කියා සිටිය යුතුයි. ෙමොකද, එතුමා විෙව්චනය කළා වුවමනාෙවන්ම 
ෙම් සිංහල පෙද්ශවලට නළ එළීමට තිබූ මාර්ග කපා හැරලා ඒවා 
දවිඩ ජනතාව ෙවෙසන පෙද්ශවලට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය. එතුමා ව්යංගෙයන් වකාකාරව මට එවැනි 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. ෙම් පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා.  
ෙමොකද, පුදුමයට කාරණය නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එතුමාට අෙප් ශියාණි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය ඒ බව කියා ඇත්ෙත් 
එතුමිය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අම්පාර දිස්තික්කය නිසා.  ඒකට 
හාත්පසින්ම ෙවනස් විෙව්චනයක් සතාසිවම් වියාෙල්න්දිරන් 
මන්තීතුමා  කළා.  ෙමොකද, අපි වුවමනා පරිදි කටයුතු කෙළේ නැහැ 
කියලා. නමුත් ෙදපැත්ෙතන්ම කාරණා හරිහැටි අවෙබෝධ ෙනොකර 
කරපු විෙව්චනයක් හැටියට දකිනවා.  පුදුමට කාරණය නම්, ෙම් 
ව්යාපෘති ෙයෝජනාව 2010 සකස් කරන ලද්දක් වන අතර, එය ඒ 
අනුව කියාත්මක ෙවලා තිබීමයි.  2010 ෙවනෙකොට එතුමා යටෙත් 
තිබූ අමාත්යාංශෙයන් කරපු වැඩක් පිළිබඳව දැන් මට එතුමා 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කිරීම පිළිබඳව  මම කනගාටු ෙවනවා.   

කාරණා කිහිපයක් එතුමා සඳහන් කළා. එකක් තමයි 
ෙහෝමාගම පෙද්ශය පිළිබඳව. කළු ගඟ ව්යාපෘතිය යටෙත් 
ෙහෝමාගම, කැස්බෑව, පිළියන්දල යන පෙද්ශවලට ජල 
සම්බන්ධතා ලබා දීම අපි දැන් කරෙගන යන අතර, ෙම් වසෙර්දී 
පමණක් ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් ජල සම්බන්ධතා 1,600ක් ද, 
කැස්බෑව පෙද්ශෙය් ජල සම්බන්ධතා 4,400ක් ද, පිළියන්දල 
පෙද්ශෙය් ජල සම්බන්ධතා 4,000ක් ද ලබා දී ඇති අතර, 
ඉදිරියටත් ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමට අපට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා කියන කාරණයත් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව එතුමාට 
කියන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, එතුමා කිව්වා, අපි ෙම් ජල සම්බන්ධතා 
ලබා දීම දැන් නතර කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව එතුමා 
විෙව්චනයකුත් කළා. එම නිසා ඒ කරුණු මම කියා සිටිය යුතුයි.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙනොෙයකුත් කාරණා පිළිබඳව 
දීර්ඝ ෙලස කථා කරමින් අෙප් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කිහිපයක් 
විෙව්චනයට ලක් කළා. එහිදී වැඩිපුරම විෙව්චන එල්ල වුෙණ්, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්තයාෙග් කාල වකවානුෙව් ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ගත් තීරණ හා ඒ පිළිබඳව තිබුණු 
ෙනොෙයකුත් කාර්යයන් පිළිබඳවයි. නමුත්, මෙග් කාලය තුළදී 
මණ්ඩලෙය් අත්යවශ්ය ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු කාර්යයන් සඳහා 
පාථමික තනතුරුවලට අදාළව පුහුණුකරුවන් කිහිප ෙදෙනක් අපි 
බඳවා ගත්තා. ෙම් බහුවිධ නිපුණතා කාර්යක්ෂම පුහුණුව සඳහා 
අදාළ සුදුසුකම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය මඟින් පරීක්ෂා කර බලා 
පුහුණුලාභීන් 480ක් පමණ අපි පුහුණුවට බඳවා ගත්තා කියන එක 
අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමම පුහුණුව අනාගත වෘත්තීන් සඳහා 
ඔවුන්ට විශාල ශක්තියක් ෙමන්ම, දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප, 
අත්දැකීම් ආදිය වර්ධනයට ෙහේතුවක් ෙවනවාය කියන එකත් මම 
කියා සිටිය යුතුයි. ෙම් අමාත්යාංශයට හා ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලයට එවකට ලැබී තිබුණු අයදුම්පත් දහස ්ගණනකින් ෙම් 
පුහුණුලාභීන් ෙතෝරා ගත්තා. ඒ සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලා 
ඔවුන්ව ෙතෝරාගත් බවත් ඉතාම පැහැදිලිව මම කියා සිටිය යුතුයි.  

ෙකොකා-ෙකෝලා ආයතනය පිළිබඳව ඒ කරුණු මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්යවරිය වන ගරු සුදර්ශිනී 

2443 2444 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 
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පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී සඳහනක් කළා. 
එතුමිය කියපු කාරණාවලට අමතරව යමක්  මම කියන්න ඕනෑ. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
විධියට අපි ෙම් පිළිබඳවත් අවධානෙයන් සිට, අඹතෙල් ජල 
පවිතාගාරයට ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානයට ෙතල් පැමිණි විට 
කැලණි ග ෙඟන් ජලය ගැනීම පැය 8කට නවතා දැම්මා. පානීය 
ජලෙය් තිබිය හැකි ෙතල් හා ගීස් පමාණය ලීටරයකට මිලිග්රෑම් 
දශම ෙදකක පමාණයකට වඩා  තිබුණා නම් ජලය ලබා ෙනොදුන්න 
බවත් මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිය යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජලය නැවත ලබා දීම සඳහා පවිතාගාරය 
සම්පූර්ණෙයන් පිරිසිදු කර ජලය ලබා ගන්නා ළිඳ හා යන්ත සූත 
නැවත පිරිසිදු කිරීමට මණ්ඩලයට වියදම් වන මුදල අපි 
ඇස්තෙම්න්තු කළා. රුපියල් මිලියන 131ක් ඒ පිළිබඳව අය 
කිරීමට අපට සිදු වුණා. එතුමිය කියූ පරිදි, ෙම් පිළිබඳව  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි දැන් වූ අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අධිකරණ කියාමාර්ගයට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් තමයි 
යන්න සිදු වුෙණ් කියන එකත් මම කිය යුතුයි. ෙමොකද, ඒ සඳහා වූ 
පතිපාදන නැතිනම් ඒ සඳහා වූ නීතිමය පදනම ඒ පරිසර අධිකාරිය 
හරහා තමයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

තවත් වැදගත් කාරණාවක් පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා විෙව්චනයක් කළා. එනම්, 2013 වර්ෂෙය් මැද භාගෙය්දී 
රුපියල් බිලියන 29ක වටිනාකමකින් යුතුව ඇස්තෙම්න්තු කර 
ඇති ව්යාපෘති 30ක් සඳහා අවශ්ය අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
ෙගන තමයි ඒ ව්යාපෘති ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඊ ට පසුව 
2013.12.01 ෙවනි දා පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරලා, ඒ සඳහා 
නියමිත ෙටන්ඩර් කියාපටිපාටිය අනුගමනය කරලා ඒ පටන් ගත්ත 
ව්යාපෘති අතරින් ඇස්තෙම්න්තු මුදලට වඩා ෙපන්නුම් කළ මුදල 
වැඩි වීමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියා කියන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ව්යාපෘතිෙය් ආවරණ පෙද්ශ - scope එක - වැඩි කරලා ඒ 
ඇස්තෙම්න්තු වැඩි කරන්න සිදු වීම ෙහේතුෙවන් තමයි එය සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා අෙප් නිලධාරින් මා දැනුවත් කළා. එම 
2009 වර්ෂෙය් ව්යාපෘති සඳහා අවශ්ය මුදල ඇස්තෙම්න්තුගත 
කරලා තිබුණා. එය 2014-2015 නිර්මාණ වර්ෂය සඳහා 
යාවත්කාලීන කිරීමට සිදු වුණා කියන එකත් ෙම් කියන කරුණු 
අතරින්ම සඳහන් කළ යුතුයි.  

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් මූල්ය තත්ත්වය 
සලකා බලා මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් රුපියල් බිලියන 53ක 
වියදම් සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙගන තිබුණත්, ෙම් වන විට ව්යාපෘති 
16ක් අතරින් ෙතෝරා ගත් දැනට බැංකු ගිවිසුම් අත්සන් කළ 
ව්යාපෘති 08ක් පමණයි  කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ අතරතුර ගිවිසුම් 
අත්සන් කරපු ව්යාපෘති කිහිපයක් තිෙබනවා. අවශ්ය නම් ඒ 
පිළිබඳව දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්.  

රුපියල් බිලියන 60කට ආසන්න මුදල රුපියල් බිලියන 150ක් 
දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවාද කියලා අෙපන් අසා 
තිබුණා. දැනට එෙහම ෙයෝජනාවක් නැහැ කියන එකත් මා කියා 
සිටිය යුතුයි.  නමුත්, මුදල් ෙගවීම් කරන්ෙන්  ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟිනුයි.  නව ව්යාපෘතිවලින් උත්පාදනය 
වන අතිෙර්ක ආදායම් සහ ජල බිල්පත් ආදායම් මඟිනුයි ෙම් සඳහා 
වූ ෙගවීම් කරන්ෙන් කියන එකත් මා ෙමතැන පැහැදිලිව සඳහන් 
කළ යුතුයි.  

අෙප් ගරු අලවතුවල මන්තීතුමාත් පශ්න කිහිපයක් අසා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ගලෙගදර සහමාවතගම ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතිය ගැන අහලා තිබුණා.  ඒ ව්යාපෘතිය අපි ෙද්ශීය බැංකු 
අරමුදල් යටෙත් අනුමත කර, දැන්  පදානය කර තිෙබනවා. අපි 
මාසයකින් එහි වැඩ ආරම්භ කරනවා. 

ෙතෝරයාය ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය ගැන කථා කෙළොත්, අධි 
ධාරිතාවකින් යුත් නළ ළිඳක් මඟින් ෙතෝරයාය පෙද්ශයට ජලය 
ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 185ක ඇස්තෙම්න්තුවක් පිළිෙයළ කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීමට අපි දැන් වැඩ 
කරෙගන යනවා. ඉබ්බාගමුව කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ජල 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙමය මධ්යම රජෙය් අරමුදල්වලින් කරෙගන 
යන අතර, ලබන වසෙර් ෙම්ක අවසන් වනවායි කියන එකත් මා 
ෙමම ගරු සභාෙව්  සඳහන් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳවත් ෙකටිෙයන් තව    
සඳහනක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙමතැන කථා බහට 
ලක් ෙනොවුණත්, මා ෙම්ක ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ.                    
අප අමාත්යාංශය සෑම විටම උත්සාහ කරන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් අය කරන ජල ගාස්තු ඔවුනට දැරීමට හැකි 
මට්ටමකට පවත්වාෙගන යාමටයි. පිරිසිදු ජලය නිෂ්පාදනය 
කිරීමට අධික මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වුවද, මසකට ඒකක 15කට 
අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන නිවාසවලින් අප තවමත් අය කරනුෙය්, 
නිෂ්පාදන වියදමින් සියයට 40කටත් වඩා අඩු පමාණයක්. එබඳු 
නිවසක ජල බිල්පත තවමත් මසකට රුපියල් 400කට අඩුෙවන් 
තමයි පවතින්ෙන්. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික නඩත්තු වියදම රුපියල් මිලියන 21,972ක් පමණ වනවා.  
එයින් රුපියල් මිලියන 4,285ක් පමණ විදුලි බලය සඳහා වියදම් 
වන අතර, ෙසේවක වැටුප් සඳහා රුපියල් මිලියන 13,271ක් පමණ 
වැය කරනු ලබනවා. විදුලි හා කාර්මික උපකරණ නඩත්තුව හා 
රසායනික දව්ය සැපයීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,635ක පමණ 
මුදලක් වාර්ෂිකව අපි වැය කරනවා.  ෙමම වියදමින් ෙකොටසක් 
ජල බිල්පත් මඟින්  ලබා ගන්නා අතර, අෙනක් ෙකොටස ජල 
සම්බන්ධතා හා ෙවනත් මාර්ගවලින් අපි ලබා ගන්නවා.  

සාමාන්යෙයන් වර්ෂ තුනකට වරක් ජල හා මලාපවහන ගාස්තු 
වැඩි කිරීමක් සිදු කරන අතර, පසු ගිය වර්ෂ තුනහමාරක් තුළ ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ජල බිල්පත් ගාස්තු වැඩි 
කිරීමට අවශ්ය පියවර අපි තවම අරෙගන නැති බවත් මා කියා 
සිටිය යුතුයි. එබැවින්, ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ අෙප් 
පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් උන්නතිය තකා විශාල කැප වීමකින් අෙප් 
මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රු මහත්වරු, අෙනකුත් ෙසේවක මහත්වරු 
වැඩ කරන බවත් මම කියා සිටිය යුතුයි.  

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත් මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, වාරිමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්යතුමා අෙප් 
අමාත්යාංශයට පැමිණ අපත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. අපට ජල 
ෙයෝජනා කම කිහිපයකට impounding reservoirs කිහිපයක්  
සෑදීමට අවශ්ය ෙවලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි එකමුතුව කටයුතු 
කිරීමට තීරණයක් ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම මල්වතු ඔය, කුඹුක්කන් 
ඔය, හැඩ ඔය ඒ වාෙග්ම රූගම්, කිතුල්වැව වැනි ජලාශ සෑදීමට 
අපි එක්ව කටයුතු කිරීමට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
ඉතාම අවශ්ය ෙදයක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ පිළිබඳව මා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ ආශිතව අපි 
අවුරුදු 100කට වඩා පැරණි ෙකොළඹ ජලනළ පද්ධතිය දැනට 
අතිදුර්වල තත්ත්වයක තිෙබන නිසා සියයට 47ක් වැනි ජල 
කාන්දුවක් සිදු වනවා. නමුත් ෙකොළඹින් පිටත ජල හානිය සියයට 
30ක් පමණයි. ෙමම ජල නාස්තිය නිසා, ෙම් ජල කාන්දුව නිසා 
දිනකට ජල ඝන මීටර් 50,000ක පමණ ජල හානියක් සිද්ධ වනවා. 
ෙමම ජල හානිය අවම කර ෙගන එහි පතිලාභ මහ ජනතාවට අත් 
පත් කර ගැනීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර සහිතව 
රුපියල් බිලියන 28ක ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
ව්යාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
වසර 2019වන විට වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට අපි සංවිධානය 

2445 2446 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර තිෙබන බවත් මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. ෙමම 
ව්යාපෘතිෙයන් පාරිෙභෝගිකයන් 7,00,000කට ජලය සැපයීෙම් 
තත්ත්වය තවදුරටත් වැඩිදියුණු වනවා. තවද, ෙමමඟින් නව 
සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා ජල පහසුකම් සැපයිය හැකි වන අතර 
සියයට 47ක් පමණ වන ජල හානිය සියයට 18ක් දක්වා අඩු 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන එකත් මා කියා සිටින්න 
ඕනෑ.  

ඊට අමතරව වවුනියාව, පුත්තලම, මන්නාරම, හලාවත යන 
වියළි කලාපීය නගර මූලිකව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් 
රුපියල් බිලියන 20ක ආධාර සහිතව කියාත්මක ෙවමින් පවතින 
ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු ෙබොෙහෝ දුරට අවසන් වී තිෙබනවා. 
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් ඉහත සඳහන් නගරවල ජල අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කිරීම සඳහා පිරිසිදු ජලය ඝන මිටර් 50,000ක් අවශ්ය වන අතර 
එමඟින් පාරිෙභෝගිකයින් 4,60,000කෙග් පමණ ජල අවශ්යතාවන් 
සම්පූර්ණ කර ගත හැකි වනු ඇත. 

ෙම් සමඟම අපි දිවයිෙන් හැම පෙද්ශයකම ආවරණය කරමින් 
ෙනොෙයකුත් ව්යාපෘති කිහිපයක් විෙශේෂෙයන්ම මහා පරිමාණ 
ව්යාපෘති 23ක්, මධ්යම පරිමාණ ව්යාපෘති හතළිස් ගණනක් ඒ 
වාෙග්ම කුඩා පරිමාණ ව්යාපෘති සිය ගණනක් අපි දැන් දියත් 
කරලා පටන් ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙයෝජිත ව්යාපෘති 
කිහිපයකුත් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කියන්න කාලය මදි. ඒ හැම 
ෙදයක් පිළිබඳවම විස්තරාත්මකව මෙග් කථාෙව් අඩංගු ෙවලා 
තිෙබනවා. මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමින් ඒ ෙකොටස සභාගත* 
කරනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, බී.එම්.යූ.ඩී. 
බස්නායක මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියන්ලා, ඒ වාෙග්ම සහකාර ෙල්කම්වරුන්, 
වි ෙශේෂෙයන්ම ජාතික ජල සම්පාදන හා  ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිතුමා, සාමාන්යාධිකාරිතුමා, ඒ වාෙග්ම National 
Community Water Supply Department එෙක් වැඩ බලන 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු අනිකුත් නිෙයෝජිතයන්, විෙශේෂෙයන්ම 
මට සහාය වන අපෙග් රාජ්ය අමාත්ය ෛවද්ය සුර්ශිනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය ඇතුළු හැමෙදනාටම මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් මා සමු ගන්නවා. ස්තුතියි. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
රුපියල් මිලියන 200 පතිපාදන ලබා දී තිබිණි. එම මුදලින් 2015 වර්ෂෙය් 
ජුනි මස වන විට පජා මූල සංවිධාන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මිලියන 04ක් 
වියදම් කර දිස්තික් කාර්යාල 08ක්ද, පිහිටු වීමට කටයුතු ෙයොදා තිබුණි. එම 
මස අවසානෙය්දී අධ්යක්ෂ තාක්ෂණ තනතුර සඳහා නිලධාරියකුද, 
ඉංජිෙන්රු උපෙද්ශක ෙලස මා ද ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරි භාර ගනු ලැබුෙව්ය. අනතුරුව ස්ථාන භාර 
නිලධාරින්ෙග් හා පජා මූල සංවිධාන සාමාජිකයින්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි ඔවුන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තෙම්න්තු සඳහා නිසි අධීක්ෂණෙයන් පසුව 
මිලියන 14ක් වටිනාකමින් යුතු PVC නළ, GI නළ හා උපාංග ලබා දී ඇත.  

ස්ථාන භාර නිලධාරින් විසින් සහ පජා මූල සංවිධාන නිලධාරින් විසින් ජල 
සැපයුම් සඳහා අවශ්ය ෙපොම්ප ඉල්ලුම් කර තිබූ අතර නව ෙපොම්ප සැපයීම 
සඳහා නිසි කාර්ය පටිපාටිය අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවා මිලියන 60ක් වටිනා 

ෙපොම්ප හා උපාංග ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. එෙමන්ම 
කියා විරහිත තත්ත්වෙය් ඇති ෙපොම්ප අලුත්වැඩියා ෙකොට නැවත සවි 
කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතුද සකස් කර ඇත. 

ෙම් වන විට ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ශාඛා කාර්යාල 
21ක් පිහිටුවා ඇත. පධාන කාර්යාල සඳහා ෙමන්ම අෙනකුත් දිස්තික් 
කාර්යාල සඳහා කාර්යාල උපකරණ හා පධාන කාර්යාලයට අවශ්ය ගෘහ 
භාණ්ඩ සඳහා ෙටන්ඩර් කඳවා ඇති අතර එම භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

ෙතෝරා ගන්නා ලද වකුගඩු ෙරෝගය බහුල පෙද්ශ කිහිපයක් සඳහා 
පතිආශිත ජල පිරිපහදු යන්ත (RO Plants) 22ක් මිල දී ගැනීමට නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශ ෙටන්ඩරයට ඇතුළත් කර ඇති අතර 
ෙමම වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මස අවසන් වීමට පථම අවශ්ය මිල දී ගැනීම් සිදු 
කිරීමට උපරිමෙයන් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියා පදිංචි වී ඇති 
3,372ක් වන පජා මූල සංවිධාන පතිසංවිධානය කරමින් ශක්තිමත් අයුරින් 
නඟා සිටුවීමට අවශ්ය දැනුවත් කිරීෙම් හා නඩත්තු කටයුතු පුහුණු කිරීෙම් 
ව්යාපෘති සිදු කිරීම. 

* ජනතාව පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකෙරහි නැඹුරු කර 
ගැනීම සඳහා පජාව දැනුවත් කිරීෙම් -බලමුළු ගැන්වීෙම් - වැඩසටහන් 
7ක් දිස්තික් මට්ටෙමන් කියාත්මක කරන ලදී. ෙමම වැඩසටහන් 07 
සඳහාම සහභාගි වූ පිරිෙසහි මුළු එකතුව 2,850ක් වන අතර පජා මූල 
සාමාජිකයින්, පජාව, තරුණ තරුණියන් හා පාසල් සිසුන්ෙගන් එම 
පිරිස සමන්විත වූහ. 

* පජා මූල සංවිධාන මඟින් කියාත්මක කරනු ලබන පජා ජල 
ව්යාපෘතිවල ජල ෙපොම්ප හා නල පද්ධති නඩත්තුව සම්බන්ධව 
නඩත්තු භාරකරුවන් දැනුවත් කිරීෙම් පුහුණු වැඩ මුළු 8ක් පවත්වා 
ඇත. ෙම් යටෙත් නඩත්තු භාරකරුවන් 480ෙදනකු සඳහා පුහුණුව 
ලබා දී ඇත. 

ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධාන කාර්යාලෙය් හා දිස්තික් 
කාර්යාලවලට අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව ලබා දීමට අප විසින් 
කටයුතු සිදු කර ඇත. 

දැනට කියාත්මක වන පජා මූල සංවිධානවල අවශ්යතාවන් සඳහා 
ක්ෙලෝරිෙන්ටර් ලබා දීම සිදු කර ඇත. 

2015 වර්ෂෙය් මාර්තු 22 දිනට ෙයදී තිබූ ෙලෝක ජල දිනය ෙවනුෙවන් 
ඇඹිලිපිටිය ෙකොෙළොන්න මහා විද්යාලෙයන් 500ක් පාසල් සිසුන් හා 
පජාවෙග් සහභාගිත්වෙයන් පරිසරය හා ජලය සුරැකීෙම් වැඩ මුළුවක් 
පවත්වන ලදී.  

SACOSAN ව්යාපෘතිය යටෙත් රත්නපුර, ෙපොෙලොන්නරුව, ෙමොනරාගල 
යන දිස්තික්කවලට අයත් ෙතෝරා ගන්නා ලද පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල සනීපාරක්ෂාව වැඩිදුයුණු කිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර 
මිලියන ෙදකකට ආසන්න මුදලක් ෙබදා දී අවශ්ය අධීක්ෂණ කටයතු සිදු 
කර ඇත. 

ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා මහවැලි අධිකාරිය එළඹී 
ඇති ගිවිසුම් පකාරව මහවැලි (එල්) කලාපය සඳහා පතිආශිත පිරිපහදු 
යන්ත 12ක් සහ මහවැලි (බී) කලාපය සඳහා පතිආශිත ජල පිරිපහදු යන්ත 
18ක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක මුදලක් මහවැලි අධිකාරිය 
මඟින් අප ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දී ඇත. ෙම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා 
මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  

රත්නපුර, ෙමොනරාගල, බදුල්ල, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, නුවරඑළිය, 
කෑගල්ල යන දිස්තික්ක 07 තුළ ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතිය හා සම්බන්ධව 
ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ගාමීය ජනතාවට ජලය 
ලබා දීෙම් හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

JICA ආධාර මත බස්නාහිර පළාෙත් කියාත්මක ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතියක් වන කළු ගඟ ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිෙය් විෙද්ශීය සංරචකෙය් 
ඉතිරි මුදල් බස්නාහිර පළාෙත් වැසිකිළි ෙනොමැති දිළිඳු පවුල් විශාල 
සංඛ්යාවක් සිටින බැවින් ඔවුනට වැසිකිළි ලබා දීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා JICA ආයතනයට ව්යාපෘති ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළ නමුත් ඒ සඳහා  අනුමැතිය ෙනොලැබිණි. එෙසේ නමුත් 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් භාණ්ඩ ෙගන්වීෙම් බදු මුදල් සහනදායී ෙලස 
අතහැර දැමීම නිසා උක්ත ව්යාපෘතිෙය් ෙද්ශීය අරමුදල් සංරචකෙය්ද යම් 
ඉතිරියක් ෙපන්නුම් ෙකරිණි. එම මුදලින් රුපියල් මිලියන 5ක් වැනි සුළු 
පමාණයක් බස්නාහිර පළාෙත් අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට ෙයොදා ගැනීමට තීරණය විය. 

2447 2448 

[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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ඒ අනුව ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් කඩුෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පතිලාභින් 90ෙදනකුද, මහරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
352ෙදනකුද, කැස්බෑව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 46ෙදනකු සහ 
ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පතිලාභින් 60ෙදනකු වශෙයන් 
ෙතෝරා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව කඩුෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පතිලාභින්හට වැසිකිළි ෙපෝච්චි ලබා දී ෙනොමැති අතර පළමු වාරිකය 
රුපියල් 6,180.00 බැගින් ෙචක්පත් ලබා දී ඇත. ඔවුන්හට ෙදවන වාරිකය 
රුපියල් 6,820.00ක් හා ෙතවන වාරිකය රුපියල් 5,000.00ක් වශෙයන් 
ෙගවීම් කිරීමට ඉතිරිව ඇත. එෙසේම මහරගම, කැස්බෑව යන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පතිලාභින්හට වැසිකිළි ෙපෝච්චිය සමඟ පළමු 
වාරිකය රුපියල් 6,180.00 බැගින් ෙචක්පත් ලබා දී ඇති අතර ෙදවන හා 
ෙතවන වාරික රුපියල් 5,000.00 බැගින් ලබා දීමට ඉතිරිව ඇත. ෙම් වන 
විට ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පතිලාභින්ට වැසිකිළි ෙපෝච්චි 
සමඟ පළමු හා ෙදවන වාරික මුදල් නිදහස් කර ඇති අතර ෙතවන වාරිකය 
ෙලස රුපියල් 5,000.00ක් ෙගවීමට ඉතිරිව ඇත. එෙමන්ම SACOSAN 
ආධාර යටෙත් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්ම පාදුක්ක, ෙහෝමාගම, සීතාවක සහ 
කඩුෙවල යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ෙතෝරා ගත් පතිලාභින් 
160ෙදනකු සඳහා ෙතවන වාරිකය ෙලස රුපියල් 5,000 බැගින්ද ලබා 
දීමට ඉතිරිව ඇත. 

 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  243 ,625,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු.  8 ,750,000 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  8 ,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  108 ,000,000 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  108 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු.  2 ,009,000,000 
 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  2 ,009,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

309 වන ශීර්ෂය.- ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 103,490,000 

 

“309 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 103,490,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.12,800,000 

 
“309 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 186,550,000 
 

“309 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 186,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.24,700,000 
 

“309 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 24,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
310 වන ශීර්ෂය.- රජෙය් කර්මාන්තශාලාව  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 47,335,000 

 

“310 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 47,335,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.19,150,000 
 
“310 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 19,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 43,300,000 
 

“310 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 43,3000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.16,700,000 

 

“310 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 16,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 243,625,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா  8,750,000 

 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல   பா 108,000,000 

 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 108,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 2,009,000,000 

 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல க்கான 
பா 2,009,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  309.- கட்டடத் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  103,490,000 

 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 103,490,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  -  லதனச் 

ெசல  பா 12,800,000 
 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 186,550,000 

 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 186,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 24,700,000 
 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 24,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
தைலப்  310.- அரசாங்கத் ெதாழிற்சாைல 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 47,335,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 47,335,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 19,150,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 19,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 43,300,000 
 

 “தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 43,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 16,700,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 16,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 24,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 24,700,000, for Head 309, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 309, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 310. -  GOVERNMENT FACTORY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 47,335,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 47,335,000, for Head 310,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 310, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 19,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 19,150,000, for Head 310, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 310, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     

Rs. 43,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 43,300,000, for Head 310,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 16,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 16,700,000, for Head 310, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 310, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 167,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 25,009,400,000 

 

"166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 25,009,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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Question, "That the sum of Rs. 243,625,000, for Head 123,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 123, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 8,750,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 8,750,000, for Head 123, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 123, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     

Rs. 108,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 108,000,000, for Head 123,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,        

Rs. 2,009,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,009,000,000, for Head 123, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 123, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 309. -  DEPARTMENT OF BUILDINGS 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 103,490,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 103,490,000, for Head 309,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. -Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 12,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 12,800,000, for Head 309, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 309, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 186,550,000 
  
Question, "That the sum of  Rs. 186,550,000, for Head 309,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         
රු. 6,628,490,000 

 

"166 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 6,628,490,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
166 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
332  වන ශීර්ෂය. - ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 50,766,000 
 

"332 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 50,766,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
332 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       

රු. 122,200,000 
 
"332 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 122,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
332 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 
“தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 167,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 25,009,400,000 

 
 “தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 25,009,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 6,628,490,000 
 

“தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 6,628,490,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                
தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  332.-  ேதசிய ச தாய நீர் வழங்கல்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 50,766,000 

 
“தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 50,766,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 122,200,000 

 
“தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 122,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 167,150,000, for Head 166, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 166, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 25,009,400,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 25,009,400,000, for Head 166, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 

Head 166, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,         

Rs. 6,628,490,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 6,628,490,000, for Head 166, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 166, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 332.- DEPARTMENT OF NATIONAL COMMUNITY 

WATER SUPPLY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.50,766,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 50,766,000, for Head 332, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 332, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 122,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 122,200,000, for Head 332, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 332, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 17වන බහසප්තින්දා. 

 

அப்ெபா  பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 
பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2015 
சம்பர் 17, வியாழக்கிழைம. 

 

It being  6.30  p.m., Mr. Presiding Member left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Thursday, 17th 
December, 2015. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මහතා.  

 
 

විවෘත විශව්විද්යාලෙය් නුවරඑළිය අධ්යයන 
මධ්යසථ්ානයට සථ්ිර ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දීම 
திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் வெர யா கற்ைக 

நிைலயத் க்கான நிரந்தரக் கட்டடம்  
PERMANENT BUILDING FOR OPEN UNIVERSITY STUDY 

CENTRE IN NUWARA ELIYA  
 
[பி.ப. 6.27] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

இலங்ைகயில் நாடளாவிய ாீதியில் ேதசிய 
பல்கைலக்கழகங்கள் காணப்ப கின்றன. இ ந்தேபாதி ம் 
அந்தப் பல்கைலக்கழக அ மதி கிைடக்கப்ெபறாத 
மாணவர்க க்காக ம் ெதாழில் ெசய் ெகாண்ேட பட்டப் 
ப ப்ைப ம் ேமற்ெகாள்பவர்க க்காக ம் உ வாக்கப் 
பட்டேத 'இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகம்'. இந்தத் திறந்த 
பல்கைலக்கழகம் பல பிராந்திய நிைலயங்கைள ம் - Regional 
Centres - பல கற்ைக நிைலயங்கைள ம் - Study Centres - 
ெகாண் க்கின்ற . வெர யா மாவட்டத்தின் ஹற்றன் 
நகாில் 2002ஆம் ஆண் ந்  கற்ைக நிைலயெமான்  
இயங்கிவ கின்றேபா ம், இ வைர அதற்ெகனத் தனியான 

கட்டடெமான்  இல்லாமல் பாடசாைலகளி ம் வாடைக 
நிைலயங்களி ம் இயங்கிவ கின்ற . ஏற்கனேவ இந்தக் 
கற்ைக நிைலயத் க்கான கட்டடெமான்ைற அைமக்க 
ஹற்றன் நகாில் உாிய காணி ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் ள்ளேபா ம் அங்கு ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. 
300 க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் கற்கும் இந்தக் கற்ைக 
நிைலயத் க்கு நிரந்தரக் கட்டடெமான்ைற அைமக்க உயர் 
கல்வி அைமச்சிடம் ேகாாிக்ைக வி க்கும் பிேரரைணைய 
நான் ன்ைவக்கின்ேறன்.   

அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற இந்தக் 
காலப்பகுதியில், அரசாங்கத் தரப்  உ ப்பினர்க க்கு மிகக் 
குைறந்தளவான ேநரேம ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப கின்ற . கல்வி 
அைமச்சு ெதாடர்பான விவாதத்திேல 5 நிமிடங்கேள கிைடத்த 
நிைலயில் நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் வெர யா 
மாவட்டத்தில் நில ம் க்கியமான கல்விசார் பிரச்சிைன 
ெயான்  ெதாடர்பாகச் சைபயில் ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைண ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பமளித் 
தைமக்கு த ல் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வெர யா மாவட்டெமன்ப  வின மக்க ம் ெசறிந்  
வா ம் இயற்ைக எழில் நிைறந்த அழகிய மாவட்டம். எம  
மாவட்டத்தில் பாடசாைல மட்டக் கல்விையப் ேபாதிப்பதற்குப் 
ேபாதிய பாடசாைலகள் காணப்ப கின்றன.  அேதேநரம் 

வெர யா மாவட்ட மாணவர்களின் உயர் கல்வித் 
ேதைவக்காகப் பல்கைலக்கழகெமான்  அைமந்தி க் 
கவில்ைல. வெர யா மாவட்டத்ைதத் தளமாகக் ெகாண்  
பல்கைலக்கழகெமான்  அைமய ேவண் ய அவசியத்ைத 
மாவட்ட மக்க ம் மைலயகக் கல்விச் ச க ம் 
ெதாடர்ச்சியாக வ த்தி வ கின்றேபா ம், இந்த அவா 
இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தி ம் எமக்கு 
எட்டாக்கனியாக அைமந் விட்ட . இந்த நிைலயில்தான் 

வெர யா மாவட்டத்தில் ஹற்றன் நகைரத் தளமாகக் 
ெகாண் யங்கும் இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகக் கற்ைக 
நிைலயம் குறித்  நில ம் கட்டடத் ேதைவப்பா கைள இந்த 
உச்ச சைபயிேல ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகம் தைலநகரைரத் தளமாகக் 
ெகாண்  நா  வ ம் 6 பிராந்திய நிைலயங்கைள ம், 18 
கற்ைக நிைலயங்கைள ம் ெகாண்டதாக இயங்கிவ கின்ற . 
அதிெலா  கற்ைக நிைலயமாக இயங்கிவ கின்ற இலங்ைகத் 
திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் ஹற்றன் கற்ைக நிைலயம் 11 
பாடெநறிகைள நடத்திக்ெகாண் ப்ப டன், நடப்பாண் ேல 
436 பதி ெசய்யப்பட்ட மாணவர்கைளக் ெகாண்டதாக ம் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .   

Sir, currently 11 study programmes are conducted in 
the Hatton Study Centre of the Open University of Sri 
Lanka and the total number of registered students is 436 
for the current academic year. I wish to submit details 
relating to the courses conducted and the number of 
students following each course.  The details are as 
follows: 25 students for BA Degree in Social Sciences; 
96 students for Postgraduate Diploma in Education for 
2014/2015; 100 students for Postgraduate Diploma in 
Education for 2015/2016; 10 students for Postgraduate 
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Diploma in Special Needs Education for 2014/2015; 35 
students for Certificate in Pre-School Education for 
2015/2016; 15 students for Advanced Certificate in Pre-
School Education; 41 students for Computer Literacy; 39 
students for English Listening and Speech; 11 students for 
Certificate in Sinhala; 38 students for Certificate in 
English and 26 students for Foundation Course in Science 
and Engineering.  

The number of students registered in the Hatton Study 
Centre is much higher than the other centres which are 
operating with permanent buildings in Ratnapura, 
Polonnaruwa, Galle, Ampara, Puttalam, Bandarawela and 
Monaragala.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
அதிக நிரந்தரக் கட்டடங்கைளக் ெகாண்ட ெபாலன்ன ைவ, 
கா , அம்பாைற, த்தளம், பண்டாரவைள, ெமானராகைல 
மாவட்டங்களில் குைறந்தள  மாணவர்கேள பதி ெசய்யப் 
பட் ள்ளைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அேதேநரம், 
436 மாணவர்கைளப் பதி ெசய் ள்ள ஹற்றன் கற்ைக 
நிைலயத் க்ெகனப் பிரத்திேயகக் கட் டங்கள் இல்ைல. 
இந்தக் கற்ைக நிைலயம் ஆரம்பக் காலங்களில் பாடசாைலக் 
கட் டங்களில் இயங்கிவந்த . பின்னர் அ  ெதாண்டமான் 
ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயத் க்கு மாற்றப்பட்ட . கடந்த 
அரசாங்கக் காலங்களில் ெதாண்டமான் மன்றத்தின்கீழ் 
இயங்கி வந்த ெதாண்டமான் ெதாழி ட்பப் பயிற்சி நி வனம் 

ைறயாக நி வகிக்கப்படாததன் காரணமாக அதன் 
ெசயற்பா க ம் டங்கிய நிைலயில், இந்த இலங்ைகத் 
திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் கற்ைக நிைலயமான  தற்ேபா  
ஹற்றன் கத்ேதா க்கக் கன்னியர் மடத்தில் வாடைக 
அ ப்பைடயில் இயங்குகின்ற  என்பைத நான் இந்த உயாிய 
சைபயில் ெதாியப்ப த்தக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன். இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் 
இைணயத் தளத்ைதப் பார்ைவயிட்டால் ஹற்றன் தவிர்ந்த 
ஏைனய பிராந்தியக் கற்ைக நிைலயங்கள் நிரந்தரக் 
கட் டங்களில் இயங்கி வ வைத அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ஹற்றன் கற்ைக நிைலயத்ைதப் பற்றிய 
பதி களின்ப  அ  கவாிகூட இல்லாத நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற .  

இன்  இக்கற்ைக நிைலயத் க்கான கட்டடம் ஒன்ைற 
அைமப்பதற்கான காணி ஒன்ைற இலங்ைகத் திறந்த 
பல்கைலக்கழகம் அம்மாவட்டத்தில் ெபற் ள்ள . அதாவ , 
ஹற்றன் நகரத்திேல மல் ைகப்  சந்திக்கு அ காைமயில் 
இ க்கின்ற நிலப்பகுதி ெபறப்பட் , அதற்கு NBRO 
எனப்ப கின்ற கட்டட ஆய்  நி வனத்தின் அ மதி ம் 
ெபறப்பட் ள்ள . அம்பக வ பிரேதச சைபயில் இந்தக் காணி 
ெதாடர்பாக இ ந்த சில சில சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட் , 
அதற்கான ஆவணங்க ம் ெபறப்பட் ள்ள அேதேவைள, 
குறித்த அ மதி ம் கிைடத் ள்ள . கடந்த ஆட்சிக் 
காலத்திேல இந்தக் கற்ைக நிைலயத்ைத அைமத் க் 
ெகாள்வதற்காக இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் 
சிேரஷ்ட விாி ைரயாளர் கலாநிதி ஏ. சந்திரேபாஸ் என்ைன 
அ கியேபா , அப்ேபாைதயப் பாரா மன்ற உ ப்பின ம் 
தற்ேபாைதய அைமச்ச மான ெகளரவ பழனி திகாம்பரம் 
அவர்கள் ஊடாக அப்ேபாைதய உயர் கல்வி அைமச்சர்  
எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கைளச் சந்தித்  நாங்கள் 
இ குறித்  உைரயா யி ந்ேதாம். ஆனால், அ  

ெவற்றியளிக்கவில்ைல. இன்  அந்த மாவட்டத்தின் 
பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ க்கின்ற நான், அம்மக்களின் 
ேவண் ேகா க்கிணங்க இந்த மாணவர்களின் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்க இந்த உயாிய சைபயிேல அங்கு 
நிரந்தரக் கட்டடம் அைமத் த் த மா  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

இன்  உயர் கல்விக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக ம் 
சைப தல்வராக ம் இ க்கின்ற சிேரஷ்ட அைமச்சர் 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் எம  மக்கள் ெதாடர்பாக மிகுந்த 
காிசைன ைடயவர். அவர் கடந்த 100 நாள் நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தில் ெப ந்ேதாட்டத் ைற அைமச்சராக இ ந்த 
ேபா  பசுைமப் மி நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத - காணி உ தித் 
திட்டத்ைத எங்க க்கு மிக ம் உ ைணயாகவி ந்  
ெசயற்ப த்தியவர். தற்ெபா  ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சராக ம் இ க்கின்ற அவர், அண்ைமயில் மத்திய 
மாகாணத்திேல கிராமியப் பாைத அபிவி த்தித் திட்டத்தின் 
கீழான ெசயற்றிட்டங்களின் அங்குரார்ப்பண நிகழ் களில் 
கலந் ெகாண்டேபா  வெர யா மாவட்டத்தின் 
பிரதிநிதியான என்ைன ம் அங்கு அைழத்தி ந்த டன், நான் 
உட்பட ஏைனய பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு 

வெர யா மாவட்டத்தில் 42 திகைள அைமப்பதற்குாிய 
அ மதிைய ம் வழங்கி ள்ளார். அதற்காக நான் அவ க்கு 
நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் ள்ேளன். அத்தைகய 
நல்ெலண்ணம்ெகாண்ட அைமச்சேர தற்ேபா  உயர் 
கல்விக்கும் ெபா ப்பாக இ க்கின்றார். ஆகேவ, அைமச்சர் 
அவர்க ம் இப்ெபா  இந்தச் சைபயி க்கின்ற உயர் 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ ெமாஹான் லால் கிேர  
அவர்க மாக, இ வ ம் ேசர்ந் , வெர யா 
மாவட்டத்திேல இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற இலங்ைக திறந்த 
பல்கைலக்கழகத்தின் கற்ைக நிைலயத் க்கு நிரந்தரக் 
கட்டடத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பார்கள் என்ற நம்பிக்ைகேயா  
இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்  நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The Hon. Velu Kumar to second the 

Motion. You have six minutes.  
 
[பி.ப. 6.35] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் திலகராஜா அவர்கள் ன்ைவத் ள்ள 
வெர யா மாவட்டத்தின் திறந்த பல்கைலக்கழகக் கற்ைக 

நிைலயம் ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய நான் 
வழிெமாழிவ டன், இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  அ  
ெதாடர்பான சில க த் க்கைளக் கூறச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றி கூறிக் ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
விடயம் ெதாடர்பாகக் கூ வதற்கு ன் மைலயக மக்கள் 
இன்  எதிர்ேநாக்கி ள்ள ஓர் எாி ம் பிரச்சிைன 
ெதாடர்பாக ம் இங்கு என  க த்ைதப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் கூட்  ஒப்பந்தம் ஊடான சம்பள நிர்ணய 
நைட ைறயான  கடந்த மார்ச் 31ஆந் திகதி டன் 

வைடந் ள்ள நிைலயில் அதில் ைகச்சாத்தி கின்ற 
ெதாழிற் சங்கங்கள் ெதாடர்ச்சியாக இவ்விடயத்தில் 
இ த்த ப் ச் ெசய் வ கின்றன. இந்தக் கூட்  ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத்தி கின்ற ெதாழிற்சங்கங்கள், தலாளிமார் 
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சங்கத்ேதா  இைணந் ெகாண் , தங்க ைடய வங்குேராத்  
அரசியைல காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்காக அப்பட்டமாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக் காட் க்ெகா க்கின்ற  
என்பதைன நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அவர்களால் கூட்  ஒப்பந்தத்தி டாகச் 
சம்பள நிர்ணயத்ைத ேமற்ெகாள்ள யா  என்றால், 
அதி ந்  ஒ ங்கி, அதைன இந்த உச்ச சைபயி டாக 
ேமற்ெகாள்வதற்கு வழியைமக்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கின்ற, 
வெர யா மாவட்டத்தில் இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக் 

கழகத்தின் கற்ைக நிைலயத் க்கான நிரந்தரக் கட்டடம் 
அைமத்தல்  ெதாடர்பான  பிேரரைணயான  மிக க்கியமான 
ஒ  பிேரரைணயாகும். ஏெனனில், வெர யா மாவட்டத்தில் 
கல்வி கற் , உயர்தரக் கல்விையப் ர்த்திெசய் விட் , 
ெவளிேய வ கின்றவர்க க்கு அங்கு  ேமற்ப ப்ைபத் 
ெதாடர்வதற்கான  வசதி வாய்ப் கள் மிக மிகக் குைறவாகேவ 
காணப்ப கின்ற . வளர்ச்சியைடந்த, பல்ேவ  
வசதிக ைடய ெகா ம்  நகரம் அல்ல  அதற்கு ஓரள  
கிட் ய வசதிகைள ைடய கண்  நகரத்தக்குச் ெசன் , 
இம்மாவட்டவாழ் பிள்ைளகள் தங்கள  ேமற்ப ப் க்கான 
கற்ைக ெநறிகைளத் ெதாட ம் அள க்கு அவர்க ைடய 
கு ம்பப் ெபா ளாதார நிைலைமயான  இன் ம் 
வளர்ச்சியைடயவில்ைல. இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயிேல, 
இந்தத் திறந்த பல்கைலக்கழக கற்ைக நிைலயமான , 

வெர யா மாவட்டத்தின் ஹற்றன் நகாிேல ஒ  க்கிய 
உயர் கல்விக்குாிய தளமாக - உயர் கல்வியின் கதைவத் 
திறந் ைவக்கும் இடமாக இ க்கின்ற . ஆனால், 

ரதி ஷ்டவசமாக அந்த நிைலயமான , ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, ஒ  நடமா ம் நிைலயமாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, அதற்கு ஒ  நிரந்தரக் 
கட்டடத்ைத வழங்கி, நிரந்தர கவாிையக் ெகா ங்கள் 
என் தான் நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். அந்தப் பிரேதசத்திேல 
வா கின்ற எங்க ைடய மைலயகப் பிள்ைளகளின  -  
மாணவர்களின  உயர் கல்விக்கு வழியைமத் த் தா ங்கள்! 
என்ேற நாங்கள் இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயின் லம் 
ேகட்கின்ேறாம்.  

அேதேபால் தற்ேபாைதய உயர் கல்வி அைமச்சராக 
இ க்கின்ற ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் கடந்த 100 
நாள் ேவைலத் திட்டத்திேல எங்க ைடய மைலயக மக்கள் 
ெதாடர்பாகக் காிசைனேயா ம் மிகுந்த ஆர்வத்ேதா ம் 
ெசயற்பட்ட அைமச்சர் என்பைத நான் இங்கு கூறேவண் ம். 
அந்தக் காலப்பகுதியிேல, அந்த 100 நாள் ேவைலத் 
திட்டத்தின்ேபா , மைலயகத்திற்கு ஒ  கல்வியியற் 
கல் ாிைய அைமப்பதற்குக் ெகாத்மைல, ெகாலப்பத்தைன 
என்ற இடத்திேல 5 ஏக்கர் காணிைய அவர் ஒ க்கித் 
தந்தி க்கின்றார் என்பதைன ம் இந்தச் சைபயிேல கூறி, 
அதற்காக அவ க்கு என் ைடய நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆகேவ, அ த் வ ம் நாட்களிேல 
எங்க ைடய அந்த ஹற்றன் கற்ைக நிைலயத்திற்கு ஒ  
நிரந்தரமான கட்டடத்ைதப் ெபற் த்த வதற்கு 
வழிசைம ங்கள் என்  ேகாாி,  மிகுந்த நம்பிக்ைகேயா  இந்த 
ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைண மீதான என் ைடய 
க த் க்கைள நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have six minutes.  

[பி.ப. 6.39] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு 

என  நன்றிகள். இலங்ைகத் திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் 
வெர யா மாவட்டக் கற்ைக நிைலயம் ெதாடர்பான 

ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைணெயான்ைற ன்ைவத்த 
எம  சக உ ப்பினர் ெகளரவ திலகராஜா அவர்க க்கு என  
பாராட் க்கள்! தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் ஓர் 
அைமப்பான மைலயக மக்கள் ன்னணிையச் சார்ந்தவன் 
நான். என  அைமப்பின் ஸ்தாபகத் தைலவர் அமரர் 
சந்திரேசகரன் மைலயகத்தின் ஒ  ரட்சிகரமான இளம் 
தைலவராக மக்களினால் அைடயாளங்காணப்பட்ட 
காரணத்தினால் அவாின் பின்னால் மைலயக மக்கள் 
அணிதிரண்டனர். மிக ம் பின்தங்கிய மக்கெளன்ற 

த்திைரேயா  இந்நாட் க்கு நிரந்தர வ வாைய ஈட் த்த ம் 
மைலயக மக்கைளத் ேதசிய நீேராட்டத்தில் இைணக்க 
ேவண் ம்; இந்நாட் ல் வா ம் ஏைனய ச கங்க க்கு 
நிகராக அவர்கைள ம் உயர்த்த ேவண் ம்; அவர்கள் எந்த 
வைகயி ம் ஏைனயவர்க க்குச் ச த்தவர்கள் அல்லர்; 
ஏைனயவர்கைளப்ேபால் எம் ச க ம் சுதந்திரக் காற்ைற 
சுவாசிக்க ேவண் ம் என்ற ச க சிந்தைனேயா  ெசயற்பட்ட 
ஓர் உத்தமரான அமரர் சந்திரேசகரன் அவர்கைள 
ெகௗரவத்ேதா  இச்சைபயிேல நிைன கூ கின்ேறன்.  

மைலயக மக்களின் அவமானச் சின்னமாக ம் அவர்களின் 
சுயமான சிந்தைனக்கும் ெசயற்பா க க்கும் தைடயாக ம் 
இ ப்ப  அவர்களின் வசிப்பிடமான குதிைர லாயங்க க்கு 
நிகரான 'லயன்' ைறயிலான கு யி ப் கேள என்பதனால், 
இந்த அவலத்ைதப் ேபாக்கேவண் ெமன்பதில் மிக ம் 
உ தியாக இ ந்த டன், ேதாட்ட மக்க க்குத் தனியான 

கள் என்ற திட்டத்ைத ன்ைவத்  அதில் ஓர் இலக்ைக 
ேநாக்கிச் ெசயற்பட்டவர் அமரர் சந்திரேசகரன் அவர்கள் 
ஆவார். அவர் ேதாட்ட டைமப்  பிரதி அைமச்சராகப் பதவி 
வகித்த காலப்பகுதியான 1995ஆம் ஆண்  தல் 1999ஆம் 
ஆண்  வைர மைலயகெமங்கும் 25,000க்கும் அதிகமான 
தனித்தனி கைள அைமத் ச் சாதைன பைடத்தார். 
அச்சவால் மிக்க ெபா ப்ைப இன்  எம  கூட்டணிையச் 
ேசர்ந்தவ ம், அைமச்ச ம், ச க உணர் மிக்கவ மான 
ெகௗரவ திகாம்பரம் அவர்கள் ஏற் ள்ளார். கு கிய காலத்தில் 

ற் க்கணக்கான கைள அைமத்தைமயான  அவாின் 
திறைமக்கு சான்  பகர்கின்ற . அவாின் ச ப்பணி வளர 
என  வாழ்த் க்கள்!  

மைறந்த எம  தைலவர் அமரர் சந்திரேசகரன் அவர்கள் 
மைலயக மக்கைள எவ்வா  தனித்தனி களில் கு ேயற்ற 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்ேகா  ெசயற்பட்டாேரா அதற்கு நிகராக 
அவர்களின் கல்வி ேமம்பாட் க்காக ம் தன  யற்சியில் 
சிறி ம் பின்னின்றதில்ைல. மைலயக ச கத்தின் வளர்ச்சி 
கல்வியிேல தங்கியி க்கின்ற  என்ற விடயத்தில் அைசயாத 
நம்பிக்ைகெகாண் ந்தார். மைலயகத்தில் பல்கைலக்கழகம் 
அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகையத் ெதாடர்ந்  
வ த்தி வந்த அவர், இம் யற்சியில் ஓர் ஆரம்பத்ைத 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்ற உயாிய ேநாக்ேகா  2002ஆம் 
ஆண்  ஹற்றன் நகாிேல இலங்ைக திறந்த பல்கைலக் 
கழகத்தின் ஓர் அங்கமாக கற்ைக நிைலயெமான்றிைன 
ஏற்ப த்தினார். இந்த நிைலயத்தின் ஆரம்ப நிகழ்விேல 
கலந் ெகாண்டவர்களில் நா ம் ஒ வன். இவ்வா  
ேவெறா  கட் டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தக் கற்ைக 
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நிைலயத் க்கு ஒ  நிரந்தரக் கட் டம் அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற இந்தப் பிேரரைணயான  காலத்தின் 
ேதைவெயான்  என்பதிேல மாற் க் க த் க்கு இடமி க்க 

யா .  

இன்  இந்நாட் ேல வ டந்ேதா ம் சுமார் 20,000 
மாணவர்கள் பல்கைலக்கழகங்க க்கு உள்வாங்கப்ப  
கின்றனர். எம  மக்களின் ேதைவக்ேகற்ப சுமார் 1,500 
மாணவர்களாவ  வ டந்ேதா ம் பல்கைலக்கழகத்தில் 
அ மதி ெபறேவண் ம். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக சுமார் 
200க்குக் குைறவான மாணவர்கேள வ டந்ேதா ம் 
மைலயகத்தி ந்  உள்வாங்கப்ப கின்றார்கள். இக் 
குைறவான எண்ணிக்ைகக்குக் காரணம், மைலயகத்திேல 
ேபாதிய ஆசிாியர்கள் இல்லாைமதான். இதனால் பல்கைலக் 
கழகத் க்கு அ மதி ெப வதற்கான தகுதிைய 
அம்மாணவர்கள் ெப வதிேல பாாியெதா  சிக்கல் 
இ க்கின்ற . எனேவ, அங்கி ந்  அதிகமான பட்டதாாிகள் 
உ வாக்கப்பட்டால் மாத்திரேம அவர்க டாக பல்கைலக் 
கழகத் க்கு தகுதிவாய்ந்தவர்கைள உ வாக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். இதன் லமாக ேபாதிய மாணவர்கைளப் 
பல்கைலக்கழகத் க்கு அ மதிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். 
எனேவ, மைலயகத் க்கு தனியான பல்கைலக்கழகம் மிக ம் 
அவசியெமன்பதைன இந்த உயாிய சைபயிேல வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம், ஹற்றன் நகாிேல தற்ேபா  
இயங்கிவ ம் திறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் கற்ைக 
நிைலயத் க்கு நிரந்தரக் கட் டத்ைத மிகக் கு கிய 
காலத் க்குள் அைமக்க ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ம்  
நான் இந்த இடத்திேல வ த் வேதா , இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத்த என  சக உ ப்பினர் திலகராஜா 
அவர்க க்கு நான் மீண் ம் நன்றிகூற ம் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

உயர் கல்விக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற ெகௗரவ 
அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களின் திறைமயிேல 
எமக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற ; தமிழ் மக்கள்மீ  அவர் 
ைவத்தி க்கும் ெகௗரவத்தின்மீ ம் எமக்கு நம்பிக்ைக 
யி க்கின்ற . மைலயக மக்கைள உயர்த்த ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்ேகா  அவர் பல விடயங்களிேல தன  திறைமகைளக் 
காட்  அதைன நி பித் க் காட் யி க்கின்றார். ஆகேவ, 
இந்தக் கற்ைகெநறிக்கான நிரந்தரக் கட் டத்ைத 
ஏற்ப த் வதிேல அவர் நிச்சயமாக எம்ேமா  இைணந்  
ெசயற்ப வார் என்  நம் கின்ேறாம். எனேவ, அவர் 
இம் யற்சியில் காலம்தாழ்த்தா  தனியான கட் டத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ேதாட்டத் ெதாழிலாளாின் சம்பளப் 
பிரச்சிைன  இன்  ெபா ைமையத் தாண் ச்  ெசன் ெகாண் 

க்கும் ஒ  நிகழ்வாக மாறிப்ேபாயி க்கின்ற . இ  ஒ  
நல்ல சூழைல ஏற்ப த்தா . எனேவ, இந்த  விடயத்திேல 
அைனத் த் தரப்பின ம் ஒன்றிைணந்   தீர்க்கமான ஒ  

விைன மிக அவசரமாக ம் அவசியமாக ம் எ க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்வ டன், சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு  
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය ගරු ෙමොහාන් 

ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

[අ. භා. 6.45] 
 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (විශව්විද්යාල අධ්යාපන 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - பல்கைலக்கழக கல்வி 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of University 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 

තිෙබන විවෘත විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධ අධ්යයන මධ්යස්ථානය 
පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව නුවරඑළිය දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මැතිතුමාට මම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි පිළිගන්නවා, දිවයිෙන් විවිධ පළාත්වල, 
විවිධ පහසුකම් යටෙත් විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරන එක ෙහොඳයි 
කියලා. නමුත් අපි එක ෙදයක් මතක තබා ගත යුතුව තිෙබනවා. 
දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබන විශ්වවිද්යාල ගණනාවක විවිධ 
පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා අපට තව ෙබොෙහෝ දුර ගමනක් යා 
යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ආරම්භ කරන ලද අග්නිදිග 
විශ්වවිද්යාලය, යාපනය විශ්වවිද්යාලය, රජරට විශ්වවිද්යාලය ආදී 
විශ්වවිද්යාලවල තව ෙබොෙහෝ කටයුතු දියුණු කරන්න තිෙබනවා. 
ඒ විධිෙය් ෙබොෙහෝ කටයුතු දියුණු කරන්න තිබියදී, අපි තව තවත් 
අලුත් විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීෙමන් සිදුවන්ෙන් විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය අඩු වීමක්. මම එෙහම කියන්ෙන්, 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ සාකච්ඡාවලදී නුවරඑළිය 
දිස්තික්කයට විශ්වවිද්යාලයක් ලබා ෙදන්න කියලා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් වුණු නිසායි. ඇත්ත වශෙයන්ම නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙයන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබන 
ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි වීමත් එක්කම අනාගතෙය්දී ඒ පිළිබඳව 
ෙබොෙහෝ දුරට සලකා බලන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා 
මම හිතනවා.  

අද දින ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබන නුවරඑළිය 
විවෘත විශ්වවිද්යාලය අනුබද්ධ අධ්යයන මධ්යස්ථානය පිළිබඳව 
පශ්නය ෙදස බැලුෙවොත්, ඇත්තටම ඒ අධ්යයන ආයතනය පවත්වා 
ෙගන යන ස්ථානය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. කුලියට ගත් 
ස්ථානයක තමයි එය පවත්වන්ෙන්. නමුත් ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි වීම 
නිසා සමහර අවස්ථාවලදී ඒ කුලියට ගත් ස්ථානෙය් ඉඩ 
මදිවීෙමන් යම් යම් ෙවනත් ස්ථානවලට ෙම් ආයතනය ෙගන 
යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව කර තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නය 
විසඳීම සඳහා හැටන් පෙද්ශෙය් ඒ ආයතනය පිහිටුවීමට, හඳුනා 
ගත් ඉඩමක් ලබා ගැනීම පිණිස රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙම් වන විට ෙගවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ස්ථිර වශෙයන් ෙගොඩ නැඟිල්ලක් හදන්න 
නම් අපි ඉස්සර ෙවලාම ඉඩමක් අත්පත් කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ 
නිසා. ඒ අනුව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 460 වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 4 වන වගන්තිය යටෙත් විෙරෝධතා විමසුවා. ඒ සඳහා 
විෙරෝධතා ඉදිරිපත් ෙවලා නැති නිසා, එවකට උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් අඹගමුව ෙකෝරළෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත 
2015 -ෙම් අවුරුද්ෙද්- ජූලි මාසෙය් 7 වන දා ඒ සඳහා 
විෙරෝධතාවක් නැති බව දන්වලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අඹගමුව 
ෙකෝරළෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් 
පනෙත් පස්වන වගන්තිය යටෙත් ඉඩම් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ඇතුළත් දැන්වීම ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කිරීම පිණිස ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් 
මාසෙය් 8 වන දා -ෙදසැම්බර් 8 වන දා- රජෙය් මුදණාලයාධිපති 
ෙවත යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව අදාළ පනෙත් විධිවිධාන අනුව 
ෙමම ඉඩම අත් පත් කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි කියාමාර්ග ගන්නවා. 
ඒ සඳහා අඩුම වශෙයන් මාස හයක පමණ කාලයක් ගත ෙවයි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ මාස හයක කාලය අවසන් වුණු ගමන්ම ඒ 
සඳහා අදාළ කටයුතු සිදු කරනවා.  
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මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි, 2016 
වසර සඳහා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට   2015 වස රට වඩා 
සියයට 30ක පමණ පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන්, 
උසස් අධ්යාපනය සඳහා 2015 වසෙර් රුපියල් බිලියන 4.5ක් වූ 
පිරිවැය 2016 වසෙර්දී රුපියල් බිලියන 6 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් වැඩිම පමාණයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම යටිතල පහසුකම් ඇතුළු පාග්ධන සංවර්ධනය 
සඳහායි. ෙමයින් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් විවෘත 
විශ්වවිද්යාලවලටත් ලැෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය් 
පකාශ කරනවා, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් කල්පනා 
කරලා, ෙම් ඉඩම ලැබුණු වහාම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කිරීමට අපට ෙවන් වූ මුදල්වලින් කටයුතු කරන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තු වන බව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද කථා කරපු 
සියලු මන්තීවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, අද ෙම් සඳහන් කළ 
විස්තර අනුව ෙම් ඉඩම අත්පත් කර ගැනීෙම් කියාවලිය ෙව්ගවත් 
කිරීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මට්ටෙමන් කළ හැකි සියලු ෙද් 
කරලා ෙදන්න කියලා. ඉන් පසු අපි හැකි ඉක්මනින් විවෘත 
විශ්වවිද්යාලය හරහා ෙම් සඳහා ෙගොඩනැඟිලි නිර්මාණ ශිල්පීන් 
ෙගන්වා ෙගන, එතැන ස්ථිර ෙගොඩ නැඟිල්ලක් ඉදි කරලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පළාෙත් උසස් අධ්යාපනය ලබන විවෘත 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් ස්ථිර සහනයක් ලබා දීම සඳහා 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අෙප් ගරු රාජ්ය 

අමාත්යතුමාෙගන් විෙශේෂ කාරණයක් අහන්න කැමැතියි. සම 
ෙසෞඛ්ය පීඨයක් පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. සම ෙසෞඛ්ය පීඨයක් 
අෙප් පෙද්ශයට ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. දැනට  
ස්ථාන තුනක තමයි සම ෙසෞඛ්ය හා සම්බන්ධ ඉගැන්වීම් කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, සම ෙසෞඛ්ය පීඨයක් 
ආරම්භ කරන්න කියලා. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලාට 
එය කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? ඒ සඳහා ඉඩ කඩම් ආදි 
ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. ඒ මූලික කටයුතු ඉෂ්ට කරන්න අපට 
පුළුවන්. යම් යම් තැන්වල MLT අයෙග් සහ ෙහද ෙහදියන්ෙග් 
පශ්න තිෙබනවා. ඒ එක්කම තවත් විශාල පිරිසක් ෙම් පාඨමාලාවට 
බඳවාගන්න පුළුවන් පහසුකම් ෙමමඟින් ලැෙබනවා. මම ගරු 
අමාත්යතුමාෙගනුත් ෙම් ඉල්ලීම කළා. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, 
ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන උනන්දු වන ෙකෙනකු හැටියට ඔබතුමාත් ෙම් 
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ඒ කාරණාව වටිනවා. ඒ 

එක්කම මම ඉතා වැදගත් ෙදයක් ඔබතුමාට මතක් කරන්නත් 
කැමැතියි, රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් MLT පාඨමාලාව පිළිබඳව.  
MLT  පාඨමාලාෙව් 25ෙදෙනකු බඳවාගන්නා Pharmaceutical 
Disciplines ෙකොටෙසේ අද වන විට ඉන්ෙන් ශිෂ්යයන් 
හතරෙදනායි. ශිෂ්යයන් පාඨමාලාව අතහැර ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟ බඳවාගැනීම් කියාවලිය තුළත්  ඒ සඳහා 
කරන ඉල්ලීම් පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමතැන පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම් පාඨමාලාව පිළිබඳව අවට පාසල්වල පචාරයක් 
නැති එකයි. ෙමය, ඉතාම වැදගත්, ඉතා ෙහොඳ රැකියාවලට යන්න 
පුළුවන්, ෙමරට පමණක් ෙනොව විෙද්ශීය රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේත් ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබන පාඨමාලාවක්. නමුත් ෙමයට 
තිෙබන ඉල්ලුම අඩුයි. ඊට ෙහේතුව, ෙම් පිළිබඳ ෙනොදැනුවත්කමයි 
කියලා මා හිතනවා. ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලෙය් ෙකෙරන 

ෙම් පාඨමාලාව සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. නමුත් රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ පාඨමාලාව සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙම් අඩුවක් 
තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සමස්ත 
වර්ධනය සඳහා වන වසර පහක සැලැස්මක් අපි ෙම් දිනවල 
හදාෙගන යනවා. ඒ පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුළට ෙම් කාරණය 
ඇතුළත් කෙළොත් ෙහොඳයි. පුළුවන් නම් ඔබතුමාත් දැනුම් ෙදන්න. 
අපිත් විෙශේෂෙයන් උපකුලපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට 
දැනුම් ෙදන්නම්. ෙම් විශ්වවිද්යාල හුඟක් දුරට ස්වාධීනවයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. විශ්වවිද්යාල තීරණය කළ යුතුයි ෙමොන විධිෙය් 
පාඨමාලාද එහි ඇති කළ යුත්ෙත් කියලා. අපට යම් යම් ඉල්ලීම් 
කරන්න පුළුවනි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ පැත්ෙත් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය හැටියට ඔබතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව යම්කිසි බලපෑමක් 
කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. යටිතල පහසුකම්, ඉඩම් 
ආදිය පිළිබඳ වූ ෙයෝජනා ඒ පස් අවුරුදු සැලැස්මට ඇතුළත් 
කරනවා නම් අනාගතෙය් ලැෙබන මුදල් අනුව ඒ ෙයෝජනා 
කියාත්මක කරන්න  අපට ෙබොෙහෝ දුරට පහසු ෙවනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ සඳහා අවශ්ය මූලික 

කටයුතු ටික කරලා අවසන්. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා 
කරුණාකර ඔබතුමාෙග් පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ ෙහෝ අපට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. ෙමොකද, 
ස්ථාන තුනකයි ෙම් පුහුණුවීම් ෙකෙරන්ෙන්. ෙහද පුහුණුව, 
මහෙමෝදර; MLT course එක ෙගොඩකන්ෙද් තැනක. ෛවද්ය 
පීඨෙය් තවත් පුහුණුවක්. ඒ පුහුණුවීම් ස්ථාන තුනකයි 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා කමානුකූලව ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ඒ පාඨමාලාවට ඉදිරිපත් වීම අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් කරුණු දැක්වීම අවසාන 

කරන්න.  
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්න තවත් 

යමක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට පුළුවන් ඒ පස් අවුරුදු සැලැස්මට ඒ 

සියල්ල එකතු කරන්න. ඒ සැලැස්ම දිය යුත්ෙත්  අදාළ 
විශ්වවිද්යාලවලට.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.55ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 17 වන 
බහසප්තින්දා  පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப.6.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  17, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
17th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  

2465 2466 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 





 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 උතුරු පළාත් සභාව ට ෙවන් කළ මුදල්  
 
තිවිධ හමුදා නිලධාරින්ට විශාම වැටුප් ෙගවීම :  
 ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [විසිෙදවන ෙවන් කළ දිනය] : 
 [ශීර්ෂ 159, 203 (සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු); ශීර්ෂ 101, 201 (බුද්ධ ශාසන);  ශීර්ෂ 108, 

202, 308 (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු);  ශීර්ෂය 165 (ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
පතිසංධාන);  161, 284, 294, 322 (තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය); ශීර්ෂ 106, 304 (ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය); ශීර්ෂ 197, 215 (නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු); ශීර්ෂය 196 (විද්යා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ); ශීර්ෂ 157, 236 (ජාතික සංවාද පිළිබඳ)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ෙටලි නාට්ය ආදායමින් ෙකොටසක් නිෂ්පාදකයන්ට ෙගවීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Allocation of Funds to Northern Provincial Council  
 
PAYMENT OF PENSION TO OFFICERS OF ARMED FORCES:  
   Statement by Chief  Government Whip  
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Twenty Second Allotted Day]: 
     Considered in Committee - [Heads 159, 203 (Tourism Development and Christian Religious Affairs); Heads 101, 

201 (Buddhasasana); Heads 108, 202, 308 (Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs); Head 165 
(National Integration and Reconciliation); Heads 161, 284, 294, 322 (Sustainable Development and 
Wildlife); Heads 106, 304 (Disaster Management); Heads 197, 215 (Skills Development and Vocational 
Training); Head 196 (Science, Technology and Research); Heads 157, 236 (National Dialogue)]   

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Payment to Producers out of Proceeds from Tele Dramas 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வட மாகாண சைபக்கான நிதி ஒ க்கீ கள் 
 

ப்பைட அதிகாாிக க்கான ஓய் தியக் ெகா ப்பன  : 
 அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசானின் கூற்  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட இ பத்திரண்டாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 159, 203 (சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்); தைலப் கள் 101, 201 

( த்த சாசனம்); தைலப் கள் 108, 202, 308 (அஞ்சல், அஞ்சல் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள்); 
தைலப்  165 (ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்கம்); தைலப் கள் 161, 284, 294, 322 (வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்); தைலப் கள் 106, 304 (அனர்த்த காைமத் வம்); தைலப் கள் 197, 215 
(திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி); தைலப்  196 (விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி); 
தைலப் கள் 157, 236 (ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

  
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 ெதாைலக்காட்சி நாடக வ மானத்தின் பங்ெகான்றிைனத் தயாாிப்பாளர்க க்கு வழங்குதல் 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 
in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i) Annual Report of the Public Service Commission for the year 

2014;  

(ii) Annual Report of the Securities and Exchange Commission of 
Sri Lanka for the year 2014; and 

(iii)  Annual Performance Report and Accounts of the Ministry of 
Environment and Renewable Energy for the year 2014. -  

 [The Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Hon. Prime 
Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

Performance Report and Annual Accounts of the Ministry of 
Resettlement, Reconstruction and Hindu Religious Affairs for the 
year 2014.- [The Hon. D.M. Swaminathan] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

දහය පිළිගන්වමි. 

(1) ෙදොඩන්දූව, පිංකන්ද, සමරවිකම වත්ත, ''සිසිල'' යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.ජී. ජයන්ත රංජිත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2) ගාල්ල, වක්වැල්ල, බටුවන්තුඩාව, ෙදොෙල්ෙගොඩවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.ෙක්.ටී. මල්කාන්ති මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) වලහන්දූව, පින්නදූව, ශී විජයාරාම පාර, ෙකටලෙදනිය 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.ජී. මුනිදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) වක්වැල්ල, හපුගල, බටුවත්ත මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩී.ෙක්. අතුෙකෝරාළ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) හබරාදූව, අඟුළුගහ, ෙදොරෙප්, අන්නාසිවතුෙගොඩ, අංක 56 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ජී. ෙනල්සන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) වඳුරඹ, කුඩල මලෙහේන, ගමෙග්විල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ගුරුගමෙග් සුමනසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) ෙපොෙළොන්නරුව, කළුකැෙල්, අංක 176 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්. රසිකා ශිෙරෝමි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

 (8) මුලටියන, මුලටියන හන්දිය, සීනිපැල්ල, වැලිතුඩුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඒ. විමලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(9) ඌරගසම්න්හන්දිය, අඹගහ හන්දිය, වල් ඉඟුරු කැටිය 
පාර, "රංගවිල" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. තාෙබ්ව් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10) ඊරට්ටිෙපරියකුලම ෙපොලිස ් සථ්ානෙයහි ෙසේවය කරන 
එන්.ආර්. ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) පානදුර, වෑකඩ, රීජන්ට් සේට්ට්, අංක 01 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.සී.පී.ෙජ්. කුලසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) පරගසේතොට, පැල්ෙපොල, "කැදැල්ල" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.පී. චන්දෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොනරාගල, හුලංදාව, 

ඩිෙපෝ පාර, අංක 03 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ඩී.පී. ජයෙකොඩි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොටියාකුඹුර, 

පල්ෙලපිටිය, අංක ඊ 33 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එම්. ආරියදාස 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

පහ පිළිගන්වමි. 
 

(1) ඉඹුල්ෙගොඩ, නුවර පාර, අංක 139-3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.ඒ.බී.එස.් ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) රත්නපුර, ශී පලාබද්දල, මාපලාන පාර, අංක 10, 
"මෙනෝරංජනී" යන ලිපිෙය් පදිංචි පී.ඒ.එල්.ෙක්. ජයවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  රාගම, ෙත්වත්ත, අංක 628/19 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.ඒ. ඩග්ලස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙකොළඹ 10, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, අංක 41 දරන 
සථ්ානෙය් පිහිටි ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවය කරන එස.්එන්.බී.ෙක්.එම්.එන්.ඩී. නාමරත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)  වෑබඩ, වෑබඩ උතුර, අංක 415 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
යූ.ඒ. පද්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1) මාතර, ෙදයියන්දර, ගුරු මධ්යසථ්ානෙයහි ෙසේවය කරන 
ඒ.එස.්ෙක්. චන්දකුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  මාතර, බතූතා පාර, අංක 17 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. 
රවුෆ ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) මාතර, රාහුල පාර, පාසල් මාවත, අංක 20 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඩී. දහනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය - පැමිණ නැත. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නීති විෙරෝධී කටයුතුවල ෙයදුණු සංචාරකයන්: 
විසත්ර 

சட்டவிேராத நடவ க்ைககளில் ஈ பட்ட சுற் லாப் 
பயணிகள்: விபரம் 

TOURISTS ENGAGED IN ILLEGAL ACTIVITIES: DETAILS 

146/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) සංචාරක වීසා මත ශ  ී ලංකාවට පැමිණ නීති 

විෙරෝධී ෙලස ෙමරට රැඳී සිටිමින් විවිධ ආගම් 
ප චාරය කිරීම, විවිධ රැකියා හා ව්යාපාරවල නිරත 
වීම සහ සමාජ විෙරෝධී කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීම 
ෙහේතුෙවන් 2015 වසර තුළදී අත් අඩංගුවට ගත් 
සංචාරකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන් අයත් රටවල් කවෙර්ද;  

 (iii) ඔවුන් සිදු කරන ලද නීති විෙරෝධී කටයුතු හා 
ලබාදුන් දඬුවම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) සංචාරක වීසා මත පැමිණ නීති විෙරෝධීව ෙමරට 

රැඳී සිටින විෙද්ශිකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර තිෙබ්ද;  

 (ii) ෙමොවුන් සඳහා බලාත්මක නීති ෙරගුලාසි 
තවදුරටත් දැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;  
 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 

கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) சுற் லா சாவில் இலங்ைகக்கு வ ைகதந் , 

சட்டவிேராதமான விதத்தில் இந்நாட் ல் 
தங்கியி ந்  பல்ேவ  மதங்கைள பரப் ம் 
பணிகள், பல்ேவ  ெதாழில்கள் மற் ம் 
வர்த்தகங்களில் ஈ ப தல் மற் ம் ச க விேராத 
ெசயற்பா க டன் ெதாடர் பட் ள்ளைம 
காரணமாக 2015ஆம் ஆண் ள் ைக  
ெசய்யப்பட்ட  சுற் லாப் பயணிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவர்கள் உாித்தாகின்ற நா கள் யாைவ; 
 (iii) இவர்கள் ாிந்த சட்டவிேராத ெசயல்கள் மற் ம் 

வழங்கப்பட்ட தண்டைனகள் ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சுற் லா சாவில் வ ைகதந்  சட்டவிேராத 
மான விதத்தில் இந்நாட் ல் தங்கி ள்ள 
ெவளிநாட்டவர்கைள ைக  ெசய்வதற்கான 
விேசட ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) இவர்கள் ெதாடர்பில் வ வி ள்ள சட்ட 
ஒ ங்குவிதிகைள ேம ம் க ைமயாக்குவதற்கு  
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

2469 2470 
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 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of tourists who have been taken 

into custody in the year 2015 on grounds of 
spreading various religions, engaging in 
various jobs and businesses and 
participating in anti-social activities while 
remaining in the Island illegally after 
arriving in Sri Lanka on Tourist Visas; 

 (ii) the names of the countries to which they 
belong; and 

 (iii) separately, the illegal activities they 
engaged in and the punishments meted out 
to them? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a special programme has been 
arranged to take into custody the foreigners 
who remain in the country illegally after 
coming into the country on Tourist Visas; 

 (ii) whether laws and regulations applicable to 
such individuals will be made even more 
stringent; and 

 (iii) if so, of the manner in which it will be 
done? 

(c) If not, why? 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 402යි. 
 (ii) 2015.11.30 දිනට අදාළ වන පරිදි ඇමුණුෙමහි 

සඳහන් කර ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.   
 (iii)  

 

වීසා කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම 121 
සංචාරක වීසා ලබාෙගන රැකියාවක නිරත වීම   83 

වීසා වැරැදි ෙලස භාවිත කිරීම (වීසා නිකුත් 
කරන ආයතනෙය් ෙනොව ෙවනත් ආයතනයක 
රැකියාෙව් ෙයදීම) 

157 

සිඟමෙන් ෙයදීම     3 
නීති විෙරෝධි සංකමණිකයන්   20 
සංචාරක වීසා මඟින් ආගමික කටයුතුවල ෙයදීම     5 

අසත්ය ෙතොරතරු/ලියවිලි ඉදිරිපත් කර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීම 

    2 

පතික්ෙෂේප කරන ලද සරණාගත වීසා   11 

එකතුව 402 

ලබා දුන් දඬුවම් 

i. රටින් ඉවත්වී යන  ෙලස නිෙයෝග ලබා දීම - 99 

ii. රටින් බැහැර වන ෙතක් නිරීක්ෂණය කිරීම - 25 

iii. රටින් ඉවත් කිරීම          -      278 

    එකතුව         -     402   

(ආ) (i) සංචාරක වීසා මත ෙමරටට පැමිණ නීති විෙරෝධීව 
රැඳී සිටින හා නීති විෙරෝධී කියාවල නිරත වන 
විෙද්ශිකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ විමර්ශන ඒකකයක් 
සථ්ාපිත කර ඇත. 

  මීට අමතරව 2010.09.01 දින සිට නිරීක්ෂණ, 
බුද්ධි හා විමර්ශන ඒකකයක්ද පිහිටුවා විමර්ශන 
කටයුතු සිදු කර නීති විෙරෝධී රැඳවියන් අත් 
අඩංගුවට ගනු ලබයි. 

 (ii) දැනට පවතින නීති ෙරගුලාසි පමාණවත් ෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

 

 

ජාතිය සංඛ්යාව 
ඇෙමරිකානු     4 

අසර්බයිජාන්     1 
ඉන්දියාව 159 
බංගලාෙද්ශ්   25 
ගිනියා     1 
දකුණු අපිකාව     1 

චීනය 102 
ඊජිප්තියානු     2 
පංශ     2 
ජර්මානු     1 
ඉරාක     2 
ඉන්දුනීසියානු     2 
ඉතාලියානු     1 
ජපන්     1 
ෙකොරියානු     1 
මාලි     1 
ෙනදර්ලන්ඩ්     3 
නයිජීරියානු     3 
පකිස්තානු   42 
පිලිපීනියානු     3 
රුසියානු   11 
සිංගප්පූරියානු     2 
ස්විට්සර්ලන්ත     2 
තායි   13 
උස්බැකිස්තානු     1 
යුක්ෙර්න්     1 
ෙජෝර්දාන්     1 
කිර්ගිස්තානය     1 
ෙලබනන්     1 
මැෙල්සියානු     7 
ෙමෝල්ෙඩෝව     1 
සුඩානය     1 
ටකියානු     2 

වියට්නාමය      1 
එකතුව 402 

2471 2472 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් පැහැදිලි ෙවනවා 
ඉන්දියාව, චීනය, පාකිස්තානය, තායිලන්තය ඇතුළු රටවල් 
කිහිපයකින් තමයි වැඩිම පිරිසක් ෙමහාට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. අපි දන්නවා, සමහර  බඩු, භාණ්ඩ ලංකාවට ෙගනාවාම 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදකයාට වදිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර අනුව තුන්ෙදෙනක් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් හිඟාකන්න. සිඟමන සඳහා 
තුන්ෙදෙනක්! ලංකාෙව් හිඟන්නාෙග් බඩට වදින ෙපොටකුත් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා කියායි මට ෙප්න්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විශාල වශෙයන් ලිංගික ශමිකයන් වෙග් 
මුදල් ආශිතව, ඒ කියන්ෙන් කළු සල්ලි සම්බන්ධ කටයුතුවලට 
පැමිණි පුද්ගලයන් විෙශේෂෙයන් හඳුනා ගැනීමට ඔබතුමා සඳහන් 
කළ බුද්ධි අංශ ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මුලින් ඉදිරිපත් කළ පශ්නෙයන් නම් 

එෙහම ෙදයක් අහලා නැහැ. ඒ අයෙග් කට උත්තර අනුව තමයි අප 
කියා කරන්ෙන්. හිඟමෙන් යනවා කියා කිව්වාට, ඒ අය නිකම් 
ආවාම අපට ෙත්ෙරනවා. අල්ලා ගන්න අවස්ථාෙව්දී, ඒ අය පාෙර් 
ඇවිදින ෙකොට හිඟමෙන් යනවා වාෙග් තමයි ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් 
අයට තමයි 'හිඟමෙන් යනවා' කියා දමලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
අය ගැන විමර්ශන අංශය මඟින් ෙබොෙහෝ දුරට ෙසොයනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එක එක්ෙකනාෙග් මුහුණු දිහා බැලුවාම ෙහොයන්න 
පුළුවන්. ඒ අනුව ඒ අය අත් අඩංගුවට ගන්නවා. එෙහම අත් 
අඩංගුවට ෙගන පශ්න කරලා තමයි ඒෙගොල්ලන්ට ඒ වාෙග් දඬුවම් 
ෙදන්න තීන්දු කෙළේ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ නගරෙය් 

ජීවත් වන ෙකෙනක්. මට තවම නම් පිට රට හිඟන්ෙනක් 
ලංකාෙව්දී හම්බ ෙවලා නැහැ. ෙම් පිට රට හිඟන්නන්ට සල්ලි 
ෙදන්ෙන් ලංකාෙව් අයද, නැත්නම් ලංකාෙව් ඉන්න විෙද්ශිකයන්ද 
කියා මට හිතාගන්න බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 
වීසා ලබා දී ෙම්දී ඒවා කල් ඉකුත්වීම පිළිබඳව සහ ඒ වීසා 
ලබාෙගන, හැබැයි ඉන් පසුව විවිධ ව්යාජ ෙතොරතුරු ලබාදීම 
ගැනයි මම අහන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආගමන 
හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙනත් ඔබතුමාෙග් ෙගදර 
ළඟයි. නීත්යනුකූලව ලංකාවට එන පුද්ගලයන් හා ටිකක් බැඳුණු 
කාරණයක් ඇත්තටම ෙම්ක. විෙද්ශිකෙයෝ ගියාමත්, ඒ වාෙග්ම 
ලාංකිකෙයෝ ගියාමත් -ඒක ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් නිලධාරින් ෙනොෙවයි.
- එතැන ඉන්න තැරැව්කරුවන් සහ සමහර ෙවලාවට 
ආරක්ෂකයින් ඒ අයෙගන් මුදල් ගන්නවා. මම ෙවනත් 
කාරණයකට ආගමන විගමන පාලකතුමා මුණ ගැෙහන්න යන 
ෙවලාෙව් යම් පුද්ගලෙයක් ඒ ෙග්ට්ටුෙව් ඉන්න ආරක්ෂකෙයකුෙග් 
අතට රුපියල් 500ක් ෙදනවා මෙග් ඇස් ෙදකටම දැක්කා. ෙම් 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද අමාත්යාංශෙය් මැදිහත්වීම? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, Department of Immigration and 

Emigration  කාර්යාලය සහ Department for Registration of 

Persons කාර්යාලය කියන ෙදකම තිෙබන්ෙන් නගර මැද්ෙද්යි. ඒ 
නිසා ෙපොලීසිය දමලා ෙම් තත්ත්වය ෙබොෙහෝ දුරට පාලනය 
කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ලබන ජනවාරි මාස ය අවසන් ෙවන 
ෙකොට ෙම් කාර්යාල ෙසත්සිරිපාෙය් අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙගන 
යන නිසා ඔය පශ්න හුඟක් දුරට අඩු ෙවයි.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම් කළ ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒවා නිකුත් කිරීෙම්දී කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
ෙලොකු backlog එකක් තිබුණා. දැන් එය ලබා දීම ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. දැනට ලැබී තිෙබන අයදුම්පත සම්පූර්ණෙයන් නිම 
කරන්න 2016 අවුරුද්ෙද් පුළුවන් ෙවයිද? එෙහම කරන්න පුළුවන් 
නම්, මාස කිහිපයක් ඇතුළත කළ හැකිද? ඒ කියන්ෙන් පළමුවැනි 
කාර්තුව තුළ, ෙදවැනි කාර්තුව තුළ ආදී වශෙයන් ෙකොපමණ 
කාලයක් යයිද? ඒ ගැන කාල රාමුවක් සහ ඒකට නිශ්චිත 
කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ dual 

passports නිකුත් කෙළේ නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් මට 
ෙම් අමාත්යාංශය ලබා ෙදන විට කිව්වා, ''ලංකාෙව් ඉපදුණු, 
විෙද්ශගතව සිටින අයට ලංකාවට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙමය වහාම කියාත්මක කරන්න'' කියලා. ඒ නිසා පසුගිය මාසෙය් 
අපි dual passports 2,400ක් දුන්නා. ෙම් මාසෙය්ත් 2,000ක් 
ෙදන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, 2016 වසර වන විට  
සියලුම dual passports ලබා දී අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා හිතනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිවරුන් පිළිතුරු ලබා ෙදන විට, ඒ  පශන්ෙය් මුදිත 

ෙද් නැවත කියවීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ.  

පශ්න අංක 3 -219/'15 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

   
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතික සංවාද පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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244/’15 
5. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා, 

 (i) ශී ලංකාව සතු ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිත තත්ත්වෙයහි 
ෙවනසව්ීම;  

 (ii) ෙගවුම් තුලන අත්ෙපොෙතහි 6වන සංසක්රණය 
අනුව, "සංචිත වත්කම් තත්ත්වය" සහ "සංචිත 
ආශිත වගකීම් තත්ත්වය"; 

 (iii) BPM6 අනුව ගැළපුම් කළ ශී ලංකා ෙගවුම් 
තුලාෙවහි සමසත් ෙශේෂය; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2000ஆம் ஆண்  தல் 2014ஆம் ஆண்  வைரயில், 
 (i) இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான ேதறிய ெவளிநாட்  

ஒ க்குகளின் நிைலைமயிலான மாற்றம் யா ; 
 (ii) ெசன்மதி நி ைவ ைகேயட் ன் 6ஆவ  

பதிப்பின் பிரகாரம், "ஒ க்குச் ெசாத் க்களின் 
நிைலைம"  மற் ம்  "ஒ க்குகள் சார்ந்த 
ெபா ப் க்களின் நிைலைம" யா ; 

 (iii) BPM6 இற்கு ஏற்ப சீராக்கப்பட்ட இலங்ைக 
ெசன்மதி நி ைவயின் ெமாத்த மீதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House from the year 2000 to 
2014 - 

 (i) the fluctuation of the Net Foreign Reserve 
Status of Sri  Lanka; 

 (ii) the “Reserve Asset Status” and the “Reserve 
Related Liabilities Status”, in terms of the 
6th edition  of  Balance of Payment Manual; 
and 

 (iii) the value of entire Balance of Payments of 
Sri Lanka, in terms of BPM 6 adjustment?  

(b) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) වර්ෂ 2000 සිට 2014 දක්වා, 

 (i) ශී ලංකාව සතු ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිත තත්ත්වෙයහි 
ෙවනසව්ීම් සඳහන් වගු ෙදක සභාගත* කරනවා. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි සටහන 03 යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි සටහන 04 යටෙත් දක්වා ඇත. 

 ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද වගු: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண : 
   Tables tabled: 

 
1 සංඛ්යා සටහන: 2006 සිට 2014 දක්වා ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිත 
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වසර ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිත (එ.ජ.ෙඩොලර් 
මිලියනවලින්) 

2000   750 

2001   939 

2002 1,277 

2003 1,779 

2004 1,574 

2005 2,076 

2006 2,279 

2007 2,810 

2008 1,584 

2009 4,150 

2010 5,071 

2011 4,012 

2012 4,163 

2013 5,149 

2014 6,517 

මාසය ශුද්ධ විෙද්ශ සංචිත 
(එ.ජ.ෙඩොලර් මිලියනවලින්) 

ජනවාරි 5,820.99 

ෙපබරවාරි 5,825.43 

මාර්තු 5,500.69 

අෙපේල් 5,492.81 

මැයි 5,209.65 

ජුනි 5,725.76 

ජූලි 5,287.86 

අෙගෝස්තු 4,722.97 

සැප්තැම්බර් 4,201.02 

ඔක්ෙතෝබර් 4,180.26 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, නව සංස්කරණය අනුව 2014 වර්ෂය වන 
ෙතක් ඔබතුමා සංඛ්යා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ළඟ 
දත්ත තිෙබනවා නම් මම දැන ගන්න කැමැතියි, නව සංස්කරණ 
සටහන අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී ෙගවුම් ෙශේෂය පිළිබඳව යම්කිසි 
විෙශේ ෂිත ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට විෙද්ශ 

සංචිත පමාණය US Dollars million 

6,000කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පසුගිය අවුරුද්දට වැඩිය ෙගවිය යුතු ණය මිලියන 
400කින් අඩු ෙවලා තිෙබන නිසයි. ෙම්ෙක් bullet payment එකක් 
ෙගවන්න තිබුණා. ඔබතුමන්ලා අවුරදු 5කට ඉස්ෙසල්ලා ගත්ත 
මිලියන 1,000ක හා මිලියන 500ක ණය පසුගිය ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් ෙගවන්න තිබුණා. ඒ මුදලත් එක්ක තමයි US Dollars 
6,100 million තිෙබන්ෙන්. අය වැය පකාශයට පත් කළාට පසුව 
දැනට US Dollars 750 million විතර ෙවනත් රටවලින් ෙම් රටට 
ආගමනය ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒ රටවල zero 
cost  එක නිසා සියයට ෙදකක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව 
දැන් විවෘත කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සල්ලි  අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ඔබතුමා දැන් සඳහන් 

කරපු ආකාරයට ඉන්දියානු රජෙයන් සුවිෙශේෂ අනුගහයක් 

2477 2478 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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වශෙයන් ලබා ෙදන ෙකටි කාලීන සංචිත තත්ත්වය පවත්වාෙගන 
යාම සඳහා දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවාද, ඒ කවර 
පතිශතයකින්ද? 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඉන්දියානු අගමැතිතුමා මාර්තු මාසෙය් 

ලංකාවට ආ අවස්ථාෙව්දී US Dollars  1,500 million Central 
Bank swap එකක් ලබා දුන්නා. එතුමා ලංකාවට ආපු මාසයට 
පස්ෙසේ US Dollars 500 million ලැබුණා. ඒ මුදල තමයි 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙගව්ෙව්. තව US Dollars 1,000 million 
තිෙබනවා. ඒ US Dollars 1,000 million  මාර්තු මාසෙය් තමයි 
ෙගවන්න අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඉන්දියාෙව් මුදල් ඇමති 
අරූන් ෙජයිට්ලි මැතිතුමා අපත් සමඟ කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ 
US Dollars 1,500 million තව අවුරුද්දකට දික් කරන්න කියා අපි 
ඉල්ලලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් රුපියල අවපමාණය 
කරෙගන යනවා. චීනෙය්ත් මුදල් පමාණය අවපමාණයෙවලා 
තිෙබනවා. ඊ ෙය් හවස 2.00ට US Federal Reserve එක සියයට 
දශම  ෙදකයි පහකින් වැඩි කළා. ඒ නිසා දැන් අවිනිශ්චිතභාවය 
නැති ෙව්වි. ඒ එක්කම ෙමෙතක් කල් තිබුණු අවිනිශ්චිතභාවය 
නැතිෙවලා, ස්ථාවරභාවයක් ඇති ෙව්වි කියා මම හිතනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ 
නැංවීෙමන් පස්ෙසේ සමස්ත ෙලෝකෙය්ම ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ 
යාෙම් තත්ත්වය තුළ ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි Reservesවල 
තිෙබන ඉන්දියාව ට ෙගවිය යුතු US Dollars million 1000ක් 
ෙගව්වාට පස්ෙසේ යම්කිසි තත්ත්වයක් මතු වුෙණොත් ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදලත් සමඟ සමීපස්ථ ණය ගිවිසුමක් පිළිබඳව ගරු 
අගාමාත්යතුමා සාකච්ඡා කර තිෙබනවාද? එවැනි ෙදයක් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් පකාශයක් කර තිෙබන්ෙන් කරුණු 

ෙදකක් මුල්ෙකොට ෙගනයි. එකක්, ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික 
අර්බුදය.  

අනික් කාරණය ලංකාවට ISIS එෙකන් පශ්නයක් ඇති 
වුෙණොත් කියන සැකෙයන්  ඒෙකන් පෙව්ශම් ෙවන්න කථා කර 
තිෙබනවා. හැම ආණ්ඩුවක්ම මූලික සාකච්ඡා කර ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ වට්ෙටෝරු කිසිෙසේත්ම පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒක කරනවා නම් ඔබතුමන්ලා දැනුවත් කරනවා. අහිතකර 
ෙද්වල් අපි ෙග්න්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් 
විවෘතව සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඉන්දියාෙවන් දුන්න US 
Dollars 1,500 millionවල ට සාෙප්ක්ෂව, ඒක නැවත ඇති 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් මිතශීලී 
රටවල් - ෙම්ෙක් කිසිම cost එකක් නැහැ- අෙප් සංචිතය ආරක්ෂා 
කරන්න මිතශීලී භාවෙයන් අපට ලබා ෙදනවා.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Outflow එකක් ඇති ෙනොවන්න හදා ගන්න එක තමයි වැදගත් 

වන්ෙන්. එෙහම නැති වුෙණොත් ඒක කඩා වැෙටයි.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Inflow එක තිෙබනවා, අපි හිතුවාට වැඩිය. ඊෙය් ඒ ගැන 

පකාශ කළාට පස්ෙසේ ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

 
ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරය පිරිසිදු කිරීම : වැය කළ 

මුදල 
ேபாகம்பர சிைறச்சாைலையத் ப்பர  ெசய்தைம : 

ெசலவிட்ட பணம் 
CLEANING OF BOGAMBARA PRISON: MONEY SPENT 
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7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(1): 

(අ) (i) ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරෙයන් රැඳවියන් ඉවත් 
කළ පසු එය පිරිසිදු කිරීම සඳහා වැය කළ මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මුදල සපයාගත් මූලාශ  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරය වර්තමානෙය් භාවිතා 
කරනු ලබන්ෙන් කුමන  කටයුත්තක් සඳහාද; 

  (ii) එහි අයිතිය ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට ෙහෝ 
පුද්ගලෙයකුට ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම ආයතනෙය් ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් 
නම, ලිපිනය හා දුරකථන අංකය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ேபாகம்பர சிைறச்சாைலயி ந்  சிைறக் 
ைகதிகள் அகற்றப்பட்ட பின்னர் அதைன 

ப்பர  ெசய்வதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெபறப்பட்ட லம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேபாகம்பர சிைறச்சாைல தற்ேபா  எந்த 
நடவ க்ைகக்காக பயன்ப த்தப்ப கின்றெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) இதன் உாிைம தனியார் நி வனெமான் க்கு 
அல்ல  தனி ஆெளா வ க்கு ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், இந்நி வனத்தின் அல்ல  ஆளின் 
ெபயர், கவாி, ெதாைலேபசி இலக்கம் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money that was spent for 
cleaning the Bogambara Prison after its 
inmates were cleared out; and 

 (ii) the sources of the funding that was used for 
this purpose? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the purpose for which the Bogambara 
Prison is used at present; 

 (ii) whether ownership of the aforesaid prison 
has been transferred to a private company 
or an individual; and 

 (iii) if so, of the name, address and telephone 
number of the aforementioned company or 
the individual? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, the Answer is as follows: 

(a) (i) The amount of money for cleaning up 
Bogambara Prison comes to Rs. 
1,163,702.25. The details are given in the 
table below.  

 (ii)  Money had been allocated from the 
Treasury. The relevant documents are given 
in Annex. I table* the Annex. 

(b) (i)  The possession of the land has been handed 
over to the Divisional Secretary of Kandy 
Town and Gravets and Gangawata Korale.  

 (ii)     No. It has been handed over to the 
Divisional Secretary, Kandy Town and 
Gravets and Gangawata Korale.  

 (iii)     Does not arise. 

(c) Does not arise. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඍජුවම ෙම් කාරණයට 

සම්බන්ධ ෙනොවුණත්, බන්ධනාගාරයට අදාළව අතුරු පශ්න 
ෙදකක් පමණක්  අහන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, 
මම මීට කලින් අහපු පශ්නයක් නිසා මට දුරකථන ඇමතුම් විශාල 
වශෙයන් ලැබුණා, රැඳැවියන් භාවිත කරන ජංගම දුරකථන තුළින් 
විවිධ අයථා කියාවල ෙයෙදනවා කියලා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරයට අදාළ අතුරු 

පශ්නයක් ද තිෙබන්ෙන්? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙබෝගම්බරටත් ඒක අදාළයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ඒ නිසා ඒ අතුරු පශ්න ෙදක අහන්න මට අවසර ලබා ෙදන්න. 
කාලය මදි නිසා මම අතුරු පශ්න තුනක් අහන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය මදි. ඔබතුමාෙග් පශ්නෙයන් පැන නැෙගන පැහැදිලි 

අතුරු පශ්නයක් ඇහුවා නම් හරි. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

Activities Institution 
Expenditure 

(Rs.) 

Remove the 
machinery from 
carpentry 
workshop 

Service from Sri 
Lanka Railways 

392,802.25 

Remove the 
gallows and 
transport to new 
Dumbara Prison 

Dissanayaka Tyre 
and Motors, No. 
58, Hewaheta, 
Thalwatta, Kandy 

79,000.00 

Obtain forklift 
machine to lift the 
machinery 

Dissanayaka Tyre 
and Motors, No. 
58, Hewaheta, 
Thalwatta, Kandy 

100,000.00 

Obtain boom truck 
to transport 
machinery 

Dissanayaka Tyre 
and Motors, No. 
58, Hewaheta, 
Thalwatta, Kandy 

142,500.00 
————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

Obtain JCB 
Backhoe machine 
to remove debris 

Gihan Hardware, 
No. 138, New 
Digana Road, 
Kundasale 

31,900.00 

Use three Tippers 
to transport debris 

Alan Hardware, 
No. 2, New 
Digana Road, 
Henwala 

25,500.00 

Establish 
generator used in 
Bogambara Prison 
in Dumbara Prison 

Brown & 
Company PLC, 
No. 34, Sir 
Mohamed Macan 
Markar Mawatha, 
Colombo 03 

393,000.00 

Total 1,163,702.25 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඇත්තටම එය බන්ධනාගාරවලට අදාළයි. ඒ නිසා මම හිතනවා 

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ෙදයි කියලා. අපි දන්නවා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ 
කළත් පාවිච්චි කරන්න බැරි බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය පැහැදිළියි. The Hon. Member is asking about the 

use of mobile phones inside prisons. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජංගම දුරකථන බන්ධනාගාර 

තුළ භාවිත කිරීම නැවැත්වීම සඳහා ඒවා අල්ලනවාට වඩා ගත 
හැකි කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
As far as the Welikada Prison is concerned, the mobile 

telephone signals are supposed to be jammed. But even 
there, it is not very satisfactory. In fact, I took it up with 
the Commissioner of Prisons yesterday. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is room to improve. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
In other prisons, it has not been done yet. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අපට අනික් බන්ධනාගාර තුළත් ඒ දුරකථන jam කරන්න වැඩ 

පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බැරිද? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, I am going to take steps for that. I took 

office only a month ago. I will be taking the necessary 
steps to jam mobile telephone signals in all the prisons.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  ෙදවන පශ්නය.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට mike එක ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, if mobile telephones are blocked only inside the 

Chamber, it is okay. But outside also, still the phones are 
being blocked. So, I would appreciate if some modern 
technology can be used to allow the telephones to ring as 
soon as we step out of the Chamber. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Digital  තාක්ෂණය සම්බන්ධව ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක කළාට වැඩක් නැහැෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 

කටයුත්ත- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ඔබතුමාෙග් අදහස සම්බන්ධෙයන් එතුමාට උපෙදස් ගත 

හැකියි. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. කරුණාකර එය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් 

ෙහොඳයි. ෙමොකද, නැත්නම්  telephone call එකක් ගන්න අපට 
එළියට යන්න ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ block  කළාට 
කමක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.    

 

තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්  
අත් අඩංගුෙව් පසුවන සැකකරුවන් සහ 

සිරකරුවන් : විසත්ර 
பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்தின் கீழ் த த்  

ைவக்கப்பட் ள்ள சந்ேதக நபர்கள் மற் ம் சிைறக் 
ைகதிகள்: விபரம் 

SUSPECTS AND PRISONERS IN CUSTODY UNDER THE 
PREVENTION OF TERRORISM ACT: DETAILS  
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2. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු ජයන්ත සමරවීර 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர சார்பாக,) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma  on behlf of the Hon. 
Jayantha Samaraweera) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      
පශ්නය- (2): 

2483 2484 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) එල්ටීටීඊ තසත් කියාවන්ට සම්බන්ධවීම ෙහේතුෙවන් 
තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටතට ගැෙනන වැරදි 
සඳහා සැකකරුවන් වී සිටින සහ දඬුවම් ලබා ඇති 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ආ) ඔවුන්ෙග් නම්, වරෙද් සව්භාවය, ඔවුන් දැනට රඳවා සිටින 
බන්ධනාගාරය හා සිර මැදිරි අංකය, සිරකරුවා අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් එතුමා සභාගත  කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) 2015 ජනවාරි සිට 2015 ඔක්ෙතෝබර් 20 දක්වා කාලය තුළ 
ඇප ලබාදී ඇති හා නිදහස ්කර ඇති එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 
හා සිරකරුවන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඈ) ඔවුන්ෙග් නම්, ඇප ලබාදු න් ෙහෝ නිදහස ්කළ උසාවිය, සිර 
කඳවුර හා නිදහස ්කළ දිනය එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) (i) එල්ටීටීඊ තසත් කියාවන්ට සම්බන්ධ වැරදි සඳහා 
දඬුවම් ලැබූවන් ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් වශෙයන් 
සැලකීමට රජය නිගමනයකට එළඹ තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එෙසේ නිගමනයකට එළඹීම ට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඊ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதச் ெசயற்பா க டன் 
ெதாடர் பட்டைம காரணமாக பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டத்தின் கீழ் வ ம் தவ க க்காகச் சந்ேதக 
நபர்களாகக் க தப்பட் ள்ளவர்கள் மற் ம் 
தண்டைனக்குட்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

(ஆ) இவர்களின் ெபயர்கள், தவறின் தன்ைம, இவர்கள் 
தற்ேபா  த த் ைவக்கப்பட் ள்ள சிைறச்சாைலகள் 
மற் ம் சிைறக்கூடங்களின் இலக்கங்கள் ைகதிக க் 
ேகற்ப யாைவெயன்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) 2015 சனவாி தல் 2015 ஒக்ேராபர் 20 வைரயிலான 
காலகட்டத்தி ள் பிைண வழங்கப்பட் ள்ள மற் ம் 
வி விக்கப்பட் ள்ள எல்.ாீ.ாீ.ஈ. சந்ேதகநபர்கள் 
மற் ம் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இவர்களின் ெபயர்கள், பிைண வழங்கிய அல்ல  
வி வித்த நீதிமன்றம், சிைறச்சாைல மற் ம் 
வி விக்கப்பட்ட திகதி ஒவ்ேவார் ஆள் சார்பி ம் 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம் அவர் சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(உ) (i )  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாத ெசயல்க டன் 
ெதாடர் ைடய தவ க க்கு தண்டைன ெபற்ற 
வர்கைள அரசியல் ைகதிகளாகக் க வதற்கு 
அரசு தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வா  தீர்மானிப்பதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஊ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House the number of 
individuals who have become suspects and the 
number of individuals who have been punished in 
relation to offences under the Prevention of 
Terrorism Act, as a result of their involvement in 
terrorist activities of the LTTE, separately? 

(b) Will he table separately, the names, the nature of 
the offences committed, the prison and the number 
of the cell where he/she is currently detained, 
separately as per each prisoner? 

(c) Will he also inform this House the number of 
LTTE suspects and prisoners who have been 
enlarged on bail and released within the period 
from January, 2015 to 20th  October, 2015? 

(d) Will he also table the name, the court which 
enlarged him/her on bail or released him/her, the 
prison camp and the date of release, with respect 
to each individual separately? 

(e) Will he further inform this House - 

 (i) whether the Government has taken a 
decision to treat the individuals punished 
for offences related to terrorist activities by 
the LTTE as political prisoners; and 

 (ii) if so, the grounds on which such a decision 
has been taken? 

(f) If not, why? 
 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I table* the Answer for Question No. 2.  

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) Number  of convicts                                   -    34 

 Number  of suspects/ not convicts                -   136 

 Appellants                                                    -     10 

(b) Details are given in Annex 1. I table* Annex 1. 

(c)    Number  of convicts released                           -    19 

 Number  of suspects/ not convicted,  

 granted bail or released     -    67 

 Number sent for rehabilitation to  

 Commissioner General of                                   

 Rehabilitation Bureau                  -         42 

(d)         Details are given in Annex 2. I table* Annex 2. 
 

        _______________________________ 
* පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
* ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(e)           (i)    There is no category as "political prisoners". 

              (ii)     In the circumstances mentioned above that there is no 
category called "political prisoners", that is not 
relevant.  

(f)          Not relevant.  
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4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා(සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Hadunnetti) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) වර්ෂ 2011 සිට 2014 අවසන් භාගය දක්වා කාලය තුළ 
යාපනෙය් ෙලොරි රථ හිමියන්ෙගන්, ෙද්ශපාලන බලපෑම් 
මත "මෙහේෂ්වරී පදනම"නම් සංවිධානයක් විසින් 
ෛදනිකව මුදල් එකතු කරන ලද බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එක් ගමන් වාරයක් සඳහා රු.300.00ක මුදලක් 
ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙලොරි හිමියන්ෙග් සංගමෙය් බලවත් අකමැත්ත 
මත, ෛදනිකව මුදල් එකතු කළ මෙහේෂ්වරී පදනම 
කියාත්මක වූෙය් කව ර ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් 
අධිකාරි බලයක් යටෙත්ද;  

 (iii) මෙහේෂ්වරී පදනම ෛනතික ආයතනයක්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  රිසිට් පත් නිකුත් කරමින් වර්ෂ 2010 - 2014 
කාලය තුළ ෙලොරි රථ වලින් ෛදනිකව එකතු 
කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) මෙහේෂ්වරී පදනම යම් රාජ්ය ආයතනයක් විසින් 
අධීක්ෂණය කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එමඟින් ෙලොරි රථ හිමියන්ට සලසා ඇති සහනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ෙමෙසේ නිල වශෙයන් කප්පම් ලබා ගැනීමට 
එෙරහිව යාපනය ෙලොරි රථ හිමියන්ෙග් සංගමය 
විසින් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට කරන 
ලද පැමිණිල්ෙල් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

    (ii)  අනීතික අයුරින් එකතු කරන ලද මුදල් අදාළ ෙලොරි 
හිමියන්ට ආපසු ලබාදීමට  මැදිහත් වන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2014ஆம் ஆண் ன் 
பிற்பகுதி வைரயான காலத்தில் யாழ்ப்பாண ெலாறி 
உாிைமயாளர்களிடமி ந்  அரசியல் அ த்தத்தின் 

ேபாில் "மேகஸ்வாி மன்றம்" எனப்ப ம் 
அைமப்பினால் நாளாந்தம் பணம் ேசகாிக்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேபாக்குவரத்  தடைவ ஒன் க்காக  300.00 
பாய் ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ெலாறி உாிைமயாளர்கள் சங்கத்தின் க ைம  
யான அதி ப்திக்கு மத்தியி ம் நாளாந்தம் 
பணம் ேசகாித்த மேகஸ்வாி மன்றம் எந்த 
அரசியல்வாதியின் அதிகாரத் டன் 
ெசயற்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) மேகஸ்வாி மன்றம் சட்டாீதியானெதா  
நி வனமா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா?  

(இ) (i) 2010 - 2014 காலப்பகுதியில் பற் ச்சீட்  
வழங்கி ெலாறிகளி ந்  நாளாந்தம் ேசகாித்த 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மேகஸ்வாி மன்றம் ஏேத ம் அரச 
நி வனெமான்றினால் ேமற்பார்ைவ 
ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) அத டாக ெலாறி உாிைமயாளர்க க்கு 
கிைடத்த ச ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) இவ்வா  உத்திேயாக ர்வமாக கப்பம் 
ெபற் க்ெகாண்டைமக்கு எதிராக யாழ்ப்பாண 
ெலாறி உாிைமயாளர்கள் சங்கம் நிதிசார் குற்றப் 

லனாய் ப் பிாிவில் ெசய்யப்பட் ள்ள 
ைறப்பாட் ன் தற்ேபாைதய நிைலைம 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) சட்டவிேராதமான ைறயில் ேசகாிக்கப்பட்ட 
பணத்ைத சம்பந்தப்பட்ட ெலாறி 
உாிைமயாளர்க க்கு மீளப் ெபற் க்ெகா க்க 
இைடயீ  ெசய்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Is he aware that money was collected daily from 
the owners of lorries in Jaffna during the period 
from the year 2011 to the end of the year 2014, by 
an organization called “Maheshwari Foundation” 
on political influences? 

(b) Will he state - 

 (i) whether an amount of Rs. 300 has been 
collected for one journey; 

 (ii) under the authoritative power of which 
politician has this “Maheshwari 
Foundation”, which obtained daily 
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collections from the lorry owners amidst 
their serious discontentment, functioned; 
and 

 (iii) whether the “Maheshwari Foundation” is a 
legally established institution? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money which has been 
collected daily from the lorries by issuing 
receipts during the years 2010 to 2014; 

 (ii) whether the “Maheshwari Foundation” was 
supervised by a particular public institution; 
and 

 (iii) the relief provided by the said institution to 
the owners of lorries? 

(d) Will he also inform this House - 

 (i) the present state of affairs regarding the 
complaint that was lodged at the FCID by 
the Lorry Owners' Association of Jaffna 
against ransoms which were officially 
obtained; and 

 (ii) whether interventions will be made to return 
the money which had been illegally 
collected from the lorry owners? 

(e) If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  ඔව්. මෙහේෂ්වරී පදනම 2011 අංක 27 දරන පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතින් සංස්ථාගත කර ඇත. 

(ඇ) (i)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) (i)  විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී 

 (ii)  විමර්ශනෙයන් අනාවරණය වන කරුණු අනුව ඉදිරි කියා 
මාර්ග ගනු ලැෙබ්. 

(ඉ)  පැන ෙනොනඟී. 

සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් 
සභාපති : දීමනා  

சுகததாச ேதசிய விைளயாட் த் ெதாகுதி 
அதிகாரசைபயின் தவிசாளர்: ெகா ப்பன கள்  

CHAIRMAN OF SUGATHADASA NATIONAL SPORTS COMPLEX 
AUTHORITY: ALLOWANCES 
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6. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගම ෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage ) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට 
2015.01.30න් පසු පත් කළ සභාපතිවරයා විසින් 
පසුගිය මාස 10 තුළ ලබාගත්, මාසික වැටුප/
ඉන්ධන හා දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) තමන්ට හිමි වැටුප/ඉන්ධන හා දීමනාවන්ට 
අමතරව සභාපතිවරයා විසින් යම් මුදලක්/
දීමනාවක් ලබාෙගන ඇත්නම්, ඒවා නැවත අයකර 
ගන්ෙන්ද;  

 (iii) 2015.01.30 සිට 2015.10.30 දක්වා වන කාලය 
තුළ උත්සව සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වැයකර 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சுகததாச ேதசிய விைளயாட் த் ெதாகுதி 
அதிகாரசைபக்கு 2015.01.30ஆம் திகதிக்குப் 
பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட தவிசாளரால் கடந்த 10 
மாத காலப்பகுதியில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மாதாந்த சம்பளம்/ எாிெபா ள் மற் ம் 
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) தமக்கு உாித்தான சம்பளம்/ எாிெபா ள் மற் ம் 
ெகா ப்பன க க்கு ேமலதிகமாக தவிசாளரால் 
ஏேத ம் பணம் / ெகா ப்பன  ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அைவ மீள 
அறவிடப்ப மா; 

 (iii) 2015.01.30 தல் 2015.10.30 வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள் ைவபவங்க க்காக ெசல 
விடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the monthly salary/fuel and 
other allowances received during the past 
10 months by the Chairman of the 
Sugathadasa National Sports Complex 
Authority, who was appointed to that post 
after  30.01.2015; 

2489 2490 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති   මහතා] 
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 (ii) whether the amount of money/ allowance 
that has been received by the aforesaid 
Chairman, if any, in addition to the salary/ 
fuel and other allowances that he is entitled 
to, will be recovered; and 

 (iii) the amount of money that has been spent on 
ceremonies by the aforesaid Authority 
during the period from 30.01.2015 to 
30.10.2015? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  සුගතදාස අධිකාරිෙය් සභාපති ධුරයට පත්වීම් ලැබූ 
2015.01.30 දින සිට 2015.11.30 දින දක්වා ෙසේවය කරන 
ලද කාලය තුළ ලබා ගත් මාසික වැටුප් හා ඉන්ධන ඇමුණුම 
01*හි ද දුරකථන හා ඒ සමාන වියදම් ඇමුණුම 02*හි ද  
දක්වා ඇත. 

 (ii)  ඔව්. තමන්ට හිමි වැටුපට අමතරව සභාපතිවරයා විසින් කිසිදු 
මුදලක් අමතරව ලබා ෙගන ෙනොමැති  නමුත්, ඔහුෙග් 
නිල රථය වන PD-9713 දරන කැබ් රථය ෙවනුෙවන් සහ 
සංචිත රථයක් වන KX-8202 දරන කාර් රථය ෙවනුෙවන් 
අතිෙර්ක ඉන්ධන ලබා ෙගන ඇත.(ඇමුණුම 03*) 

  එෙසේ ලබා ගත් අතිෙර්ක ඉන්ධන සඳහා වැය වූ මුදල හිටපු 
සභාපතිවරයා විසින් පියවා ඇති අතර, එහි විස්තර පහත 
දැක්ෙව්.  

  හිටපු සභාපතිවරයාෙගන් ලැබිය යුතු මුළු මුදල  
  160,056.00 
හිටපු සභාපතිවරයා විසින් ෙගවූ මුදල        92,581.00 

  හිටපු සභාපතිවරයාෙග් දීමනාෙවන් කරන ලද අඩු කිරීම-
2015 අෙගෝස්තු      62,475.00 

  හිටපු සභාපතිවරයාෙග් දීමනාෙවන් කරන ලද අඩු කිරීම-
2015 සැප්තැම්බර්      5,000.00 

  හිටපු සභාපතිවරයාෙගන් අය කර ගත් මුළු මුදල                                           
  160,056.00 

      (iii)   2015.01.30 දින සිට 2015.10.30 දින දක්වා ආයතනය විසින් 
පවත්වන ලද උත්සව සඳහා වැය කර ඇති මුදල පහත පරිදි 
ෙව්.  

  හදිසි අවශ්යතා සඳහා ලබා ගත් මුදල් 

  ගරු අමාත්යතුමා සමඟ ෙබෝගම්බර කීඩාංගණයට යාම 
සඳහා          5,000.00 

  ගරු අමාත්යතුමා සමඟ අනුරාධපුර සංචාරය                               
 15,000.00 

  ගරු අමාත්යතුමා සහභාගී වු SIS/SOS විවෘත කිරීෙම් 
උත්සව ය        75,000.00 

  ගරු අමාත්යතුමා සහභාගී වූ SIS විවෘත කිරීෙම් උත්සවය             
    17,010.00
   112,010.00 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
      ————————————- 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Dullas Alahapperuma? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත්, රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ටත් බලපාන නිශ්චිත 
ෙකටි කාරණයක් පිළිබඳවයි මම ඔබතුමන්ෙගන් අහන්ෙන්. 
ඔබතුමා ෙම් රෙට් පධාන ජන මාධ්යයක් හිමි පවුලක 
සාමාජිකෙයක් විධියටත්, මම වෘත්තීය ජනමාධ්ය ෙව්දිෙයක් 
විධියටත් අපට විෙශේෂ අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් ගැන අහන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් මිත සෙහෝදර 
මාධ්යෙව්දීන් උෙද් ඉඳලා හැන්දෑ වනතුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී 
සිටිමින් වාර්තා කිරීෙම් කටයුතු කරනවා. ඒ අය පස් වරු 6.30, 
7.00 වන තුරු ෙලොකු කැප කිරීමක් කරනවා. හැබැයි, මෑතක 
ඉඳලා පධාන මාධ්ය කිහිපයක් දවෙසේ කිසිදු වාර්තාවක් පළ 
කරන්ෙන් නැති අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාට පරීක්ෂා 
කර බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අතුරු පශ්නයක් හැටියට ෙගෙනන්න. 

ෙම් ෙවලාෙව්- 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක තමයි.  ඔබතුමා ඒ ගැන බලන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සිදු වන සියලු කාරණා වෘත්තීය මාධ්යෙව්දීන් ඇවිල්ලා වාර්තා 
කරනවා නම්, එය පළ කිරීම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය පැහැදිලියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කරුණාකර, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ජනමාධ්ය අමාත්ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා 

සභාෙව් ඉන්න නිසා එතුමාට ඒ කරුණ ගැන පැහැදිලි කරන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කියන්ෙන්, හැම දාම හැම පවෘත්තියක්ම පළ කරන්ෙන් 

නැහැ කියන එකද?  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සමහර දවසට කිසිදු වාර්තාවක්- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ  ගැන දැනුම් දීමක් කර කථා කරමු.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නි ෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

උතුරු පළාත් සභාවට ෙවන් කළ මුදල් 
வட மாகாண சைபக்கான நிதி ஒ க்கீ கள் 

ALLOCATION OF FUNDS TO NOTHERN PROVINCIAL COUNCIL 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 23(2)ஆம் இலக்க 

நிைலயியற் கட்டைளயின்கீழ் வினா எ ப் வதற்கு 
அ மதியளித்த உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக க்கு 
அதிகாரப் பரவலாக்க டாக ஓர் அரசியல் தீர்  வழங்கப் 
பட ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில், 1987ஆம் ஆண்  ைல 29இல் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் 
பிரகாரம் இலங்ைகயின் அரசியலைமப் ச் சட்டத் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட தான் 13ஆவ  தி த்தச் சட்டமாகும். 
அதன் அ ப்பைடயில் தன் த ல் இலங்ைகயில் மாகாண 
சைபகள் ைறைம உ வாக்கப்பட்  மத்திய அரசுக்கும் 
மாகாண சைபக க்குமிைடயில் குறிப்பிட்டள  அதிகாரப் 
பரவலாக்கம் இடம்ெபற்ற .  

அழி  த்தத்ைத அன்ேற க்குக் ெகாண் வ ம் 
ேநாக்கி ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் அரசியல் அபிலாைசகைள 
நிைறேவற் ம் ஓர் ஆரம்பக்கட்ட ஏற்பாடாக ம் உ வாக்கப் 
பட்ட இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத அன்ைறய சூழ ல் 
நாம் ெகாள்ைகயளவில் மட் ேம வரேவற்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . ஆனா ம் அப்ேபாைதய வடக்கு - கிழக்கு மாகாண 
சைபயின் அரசியல் அதிகாரங்களில் அதிகூ ய பங்கு தமிழீழ 
வி தைலப் க க்கு வழங்கப்படவி ந்தெபா தி ம் 
அதைனப் றந்தள்ளிய தமிழீழ வி தைலப் கள் 1988ஆம் 
ஆண்  இடம்ெபற்ற வடக்கு - கிழக்கு மாகாண சைபத் 
ேதர்தைலப் றக்கணித்தனர்.  

அன்  வடக்கு - கிழக்கு மாகாண சைபத் ேதர்த ல் 
ேபாட் யிட்ட EPRLF, ENDLF இயக்கக் கூட்டைமப்  வடக்கு, 

கிழக்கு இைணந்த மாகாண சைபையக் ைகப்பற்றிய . 
1988ஆம் ஆண் ல் மக்கள் வழங்கிய அரசியல் அங்கீகாரத்ைத 
ஏற்  கூட்டாட்சி நடத்திய EPRLF, ENDLF ஆகிய கட்சிகள் 
அைதச் சாிவரப் பயன்ப த்தி வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
அரசியல் அபிலாைஷகைள ேநாக்கி ன்நகர்த்திச் ெசல்லத் 
தவறியைம யாவ ம் அறிந்தேத! ம றத்தில், அரசியல் 
ெதாைல ர ேநாக்கில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட இலங்ைக - 
இந்திய ஒப்பந்தத் க்கும் அதன் நைட ைறக்கும் எதிராக 
கு கிய அரசியல் ேநாக்கில் எ ந்த தைடகைள ம் நான் இங்கு 
ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். 

வடக்கு - கிழக்கு இைணந்த மாகாணம் 2006ஆம் ஆண்  
நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் லம்  வடக்ெகன் ம் கிழக்ெகன் ம் 
இ ேவ  மாகாணங்களாகத் தனித்தனியாகப் பிாிக்கப்பட்டன. 
இந்நிைலயி ம் இ ப்பைதப் பா காத் , எ ப்பைத 
எ த் க்ெகாண் , எதிர்ெகாள் ம் தைடகைளத் தாண்  நாம் 

ன்ேனறிச் ெசல்ேவாெமன்ற இலட்சிய நம்பிக்ைகேயா , 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் உ வாக்கப்பட்ட 
13ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக நைட ைறப் 
ப த் ம்ப  நாம் ெதாடர்ச்சியாக வ த்தி வந்தி க் 
கின்ேறாம். இதன் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாண சைபக்கு 
2008ஆம் ஆண் ல் ேதர்தல் நைடெபற்  அங்கு மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஓர் அரசியல் தைலைம மாகாண 
சைபையக் ைகப்பற்றி ஆட்சி ெச த்தத் ெதாடங்கிய .  

காலந்தாழ்த்தியாவ  2013ஆம் ஆண் ல் வடக்கு மாகாண 
சைபக்கு ேதர்தல் நடத்தப்ப ம் வைர அந்த மாகாண சைபயின் 
நி வாகம் மத்திய அரசுக்குக் கீேழேய ெசயற்பட்  வந்த . 
மத்திய அரசின் ேநர  நிர்வாகத்தின்கீழ் இயங்கிய வட 
மாகாண சைபக்கு 2009-2012ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 
ெப மள  நிதி ஒ க்கப்பட் , பல்ேவ  மக்கள் நலன்சார்ந்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் வட மாகாண சைபக்குாிய ஐந்  
அைமச்சுக்கள் ல ம் அைவசார்ந்த  திைணக்களங்களின் 

ல ம் நிைறேவற்றப்பட்  வந்தன. 2013ஆம் ஆண் வைர 
வட மாகாண சைபயில் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அரசியல் தைலைமெயான்  இல்லாதி ந்த நிைலயி ம், 
பிரதம ெசயலாளர் உள்ளிட்ட 5 அைமச்சுக்களின் 
ெசயலாளர்கள் மற் ம் வட மாகாணத்தின் அந்தந்த மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க்களின் இைணத் தைலைமக க்கு 
ஊடாக ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதியின் லம் அபிவி த்திப் 
பணிகைளச் சிறந்த ைறயில் ன்ென த்  வந்தைம 
யாவ ம் அறிந்த விடயமாகும். ஆனால், 2014, 2015 ஆகிய 
ஆண் களில் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட 
நிதிெயா க்கீ கள் நடப்  ஆண் களில் ைமயாக 
ெசலவழிக்கப்படாதி ப்பதற்கான காரணங்கள் எைவ 
என்பதைனக் கூற மா?  

வடக்கு அபிவி த்திக்கான விேசட திட்டத்தின் கீழான 180 
நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் ெமாத்தமாக 13,296.78 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்  தற்கட்ட அபிவி த்தித்திட்டங்கள் வட 
மாகாணத்தில் நைடெபற்றன. ேமற்ப  180 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் ஒ க்கப்பட்ட நிதியிைனவிட 2009  - 
2012ஆம் ஆண் வைர வட மாகாண சைபயின் விவசாய 
அைமச்சுக்கு 4,098.77 மில் யன் பா ம், கல்வி அைமச்சுக்கு 
1,972.48 மில் யன் பா ம், சுகாதார அைமச்சுக்கு 4,826.9 
மில் யன் பா ம், உட்கட் மான அைமச்சுக்கு 1,681.67 
மில் யன் பா ம், உள் ராட்சி அைமச்சுக்கு 4,443.62 
மில் யன் பா ம் ஒ க்கப்பட்ட . 2009ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் 2013ஆம் ஆண்  வைரயான இந்த ேவைலத் 
திட்டங்கள் யா ம் எவ்வா  குறித்த காலப்பகுதியில் நிதி 
ஒ க்கீ கள் தி ம்பிச் ெசல்லாமல் ர்த்தி ெசய்யப்பட்டன?  
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வட மாகாண சைபத் ேதர்தல் நைடெப வதற்கு ன் , 
2013ஆம் ஆண் ல் வட  மாகாணத்திற்கு நியதி அ ப்பைட 
யிலான நன்ெகாைட நிதிெயா க்கீ  - CBG - 195 மில் யன் 

பாய் ஆகும். அந்த நிதிெயா க்கீட் ல் வி விக்கப்பட்ட 
170.36 மில் யன் பாயி ந்  31.10.2013ஆம் திகதி வைர 
141.83 மில் யன் பாய் ெசலவழிக்கப்பட் ந்த . 
இதன்ப , சுமார் 84 சத த நிதி ெசலவழிக்கப்பட் ந்த . 
ஆனால், 2015ஆம் ஆண்  நியதி அ ப்பைடயிலான 
நன்ெகாைட நிதிெயா க்கீ  - CBG - நிதியில் 31.10.2015 
வைர சுமார் 36 சத தம் மட் ேம ெசலவழிக்கப்பட் ள்ளதாகப் 

ள்ளிவிபரங்கள் காட் கின்றன.  

2015ஆம் ஆண் ல் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட 
நியதி அ ப்பைடயிலான நன்ெகாைட நிதிெயா க்கீ  - CBG - 
எவ்வள  என்பதைன ம் வட மாகாண சைபயின் 5 
அைமச்சுக க்கும் அ  எவ்வா  பிாிக்கப்பட்ட  
என்பதைன ம் இதன் லம் ேமற்ெகாண்ட திட்டங்கள் 
எைவெயன்பதைன ம் கூற மா?  

2013ஆம் ஆண் ல் வட மாகாண சைபக்கு, மாகாணம் 
குறித்  ஒ க்கப்பட்ட அபிவி த்தி நன்ெகாைட நிதி - PSDG - 
1030 மில் யன் பாய்  ஆகும். அந்த நிதியில்  617.78 
மில் யன் பாய் வி விக்கப்பட்ட . 31.10.2013 வைரயான 
காலப்பகுதியில் 596.65 மில் யன் பாய்  நிதி ெசலவழிக்கப் 
பட் ந்த . இ  97 சத தமாகும். 2015ஆம் ஆண் ல் 
மாகாணம் குறித்  ஒ க்கப்பட்ட அபிவி த்தி நன்ெகாைட 
நிதியில் - PSDG - 31.10.2015 வைர 40 சத தம் மட் ேம 
ெசலவழிக்கப்பட் ள்ள . 2015ஆம் ஆண் ல் வட மாகாண 
சைபக்கு மாகாணம் குறித்  ஒ க்கப்பட்ட நிதி - PSDG - 
எவ்வள  என்பதைன ம் வட மாகாண சைபயின் அைமச்சு 
க க்கு அ  எவ்வா  பிாிக்கப்பட்ட  என்பதைன ம் 
இதன் லம் ேமற்ெகாண்ட திட்டங்கள் எைவெயன்பதைன ம் 
கூற மா?  

இதன் லம் வட மாகாண சைபயில் மக்களால் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட அரசியல் தைலைமெயான்  அைமவதற்கு 

ன் , வட மாகாண சைப நிர்வாகம் சீரான ைறயில் 
நைடெபற்  வந்தைத இந்தப் ெப ேப கள் எ த் க் 
காட் கின்றன. வட மாகாண சைபயில் மக்களால் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட அரசியல் தைலைம ஒன்  அைமவதற்கு 

ன்பி ந்த அேத அதிகாரத் தரப்பினராகிய அைமச்சுக்களின் 
ெசயலாளர்க ம் திைணக்களத் தைலவர்க ேம ெப ம்பா ம் 
இன் ம் உள்ளனர். ஆகேவ, 2013ஆம் ஆண்  வைர சீராக 
இயங்கிய வட மாகாண சைப தற்ேபா  விைனத்திறனற்  
இ ப்பதற்குாிய காரணம், அங்கி க்கின்ற மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அரசியல் தைலைமதான் என்ப  
இதன் லம் லனாகின்ற . இ  ெதாடர்பாக வட மாகாண 
சைபயின் பிரதம ெசயலாளர் உள்ளிட்ட 5 அைமச்சுக்களின் 
ெசயலாளர்க ம் வட மாகாண சைபயின் மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அரசியல் தைலைமக்கு ஒத்திைசவாகப் 
பணிகைள ேமற்ெகாண் , நிதிெயா க்கீட்ைடச் ெசலவழிப் 
பதில் தடங்கல்கள் உள்ளனவா?  

வட மாகாண சைபயின் கீ ள்ள அைமச்சுக்கள் மற் ம் 
திைணக்களங்க க்கு மத்திய அைமச்சினால் ேநர யாக 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட் , மாகாண அைமச்சினால் 
ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப கின்ற 2015ஆம் ஆண் க்கான 
திட்டங்கள் பல இன்  த்தப்படாமல் இ ப்பதைனக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . மத்திய கல்வி அைமச்சினால் 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட்  மாகாணக் கல்வி அைமச்சினால் 
ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப கின்ற திட்டங்க க்கான 2015ஆம் 

ஆண் க்குாிய நிதிெயா க்கீ  எவ்வள ? அத்தைகய 
திட்டங்கள் எைவ? அவற்றில் எந்ெதந்தத் திட்டங்கள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளன? இந்நிைலயில், ெசலவழிக்கப்படாமல் 
இ க்கும் ெப மள  நிதி தி ம்பிச் ெசல் மா? என்ற 
ஐயப்பா  ேதான்றி ள்ள .  

இேதேபால், ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட ெப மள  நிதிைய 
அந்த ஆண் க்குள் ெசலவழிக்காமேல, 2014ஆம் ஆண் ல் 
ெசலவழிக்கப்பட்டதாகக் காட் விட் , அதைன 2015ஆம் 
ஆண் ேலேய ெசலவழித்ததாக ம் அறியவ கின்ற . 
2014ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் அந்த ஆண் ற்குள் 
ெசலவழிக்கப்படாமல் இ ந்த எஞ்சிய நிதி எவ்வள ? 
2014ஆம் ஆண் ேல ெசலவழிக்கப்பட்டதாகக் காட் , 
2015ஆம் ஆண் ற்ெகன வர  ைவக்கப்பட்ட நிதி எவ்வள ? 
இந்த நிதிக்கான திட்டங்கள் எைவ? 

வட மாகாணம் இலங்ைகயின் மற்ைறய மாகாணங்கைளப் 
ேபான்ற ஒ  மாகாணம் அல்ல. அ  ஆட்சியாளர்களால் 
1987ஆம் ஆண்  வைர காலாகாலமாகப் றக்கணிக்கப்பட்  
வந்த ஒ  மாகாணம். அத் டன் 2009ஆம் ஆண் வைர த்த 
அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த மாகாணம் 
அதிகளவான ேதைவகைளக் ெகாண்ட ஒ  மாகாணமாகக் 
காணப்ப கிற .  இந்த நிைலயில் மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
வட மாகாணத்திற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நிதி ெசலவழிக்கப் 
படாமல் இ ப்பதற்கான காரணங்கைள ஆராய ேவண் ய 
ேதைவப்பா ள்ள .   

2015ஆம் ஆண்  நிைறவைட ம் நிைலயில் வட மாகாண 
அபிவி த்திக்ெகன வழங்கப்பட்ட நிதிெயா க்கீ கைளச் 
சாியான ைறயில் வட மாகாண மக்களி ைடய 
நலன்சார்ந்  ெசலவழிக்க வட மாகாண சைப தவறிவிட்ட . 
"ஆ நைர மாற்ற ேவண் ம்; பிரதம ெசயலாளைர மாற்ற 
ேவண் ம். அப்ப  மாற்றினால் மட் ேம வட மாகாணத்தில் 
அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்ளலாம்" என்ற குற்றச் 
சாட் க்கைள ன்ைவத்த வட மாகாண சைப 
ஆட்சியாளர்கள், இந்த இரண்  ேகாாிக்ைகக ம் 
நிைறேவற்றப்பட் ச் சுமார் பத்  மாதங்கள் கடந்த 
நிைலயி ம் தம  விைனத்திறனற்ற நிர்வாகம் காரணமாக 
வட மாகாண சைபயிைன அர்த்தமற்றதாக்கிவிட்டார்கள்.  

அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கும் அரச சுற் நி பங்க க்கு 
ரணான அரசியல் நியமனங்க க்கும் ஊழல் ெசயற்பா  

க க்கும் ெவற் ேவட் ப் பிேரரைணகைள நிைறேவற்  
வதற்கும் ேநரத்ைத அதிகளவில் ெசலவழிக்கின்ற வட மாகாண 
சைப ஆட்சியாளர்கள், சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதியிைனப் 
ேபாாினால் ந வைடந்தி க்கின்ற தமிழ் மக்களி ைடய 
நலன்சார்ந்த அபிவி த்திச் ெசயற்பா க க்குப் பயன்ப த் 
தாமல் வழைமேபால் அ  தி ம்பிச் ெசல்வதற்கு 
வழிேகா யி க்கின்றார்கள். 

ெசாகுசு வாகனங்கள், ெசாகுசு வதிவிடங்கள், ெசாகுசு 
வசதிகள் ஆகியவற்றிற்கு நிதி லங்கைளப் பயன்ப த்தித் 
தம  தனிப்பட்ட ஆடம்பர வாழ்க்ைகைய ேம ம் 
ெசாகுசாக்குவதில் வட மாகாண சைப ஆட்சியாளர்க க்கு 
இ க்கின்ற ஆர்வம், மக்க க்குத் ேதைவயான அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள அ லாக்குவதில் ளியளேவ ம் இல்ைல 
ெயன்ப  இந்த நிதி ெசலவழிப்பின்ைம லம் நன்கு 

லப்ப கின்ற . "ஆடத் ெதாியாதவன் கூடம் 
ேகாணெலன்றானாம்" என்ற பழெமாழிக்ேகற்றவா  வட 
மாகாண சைபயான  விைனத் திறனற்ற ஆட்சியாளர்களின் 
ைககளில் ேபாய்விட்டெதன்ப  லப்ப கின்ற . இ  
இப்ப யி க்க 2016ஆம் ஆண் ற்கான வர  ெசல த் 

2495 2496 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

திட்டத்ைதத் தயாாிக்கும் யற்சியில் வட மாகாண சைப 
தற்சமயம் ஈ பட் க்ெகாண்  வ கின்ற . 2015ஆம் 
ஆண் ற்கான நிதிையேய ெசலவழிக்கத் திராணி யற்ற வட 
மாகாண சைப என்ன அ ப்பைடயில் 2016ஆம் ஆண் ற்கான 
வர -ெசல த் திட்டத்ைதத் தயாாிக்கின்ற ?   

2015ஆம் ஆண் ல் ெசலவழிக்கப்படாத நிதியிைன மத்திய 
அரசாங்கம் மீளப்ெபறக்கூ ய வாய்ப்பி க்கின்றதா? 2016ஆம் 
ஆண் ல் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்ப கின்ற 
நிதிெயா க்கீட்  விபரங்கள் எைவ?   

மரந ைக என் ம் கண்காட்சி என் ம் திறப்  விழாக்கள் 
என் ம் வட மாகாண சைபயின் எல்லா அைமச்சுக்களி ம் 
ெப மள  நிதி விரயமாக்கப்பட்  வ கின்ற . ெகாண்டாட் 
டங்களி ம் ைவபவங்களி ம் ெப மள  நாட்கைளக் 
கழித் க்ெகாண் , மாைல மாியாைதக க்கு வசப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட வட 
மாகாண சைப அரசியல் தைலைம, ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள வட மாகாண மக்க க்குாிய வாழ்வாதார வசதிகைள 
ேமம்ப த் ம் பணிகளில் தன  கவனத்திைனச் ெச த்  
வதாக எந்தவிதமான பதி மில்ைல.  

இ  ெதாடர்பான என  ேகள்விக க்கான விைடகைள 
வழங்குமா  பிரதம ம் ெகாள்ைகத் திட்டமிடல் அைமச்ச  
மாகிய மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைள இந்த 
அைவயிேல ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 23(2)  ස්ථාවර නිෙයෝග 

යටෙත් අසන ලද එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා අගාමාත්යතුමා 
සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මා කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
තිවිධ හමුදා නිලධාරින්ට විශාම වැටුප් 
ෙගවීම : ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය 

ப்பைட அதிகாாிக க்கான ஓய் தியக் 
ெகா ப்பன : அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசானின் கூற்  
PAYMENT OF PENSION TO OFFICERS OF ARMED 
FORCES : STATEMENT BY CHIEF GOVERNMENT 

WHIP 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අනුර 

කුමාර දිසානායක මහතා විසින් 2015.12.01 වන දින ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු. 

1.  (අ)  2009.05.19 යුද්ධය අවසන් වූ දිනය වන විට සහ ඊට පසු 
වසර 22ක ෙසේවයක් අවසන් කර විශාම ගන්නා ලද 
නිලධාරින්ට සහ ෙසබළුන්ට සියයට 85ක උපරිම විශාම 
වැටුපක් ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇත. යුද්ධය අවසන් වූ 
දිනය වන විට විශාම ෙගොස ්සිටි වසර පහක කියාන්විත 
ෙසේවා කාලයක් ෙනොමැති අයට ෙමම වරපසාදය අහිමි වී 
ඇත. ඒ අනුව රාජකාරින්හි නියුතුවූවන් 10,600කට පමණ 
ෙමම වරපසාදය අහිමි වී ඇත. එනම්, යුද හමුදාෙව් 
6,975ක්, නාවික හමුදාෙව් 748ක්, ගුවන් හමුදාෙව් 2,877ක්. 

(ආ)  යුද්ධය සඳහා සකීයව දායක වී කියාන්විත පෙද්ශයකදී 
තුවාල ලබා දුබලතාවට පත්වීෙමන් කියාන්විත 
පෙද්ශවලින් බැහැරව ෙසේවය කර කියාන්විත ෙසේවා 
කාලය වසර පහක් ෙනොමැති අයට, පභූ ආරක්ෂක ෙසේවා 
හා සුවිෙශේෂ රාජකාරිවල නියුතු අයට, බුද්ධි අංශ 
රාජකාරිවල නියුතු අයට, ෙරෝහල් තුළ පතිකාර කිරීෙම්දී 
අවශ්ය ෙසේවා සැපයූ යුද හමුදා ෛවද්ය බලකායට අයත් 
ෙහද ෙහදියන්ට සහ කියාන්විත පෙද්ශ නම් කරන ලද 
1983.09.16 දිනට ෙපර විශාම ගිය අයටද ෙමම වරපසාදය 
අහිමි වී ඇත. 

(ඇ)  තවද, රාජ්ය විෙරෝධින් විසින් 1971 සහ 1988, 1989 වර්ෂ 
තුළ දිවයින පුරා කියාත්මක කරන ලද රාජ්ය විෙරෝධි 
කැරලි මැඩලීම සඳහා දායක වී තුවාල ලබා දුබලතාවට පත් 
වී තව දුරටත් රාජකාරි ඉටු කිරීමට ෙනොහැකිව වසර 22ක 
ෙසේවෙයන් පසු විශාම ගැන්වූ අයටද ෙමම වරපසාදය අහිමි 
වී ඇත. 

(ඈ) තිවිධ හමුදා සැපයුම් ඒකක සාමාජිකයින්ටද කියාන්විත 
ෙසේවා කාලය වසර පහක් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් ඉහත 
පතිලාභය අහිමි ෙව්. උදාහරණ ෙලස ආහාර පාන සැපයීම 
කරන ලද, යුද උපකරණ සැපයීම කරන ලද, යන්ත සූත 
අලුත්වැඩියා කරන ලද, වැටුප් සහ අනිකුත් පාලන කටයුතු 
කරන ලද අයටද ෙමම වරපසාදය අහිමි වී ඇත.  

(ඉ)  කියාන්විත අඩාල කිරීමට, පභූවරුන්ට, මහ ජනතාවට සහ 
වැදගත් සථ්ානවලට ෙබෝම්බ පහාර එල්ල කිරීමට සැලසුම් 
සකස ්කරන තසත්වාදින් අල්ලා ගැනීමට මධ්යම කඳුකරය, 
බසන්ාහිර පළාත, දකුණු පළාත සහ අනිකුත් බාහිර 
පෙද්ශවල රාජකාරි ඉටු කළ බුද්ධි බලකාෙය් අයටද, ශී 
ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකායට අයත් නිලධාරිනියන්ට 
සහ කාන්තා ෙසබළියන්හටද ෙමම වරපසාදය අහිමි වී 
ඇත. 

 (ඊ) නියමුවන් රහිත ගුවන්යානා ෙමෙහයුම්වලට දායක වූ 
ෙසේවා පුද්ගලයන් තසත්වාදී ගුවන් පහාර ව්යර්ථ කිරීම 
සඳහා සථ්ාපිත කරන ලද ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතීන් 
(ෙර්ඩාර් බල ගණ) සහ ගුවන් ආරක්ෂක සථ්ානවල සහ 
නිරීක්ෂණ මධ්යසථ්ානවල ෙසේවය කරන ලද ෙසේවා 
පුද්ගලයන්ටද  ෙමම වරපසාදය අහිමි වී ඇත.  

2. එබැවින් ඉහත අයවලුන් අෙන්යෝන්ය වශෙයන් යුද්ධයට දායක වු 
අතර, යුද වාතාවරණය තිබූ කාල වකවානුව තුළදී තම උපරිම 
දායකත්වය ලබාදීෙමන් හා කැපවීෙමන් ෙසේවාවන් ඉටු කළ 
බැවින් ඔවුන්ටද සියයට 85ක උපරිම විශාම වැටුප් හිමිකම 
ලබාදීම සලකා බැලීම සුදුසු බව හැ ෙඟ්. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

2497 2498 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කරන කරුණ 

ගැන ගරු සභානායකතුමා විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට යමක් 
කියනවා නම් මා අගය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට දණ්ඩ නීති 
සංගහය සංෙශෝධනය කිරීමට පනත් ෙකටුම්පතක් සහ අපරාධ නඩු 
විධිවිධාන සංගහය සංෙශෝධනය කිරීමට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන 
ඒමට අදහස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම දණ්ඩ නීති සංගහය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 2 ෙවනි වගන්තිෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

“ 291ඇ. භාෂිත, ලිඛිත ෙහෝ කියවීමට අදහස් කරනු ලැබූ වචනෙයන්, ෙහෝ 
සංඥාවලින්, ෙහෝ දැකිය හැකි නිරූපණවලින්, ෙහෝ අන්යාකාරෙයන්, ජන 
ෙකොටස් අතර ෙහෝ ෙවනස් පන්තිවල තැනැත්තන් අතර ෙහෝ ෙවනස් 
වාර්ගික ෙහෝ ආගමික කණ්ඩායම් අතර, දරුණු කියා ෙහෝ ආගමික, 
වාර්ගික ෙහෝ ජාතික අසමගිය ෙහෝ, අසන්ෙතෝෂය ෙහෝ, සතුරු බව ඇති 
කරන ෙහෝ තැත් කරන, නැතෙහොත් ඊට ෙපොළඹවන ෙහෝ තැත් කරන 
යමකුට, අවුරුදු ෙදකක් දක්වා කාලයකට ෙදයාකාරෙයන් එක් ආකාරයක 
බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් දඬුවම් කරනු ලැබිය යුතු ය.” 

ෙම් වන විට සිවිල් සංවිධාන 22ක් සහ විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනා පාෙහේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් 
කර ගන්නා ෙලස රජයට කියලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉල්ලා අස් කර ගන්නවාද නැද්ද කියන එක තමයි මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ගරු සභානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමා මට දැනුම් දුන්නා, ජනවාරි 

මාසෙය් 08ෙවනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ දිනට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ.We will not be taking up those Bills on 8th January. 
Most probably, we will not have Sittings on that day .   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
So, you  will  make a statement on the 8th of January? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Anyway, those Bills will not be  taken up on that day.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉල්ලා අස් කර ගැනීමක් කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ගැන අපි ඉදිරිෙය්දී තීරණයක් ගන්නවා. නමුත් ජනවාරි 

මාසෙය් 08ෙවනි දා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කිව්ෙව් ජනවාරි 08ෙවනි දාට ඒ පිළිබඳව වාර්තා 

කරනවා කියලා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් විමසුවා. එතුමා 

මට කිව්වා ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැයි කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දාට ඒ පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන් නැති බව පකාශ කරනවා. 
 

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  ] පගතිය: 
ෙදසැම්බර් 16] 

[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය[ 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 16] 
[ மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress:16th December] 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
 

159 වන ශීර්ෂය.- සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික 
කටයුතු අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 76,900,000 

  
தைலப்  159.- சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ 

சமய அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 76,900,000 

  
HEAD 159.- MINISTER OF TOURISM DEVELOPMENT AND 

CHRISTIAN RELIGIOUS AFFAIRS  
  

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 76,900,000 

 
101 වන ශීර්ෂය.- බුද්ධ ශාසන අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 147,450,000 

 

தைலப்  101.-  த்த சாசன அைமச்சர் 
 

        நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 147,450,000 

 

HEAD 101.- MINISTER OF BUDDHA SASANA  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 147,450,000 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

108 වන ශීර්ෂය.-  තැපැල්, තැපැල්  ෙසේවා  හා මුසල්ිම් ආගමික 
කටයුතු අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 115,450,000 
 

தைலப்  108. - அஞ்சல், அஞ்சல் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 115,450,000 

 

HEAD 108.- MINISTER OF  POSTS, POSTAL SERVICES AND 
MUSLIM RELIGIOUS AFFAIRS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 115,450,000 

 
165 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 88,920,000 

 

தைலப்  165.- ேதசிய நல் ணக்க மற் ம் ஒ ைமப்பாட்  
அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 88,920,000  
 

HEAD 165.- MINISTER OF NATIONAL INTEGRATION AND 
RECONCILIATION   

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 88,920,000 

 
161 වන ශීර්ෂය. - තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 124,650,000 
  

தைலப்  161.- வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சர் 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 124,650,000 
  

HEAD 161.- MINISTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
WILDLIFE  

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 124,650,000 
 

106 වන ශීර්ෂය. - ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 115,100,000 

  
தைலப்  106.- அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 115,100,000 
  

HEAD 106.- MINISTER OF DISASTER  MANAGEMENT 
 

 Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 115,100,000 

197 වන ශීර්ෂය.- නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  4 ,190,335,000 

 

தைலப்  197.- திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 4,190,335,000 

 
HEAD 197.-  MINISTER OF SKILLS DEVELOPMENT AND 

VOCATIONAL TRAINING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 4,190,335,000 

 

196 වන ශීර්ෂය.- විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  154 , 500,000 

 
தைலப்  196.- விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 154,500,000 

 
HEAD 196.-  MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY &  

RESEARCH 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 154,500,000 

 
157 වන ශීර්ෂය. - ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 354,355,000 

  
தைலப்  157.- ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சர்   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 354,355,000 

  
HEAD 157.- MINISTER OF NATIONAL DIALOGUE  

 

 Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 354,355,000 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විෙශේෂ කාරක සභා වාර්තාව - සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 159 හා 
203, බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 101 හා 201, 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය 
වැය ශීර්ෂ අංක 108, 202 හා 308, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
පතිසංධාන අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 165, තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවී අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 161, 284, 294 හා 322, 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 106 හා 304, 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ 
අංක 197 හා 215, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය 
වැය ශීර්ෂ අංක 196, ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය වැය ශීර්ෂ 
අංක 157 හා 236 සලකා බැලීම ෙපර වරු 10.00 සිට පස ්වරු 
6.30 දක්වා.   

 
The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran to move the Cut, 

please. 
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[ .ப. 10.18] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்தில்  
இன்ைறய தினம் விவாதிக்க எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
அைமச்சுக்கள், அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் 
மற் ம் நி வனங்க க்குாிய 159, 203, 101, 201, 108, 202, 
308, 165, 161, 284, 294, 322, 106, 304, 197, 215, 196, 157, 
236 ஆகிய இலக்கங்க ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின் 
கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  
மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம் என 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.   
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් අමාත්යාංශ 17 සාකච්ඡා කළ කමිටුෙව් මමත් 

සාමාජිකෙයක්, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් අමාත්යාංශ 17 පිළිබඳව 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සියලුම 
කමිටු සාමාජිකයන්ෙග් අනුමැතිෙයන් ෙතොරව තමයි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් කියන එක සටහන් කර ෙගනයි, අපි ගරු සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. ගරු 

සභානායකතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් තිබිලා 

තිෙබනවා. අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සභාෙව් ඉන්නවා, ඒ ගැන කියන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඊෙය් ෙම් පිළිබඳව ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා 

විස්තරයක් කළා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

විනාඩි 20ක විතර සම්පූර්ණ පකාශයක් කළා. [බාධා කිරීමක්] අපිට 
ඒවා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අද දවසම තිෙබනවාෙන්; we 
have the whole day for the Discussion. So, we can discuss it.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් 

සභාපතිත්වෙයන් යුතුව අපි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තමයි 
අවසාන තීරණය අරෙගන ඒ වාර්තාව බාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Gnanamuthu Srineshan, you may start the 

Discussion. 

 
[ .ப. 10.20] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, உங்க க்கு வணக்கத்ைதத் 

ெதாிவித் க்ெகாண்  இன்ைறய விவாதத்ைத ஆரம்பிக்க 
விைழகின்ேறன். தலாவதாக, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
ேதசிய கலந் ைரயாடல் பற்றிய க்கியமான தைலப்பின்கீழ் 
ஆரம்பித் , அதன் பின்னர் ஏைனய விடயங்க க்குள் ெசல்ல 
எண் கின்ேறன். பல் ன ச கம் வா கின்ற ஒ  நாட் ல் 
ேதசிய ஒ ைமப்பா  என்ப  மிக க்கியமான ஓர் 
எண்ணக்க வாகும். இந்தத் ேதசிய ஒ ைமப்பா  என்ப  
கலந் ைரயாடல்களால், உதட்டளவில் உதிர்க்கின்ற வார்த்ைத 
களால் உ வாகிவிட யா . நாங்கள் மனச்சாட்சிேயா , 
இதயசுத்திேயா  ேபசுகின்றேபா தான் எங்களால் இந்த 
நாட் ல் ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம்.  

நாங்கள் ஒேர ேதசத்தவர்கள் என்ற வைகயில், இந்த 
நாட் ல் சகல ம் சமத் வமாக, சம உாிைமகேளா  
வாழ ம். ேவற் ைமயில் ஒற் ைம காண்ப  என்ப  மிக 

க்கியமான ஒ  விடயமாகும். நாங்கள் இன, மத, ெமாழி, நிற, 
வர்க்க, பால், பிரேதச ேவ பா கைள மறந்  எல்ேலா ம் 
ஒேர ேதசத்தவர், ஒேர நாட்டவர் என்  வா கின்றேபா  
எம  அபிவி த்திக்கான அ த்தளம் பலமாக இடப்ப  
கின்ற . நாங்கள் எம  நாட் ல் இன ஒ ைமப்பாட்ைட 
ஏற்ப த்தேவண் ம் என்  சிந்திக்கின்ற அந்தச் சிந்தைன 
உயர்வான ; ேபாற்றத்தக்க . ஆனால், கடந்த காலங்களில் 
இன ஒ ைமப்பாட்ைட ஏற்ப த் வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் 
எங்க ைடய ெசயற்பா கள் அைமந்தி ந்ததா? என்கின்ற 
ேகள்விைய நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் நமக்குள் ேகட் க் 
ெகாள்ளேவண் யி க்கின்ற .  

அபிவி த்தியைடந்த நா கைள எ த் க்ெகாண்டால், 
அைவ த ல் ேதசிய ஒ ைமப்பா , ேதசிய ஐக்கியம், இன 
ெசளஜன்யம் ேபான்ற விடயங்கைளக் கட் ெய ப்பிக் 
ெகாண் தான் அபிவி த்தி என்ற பாைதயில் தங்க ைடய 
கால்கைள எ த் ைவக்கின்றன. இதற்கு நான் ஏற்ெகனேவ 
இச்சைபயில் கூறிய ஒ  விடயத்ைத மீண் ம் இங்ேக 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். தன  91ஆம் வயதில் 
மரணமைடந்த, 31 ஆண் கள் சிங்கப் ைர ஆட்சிெசய்த லீ 
குவான்  அவர்கள், தான் த ல் ேதசிய ஐக்கியத்ைத ம் 
ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ம் கட் ெய ப்பிய பின்னர்தான், 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்பியதாகக் குறிப்பிட்டார். அவர் 
தன  நாட் ல் இ க்கின்ற மக்கைள 'மலாயர்' என்ேறா, 'சீனர்' 
என்ேறா, 'இந்தியர்' என்ேறா ேவ ப த்தாமல், சகலைர ம் 
"சிங்கப் ர் பிரைஜகள்" என ேவற் ைமயில் ஒற் ைம 
காணக்கூ யதாக ஒன்றாக ேநாக்கி, த ல் ஐக்கியத்ைதக் 
கட் ெய ப்பிய பின்னர்தான் அபிவி த்திப் பணிையத் 
ெதாடர்ந்தார். எந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்தவ ம் ஜனாதிபதியாக 
வரலாம்; பிரதம மந்திாியாக வரலாம்; அைமச்சர்களாக வரலாம் 
என்ற விதத்தில் அங்கு ேதசிய ஐக்கியம் கட் ெய ப்பப் 
பட்டைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

இந்த இடத்தில் நான் இன் ம் ஒ  விடயத்ைத ம் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்தியாவின் சனத் 
ெதாைகைய எ த் க்ெகாண்டால், அதில் ஏறத்தாழ 83 

தத் க்கும் அதிகமானவர்கள் இந் க்களாக இ க்கின் 
றார்கள்.  

அங்கு 1.8 தமானவர்கள்தான் சீக்கியர்களாக இ க் 
கிறார்கள். அவ்வா  மிகக் குைறவான சனத்ெதாைகயினராக 
அவர்கள் இ ந்தேபா ம், மன்ேமாகன் சிங் என்ற சீக்கிய 
இனத்தவைர, அவ ைடய ஆற்றல், திறைம என்பவற் க்காக 
ஒன் க்கு ேமற்பட்ட தடைவகள் அந்த நாட் ன் பிரதம 
மந்திாியாகத் ேதர்ந்ெத த்தார்கள். ஏெனன்றால், அவ்வாறான 
திறைம மிக்கவர்க க்கு வழிகைளத் திறந் வி வதன் 

லமாக அதன் பயைன  நாட் க்குப் ெபற் க்ெகா த்  அந்த 
நாட்ைட ஓர் அபிவி த்திப் பாைதயில் ெகாண் ெசல்கின்ற ஒ  
ெபாறி ைற அங்கு காணப்ப கின்ற . உண்ைமயில், சீக்கிய 
இனத்தவர்கள் ஒ  காலத்தில் பிாிவிைனக்காக, அதாவ  
கா ஸ்தான் என்ற ஒ  தனி அரைசப் பைடப்பதற்காகப் 
ேபாரா யவர்கள். பிந்திரன் வாேல என்ற  தீவிரவாதி அந்தப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திச்ெசன்றார். அவர்கள  
ெபாற்ேகாயி ல்கூட ஆ தங்கைள ம் ெவ ம ந் கைள ம் 
குவித் ைவத்  அன்ைறய இந்திய அரசுக்ெகதிராகப் 
ேபாரா னார்கள். அந்தப் ேபாராட்டத்தின் விைளவாக 
அங்கி ந்த சீக்கியத் தீவிரவாதிகள் அழிக்கப்பட்டனர். அந்த 

த்தத் க்குக் காரணமாக இ ந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி, 
அவ ைடய மகன் ராஜீவ் காந்தி, அன்ைறய தளபதி ெஜனரல் 
ைவத்தியா ேபான்றவர்கைள ஒழித் க்கட் வதற்காகச் 
சீக்கியத் தீவிரவாதிகள் திட்டம் தீட் னார்கள். பிரதமர் இந்திரா 
காந்திைய ம் ெஜனரல் ைவத்தியாைவ ம் சீக்கியர்கேள 
ெகாைல ெசய்தார்கள். இ ந் ம், அவர்கள் அவற்ைற 
ெயல்லாம் மறந் விட்  மன்ேமாகன் சிங் அவர்கைள அந்த 
நாட் ன் பிரதம மந்திாியாக நியமித்  அவ ைடய ஆற்றைலப் 
பயன்ப த்தினார்கள். எனேவ, இந்தப் பாடங்கைள நாங்க ம் 
கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இன் ம் இந்த நாட் ல் இனவாதம், மதவாதம், ஜாதிவாதம், 
பிரேதசவாதம் என்ெறல்லாம் பல வாதங்கள் இடம்ெப வைத 
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் 
கடந்தகால வரலாற்ைற நாம் ஒ  தரம் தி ம்பிப் பார்க்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 1919ஆம் ஆண் ல் 
இலங்ைக ேதசிய காங்கிரஸ் உ வாக்கப்பட்டேபா  எங்கள் 
மத்தியில் இன ஒ ைமப்பா , இன ஐக்கியம் என்பன சீராக 
இ ந்தன. அந்த ேநரத்தில் நாங்கள் இனத்ைதப்பற்றிச் 
சிந்திக்கவில்ைல; மதத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்கவில்ைல; எம  
நாட் ன் சுதந்திரத்ைதப் பற்றிச் சிந்தித்தி ந்ேதாம். 
அந்தேவைளயில், ேசர். ெபான். அ ணாசலம் அவர்கைள, - 
அவ ைடய ேபரன் இங்கு இ க்கின்றார் - இன, மத ேபதம் 
பாராமல் இலங்ைக ேதசிய காங்கிர ன் தைலவராக சிங்கள 

சேகாதரர்கள், ஸ் ம் சேகாதரர்கள், தமிழ் சேகாதரர்கள் 
அைனவ ம் ேசர்ந்  ெதாி ெசய்தி ந்தார்கள். அவ ம் அந்தத் 
ெதாி க்கு ஏற்ற விதத்தில் விசுவாசமாக நடந் ெகாண்டார். 
அ த்ததாக, ப த்த இலங்ைகயைரத் ெதாி ெசய்வதற்கான 
ஒ  ேதர்த ன்ேபா  ேசர். ெபான் இராமநாதன் அவர்க ம் 
மார்க்கஸ் ெபர்னாண்ேடா அவர்க ம் ேபாட் யிட்டேபா  
அந்த ேவைளயி ம்  இனம், மதம் பார்க்காமல் ஆற்ற ள்ளவர் 
க க்கு இடம்ெகா க்க ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் 
சிங்கள மக்கள் ேசர். ெபான். இராமநாதன் அவர்க க்கு 
வாக்களித்  அவைரத் ெதாி ெசய்தி ந்தார்கள். ெவள்ைள 
யாின் ஆட்சியின்ேபா  எம  இன ஒ ைமப்பா , இன 
ெசௗஜன்யம், இன ஒற் ைம அந்தள க்கு இ ந்தி க்கின்ற .  

ஆனால், பிாித்தா ம் தந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி 
வில் யம் மனிங் ேதசாதிபதி அவர்கள் இனங்க க்கிைடயில் 

சைல ஏற்ப த் வதற்காக ேமல் மாகாணத்தில் சட்ட 
சைபக்கான ஒ  பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய்தார். 
அன் தான், அதாவ  1920ஆம் ஆண்  காலத்தில் 
சிங்களவர்க க்கும் தமிழர்க க்குமிைடயிலான அந்த இனப் 
பிரச்சிைனைய - இன ரண்பாட்ைட - இன கைல அவர் 
ஏற்ப த்திைவத்தார். இதைனத் தமிழ்த் தைலவர்க ம் 
சிங்களத் தைலவர்க ம் ஸ் ம் தைலவர்க ம் அறிவார்கள். 
ஆனால், அந்த இனப்பிரச்சிைன உ வாக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
அதைனத் தீர்த் ைவப்பதற்கான ெபாறி ைறகள், 
வழி ைறகள், ஒப்பந்தங்கள், உடன்ப க்ைககள் எைவ ம் 
இங்கு ெவற்றி ெபறவில்ைல. அன்ைறய தைலவர்கள் 

த்திசா ாியமான ைறயில் கு கிய இனவாதம், மதவாதம், 
அரசியல் லாபம் என்பவற்ைறக் கடந்  அன்  அந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த்தி ந்தால் எங்க ைடய இந்தத் ேதசம் 
இப்ெபா  அபிவி த்தியைடந்  வளங்ெகாழிக்கின்ற, 
ெதற்காசியாவிேல ஏைனய நா க க்கு நிகரான நாடாக 
நிமிர்ந்  நிற்பதற்கு வாய்ப்பி ந்தி க்கும். ஆனால், அந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைத யா ம் பயன்ப த்திக்ெகாள்ளவில்ைல.  

நாங்கள் கடந்த காலங்கைளப் பற்றிப் ேபசுவதில் 
அர்த்தமில்ைல. ஆனால், கடந்த காலத்தில் இந்த இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

யற்சிகள் யா ம் அரசியல் இலாபம் க தி அரசியல் 
தலீடாகப் பயன்ப த்தியதன் காரணமாக அைவ 

அைனத் ம் ெபாய்த் ப்ேபாயின; உடன்ப க்ைககள் 
ைகவிடப்பட்டன என்ப  வரலா . ஆனால், வரலா  
ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்க க்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்த . அவர், 168 
பாரா மன்ற ஆசனங்களில் 140 ஆசனங்கைளக் ைகப்பற்றி 
அசுரப் ெப ம்பான்ைமேயா  - 5/6 ெப ம்பான்ைமேயா  
ஆட்சிக்கு வந்தார். அதாவ  2/3 க்கும் அதிகமான 
ெப ம்பான்ைம அவ க்கு இ ந்த . அந்தப் ெப ம்பான்ைம 
ையப் பயன்ப த்தி இந்த இனப்பிரச்சிைனைய அவர் 
தீர்த்தி ந்தால் இன்  எம  நா  வளங்ெகாழிக்கும் ேதசமாக 
மாறியி க்கும்.  

அ த்த கட்டமாக, கடந்த காலத்தில் ஆட்சிெசய்த 
ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கும் 

வரலா  ஒ  சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்தி ந்த . அவ ம் தன  
ஆட்சியில் 2/3 ெப ம்பான்ைமையக் ெகாண் ந்தார்.  இந்த 

ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமையப் பயன்ப த்தி 
ேதசத்தின் ைரேயா ப்ேபான இனப் பிரச்சிைன ையத் 
தீர்த் ைவத்தி ந்தால் நிச்சயமாக அவர் வரலாற்  நாயகனாக 
இடம்பி த் க் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்  ஏற்பட் க்கும். 
ஆனால், அ ம் தவறவிடப்பட் க்கின்ற . அ த்த 
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கட்டமாக இப்ேபா  ஒ  நல்ல சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தி க்கின்ற . அதாவ  வரலாற்றில் இைணய யாத 
நிைலயில் காணப்பட்ட க்கியமான இரண்  ேதசியக் 
கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி 
ஆகியன ஒன்றிைணந்  ஒ  ேதசிய அரசாங்கத்ைத 
அைமத்தி க் கின்றன. இந்தத் ேதசிய அரசாங்கமான  எம  
இனப் பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவத்தால் வரலாற்றில் மிக ம் 
பாராட்டக்கூ ய, பல் ன ச கத்ைத அரவைணத்  ஆட்சி 
ெசய்த, இன ஒ ைமப்பாட் க்கு - இன ஐக்கியத் க்கு 
வழிேகா ய அரசாக ம் அதன் தைலவர்கள் ச கத் 
தைலவர்களாக ம் ேபாற்றப்படக்கூ ய எப்ேபா ம் மறக்கப் 
பட யாத ஒ  வரலா  உ வாகும்.  

நா  சுதந்திரமைடந்  நாங்கள்  67 ஆண் கைளக் 
கடந்தி க்கின்ேறாம். இந்த 67 ஆண் கள் கடந்ததன் 
பின்ன ம் தப்  நடந்த பாைதகளில் மீண் ம் மீண் ம் பயணிக் 
காமல், தவ கைள மீண் ம் மீண் ம் ெசய்யாமல், ப ப்பிைன 
கைள உதாசீனம் ெசய்யாமல் சாியான சிந்தைனேயா , 
சாியான ேநாக்கத்ேதா , சாியான இலக்ேகா  நாங்கள் 
பயணிக்க ேவண் ள்ள .  இன்ைறய இந்த நல்லாட்சிக்கு 
வித்திட்டவர்களில் வணக்கத் க்குாிய ேசாபித ேதரர் 
அவர்க ம் க்கியமான ஒ வர் என்ப  உண்ைமயில் 
உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த மண்ணில் ேசாபித ேதரர் 
அவர்கள் இறந்தேபா  சி பான்ைம இனங்கேள கண்ணீர் 
வ த்தன. ஏெனன்றால் நன்ைமையச் ெசய்கின்றவர்கைள, 
நல்லவற்ைற விைதக்கின்றவர்கைள, நல்ல விடயங்கைளக் 
ைகயாள்கின்றவர்கைளச் சி பான்ைம இனத்தவர்கள் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றார்கள். அந்த வாிைசயில் இன்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் ெகளரவ 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இந்த  
நாட் ல் நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் வதற்காக உைழத்  
வ கின்றார்கள். ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க ம் இந்தப் பணியில் 
ஈ பட் க்ெகாண் ப்பதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். 
வணக்கத் க்குாிய ேசாபித ேதரர் அவர்கள் மைறந்   
விட்டா ம் இன்  அவ க்காகக் கண்ணீர் வ க்கக்கூ ய 
நிைலயில் எங்களின் சி பான்ைம இனம் இ ந்தி க்கின்ற . 
ஏெனன்றால் அவர் சி பான்ைம இனத்ைதப் பற்றிச் 
சிந்தித்தவர். அந்த வழி - அந்தப் பாைத அைடபட்  
விடக்கூடா . ஆகேவ, இந்த இ  பிரதான கட்சிகளின் 
தைலவர்க ம் ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைடக் கட் ெய ப் கின்ற 
மிக க்கியமான ஒ  விடயமாகக் க தி இந்த இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். இ  தீர்த்  
ைவக்கப்ப மாகவி ந்தால் நாட் ன் அபிவி த்தியான , மிகத் 

ாிதமாக ன்ேனற்றப் பாைதயில் ெசல்கின்ற வாய்ப்  
ஏற்ப ம். குறிப்பாக எங்கள் நாட்ைடவிட்  அகன்  ெசன்ற 

த்திஜீவிகள் அைனவ ம் நாட் க்குள் ெகாண் வரப்பட்  
அவர்களின் த்திசா ாியமான ேசைவகைள இந்நாட் க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

இன்  ெவளிநாட்டவர்கள் எங்கைளத் தந்திேராபாயமான 
ைறயில் வழிநடத் கின்றார்கள். குறிப்பாகச் ெசான்னால், 

எங்கள் நாட் ல் த்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டால் அவர்க க்கு ஓர் 
ஆ தச் சந்ைத கிைடத் வி ம். அேதேநரம் இன்  ஆ தத் 
தரகர்க ம் இ க்கின்றார்கள். அவர்களில்  அரசியல்வாதி 
க ம் இ க்கின்றார்கள். இன்  நாட் ல் த்தம் நடந்தால் 
ஆ தங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்வதன் லமாக அவர்கள் 
தங்களின் ெசாந்த வசதிகைள அதிகாித் க்ெகாள்வார்கள். 
அந்த வைகயில் எம  நாட்ைட ஆ தச் சந்ைதயாக்க 

ைனகின்ற ெவளிநாட்டவர்கள், ஆ தத் தரகர்களாக 
இ க்கின்ற சுயநல அரசியல்வாதிகள் ேபான்றவர்கள்தாம் 

நம  நாட் ல் த்தத்ைத வி ம் கின்றார்கள். இன் ம் 
ெசால்வதாக இ ந்தால் ெவளிநாட்டவர்கள் த்திசா ாியமாகச் 
ெசயற்ப கின்ற ஒ  பாங்கு காணப்ப கின்ற . அதாவ , 
எம  த்திஜீவிகைளச் சுரண்  எ ப்பதற்கு அவர்கள் 

யல்கின்றார்கள். ஒ  நாட் ல் ெகாந்தளிப்  நிைல - குழப்ப 
நிைல காணப்ப மாக இ ந்தால்  அந்நாட் ன் த்திஜீவிகள் 
எல்ேலா ம் அந்நாட்ைடவிட் க் கடந்  ெசன்  அந்நிய 
ேதசங்க க்கு -  ேமற்குல நா க க்குச் ெசல்கின்ற வாய்ப்  
ஏற்ப ம். எம  நாட்ைடப் ெபா த்த வைரயில், இலவசக் 
கல்வி லமாக நாங்கள் உ வாக்கிய ைள வளங்கள் அந்நிய 
நா க க்கு லவளங்களாகப் ேபாகக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  
உண் . உதாரணமாக ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய ஆைரயம்பதிையச் ேசர்ந்த 
சதானந்தம் என்  ெசால்லப்ப கின்ற ஒ  விஞ்ஞானி 
நாசாவில் ஓர் ஆய்வாளராக இ க்கின்றார். அவாின் ம மகன் 
வள் வன் என்பவ ம் அங்கு ஓர் ஆய்வாளராக இ க்கின்றார். 
இலங்ைகயில் இவர்கைளப்ேபான்  பல த்திஜீவிகள் 
இ க்கின்றார்கள். அந்நிய ேதசத்தவர்கள் இந்த த்தத்ைதப் 
பயன்ப த்திேய எம  அறிைவ ம் - த்திைய ம் 
சுரண் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இன்  ேதசிய ஒ ைமப்பா  - ேதசிய ஐக்கியம் நிைலக்க 
ேவண் மாகவி ந்தால் எம  நா  இலவசக் கல்வி லமாக 
உ வாக்கி எ த்த எங்க ைடய ைள வளங்கள், ைள 
வளவாளர்கள் எம  நாட் க்கு வந் ேசர ேவண் ம். அவர்கள் 
சிங்களவர்களாக இ ந்தால் என்ன, தமிழர்களாக இ ந்தால் 
என்ன, ஸ் ம்களாக இ ந்தால் என்ன, அந்த ஒட் ெமாத்த 
வளங்கைள நாட் க்குக் ெகாண் வ வதன் லம்தான் எம  
நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப வாய்ப்  ஏற்ப ம். இைவ 
எல்லாவற் க்கும் அரசாங்கம் ஒேரெயா  காாியத்ைதச் 
ெசய்தாக ேவண் ம். அதாவ , இன ஒ ைமப்பாட்ைட, ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட்ைட, ேதசிய நல் ணக்கத்ைத, இன 
ெசளஜன்யத்ைத ஏற்ப த்தி ேவற் ைமயில் ஒற் ைம 
காண்கின்ற மாண் மிக்க பணிையச் ெசய்தாக ேவண் ம். இ  
க னமான பணியாக இ ந்தா ம்கூட இதைனச் 
ெசய்வதன் லம்தான் எம  நாட் ல் சாதைன பைடத்த அரசுத் 
தைலவர்களாக அவர்கள் இ க்க ம். 

ஐந்  அல்ல  ஆ  ஆண் க க்கு ஒ  தடைவ ேபாகப் 
பயிர் ெசய்வ ேபான்  அல்ல  ேவ  ெசயற்றி்ட்டங்கைளச் 
ெசய்வ ேபான்  இந்த ஆட்சிக் க மங்கள் மாறிக் 
ெகாண் க்குமாக இ ந்தால் நிச்சயமாக எங்க ைடய 
வரலா  ெதாடர்கைதயாகத்தான் அைம ம். அதாவ , 
நாங்கள் விட்ட தவ கைளேய விட் க்ெகாண் ப்பவர்களாக 
இ ப்பதற்கு வாய்ப்பி க்கி்ன்ற .  

ெநல்சன் மண்ேடலா அவர்கள் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் 
ேசர்ந்த க ப்பினத்தவராக இ ந்தா ம் 27 ஆண் கள் 
சிைறயில் அைடக்கப்பட் ந்தாெரன்ப  உங்க க்குத் 
ெதாி ம். சி பான்ைமயின ெவள்ைளயர்கள் அவைர அடக்கு 

ைற ஆட்சிக்குள் உட்ப த்தியி ந்தார்கள். அவர் வி தைல 
ெசய்யப்பட்டேபா  ெப ம்பான்ைமக் க ப்பினத்ைத 
ெவ க்கவில்ைல; பழிவாங்கவில்ைல. மாறாக, ஒேரெயா  
தடைவ - ஐந்  ஆண் கள் - மாத்திரம் ஜனாதிபதியாக 
இ ந் விட்  மற்றவர்க க்கு அந்த ஆசனத்ைதக் 
ெகா த் விட்  ெகளரவமாக ெவளிேயறிச் ெசன் விட்டார். 
பழிவாங்காத அவர  பண் , பதவிக்கு ஆைசப்படாத அந்தப் 
பண்  இன்  நாங்கள் எல்ேலா ம் அவைர எண்ணி 
பாராட்டக்கூ ய நிைலக்குக் ெகாண் ெசன்றி க்கிற . 
எனேவ, நல்லவர்களின் பாதச் சுவ கைள நாங்கள் பின்பற்ற 
ேவண் ம்.  
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ேகாஸ்லாவியாைவ எ த் க்ெகாண்டால், அந்த 
நாட் ன் தைலவராக மார்சல் ட்ேடா இ ந்தார். அவர் 

ேகாஸ்லாவியாைவ ஐக்கியமாக வளர்த்ெத த்தார். ஆனால், 
அதற்குப் பின்னர் வந்த மிேலாசவிக் என்பவர் இனப்பாகு 
பாட்ைட, இனத் ேவசத்ைத ஏற்ப த்தி ேசர்பிய ெப ம் 
பான்ைம இனத்ைத அைணத் க்ெகாண்  அங்கி க்கின்ற 
சி பான்ைம இனத்ைத ஒழித் க்கட் னார். இதனால் 
வரலாற்றில் அ வ ப்பான, இ ள் நிைறந்த ஒ  சூழைல 
உ வாக்கியவராக அவ ைடய ெபயர் காணப்ப கின்ற . 
இேதேபான் , மஹதீர் ஹம்மைத எ த் க்ெகாள் ங்கள்! 
மேலசியா நாட்ைடக் கட் ெய ப்பிய சிற்பியாக அவர் 
காணப்ப கின்றார். நீக்ேரா இனத் க்கு உயர் கல்வி உாிைம, 
பிரஜா உாிைம என்பவற்ைற  வழங்குவதில் ஆபிரஹாம் 

ங்கன் க்கியமான பங்ெக த் க் ெகாண்டார். எனேவ, 
நல்ல மனிதர்கள் - நல்ல தைலவர்கள் எங்க க்குக் காட் ய 
அந்தப் பாதச் சுவ களில் நாங்கள் நைடேபா ேவாமாக 
இ ந்தால் எம  நா  அபிவி த்தி அைடவதற்கும் நாட் ல் 
இன ஐக்கியத்ைத, ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்கும் எந்தத் தைடேயா, தடங்கேலா இ க்க யா . 
மாறாக மிேலாசவிக், ெபால்ெபாட், ஹிட்லர், ேசா னி 
ேபான்ற இ ள்ெநறியாளர்கள் வகுத் ைவத்த பாைதயில் 
நாங்கள் ெசல்ேவாமாக இ ந்தால் எம  நாட் ம் இ ள்தான் 
பட ம்! ஒளி படர்வதற்குாிய வாய்ப்  இ க்கா .  

உண்ைமயில் இந்த நாட் ல் சமத் வம், சம உாிைம, சம 
வாய்ப்  எல்ேலா க்கும் கிைடத்தி க்குமாக இ ந்தால் இங்கு 
தமிழரசுக் கட்சி உ வாக ேவண் ய அவசியம் இல்ைல; 

ஸ் ம் காங்கிரஸ் உ வாகேவண் ய அவசியம் இல்ைல; 
சிஹல உ மய உ வாகேவண் ய அவசியம் இல்ைல. ஒ  
ேதசியக் கட்சியின்கீழ் நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன்றாக 
இைணந்  எங்க ைடய நாட்ைடக் கட் ெய ப் கின்ற 

தற்பணியில் பங்குதாாிகளாக இ ப்பதற்கு வாய்ப் க் 
கிைடத்தி க்கும். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அரசியல் 
இலாபத் க்காக, அரசியல் வியாபாரத் க்காக, அரசியல் 
பிைழப் வாதத்திற்காக, அரசியல் உைழப் வாதத் க்காக 
நாங்கள் இனவாதத்ைதக் ைகயில் க்கிக்ெகாண்ேடாம். இந்த 
இனவாதத்ைதத் க்கிக்ெகாண்டதால் ஒவ்ெவா  இனத்த 
வ ம் ஏேதா ஒ  வைகயில் வி ம்பிேயா, வி ம்பாமேலா 
அதில்  சிக்கிக்ெகாண்டார்கள்.  

கடந்த காலத்தில் நல்ல இட சாாிகள் இ ந்தார்கள். 
மைறந்த ன்னாள் கலவாைன எம்.பீ.யான சரத் த்ெதட்  
ேவகம அவர்கள் ஒ  சிறந்த இட சாாியாக இ ந்தார். 

ன்னாள் ெசங்கடகல எம்.பீ.யாக ம் பிரதி அைமச்சராக ம் 
இ ந்த ெஷல்டன் ரணராஜா அவர்க ம் சிறந்த ஒ  மனிதர். 
இப்ப ப்பட்ட தைலவர்கைள நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்வதற்குத் 
தயாராக இ க்கிேறாம். இப்ப ப் பட்டவர்கள் இனப்பாகுபா  
காட்டவில்ைல. ஒேர பார்ைவயில் எல்ேலாைர ம் 
பார்த்தார்கள். ஒ  கண்ணில் சுண்ணாம்ைப ம் ம   கண்ணில் 
ெவண்ெணய்ைய ம் ைவத் ப் பார்க்கின்ற தன்ைம இல்லாமல் 
ெப ம்பான்ைம இனத்தவர்கைள ம் சி பான்ைம 
இனத்தவர்கைள ம் அரவைணத் ச் ெசல்கின்ற மனப்பாங்கு 
அவர்களிடம் காணப்பட்ட . கடந்த காலத்ைத மீண் ம் 
மீண் ம் அைசேபாட் ப் பார்ப்பதில் அர்த்தமில்ைலயாயி ம், 
எதிர்காலத்ைதத் சாியான திைசயில் ெகாண் ெசல்வதற்ேகற்ற 
விதத்தில் நாங்கள் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

ஏற்ெகனேவ நான் குறிப்பிட்ட ேபான்  டாக்டர் 
ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள் குறிப்பிட்ட க த்ைத 

மீண் ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். "ஒ  ெமாழிெயன்றால் 
இ  நா கள்; இ  ெமாழிகள் என்றால் ஒ  நா " என்  அவர் 
குறிப்பிட் ந்தார். எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள்  தனிச் சிங்கள அரசக ம ெமாழிச் சட்டத்ைதக் 
ெகாண் வந்தேபா  இதைன அவர் இ த் ைரத்தி ந்தார். 
அவர் இ த் ைரத்த அந்தச் ெசய்திைய அன்ைறய 
ஆ ந்தரப்பினர் உள்வாங்கியி ந்தால், எம  நாட் ல் 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் அழிவதற்கும் 89,000 க்கும் 
ேமற்பட்ட த்த விதைவகள் உ வாவதற்கும் பல்லாயிரக் 
கணக்கான அங்க னர்கள் உ வாவதற்கும் - அவர்கள்  
சிங்களவராக இ ந்தாெலன்ன, தமிழராக இ ந்தாெலன்ன, 

ஸ் ம்களாக இ ந்தாெலன்ன -  வழி ஏற்பட் க்கா . 
எம  நாட்ைட மற்றவர்கள் தவறான பார்ைவயில் 
பார்ப்பதற்கும் எம  உள்நாட் ப் பிரச்சிைன இன்  சர்வேதச 
மட்டத்தில் ேபசப்ப வதற்கும் சர்வேதச நா கள் எம  
பிரச்சிைனக்குள் தங்கள  க்ைக ைழப்பதற்கும் கடந்தகால 
அவசர அரசியல் ெசயற்பா கள்தான் காரணமாக 
அைமந்தி க் கின்றன.   

கடந்த 67 ஆண் களாக நாங்கள் பல்ேவ  ப ப்பிைன 
கைளப் ெபற்றி க்கின்ேறாம்; பல இன்னல்கைள அ பவித் 
தி க்கின்ேறாம்; ெப மதியான வளங்கைள இழந்தி க் 
கின்ேறாம். இவ்வாறான ஒ  நிைலயில் இந்தத் ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு எங்க ைடய 
சிேரஷ்ட தைலவர்களான ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் ேபான்ேறார் தங்க ைடய 
அர்ப்பணிப்பான ெசயற்பா கள் லம் இந்த இனப் 
பிரச்சிைனக்கு நியாயமான, நிதானமான, நிைலத்தி க்கக் 
கூ ய ஒ  தீர்ைவக் காண்பார்களாக இ ந்தால், இந்தத் 
ேதசத்தின் அபிவி த்தியில் மனேதா  பங்குெகாள்வதற்கு 
எங்க ைடய மக்க ம் நாங்க ம் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.   

ெபளத்த மதத்ைத மதிக்கின்றவன் நான். ெபளத்த மதம் 
ஒ ேபா ம் அழிைவச் ெசால்லவில்ைல. ேபார் ெவறியனாகக் 
காணப்பட்ட சாம்ராட் அேசாகன், க ங்கத்திற்ெகதிராகப் 
ேபார் ெசய்த பின்னர் அவைர ேநர்வழியில் ெகாண் வந்தவர் 
ஒ  ெபளத்த பிக்கு. அந்தப் பிக்குவின் உபேதசத்தின் 
காரணமாகப் ேபார் ெவறிைய விட் விட் த் தன் ைடய 

த்த வாைள றித்ெதறிந் விட் , ஒ  நல்ல வழிக்கு வந்  
அந்த நாட்ைட அஹிம்ைச ாீதியாக ஆட்சி ெசய்தவர் சாம்ராட் 
அேசாகன். அவர்தான் ெபளத்த மதத்ைத இலங்ைகக்குக் 
ெகாண் வ வதற்குத் தன  மகைள ம் மகைன ம், அதாவ  
சங்கமித்ைதைய ம் மஹிந்த ேதரைர ம், அ ப்பி 
ைவத்தி ந்தார். எனேவ, ேபார் ெவறிேயா  இ ந்த சாம்ராட் 
அேசாகைன நன்ெநறிக்குக் ெகாண் வந்த ெபளத்த மதத்ைதப் 
பின்பற் கின்ற தைலவர்கள் இந்த நாட் ேல எதிர்காலத்தில் 
ஓர் ஐக்கியமான நிைலைம உ வாகுவதற்கும் நீ த்  
நிைலத்  நிற்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும் 
திடசங்கற்பம் ெகாள்ளேவண் ம். உங்க ைடய சாியான 

ன்ென ப் க்க க்குச் சாியான, நியாயமான தீர் க க்கு, 
நியாயமான ேபச்சுவார்த்ைதக க்கு நாங்கள் உங்க க்கு 
என் ம் பலமளிப்பவர்களாக, பக்கபலமாக இ ப்ேபாெமன்ற 
ெசய்திைய இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள ெகாள்ைககைள உ வாக்குகின்றேபா  
ெமாழி ாீதியாக, மத ாீதியாக, இன ாீதியாக, சாதி ாீதியாக, 
பிரேதச ாீதியாக, வர்க்க ாீதியாக, பால் ாீதியாக மக்கைளப் 
பிள ப த்தாமல் அவர்கள் அைனவைர ம் அைணத் ச் 
ெசல்லக்கூ ய விதமாக அைவ இ க்க ேவண் ம். 
ஏற்ெகனேவ நான் இ  பற்றிக் கூறி ள்ேளன். அதாவ ,      
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83 தமான இந் க்கள் வாழ்கின்ற இந்தியா ஒ  மதச் 
சார்பற்ற ற்ேபாக்கான நாெடன்ற க த்  எ தப்பட் ள்ள . 
ஆனால், எம  நாட் ல் அப்ப யான வசனங்கள் ெபாறிக்கப் 
படவில்ைல. இங்கு அரச மதம் ெபளத்த மதெமன்  ெசால்லப் 
பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த விடயங்கைள நாங்கள் 
ம பாிசீலைன ெசய்யேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
எங்களிடம் ஆற்ற ள்ள பல தைலவர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய பணிகள் லம் எம  நாட்ைடச் சிறக்க 
ைவப்பதற்குப் ேபாதியள  சக்தி அவர்க க்கி க்கின்ற . 
ஆனால், க்கியமான பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படாமல், 

க்கியமான இன ஐக்கியம் ஏற்ப த்தப்படாமல், க்கியமான 
ேதசிய ஒ ைமப்பா , இன நல் ணக்கம் ஏற்ப த்தப்படாமல் 
நாங்கள் எ க்கின்ற யற்சிகள் ெவற்றியளிக்கா  
என்ப தான் கடந்தகால வரலா . எனேவ, இந்தச் சந்தர்ப் 
பத்ைத எல்லாத் தைலவர்க ம் சாியாகப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். அதாவ  எதிர்க்கட்சியாக இ ந்தாெலன்ன, 
ஆ ங்கட்சியாக இ ந்தாெலன்ன, இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்ைதப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம்.   

பிரதான ேதசிய கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் கடந்த காலங்களில் கீாி ம் 
பாம் ம்ேபால் இ ந்தி க்கின்றன. ஆனால், இன்  அைவ 
ஒேர பக்கத்தி க்கின்றன;  இரண் ம் ஒ  ேநர்ேகாட் ல் 
வந்தி க்கின்றன. எனேவ, இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்த்த  
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிெயன்  மற்றவர்கள் ெவ ப்பைட 
வதற்ேகா, பிரச்சிைனையத் தீர்த்த  ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் 
கட்சிெயன்  மற்றவர்கள் ெவ ப்பைடவதற்ேகா வாய்ப் 
பில்ைல. இரண்  கட்சிக ம் இைணந்  இந்தத் ேதசியப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவக்கலாம். இந்தப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த்  ைவக்கின்ற அந்தச் சாித்திர நாயகர்களாக ஐம்ப க்கு 
ஐம்ப  பங்குதாாிகளாக ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இ க்க வாய்ப்பி க்கின்ற . 
வரலாற்றில் இந்தச் சந்தர்ப்பம் தற்ேபா  உங்க க்குக் 
கிைடத்தி க்கின்ற . மக்கள் 2/3 ெப ம்பான்ைமையத் 
தந்தி க்கின்றார்கள். இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத இழந்தால் மீண்  
ெமா  தடைவ நீங்கள் இ பற்றிக் கவைலப்ப வதற்கு 
வாய்ப்பி க்கின்ற . ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
அம்ைமயார் அவர்கள், தான் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தாதைதயிட்  இப்ேபா  கவைலப்ப கின்றார் 
என்   நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், அவ க்கு 2/3 
ெப ம்பான்ைம இ க்கவில்ைல.  எனேவ, இந்த விடயத்தில் 
நீங்கள் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
இன் ம் சில விடயங்கைளத் ெதாட் ச் ெசல்ல 
நிைனக்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, தபால் ேசைவகள் ெதாடர்பில் சில 
விடயங்கைளக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். மட்டக் 
களப்  மாவட்டத்தில் கர யனா  ஒ  ேகந்திர க்கியத் வம் 
வாய்ந்த இடம். க்கியமான விவசாயப் பண்ைண 
அைமந் ள்ள இடம். அந்த இடத்தில் உள்ள தபால் அ வலகம் 
45 ஆண் க க்கு ேமலாக ஓர் அைறயில்தான் நடத்தப்பட்  
வ கின்ற . அந்தத் தபாலகத்ைதத் தர யர்த்த ேவண்  
ெமன்  கடந்த காலங்களில் வார்த்ைதகள் உதிர்க்கப்பட்டன. 
ஆனால், அைவ சாியான ெசயற்பா களாக அைமயவில்ைல. 
எனேவ, மட்டக்களப்பில் ப ைள தியி ள்ள கர யனா  
தபாலகத்ைதத் தர யர்த்த ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, மட்டக்களப்பில் மண் ைன ெதன்ேமற்குப் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ெகாக்கட் ச்ேசாைலயில் 
மட் ம் ஓர் உப தபாலகம் இ க்கின்ற . எத்தைனேயா 

கிேலாமீற்றர் ரத் க்கப்பா ந்  வ கின்ற வேயாதிபர்கள் 
அங்குதான் அவர்கள  தர்மச் சம்பளம் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற உதவித்ெதாைகையப் ெப கின்றார்கள். 
எனேவ, மாவ ம்மாாி என்ற இடத்தில் ஓர் உப 
தபாலகத்ைதத் திறப்பதற்கு ஆவனெசய் மா  உங்கைள நான் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சர் அவர்கள் ஒ  சிேரஷ்ட அைமச்சராக ம் மிக ம் 
ஆற்ற ள்ள அைமச்சராக ம் காணப்ப கின்றார்.   

அவாிடம் நான் உ க்கமான ஒ  ெசய்திையச் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , மட்டக்களப்பில் தாந்தாமைல, 
பன்ேசைன, பாவற்ெகா ச்ேசைன, பலாச்ேசாைல,  காக்காச்சி 
ெவட்ைட, திக்ேகாைட, ல் மைல, வாகைர, கட் றிப்  
ேபான்ற இடங்களில் யாைனகளின் அனர்த்தம் காரணமாக 
27க்கு ேமற்பட்டவர்கள் உயிாிழந்தி க்கிறார்கள்.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ෙම් මාස ෙදක තුළ මට තවම යන්න බැරි වුෙණ් දිස්තික්ක 

හතරකට පමණයි. මඩකළපුව, මන්නාරම දිස්තික්කවලට වර්ෂාව 
නිසා යන්න බැරි වුණා. ඒ හැර අම්පාර, තිකුණාමලය යන 
දිස්තික්කවලටත් යන්න බැරි වුණා.  

ජනවාරි මාසෙය් මඩකළපුව දිස්තික්කයට යෑමට මා අදහස් 
කරනවා. අපි වැඩ සටහනක් සකස් කරලා මන්තීවරුන්ටත් 
ආරාධනා කර තිෙබනවා. දැනට ඒ කම්බි ගැසිය යුතු මායිම් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. කම්බි ගැසීම සිදු කර ඒ ආරක්ෂක වැඩ 
පිළිෙවළ අපි කියාත්මක කරනවා.  

I will give you an assurance that we will be coming 
there in January. I will let you know the exact date, I 
cannot tell you now. I could not go to only four districts. I 
have visited other areas and worked out schemes and I 
will be implementing them. I will come and arrange 
electric fencing. Hon. Member, you must be knowing that 
the people in your area cut the electric fence also for 
fuelwood.  Elephants are also very shrewd, smart and 
they know how to trample the electric fence. We have 
started planting lime, hana, jute and palmyrah so as to 
create fences.  I took 250,000 palmyrah seeds from the 
Jaffna GA for that purpose. Also people’s committees 
have to come up in the area. Villagers must also take over 
the responsibility. So, we will work it out. I will give you 
that assurance. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Thank you very much for your assurance.   

உண்ைமயில் அந்தப் பகுதிகளில் யாைனகளின் 
அட்டகாசம் இடம்ெபற்றேபா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்க டன் ெதாடர் ெகாண்டதன் விைளவாக அங்கு மதம் 
பி த்த யாைனெயான்றிைனப் பி த்  அடர்ந்த காட் க்குள் 
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ெகாண் ெசன்  விட்டார்கள். அதற்காக அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஆனால், இன் ம் அந்த யாைனகளின் லமாக அனர்த்தங்கள் 
நைடெப கின்றன. அ பற்றி ஆராய்வதற்காக அைமச்சர் 
அவர்கள் மட்டக்களப் க்கு வ வதாக ஒ  ெசய்திையச் 
ெசால் யி க்கின்றார், எல்ைலகைள வைரயைற ெசய்வைதப் 
பற்றிச் ெசால் யி க்கின்றார்; சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம். 
உண்ைமயில் அந்த அனர்த்தங்கைளத் த ப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா  சில தவ க ம் 
ஏற்ப கின்றன. அைமச்சர் அவர்கள்  ெசான்ன  ேபான்  
மின்ேவ கைள அைவ அ த்  விட் ப்ேபாகின்ற சில 
ெசயற்பா க ம் நடந்தி க் கலாம். ஆனால், அந்த மக்களின் 
உயிர் என்ப  மிக ம் க்கியமான . அந்த யாைனகள் 
பலாின் உயிர்கைளக் கா ெகாண் க்கின்றன. எனேவ,  
நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஜனவாி மாதச் ெசயற் பாட் க்காக நான் 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, I will be staying in your area - 

Kumana, Batticaloa and Ampara - on the 29th and 30th 
because as you know, there is also a cattle problem, not 
only elephant problem, in those areas.   

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay, thank you. We have two problems; elephant 

problem and the cattle problem.    
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
You can also make suggestions. There are no pastures 

for elephants in national parks. So, you can tell us 
genuinely how many cattle you use for dairy purposes. 
This is the biggest problem. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Yes. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
There are 35,000 cattle in Maduru Oya area.  So, we 

have to decide on it and take some action.  You can tell us 
your recommendations when I come there on the 29th and 
30th.    

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  We will discuss and find a solution.  

எனேவ, ெபா ப் டன் சிந்திக்கும் விதத்தில் வனசீவ 
ராசிகள் அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் 
வழங்கிய பதி க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். அத் டன், 

உங்க ைடய வ ைகைய நாங்கள் ஆவ டன் எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம் என்பைத ம் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். 

அ த் , அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு ெதாடர்பான 
சில விடயங்கைள ம் குறிப்பிடேவண் யி க்கின்ற . எங்க  
ைடய பகுதிகளில் தைலக ம்கூட அட்டகாசம் பண்  
கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . அண்ைமயில் 
அம்பிளாந் ைறயில் ஆற்றங்கைரயில் நின்  வைலையக் 
க விக்ெகாண்  நின்றவைர  தைலெயான்  ஆற் க்குள் 
இ த்   அவ ைடய காைலக் க த் விட்டதனால் இப்ேபா  
அவர் ஒ  வல குைறந்தவராகக் காணப்ப கின்றார். 
அண்ைமயில் இன் ெமா  பத்திாிைகச் ெசய்தி ம் 
வந்தி ந்த ; ஒ வர் தன் ைடய மகனின் பிறந்த நாள் 
ெசல க்காக இறால் பி க்கச் ெசன்றேபா , தைல அவைரப் 
பி த் , அவாின் உட ன் ேமற்பகுதிையக் க த் க்ெகாண்  
ேபாய்விட்ட . அவாின் இ ப் க்குக் கீழ்ப்பட்ட பகுதிகள்தான் 
காணப்பட்டதாகச் ெசால்லப்பட்ட . எனேவ, ஜீவராசிகள்மீ  
நாங்கள் ஜீவகா ண்யம் காட் கின்ற அேதேவைள, 
எங்க ைடய மனித உயிர்கைள ம் பா காத் க் 
ெகாள்வதற்கு ஒ  மாற் த் திட்டத்ைதப் பற்றி ம் நாங்கள் 
சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, give me a list of the areas that you 

mentioned.  I will ask the officials to attend to that matter 
also. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  I will give you the details.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Srineshan, you have to wind up now. 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Give me two more minutes, Sir.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You were given five minutes extra.  But that time is 

almost over now.   
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
I will take only two more minutes, Sir.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then we will have to reduce that time from one of the 

Members of the TNA.  Go ahead.   
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த விடயங்கைளப் 

ெபா த்த அளவில், விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
பாடசாைலகளி ந்  அபிவி த்தி ெசய்வதற்குாிய ெசயற் 
பா கைள ன்ென க்குமா ம் ேதசிய கலந் ைர 
யாடல்களின்ேபா  மதம், ெமாழி சம்பந்தமான விடயங்களில் 
சகல மக்கைள ம் இைணத் ச் ெசல்வதற்குாிய ஆக்க 

ர்வமான ேவைலத்திட்டங்கைள ேமற்ெகாள் மா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, நான் இந்த உயாிய 
சைபயில் குறிப்பிட்ட ேகாாிக்ைககள் நிச்சயம் ப தமாக 
ேவண் ம் - ப க்கேவண் ம் என் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அதாவ , நாங்கள் ேபசுகின்ற ேபச்சுக்கள் 
"விழ க்கிைறத்த நீர்ேபால" இல்லாமல்  அ குறித்  நல்ல 
ெசயற்பா கள் இடம்ெபற ேவண் ம். ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ஆ ைம ள்ள தைலவர்களாக 
வி ந்  இந்தப் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண ேவண் ம்.  

இன்  சிைறயில் வா கின்ற இைளஞர்களின் நிைலைம 
பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். அவர்கைள வி தைல ெசய்வதன் 

லம், இனப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான ஒ  பச்ைசக் 
ெகா யிைன நீங்கள் க்கியி க்கின்றீர்கள் என்பைத நாங்கள் 
நம் வதற்கு வழிேயற்ப த்த ேவண் ம். பன்னீராயிரம் 
ைகதிகள் வி பட்ட நிைலயில் மற்ைறய ஏைனய ைகதி 
கைள ம் வி தைலெசய்  அவர்க ைடய உற்றார், உறவினர் 
மற் ம் கு ம்பத்தினர் சந்ேதாஷமைடயக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைலைய ஏற்ப த் ங்கள்! மீண் ம் வன் ைறக் 
கலாசாரம் உ வாகாத விதத்தில் உங்களின் பகுத்தறிவான 
ெசயற்பா கைள ன்ென ங்கள்! என்  ேகட் , வாய்ப் க்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
  
 

[පූ.භා. 10.51] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙයන් පිටත කමිටුවකදී සාකච්ඡා කර, ෙම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව එම කමිටුෙව් සභාපති මහින්ද 
සමරසිංහ මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිරිනමන්නට කැමැතියි. මමත් ඒ - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් කාර්ය මණ්ඩලයට විෙශේෂ 

ස්තුතියක් පිරිනමන්න ඕනෑ, අංග සම්පූර්ණ කමිටු වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. 

විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් කමය තුළ ෙමය පාෙයෝගික වැඩ 
පිළිෙවළක් හැටියට මා දකිනවා. අෙප් අගමැතිතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවක් අනුව 2008 වර්ෂෙය්දීයි ෙමවැනි කාරක සභාවක් 
ආරම්භ කෙළේ. ෙම් කාරක සභා සාකච්ඡාව සභා ගර්භෙය් 
තබන්ෙන් නැතිව, සියලු නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ෙගන සභා 
ගර්භෙයන් පිටත ශාලාවක පවත්වලා, ඒ ඒ අමාත්යාංශයට අදාළ 
විෂයය පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒවා ගැන පශ්න 
කිරීෙම් අවස්ථාවක් සියලු මන්තීවරුන්ට සලස්වා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් තුළ තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම 
පාෙයෝගිකයි. අමාත්යාංශ 17ක් පමණක් ෙමයට සීමා කිරීම ගැන 
මා කනගාටු වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, මීට වැඩි අමාත්යාංශ 
ගණනාවක් ෙම් කාරක සභා වැඩ පිළිෙවළට ෙයොමු කරනවා නම් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්න පුළුවන්. ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඇන 
ෙකොටා ගන්ෙන් නැතිව, කෑෙකෝ ගසන්ෙන් නැතිව, ඒ කමිටුෙව්දී 
ෙම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඒ ඇස්තෙම්න්තුවල 
තිෙබන අඩු පාඩු කථා බහ කර ෙගන, ඒවාෙය් තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය ගැන කථා කරලා, ඒවා සුදුසු පිළිෙවළට හැඩ 
ගැස්වීෙම් අවස්ථාවක් තමයි ඒ කාරක සභාෙව්   තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි වඩාත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 

ෙමොකද, අෙප් රජෙය් පරමාර්ථයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් කිරීම. ෙමවැනි කාරක සභාවක් තුළින් පාෙයෝගිකව ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රෙට් දියත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කළ හැකියි. ඇෙමරිකාෙව් ෙකෙරන්ෙන් ඒ විධියට. එවැනි 
අවස්ථාවලට ජනමාධ්යයත් සම්බන්ධ කළ යුතුයි. අවාසනාවට ඒ 
කාරක සභාව තිබුණු ෙවලාෙව් ජනමාධ්ය සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. 
ඒ අවස්ථාවට ජනමාධ්ය සම්බන්ධ වුණා නම් ෙහොඳයි කියන එක 
තමයි මෙග් කල්පනාව.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් විෂයයන් වන, සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ 
අවස්ථාෙව් අපට පුළුවන් වුණා, අපට තිබුණු බාධක කීපයක් 
ෙවනත් අමාත්යාංශවල නිලධාරින් ෙගන්වා ෙගන, සාකච්ඡා කරලා  
නිරාකරණය කර ගන්න. අපි ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ  ඒ පශ්න 
ගැන වාද විවාද කළාට එෙහම විසඳා ගන්න බැහැ. අපි ෙමතැන 
කෑෙකෝ ගහලා වාඩි ෙවන එක පමණයි කරන්ෙන්. ෙම් කාරක 
සභාෙව්දී එෙහම ෙනොෙවයි. කරන්න වුවමනා ෙද්, ලබා ගත යුතු 
ෙසේවා ආදී ඒ හැම ෙදයක්ම පාෙයෝගිකව  කරන්න අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා.  

අද සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත්  සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී ඇතැම් මැති ඇමතිවරු ෙයෝජනා කීපයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව මම ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒවා 
ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බවත් මා මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් අමාත්යාංශය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ තිබුණා. නමුත්, 
එවැනි අමාත්යාංශයක් තිබුණාද කියලා ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අමාත්යාංශය ෙවන ෙවන අමාත්යාංශ එක්ක ඈඳලා, ෙවන ෙවන 
අමාත්යාංශ යටෙත් තමයි තිබුෙණ්. ඒක නිසාම පසුගිය කාලෙය් 
ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව හරිහමන් වැඩ පිළිෙවළක්, මධ්ය කාලීන හා 
දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් තබා ගන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. පසුගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවැති මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ 
තමයි ෙවනම අමාත්යාංශයක් හැටියට, ෙවනම වැය ශීර්ෂයක් 
ඇතුව වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් අපට ලැබුෙණ්.  

මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් සුළු කාල 
සීමාව තුළ අෙප් සියලුම නිලධාරින්ෙග්ත්, සංචාරක මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ නිලධාරින්ෙග්ත් තිෙබන උද්ෙයෝගය හා 
උනන්දුව මත සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයක් ඇති කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන විට ලක්ෂ 
20ක පමණ සංචාරකෙයෝ  පිරිසක් ෙම් රටට  පැමිෙණයි   කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  අද එහි  වර්ධනයක් අපි දකිනවා. ෙම් 
වන ෙකොටත් ලක්ෂ 18ක පමණ සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණ ඇති 
බව වාර්තා වනවා. අවුරුද්ද අවසාන වන විට අනිවාර්යෙයන්ම එය 
වැඩි වන අතර, ඒක සියයට 18කට ආසන්න පගතියක් -වැඩි වීමක්
- හැටියට තමයි ගණන් බලලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ එක්කම සිද්ධ වන ෙදයක් තමයි, විෙද්ශ විනිමය විශාල 
පමාණයක් ෙම් මඟින් රටට උපදවා ගන්න පුළුවන් වීම. දැනට 
අෙප්ක්ෂා කරනවා, ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන ෙකොට ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළින් ෙඩොලර් බිලියන 3ක් ෙම් රෙට් භාණ්ඩාගාරයට 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. ඒ එක්කම, අෙප් 
ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන මිතශීලි විෙද්ශ පතිපත්තිය 
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම වර්ධනය වීමට ෙහේතුවක් වන බව මෙග් 
විශ්වාසයයි. විෙශේෂෙයන් අද අෙප් රට මානව හිමිකම් පිළිගන්නා, 
පජාතන්තවාදෙය් මූල ධර්ම අනුගමනය කරන රටක් ෙලස 
ජාත්යන්තරය පිළිගන්නවා. ෙම් ආදි කරුණු රාශියක් 
ෙහේතුෙකොටෙගන, අද ෙබොෙහෝ රටවල සිටින විෙද්ශිකයන් ෙම් 
රටට එන්න කල්පනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලැෙබන ආරංචි අනුවත් 
අපට ෙපෙනනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් මීටත් වඩා විශාල වර්ධනයක් 
ඇති ෙව්වි කියලා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා, ලබන 
අවුරුද්ද වන විට මීට වඩා තවත් මිලියනයක් පමණ සංචාරකයන් 
වැඩි කරගන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි කියලා. එවැනි තත්ත්වයක්  
දැන් ඇති ෙව්ෙගන එනවා.  ශී ලංකාව සංචාරකයන්ට සුදුසු 
ෙද්ශයක් කියලා දැන් වැඩි වශෙයන් පචාරය ෙවමින් තිබීම එයට 
ෙහේතුවයි.           

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
I read the programmes of the Ministry of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs for the 
Eastern Province: Trincomalee, Batticaloa et cetera. But, I 
do not see much towards the North. Are there any 
programmes for the promotion of tourism in the North? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Now, the present position is, at the moment all the 

Colombo hotels are full. You cannot get a room. So, the 
overflow will now come towards Trincomalee.  

The second is, we are now targeting the internal air 
transportation, which is very important in order to attract 
tourists to those areas. Maybe Trincomalee itself will be 
developed as another airport in order to get the flights that 
are bringing in tour groups. So, these are the things that 
we have to develop. Unfortunately, in the past, no such 

consideration was made. But, now it is in the pipeline and 
I can assure you that your areas will be patronized by 
more tourists in future than the number of tourists present 
at this moment.  
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
From Point Pedro to Dambakolapatuna, where 

Sangamitta Theri landed, is a tourism area now. But, the 
roads are blocked. So, you will have to take immediate 
steps to clear those roads.  So that the tourists can go 
from Nagadeepa to Dambakolapatuna and Point Pedro 
along the coastline road, which is very beautiful.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, I am very thankful to you for having 

pointed that out. We have to take some meaningful steps 
in order to provide easy accessibility to those areas. One 
such thing that we have in mind is to develop the internal 
air transportation, so that they can travel by air rather 
than getting blocked half way and wasting their time on 
the way. What you mentioned is very important and I 
appreciate your contribution.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have four more minutes.          

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක ෙන් වැෙඩ්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. මට 

හැෙරන්නවත් කාලය මදි ෙන්. Today my Ministry is also 
being discussed under the Select Committee on Budget 
Estimates.    මා ඒ කාරණා ගැනත් මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කියන්න ඕනෑ කරුණු රාශියක් 
තිබුණත්, ඒවා කියාගන්න ෙවලාවක් ෙනොමැති වීම ගැන කනගාටු 
ෙවනවා. අපට ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීෙම්දී බලපාන විශාල පශ්න 
රාශියක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. අපට ලැෙබන ආදායමත් 
ඊෙය් ෙපෙර්දා මුදල් අමාත්යාංශය ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා 
නිසා අඩුවීමක් සිදු ෙවනවා. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. TDL 
tax එක අෙහෝසි කිරීම, VAT වැඩි කිරීම කර තිෙබනවා. මත් පැන් 
අෙළවිය හා සම්බන්ධ ගාස්තු සහ බලපත ගාසත්ු ආදිය ෙදගුණ 
කර තිෙබනවා. තරු පෙහේ ෙහෝටලයක් තිෙබන ෙකනාටත්, තරු 
නැති ෙහෝටලයක ෙකනාටත් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් එකම 
පමාණයමයි. ෙම්ක කරන්න අමාරු ෙවනවා. ඒ නිසා මීට වඩා 
පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් මුදල් අමාත්යාංශය කියාත්මක කරාවි 
කියලා මම බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සෑම සංචාරක 
ෙහෝටලයක්ම, ආපනශාලාවක්ම ජූලි මාසයට පථමෙයන් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් එතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
මම දන්ෙන් නැහැ එය ෙකොෙතක් දුරට සාර්ථක ෙව්විද කියලා. ෙම් 
විධියට අය කරන බදු අඩු කෙළේ නැත්නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණ පිළිෙවළක් ඇති ෙනොකළා නම් ඒ කමය සාර්ථක ෙව්වි 
කියලා අපට හිතන්න අමාරුයි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශයත් මා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්.      

විෙශේෂෙයන්ම අපි කිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙම් වර්ෂෙය් ෙයොමු කරන්ෙන්,  කිස්තියානි 
ආගමික අධ්යාපන සහ ෙද්වස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම, කිස්තියානි 
ධර්මය, සංස්කෘතිෙය් වටිනාකම හා විශ්වාසය සමාජෙය් වැදගත් 
කාර්යයක් හැටියට පවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
සම්පාදනය කිරීම සඳහායි. ෙමවර කෙතෝලික සභාෙව් ජාතික 
උත්සවය ෙම් මාසෙය් 20වැනිදා අපි යාපනෙය් පවත්වනවා. මම ඒ 
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුම ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තමයි ඒ උත්සවය යාපනෙය්දී 
පවත්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කාදිනල්තුමාත් පැමිෙණනවා. ඒ එක්කම  
ෙකොළඹ මුල් කරෙගන මුළු නගරෙය්ම එවැනි උත්සව කිහිපයක් 
ෙමවර නත්තල ෙවනුෙවන් පවත්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් කිව යුතු ෙද්වල් නම් රාශියක් තිෙබනවා. 

අෙප් ෙම් වැය ශීර්ෂය සඳහා ෙවන් කළ මුදලත් ෙමවර අඩු 
කරලා තිෙබනවා. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් 
අපට බාධක එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් 
ඉල්ලීමක් කළා, අපට ෙම් ආදායම් මාර්ග නැති කරන්න එපා, 
පවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා ඒ ආදායම් මාර්ග වැඩි 
කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කටයුතුවලදී අෙප් රෙට් තිෙබන 
ගුණාත්මක භාවය ෙලෝකය පුරාම පචාරය කරන්න මුදල් අවශ්යයි. 
එෙහම කෙළොත් තමයි අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. තව අවුරුදු ෙදක තුනකින් සංචාරක ක්ෙෂේතය ෙම් රෙට් 
වැඩිම ආදායමක් ලබා ගන්නා ක්ෙෂේතයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 
මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. ඒ වාෙග්ම රැකියා පශ්නය විසඳීම 
සඳහා ඊළඟ අවුරුදු ෙදක තුන ඇතුළත අෙප් තරුණ තරුණියන් 
ෙවනුෙවන් අඩුම තරමින් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් රැකියා ලක්ෂ 5ක් බිහි 
කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් කියාත්මක කරෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පුහුණුවීෙම් කටයුතු ෙකොළඹ පමණක් 
ෙනොෙවයි රෙට් හැම තැනකම, හැම නගරයකම ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තරුණ 
තරුණියන් ෙවනුෙවන් අපි යාපනෙය්ත් පුහුණු මධ්යස්ථානයක් 
පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපට තිකුණාමලෙය්ත් පටන් ගන්න 
පුළුවන්; මඩකලපුෙව්ත් පටන් ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් මුළු 
රටටම පෙයෝජනය ලබාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට 
කියාත්මක කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිව යුතු ෙද් රාශියක් තිබුණත්, 
කථා කරන්නට ෙවලාව මදිවීම ගැන කනගාටු වනවා. ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. A.H.M. Fowzie. You 

have seven minutes.  
   

 

[11.04 a.m.] 
 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Deputy Chairman, seven minutes is not enough, 

because this is the Votes on my Ministry that are being 
discussed. You should have given me at least 25 minutes.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There are so many speakers in the list and each has 

been allotted seven minutes.  
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Maybe so. But, this is my Ministry. When the Votes 

of a particular Ministry are being discussed, the Minister 
concerned has to be given more time.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
There are nine Ministries to be discussed today.  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
At least, give me 12 minutes and I will table the rest 

of my speech, so that it could go into Hansard.   

Hon. Deputy Chairman, with the cessation of 
hostilities in Sri Lanka in 2009, there arose in the minds 
of all Sri Lankans, great hopes for a lasting peace and 
national harmony, after issues that had bedeviled this 
country for a considerable period of time. A golden 
opportunity has arisen for Sri Lanka to regain its glory 
that had been recently lost within the country and among 
the international community and to forge ahead as a fast-
growing nation in the world. Though some of the 
infrastructure built in the war-torn areas has helped 
material development, however very little has been done 
in healing the wounds of war or nurturing the minds of 
the affected civilians who hope for peace and 
reconciliation. This has been reportedly pointed out by 
local concerned groups and the international community. 
Even six years after the conclusion of the war, no serious 
efforts or activities have been initiated to win the hearts 
and minds of the Sri Lankan community as a whole.    

With the defeat of the LTTE in 2009, the armed 
conflict came to an end. However, the root causes of the 
conflict remain and have to be addressed in order to 
prevent the recurrence of the past in whatever form. 
Further, the war caused additional negative fallouts such 
as physical destruction of infrastructure, an amplification 
of socio-economic deprivation in the war-torn areas of the 
country. It also led to increased suspicion and resentment 
amongst the three main ethnic communities in the country 
and widened the gap in trust and understanding.   

Hon. Deputy Chairman, with the January 8th 
Revolution, there is renewed hope for peace and 
reconciliation under the leadership of His Excellency 
President Maithripala Sirisena and the Prime Minister 
Hon. Ranil Wickremesinghe. For example, Rev. 
Maduluwawe Sobitha Nayake Thero’s untimely recent 
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passing away rekindled these hopes. Pope Francis called 
for reconciliation during the visit to Sri Lanka 
immediately after the Presidential Election early this year. 
He referred to the “evil conflict” that tore open the 
country’s heart and called on all people in the area to 
work together for reconciliation, justice and peace. 
Leaders of all faiths have reaffirmed the need to realize 
these objectives. 

Sir, it is with this urgent need in mind, the present 
Government created a separate ministry called the 
"Ministry of National Integration and Reconciliation" 
under the leadership of the President himself. The vision 
of this Ministry is to build a strong integrated Sri Lankan 
community whilst respecting and nurturing the several 
value systems that are unique to various communities 
such as Sinhala, Tamil, Muslim, Malay and Burgher and 
the followers of religions such as Buddhism, Hinduism, 
Islam and Christianity. 

Sir, the Ministry of National Integration and 
Reconciliation is in its formative stage. Studies are 
underway to kick-start the following key functions: 

(1) Promotion of national integration and 
reconciliation and durable peace in the country; 

(2) Formation of a national policy for national 
integration and reconciliation; 

(3) Formulation of programmes and projects for the 
promotion of reconciliation and for creating 
national unity by building an inclusive society; 

(4) Monitoring and evaluation of relevant 
programmes and projects being implementation at 
field level; 

(5) Identification of constraints to national integration 
and taking corrective action based on discussions 
and consensuses with the relevant stakeholders;  

(6) Collaboration with Ministries, Departments and 
Institutions dealing with matters relating to 
reconciliation, peace-building resolution of inter-
ministerial and departmental issues if any;  

(7) Review various strategies that are being 
implemented, and are due to be implemented with 
regard to national integration and reconciliation, 
and intervene in settlement issues. 

(8) Intervene where necessary, in matters relating to 
implementation of recommendations of the 
Commission of Inquiry on Lessons Learnt and 
Reconciliation. 

(9) Advise Government authorities- 

 (a) on required policies and actions for 
reconciliation and building a lasting peace. 

 (b) on issues that may emerge in the process of 
peace building and reconciliation and  

 ( c) propose solutions for the issues. 

Sir, we recognize that there lies ahead of this nation a 
series of challenging tasks. Without national integration 
and reconciliation, this country cannot create a Sri 
Lankan identity to move forward in the world as a proud 
nation. We cannot integrate with respecting diversity. 
But, what is common in the areas of diversity needs to be 
identified as the foundation for integration, if national 
integration is to blossom out at its pinnacle. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Sir, you have given me only a few minutes. How can I 

speak on my Ministry in a few minutes' time?  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Only seven minutes have been allotted to you.  
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
It is very unfortunate. This is a very important 

Ministry and I believe that the TNA will object if no 
proper response is given to the country. So, please give 
me another five minutes. Shall I continue my speech?  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You may table it, Hon. Minister. Only seven minutes 

have been allotted to each Hon. Member.  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Then, I table* the rest of my speech.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க க்கு 7 நிமிடங்கள்தான் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
இ  க்கியமான ஒ  Ministry. இ  சம்பந்தமாகச் 

ெசால்வதற்கு எத்தைனேயா விடயங்கள் இ க்கின்றன.  
 
I am sorry. Anyway,   என் ைடய speech  ஐ table* 

பண் கிேறன்.           

Thank you, Sir.  
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සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
 

We cannot ask the affected people to think as “Sri Lankas” without 
healing their wounds.  

We cannot ask people to work towards a “Sri Lankan identity” when 
the very same people are denied their basic rights only because of 
their group identity.  

We cannot ask people to rally round the “national identity” or live as 
“one nation” so long as we treat them differently or serious mistrust 
among communities continues to be propagated in public discourse.  

To bring about a positive change, all the communities and ethnic 
groups  must be willing to make sacrifices, give into the common 
cause, rise above prejudices, and handle transparently issues of 
discrimination and other grievances. These are some of our 
challenges.  

It is a well-known fact that any policy or process without 
consultation with the very people who are at the receiving end, will 
not succeed! Therefore, we need to take every citizen of this country 
into confidence and initiate the process of policy-making on national 
integration and reconciliation. 

We have identified several groups of stakeholders and we propose to 
have a wider consultation and identify the impediments to national 
reconciliation and make recommendations to overcome them. 

We will have inputs form religious leaders, war-affected and the 
displaced, the NGOs and INGOs, the academic community, the 
business community, professionals, trade unions, security forces, 
media and independent opinion makers and other concerned parties. 

We will analyze the inputs and identify the gaps and impediments in 
promoting national integration and recommend policies and action 
plans to the government and relevant Ministries and departments 
taking also into consideration the recommendations of the LLRC. 

Hon. Speaker, our objectives cannot be achieved without the support 
of the Ministries, departments, institutions and individuals who can 
make a voice. This is not an easy task. We need not wait until some 
outsiders come and tell us what is appropriate for us to do.  It is our 
task to bring the people together, it is our duty to heal the wounds of 
the affected. It is our mandate to create a united Sri Lanka in which 
every citizen of this country can live in peace with self-respect and 
dignity.   

I want to record here that some will try to sabotage our efforts, 
putting the nationalistic patriotic cards in front to mislead the people 
and get petty political mileage, like a pauper scratches his wounds to 
make a living, we need not to be discouraged. This beautiful island 
will be really a paradise if we bring peace and harmony among all 
communities.  

My sincere belief is that without addressing the basic issues and 
problems, reconciliation is impossible, His Excellency the president, 
I therefore, request our Hon. Ministers, Hon. Leaders of political 
parties and all Hon. Members of Parliament to support us in 
resolving this burning issue and strengthen our efforts to promote 
national integration and reconciliation in the country. I thank you.  

 
 

[ .ப. 11.11] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மதிப் க்குாிய இந்த 

உயர் சைபயின் உ ப்பினர்கேள, அைனவ க்கும் தற்கண் 
என   வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நாம் ஒ  நீண்ட பயணத்ைத ஆரம்பித் ள்ேளாம். 
சமாதான ம் சுபிட்ச ம் நிைறந்த, இலஞ்சம், ஊழல், ேமாச , 
அதிகார ஷ்பிரேயாகம் அற்ற, அைனத்  மக்க ம் அச்சமற்ற 
வாழ்ைவ வாழக்கூ ய ஒ  நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம் பணி 
எவ்வள  க னமானெதன்பைத நாமறிேவாம். அப்ப யான 
ஒ  பயணத்தில் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  அர்ப்பணிப் டன் 
ஈ ப ம்ேபா  மட் ேம நாம் அத்தைகய மகத்தான பணியில் 
ெவற்றியைடய ம். இந்தப் திய பயணத்ைத ஆரம்பிப் 
பதற்கான கத கைளத் திறப்பதில் தமிழ், ஸ் ம், மைலயக 
மக்கள் வகித்த பங்கு மிக ம் காத்திரமான . கடந்த ஜனவாி 
மாதம் இடம்ெபற்ற அந்தப் ரட்சியில் வடக்கு, கிழக்கு வாழ் 
தமிழ் மக்கள் தங்கள் ைமயான பங்களிப்ைப வழங்கினர். 
அந்தப் பாாிய பங்களிப் க் கிைடக்காவிட்டால் இந்தப் 
பயணத்ைத ஆரம்பிக்கும் வாய்ப் க் ைகந விப்ேபாயி க்கும். 
நாம் மீண் ம் ஏற்ெகனேவ அ பவித்த இ ண்ட கத் க் 
குள்ேளேய அ ங்கிப்ேபாயி க்க ேவண் ய அவலநிைல 
ஏற்பட் க்கும்.  

நாம் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன டேனா, 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க டேனா 
எவ்வித ஒப்பந்த ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல; அவர்களிடம் 
ேகாாிக்ைககள் எைத ம் ன்ைவக்கவில்ைல; நாம் 
அவர்களிடம் நிபந்தைனகள் எ ம் ன்ைவக்கவில்ைல; 
ஆனால், நாம் எம  மனப் ர்வமான ஆதரைவ வழங்கி 
அப் ரட்சியின் காத்திரமான பங்காளிகளாக விளங்கிேனாம். 
ஏெனனில், ேபாாின்ேபா ம் ேபாாின் பின் ம் தமிழ் மக்கள் 
கடந்த அரசாங்க காலத்தில் சந்தித்த கசப்பான அ பவங்கள் 
எமக்கும் ஒ  மாற்றத்தின் ேதைவைய ஏற்ப த்தியி ந்தன. 
எனேவதான் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கைள ஆதாித்ததன் லம் ஒ  திய ஆட்சியைமக்க ம் 
ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ம் எம  நல்ெலண்ணத்ைத 
ெவளிப்ப த்திேனாம். 

இந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சியில் ேதசிய இனங்க க் 
கிைடயிலான நல் ணக்கம் பற்றி ம் ாிந் ணர்  பற்றி ம் 
அ க்க  ேபசப்பட்  வ கிற . அதற்ெகனத் ேதசிய 
கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சு உ வாக்கப்பட் , 
அதற்கு ஓர் அைமச்ச ம் நியமிக்கப்பட் ள்ளார். அதாவ , 
ேதசிய நல் ணக்கத் க்கான ேதைவ உணரப்பட் ள்ள . 
ஆனால், நைட ைறயில் இதற்கான யற்சிகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்ப வதாக எம்மால் உணர்ந் ெகாள்ள ய 
வில்ைல. தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைர அவர்க ம் 
அவர்களின் தைலவர்க ம் காலங்காலமாக இ  
இனங்க க்கிைடேயயான நல் ணக்கத்ைத உ வாக்க 
அர்ப்பணிப் டன் யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  வந்தனர். 
பண்டா -  ெசல்வா ஒப்பந்தம், டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்தம் என 
இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் தீர்ைவ உ வாக்கும் 
வைகயிலான ைறயில் உடன்ப க்ைககள் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
ேபா ம் அைவ இனவாதிகளின் அ த்தங்களால் ைகவிடப் 
பட்டன. ஆட்சியி ந்த பல்ேவ  தரப்பின ட ம் நாம் 
நடத்திய பல்ேவ  ேபச்சுவார்த்ைதக ம் காலத்ைத இ த் 
த க்கும் ஆ தங்களாகப் பாவிக்கப்பட் க் குழப்பிய க் 
கப்பட்டன. இதன் காரணமாகேவ இந்த நாட் ல் ஒ  ெப ம் 
உள்நாட் ப் ேபார் ெவ க்கும் நிைலைம ம் அதன் காரணமாக 
ஏராளமான ேபரழி க ம் ஏற்பட்டன. ேபாைர நடத்திய 
பிரபாகரன்கூட ேபச்சுக்கள் லம் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க 

ன்வந்தார் என்பைத இங்கு நான் சுட் க்காட்டாமல் இ க்க 
யா . தமிழ்த் தரப்பி ந்  நல் ணக்கத் க்கான 

கரங்கள் மீண் ம் மீண் ம் நீட்டப்பட்டன. அப்ப  
நீட்டப்பட்ட ேபாெதல்லாம் அவற்ைறப் பற்றிக்ெகாள்ள 
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வ வ ேபால் வந் விட் , தட்  வி வேத வரலாறாக இ ந்  
வ கிற . ஆனால், ஆ ம் தரப் களால் நல் ணக்கத் க்கான 
அைழப் கள் ெவ ம் வார்த்ைதகளாகத் ெதாடர்ந்  ெவளிவந்த 
வண்ணேம ள்ளன. தமிழ் மக்களின் நல் ணக்கத் க்கான 
அபிலாைஷ ெதாடர்ந் ம் ஒ  ைக ஓைசயாகேவ பயனற் ப் 
ேபாய்க் ெகாண் க்கிற . 

நாம் எல்ேலாைர ம் ேபாலேவ அைமதியான, சுபிட்சமான, 
சமாதானமான நாட்ைட வி ம் கின்ேறாம்; நல் ணக்கத் ட 
னான இனிய வாழ்ைவேய எதிர்பார்க்கின்ேறாம்; எல்லா 
மக்கைள ம் ேபால உாிைம ள்ள மக்களாக வாழேவ 
ஆைசப்ப கின்ேறாம். எனேவ, ேதசிய நல் ணக்கம் என்ப  
ெவற் க் கூற்றாக இல்லாமல், யதார்த்தமாக ேவண் ெமன, 
இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சிபீடம் ஏற்றியவர்கள் என்ற 
உாிைம டன் இந்த அரசாங்கத்திடம் வ த்த வி ம்  
கின்ேறாம். அந்த ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் கமாக இந்த 
அரசுக்கு நாம் பலவிதமான ஒத் ைழப்ைப வழங்கிேனாம்; பல 
விட் க்ெகா ப் கைள ேமற்ெகாண்ேடாம். இந்த அரசாங்கம் 
ஆட்சிக்கு வந்த பின்  100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் சில 
நல்ெலண்ண நடவ க்ைகைள ேமற்ெகாண்டைத நாம் 
ம க்கவில்ைல. சம் ர், வ காமம் வடக்கு ஆகிய பகுதிகளில் 
இடம்ெபற்ற மீள்கு ேயற்றங்கள், வட மாகாண ஆ நர் 
மாற்றம் ேபான்ற சில விடயங்களில் எம  ேகாாிக்ைககள் 
நிைறேவற்றப்பட்ட  உண்ைம. அதன் பின்  நல் ணக்கத் 

க்கான எந்த யற்சி ம் எ க்கப்படவில்ைல. மாறாக, 
வாக்கு திகைள மீ ம் அல்ல  திைசதி ப் ம் ஓர் ஏமாற் ப் 
ேபாக்ேக கைடப்பி க்கப்ப வதாகத் ேதான் கின்ற . 

அண்ைமயில் ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
இரா வத் டன் ேபசி வ காமம் வடக்கில் மீத ள்ள 
காணிகைள விைரவில் வி விக்கப்ேபாவதாகத் ெதாிவித் 
தி ந்தார். இேத க த்ைத னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்க ம் ஏற்ெகனேவ 
ெவளியிட் ந்தார். ெபா மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணி 
களில் அவர்கைள மீளக்கு யமர்த்த இரா வத்தின் அ மதி 
ெபறேவண் மானால் இந்த நாட்ைட ஆள்வ  யார் என்ற 
ேகள்வி எ கிற . அதாவ  சிவில் நிர்வாகம் ெதாடர்பான 
தீர்மானங்கைள எ க்கும் அதிகாரம் அைமச்சரைவயிடமா 
அல்ல  இரா வத்திடமா? கடந்த அரசாங்கக் காலத்தி ம் 
இப்ப த்தான் பல விடயங்கள் இடம்ெபற்றன. அந்த 
ஆட்சியாள ம் இரா வப் பாணியிேலேய சிந்தித்தனர்; 
ெசயற்பட்டனர். இப்ேபா  ஒ  ஜனநாயக ஆட்சி நில கிற . 
சேகாதர சர்வதிகாரத் க்குள்ளி ந்  வி பட்ட ஒ  பாைதயில் 
நாம் இறங்கி ள்ேளாம். ஆனால், இந்த ஆட்சியி ம் இரா வ 
ேமலாதிக்கம் நிைலெபற ேவண் மா? எனக் ேகட்க 
வி ம் கிேறன். இரா வ ேமலாதிக்கம் நிலவிய கால 
கட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் மிகக் ெகா ைமயான அ பவங் 
கைளச் சந்தித்தார்கள். அதாவ  ெகாைல, ைக , ஆட்கடத்தல் 
சம்பவங்களி ம் மற் ம் ஒவ்ெவா  விடயத்தி ம் இரா வத் 
தைலயீ  என ச்சுவிடக்கூட யாத அள க்குக் கசப்பான 
அ பவங்கைளச் சந்தித்தவர்கள். ஆனால், ஒ  நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தி ம் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இரா வம் 
இ ப்பைதத் தமிழ் மக்கள் ஒ ேபா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப் 
ேபாவதில்ைல. 

இன்  இவ்வா  ஒ றம் தமிழ் மக்களின் மீள்கு ேயற்றங் 
கைளத் தள்ளிப்ேபாட் க் ெகாண் க்ைகயில், தமிழ் 
மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளில் சிங்களக் கு ேயற் 

றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. குறிப்பாக ல்ைல 
மாவட்டத்தில் ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி 
ேபான்ற இடங்களி ள்ள மக்களின் வயல் காணிகள் சிங்கள 
மக்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட் விட்டன. அைவ அவர்க க்குச் 
சட்ட ர்வமாக மகாவ  அபிவி த்திச் சைபயால் வழங்கப் 
பட் விட்டதாகக் கூறப்ப கின்ற . இவ்வாேற ெகாக்கிளாய், 
ெதன்ைனமரவா ப் பகுதிகளி ம் தமிழ் மக்களின் காணிகள் 
அபகாிக்கப்ப கின்றன. அேதேபால் மன்னார், சிலாவத் ைற, 
மறிச்சுக்கட் , ெகாக்குப்பைடயான் ஆகிய இடங்களில் தமிழ் 
மக்களின் காணிகள் அபகாிக்கப்பட் க் கடற்பைடயினாின் 
கு ம்பங்கள் கு ேயற்றப்பட் விட்டன. அதாவ , ஒ றம் 
தமிழ் மக்கள் தம  ெசாந்த நிலத்தில் கு ேயற அ மதி 
ம க்கப்ப கிற ; இன்ெனா றம் தமிழ் மக்களின் 
காணிகளில் சிங்களக் கு ேயற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . 
இப்ப யான ஒ  நிைலயில் நல் ணக்கம் ஏற்பட மா? 
வளமான விவசாய நிலங்கள், பிரதன மீன்பி  ைமயங்கள் 
என்பன ஆக்கிரமிக்கப்ப வதன் லம் எம  மக்களின் 
ெதாழில்கள், வாழ்வாதாரம் என்பன பறிேபாகின்றேபா  
நல் ணக்கம் உ வாக மா? 

அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணம் சிைறச்சாைலயில் தமிழ் 
அரசியல் ைகதி ஒ வர் உண்ணாவிரதத்ைத ஆரம்பித்தார். 
இப்ேபா  அவர் ெகா ம் க்கு மாற்றப்பட் விட்டார். அவர் 
தன்ைனப் ெபா மன்னிப்பின்கீழ் வி விக்கக் ேகாாிேயா 
அல்ல  பிைணயில் வி ம்ப ேயா ேபாராட்டம் 
நடத்தவில்ைல. கடந்த 06 வ டங்களாக அவர் த த்  
ைவக்கப்பட் , 14 நாட்க க்குள்ேள அல்ல  குறிப்பிட்ட சில 
நாட்க க்கு ஒ ைற அவர் நீதிமன்றம் ெகாண் வரப் 
ப வார். ஆனால் அப்ெபா  அங்கு ெபா ஸார் 
வ வதில்ைல. அதனால் அந்த வழக்குத் ெதாடர்ந்  
ஒத்திைவக்கப்பட் க் ெகாண்ேட ேபா ள்ள . இப்ப யான 
திட்டமிட்ட இ த்த ப் க்கள் என்ன அ ப்பைடயில் 
இடம்ெப கின்றன என்பைத நான் அறிய வி ம் கின்ேறன். 
குற்றஞ்சாட்டப்பட யாத சிலைர ேவண் ெமன்ேற 
ெதாடர்ந்  த த் ைவக்கும் ேநாக்குடன் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
சட்டவிேராத, சின்னத்தனமான நடவ க்ைக என்ேற நான் 
இதைனக் க கிேறன். இவர் மட் மல்ல, இவைரப்ேபால 
ஏராளமான தமிழ்க் ைகதிகள் குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் 
ெசய்யப்படாம ம் சம்பந்தப்பட்ட ெபா ஸார் நீதிமன்றத்  

க்கு வராைமயா ம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் ெதாடர்ந்  
ஒத்திைவக்கப்பட் , இ த்த க்கப்பட்  வ கின்றன.  

இப்ப யான மனித குல விேராத நடவ க்ைககள் மத்தியில் 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் தம்ைமப் ெபா மன்னிப்பின்கீழ் 
வி தைல ெசய்யக் ேகாாிேயா அல்ல  பிைணயில் வி ம்ப  
ேகாாிேயா உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தனர். 
அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நீதியைமச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ 
அவர்கள், "தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் என்  யா மில்ைல" 
என ம், "அவர்கள் ெகாைல, ெகாள்ைள ேபான்ற குற்றவியல் 
குற்றங்கைளச் ெசய்த குற்றவாளிகேள" என ம் ெதாிவித்தார். 
கடந்த காலங்களில் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ம் பா காப் ச் ெசயலாளர் ேகாத்தாபய 
ராஜபக்ஷ ம் இப்ப த்தான் கூறிவந்தனர். அ  ராஜபக்ஷ 
வம்சத்தின் ெபா க் ேகாஷம் ேபாலத் ெதாிகிற . ராஜபக்ஷ 
வம்சத்தின் இனவிேராதப் ேபாக்ைக நீதியைமச்சர் இ கப் 
பி த்தி ப்பைத நாம் விமர்சனம் ெசய்ய வரவில்ைல. ஆனால், 
10 தல் 20 ஆண் கள் வைர குற்றப்பத்திாிைக தாக்கல் 
ெசய்யப்பட யாத சிக்கலான அந்தக் குற்றவியல் குற்றங்கள் 
எைவெயன நாம் அறிய வி ம் கிேறாம். க ணாைவ ம் 
பிள்ைளயாைன ம் ேக.பீ.ைய ம்விட ெப ம் குற்றமிைழத்த 

2525 2526 

[ගරු ඊ. සරවනපවන්  මහතා] 
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வர்களா இவர்கள்? இந்த அரச இயந்திரத் க்குள் ராஜபக்ஷ 
கு வின் அதிகாரம் இன் ம் வ வாகேவ உள்ள . எனேவ 
மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககளில் ஆ தப் பைடகளின் 
தைலயீ , தமிழ்க் ைகதிகள் விவகாரத்தில் சட்ட மா அதிபர் 
திைணக்களத்தின் நடவ க்ைககள் என்பன இன் ம் 
அரசாங்கம் சுயமாக ெசயற்பட யாத நிைலைய 
ஏற்ப த்தி ள்ளன. இவ்வா  தமிழ் மக்க க்கு விேராதமான 
காாியங்கள் ெதாட ம் நிைலயில் உண்ைமயான நல் ணக் 
கத்ைத உ வாக்க மா? 

அேதேவைளயில், தமிழ் மக்கள் கங்ெகா க்கும் இன 
ஒ க்கு ைற, இனப் பாரபட்சம் ேபான்ற நடவ க்ைககைள 
ஒ  க்குக் ெகாண் வந்  இனங்க க்கிைடேயயான 
உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத உ வாக்குவதில் அரசாங் 
க ம் ஆக்க ர்வமான அக்கைறைய ெவளிக்காட்ட வில்ைல. 
இந்த விவகாரத்தில் அரசாங்கம் ஓர் உ தியான நிைலப் 
பாட் ல் இல்ைலெயன்பைத நாம் உணர்கின்ேறாம். ஆனால், 
தமிழ் மக்கள  ஆதரைவ ம் தமிழ் மக்களின் தைலைமச் 
சக்தியான தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ஆதரைவ ம் 
தக்கைவப்பதில் இந்த அரசாங்கம் தீவிர அக்கைற காட்  
வ கிற . அதன் காரணமாகேவ அ  சில கண் ைடப்  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண் ம் நிைறேவற்றப்படாத 
வாக்கு திகைள வழங்கி ம் வ கிற . 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

காலங்காலமாக நாம் இப்ப யான அ பவங்க க்கு 
கங்ெகா த்தவர்கள் என்ற வைகயில் இைவ பற்றிய 

ெதளிவான பார்ைவ எமக்குண் . எமக்கான உாிைமகள் 
வழங்கப்ப ம்ேபா , எமக்கான நீதி நிைலநாட்டப்ப ம்ேபா , 
இனப் பாகுபா , ெகாைல என்பன ற்றாகேவ கைளயப்பட்  
சமாதானம், சமத் வம், சுபிட்சம் நிைறந்த வாழ்  தமிழ் 
மக்க க்கு ஏற்ப ம்ேபா  மட் ேம உண்ைமயான நல் ணக் 
கத்ைத உ வாக்க ம்; அப்ேபா  அவர்கள் தாங்களாகேவ 
உங்க டன் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்திக்ெகாள்வார்கள்.  

கு வின் தீர்மானத்ைத நீதியைமச்சும் சட்டமா அதிபர் 
திைணக்கள ம் குழம்பிய க்க மானால் அந்த இ  
பிாி க க்குள் ம் ராஜபக்ஷ கு மத்தின் அதிகாரேம 
நில கிறெதன நம் வதில் என்ன தவ  இ க்க ம்? தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் விவகாரத்தில் இந்த உயாிய சைபயில் நாம் 
நியாயத்ைதக் ேகாாி நிற்கின்ேறாம். அதிகாரத்தி ள்ள ஒ  சில 
தனிநபர்களின் வி ப் , ெவ ப் க்ேகற்ற வைகயில் நீதி 
வைளந்  ெகா க்க ம் கூடா ; ஒத்திைவக்கப்பட ம் 
கூடா . மீள்கு ேயற்றம், அரசியல் ைகதிகள் விவகாரம் 
ேபான்ற விடயங்களில் ேநர யாகத் தமிழ் மக்க க்கான 
நியாயங்கள் றெமா க்கப்ப வைத எம  மக்கள் கங் 
ெகாண் ள்ளனர். இப்ப யான நடவ க்ைககள் நாம் இந்த 
அரசாங்கத்தின்மீ  ைவத்த நம்பிக்ைகைய உைடத்ெதறியாதா? 
நீங்கள் ேகா ம் நல் ணக்கத்ைதச் சாத்தியமாக்குமா? 
ஜனாதிபதி மாறினார்! பிரதமர் மாறினார்! அைமச்சரைவ 
மாறிய ! ஒட் ெமாத்தமாக அரசாங்கேம மாறிவிட்ட . 
ஆனால், அரச இயந்திரம் மாறவில்ைல. அ  இன் ம் 
பலமான நிைலயிேலேய இயங்கிக்ெகாண் க்கிற . நன்றி.  

[පූ.භා. 11.23] 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය 

ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට බඳුන් වන දවෙසේ,  නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත්, අපි ඉදිරි 2016 
වසෙර්දී ෙම් රෙට් ශම බලකාය නිර්මාණය කිරීම සඳහා කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් කිහිපයක් පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාව හමුෙව් කරුණු  දක්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත්, ගරු මුදල් අමාත්යතුමාටත්, රජයටත් 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිය පුද කරනවා.  පසුගිය අය වැෙයන්  2015 
වර්ෂයට ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු සඳහා ෙවන් කර තිබුෙණ් 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් වෙග් මුදලක්. ෙම් වසර වන විට එම 
මුදල හතර ගුණයකින් වැඩි කරලා, ෙම් අය වැෙයන්  ලබන වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 12,000ක මුදලක් ෙම් අමාත්යාංශය 
යටෙත් පුහුණු කටයුතු, අධ්යාපන කටයුතු සඳහා ෙවන් කරන්නට 
රජය පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ කියා මාර්ගය ගැනීම ගැන අෙප් 
පශංසාව, ස්තුතිය පුද කරනවා. මීට අමතරව තවත් රුපියල් 
මිලියන 3,000ක පමණ මුදලක් වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු සඳහා 
ෙයොදා ගන්නට අවකාශ ලැබී තිෙබනවා. ඒ අතින් බලන ෙකොට 
රෙට් තරුණ පරපුර නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන 
හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන්  සමස්තයක් වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 15,000ක පමණ මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම 
අපි අගය කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමතිතුමාටත් අෙප් 
විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රෙට් ශම බලකාය,  පුහුණුවක් 
ඇති, නිපුණතාවක් ඇති කණ්ඩායමක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් 
වගකීම අප ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ෙම් රෙට්  අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය 
ෙපළ  විභාගයට ලක්ෂ තුනහමාරත් හතරත් අතර සිසුන් 
පමාණයක් සෑම වසරකම වාඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අ.ෙපො.ස. 
උසස් ෙපළ විභාගයට එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක, ෙදලක්ෂයක 
පමණ සිසුන් පමාණයක්  වාඩි ෙවනවා. සමහර විට ෙපොඩ්ඩක් 
එහාට ෙමහාට  ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් සංඛ්යාවක් වර්ෂයක් 
පාසා ඒ විභාගවලට ෙපනී සිටිනවා. නමුත් ෙම් විභාගවලට ෙපනී 
සිටින තරුණ කණ්ඩායෙමන් විසිපන්දහසක, විසිහයදහසක පමණ 
සිසුන් සංඛ්යාවක් තමයි විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය සඳහා 
ෙත්ෙරන්ෙන්. ඉතිරි උදවිය විභාග සමත් වුණත් පහසුකම් අඩුකම 
නිසා විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීමට ෙනොහැකි ෙවනවා. ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වය මත ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය අධ්යාපන කටයුතුවලට 
යන දරුවන් ඉන්නවා. ඒ සංඛ්යාව දසදහසක විතර පමාණයක්.  

වැඩිදුර අධ්යාපනය ලබා ගන්න, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පුහුණුව 
ලබන්න,  තිස්දහසක විතර සංඛ්යාවක් එකතු ෙවනවා. ෙම් වර්ෂය - 
2015 වර්ෂය- වන විට වර්ෂයකට උපරිම වශෙයන් 
හැත්තෑඅටදහසක පමණ සංඛ්යාවක් තමයි නිපුණතා සංවර්ධන සහ 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් පුහුණුවකට ලක් කර 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් සියල්ල එකතු ෙවන ෙකොට 118,000ක විතර 
පමාණයක් තමයි උසස් අධ්යාපනයට යන්න ෙනොහැකි වුණාම 
වෘත්තීය අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව බලන ෙකොට දළ වශෙයන් 
වසරකදී පාසල් අධ්යාපනය හමාර කරන  207,000-250,000 අතර 
පමාණයක් උසස් අධ්යාපනයට ෙනොගිහින් ෙම් සමාජය තුළ නතර 
ෙවනවා. එෙහම නම් අපට තිෙබන විශාල වගකීමක් තමයි, 
වාර්ෂිකව පාසල් අධ්යාපනය හමාර කරලා, සමාජයට එකතු වන 
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ෙම් 207,000ත් 250,000 අතර පමාණය වැඩදායක පිරිසක් බවට 
පත් කිරීම. අන්න ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 
වැඩි කිරීම, අෙප් විද්යායතන වැඩි කිරීම, ආයතන පමාණය වැඩි 
කිරීම, පාඨමාලා වැඩි කිරීම, නිපුණතාෙවන්, හැකියාෙවන් වැඩි 
උපෙද්ශකවරු, ආචාර්යවරු වැඩි කිරීම වැනි කමෙව්ද 
ගණනාවකට 2016 වර්ෂෙය්දී යන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වැඩසටහෙන් එක අංගයක් විධියට දැනට 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඉදි කරනු ලබන ජර්මන් අභ්යාස ආයතනය ලබන 
වස ෙර් ජූලි මාසෙය් 18වැනි දා ආරම්භ කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ජර්මන් සමූහාණ්ඩුෙවන් ලැබුණු ආධාරයක් 
විධියට ෙම් ජර්මන් තාක්ෂණ ආයතනය අපට කිලිෙනොච්චි ෙය් 
ඉදිකර ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිෙබන බව. එම අභ්යාස ආයතනය 
ආරම්භ කළාම 600කට ආසන්න සිසුන් පමාණයක් අලුතින් 
බඳවාෙගන පුහුණුව ලබාදීමට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ෙමොරටුෙව් පවත්වා ෙගන යන ජර්මන් තාක්ෂණික ආයතනයට 
වාර්ෂිකව බඳවා ගන්නා ළමයින් පමාණය 500ක් පමණ ෙවනවා. 
2016 වසෙර් 200ක පමණ සංඛ්යාවකින් ෙම් පිරිස වැඩි කර 
ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ජර්මන් තාක්ෂණික 
ආයතනෙය් පුහුණුව ලබන සෑම දරුෙවකුටම ෙම් රෙට් පමණක් 
ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ අයට, "දියව්, 
දියව්, අපට රැකියා දියව්" කිය කියා උද්ෙඝෝෂණ කර කර ඉන්න 
ඕනෑ නැහැ. රැකියා නැහැ කියා ෙපෝලිෙම් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් 
ආයතනෙයන් අධ්යාපනය ලබලා පිට ෙවන ෙකොටම රැකියාවලට 
එන්න කියා ආරාධනා කරන්න ඕනෑ තරම් උදවිය ඉන්නවා.    

අෙප් ජාතික ව්යාපාර කළමනාකාරිත්ව විද්යායතනය  -NSBM 
එක- ගැනත් මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. හිටපු අමාත්ය ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාට මම ෙම් ෙවලාෙව් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
එතුමා ෙම් අමාත්යාංශය ෙහොබවන කාලෙය් ෙහෝමාගම NSBM 
එක නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කර තිබුණා. 2016 වසෙර් ජූලි 
මාසෙය් 16වැනිදා විතර වනෙකොට ෙම් ආයතනය ආරම්භ කරන්න 
අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් තිෙබන ඉතාමත්ම 
ශක්තිමත්, සියලු පහසුකම් තිෙබන ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
විද්යායතනයක් විධියට අපට NSBM ආයතනය 2016 වසෙර් 
ඉඳලා ඉදිරියට ෙගනි යන්නට හැකියාව ලැෙබනවා. අෙප් රෙට් 
දරුවන් විශාල පමාණයකට වාෙග්ම විෙද්ශ ශිෂ්යයින් දාහකට 
විතර පමාණයකට ෙම් විද්යායතනෙය් අධ්යාපනය ලබා දීෙම් 
හැකියාව ඒ තුළින් අපට ඇති වනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල, විෙද්ශ 
විශ්වවිද්යාලත් එක්ක බද්ධ කරලා, ඒෙගොල්ලන් එක්ක 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කර එකට යන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්නට අෙප් සැලැස්මක් තිෙබනවා. 2016 වස ෙර් ෙම් කටයුත්ත 
සඳහා පමුඛත්වය දීලා වැඩ කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් පාසල්වල උසස් ෙපළ අධ්යාපනය හදාරන 
දරුවන් ඉන්නවා. උසස් ෙපළ අධ්යාපනය හදාරන දරුවන් 
තාක්ෂණ විෂයය, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් උසස් ෙපළ විෂයය මාලාෙව් 
එක විෂයයක් වශෙයන් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. උසස ් ෙපළ 
අධ්යාපනෙය්දී තාක්ෂණ විෂයය හදාරන දරුවන්ට තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලයට -UNIVOTEC ආයතනයට- සෘජුවම ඇතුළු ෙවලා 
උපාධිය දක්වා අධ්යාපනය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න අපි සැලැසුම් කර තිෙබනවා. අපට ඒ කටයුත්ත 2016 
වසෙර්දී කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ජාතික 
කාර්මික විද්යාල - College of Technology - නවයක් ජාතික 
මට්ටමින් රට පුරා ඇති කරන්නට අපි ෙම් වනෙකොටත් කටයුතු 

ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ ආයතන ෙකටිෙයන් COT කියලාත් 
හඳුන්වනවා. ෙම් ආයතනයට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා, ෙම් 
ආයතන පමාණය මීට වඩා ශක්තිමත් කරන්නත්, ෙම් 
පාඨමාලාවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි කර ඔවුන්ට ලබා 
ෙදන පුහුණුව වැඩි කරන්නටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ජාතික ව්යාපාර කළමනාකාරිත්ව 
ආයතනය - NIBM ආයතනය - ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් සුවිෙශේෂී 
ඉල්ලුමක් තිෙබන ආයතනයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය 
කරන වව්නියාව පෙද්ශෙය්ත් ෙම් NIBM ආයතනයක් 2016 
වසෙර්දී ආරම්භ කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උතුෙර් 
දරුවන්ට වාෙග්ම වන්නිකරෙය් දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා 
ගැනීමට ෙකොළඹට එන්න තිෙබන අපහසුතාව නිසා වව්නියාව 
පෙද්ශෙය් NIBM ආයතනෙය් ශාඛාවක් ආරම්භ කරලා, ඒ 
පෙද්ශෙය් දරුවන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට අපි ෙම් 
වනෙකොට කල්පනා කරලා තිෙබනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා සාගර විශ්විද්යාලය 
අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින විශ්වවිද්යාලයක්. මීගමුව, 
ෙකොළඹ, තිකුණාමලය, ගාල්ල, යාපනය, මඩකලපුව, තංගල්ල 
වාෙග් රෙට් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ශී ලංකා සාගර විශ්වවිද්යාලෙය් 
අනුශාඛා තිෙබනවා. ලබන වසෙර් මීගමුව, ෙකොළඹ, ගාල්ල, 
තිකුණාමලය සාගර විශ්වවිද්යාල ආයතනවල පහසුකම් වැඩි 
කරන්න, ඒ ආයතන පුළුල් කරන්න, පුළුල් කරලා, එහි අධ්යාපනය 
හදාරන සිසුන් සංඛ්යාව වැඩි කර ගැනීමටත්, ඔවුන්ට තව තවත් 
පහසුකම් ලබා දී ඔවුන් උනන්දු කරවීෙම් කමෙව්දයකට යන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙකොළඹ සිට 
උතුරට යන තුරු දකුණු පැත්ෙතන් කරකවනෙකොට  මුහුදු තීරය 
දිෙග්ම වාෙග් ෙම් සාගර විශ්වවිද්යාලෙය් අනුශාඛා තිෙබනවා.  
නමුත්  අනුරාධපුරය, පුත්තලම, වවුනියාව, මන්නාරම පැත්ෙතන් 
ගත්තාම, මීගමුෙව් සිට නැවත යාපනය දක්වාම සාගර විශ්වවිද්යාල 
අනුශාඛාවන් නැහැ. අපට දැන ගන්න ලැබුණා සාගර 
විශ්වවිද්යාලය මීට පථමත් උත්සාහ කරලා තිෙබනවා, මන්නාරම, 
පුත්තලම යන දිස්තික්කවල දරුවන්ෙග් පහසුව සඳහා සාගර 
විශ්වවිද්යාලෙය් අනුශාඛාවක් ආරම්භ කරන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  
මන්නාරම සහ පුත්තලම පෙද්ශෙය් දරුවන්ෙග් පහසුව සඳහා 
2016 වසෙර්දී සාගර විශ්වවිද්යාල ශාඛාවක් පුත්තලම පෙද්ශෙය් 
ආරම්භ කරන්න.  ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඌව 
සහ මධ්යම පළාත්වල නව තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල ෙදකක් ආරම්භ 
කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ලියා 
පදිංචි ආයතන 1456කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.   
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවතින පුහුණු ආයතනත් එක්කලා සම්බන්ධීකරණය වැඩි 
දියුණු කරලා, පුහුණු වන සංඛ්යාව තවදුරටත් වැඩි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැෙයන් ෙම්සන් වැඩ, වඩු 
කර්මාන්තය, ජල නළ කර්මාන්තය, විදුලි  හා ඇලුමිනියම් වෑද්දුම් 
යන ක්ෙෂේතවල ශිල්පීන්ට පුහුණුව ලබන කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ 
රුපියල් 7,500ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. අපි ෙම්ක විෙශේෂෙයන්ම අගය කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම්ක ආකර්ෂණීය කාරණයක්.  රටකට අවශ්ය ෙවන්ෙන් දැනුම 
මිශ ශම බලකායක්. දැනුම මිශ ශම බලකාය හදනෙකොට ඒ 
පුහුණුවට එන දරුවන් ෙබොෙහොම දුප්පත් මට්ටෙම් දරුවන්.  
එෙහම දරුවන්ට ෙම් වියදම දරන්න බැරි ෙවනවා.  අන්න ඒ නිසා 
ෙම් රුපියල් 7,500ක මුදල ලබා දීම ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. අපි 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට සහ රජයට ෙම් පිළිබඳ 
අෙප් පශංසාව පුද කරනවා.   

2529 2530 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර  මහතා] 
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 ෙහෝටල් කර්මාන්තෙය් පුහුණුවන්නන් සඳහා රුපියල් 
15,000ක උපරිමයට යටත්ව පුහුණු පාඨමාලාෙවන් ෙදෙකන් 
පංගුවක මුදලක් ඔවුන් ෙවනුෙවන්  අපි බාරගන්නට, අපි ෙගවීම් 
කරන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට ෙහෝටල් 
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් පුහුණුෙවන දරුවන්ටත් ෙගවීම් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම අවසන් කරනවා, මට විනාඩියක් ෙදන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව අපි ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්ෙග් සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කළා.  
ඔවුන් දැනට යම් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඔවුන් 
සූදානම් ෙම් ක්ෙෂේතයට එන අයෙග් ජීවිත සඳහා රක්ෂණයක් ලබා 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම දායක විශාම කමයකට යන්න.  ඒ වාෙග්ම  
IOM සංවිධානය, බැන්ඩික්ස් ආයතනය සමඟ එකතුවී ෙම් 
වනවිටත් පුත්තලම, තුඩුවාව පෙද්ශෙය්, ඇඟලුම් කර්මාන්තය 
පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන උදවියට  පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා 
වෘත්තීය පුහුණු පාසලක් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමනි, මම විනාඩියකින් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Dress Master 
Tailors (Pvt.) Limited එකත් එක්ක අපි දැනට සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ඉහළම මට්ටෙම් මැහුම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී 
සිටින උදවියත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙකොළඹ ෙම වැනි වෘත්තීය 
පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කරන්නට. ඒ තුළින් අපට පුළුවන් ෙවයි, 
ඇඟලුම් කර්මාන්තය මීට වඩා ශක්තිමත් තැනකට ෙගන එන්න.  

ගරු නිෙයෝ ජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙද්ශගත වන ශමිකයන්ෙගන් 
සහතිකලාභීන් විෙද්ශගත ෙවන්ෙන් ඉතාමත්ම සුළු පමාණයක්. 
අෙනක් උදවිය පුහුණුවක් නැතිවයි විෙද්ශගත ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
2016 වසෙර් විෙද්ශගත ෙවන සෑම ෙකෙනකුටම පුහුණුවක් ලබා 
දීමටත්, ඒ අනුව 2016 අවසාන වන විට  විෙද්ශගත ෙවන හැම 
ෙකෙනකුටම සහතිකයක් ලබා ෙදන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. පුහුණුවක් ඇති උදවිය මිස, පුහුණුවක් නැති උදවිය 
විෙද්ශගත වීම අවම කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම ඒ තුළින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.36] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 

වග කිව යුතු අමාත්යාංශ 09ක් ගැන අපට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා. නමුත්, මට ඔබතුමා ෙවන් කරපු ෙව්ලාව විනාඩි 7යි. 
මම හිටපු ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන ඇමතිවරයා. 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් වැඩිම අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ විපක්ෂයට ෙන්. 
ඔබතුමා මටත් වඩා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
අමාත්යාංශ 09ට විනාඩි 7 ෙබදුවාම  මට තත්පර 47ක් තමයි එක 

අමාත්යාංශයක් ගැන කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. දැන්, ඔන්න 
තත්පර 47ක් ඉවරයි. ෙම්ක ෙඛ්දවාචකයක්. ෙකෙසේ වුණත්, 
ෙකටිෙයන් හරි, ඉතාම සරලව හරි  අදහස ් ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට ෙගොඩාක් කරුණු කථා 
කරන්න බැරි ෙවන නිසා මම පළමුෙවන්ම ස්තුතියක් කරන්න 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. මම ජනවාරි මාසෙය් 14ෙවනි දා 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා 
අෙප් සෙහෝදර මිතුරු මිතුරියන්ට  ස්තුති කරලා ආවා. නමුත්, 
අෙනකුත් ආයතනවලට මට හිටපු ඇමතිවරයා විධියට ෙමවැනි 
ස්තුතියක් පුණ්යානුෙමෝදනාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් 
නැහැ.  අෙප් මහින්ද සමරසිංහ ගරු ඇමතිතුමාටත්, පාලිත රංෙග 
බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් මම, පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි කණ්ඩායමක් විධියට 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කෙළේ ඉතාම ෙහොඳ කණ්ඩායම් 
හැඟීමකින්, එක team එකක් විධියටයි. අපි එක අරමුණක් ඔස්ෙසේ 
ගියා. අෙප් කණ්ඩායම විශාල කැප කිරීමක් කළා.  

ඒ කණ්ඩායම අතරින් වෘත්තීය පුහුණු තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලෙය් කුලපති, මහාචාර්ය දයන්ත විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා,  
නිෙයෝජ්ය කුලපති ආචාර්ය පියසිරි මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම NSBM 
සරසවිෙය්, NIBM ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය වීරසිංහ 
මැතිතුමා, ලංකා ජර්මානු කාර්මික ආයතනෙය් ශාන්ත 
කරුණාරත්න මැතිතුමා, ඒ  වාෙග්ම  කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් - DTET එෙක් - රංජිත් මැතිතුමා 
තවම ඔබතුමන්ලාත් එක්ක ඒ කැපවීම කරෙගන යනවා. ඒ ගැන 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙගොඩක් ෙවලාවට අපි 
ෙමොවුන්ෙග්  බුද්ධිය, කැපවීම සහ වෘත්තීයමය භාවය ගැන 
හිතලායි කටයුතු කෙළේ. කිසිදු ෙලසක ෙවන මිම්මක් අපට තිබුෙණ් 
නැහැ.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් කිසිම ෙකෙනක් මාතර දිස්තික්කෙය් අය 
ෙනොෙවයි. කිසිම ෙකෙනක් මෙග් ඥාතීන් ෙනොෙවයි. කිසිම 
ෙකෙනකු ජීවිතෙය් කවදාවත් මට ඡන්දය පාවිච්චි කරපු අය 
ෙනොෙවයි. බුද්ධිය, කැපවීම සහ ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයමය භාවය ගැන 
හිතලා අපි එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් පූර්ණ 
ආශිර්වාදය ඇතිව ඒ කාර්ය භාරය ඔවුන්ට භාර දුන්නා. ඔවුන් 
අතිශයින් විශිෂ්ට විධියට ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කළා. අෙප් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමිය නිලන්ති සුගතදාස මැතිනිය ෙමතැන ඉන්නවා. 
එතුමිය ඇතුළු ෙමතැන ඉන්න සියලු ෙදනාත්,  සියලු  ආයතනවල 
සියලුම ෙසේවකයිනුත් ලබා දුන්නු ඒ සංෙව්දී, විශිෂ්ට කැප වීමට 
මෙග් කෘතෙව්දීත්වය, ස්තුතිය පුද කරන්න හිටපු ඇමතිවරයා 
විධියට මා ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරනවා.   

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
පකාශයක් කළා, වියදම හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවලා කියලා. -
කැපවීමට ස්තුති කරමිනුයි මා ෙම් කියන්ෙන්.- නමුත්, අය වැය 
ඇසත්ෙම්න්තුෙව් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මා 
කියන්නම්. මුළු මූල්යකරණය  රුපියල් බිලියන 10.6ක් තිබුණු එක 
රුපියල් බිලියන 13.6ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 
බිලියන ෙදකයි දශම ගණනකින්, එනම්, තුනකට ආසන්න 
සංඛ්යාවකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම්ක ඇතුෙළේ අපිට 
SDP ව්යාපෘතිය හරහා ලැබුණු, විෙද්ශ මුදල් රුපියල් බිලියන 
2.2ක් තිෙබනවා. මුළු මූල්යකරණෙය් විෙද්ශීය භාගය තිෙබනවා. 
අෙප් අවසාන කාලෙය් අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා, ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුවත් - ADB එකත්-  එක්ක සාකච්ඡා කරලා ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 300ක්,  -
2018 දක්වා වූ ඒ කාලසීමාවකට- ව්යාපෘති  ෙවනුෙවන්  අරෙගන 
එන්න. ඒ අනුව මිලියන 2,200ක් ලැබුණා.  අපට ගිය අවුරුද්ෙද් -
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2014- මිලියන 243ක් පමණයි  විෙද්ශ අරමුදල් විධියට තිබුෙණ්. 
ෙම් වතාෙව් බිලියන 2.2ක් එකතු කරන්න ඔබතුමන්ලාට 
පුළුවන්කමක් ලැබුණා ඒ ගනු ලැබූ තීන්දුෙව් පතිඵලයක් විධියට.  

ඒ නිවැරදි කිරීම කරමින් ඊළඟට තවත් කාරණයක් ගැන 
සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ, ජනවාරි 08වැනි දා ඔබතුමන්ලා ඒ 
ස්ථානයට යන්න කලින් අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා සිට ජනවාරි 
08 දක්වා කාලය තුළ, ෙම් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ ආයතන 
පද්ධතිෙය් විශාල බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වු ණා. ඒ ෙමොකක්ද කියලා 
විස්තර කරන්න මා කැමැති නැහැ. ෙමොකද, මෙග් පතිපත්තිය 
ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි. ඒක අදාළ නැහැ. 
නමුත් විශාල බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණා. මා ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
ෙදොෙපොළට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා එතැනින් නැවත ෙගොඩ ගන්න 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාත්, ඔබතුමාත් කරන කැපවීමට. 
එයට කෘතෙව්දීත්වය පළ කරමිනුයි මා ඒක කියන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් 

නැති වුණත් පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා ඉන්න ෙවලාෙව් 
විෙශේෂ කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්ත්, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. ෙම් 
ව්යාපෘති හරහා කටයුතු කරෙගන යාෙම්දී අපිට මුහුණ ෙදන්න වන 
අර්බුද ගණනාවක් තිෙබනවා. මෙග් අමාත්ය භූමිකාෙව් ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන අර්බුද කිහිපයක් හඳුනා ගත්තා. එකක් තමයි, 
නව දැනුම අලුත් තාක්ෂණය - modern technology - ෙම් 
ක්ෙෂේතයට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැතිකම.  අපි ඒක ෙහොයා ෙගන යා 
යුතුයි කියලා තීරණය කළා. ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙතොරතුරු - 
labour market information - අපට තිබුෙණ් නැහැ. කිසිම 
සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙතොරතුරු, දත්ත කිසිවක් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙය්වත් නැහැ. ෙම් අභිෙයෝගය 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගුරුවරුන් පුහුණු 
කිරීෙම් - teacher training - වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. ඉතා 
මන්දගාමී වැඩ පිළිෙවළකුයි තිබුෙණ්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව three minutes  තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි.  

ඔබතුමන්ලාට තිෙබන අභිෙයෝගයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අපි 
ඔබතුමන්ලාට උදවු කරන්න සුදානම්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය - 
private sector involvement එක - ඉතාම අවම මට්ටමකයි 
තිබුෙණ්. අපි උත්සාහ ගත්තා, එය පුළුල් කර ෙගන යන්න. යම් බිඳ 
වැටීමක් තිබුණා නම්, ඔබතුමන්ලා කරුණාකර එයට මැදිහත් 
වන්නට ඕනෑ. වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට ඉංගීසි භාෂා 
දැනුම ලබාදීම සඳහා වැඩිමනත් වැඩ පිළිෙවළවල්වලට යෑෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ආරම්භෙය්දීම මා කිව්වා, ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙව් ආධාර සහිතව ෙඩොලර් මිලියන 300කින් SDP 
- Skills Development Project - එක පටන් ගත්තාය කියලා. ෙම් 
යටෙත් අපි පළමුෙවන්ම උත්සාහ ගත්ෙත් සමීක්ෂණයක් 
කරන්නයි. Baseline survey එකක් කළා. අපි ෙකොෙහේටද ෙම්ක 
ෙගන යන්නට ඕනෑ? මුළු ක්ෙෂේත ඉතිහාසෙය්ම එෙහම 
සමීක්ෂණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ඉතාම විරල එක 

අවස්ථාවක් ෙහෝ ෙදකක් විතරයි. එම නිසා අපි අලුතින්, ෙහොඳ 
ආරම්භයකින්, විධිමත්ව ඒ කටයුතු පටන් ගන්න ඕනෑය කියා 
තමයි ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්. මා දන්නා තරමින් - 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
Gender balance එකත්, ආබාධිත උදවියත්, ඉංගීසි 

අධ්යාපනයත් යන කාරණා තුනම ඔබතුමා සිහිපත් කළා. ඒ 
කාරණා තුන පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක්  ෙයොමු කර කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමනි. ඒක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. ෙම් baseline survey 
එක මාර්තු මාසෙය්යි අපට ලැෙබන්න තිබුෙණ්. මා වැරැදි නම් 
නිවැරැදි කරන්න. මා දන්නා තරමට ෙම් දක්වා ඒ කටයුත්ත නිමා 
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවාය කියා මා කියනවා, නිවැරැදි 
කිරීමට යටත්ව. ෙමතැනින් එහාට යන්න නම් ෙම් ෙතොරතුරු 
අත්යවශ්යයි කියා මා විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවසාන වශෙයන් මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් පටන් ගත්ත ආයතන අතර 
NSBM එක ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ඒක ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. දකුණු 
ආසියාෙව් පළමු වන හරිත සරසවිය විධියට අපට සතුටු වන්න 
පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජර්මන් ෙටක් ආයතනය upgrade 
කරන්න, University College එකක් බවට පත් කරන්න අපි ගත් 
තීන්දුව දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කර ෙගන යනවා. එය 
වැදගත් කාරණාවක්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, එවකට ඇමතිවරයා 
විධියට මමයි, කිලිෙනොච්චි ආයතනයට මුල් ගල් තැබුෙව්. ඒක 
උතුෙර් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරනු ලැබූ විශාල පරිත්යාගයක්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ජර්මන් රජයට අපි ස්තුතිවන්ත වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෙවලාෙව්ත් අපි ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරනවා. ෙම් සියල්ල 
මැද්ෙද්  

University College සංකල්පය ෙම් ෙමොෙහොෙත් කිසියම් 
ආකාරයක අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි මෙග් 
විශ්වාසය. ෙමොකද, අපි රජයට අනුබද්ධව විශ්වවිද්යාල පහක් 
පටන් ගත්තා. විශ්වවිද්යාල තුනක් ෙපෞද්ගලික අංශයට අනුබද්ධව 
පටන් ගත්තා. එයින් ACTA  ආයතනය ඉතාම ෙහොඳින් 
කියාත්මක කළා. තමුන්නාන්ෙසේ ගිහින් බලන්න. හැබැයි 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල එක්ක 
Biomedical Technology පටන් ගත්තා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වවිද්යාල විද්යායතනෙය් -University College එෙක්- බරපතළ 
අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක දැන් අතර මඟ පණ අඳින 
තත්ත්වයක තිෙබනවාය කියලා ෙදමවුපිෙයෝ ලිපි එවා තිෙබනවා. 
ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ. 
රුපියල් 2,50,000යි course fee එක. බටහිර රටවලට ගිහින් 
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ඉෙගන ගන්නවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 16ක් විතර ෙගවන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට් එවැනි ආයතනයක් තිබුෙණ්ම නැහැ. හිස්බුල්ලා 
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා මඩකලපුෙව් පටන් ගත්ත 
විශ්වවිද්යාල ආයතනය ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක වනවා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු වනවා.  

මට ලබා දුන් විනාඩිය අවසන් ෙවලා තිබුණත්, තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාව සම්බන්ධෙයන් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාව සම්බන්ධෙයන් පාසල් පද්ධතිය තුළ අද ගැටලුවක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, අපි සැලසුම් කෙළේ ඊළඟ 
අධ්යයන වර්ෂය සඳහා දරුවන් 3,000ක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
කර ගන්නයි, 2020වන ෙකොට දරුවන් 4,000ක් විශ්වවිද්යාල 
විද්යායතන හරහා එළියට යන්නයි. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට එය 
අර්බුදයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. තාක්ෂණ 
විෂය ධාරාව තරම් ෙම් රෙට් අධ්යාපන ෙපරළි සඳහා වූ ෙවනත් 
තීන්දුවක් මෑත කාලෙය් අරෙගන නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු ඇමතිතුමාත්, උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය ඇමති ෙගේරු මැතිතුමාත් 
අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලායි ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්. උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙවන් ෙවන්ව ෙනොෙවයි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීන්දු ගත්ෙත්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් මට තත්පර 30ක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාට මා අවංකව ශුභ 
පතනවා. ඕනෑම ෙවලාවක අෙප් දෑත් දිගු කරන්න සූදානම් බව 
කියා සිටිනවා. සමස්ත අය වැය තුළින් යම් යම් සංෙශෝධන 
ජනතාවට හිතවාදි වනවා නම් ඒෙක් ෙගෞරවය ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණටත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අපටත් හිමි විය යුතුයි. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපත් ෙම් 
අය වැය ෙයෝජනාවලට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කළා. මට ෙම් 
කා රණය කියා අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විධියට ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අපි එකට එකතු ෙවලා අය වැය ෙයෝජනාවලට 
පක්ෂව එදා ඡන්දය දුන්නා නම් අය වැයට පක්ෂපාතීව ඡන්ද 209ක් 
ලැෙබනවා.  

එෙහම වුණා නම් ෙම් නම්යශීලිභාවය ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
නිවැරදි කිරීම් සිදු වන්ෙන් නැහැ,  ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි. ඒ 
නිසා මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කෘතෙව්දීත්වය පකාශ කරන්න, ෙගෞරවය පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. එතුමන්ලා යම් අවදානම් සහගත ෙද්ශපාලන 
තීන්දුවක් තමයි ගත්ෙත්. ඒ සඳහා ස්තුතිවන්ත ෙවන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි.  

 

 
[පූ.භා. 11.48] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අමාත්යාංශ නවයක වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව කථා කරන්න තිෙබන ෙවලාව සම්බන්ධෙයන් යමක් 
කියන්න කැමැතියි මාෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න කලින්. කථා 
කිරීමට ලැෙබන ෙම් ෙවලාව සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතත් සංවාදයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මුළු කාලෙයන් 
සියයට 35ක් විපක්ෂයට හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයට 

සියයට 65ක් හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියයට 35 තමයි, විපක්ෂය 
හැටියට කථානායකතුමා විසින් පිළිෙගන තිෙබන ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, EPDP එකත් එකතු 
ෙවලා ෙබදා ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාව සම්බන්ධ පශ්නය 
විපක්ෂ නායකවරයාෙග් ෙහෝ විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයාෙග් ෙහෝ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායය අනුව කථානායකවරයා ගත් තීන්දුවක්. 
ෙකොෙහොම වුණත්, - [බාධා කිරීම්] දැන් ඒවා ගැන කථා කරන්න 
එපා. [බාධා කිරීම්] ඒවා ගැන දැන් කථා කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] අපි මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විධියට. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එන්න. පක්ෂෙයන් තීන්දුවක් අරෙගන ෙම් පැත්තට එන්න. 

[බාධා කිරීම්] පක්ෂෙයන් තීන්දුවක් අරෙගන ෙම් පැත්ෙත් වාඩි 
වුණා නම් හරි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් 
අමාත්යාංශ නවෙයන් මම හිතන විධියට ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 
ෙදක තමයි ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය සහ ජාතික 
ඒකාබද්ධතා  හා පතිසංධාන අමාත්යාංශය. මම හිතන විධියට 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව කථා කරනවාට වඩා ෙම් ගැන කථා 
කිරීම ෙහොඳයි.  

අෙප් රට තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට මුහුණ දීපු රටක්. ඒ නිසා අපි 
අෙප් රෙට් ජාතික සමඟිය ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබදව වැදගත් සාකච්ඡාවක් කළ යුතුයි. මම ඇත්තටම සතුටු 
වනවා, මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් සභාෙව් ඉන්න 
එක ගැන. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රට ඉතාම අමිහිරි අත් 
දැකීම්වලට මුහුණ දීපු රටක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ පශ්නෙය් 
මුල භාෂා පශ්නය ෙනොෙවයි. භාෂා පශ්නයට කලින් තමයි 
ෙබදුම්වාදී මතවාද ඇති වන්න පටන් ගත්ෙත්.  

1950 වසෙර්දී පමණ, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙම් රෙට් භාෂා පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ 
අදූරදර්ශී වැඩ පිළිෙවළ නිසාම ඒ ෙද්වල් සිදු වන්න පටන් ගත්තා. 
1926 වසෙර්දී ෙෆඩරල් මතවාදය පිළිගත් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ සිංහල භාෂාව 
පමණක් රාජ්ය භාෂාව කරන්න කටයුතු කරලා ෙම් පශ්නය 
ව්යාකුල කළා. ඒ නිසා ෙමහි මුල භාෂා පශ්නය ෙනොවුණත්, අෙප් 
රෙට් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟීෙම්දී භාවිත කරන භාෂා 
පිළිබඳවත් ඉතා වැදගත් සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරන්න සිදු වනවා. 
ඒ නිසාම මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමාට විශාල වගකීමක් පැවරිලා 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් රාජ්ය භාෂා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, රාජ්ය භාෂා ෙකොමිසමත් තිෙබනවා. අපි ෙම් 
රට බහු ජාතික සහ බහු ආගමික රටක් හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට් පධාන ආගම් හතරක් අදහන ජනතාව ඉන්නවා. ෙම් රෙට් 
පධාන භාෂා  ෙදකක් කථා කරන ජාතීන් තුනක ජනතාව ජීවත් 
වනවා. ඔවුන් ඉතිහාසෙය් කවර කාලයකද ආෙව්, කවුද කලින් 
ආෙව්, කවුද පස්ෙසේ ආෙව්, උතුරු ඉන්දියාෙවන්ද, දකුණු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්දියාෙවන්ද, මලබාර්වලින්ද ආෙව්  කියන ඒවා වැදගත් වන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් ෙම් රෙට් ඉපදුණා නම්, ඔවුන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
දායක වනවා නම්, ඔවුන් ෙම් රෙට්දී මැරිලා ෙම් රෙට් ෙපොෙළොවට 
පස් ෙවලා යනවා නම්, ඔවුන් ශී ලාංකිකයන්. ඔවුන්ටත් ෙම් රටට 
අයිතියක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට අපි ඒ අයිතිය ලබා දිය යුතුයි. එම 
නිසා භාෂාව අවියක් කරෙගන කිසිෙවක් ෙබදන්න, පහත් කරන්න, 
අවමානයට ලක් කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ  තවමත් අපි එෙහම සූදානමක ඉන්නවාද කියලා.  

කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්ය ලංකා රණවීර  
මහත්මියෙග් පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවකින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, 
සිංහල ජනතාව සහ අෙප් රෙට් ජීවත් වන වැදි ජනතාව අතර 
තිෙබන ජානමය සමානකමට වඩා සිංහල සහ ෙදමළ ජනතාවට 
අතර තිෙබන ජානමය සමානකම ළඟයි කියලා. ෙම් භාෂා ෙදක 
අතර තිෙබන සමානතාව, ෙම් භාෂා ෙදක අතර තිෙබන 
සුන්දරත්වය ඉහළට ගැනීමට අපි ෙකොච්චර කටයුතු කරලා 
තිෙබනවාද? අෙප් ඊළඟ පරම්පරාව ෙගොඩ නැඟීම සඳහා අෙප් 
අධ්යාපන කියාවලියට අපි ඒවා ෙකොච්චර පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
හදනවා නම් එය පටන් ගත යුත්ෙත්, ෙම් ව්යවස්ථාෙවන්. 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්. එහි IV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් භාෂාව 
සම්බන්ධෙයන්  සඳහන් වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"18. * [(1)] ශී ලංකාෙව් රාජ්ය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන්ෙන් ය. 

     ** [(2) ෙදමළ භාෂාව ද රාජ්ය භාෂාවක් වන්ෙන් ය."  

අපිට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ශී ලංකාෙව් රාජ්ය භාෂාව 
සිංහල සහ ෙදමළ කියලා එකට ලියන්න. "ෙදමළ භාෂාව ද රාජ්ය 
භාෂාවක් වන්ෙන්ය" කියලා තමයි, එහි සඳහන් ෙවන්ෙන්. අපි 
පටන් ගත යුත්ෙත්, ෙමතැනින් කියලා මා හිතනවා. අෙප් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉංගීසි භාෂාව කථා කරන, 
ඉංගීසිෙයන් හිතන ජනතාවකුත් ඉන්නවා. ඒ පිරිස පතිශතයක් 
වශෙයන් කුඩා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි 
භාෂා තුනම ජාතික භාෂා  බවට පත් විය යුතුයි. එෙසේ කිරීමට පටන් 
ගත යුත්ෙත් ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ තුළින්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සිංහල දරුවන්ට, ශිෂ්යයන්ට, ෙම් සිංහල 
ජනතාවට ෙදමළ  භාෂාව ආකර්ෂණීය අන්දමින් ඉගැන්වීම සඳහා, 
රසවත් අන්දමින් ඉගැන්වීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ 
යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ සඳහා විශාල වගකීමක් 
පැවරී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තයි-භාෂා පුහුණුව ලබන රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට යම් දිරි දීමනාවක් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, ඔවුන් තමයි ෙම් පණිවුඩය ෙගන යන 
වාහකයන් බවට පත් ෙවන්ෙන්. ෙම් පශ්නෙයන් තවම ජනතාව 
පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. මට මතකයි, මම මඩකළපුව මහ 
ෙරෝහෙල් ෙසේවය කරන කාලෙය්දී, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් 
එහාට ලිපි ආෙව් සිංහෙලන්. ඒ ලිපි එවා තිබුෙණ්  ඔවුන්ෙග් 
අත්යවශ්ය කාරණා සම්බන්ධෙයන්. නමුත් ඒ ලිපිය කියවා ගැනීම 
සඳහා ෙකෙනකු ෙසොයා ගන්නත් මාසයක, මාස එකහමාරක 
පමණ කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ අසමානතාවට ඔවුන් ලක් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ට සිංහල, ෙදමළ හා 
ඉංගීසි භාෂාව පිළිබඳව පවීණත්වයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා මීට ව ඩා යම් දිරි ගැන්වීමකුත් ලබා ෙදනවා 
නම් තව පියවරක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා.  

ෙදමළ සහ සිංහල කලා නිර්මාණ ෙයොදා ගැනීම තුළිනුත් ඒ 
සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ හැකියි. මම මඩකළපුව 
පෙද්ශෙය් අවුරුදු එකහමාරක පමණ කාලයක් හිටපු නිසා මට 
ෙදමළ සාහිත්ය, ෙදමළ චිතපට සහ ෙදමළ ගීත ඇසුරු කරන්න 
ලැබුණා. ඒවා අෙප් සිංහල ජනතාව අතරටත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම සිංහල සාහිත්ය, ගීත සහ කෘති ෙදමළ භාෂාවටත් 
පරිවර්තනය ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා තමයි  ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යාංශෙය් විශාල වගකීම බවට පැවෙරන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති භාෂා 
විද්යාගාරය රාජගිරිෙය් තිෙබනවා. එහි වැඩ කටයුතු ෙකොෙහොමද 
දැන්?  අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට්  ජාතික 
සමඟිය, ජාතික පතිසංවිධානය හා ඒකාබද්ධතාව ෙගොඩනඟන්න 
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් ක්ෙෂේතවලට විශාල අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ.  

මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාෙව්දී තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
අමාත්යාංශයට අදාළ යම් කරුණු කාරණා කිහිපයක් ගැන වනජීවී 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්නත් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්  වනාන්තර ආශිතව buffer zone එෙක් ජීවත් වන 
ජනතාව සමහර නීති විෙරෝධී කියාකාරකම්වලට හවුල් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද  ඇමතිතුමනි? ඔවුන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වා 
ෙගන යෑම සඳහා සමහර ෙව්ලාවට ෙහේන් ෙකොටන්න සිදු ෙවනවා; 
 සෙතක් දඩයම් කර ගන්න සිදු ෙවනවා; එෙහම නැත්නම් පතලක් 
කණින්න සිදු ෙවනවා. ෙම් ආදි වශෙයන් ඔවුන්ෙග් ජීවිතයට 
සම්බන්ධ කරුණුවලට තමයි, ඔවුන් වනාන්තර සහ වනජීවීන් 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. දැන් ෙම් සඳහා ෙලෝකයම පිළිගත් සම්පදාය 
තමයි,  ෙලෝකයම පිළිගත් කමෙව්දය තමයි ඒ ජනතාවට නීතිෙයන් 
දඬුවම් කරනවා ෙවනුවට, පජා මූල සමිති ඇති කරලා ඔවුන්ට 
විකල්ප ජීවන මාර්ග උදා කර ෙදන එක. මම හිතන විධියට දැන් 
සිටින අලුත් පරම්පරාව ෙහේන් ෙකොටන්න, සතුන් දඩයම් කර 
ගන්න ෙහෝ පතලක් කණින්න කැමැති ෙවන එකක් නැහැ. ඔවුන්ට 
විකල්ප ජීවන මාර්ග ආණ්ඩුව මඟින් ෙපන්වා ෙදනවා නම්, ඔවුන් 
ඒ මාර්ගවලට ෙයොමු ෙව්වි.  

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් එවැනි පජා මූල සමිති ඇති කිරීමට  දැන් හදා 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද, ඒ සඳහා පමාණවත් නිලධාරින් 
ඉන්නවාද සහ ඒ සඳහා පමාණවත් පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවාද කියලා. මම දන්න හැටියට නිලධාරින් 40 ෙදෙනකු 
පමණ අවශ්ය තැනට තවම ෙදෙදෙනකු ෙහෝ තුන්ෙදෙනකු තමයි 
ඉන්ෙන්. මම ෙම් කියන කරුණු වැරදි නම් ගරු ඇමතිතුමාට ඒවා 
නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් සිටින රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් ෙයොදාෙගන පජා මූල සමිති පිහිටුවලා ඒ buffer 
zones වල ජීවත් වන ජනතාවට යම් සහන ලැෙබන විකල්ප වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, සංචාරක ව්යාපාරය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්,  
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා අෙප් රෙට් විශාල 
විභවයක්, හැකියාවක් තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. දැන් වනවිට 
අෙප් රටට ලක්ෂ 15ක, 16ක පමණ පමාණයක් සංචාරකයන් 
පැමිෙණනවා.  අප ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක පමණ ආදායමක් එයින් 
උපයනවා. අපිට සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනය කිරීම සඳහා දිගු 
කාලීනව ෙහෝ මධ්ය කාලීනව ඉතා විශිෂ්ට වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙනොවුණත්, අෙප් රටට පැමිෙණන ලක්ෂ 15ක්,  16ක් පමණ වන 
සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 50ක් පමණ ඇවිත් තිෙබන්ෙන් 
ජර්මනිය, පංශය, එංගලන්තය, රුසියාව, චීනය සහ ඉන්දියාව වැනි 
රටවලින්. ඒ නිසා ෙමය අපට සම්පතක්. ෙම් සම්පත අපි 
හරියාකාරව පාවිච්චි කෙළොත්, රට ෙගොඩනැඟීෙම් කාර්ෙය්දී 
සංචාරක ව්යාපාරය ඉතා විශාල වශෙයන් ඉවහල් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අප හිතනවා. අය වැය ෙයෝජනා ඇතුෙළේ ෙම් 
සම්බන්ධව ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා මා දැක්කා.   
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ගරු ඇමතිතුමනි, සංචාරකෙයක් අෙප් රටට පැමිණියාට පසුව 
ඔහු අෙප් රට පිළිබඳව ෙහොඳ චිතයක් ඇති කර ගන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක මඟ ෙපන්වන්නා හරහායි.  Tour guides 
හරහා තමයි, සංචාරකයා අෙප් රට පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබා 
ගන්ෙන්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න, ෙම් 
tour guidesලාෙගන් කීෙයන් කී ෙදෙනකුටද ඔවුන්ෙග් විෂය 
පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය පිළිබඳව පරිචයක්, දැනුමක්, අත් 
දැකීමක්, ශිල්පීය දක්ෂතාවක් තිෙබන්ෙන් කියලා.  ෙමෙතක් 
කාලයක් ඔවුන් පුහුණු කිරීම සඳහා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  අය වැය  ෙයෝජනාවලත් එවැනි ෙදයක් සඳහන් 
ෙවලා තිබුණා මා දැක්කා.  නමුත් ඒ සඳහා කාලය පමාණවත් 
නැහැ.  

අපි ෙබොෙහෝ රටවලට ගියාම දැක තිෙබනවා, ඒ රටවල 
උපාධිධාරි සංචාරක මඟ ෙපන්වන්නන් සිටින බව. ඔවුන් පුරා 
විද්යාව ගැන, ඒ රෙට් භූ ෙගෝලය ගැන, ඉතිහාසය ගැන, ෙලෝකෙය් 
ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලනය ගැන දැනුමක්, අවෙබෝධයක් සහිත 
අයයි. ඒ වාෙග්ම, මම කලින් සඳහන් කළ රටවල භාවිත වන භාෂා 
ඉගැන්වීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙමයට එකතු කරනවා නම් 
අපට සංචාරක ව්යාපාරෙයන් පියවර ගණනාවක් ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්.  අෙප් රට පිළිබඳව ෙලෝකය තුළ ෙහොඳ හැඟීමක් ඇති 
කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම රැකියා අර්බුදයට 
උත්තරයක් ෙසොයන්නත් පුළුවන් ෙවනවා.  

අපි ෙපෞද්ගලිකවත් මුහුණ ෙදන පශ්නයක් තමයි,  
විෙද්ශිකෙයක්  ලංකාවට පැමිණියාම ඒ අයට ෙපන්වීම සඳහා 
කැඳවාෙගන යන්න ලංකාෙව් තිෙබන සංචාරක ස්ථාන ෙමොනවාද 
කියන එක. එෙසේ ෙපන්වීමට පදර්ශනාගාර, එෙහම නැත්නම් කලා 
කෘති සහිත ස්ථාන තිෙබනවාද? නිකම් හිතන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 
අඩු ගණෙන් හවසට රූ කඩ සන්දර්ශනයක්වත් ෙපන්වා ගන්න 
තැනක් අෙප් රෙට් නැහැ. නමුත් ෙකොළඹ නගරෙය් ඒ වාෙග් තැන් 
ෙදක, තුනක් හැදුෙවොත්, ඒවාට සංචාරකෙයෝ ආකර්ෂණය ෙව්වි. 
අෙප් ෙතල්ෙම් නැටුම්, උඩරට, පහතරට, සබරගමුව නැටුම්, ගිනි 
සිසිල වාෙග් ෙද්වල් ඔවුන්ට ෙපන්වීම සඳහා තවම ස්ථානයක් 
සකස් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපෙග් අවධානය ෙයොමු 
කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 150ක් 
පමණ වන අෙප් ෙත් කර්මාන්තෙය් ඉතිහාසයත් එක්ක සංචාරක 
ව්යාපාරය බද්ධ කරලා තැනක් හැදුෙවොත්, අලුත් අදහස් හා 
ෙයෝජනාවලින් සංචාරක ව්යාපාරය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.  

සංචාරකයින් සඳහා shopping paradise එකක් හදන්න 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. Shopping paradise එක හදන එක 
ෙහොඳයි. ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ කරන අතෙර්ම, අෙප් රටට 
ආනයනය කරන ඇඟලුම් හා පාවහන්වල බදු ඉවත් කිරීෙමන් එම 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයාට සහායක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලාත් මා හිතනවා. ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයාට 
සහායක් ලැෙබන්න නම්, අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්ත දියුණු කරන්න 
නම් සංචාරකයන්ට අෙළවි කළ යුත්ෙත්, අෙප් නිෂ්පාදනයි. එෙහම 
කරන්න නම් shopping complex  එෙක් තිෙබන ආනයනය කරන 
භාණ්ඩවලට බදු  අය කරන්න  ඕනෑ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් රටට චීන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය 
කර ගැනීමටත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියලා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, මා දන්නා හැටියට ෙම් ෙවනෙකොට චීන 
ජනගහනෙයන් සියයට 10ක් - ලක්ෂ 130කට ආසන්න පමාණයක්
-  සංචාරකයන් විධියට රෙටන් පිට ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන්, “One Belt, One Road” කියන 
සංකල්පයයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙසේද මාවෙත් අෙප් රට තිෙබන 

ස්ථානය, ඓතිහාසික වටිනාකම අපට ෙම් සංචාරක ව්යාපාරෙය්දී 
එකතු කර ගන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුෙව් එය සිදු කර තිෙබනවා. 
ඔවුන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකෞතුකාගාර පවා හදලා  තිෙබනවා. 
නමුත් අෙප් රට ෙසේද මාවෙත් ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් වුණාය 
කියා සංචාරකයන් දැනුවත් කර, ඔවුන් අෙප් රටට ආකර්ෂණය කර 
ගැනීමට අෙප් රෙට් තවම එෙහම ස්ථානයක් ඉදිකර නැහැ. අපි 
ෙයෝජනා කරනවා, පුළුවන් නම් එෙහම ස්ථානයක් හදමු කියලා.  

අපි ෙබොෙහෝ රටවලට ගියාම දකින කාරණයක්  තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග වාෙග් රටවලට අෙප් රෙටන් ගිය සූප 
ෙව්දීන් තමයි,  ඒ රටවල තරග දිනලා cup ගහලා තිෙබන්ෙන් 
කියන එක. සවුදි අරාබිය ෙවන්න පුළුවන්, අබුඩාබිය ෙවන්න 
පුළුවන්, ඩුබායිවල ෙවන්න පුළුවන් සමහර රජ මාළිගාවල පධාන 
සූප ෙව්දියා බවට පත් වී සිටින්ෙන්, ලාංකිකෙයක්. ඔවුන් ඒ රටවල 
පැවැත්ෙවන සූප ෙව්දී තරගවලින් 1 වන, 2 වන සහ 3 වන ස්ථාන 
දිනා ගන්නවා. නමුත් අපිට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙමවැනි කාරණා කිහිපයක් 
සම්බන්ධවත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
ඒ වාෙග්ම සංචාරක ෙහෝටල් හිමියන්ෙග් -මහා පරිමාණ ෙහෝටල් 
හිමියන්ෙග් ෙනොෙවයි- පශ්න සම්බන්ධවත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අෙප් කළුතර 
දිස්තික්කෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙබන්තර, අලුත්ගම, කලුවාෙමෝදර 
වැනි පෙද්ශවලත් ෙහෝටල් හිමියන් සමහර පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බලපෑම නිසා මුහුණ පාන පශ්න තිෙබනවා.  
ඒ නිසා ඔවුන්ට තමන්ෙග් පශ්න කථා කර ගන්න අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදන්න කියලත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙගන් මම 
අහන්න කැමැතියි,  පසුගිය කාලෙය්- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, සාකච්ඡාවන් කිහිපයක් පැවැත්වූවා. නමුත් 

ඒවාට තවම විසඳුම් ෙදන්න බැරි වුණා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි ලැහැස්තියි ඒකට මැදිහත් ෙවන්න, ඇමතිතුමනි. ඇත්තටම 

ෙම්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ කර්මාන්තයක්. ඒ වාෙග්ම තමයි 
පසුගිය කාලෙය්- 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හරි. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ෙම් කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබ්රුවල “Golden Mile” කියන 
සංචාරක කලාපය ගැන අහලා තිෙබනවාද? ඔබතුමා ඒ සංචාරක 
කලාපයට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී කිව්වා, - 
[බාධා කිරීමක්]         පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ, කළුතර, ෙබ්රුවල 
සංචාරක කලාප විධියට නම් කරලා තිෙබනවා කියලා ඔබතුමන්ලා 
දන්ෙන් නැහැ කියලා.  [බාධා කිරීමක්]       
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හරි, මම කථා කරන්නම්.   

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ජාත්යන්තර 
ඉන්දියානු සිනමා සම්මාන උෙළලක් කළා, ඔබතුමාට මතක ඇති.   
IIFA එක කළා. ඒ IIFA එක ෙවනුෙවන් නවාතැන් පහසුකම්, 
පවාහන පහසුකම්, කෑම බීම සපයපු අයට තවම සල්ලි ෙගවලා 
නැහැ. තුන් ෙදෙනක් නඩු දාලාත් තිෙබනවා.  ඒ ෙවනුෙවන් 
රුපියල්  32,980,555ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ  කියන්ෙන්, 
රුපියල් ලක්ෂ 329ක් තවම ෙගවලා නැහැ.  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය තිබුණු කාලෙය්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අන්න හරි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ අමාත්යාංශයත් භාර 

අරෙගන IIFA කරලා, කරපු වැඩ. දැන් අපි අහන්ෙන් ෙම්ෙකන් 
සංචාරක ව්යාපාරයට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන එකයි. අවසානෙය් 
ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ලක්ෂ 329ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ෙම්ක කාෙගන්ද අය කර ගන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 
ෙම්ක අය කර ගන්න ඕනෑ රාජපක්ෂලාෙගන්.  

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ලක්ෂ්මන් යාපාෙගන් අය කර ගන්න. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ලක්ෂ්මන් යාපා හිටිෙය් කාෙග් රජෙය්ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ කාලෙය් හිටිෙය් ෙකොෙහේද? [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
කාෙග් ඔෙඩොක්කුෙව්ද හිටිෙය්?  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ වාෙග් සිද්ධි ෙගොඩක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් යමක් කියන්නට ඕනෑ. පසුගිය ආණ්ඩුෙව් 
වැඩ පිළි ෙවළ තිබුෙණ් "පංච බල ෙක්න්දය" පදනම් කර ගත්තු 
එකක්. "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබනවා, "පංච 
බල ෙක්න්දය" පිළිබඳව. අෙප් රට බුද්ධිමය ෙක්න්දයක් කරනවා 
කියලා කිව්වා. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, "නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයක්" ගැන. ෙම් ෙමොන ෙක්න්දය හැදුවත් -පංච බල 
ෙක්න්දයකට ගියත්, නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් හැදුවත්- විද්යා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කියන ක්ෙෂේතය අතිශය වැදගත්. ෙම් 
කියනවා වාෙග් විද්යාෙවන්, තාක්ෂණෙයන් අෙප් රට ආසියාෙව් 
බල ෙක්න්දයක් කරන්න යනවා නම් ඒකට යම් සාධාරණ 
පෙව්ශයක් අත්පත් කර ගන්න ඕනෑ. 

ෙම් රටට, අපට ෙපෙනන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
දිහාවට යනවා කියලා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි,  රටක් විධියට 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණවලට අපි ෙවන් කරන්ෙන් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට දශම එකයි හයයි. දකුණු 
ෙකොරියාව ෙවන් කරනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
4.04ක්. ජපානය ෙවන් කරනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 3.36ක්. සිංගප්පූරුව ෙවන් කරනවා, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2.43ක්. මැෙල්සියාව ෙවන් කරනවා, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.07ක්. නමුත් අඩු තරෙම් අෙප් 
කලාපෙය් රටවල වියදම් කරන තරම්වත් අපි වියදම් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඉන්දියාව වියදම් කරනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට දශම හතයි, හයක්. පාකිස්තානය වියදම් කරනවා, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට දශම හතරයි, හයක්. අපි ඉන්ෙන් ඒ 
සියල්ලන්ටම වඩා පහළින්. 

මම ෙම් කියන්ෙන් 2005 - 2012 average එක. අඩු ගණෙන් 
ඒ කාලෙය් අෙප් රටට ළං ෙවලා හිටපු රටවල් ගත්ෙතොත් 
උගන්ඩාව ෙවන් කරලා තිෙබනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට දශම පහයි, හයක්. සීෙෂල්ස් දූපත ෙවන් කරලා තිෙබනවා, 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට දශම තුනක්. ෙලෝකෙය් 
සාමාන්යෙයන් පහළ මැදි ආදායම් ලබන අපි වාෙග් රටවල් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට දශම පහයි හයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන්. 
නමුත් අපි ඉන්ෙන් ඉතාම පහළ අඩියක. ඒ නිසාම අෙප් රෙට් 
වෘත්තීය විද්යාඥයන් ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙමන්න ෙම් පතිපාදන වැඩි 
කරන්න කියන එක. පතිපාදන වැඩි කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, 
පසුගිය කාලෙය් දීපු පතිපාදන පාවිච්චි කරලාත් නැහැ.  

2013 අවුරුද්ෙද් පාග්ධන වියදම් ෙවනුෙවන් දීපු 
පතිපාදනවලින් සියයට 22ක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
විද්යාඥයන්, ෙම් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්, ෙම් තාක්ෂණ ශිල්පීන් 
අෙප් රට ඇතුෙළේ තියා ගන්න නම්, - බුද්ධි ගලනය වළක්වන්න 
නම් - අඩු තරෙම් ඔවුන්ෙග් දීමනා ටික වැඩි කරන්න ඕනෑ.  

ඔවුන්  සියයට 25 ක  විෙශේෂ දීමනාවක් ඉල්ලනවා. අධ්යයන 
දීමනා  වශෙයන්  සියයට 65ත් -70ත් අතර පමාණයක් ඉල්ලනවා. 
ඔවුන් සියයට 35 ක පර්ෙය්ෂණ දීමනාවක් ඉල්ලනවා. ෙම් දීමනා 
දුන්ෙනොත් තමයි  ඔවුන් ෙම් රට තුළ තියා ගන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්.  ෙම් අය ඇවිත්  Research Officers ලා විධියට 
බැ ෙඳනවා නම්,  අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලයක , එක්ෙකෝ පළමු 
ෙපළ සාමාර්ථයක් එෙහම නැත්නම් ෙදවන ෙපළ ඉහළ 
සාමාර්ථයක්  ලබා ෙගන තමයි  ෙම්කට ඇතුළු ෙවන්ෙන්.  එෙහම 
අයට ෙමෙහම ෙසොච්චම් දීමනාවක් දීලා තියා ගන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල තිෙබන cadre 
system  එක ෙවනස් කර ඔවුන්ට ඉහළට යන්න කමෙව්දයක් 
හදන්නය කියා  ඔවුන් ඉල්ලනවා.  ආචාර්යවරුන්ට සප්ත  වාර්ෂික 
නිවාඩු ෙදනවා  වාෙග්  නිවාඩු කමයක් හඳුන්වා ෙදන්නය කියා 
ඉල්ලනවා. පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයන්හි  දිරි ගැන්වීමක් ෙදන්නය 
කියා  ඉල්ලනවා.  විශාම වයස අවුරුදු  65 කරන්නය කියා   
ඉල්ලනවා. ඔවුන්ෙග් ෙමවැනි  ඉල්ලීම් කිහිපයක් තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් 
ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම මම තව පශ්නයක් මතු කරන්නට කැමතියි. 
  

2541 2542 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
Sir, I will take 15 minutes allocated to the Hon. Anura 

Dissanayake. [බාධා කිරීම්] තිෙයනවා.  මම ඒක ගන්නම්.   

ඊළඟට,  තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන තිෙබන පශ්නය  
කියන්නට  ඕනෑ.   තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරි වර්ෂය සඳහා  
පාග්ධන වියදම්  විධියට මිලියන 2285ක්  ඉල්ලා තිෙබනවා.  
නමුත් ලැබී තිෙබන්ෙන් මිලියන135යි. ආණ්ඩුෙව් තර්කය තමයි 
තැපෑල පාඩුයි, ඒ නිසා මුදල් පතිපාදන ෙදන්න බැහැ කියන  එක. 
2009 තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  වර්ධනය  සියයට ඍණ 4.7යි. 
නමුත්  ඔවුන් පාඩුව අවම කර ෙගන  2014 වනෙකොට සියයට 
11ක වර්ධනයක්  අරෙගන  තිෙබනවා.  ආසියානු කලාපෙය්  
තැපැල් වර්ගීකරණෙය් තුනවන තැනයි අෙප් ර ට සිටි ෙය්. දැන් 
ෙදවැනි තැනට ඇවිත් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  වැඩිපුර පමාණයක්  පතිපාදන ෙවන් කර 
ෙදන්න.  මිලියන 2285ක් ඉල්ලනෙකොට,  මිලියන 135 ක් දීම 
කිසිෙසේත් සාධාරණ නැහැ. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්    
පුද්ගලීකරණය කරන්න  යන   හැඩයි ෙප්න්ෙන්.  එම නිසා තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නගා සිටුවන්නට නම් මීට වඩා පතිපාදන 
පමාණයක් ෙවන් කරන්නට  ඕනැය කියා අපි කියනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මෙග් ඉදිරි කාලය  මා  
පාවිච්චි කරනවා, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තිය පුහුණු  
අමාත්යාංශය පිළිබඳව  කථා කරන්න. හිටපු අමාත්යතුමා මට 
කලින් කථා කළා. ඉතිහාසය ගැන හාරා අවුස්සන්න එතුමා 
සූදානම් නහැ කියා  එතුමා කිව්වා.  මම ඉතිහාසෙයන් කරුණු 
ටිකක් ෙගනහැර පානවා.  ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච ෙහොරකම්, 
දූෂණ  ෙහළි දරව් කෙළොත් තමයි දැන් ඉන්න  ඇමතිවරුන් අඩු  
ගණෙන් භය ෙවලා,  ජනතාවෙගන් යම් අපකිර්තියක් අපසාදයක් 
ඒවිය කියා ෙම්වාට එෙරහිව නීතිමය කියාමාර්ග ගන්ෙන් ෙහෝ 
නැත්නම් ෙහොරකම්වලින් වළකින්නට  උත්සාහ කරන්ෙන්. 

මා ෙම් ඉදිරිපත් කරන විගණන වාර්තාව VTA Holdings 
(Pvt.) Limited  සම්බන්ධෙයන්. ෙම්ක ඇති කෙළේ වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය යටෙත්.  ෙමය 1995 අංක 12 දරන  වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය පිහිටුවීෙම්  පනතට පටහැනිව ආරම්භ කළ ආයතනයක්. 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලබා ෙගන නැහැ. නීතිපති උපෙදස්  
ලබා ගන්ෙන් නැතිව ආරම්භ කළ ආයතනයක්. ෙකොෙහොමද 
ෙමවැනි ආයතනයක් පවත්වා ෙගන ගිෙය්? වර්තමාන ඇමතිවරයා 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්නට  ඕනෑ. කැබිනට් එෙක් අනුමැතියක් 
නැත්නම්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් නැත්නම්  
වෘත්තීය පුහුණු පනතට පටහැනි නම්  ෙකොෙහොමද ෙමවැනි ලාභ 
ලබන ආයතනයක් වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්?   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එහි සභාපතිවරයාෙග් හිතුමතයට තමයි  
ෙමහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් වැටුප් තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. 
කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා,  එස්.පී.ෙජ්.පී රණසිංහ මයා.  ඔහුෙග් 
වැටුප රුපියල්   1,13,000  යි.  ෙක්.වී.ෙපෙර්රා මයා.  -   දත්ත 
ෙයදවුම් සහකාර-  ඔහුෙග් මුලික වැටුප රුපියල් ලක්ෂයයි.  
නීත්යනුකූල ෙනොවන ආයතනයකට   ෙමෙහම  වැටුප්  හදන්න 
ෙමොකක්ද තිබුණු බලය? අපි අහන්ෙන්, ෙම්වාට  ආණ්ඩුව දැන්  
ෙමොකක්ද  කරන්ෙන් කියලායි.   

ඊළඟට,   2013 වර්ෂෙය් දැයට කිරුළ තිබුණා. 2013 වර්ෂෙය් 
දැයට කිරුළ ෙවනුෙවන් ෙයෞවන කටයුතු  හා නිපුණතා 
අමාත්යාශය ෙවන් කර  තිෙබන මුදල් වියදම් කර තිෙබන ආකාරය 
ෙමන්න. දැයට කිරුළ පදර්ශනයට  සමගාමීව ෙබදා හැරීම සඳහා  
කීඩා භාණ්ඩ කට්ටල 500ක්  අර ෙගන ති ෙබනවා. ඒවාෙය්  වියදම 
රුපියල්  හැටහය ලක්ෂ විසිදාහයි.   

"දැයට කිරුළ" පදර්ශන භූමිෙය් තිරයක් සවි කරන්න ගිය 
වියදම රුපියල් ලක්ෂ 55යි. ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංක පදර්ශන 
කුටිය හදන්න 3,114,500යි. 2013 වසෙර් "දැයට කිරුළ" පදර්ශන 
භූමිෙය් ෙම් කටයුතු තුනට විතරක් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය වියදම් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 
152ක්. ෙම්ෙකන් ලබපු පතිලාභය ෙමොකක්ද කියලායි අපි 
අහන්ෙන්? ඒ කාලෙය් සිටි ඇමති කවුද? 

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් අධිකාරිෙය් -  
NAITA එෙක් - වගකීම ෙමොකක්ද? ෙපදෙර්රුවන්, විදුලි කාර්මික 
ශිල්පීන්, රූප ලාවණ්ය ශිල්පීන් ආදී වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන 
පිරිසක් අෙප් රෙට් ගම්වල සිටිනවා. ඔවුන් සමහර විට අත් 
උදව්කරුෙවෝ විධියට වැඩ කරලා තිෙබන්න පුළුවන්. ඔවුන් යම් 
කාලයක් වැඩ කළාට පස්ෙසේ NAITA එෙකන් සහතිකයක් 
ෙදනවා. ඒ සහතිකය ෙදන එක වටිනවා. ඔවුන්ෙග් දක්ෂතා 
ඇගැයීමට ලක් කරලා ඒ සහතිකය දීම ෙහොඳයි. ඒ සඳහා ෙමතුවක් 
කල් තිබුණු කමය ෙමොකක්ද? ගාම ෙසේවකෙගන් ෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ෙගන් අත්සන් අරෙගන NAITA එෙක් කාර්යාලයට දැනුම් 
දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ  NAITA එෙක් නිලධාරි ගිහිල්ලා ඒ ශිල්පීන් 
ඇගැයීමට ලක් කරලා ඔවුන්ට සහතිකයක් ෙදනවා. ඔය සහතිකය 
මීට කලින් දුන්ෙන් ඒ විධියට. එෙහම නැත්නම් සමහර සහතික 
අදාළ පුද්ගලයින්ට තැපෑෙලන් ෙගදරට එව්වා. ඒ සඳහා ෙලොකු 
වියදමක් ගිෙය් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයින් පධාන 
කාර්යාලයට ඇවිල්ලා ඒ සහතිකය අරෙගන ගියා. ෙම් වනෙකොට 
ෙම් කමය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. එය ෙවනස් කෙළේ ෙකොයි 
අවුරුද්ෙද්ද? 2014 අවුරුද්ෙද්.  

2014 අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් දිනයක ෙපදෙර්රු ශිල්පීන් 
500කට එක වර ෙම් සහතිකය ෙදන්න කියලා කුරුණෑගල, 
මාලිගාපිටියට ෙම් පිරිස කැඳවා තිබුණා. ඒ සඳහා ගිය වියදම 
ෙකොපමණද? රුපියල් 6,980,657යි. 2014 අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් රුපියල් ලක්ෂ 70ක් ඒ වැඩයට වියදම් කරලා තිෙබනවා. 
ඒක නම් ෙමොකක්ද කියලා ඒක පැත්තකින් තියන්න ෙකෝ.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, 
කිලිෙනොච්චිෙය් පුහුණු මධ්යසථ්ානයක් ගැන. කිලිෙනොච්චිෙය් 
පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් මුල් ගල තැබීෙම් උත්සවයට- 
ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි, 
කරපුවා කියන ෙකොට අමාරුයි. තව තිෙබනවා. තවම ආෙව් නැහැ. 
ෙහොඳ ටික ෙමන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Be silent.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
2014  ෙදසැම්බර් 4 ෙවනිදා එම පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් මුල්ගල 

තැබීෙම් උත්සවයට විතරක් රුපියල් 4,640,327ක් වියදම් ෙවලා 

2543 2544 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න ෙකොච්චර යයිද? [බාධා කිරීම්] 
ඉවර නැහැ. ඉවර නැහැ. ඔන්න ෙහොඳ කෑල්ල. 2014 අවුරුද්ෙද් 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 14 කියන ්ෙන් ජනාධිපතිවරණෙය් පචාරක 
කටයුතු කරන කාලය. කුරුණෑගල තිබුණා ෙන්, ෙපොඩි 
උත්සවයක්. ඒකට ගිෙය් රුපියල් ලක්ෂ 69යි. ගම්වල වැඩ කර කර 
හිටපු ෙපදෙර්රුෙවෝ ඔක්ෙකොම ෙගනැල්ලා සහතික ෙදන්න 
මාතර, උයන්වත්ත කීඩාංගණය ෙලොකු උත්සවයක් තිබුණා. ඒකට 
ගිය වියදම ෙකොෙහොමද? 2,297 ෙදෙනකුට සහතික ෙදන්නයි ෙම් 
උත්සවය පැවැත්වූෙය්. එම උත්සවෙය්  කෑම සඳහා ගිය වියදම් 
ටික මම කියන්නම් ෙකෝ. Rest House - Matara රුපියල් 
92,540යි. Polhena Reef Garden එකට රුපියල් 310,800යි. Pearl 
Cliff  එකට රුපියල් 77,100යි. Sanaya Mansion Hotel  එකට 
රුපියල් 1,36,800යි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ උත්සවෙය් බඩු 
ගන්න කීයක් වියදම් වුණාද? රුපියල් 20,787,505යි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නැටුම් කණ්ඩායම් තුනක් ෙගනැල්ලා, 
නිලධාරි ෙගනැල්ලා, ෙහෝටල්වල නතර කරලා ඒ සඳහා වියදම් වූ 
මුදල් ඔක්ෙකෝම එකතු කළාට පස්ෙසේ  ෙම් සහතිකය ෙදන්න 
මාතර පැවැත්වුණු අභි ෙෂේක මංගල්ලයට විතරක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 1,082ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
108ක් ෙම් සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එක් 
ෙකෙනකුට සහතිකයක් ෙදන්න වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
50,000ක්. -ලක්ෂ භාගයක්- ඔය සහතිකය දිස්තික් NAITA  
කාර්යාලයට ෙගනැල්ලා දීලා අර මිනිස්සුන්ට බඩු ටික ගන්න 
කියලා රුපියල් 45,000ක් දුන්නා නම් ඔයිට ෙහොඳ නැද්ද? ෙම්සන් 
බාස්ට, රූප ලාවණ්ය ශිල්පිනියට, විදුලි කාර්මික ශිල්පියාට බඩු 
ටික ගන්න ෙමන්න රුපියල් 45,000ක් කියලා ඔවුන්ෙග් අතට ඒ 
මුදල දුන්නා නම් ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, එක සහතිකයකට රුපියල් 
50,000ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 

ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ඇයි ෙම්ක මාතර තිබ්ෙබ්, 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ඇයි මාතර තිබ්ෙබ්? ඇයි මාතරට අරෙගන 
ගිෙය්? රුපියල් මිලියන 100කට වඩා වැඩියි වියදම. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් ෙතොරතුරු. ෙම්වා යන්න ඕනෑ FCID එකට.[බාධා 
කිරීම්] කවුද? හිටපු ඇමතිතුමා කියනවා, "මම නම් කවුරුත් 
ඥාතීන් දා ගත්ෙත් නැහැ. මට ඡන්දය දීපු ෙකෙනක්වත් දා ගත්ෙත් 
නැහැ, මට උදවු කළ අය දා ගත්ෙත් නැහැ" කියලා. මම අහන්ෙන් 
NAITA එෙක් හිටපු සභාපති කවුද කියලා. කවුද NAITA එෙක් 
සභාපති හැටියට හිටිෙය්? චන්දන අරුණෙද්ව. කවුද ෙම්? චන්දන 
අරුණෙද්ව කියලා කියන්ෙන් ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්. [බාධා කිරීම්] 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්. ඔහු තමයි ෙම්වාට අත්සන් කෙළේ. ඔහු 
තමයි ෙම්වාට අත්සන් කෙළේ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙමෙතක් ෙව්ලා ඉතාමත්ම 

ෙගෞරවෙයන් එතුමාට ඇහුම් කන් දුන්නා, නමක් සඳහන් ෙනොකර 

අවලාද ෙගොඩාක් කියද්දී. නමුත් ෙමතුමා ඉතාම බරපතළ විධියට 
සත්ය විකෘති කරනවා. වෘත්තිකෙයක් විධියට මම කනගාටු 
ෙවනවා මන්තීතුමා. වෘත්තිකෙයක් විධියට මම කනගාටු ෙවනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම හිටපු ඇමතිවරයා විධියට 
ඉතාම වගකීෙමන් නැවත අවධාරණය කරන කාරණය ෙමයයි. 
මෙග් අමාත්යාංශය යටතට ආයතන 18ක් තිබුණා. ෙම් දහ අෙටන් 
කිසිම ආයතනයකට තනතුරුධාරිෙයක් විධියට මෙග් පවුෙල් 
කිසිම ඥාතිෙයක් ෙහෝ අඩුම තරමින් මාතර ඡන්ද දායකෙයක් ෙහෝ 
ඒ කිසිම තැනක කටයුතු කෙළේ නැහැයි කියන කාරණය මම 
නැවතත් අවධාරණය කරනවා. ෙම්  'ඥාතිෙයක්' කියලා කියන්ෙන් 
අමූලික ෙබොරුවක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ඡන්දය දීලාත් නැද්ද ෙකොෙහද. 

[බාධා කිරීම්] සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ඡන්දය දීලාත් නැද්ද 
ෙකොෙහද. මම අහන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] හරි, දැන් ෙම් උත්සව 
ගැන බලන්න. කිලිෙනොච්චිෙය් පුහුණු මධ්යස්ථානයට මුල් ගල 
තැබීෙම් උත්සවය කවුද සංවිධානය කරන්ෙන්? නුෙග්ෙගොඩ, 
ඇඹුල්ෙදනිය පාෙර් ලයිට්හවුස්  පුද්ගලික සමාගම. ඒකට ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙගව්වා, රුපියල් 46,40,000ක්. කුරුණෑගල උත්සවය 
කවුද සංවිධානය කරන්ෙන්? ඒ, ලයිට්හවුස් පුද්ගලික සමාගමමයි. 
මාතර උත්සවය සංවිධානය කරන්ෙන් කවුද? ලයිට්හවුස් පුද්ගලික 
සමාගම. ඇයි ෙම්? නුෙග්ෙගොඩ, ඇඹුල්ෙදනිය පාෙර් ලයිට්හවුස් 
පුද්ගලික සමාගමත් සමඟ NAITA එකට තිබුණු සම්බන්ධය 
ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද සම්බන්ධය? කාෙග් ඥාති සෙහෝදරයාද 
ලයිට්හවුස් පුද්ගලික සමාගම පවත්වාෙගන ගිෙය්? [බාධා කිරීම්] 
ඇයි ෙම් කුරුණෑගලටයි, මාතරටයි, කිලිෙනොච්චියටයි හැම 
තැනටම ෙම් සමාගම අරෙගන යන්ෙන්? ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ 
ගිහින් තිෙබනවා. පරීක්ෂණ ගිහින් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
සභාපතිෙග් ඥාති සෙහෝදරයා. [බාධා කිරීම්] සභාපතිෙග් ඥාති 
සෙහෝදරයා. මම අහන්ෙන්, දැන් ෙම්වා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ 
ගියා. ෙම් පරීක්ෂණවලට ෙමොකද වුෙණ්? අපි අහනවා, ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙගන් සහ ගරු රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. [බාධා 
කිරීම්] එතුමා සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි, හිටියා නම් ෙහොඳයි. 
පසුගිය කාලෙය් වංචා දූෂණවලට එෙරහිව කෑ ගැහුවා ෙන්. 
ෙමන්න පරීක්ෂණ වාර්තා ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මට කියන්නට කනගාටුයි, NAITA එෙක් හිටපු DG සාක්ෂි 
දීලා තිෙබනවා. ඇත්තටම මම ඒවා ගැන කියන්නට ගිෙයොත් 
එතුමිය ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. සභාපතිවරෙයකුෙග් 
නිෙයෝගයට ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්? රජෙය් නිලධාරින්ට 
ෙකොන්දක් තිෙබන්නට ඕනෑ. කවුරු කිව්වත් අන්තිමට ගස් 
යන්ෙන් ඒ අය. සභාපති කිව්වාම මුදල් ෙරගුලාසි පැත්තක, නීති 
පැත්තක. ඒ ඔක්ෙකොම දාලා තමන්ෙග් රක්ෂාව ෙබ්රා ගන්න 
ෙම්වා කරලා තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මට ෙම් එකින් එක 
කියවන්නට පුළුවන්. නමුත් මම ෙම් සභාෙව්දී දැන් කියවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අඩුම තරමින් ෙම් 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් අයව මාරු කරලාවත් 
ෙපන්වයි කියලා, ඒ අය ෙමොනවාද කෙළේ කියලා.  

එෙහම නැතිව, රුපියල් මිලියන 100ක මූල්ය අවභාවිතයක් සිදු 
ෙවලා තිබියදීත් ශබ්ද නැතිව ඉන්නවා නම් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඇති 
වැෙඩ් ෙමොකක්ද? ෙම්කද යහ පාලනය? ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසය හාරලා ෙම්වා 
කියන්ෙන්, පත් වුණු අයටත් භීතියක් ඇති කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
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නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?   [බාධා කිරීම්] කියන්න පුළුවන් 
ආණ්ඩුවක් එන විට, "ආ, රයිට් අෙප් ෙහොරකම් ටික ඕනෑ නැහැ, 
ඉතිරි ටික අරෙගන යමු" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් ජනතාවෙග් සල්ලි; ජනතාවෙග් බදු මුදල්. ජනතාවෙග් බදු 
මුදල් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම්වාට 
පරීක්ෂණ ඕනෑ. දැන් ෙපෙනනවාෙන්, ෙහොරු කලබල ෙවලා. 
[බාධා කිරීම්] ෙහොරු කලබල ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙහොරු 
කලබල ෙවලා. ෙම් අය අධිකරණය හමුවට පමුණුවන්නට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීමක් තිෙබනවා කියා පකාශ කරමින්, මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Does the House agree to continue 

without lunch break? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Chaminda Wijesiri.  You 

have seven minutes.  
 
 

[අ.භා. 12.23] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 

විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යාංශ 9ක් පිළිබඳව කථා බහට ලක්ෙවන 
ෙව්ලාෙව් මට ලැබිලා තිෙබන සීමිත කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මෙග් ආසනයට සම්බන්ධ කාරණයක් ගැන 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් 
දියුණුව සඳහා අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ක්ෙෂේතයට විශාල 
සහෙයෝගයක් ෙදන්නට පුළුවන් ආසනයක් තමයි බණ්ඩාරෙවල.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසුගිය ඉතිහාසය දිහා බලන 
ෙකොට පළාත් පාලන ආයතනයකින් සංචාරක අමාත්යාංශයට ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය ලබා දීෙම් පතිඵලයක් 
හැටියටයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම 
කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු ෙජෝන් අමරතුංග අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් සංචාරක අමාත්යාංශෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට 
සිද්ධ කිරීෙම් හැකියාව පළාත් පාලන ආයතන තුළ තිෙබනවා 
කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම මතු කරනවා.  

පරිසර අමාත්යාංශෙයන් වාර්ෂිකව පවත්වන රන් සම්මාන 
උෙළෙල්දී හරිත සම්මානය ලබා ගන්නට බණ්ඩාරෙවල මහා 
නගර සභාවට හැකියාව ලැබුණාය කියන කාරණය මා කලින් 
මාෙග් කථාවකදී සඳහන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 2011 වර්ෂෙය්දී 
බණ්ඩාරෙවල මහා නගර සභාවට මා පත් වුණු දා සිට 2015 වර්ෂය 
දක්වා ෙදස් විෙදස් සංචාරකයන්ට තමන්ෙග් සංචාරක කටයුතුවලදී 
ඒ නගරය, ඒ පෙද්ශය සංචාරකයන්ට උචිත ෙවන විධියට 
නිර්මාණය කරන්නට විශාල කැප කිරීමක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසෞම්යය ෙද්ශගුණයක් වාෙග්ම    ෙඵතිහාසික සිද්ධස්ථාන 
කිහිපයක්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා.  

ගරු සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යතුමනි, ඒ අතර ඇල්ල, රාවණා 
ඇල්ල පෙද්ශය සංචාරකයන් බහුලව පැමිෙණන පෙද්ශයක් 
හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සංචාරකයන්ට වුවමනා 
කරන පහසුකම් ඒ පෙද්ශවල ෙනොමැතිවීම පිළිබඳවයි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා කථා කරන්ෙන්. අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් 
විශාල මුදලක් සංචාරක කර්මාන්තෙය් වර්ධනයට ෙයොදවන 
ෙකොට, ඒ මුදල් සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් වැඩි 
දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්ථාන සඳහා ෙයොදවන්න 
කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.  

මම හිතනවා, ඇල්ල, රාවණා ඇල්ල කඳු ගැටය නරඹන්නට 
යන සංචාරකයන් සඳහා අෙප් රෙට් පළමුවැනි වතාවට ෙක්බල් 
කාර් එකක් හදන්න පුළුවන් නම්, එය ෙදස් විෙදස් සංචාරකයන් 
සඳහා ඉතා වටිනා කාරණාවක් කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 
පෙද්ශෙය් තිෙබන භූමිය පාවිච්චි කරලා, උද්යාන නිර්මාණය 
කරලා, ඒ උද්යාන නිර්මාණය ෙවන ෙකොට ඒ තුළින් හට ගන්නට 
පුළුවන් ෙවනත් කර්මාන්ත, එෙහම නැත්නම් අෙප් පෙද්ශෙය් 
ඉන්න දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන් 
වැඩ පිළිෙවළකට අපිට යා හැකි ෙවනවා. ගරු සංචාරක සංවර්ධන 
ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කටයුතු ටික කරලා ෙදන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

බණ්ඩාරෙවල මහා නගර සභාෙව් විපක්ෂෙය් හිඳිමින් සංචාරක 
ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවට අවශ්ය විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කරන්න මා 
තනිවම කටයුතු කෙළේ නැහැ. මට සහෙයෝගය දුන්නු මෙග් 
ආයතනෙය් නිලධාරින් මම ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා, නිලධාරින්ට ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය.  

අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා, අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
හදලා, අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති අපි ගමට, නගරයට, පළාතට 
ෙගනියන ෙකොට ඒ පළාෙත් නායකත්වයත් ෙම්කට සහෙයෝගය 
ෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙම් 
මතු කරන්න හදන්ෙන්. මා අද ෙම් ෙගොඩ නඟලා තිෙබන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කඩාකප්පල් කරන්නට පළාෙත් ෙද්ශපාලන නායකයන් 
ෙබොෙහෝ ෙදනා උත්සාහ කරනවා. බණ්ඩාරෙවල නගරය ෙගොඩ 
නඟන්න මට සහෙයෝගය දුන්නු නිලධාරින් 6ෙදෙනකුට ෙම් වන 
විට ඌව පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත්යතුමා විසින් ස්ථාන මාරුවීම් 
ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් සථ්ාන මාරුවීම් සඳහා කටයුතු කරන්ෙන් 
ඌව පළා ත් සභාෙව් පධාන අමාත්යතුමාෙග් ෙල්කම්තුමායි. ඒ 
ෙල්කම්තුමා ෙහෝ ෙල්කම්තුමිය ෙම් ෙද්ශපාලනීකරණයට යටත් 
ෙවලා, ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට අෙප් ජාතික ආණ්ඩුවට 
සහෙයෝගය ෙදන නිලධාරින් ෙම් විධියට මාරු කරනවා නම්, ගරු 
සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යතුමනි, අපි ෙකොතැනටද ෙම් යන්න 
හදන්ෙන්, අපි ෙකොතැනටද ෙම් ඇදලා දමන්න හදන්ෙන් කියන 
කාරණයයි මම අහන්ෙන්. අපි ෙම් සියලු ෙද්වල් ඒකාබද්ධ 
කරෙගන කටයුතු කරන්න පියවර ගත්ෙත් නැත්නම්, අපි ෙම් කථා 
කරන ෙද්වල්, අපි ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනා සියල්ල ඵලක් නැති 
ෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් අපි ෙයෝජනා කරනවා, මධ්යම රජය පළාත් 
සභා සියල්ල ඒකාබද්ධ කර ෙගන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන 
ගිෙය් නැත්නම්, සමහර ෙව්ලාවට අපිට මඟදි නතර ෙවලා ෙම් 
අහිංසක ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න 
බැරි ෙවයි කියා. එම කාරණාව මතු කරන්ෙන් කරදර රාශියකට 
අපි මුහුණ පාලා සිටින නිසායි. ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධෙයන් කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංචාරක අමාත්යාංශය හැටියට අපි හඳුනා ගත්ත ඒ පුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් අඩු පාඩුව ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයන් උපරිම 
පාඨමාලා ගාසත්ුව රුපියල් 15,000ක් බවට පත් කර දීලා 
තිෙබනවා. එයින් රජෙය් දායකත්වය වශෙයන් සියයට 50ක් ලබා 
ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
ෙසොයා ෙදන්න මාර්ගයක් හදන ෙකොට, සංචාරකයන්ට අවශ්ය 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයන් විතරක් ෙනොව සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා 
නියැෙලන, උනන්දු ෙවන අෙප් තරුණ තරුණියන්ට අවශ්ය රැකී 
රක්ෂා ෙබොෙහොමයක් ලැෙබනවා කියන කාරණයත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මට ලැබී තිෙබන කාලය සීමිත නිසා කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  2016 අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් අවසාන කථාවයි මට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එයිනුත් 
මට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 7යි. ඒ විනාඩි 7ක කාලය මට 
ලබාදීම ෙවනුෙවන් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට 
ස්තුතිය පුද කරමින්, ඔබතුමාටත්, සියලු ෙදනාටමත් ලබන්නා වූ 
නව වසර  සුභ නව වසරක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The Hon. Gamini Lokuge, please. You 

have seven minutes. 
 
 

[අ.භා. 12.29] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංචාරක අමාත්යාංශය පිළිබඳව 

වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම මම ඉතා අගය 
ෙකොට සලකනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මිත සංචාරක ඇමතිතුමාට 
මම සුභ පතනවා, සංචාරක අමාත්යාංශය ලංකාෙව් තිෙබන පධාන 
ආදායම් ලබන අමාත්යාංශයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් 
වීම ගැන.  

සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කථා කරන ෙකොට ඒෙක් පධානම 
අරමුණ තමයි, ඍජු සහ වක ආදායම් මාර්ගත්, රැකියාවනුත් ඇති 
කරන එක. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය දකින ෙකොට මට 
ෙපෙනනවා, ඒ වක ආදායම් ලබන මාර්ගවලට ෙබොෙහෝ ෙසේ අකුල් 
ෙහළා තිෙබන බව. සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු ෙවන්න නම්, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය පිළිබඳව 
විශාල පචාරයක් ඕනෑ ෙවනවා. පළමුෙවන්ම ෙමවර අය වැෙයන් 
කෙළේ ඒ අරමුදල නැති කිරීමයි. ඒක සංචාරක ව්යාපාරයට වැදුණු 
මරු පහරක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්.  සංචාරක ව්යාපාරෙය් දැන් 
එකතු ෙවලා තිෙබන අරමුදලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙකොතැනවත් කියලා නැහැ. ඒ අරමුදල අවලංගු 
කරනවා නම්, මහා භාණ්ඩාගාරය ඒ මුදලට සරිලන මුදලක් 
සංචාරක මණ්ඩලයට ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් සංචාරක 
මණ්ඩලයට ස්වයංව ඇති කරපු අරමුදල නැතිවීෙමන් විශාල 
පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා.  

ඊළඟට, සංචාරක ව්යාපාරෙය්දී අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා පධාන 
ෙපෙළේ ෙහෝටලයත්, කාමර තුනක් තිෙබන ෙහෝටලයත් එක 
සමානව සලකා තිෙබනවා. සංචාරක ව්යාපාරයට සුළු ෙහෝටල් 

හිමියන්, සුළු ආපන ශාලා හිමියන් විශාල දායකත්වයක් ලබා 
ෙදනවා. නමුත් අද liquor licence එක ගත්තාම, ඒ අයට ඒ 
licence එක අරෙගන ෙගවන්න බැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේත් ගම් 
පළාත්වලට ගියාම ඒ අය පැමිණිලි කරන්න ඇති. අද ඔබෙරෝයි 
ෙහෝටලෙය් liquor licence එකට ෙගවන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 
හතහමාරක් නම්, කාමර තුනක් පමණක් තිෙබන සංචාරක 
ෙහෝටලයත් ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. කුඩා ආපන ශාලාවක්  
තිෙබන පුද්ගලයාත් ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඒවා සංෙශෝධනය කරන්න එකඟ ෙවලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා අත් පුඩි 

ගහනවා අපි දැක්කා. එෙහම නම්, දැන් ඒ ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය 
කරන ෙකොටත් අත් පුඩියක් ගහන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආරාධනා කරනවා, ෙම් රෙට් ලියා පදිංචි 
ෙනොවුණු සංචාරක ආපන ශාලා සියල්ලටම ලියා පදිංචි ෙවන්න 
කියලා. ඔවුන් ලියා පදිංචි ෙවයිද, ෙම් නීති රීති තිෙබද්දි?  

අෙනක් එක, අද සංචාරක ෙහෝටල් පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. පළාත් සභාවට සියයට 1ක් ෙගවන්න ඕනෑ. 
සමහර පළාත් සභාවලින් ෙම්වාට කිසිම පහසුකමක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් වාර්ෂික licence එක ගන්න ෙකොට පළාත් සභාෙව් 
අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ. පළාත් සභාව ඒ අනුමැතිය ෙදන්ෙන් 
නැහැ, turnover එෙකන් සියයට 1 ෙගවන්ෙන් නැත්නම්. ෙහෝටල් 
සංගමය ෙම් පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. නමුත් ලබා 
දීපු ෙපො ෙරොන්දු එකක්වත් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
යුද්ධය අවසන් කරන්න ෙපර ලංකාවට පැමිණි වැඩිම 
සංචාරකයන් පමාණය වුෙණ් 525,000යි. නමුත් යුද්ධය අවසන් 
කළාට පස්ෙසේ පසුගිය රජය යටෙත් තමයි සංචාරකයන්ෙග් 
සංඛ්යාව දසලක්ෂය ඉක්මවා ගිෙය්. දැන් සංචාරකයන් දසලක්ෂ 
එකහමාරක් විතර එනවා. මා හිතන හැටියට එම සංඛ්යාව  මිලියන 
2ක් ෙහෝ 3ක් දක්වා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක තමයි ඉලක්කය. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක ඉලක්කය වුණාට ෙම් විධියට ඒ ඉලක්කයට යන්න බැහැ 

ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමය ඍජුව සහ වකව කරන ව්යාපාරයක්. 
කුඩා ව්යාපාරිකයන් ෙම් බදුත් එක්ක ෙකොෙහොමද තම ව්යාපාර 
කරන්ෙන්. VAT එක සියයට එකහමාරක් වැඩි කර තිෙබනවා. 
ජාතික ආරක්ෂක බද්ද සියයට 3ක් කර තිෙබනවා. කෑම පිඟානක් 
විකුණලා ඒ මුදලයි, සියයට 10යි ෙගව්වාම, ඒ අය ෙකොෙහොමද 
තම ව්යාපාර කරෙගන යන්ෙන්? කුඩා ව්යාපාරිකයකුට බද්ද එකතු 
කරලා විකුණන්න බැහැ. නමුත් ඔබෙරෝයි ෙහෝටලයට නම් එෙහම 
කරන්න පුළුවන්. ඔබෙරෝයි ෙහෝටලයට රුපියල් 1,000ක බිලක් 

2549 2550 

[ගරු  චමින්ද වි ෙජ්සිරි  මහතා] 
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ෙගව්වාම සියයට 26ක් government tax කියලා එකතු කරනවා. 
හික්කඩුෙව් සිටින පුංචි ව්යපාරිකයකු බිලට tax කියලා එකතු 
කෙළොත්, එක ්ෙකෙනකුවත් ඒකට කන්න යන්ෙන් නැහැ. 
පාසිකුඩා සිටින ෙපොඩි ෙහෝටලයක මිනිෙහකු එෙහම කෙළොත් 
කවුරුවත් ඒ ෙහෝටලයට යන්ෙන් නැහැ. තවමත් පාසිකුඩාවලට 
සංචාරකයන් ඒ තරම් යන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි 
ෙහෝටල් ආයතන පවත්වාෙගන යන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
සංචාරක ව්යාපාරය ෙහොඳ ව්යාපාරයක්. හැබැයි එය නඟා 

සිටුවන්න නම් කුඩා ව්යාපාරිකෙයෝත් ඉන්න ඕනෑ. කුඩා 
ව්යාපාරිකයන් තමයි සංචාරකයන්ෙග් නියම මුදල රටට ෙගන 
ෙදන්ෙන්. Charters හරහා එන අයෙගන් අපට සම්පූර්ණ මුදල 
එන්ෙන් නැහැ. විවිධ සමාගම් හදාෙගන, ඒ අය වැඩි මුදලක් ෙගන 
අපට ෙගවන්ෙන් සුළු මුදලක්. ඍජුව එන සංචාරකයන් නියම මුදල 
ෙගවනවා. ඒ අයෙගන් තමයි සංචාරක ව්යාපාරයට වැඩිම මුදල 
එන්ෙන්. ඉතින්, අප ඒ අය ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙයෝජනා නිසා සංචාරක ව්යාපාර මැෙරන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අය රුපියල් ලක්ෂ 
හතහමාරක් දීලා liquor licence එක ගත්තාට, ඒ අයට අවුරුද්දටම 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක ආදායමක් නැහැ. රුපියල් ලක්ෂයක්වත් 
ආදායම නැති සමාගම් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කුඩා ෙහෝටල් 
හිමියන් හමු ෙවලා අහන්න. ඒ අයෙග් turnover එක අරෙගන 
බලන්න. ආදායම අඩු වුණාම ඒ අය මැෙරනවා මිස ෙගොඩ එන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු 
කරනවා නම් අපි සතුටුයි. අෙනක් අතට, ෙමමඟින් රටට විශාල 
යහපතක් ෙවලා තිෙබනවා. වකව සහ ඍජුව අලුත් රක්ෂා බිහි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙහෝටල් පාසල ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද ILO 
එක පිළිගත් එක ආයතනයක් තමයි, ෙහෝටල් පාසල. ශිෂ්යයකු එහි 
ඉෙගනගත්තාම-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන ෙවලායි 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තවත් මිනිත්තුවක් ෙදන්න.  

ඒ ෙහෝටල් පාසෙලන් Intermediate Level කෙළොත්, එෙහම 
නැත්නම් Professional Cookery කෙළොත් ජාත්යන්තරෙය් ඕනෑම 
තැනක පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙලෝකෙය් ඇවිද්ෙදොත් 
ෙපෙන්වි, සංචාරක ෙහෝටල් පාසෙලන් පිට වූ අය දහස් ගණනක් 
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල සිටින බව. ෙම් ෙහෝටල් පාසල තවතවත් 
වැඩිදියුණු ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඒ කාලෙය්  satellite hotel schools 
පහක් ඇති කළා. ඒවාට ෙකෙරන බඳවාගැනීම් මීට වඩා වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ lecturersලාට මීට වඩා ෙගවන්න ඕනෑ. එෙහම 

නැත්නම් අද විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා ඒ ෙහෝටල් පාසල්වල 
lecturersලාට. ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිලත් එක්ක සලකා ඒ අයට 
ෙහොඳට ෙගව්ෙව් නැත්නම්, ඒ අය එන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට සුභ පතන 
ගමන් ෙම්වා ගැන විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න කියා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.36] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ අෙප් රටට 
විෙශේෂෙයන් වැදගත් වනවා. අෙප් රට දියුණු කරන්න, ආදායම 
ෙගන එන්න, ඒ ආදායම හරහා පාග්ධන වියදම්, සංවර්ධන වියදම් 
වැඩි කරන්න සංචාරක ව්යාපාරය ෙතෝ තැන්නක් ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, මැද ෙපරදිග වහල් ෙසේවයට අෙප් 
කාන්තාවන් යන පමාණය අඩු කරගන්න සංචාරක ව්යාපාරය 
අනිවාර්ය අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. සංචාරක ව්යාපාරය 
මඟින් විෙශේෂෙයන් ඍජු හා වක රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම හරහා, 
මැද ෙපරදිගින් එන ආදායම ෙවනුවට සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
එන ආදායම වැඩි කිරීම හරහා අෙප් කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග ගෘහ 
ෙසේවයට යෑම පාලනය කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසුගිය රජය කාලෙය්, 
"සංචාරකයන් එන පමාණය වැඩි ෙවනවා" කියා විශාල මාධ්ය 
සංදර්ශන දැම්මා.   

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
වැඩි වුණා තමයි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
සංචාරකෙයෝ 14,48,000ක් ඇවිත් තිෙබනවා. හැබැයි, 2014 

වසෙර්දී ඒ අය වියදම් කර තිෙබන මුදල් පමාණය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 2,431යි.  ඒ කියන්ෙන් එක් සංචාරකෙයක් වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් 159යි. ඒ නිසා පරාටා කාලා ප්ෙල්න්ටි 
ෙබොන සංචාරකයන් තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට ඕනෑ එෙහම සංචාරකයන් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ 
ඊට වඩා වියදම් කරන සංචාරකයනුයි.  

අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පය අනුව දැන් අෙප් රට ආනයන 
අපනයන ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන්න විෙශේෂෙයන්ම 
පාවහන්, සළුපිළි ඇතුළු භාණ්ඩ 10ක tax එක ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? දවසකට ෙඩොලර් 
159ක් වියදම් කරන සංචාරකයාව තවත් ෙඩොලර් 300ක් වියදම් 
කරන තැනට අපි ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබන ෙහොඳම ෙහෝටල් ටික අෙප් රෙට් තිෙබනවා. 
Cinnamon Grand ෙහෝටලයට කවුරු හරි ආෙවොත් Galle Face 
Green එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ෙහෝටලෙයන් කාලා බුදියගන්න 
ඕනෑ. ඉන් එහාට කිසි ෙදයක් නැහැ. හැබැයි, පසුගිය ආණ්ඩුව 
වාෙග් සංචාරක කර්මාන්තෙයන් වැඩිපුර හම්බ කරන්න ගණිකා 
වෘත්තිය ෙග්න්න, එෙහම නැත්නම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ෙග්න්න 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැතුව සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කරලා ආදායම ෙග්න්න පුළුවන් කියලා ඩුබායි 
සහ මැෙල්සියාව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මැද ආදායම් ලබන  
ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් සිංගප්පූරුවට, මැෙල්සියාවට, ඩුබායිවලට 
ගිහිල්ලා වියදම් කරන පමාණයත් ෙම් රෙට්ම රඳවාගන්න 
සංචාරක කර්මාන්තය හරහා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කරනවා කියලා ෙහෝටල් සහ කාමර විතරක් 
ඇති කරලා මදි. ඒකට සමගාමීව shopping malls ඇති කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම convention halls ඇති කරන්න ඕනෑ. අද ලංකාව 
ගත්තාම 2,000ක්, 3,000ක් ෙසනඟ දාන්න පුළුවන් convention 
centre එකක් නැහැ. හම්බන්ෙතොට convention hall එකක් දාලා 
තිෙබනවා. එෙහේ ගිහිල්ලා අලින්ට තමයි සම්මන්තණ කරන්න 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොළඹටත් convention hall කමය ෙග්න්න 
කියලා මම සංචාරක විෂය භාර ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. 
එතෙකොට high-end spendersලා ලංකාවට එනවා. High-end 
spendersලාට අද ලංකාවට එන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, 
2,000ක්, 3,000ක් ෙසනඟ දාලා කන්න ෙබොන්න ෙදන්න 
ෙහෝටලයකුත් නැහැ. පරාට කාලා ප්ෙල්න්ටි ෙබොන සංචාරකයන් 
ෙවනුවට එවැනි සංචාරකයන් ෙගන්වීම තමයි අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
ඊළඟ ඉලක්කය ෙවන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා කිව්වා, සංචාරක අමාත්යාංශය සඳහා ඊළඟ අවුරුද්දට 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.75යි 
කියලා. ඒක තව වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒක 
තව වැඩි කරන්න නම් high-end spendersලා focus කරන්න. 
ෙමොකද, වැඩිෙයන්ම සංචාරකයන් එන්ෙන් චීනෙයන් සහ 
ඉන්දියාෙවන් කියලා අපි දන්නවා. ඉන්දියාෙවන් එන අය එන්ෙන් 
අෙප් රෙටන් කීයක් හරි අරන් යන්න. චීනෙයන් එන කට්ටිය 
ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙහෝටලෙයන්ම කනවා. එතෙකොට 
අතිෙර්ක වියදමක් නැහැ. ඒ නිසා අතිෙර්ක වියදම් කරවන්න 
පුළුවන් කම අපි ෙසොයාගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පවර්ධන උපකම 
ඇති කරන්න ඕනෑ. සම්පදායික විධියට taxiවල ගිහිල්ලා, World 
Travel Market එෙකත් ගිහිල්ලා කරන පවර්ධන උපකමවලට 
වඩා ඉලක්කගතව target audience එක හඳුනාෙගන ඒ සඳහා වූ 
විෙශේෂ පවර්ධන උපකම පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, ෙම් දියුණුව gradually හරියට අරෙගන 
ගියා නම් 2020 ෙවද්දී අපට ෙඩොලර් බිලියන 5ක ඉලක්කයකට 
යන්න පුළුවන්. ෙඩොලර් බිලියන 5ක ඉලක්කයකට ගියා කියන්ෙන් 
ඍජු සහ වක රැකියා අවස්ථා ගණනාවක් බිහි ෙවනවා, ආදායම 
වැඩි ෙවනවා. ආදායම වැඩි ෙවන ෙකොට ආදායම ෙබදිලා යනවා. 
ඒ හරහා රැකියා අවස්ථාත් ෙබදිලා යනෙකොට මැද ෙපරදිග යන්න 
ඕනෑ පමාණයත් අඩු ෙවනවා. 

පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සංචාරක අමාත්යාංශය කියලා 
අමාත්යාංශයක් තිබුෙණ් නැහැ. සංචාරක විෂයයත් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අරෙගන, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ඔෙඩොක්කුවට දමාෙගන, ඒෙකන් එන සල්ලි ටික ඒ ෙගොල්ෙලෝ දිවි 
නැගුම හරහා එක එක ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතිවලට පාවිච්චි කරපු 
එක තමයි කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් දර්ශනයකුත් නැහැ; වැඩ 
පිළිෙවෙළකුත් නැහැ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත් ෙම් සම්බන්ධව දැක්මක් තිෙබනවා. අෙප් රට 
ආනයන අපනයන ෙක්න්දස්ථානයක් කරන්න නම් සංචාරකයන් 
ඇදගන්න ඕනෑ, ඔවුන්ට වියදම් කරන්නත් කම හදන්න ඕනෑ. 
අන්න ඒ නිසා දුර දිග බලා තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය 
තුළ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැෙඩ් කරන්න 
පුළුවන් ෙකෙනකුට ඇමතිකම දීලා තිෙබනවා. සංචාරක 
කර්මාන්තය සම්බන්ධව අත් දැකීම් තිෙබන, nightlife එක 
සම්බන්ධව අත් දැකීම් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම අතිෙර්ක ආදායම් 
උපයන්න පුළුවන් කම සම්බන්ධව අත් දැකීම් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් ඒ සඳහා පත් කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමාට ෙම් ඉලක්කය සපුරාගන්න පුළුවන් කියලා. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Nightlife ගැන ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් ඉලක්කය සපුරාගන්න එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළට අපි 

සහෙයෝගය ෙදන ගමන් අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Nightlife ගැන ෙමොකක්ද ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමාට ෙනොෙවයි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාටයි 

කිව්ෙව්. එතුමා ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා ඒක අනුමත 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] වනජීවි අමාත්යතුමා කථා කරපු නිසා 
මම එතුමාට කියනවා, එම අමාත්යාංශය හරහාත් wildlife tourism 
develop කරන්න පුළුවන් කියලා. දැනට ඒෙක් තිෙබන 
bungalows ටික වැඩිදියුණු කරලා සංචාරකයින්ට ඒවාෙය් නතර 
ෙවන්න පුළුවන් කම හදලා, ඒ සඳහා ඔවුන්ට ගැළෙපන ආහාර 
පාන, -[බාධා කිරීමක්] මම ඒ ෙයෝජනා ටික ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 
ෙමොකද, මුහුද අයිෙන් ඉන්න සංචාරකයනුයි, සීගිරිය බලන 
සංචාරකයනුයි, නුවරඑළියට යන සංචාරකයනුයි විතරක් 
ෙනොෙවයි, තවත් සංචාරකයන් ඇදගන්න තව අලුත් කම 
ෙසොයන්න ඕනෑ. Wildlife tourism කියන එක ඒකට ෙහොඳ 
ෙතෝතැන්නක් කියා මම හිතනවා. ඔබතුමායි, ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමායි සමකාලීනෙයෝ. ඒ හරහා වැඩක් ෙවයි කියා අප 
හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  ෙහෝටල් පුහුණු පාසල් කමය ව්යාප්ත 
කරන්න කියා ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි. ඒ කමය ව්යාප්ත කරලා, උසස් ෙපළ, සාමාන්ය 
ෙපළ සමත් ෙවලා පාසෙලන් එළියට එන රැකියා ෙනොමැති අය 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පුහුණුවකට ෙයොමු කරන්න. නිකම් ෙයොමු කළාට 
ඔවුන් ඒ පුහුණුවට එන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට යම්කිසි ෙගවීමක් 
කරලා, ඒ පුහුණුවට ෙයොමු කළාම ඔවුන්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියා අවස්ථා එනවා. එත ෙකොට රජෙය් රැකියා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන පමාණය අඩු ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන්, ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට අප සුබ 
පතනවා. ෙම් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරෙගන, අෙප් රට ආනයන 
අපනයන ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරන්න, සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න, බිලියන පහක ඉලක්කයකට යන්න 
ඔබතුමාට හැකි ෙව්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් ෙහෝටල් පුහුණු පාසල් දියුණු කරද්දි අෙප් 
ෙකොෙළොන්නාවටත් එකක් ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Rohitha 

Abeygunawardana.  You  have 12 minutes.  

2553 2554 

[ගරු  එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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[අ.භා. 12.43] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා අද දවෙසේ කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට ගන්නා අමාත්යාංශ ගණනාව අතුරින් 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අප දකින ෙහොඳ පැත්ත වාෙග්ම, විෙව්චන තිෙබන 
පැත්ත ගැනත් යමක් එතුමාට මතක් කර ෙදන්න මා හිතුවා.  

මා මිත ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා මට කලින් කථා කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක මන්තීවරෙයක් වූ එතුමා සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාව තුළ 
පසුගිය ජනවාරි 8වැනි දාට ෙපර කියපු ෙද්ශපාලන කථාවක් 
කියනවා මට ඇහුණා. ඒක තමයි, "ලංකාවට එන්ෙන් පරාට කාලා 
plain tea ෙබොන සංචාරකෙයෝ; එෙහම නැත්නම් පරාට කාලා 
plain tea ෙබොන සුද්ෙදෝ, එෙහම සුද්ෙදෝ ෙනොෙවයි අප 
ෙගන්වන්ෙන්, අප සංචා රක ව්යාපාරෙය් ඊට වැඩිය මුදල් වියදම් 
කරන, සංචාරක ව්යාපාරය කරන අයෙග් සාක්කු පුරවන, ඔවුන්ෙග් 
ව්යාපාර තව දියුණු කරන්න පුළුවන් සල්ලි තිෙබන සුද්ෙදෝ 
ෙග්නවා" කියන කථාව. සංචාරක ෙවරළ තීරෙය් ඉපදුණු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට, ඒ ව්යාපාරෙය් නියැලී සිටින ෙකෙනක් 
හැටියට මම මරික්කාර් මන්තීතුමාට කියනවා, පරාට කාලා, plain 
tea ෙබොන සුද්ෙදෝ ෙවනුවට ෙග්න ham, bacon, cheese, butter 
කන සුද්ෙදක් දකුණු ෙවරළ තීරයට ගිහින් පුළුවන් නම් ෙහොයා 
ෙදන්න කියා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් විෂයයට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. 
ඒක මා පිළිගන්නවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර් කියන්ෙන් සංචාරකෙයෝ ලංකාවට 
වැඩිෙයන්ම එන මාස. ෙම් ෙවලාවට තමයි විෙශේෂෙයන් සංචාරක 
පුරවරෙය් කාමර පහසුකමක් ෙහොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා 
වන්ෙන්. නමුත්, ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමා ගිහින් අද ෙමතැන නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් 
ඉන්න ඒ නිලධාරින්ෙගන් ෙතොරතුරු ගන්න. තරු පෙහේ, තරු 
හතෙර්, තරු තුෙන් ෙහෝටල්වල තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා 
බලන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොඳ සංචාරකෙයෝ ෙමෙහේ එනවා. ඒක 

අනාදිමත් කාලයක ඉඳලාම තිබුණා. අරුගම්ෙබ් ගිහින් බලන්න.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙළොන්නාෙව් තරු පෙහේ ෙහෝටලුත් 

නැහැ. ෙකොෙළොන්නාෙව් පරාට කඩ, plain tea කඩ නම් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙබ්රුවල වැල්ල දැකලා 
තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
දැකලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] මම ම ෙග් ෙවලාව ෙම්වාට 

පාවිච්චි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
කරුණාකර මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. ළදරුෙවොත් එක්ක කථා 
කරන්න ගිෙයොත් මට අර වැදගත් ඇමතිතුමාට කථා කරන්න 
හම්බ වන්ෙන් නැහැ. බලන්නෙකෝ, ෙම් ඇමතිවරු ටික වැදගත් 
විධියට අහෙගන ඉන්න හැටි. දැන් පැත්ත මාරු ෙවලා. අෙරෙහේ 
ඉන්නවා. ෙමෙහේ ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්]   

ගරු අමැතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබන එක 
කාරණයක් තමුන්නාන්ෙසේට මම මතක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් 
ගැනීෙම් අයිතිය ලබාදීම තුළ අද අෙප් රෙට් ෙවරළාසන්නෙය්, 
ගඟබඩ ආශිතව සහ ෙම් රෙට් සංචාරකයන්ෙග් සිත් ඇද 
ගන්නාසුලු සියලුම ඉඩම්වල අයිතිය යුෙරෝපය, බිතාන්යය, 
ඇෙමරිකාව සහ අනිකුත් රටවල අයිතියට ගිහින් තිෙබනවා.  

එදා, 2001, 2004 ආණ්ඩුව කාලෙය්  ඉඩම් ලබා දීෙම් කමය 
ලිහිල් කළ බව ඔබතුමාට මතක ඇති. අද ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දකුණු ෙවරළ තීරෙය් සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන ඉඩම් 
පමාණෙයන් සියයට ගණන ෙසොයලා, එයින් විෙද්ශිකයන්ට අයිති 
සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තන ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා 
බලන්න. අද ඒ නිවාඩු නිෙක්තනවලින් අෙප් රටට එක සත පහක 
බද්දක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන් ගරු 
ඇමතිතුමනි? ජර්මන් ජාතිකෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, ඔහු කාමර 
දහයක ෙහෝටලයක් හදනවා. ඒෙක් පිහිනුම් තටාකයක් තිෙබනවා; 
නිදහස තිෙබනවා. ඔහු ඇවිල්ලා අවුරුද්දටම ඒ ෙහෝටලෙය් 
ඉන්ෙන් මාසයයි. ඉතිරි මාස එෙකොළහම ගරු ඇමතිතුමනි, ඔහු ඒ 
ගනුෙදනුව කරන්ෙන් ජර්මනිෙය් සිට. ඒ ෙහෝටලය 
සම්බන්ධෙයන් දැන්වීම් පළ කරලා ඒ රෙට් සිටින මිතුරන්ට  තමයි 
ෙහෝටලය ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා එක රුපියලක්  ෙම් රටට එන්ෙන් 
නැහැ. ජර්මනිෙය් යුෙරෝවලින් තමයි ඒ ගනුෙදනුව ෙවන්ෙන්. 
සංචාරකයා විතරක් ලංකාවට එනවා. ඒ  අෙයක් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් එනෙකොට  ''එක්ෙකෙනක් ආවා'' කියලා අපි 
ගණන දමා ගන්නවා. එයත් එක්ක තවත් අය ආවා නම්, ''දහයයි'' 
කියලා අපි ගණන දමා ගන්නවා. ඒ ෙහොටල්වල වැඩ කරන්ෙන් 
ලංකාෙව් මිනිස්සුත් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහොම අඩු ෙසේවක 
පිරිසකෙගන් තමයි ඒ ෙහෝටලය නඩත්තු ෙවන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි?  

අෙප් රෙට් සාමාන්ය ෙකෙනකුෙග් කාමර පහක ෙහෝටලයක් 
තිෙබනවා නම් රජයට බදු ෙගවන්න ඕනෑ; සංචාරක මණ්ඩලයට 
බදු ෙගවන්න ඕනෑ; මත්පැන් බලපතයක් තිෙබනවා නම් ඒකට බදු 
ෙගවන්න ඕනෑ. අෙප් අය ෙම් සියලු ෙද්වල් කළත් අර 
විෙද්ශිකයාෙග් ෙහෝටලයට කිසිම බද්දක් නැහැ. ඔවුන් යනවා 
Cargills Food City එකට. ගිහින් අවශ්ය කරන සියලුම බඩු ටික 
ගන්නවා; මාසයක් ජීවත් ෙවනවා. එක රුපියලක් අෙප් 
භාණ්ඩාගාරයට, අෙප් රටට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  

විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට අද පිළිතුරු කථාෙව්දී ෙහෝ 
එෙහම නැතිනම් 19වැනි දාට ෙපර  ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරෙය් 
නියැෙලන මිනිසුන්ට පණිවුඩයක් ෙදන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම්  ඉඩම්වලට පනවා තිබුණු 
සියයට සියෙය්  බද්ද නැවත එකතු ෙනොකෙළොත් අපට ෙම් රෙට් 
සංචාරක ව්යාපාරය කරන්න භූමියක් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වය මහා භයානක තත්ත්වයකට 
පරිවර්තනය ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ එල්ටීටීඊ යුද්ධයට වඩා භයානක 
යුද්ධයකට අපි යනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් ඉඩම්වල අයිතිය අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට නැහැ. අෙප් 
රෙට් මිනිසුන්ට ෙමොකද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? විෙද්ශීය ජාතිකයා අපි 
ඉල්ලන මුදලට ටිකක් වැඩිෙයන් පර්චස් එකට ෙදන ගණන වැඩි 
කළාම, ඕනෑ තරම් ඉඩම්  ගන්න පුළුවන්. අද ගාලු ෙකොටුවට 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා   දැන් ගිහිල්ලා බලන්න මුළු 
සංචාරක ෙවරළ තීරය දිහා. පාසිකුඩාවට යන්න; කල්කුඩාවට 
යන්න. ෙම් සෑම තැනටම යන විට, ශී ලාංකිකයන් ෙදෙදෙනකුෙග් 
ඉඩමක් ළඟ අනිවාර්යෙයන්ම විෙද්ශිකෙයකුෙග් ඉඩමක්   
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න කියලා. ඒ අතරම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් සිටින 
නිලධාරින් ෙයොදවලා, විෙද්ශිකයන් සතුව තිෙබන සංචාරක නිවාඩු 
නිෙක්තන සංඛ්යාවත්, ඒ කාමර සංඛ්යාවත් ඒවාට අදාළ  බදු ලබා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් අවුරුද්ෙද් හදන්න. ඒක 
අනිවාර්යෙයන්ම කෙළොත්,  ෙම් තත්ත්වය  පාලනය  කරන්න 
අපට පුළුවන් වනවා. ෙම්ක තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, අද සංචාරක 
ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය.  

පසුගිය තිස් වසරක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
ඇමතිතුමා සංචාරක කටයුතු විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට     
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සංචාරක ව්යාපාරය ෙකෙරහි දැඩි 
අවධානය ෙයොමු කළා. රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙමන් 
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩි වශෙයන් සංචාරකයන් ෙගන්වා 
ගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබන්ෙන්.  ''ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් 
බැහැලා  ෙබ්රුවල, ගාල්ෙල් තිෙබන ෙහෝටලයකට යන්න 
ෙකොච්චර ෙව්ලාවක් යනවාද''  කියලා ෙකෙනක් ඇසුවාම, එදා 
අපට කියන්න සිද්ධ වුණා, ''පැය තුනහමාරක් විතර යනවා'' 
කියලා. නමුත්, අද ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග භාවිත කරලා, 
සංචාරකයාෙග් කාලය කළමනාකරණය කරලා අපට කියන්න 
පුළුවන්, ''විනාඩි හතළිස්පහක්, පැයක් ඇතුළත ඔබ  ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොෙළේ ඉඳලා ඔබ සිටින නිවාඩු නිෙක්තනයට ෙගන යන්න 
පුළුවන්'' කියලා. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද් අත්යවශ්යයි.  

සංචාරක ෙහෝටල් පිහිටි පෙද්ශවල තිෙබන මාර්ග පද්ධතියත් 
අපි හදන්න ඕනෑ.  මාර්ග පද්ධතිය ෙහොඳ,  නිදහෙසේ ජීවත් වීමට 
පුළුවන්, ඉතා පිරිසිදු  පරිසරයකට එන්න  සංචාරකයන් කැමැතියි.  
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් නිවාඩුව ගත කරන්න, නිදහෙසේ ඉන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් හදන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ෙලෝකෙය් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරලා තිෙබනවා 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධ කරලා. - Health tourism. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
මහා පරිමාණෙය් ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර,  සිංගප්පූරුෙව් Mount 
Elizabeth වැනි මහා පරිමාණෙය් ෙරෝහල් ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත 
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, ඒ අවශ්යතා  ඉටු කර 
ගන්න විෙද්ශිකයන් එන විට ඒකත් සංචාරක ව්යාපාරයත් සමඟ 
බැ ෙඳනවා කියලා මා හිතනවා. අපි කීඩාව සම්බන්ධ සංචාරක 
ව්යාපාරය - sports tourism -  ගනිමු. කල්පිටිය, ෙබන්ෙතොට 
පෙද්ශ ආශිතව  ජල කීඩා හා අෙනකුත් කීඩා  සම්බන්ධ කරෙගන 
sports tourism දියුණු කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්  මම හිතන 
හැටියට එය  සංචාරක ව්යාපාරයට ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙවයි.  

අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමා ෙහොඳ උදාහරණයක් 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළා. සංචාරක ව්යාපාරයට අදාළ තරු පෙහේ 
ෙහෝටලයත්, කාමර පෙහේ ෙහෝටලයත් කියන ෙදකම එක හා 
සමානව තමයි අද  සලකා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් 
සංචාරක ව්යාපාරෙය් කඩාෙගන වැටීමක්.  ෙම් අය වැය ෙපොෙත් 

එක තැනක කියනවා, "ලංකාෙව් තිෙබන සංචාරක නිවාඩු 
නිෙක්තනවලින් සියයට 7ක් පමණ ලියා පදිංචි කරලා නැහැ" 
කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ඒ එක්කම කියනවා, "එෙහම 
ෙනොකරන අයට අපි දැඩි ෙලස නීති කියාත්මක කරනවා" කියලා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, එක පාරටම එෙහම නීති කියාත්මක කරන්න 
ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සු අමාරුෙව් දාන්න එපා. මිනිසුන් අතින් වැරදි 
සිද්ධ වනවා. ඒ අයට මාර්ෙගෝපෙද්ශ - guidelines - තිබිලා නැහැ. 
කාමරය හදන්න ඕනෑ පමිතිය ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයක් තිෙබන සියලුෙදනාට කාල සීමාවක් ෙදන්න. ඒ කාල 
සීමාව ඇතුළත ඔබතුමා ඒවා නිවැරදි කර ගන්න. ඔවුන්ට 
රජෙයන් යම් සහනයක් ලබා  ෙදන්න. ෙමොකද, එක සංචාරක 
ෙහෝටලයක්වත් -එක කාමරයක් තිෙබන ෙහෝටලයක්වත්- 
වැහුෙවොත්, අපි ඒ වහන්ෙන්  ෙද්ශීය මනුස්සෙයකුෙග් තැනක්. 
එතැනින් අපට ආදායමක් ලැෙබනවා. අද සංචාරක මණ්ඩලවත් 
එෙහම නැත්නම් සංචාරකයන් ෙගන්වා ගැනීමට තිෙබන ෙවනත් 
ආයතනවල- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආයතන ෙගන්වනවාට වඩා සංචාරකයන් 
ෙගන්වා ගන්නා අය ඉන්නවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් මීගමුව 
පෙද්ශය, ගම්පහ පෙද්ශය ආශිතව ෙමන්ම, අද හැම තැන ඉන්නවා 
beach boysලා. සංචාරකයන් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න ඒ අය අද 
ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම travel agency එකක් 
නැතුව ෙකළින්ම ඒ අය එක්ක සම්බන්ධ වුණු සංචාරෙයෝ 
ලංකාවට එනවා. යුද්ධය තිබුණු ෙවලාෙව්ත් ඒ අය මාර්ගෙයන් 
සංචාරකයන් ආවා ගරු ඇමතිතුමනි.  ඇයි ඒ ආෙව්? ඒ අය තමයි 
සංචාරකයන්ට ඇත්ත තත්ත්වය හරියට කියලා ෙදන්ෙන්. ඒ අය 
තමයි සංචාරකයන්ට ආරක්ෂාව සපයන්ෙන්. ඒ නිසා ලංකාෙව් 
ඉන්න දහස් සංඛ්යාත beach boysලා ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා කිව්වා ඔබතුමා 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් කියලා. එෙහම කියලා, nightlife  ගැන 
කිව්වා. ඇත්ත කථාව. ඔබතුමා ෙහොඳට කන ෙබොන, නිදහෙසේ 
ජීවත්වන සංචාරකෙයක් වාෙග් ෙකෙනක්. මම කියලා තිෙබනවා, 
"සමහර ෙවලාවට ඔබතුමා සුද්ෙදක් වාෙග් මනුස්සෙයක්" කියලා. 
ඒක ඇත්ත. ඔබතුමා ඒ වාෙග් හිතලා, -සුද්ෙදක් වාෙග් හිතලා- ෙම් 
සංචාරක ව්යාපාරයට මුදල් ඇමතිතුමා දමන නීති, ෙරගුලාසිවලට 
අහු ෙවන්ෙන් නැතුව, අපි ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දී ෙම් 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙකොට අපට ෙහොඳින් කථා කරන්න 
ඉඩ හදා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Sandith 

Samarasinghe. You have seven minutes.   

Before he starts, the Hon. Lucky Jayawardana will 
take the Chair.   
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[ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 17 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARARDANA took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 12.56] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අද ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මම මුලින්ම තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශය 
යටෙත් වචන කීපයක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙමම අමාත්යාංශය රටට ඉතාම වැදගත්, අෙප් රෙට් අනාගත 
පරපුරට වැදගත් අමාත්යාංශයක් හැටියට අපට සලකන්න පුළුවන්. 
පසුගිය වකවානුෙව් ෙම් වනජීවින්ට, එෙහම නැත්නම් වන 
සංරක්ෂණයට ෙකොයි විධිෙය් බාධක සහ තර්ජනද තිබුෙණ් කියලා 
අපි දැක්කා. ඒ කාලෙය් කැෙල් ඉන්න වන අලි ෙසොරකම් කෙළේ 
ෙකොයි විධියටද  කියලාත් අපි අහලා තිෙබනවා. එක එක 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ විධියට, නිලධාරින්ෙග් අවසරය මත 
පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් කූට ෙල්ඛන හදලා ෙම් අලි ෙසොරකම 
සිදු වුණා.  

ෙම් අලි ෙසොරකම සිදු වීම නිසා අලි ජනගහනයට විශාල 
පීඩාවක් ඇති වුණා. අලි පැටවාෙග් මව මරලා,  නැත්නම් මව 
නිර්වින්දනය කරලා තමයි ඒ පැටවා පැහැරෙගන ආෙව්.  එෙලස 
පැහැරෙගන එන අලි පැටිෙයකුෙග් වයස අවුරුදු ෙදකක් විතර 
ඇති.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි වයෙසේ  අලි පැටියකු 
තම මවෙගන් කිරි ෙබොන වයස බව අපි දන්නවා. ඒ අලි පැටව් 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් බලහත්කාරෙයන්. අවුරුදු හතරක් 
යනතුරු අලි පැටෙවක් මව ෙගන් කිරි ෙබොනවා. ෙම් වාෙග් 
අපරාධකාරි තත්ත්වයන් එදා සිදු කළා. අලි අනාථාගාරය පිහිටලා 
තිෙබන්ෙන් මෙග් ආසනය වන රඹුක්කන ආසනෙය්යි. ෙම් අලි 
අනාථාගාරෙය් ඉපෙදන අලි පන්සල්වලට පූ ජා කර තිෙබන බව 
අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම කිසිම කමෙව්දයක් නැතිව  කිරි ෙබොන 
වයෙසේ අලි පැටවුන් එහාට ෙමහාට දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් විශාල 
පීඩනයක් එම අලින්ට ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා විශාල 
කර්තව්යයක් කරලා අලි ෙසොරකම වළක්වා,  අලි විශාල 
පමාණයක් ෙබ්රාෙගන තිෙබන බව  අපි දන්නවා. ඒ අලින්ෙග් 
අතීතය, අලින් පීඩාකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඉදිරියට ෙම් අලි පාලනය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
ෙකොයි විධියටද, ඒ වාෙග්ම අලින්ට ෙදන්න පුළුවන් රැකවරණය 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැනත් අපට හිතන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, අලින්ෙග් සහ  
පැටව්න්ෙග් තිෙබන මානසිකත්වය ගැනත් අපි අවධානය ලක් 
කරන්න අවශ්යෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අමාත්යාංශය දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා, සෑම තැනකටම කාර්ය මණ්ඩලයන් ෙයොදවා 

පරීක්ෂණ සිදු කරන්න, අකමිකතා සිදු වුණු තැන්වලට ගිහිල්ලා 
බලලා කටයුතු කරන්න ගරු අමාත්යතුමා වැඩ පිළිෙවළවල් හදලා 
තිෙබන බව. අද ෙමම අමාත්යාංශ හරහා වනජීවී සංරක්ෂණය 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් කර්තව්යයන් දිහා බලනෙකොට 
අපට ෙපෙනන  ෙද්වල් කීපයක් තිෙබනවා. ෙම් වනජීවි  
සංරක්ෂණයත් එක්ක ලංකාවට එන සංචාරකයින්ෙගන් ෙම් රටට 
විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අද උදාෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් රටට වගකිව යුතු සංචාරකයන් - responsible 
touristsලා - දැන් එන බව අපි දන්නවා. ඒ පුද්ගලයන් අෙප් රටට 
ඇවිල්ලා අලිෙයකුෙග් පිෙට් ගිහිල්ලා, සෙතක් අල්ලලා, අෙප් 
ෛජව විවිධත්වය දිහා බලලා ඒ තුළින් යම්කිසි අධ්යාපනයක් 
ලබාෙගනයි නැවත ඒ රටවල්වලට යන්ෙන්  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් සංචාරක ව්යාපාරයත් එක්කම වාෙග් ඒකාබද්ධව 
අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයත් කටයුතු කරන බව අද අපි දකිනවා. පින්නවල 
ජාතික සත්ව උද්යානය විවෘත කරලා ජනතාව අතට එය පවරා 
ෙදන්න දින සියය තුළ අපට හැකි වුණා. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න ඕනෑ. 

පින්නවල ජාතික සත්ව උද්යානෙය් තිෙබන concept එක 
ෙදහිවල සත්ව උද්යානයට වඩා ෙවනස්. ෙමොකද, සත්තු ඔක්ෙකොම  
ඒ අයට අවශ්ය විධියට එළිමහෙන් ඉන්ෙන්. ෙම් තුළින් අෙප් 
ෙද්ශීය දරුවන්ට වාෙග්ම විෙද්ශිකයන්ටත් විශාල අධ්යාපනික 
දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පින්නවල ජාතික 
සත්ව උද්යානෙය් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වී ෙගන යන බව අපි 
දන්නවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
සංවර්ධනයත් එක්ක ඔෙයන් එෙගොඩ පෙද්ශය night zoo එකක් 
නැත්නම් රාතී , - 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා අලින් ගැන විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබන 

ෙකෙනක්.  ලබන වර්ෂෙය් සැලසුමක් පිට අපි එක්කාසු ෙවලා ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරමු. සත්ව උද්යාන විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් උද්භිද උද්යානත්  - ෙම් ඔක්ෙකොම - එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න අපි බලමු. 

වනජීවී අංශයත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ, සංචාරක අංශයත් එකතු 
ෙවනවා. ඒ සියල්ල ඒකාබද්ධව වැඩ කිරීම සඳහා සැලැසම්ක් ඇති 
කරලා අෙප් ෙද්ශීය විෙද්ශීය දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් අයට ෙම්වා ඉගැන්නුෙව්  
නැත්නම් අපි කථා කරන සංවර්ධනෙයන් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 
එයට  පමුඛතාවක් ලබා ෙදන්න අපි කියා කරනවා. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 ෙම් සංවර්ධනය ඇති වී ෙගන යන ෙකොට ඔබතුමා කරන ඒ 
කාර්ය භාරය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම අප පෙද්ශයට ඍජුව සහ වකව 
රැකියා අවස්ථා ලැෙබනවා. අෙප් ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩ සටහනට ඔබතුමාෙග් කියා 
දාමය තුළින් දායකත්වය ලබා ෙදන්න පුළුවන්ය කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඒක තමයි පසුගිය වකවානුෙව් ෙම් අලි අනාථාගාරෙයන් විවිධ 
රටවලට අලි පැටවුන් දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්ද? විෙද්ශ 

සත්ෙවෝද්යානවලට අලි පැටවුන් 15ක් දීලා තිෙබනවා. 
2005.08.23වැනිදාත්, 2004.10.10වැනිදා  පාග් සත්ෙවෝද්යානයට 
අලි යවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාට දැන ගන්න මම කියන්න ඕනෑ, අපි අලි පැටිෙයක් 

ෙදනවා නම් ඒ ෙද්ශගුණය අනුව අලියා ෙහොඳට ආරක්ෂා කරනවාද 
කියලා අපි බලනවා.  ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා  එක්කත් මම ඊෙය් ෙම් ගැන කථා කළා.   ජනවාරි 
මාසෙය් නවසීලන්තෙය්  අගමැතිතුමා එනවා.  නවසීලන්ත රජය 
විසින් අවුරුදු 10ක් පින්නවල අලි අනාථාගාරය සංවර්ධනය කර 
දියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
නවසීලන්ත අගමැතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. එවැනි ෙදයක් 
ආරම්භ කරනවා නම් ඒක ෙලොකු ෙදයක්.  ගරු අගමැතිතුමා පකාශ 
කළා, ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය දියුණු කිරීම සඳහා ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
ෙමල්බර්න් එක්ක එවැනිම ව්යාපෘතියක් ඇති කරන බව. ඒ විධියට 
ජාත්යන්තර ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙයොදවා එවැනි ව්යාපෘති ආරම්භ කරනවා. ඒ කියන්ෙන් 
අෙප් රෙට් සල්ලි ෙනොෙවයි, ෙඩොලර්වලින්  ඒවා දියුණු කරනවා. ඒ 
තුළින් නයිට් පාර්ක් ඇති කරලා, ඒ වාෙග්ම ෙම් අංශය පිළිබඳවත් 
දරුවන්ට අධ්යාපනයක් ලබා ෙදමින් දැනුම  දියුණු කරන බව මම 
කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග්  

කියාදාමයන් හරි. හැබැයි පශන්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.   
පසුගිය වකවානුෙව්  දුන්න අලි ෙදෙදනකු ෙවනුෙවන් අපට ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්  x-ray machine එකක් විතරයි. ඒකත් කැඩිලා. ඒක 
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ - 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජපානෙය් නගරාධිපති  ඉහළ මට්ෙමන් 

ඇවිල්ලා රජෙයන් ඉල්ලීමක් කළා. මට කිව්වා එක අලිෙයක් 
එහාට ෙදන්න, අපට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙදනවා කියලා. 
ඒෙකන් අපට පුළුවන් ෙම්වා සංවර්ධනය කරන්න. අන්න ඒ වාෙග් 
ෙදනවා මිසක්  x-ray machine එකකට දුන්නා වාෙග් බාල 
වැඩවලට මින් ඉදිරියට ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම ෙල්ඛනය - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් මම  ෙම් 

ෙල්ඛනය  සභාගත* කරන ෙලස ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.    
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි,  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   
මීළඟට,  ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 1.06] 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අමාත්යාංශ 

ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් මම 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නිපුණතා සංවර්ධන සහ 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. නමුත් මට කලින් කථා 
කළ ගරු මන්තීතුමාත්, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යතුමා 
අතර ඇති වුණු සංවාදය නිසා මමත් ඒකට අදහස ්කිහිපයක් එකතු 
කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම පින්නවල අලි අනාථාගාරයත්, ෙම් වසෙර් 
විවෘත කළ සත්තු වත්ත පිළිබඳවත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සත්තු වත්ෙත් කටයුතු  විශාල 
ගැටලු සහගත කාරණා මැද වසර ගණනාවක් ගිහිල්ලා තමයි 
අවසාන කරන්න කටයුතු කෙළේ. ඒක විවෘත කරන්න හැකියාව 
ලැබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. සතුන් පමාණය අඩු 
වුණත් ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඒ වැඩසටහෙන් ෙදවැනි අදියර හැටියට තමයි ෙමතුමා 
ෙයෝජනා කළ වැඩ සටහන night safari එක පටන් ගත්ෙත්. ඒක 
ඔෙයන් එහා පැත්ෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒ ඉඩම් සියල්ලක්ම අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ සියලු 
පහසුකම් ලබා දී තිෙබනවා. ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී 
ඒ වැඩ කටයුතු ටික කියාත්මක කරන්නයි.  

අෙප් පෙද්ශයට, අෙප් දිස්තික්කයට ඉතාම වැදගත් වන  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයට ශක්තියක් ෙගන ෙදන   
ජාතික වස්තුවක් හැටියට අපි එය රැක ගත්තා.  ඔබතුමාට එය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඒ ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා ෙම් 
අවස්ථාෙව් පාර්ථනා කරනවා. 

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය 
පිළිබඳවත් අද මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙම් 
අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් තරුණයන්ෙග් ඉදිරි බලාෙපොෙරොත්තු 
සඵල කරන්නට පුළුවන් එකම අමාත්යාංශය හැටියට  මම 
දකිනවා.   සාමාන්යෙයන් බැලුෙවොත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිට ඉන් සමත් ෙවන්ෙන් නැතිව, 

2561 2562 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉන්පසු  උසස ් ෙපළ කරන්න සුදුසුකම් නැතිවීම  ෙහේතුෙවන්, 
සාමාන්ය ෙපෙළන් පසු ඉස්ෙකෝෙලන් අස්වන ශිෂ්යයන්ෙග් 
පමාණය  සියයට 30ක්, 34ක් පමණ  වනවා.  ඒ වාෙග්ම තමයි 
උසස් ෙපළ හදාරා,   උසස ් අධ්යාපනය සඳහා විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න පුළුවන් පමාණය  20,000ක් පමණ වනවා.  අනික් සියලුම 
ෙදනා අධ්යාපනය අවසන් කරලා සමාජගත ෙවනවා.  ඒ නිසා මම 
හිතන්ෙන් වර්ෂයකට තරුණයන්  ලක්ෂ එකහමාරක්, ෙදකක් 
වාෙග් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැතිව සමාජගත 
ෙවනවා කියලායි.  ඉතින් ෙම් කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් තමයි ෙමම 
අමාත්යාංශය තුළින් වැඩසටහනක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ තරුණ කණ්ඩායම් ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම  ෙද්ශීය සහ 
විෙද්ශීය රැකියා ෙවළඳ ෙපොළට එකතුවන තරුණයන්ට  
තාක්ෂණෙව්දීන් සහ පුහුණු ශමිකයන් හැටියට රැකියා අවස්ථා 
ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම තමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.  අෙප් 
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 57ක් ලැෙබන්ෙන් ෙසේවා 
අංශෙයන්.  අෙප් අරමුණ විය යුත්ෙත්  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරනවා වාෙග්ම, අෙප් ෙසේවා අංශය සඳහා මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය කිරීමට වැඩ කටයුතු කියාත්මක කිරීමයි.  
විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය, බැංකු, සංචාරක රක්ෂණ, අෙළවි ක්ෙෂේත 
තුළින් අපට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා.  

පසුගිය රජය මඟින් ෙම් පශ්නය හඳුනාෙගන තිබුණා.  අෙප් 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු අමාත්යතුමා කථා කළා. ඒ පශ්නය 
හඳුනාෙගන, උසස් ෙපළ විෂය ධාරාවට තාක්ෂණ විෂයන්, ඒ 
වාෙග්ම උසස් අධ්යාපනය සඳහා අවශ්ය කරන තාක්ෂණ පීඨ,  
UNIVOTEC, University Colleges ආකාරෙය් ෙනොෙයකුත් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න ආරම්භ කළා.  අපි අද සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, ෙම් අය වැය තුළිනුත් ඒ වැඩ සටහන ඉදිරියට කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක නිපුණතා 
දිනය ජුලි මාසෙය් 15 ෙවනිදා සමරන්න අද කටයුතු කරන්ෙන්, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ජාත්යන්තරයට 
ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් කරපු ඉල්ලීමකට 
අනුවයි.  අෙප් තරුණයන් අපට වැදගත්.  අපට තිෙබන අවශ්යතාව 
තමයි ෙම් තරුණයන් සඳහා පුහුණු මධ්යස්ථාන, ඊළඟට රැකියා 
ෙවළඳ ෙපොළ.  ඒ නිසා ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම තමයි වැදගත් ෙවනෙන්.  

ෙම් කරුණු තුන අද හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  
සමහරක් තරුණයන් දන්ෙන් නැහැ කුමන පුහුණු පාඨමාලාවටද 
යන්න ඕනෑ කියලා. සමහර තරුණයන් දන්ෙන් නැහැ 
ෙවළඳෙපොෙළේ රැකියාවක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  ඒ 
නිසා ඒ සියල්ලක් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා  වැඩ සටහනක් 
මුළු රට තුළම කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

පසුගිය කාලෙය් කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කළා 
"තරුෙණෝදය" කියලා වැඩ සටහනක්. ඒ වැඩසටහන තුළින්  
රජෙය් ආයතන සහ ෙපෞද්ගලික ආයතන  සියල්ල සම්බන්ධ 
කරෙගන, සම්මන්තණ පවත්වා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වූ එක 
කරුණක් තමයි රෙට් උසස ් ෙපළ සමත් ෙවලා ලකුණු  

කිහිපයකින් උසස් අධ්යාපනය ලබා ගන්න බැරි වුණ තරුණයන්ව 
රැකියාවලට ෙයොමු කරන එක. ඊළඟට වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා 
තරුණයන්ව ෙයොමු කිරීම සඳහා දැනුම ලබා දීම.  ෙකොතැනද ඒ 
අවශ්ය කරන පුහුණුව ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියන කාරණය.  
ඊළඟට ස්වයං රැකියාවන් සහ සුළු ව්යාපාර සඳහා දැනුවත් කිරීම.  
ඊළඟට පුහුණු ශමිකයන් හැටියට  විෙද්ශගත ෙවලා අෙප් රටට 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම.  ඉතින් ෙම් 
කියාදාම  වැඩසටහන මුළු රෙට්ම ෙගනිච්ෙචොත් අෙප් තරුණයන් 
එක තැනකට ෙගනල්ලා, ඒ තරුණයන්ට දැනුම ලබා දීලා, ඒ 
දැනුම තුළින් ඒ අයෙග් අනාගතය ඉදිරියට ෙගන යන්න  ඒ අය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පුහුණුව ලබා ෙදන වැඩ සටහන් 
කියාත්මක කෙළොත්, අෙප් තාක්ෂණ විද්යාලවලට මීටත් වඩා 
තරුණයන් ෙයොමු ෙවනවා කියන කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ.ෙම් රජය මඟින් රැකියා දස ලක්ෂයක 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා කියා තිෙබනවා. නමුත් අපි 
කනගාටුෙවන් කියනවා ඒ සඳහා කිසිම වැඩ සටහනක් ෙම් 

අමාත්යාංශය තුළ නැති බව. 

ෙම් අමාත්යාංශය තමයි ෙම් සඳහා ඉතාම වැදගත් වන 
අමාත්යාංශය. ලබන වර්ෂෙය්දී -2016 දී- ලක්ෂ 2කට රැකියා 
අවස්ථා ලබා ෙදනවා කිව්වා. නමුත්, රැකියා අවස්ථා කියන්ෙන් 
කම්කරු වෘත්තීය ෙනොෙවයි. ඒ අනුව ශමිකයන් ෙම් රටට ෙගන 
ඒෙම් වැඩසටහනක් ලබන වර්ෂෙය්දීවත් ඉදිරිපත් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම  කරමින්, ෙම් තරුණයන් ෙවනුෙවන් ෙමවැනි ෙපොෙරොන්දු 
දීම පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවා කියාත්මක කිරීමත් අවශ්ය බව  
පකාශ  කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා. 
 
 

[අ.භා. 1.13] 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
සංචාරක ව්යාපාරය පමුඛ අමාත්යාංශ ගණනාවක කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අෙප් සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන මම කථා කරන්න කැමැතියි. සංචාරක ව්යාපාරය 
අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන පධාන කර්මාන්තයක්. එම 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න අෙප් නායක ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත්, සංචාරක සංවර්ධන අමාත්ය ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මැතිතුමාත් ෙලොකු කැපකිරීමක් කරලා ඒ කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, දකුෙණ් සංචාරක 
ව්යාපාරය දියුණු කරන්න ෙලොකු වැඩ සටහනක් ආරම්භ කළා. 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉඳලා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය දක්වාම 
සංචාරක කලාපයක් හැටියට දකුණු පළාත දියුණු කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය තුළ 
ඇති වී තිෙබන ගැටලු කිහිපයක් ගැන මම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව, ෙම්වා ගැන අවධානය 
ෙයොමු කර  සංචාරකයන් ෙවනුෙවනුත් ඒ වාෙග්ම සංචාරක 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙහෝටල් හිමියන් ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුතු 
ඉටු කරන්න  අවශ්ය බව මා පකාශ කරනවා.  

2563 2564 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය දවස්වල ෙවරළ සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇවිල්ලා ෙවරළ අයිෙන් තිෙබන ෙහෝටල් 
ටික කඩා ෙගන ගියා. මම කියන්ෙන් ෙහෝටල් ඉදිකිරීෙම්දී මීටර් 35 
සීමාව මීටර් 10 සීමාවට අඩු කරන්න ඕනෑ කියලායි. ෙවරෙළේ 
ඉඳලා ෙපොල් ගහක් ළඟට ෙහෝ සූරිය ගහක් ළඟට මායිම 
ෙවනකන්ම සීමාවක් තිබුණාට එතැන ඉඳලා මීටර් 35ක් තව 
පස්සටය ගිහිල්ලා තමයි ෙගොඩනැගිල්ලක් හදන්න ෙවරළ 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්. 
පර්චස් 50ක්, 40ක් ගන්නා පුද්ගලෙයකුට ඒ ඉඩෙමන් භාගයක් 
විතර අතහැරලා තමයි එම ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න ෙවන්ෙන්. 
අන්න ඒ ෙහේතුව  නිසා සාමාන්ය ෙහෝටල් හිමියන්ට ෙලොකු 
පශ්නයක් ෙවනවා.   

ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ ක්ෙෂේතයට අදාළ 
ලංකාෙව් තිෙබන  සෑම ආයතනයක්ම සම්බන්ධ ෙවලා ලංකාව 
වෙට්ට ෙවරෙළහි සීමා නීර්ණ සමීක්ෂණයක් පසුගිය අවුරුදු 
ෙදකක් තිස්ෙසේ කළා. ඒ සමීක්ෂණයට අදාළ වාර්තා මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය, ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
නාරා ආයතනය, වන ජීවී ආයතනය, වන රක්ෂණ ආයතනය, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, පාෙද්ශීය සභාවන් ආදී ඒ සියලුම 
ආයතන එම සමීක්ෂණය සඳහා සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග්ම 
කටුබැද්ද, ෙප්රාෙදණිය, ජයවර්ධනපුර  යන විශ්වවිද්යාලවල 
කථිකාචාර්යවරු, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන ඒ සියල්ලක්ම එකතු 
ෙවලා තමයි ෙම් සමීක්ෂණය කෙළේ.  

සුනාමිය ෙවලාෙව්දී තමයි ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්. ෙවරළ 
නිරීක්ෂණ සැලසුම් අවුරුදු 5න් 5ට සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
ආකාරයට සංෙශෝධනය වුෙණ් නැහැ. සුනාමිෙයන් පසුව මීටර් 
100, 200 දුර සීමාවක් ඇති වුණා. නැවත 2011 වර්ෂෙය්දී සිදු කළ 
සංෙශෝධනයන් අනුව එම දුර සීමාව මීටර් 35 වුණා. දැන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්, ඒ මීටර් 35 දුර පමාණය  මීටර් 10 කරන්න 
කියලයි. එම අවුරුදු ෙදෙක් සමීක්ෂණෙය්දී තීරණය කර 
තිෙබනවා,  ෙවරළ තීරෙය්  එන පශ්නවලට, එන මුහුදු ඛාදනවලට 
අනුව  සුදුසු පරිදි නිර්ණය ෙකොට මීටර් 10, 15 සීමාව මුළු ලංකාව 
වෙට්ම  කියාත්මක කරන්නට.   

සංචාරක ඇමතිතුමාෙගන්  මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙවරළ 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කරන ලද එම සමීක්ෂණෙය් 
වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කර -එතුමා යටෙත් තමයි 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්- ඒ අවසරය 
අරෙගන අෙප් සාමාන්ය සංචාරක ව්යාපාරිකයන්ෙග් පර්චස් 15, 20 
තිෙබන ඉඩෙමහි මීටර් 10 සීමාව වන පරිදි ෙගොඩනැඟිලි හදා 
ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා. ඒක පළමුෙවනි කාරණය.  
මා ෙම් සියලුම වාර්තා සභාගත* කරනවා.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් තංගල්ල බල පෙද්ශෙය් -මෙග් ආසන බල පෙද්ශෙය්
- පමණක් සංචාරක ෙහෝටල් 100කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා.  

එයින් 5කට, 10කට වාෙග් තමයි මෘදු මත්පැන් බලපත 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් සංචාරක ව්යාපාරික යින්, සංචාරකයින් ලංකාවට 
එන්ෙන් බියර් ෙබෝතලයක් බීලා මුහුෙද් නාලා සතුටු ෙවලා යන්න. 
ඉතින් බියර් ෙබෝතලයක් ෙබො න ෙකොට ෙපොලීසිෙයන් පනිනවා; 

සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පනිනවා. දකුණු පළාෙත්  ගාල්ෙල් 
වැටලීම් අංශෙයන් පනිනවා. ෙකොළඹ නම්, ෙකොළඹ වැටලීම් 
අංශෙයන් පනිනවා. පැනලා ෙහෝටල්වල තිෙබන ඒ මිනිසුන්ෙග් 
බියර් ටික අරෙගන යනවා.   

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක්  කළා, සංචාරක ව්යාපාර කරන ෙම් මාස 06  තුළ   බියර් 
සහ වයින් බල පත ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නය කියලා.   
මැතිවරණ ෙයෝජනාවක් හැටියට මා ඒක නායකතුමාටත් ඉදිරිපත් 
කළා. නායකතුමා උපෙදස් දුන්නා, ඒ ගැන කටයුතු කරන්න 
කියලා. ඒ නිසා  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
කාරණය ගැන ඔබතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිෙයන් uniform 
ඇඳෙගන ඇවිල්ලා සංචාරකයින් ඉන්න table  එෙක් තිෙබන බියර් 
ෙබෝතල අරෙගන යන ෙකොට සංචාරකයින් දුවනවා.  ෙම් විධියට 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට 
මැදිහත් ෙවලා ඒ සඳහා බල පතයක් ලබා ෙදන්න.  ඒ සංචාරක 
ෙහෝටල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා 
තිෙබනවා.  සංචාරක සංගමෙය් ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ.  ඒ නිසා 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ බල පතය ලබා ෙදන්න.  ඒ පශ්නය 
තමයි අෙප් සංචාරක ව්යාපාරිකයන්ට ඇති වී තිෙබන ෙදවැනි 
ගැටලුව වන්ෙන්. 

ඊළඟට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් හිඟයක් පැවතීම තුන්වැනි ගැටලුව විධියට මා 
දකිනවා. ලබන සතිෙය්  තංගල්ල නගරෙය් කාමර 120ක 
ෙහෝටලයක් open  කරනවා. කාමර 100, 150, 200 ෙහෝටල් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා.  ඒ නිසා 
ෙහෝටල් පුහුණු පාඨමාලා මධ්යස්ථානයක් තංගල්ල නගරෙය් 
ආරම්භ කරන්නය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
සංචාරක පාරාදීසයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙද්ශිකයන්ෙග් 
ආරක්ෂාව සඳහා සංචාරක ෙපොලීසියක් අනිවාර්යෙයන්ම අවශ්යයි.  
ඒ ෙද්ත් ඇති කරන්න. එෙහම වුෙණොත් දකුණු පළාෙත්, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සංචාරක ව්යාපාරය සාර්ථකව 
කරෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා,යි කියන එක මා ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්  පකාශ කරනවා. ඒ කටයුතු සාර්ථකව 
කරෙගන යාම සඳහා ගරු ඇමතිතුමාට ෙලොකු ශක්තියක් 
තිෙබනවා.  

පසුගිය දවස්වල මා තංගල්ල නගරයට ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා ෙගන්වා, ඒ ෙහෝටල් හිමියන්ෙග් සංගමෙය් සියලුම 
ෙදනාත් ෙගන්වා දැනුවත් කිරීමක් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ගරු 
ඇමතිතුමා ඒ අදාළ අංශවල අයට පකාශ කළා, "ෙහෝටල් 
හිමියන්ට කරදර  කරන්න එපා, තව මාස කිහිපයකින් බලපත 
ලබා ෙදනවා,  ඒ වනතුරු ෙම් අයට කරදර කරන්න එපායි" 
කියලා. නමුත්, දැන් දවස් තුනකට උඩදිත් ගාල්ල වැටලීම් 
ඒකකෙයන් ගිහිල්ලා ඒ ෙහෝටල්වල තිෙබන  බියර් සියල්ලම 
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඉතින් උසාවියට ඉදිරිපත් කළාට 
පස්ෙසේ රුපියල් පණස්දහස, හැටදහස දඩ ගහනවා. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් කුඩු විකුණන්ෙන් නැහැ; ගංජා විකුණන්ෙන් නැහැ; 
කසිප්පු විකුණන්ෙන් නැහැ. බියර් ෙබෝතලයක් තමයි ඒ 
ෙහෝටලයක තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ ෙවලාවක පරීක්ෂා කරන්න 
පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සංචාරක 
ව්යාපාරෙය් නියැෙලන ජනතාවට ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය ලබා 
දීලා ඒ අවස්ථාව ඉෂ්ට කර ෙදන්නය කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මට 
ෙවන් කරපු කාල සීමාව ඉවර ෙවලා තිෙබන නිසා මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

2565 2566 

[ගරු  දිලිප් ෙවදආරච්චි  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

பல்ேவ  அைமச்சுக க்குமான நிதி ஒ க்கீ கள் பற்றிய 
கு நிைல விவாதத்தில் பங்குபற் வைதயிட்  மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இச்சந்தர்ப்பத்தில் சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச் 
சுக்குப் ெபா ப்பாக ள்ள மிக ம் ெபா ப்பான, திறைமயான 
சிேரஷ்ட அைமச்சரான ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க 
அவர்களிடம் சில ேகாாிக்ைககைள ன்ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். 

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வன்னித் ேதர்தல் 
மாவட்டமான  ல்ைலத்தீ , வ னியா, மன்னார் ஆகிய 

ன்  மாவட்டங்கைள உள்ளடக்கி ள்ள . இம்மாவட்டங் 
கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் வதில் நான் ெப ைம 
அைடகின்ேறன். ஏெனனில், எம  இலங்ைகத் தி நாட் ல் 
மட் மன்றி உலகிேலேய கழ்ெபற்ற மிக ம் சிறப் ம் 
மகிைம ம் வாய்ந்த ம  மாதா ஆலயம், வற்றாப்பைள 
கண்ணைக அம்மன் ஆலயம், ஒட் சுட்டான் தான்ேதான்றீஸ் 
வரர் ஆலயம் என்பன என  ேதர்தல் ெதாகுதியிேலேய 
அைமந் ள்ளன. த்தம் ெமௗனிக்கப்ப ம்வைர இத்ேதர்தல் 
ெதாகுதியி ள்ள கிறிஸ்தவ, இந்  மக்கள் தம  கைல, 
கலாசாரம், பண்பா கைளப் ேபணிப் பா காப்பதி ம் 
வாழ்க்ைக ைறயி ம் மற்ைறயவர்க க்கு ன்மாதிாியாக 
வாழ்ந் வந்தனர். இம்மக்கள் கடந்த ன்  தசாப்தகால 

த்தத்தின்ேபா  ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள அ பவித் 
தவர்கள். அந்த த்தம் தந்த வ க்களி ந்  மக்களால் 
இன்ன ம் மீண் ெகாள்ள யவில்ைல. இந்த த்தத்தின் 
ேபா  ெசாத் க்கள், சுகங்கள், ெசாந்தபந்தங்கள் அைனத் 
ைத ம் இழந்  ஏமாற்றப்பட்டவர்களாக மீள்கு ேயற்றப் 
பட்டனர். ெவ ங்ைகேயா  மீள்கு ேயற்றப்பட்ட எம் 
சேகாதர உற க க்குப் ெபா ளாதாரம், ச க நலம், 
ஆற் ப்ப த்தல் ேபான்ற சகல வழிகளி ம் உதவிகள் 
ேதைவப்பட்டன. இதைனக் கடந்த அரசு ெசவ்வேன ெசய்ய 
வில்ைல என்ப  எம் எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த உண்ைம.  

ஆனால், அவ்வரசு திட்டமிட்  எம  மக்களின் கைல, 
கலாசாரம், பண்பா  என்பவற்ைறச் சீரழிப்பதில் பல்ேவ  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்ட .  இதற்குச் சிறந்த உதாரண 
மாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்  வ டங் 
க க்கு ன்  உயர்தர வகுப்  மாணவர்களிைடேய நைட 
ெபற்ற விைளயாட் ப் ேபாட் யில் ெவற்றி ெபற்றவர்க க்கு 
இனந்ெதாியாதவர்களால் 'பியர் ாின்'கள் பாிசிலாக வழங்கப் 
பட்டைதக் குறிப்பிடலாம். எம  வன்னிப் பிரேதசத்திேல 4 
அல்ல  5 இந் க் ேகாவில்களின் உைடைமகள் ஓர் 
இரவிேலேய களவாடப்பட்டன. இ  கள க்கான ெசயலல்ல; 
மக்க க்குச் சமயத்தி ள்ள நம்பிக்ைக யிைன இல்லா  
ெசய்வதற்காகத் திட்டமிட் ச் ெசய்யப்ப ம் ஒ  ெசயலாகும். 
இத்தைகய ஒ  சூழ ேல மீள்கு ேயற்றம் நைடெபற்  ஆ  
வ டங்கள் வைடந்த இன்ைறய நிைலயில், எம  
மக்க க்குப் பல நல்லாற் ப்ப த்தல் ேவைலத்திட்டங்கைள 
வகுக்க ேவண் ள்ள . 

அழி கைள ம் இழப் க்கைள ம் ஏமாற்றங்கைள ம் 
சந்தித்த எம  மக்கள் தற்ேபா  நைடப்பிணமாக வாழ்ந்  
வ கின்றனர்.  அ மட் மல்ல, இன் வைர மக்கள் வாழ்ந்த 
பல ர் க நிலங்கள் இரா வத்தின் வச ள்ளன. வழிபா  

நடத் வதற்காக ஒன் கூ ம் ேதவாலயங்கள், ேகாவில்கள் 
என்பன உயர் பா காப்  வலயெமன்ற ேபார்ைவயில் மக்கள் 
பயன்ப த்த யாத நிைலயி ள்ளன. இந்நிைலயான  
ெநாந் ேபா ள்ள எம  மக்களின் மனங்களில் ேவைலப் 
பாய்ச்சுவதாக ள்ள . உதாரணத் க்கு, இரா வ காமாக 
ஆக்கப்பட் ள்ள ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ேகப்பாப்பில  
என் ம் கிராமத்தி ள்ள இந் க்களின் பாரம்பாிய ேகாவில் 
க ம் அத ள் உள்ளடக்கப்பட் விட்டைதக் கூறலாம்.  

இந்திய தமிழக வரலாற்ைற ேநாக்குகின்றேபா  கி.பி. 
தல் ன்  ற்றாண் க ம் "சங்க காலம்" என 

அைழக்கப்பட் , அங்கு காத ம் ர ம் ேபாற்றப்பட் , 
மக்கள் அைமதியான வாழ்க்ைகைய நடத்தினார்கள். அ த்  
வந்த கி.பி. ன்றாம் ற்றாண் ந்  ஆறாம் ற்றாண்  
வைரயான காலப்பகுதி "சங்கம் ம விய காலம்" என 
அைழக்கப்பட் , உள்நாட்  த்தங்கள் ஏற்பட்  அதனால் எம் 
ஈழத்தமிழர்க க்கு ஏற்பட்ட  ேபான்ற இழப் க்க ம் 
ஏற்பட்டன. இதனால் மக்கள் விரக்திேயா  வாழ்ந்  
ெகாண் ந்தனர். அ த் வந்த கி.பி. ஆறாம் ற்றாண்  

ந்  ஒன்பதாம் ற்றாண்  வைரயான காலப்பகுதி 
"பல்லவர் காலம்" என அைழக்கப்பட்ட . இக்காலத்தில்தான் 
சமய குரவர்க ம் தமிழ்ப் ேபரரசுக ம் ேதாற்றம் ெபற் ச் 
ைசவ ம் தமி ம் ேபாற்றி வளர்க்கப்பட்டன. இவ்வரலாற்ைற 
ஏன் கூ கின்ேறன் என்றால், இதன் ஒ  பின்னணிையத் 
ெதாடர் ப த்திேய த்தத்தில் ேதாற் ப்ேபாய் விரக்தி ற்றி 

க்கும் எம் உற கைள ம் ேநாக்கேவண் ள்ள  
என்பதனால்தான். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நல்லாட்சி அரசான  தமிழாின் கைல, கலாசாரம், பண்பா , 
பாரம்பாியங்கைள கட் க்காப்பதற்கும் மக்கைள ஆற் ப் 
ப த் வதற்கும் ஏற்ற ேவைலத்திட்டங்கைள வகுத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இ  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் மாத்திரமல்ல, 
ஒட் ெமாத்தமாக இலங்ைக வதி ம் அவசரமாக ம் 
அவசியமாக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ேவைலயாக 

ள்ள . இல்ைலேயல் ெகாைல, ெகாள்ைள, வாள்ெவட் , 
குத் ச்சண்ைட மற் ம் கற்பழிப்  ேபான்றவற்றில் ஈ ப  
கின்ற ஒ  ச கேம உ வாகும். ஏெனனில், இப்ெபா ேத 
அவ்வாறான ஒ  ச கம் வளர்ந் ெகாண் க்கின்ற  
என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

த ல் எம  இைளஞர் வதிகைள உண்ைம, ேநர்ைம, 
சத்தியம், ஒ க்கம் நிைறந்தவர்களாக வளர்த்ெத க்க 
ேவண் ய தார்மீகக் கடைம எம் ஒவ்ெவா வ க்கும் உள்ள . 
இதற்குக் கிராம அ வலர் பிாி  ாீதியாக அறெநறி 
வகுப் க்கள் நடத்தப்பட ேவண் ம். மற் ம் மைறக் 
கல்விையக் கட்டாயக் கல்வியாக்க ேவண் ம் எனக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஞாயிற் க்கிழைமகளில் அறெநறிப் பாடசாைலகள் 
நைடெப ம் ேநரத்தில் தனியார் கல்வி நிைலயங்கள் 
இயங்கக்கூடா  என்ற ஓர் அறிவித்தல் இ ந்தா ம் அ  
நைட ைறயில் இல்ைல. இைதச் ெசயற்ப த் வதற்கு 
உடன யாக நடவ க்ைககள் எ க்கப்படல் ேவண் ம். 
அ மட் மல்ல, அறெநறி - மைறக்கல்வி ஆசிாியர்க க்கான 
ஊக்குவிப் க் ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அதற்ெகன நிரந்தரக் கல்விக்கூடங்கள் கட் க்ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். அத் டன் பாடவிதானங்கள், பாட ல்கள், கற்றல் 
உபகரணங்கள் ேபான்றவற்ைறக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கும் 
குறித்த ஊக்குவிப் ப் ேபாட் கைள நடத் வதற்கும் விேசட 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
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பாடசாைலப் பிள்ைளகள் இைளஞர், வதிகள் 
ஆகிேயாைர ேநாக்காகக்ெகாண்  ேவைலத்திட்டங்கைள 
வகுப்பதற்கு அப்பால், கு ம்பத் தைலவர், தைலவிக க்கும் 
நல் ணக்கம், மகிழ்ச்சி, ஒற் ைம ேபான்ற ஏற்பா கைளப் 
ேபாதிக்கும் தியான மற் ம் அைமதி வகுப் க்கள் நடத்தப் 
ப வதற்குப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  ாீதியாகத் தியான 
நிைலயங்கள், கலாசார மண்டபங்கள் அைமக்கப்ப வதற்கு 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட ேவண் ம். இவ்வாறான 
ஆற் ப்ப த்தல்க க்கு அத் ைறசார்ந்த வணக்கத் க்குாிய 
அ ட் தந்ைதயர்கள், அ ட் சேகாதாிகள், கு மார், 
பிரம்மகுமாாிகள் ேபான்ற சமய நி ணர்கைளக் ெகாண்ட 
கு க்கைள அைமத்  அவற் க்கு ேவண் ய உட்கட்டைமப்  
மற் ம் நிதிசார் உதவிகைள வழங்கேவண் ம் என ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள நான் மிக ம் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் த்த காலத்தின்ேபா  ேசத ற்ற சகல மத 
ஆலயங்க ம் னரைமக்கப்ப வதற்கு நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட ேவண் ம். ேம ம், கலாசாரம் சார்பாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள சகல அரச உத்திேயாகத்தர்க ம் தம  
கடைமப் பட் ய க்கு அப்பால் ேசைவ மனப்பான்ைம 
அ ப்பைடயில் ேவைலகைளக் கண்காணிப்பதி ம் 

ன்ென ப்பதி ம் அர்ப்பணிப் டன் பணியாற்ற ேவண் ம். 
இவ்வாறான ேவைலகைள ன்ென ப்பதில் அக்கைற 
ெகாண்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட எம  
பிரேதசங்க க்கு ேநர யாக வ ைக த வாரானால் அவர் 
தன் ைடய ேவைலகைள ன்ென ப்பதற்கு நான் என   
ஒத் ைழப்ைப ம் வழங்குேவன் என்பைத ம்  தய டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  விடயத்ைதத் தய டன் 

ன்ைவக்கின்ேறன். அதாவ , மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
யாைன மற் ம் கால்நைடப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  
ைவப்பதற்காக அங்கு விஜயம் ெசய்வதற்கு நீங்கள் நாள் 
குறித் ள்ளீர்கள். அேதேபால் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் 
இவ்வாறான விடயம் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்த் ைவப்பதற்கு நீங்கள் வ ைகதர ேவண் ம் என்  நான் 
உங்களிடம் மிக ம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்னர் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சின்கீழ் ெசயற்ப த்தப்பட்ட திட்டங்களில் 
மிக ம் ெபாிய திட்டமான மீெள ச்சித் திட்டத்தில் 
கடைம ாிந்  தற்ெபா  ேவைலயற்றி க்கும் ஊழியர் 
க க்கு ஒ  திய திட்டத்தின்கீழ் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என் ம் தயவாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னா க்கு விஜயம்ெசய்த னித பாப்பரசர் அ ட்தந்ைத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் அைனவ க்கும் ஒ  ெபா வான 
ேவண் ேகாைள ன்ைவத்தார். அதாவ , "தமிழ், சிங்கள 
ெமாழிகைளப் ேபசும் ச கங்கள் உள்ளடங்கிய இலங்ைகயில் 
மக்கள் இழந் விட்ட ஒற் ைமையக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம்" 
எனக் குறிப்பிட்டார். இதி ந்  லப்ப வ , இலங்ைகவாழ் 
மக்கள், குறிப்பாகத் தமிழர்கள், இழந்த  ஏராளம் என்ப தான். 
இவ்விழப் க்கைள ஈ ெசய்வதற்கும் ஆற் ப்ப த் வதற்கும் 
ெபா த்தமான சகல வசதிகைள ம் இதய சுத்தி டன் 

ன் ாிைம அ ப்பைடயில் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம்  

ெசயற்ப த்த ேவண் ம். அவ்வா  ெசயற்ப த் வதன் லேம 
னித பாப்பரசர் மனைத ம் தமிழ் மக்கள் மனைத ம் அரசு 

ெவல்ல ம் என்  கூறி, என  உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.   
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ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වැදගත් අමාත්යාංශ 

ගණනාවක වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා 
ඉතාමත් සතුටට පත් වනවා. ෙමම අවස්ථාෙව්දී කාලය පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබන නිසා ෙම් රටට වැදගත් වන සංචාරක ව්යාපාරය 
සම්බන්ධවත්, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධවත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරය ගැන 
අමුතුෙවන් කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් රෙට් දියුණුව 
සඳහාත්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහාත් ඉතාම වැදගත් 
අමාත්යාංශයක් තමයි සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය. අපි 
දන්නවා, සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්, වර්තමාන 
ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු ෙවලා, අද විශාල වශෙයන් 
දියුණු කරන්න, එෙහම නැත්නම් සංවර්ධන කරන්න අවශ්ය වැඩ 
කටයුතු සූදානම් කරමින් තිෙබන බව. අපි දන්නවා, අෙප් 
අවාසනාවට විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් තිබුණු තිස ් අවුරුදු යුද්ධය 
නිසාත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙහේතූන් නිසාත්, විවිධ ෙද්ශපාලන 
ෙහේතූන් නිසාත්, පසුගිය රජය කාලෙය් ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතාවන් අඩාළ වුණු නිසාත් සංචාරක ව්යාපාරය ෙම් රෙට් 
දියුණු කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැයි කියලා. අෙප් 
කලාපෙය් තිෙබන අනිකුත් රටවල සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු 
ෙවලා වැඩි ආදායමක් ලබන ෙකොට විවිධ ෙහේතූන් නිසා අෙප් රටට 
එවැනි ආදායමක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද 
අෙප් රට ජාත්යන්තරයට ෙපන්වා තිෙබන යහ පාලනයත්, වැඩ 
පිළිෙවළත් නිසා අද වන විට බටහිර රටවල සංචාරකයින්ෙග් 
පැමිණීම වැඩි ෙවමින් පවතින තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තවදුරටත් අවධානය ෙයොමු කර, ෙම් සම්බන්ධව ස්ථිරසාර වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරන්න ඕනෑ.  

පසුගිය කාල සීමාව තුළ හැමෙදනාෙග්ම වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ්, ෙවරළ තීරය සම්බන්ධවත්, ඒ ආශිතව 
තිෙබන සංචාරක ව්යාපාරය නංවාලීෙම් කටයුතු සම්බන්ධවයි. රට 
අභ්යන්තරෙය්, විෙශේෂෙයන්ම වනජීවී කලාප ආශිතවත්, ඒ 
වාෙග්ම වනාන්තර ආශිතවත් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා  නිෙයෝජනය කරන 
යටියන්ෙතොට මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාත්, 
අපිත්, කවුරුත් දන්නා කිතුල්ගල නගරය සංචාරක ව්යාපාරයට අද 
විශාල වශෙයන් පිටිවහලක් වනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක 
ව්යාපාරයට ෙලොකු ඉඩකඩක් තිෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. අද කිතුල්ගල නගරය 
සංචාරකයින්ෙග් ආකර්ෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නා පරිදි අවුරුදු 30,000කට අධික 
කාල සීමාවකට ෙපර බලංෙගොඩ මානවයා ජීවත් වුණු පෙද්ශයක් 
හැටියටත් කිතුල්ගල පෙද්ශය හැම ෙකනකුෙග්ම ආකර්ෂණයට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

2569 2570 

[ගරු  ශාන්ති  ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය ] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ආසියානු කලාපයම ගත්ෙතොත් white-
water rafting ව්යාපාරය පවත්වන එකම ස්ථානය කිතුල්ගල 
නගරෙය් කැලණි ගඟ ආශිතවයි කියන එක මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙද්ශීය සංචාරකයන් විතරක් ෙනොව අද විෙද්ශීය 
සංචාරකයන් රාශියක් එම ප ෙද්ශයට පැමිෙණමින් පවතිනවා. ඒ 
ව්යාපාරය අද යම්කිසි තර්ජනයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් "ෙබෝඩ්ලන්ඩ්" නමින් ජල විදුලිබලාගාරයක් 
කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් ඉදි කරන්න කටයුතු කරපු නිසා අද ඒ 
ව්යාපාරය යම්කිසි තර්ජනයකට ලක් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් පිළිබඳව සංචාරක සංවර්ධන ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත්, විදුලිබල 
හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කර, සංචාරක ව්යාපාරයට ඉතා විශාල ආකර්ෂණයක් ලැෙබන ෙම් 
ව්යාපාරය රැක ගැනීම සඳහා යම්කිසි පියවරක් ගන්නය කියා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් "මාකන්දාව" 
නමින් වන රක්ෂිතයක් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙතත් 
කලාපෙය් තිෙබන සිංහරාජ වනාන්තරයට අමතරව ඒ පෙද්ශයට 
ආෙව්ණික වනාන්තරයක් හැටියටයි මාකන්දාව රක්ෂිතය 
හඳුන්වන්ෙන්. අපට ආෙව්ණික කුරුල්ලන් -පක්ෂීන්- රාශියක් ඒ 
වනාන්තරෙය් ඉන්න නිසා අද සංචාරකයින්ෙග් විශාල 
ආකර්ෂණයක් ඒ පෙද්ශයට තිෙබනවා.  

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශයට අයිති, දැනට 
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් පාලනය වන, අක්කර 
1,500ක පමණ පමාණෙයන් යුත් යක්ෙදස්ස පෙද්ශය දියුණු 
කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අද ඒ පෙද්ශය වනාන්තරයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ තුළ කිසිම  වගා 
කටයුත්තක් කරන්ෙන් නැති නිසායි. අද ඒ පෙද්ශෙය්  වනජීවීන් 
බහුලව ඉන්නවා. ඔවුන් අනාරක්ෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි, ඒ පෙද්ශය වනජීවී කලාපයක් බවට, එෙහම නැත්නම් 
අභය භූමියක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කරන්න; එෙහම 
නැත්නම් ඒ සතුන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරය 
සම්බන්ධව තවත් කාරණාවක් කියන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
යටිතල පහසුකම් වැනි වැදගත් කරුණු රාශියක් ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ පෙද්ශය සංචාරක කලාපයක් බවට පත් 
කරන්න ෙහෝ සංචාරක ව්යාපාරයක් වශෙයන් දියුණු කරන්න 
පුළුවන් පෙද්ශයක් බවට ෙම් වන කල් කවුරුත් හඳුනා ෙගන නැති 
නිසා සංචාරක සංවර්ධන ගරු  ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් සඳහා 
ෙයොමු කරලා, ෙම් පෙද්ශය සංචාරක කලාපයක් බවට පත් 
කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්නය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. ඊට අමතරව සංචාරක 
ව්යාපාරයට බද්ධ ෙවලා වනජීවී කලාපයක් හැටියට දියුණු කරන්න 
පුළුවන් යක්ෙදස්ස පෙද්ශයත් ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් 
පකාශයට පත් කරලා, එය අභය භූමියක් බවට පත් කෙළොත් මා 
හිතන හැටියට ෙම් පෙද්ශෙය් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වනවා 
වාෙග්ම සංචාරක ව්යාපාරය තුළින් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නත් 
පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියා මා ෙම් අවස්ථා ෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ෙම් සම්බන්ධව 

විවිධ ආයතන ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් පශ්න ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ ආයතන සියල්ලම කැඳවලා සංචාරක 
ව්යාපාරය පිළිබඳව මූලික සාකච්ඡාවක් කෙළේ නැත්නම්, කිතුල්ගල 
පෙද්ශෙය් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන් කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැඩි ඕනෑ 
කමින් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, කඩිනමින් ෙම් සඳහා අවධානය 
ෙයොමු කරලා, ඒ අදාළ ආයතන සියල්ලම ඒක රාශි කරලා, ෙම් 
සම්බන්ධව මූලික සාකච්ඡාවක් කරන්න අවශ්ය කරුණු සූදානම් 
කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය 
දියුණු ෙවමින් පවතින අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු කටයුතු සාර්ථකව 
ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ගරු ඇමතිතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය, 
වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 1.36] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 

කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කරන ෙම් දිනෙය්දී සංචාරක කටයුතු 
පිළිබඳ කථා කරන්නට ෙම් විනාඩි කිහිපය පමාණවත් ෙනොවුණත්, 
හැකි ඉක්මනින්, පුළුවන් තරම්, අවශ්ය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට 
මම සූදානම්. මුළු ආසියාවම ගත්තාම ආසියාෙව් වඩාත්ම 
ආකර්ෂණය දිනා ගත් රට ලංකාව බව අවිවාදෙයන්ම අපි ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. සංචාරකෙයක් ෙකොෙහේ ෙහෝ රටක සංචාරයකට යන 
ෙකොට බලන පළමු වැනි ෙද් තමයි, ඒ රට ෙකොයි තරම් දුරට 
ආරක්ෂාව සපයන රටක්ද කියන එක. ආරක්ෂිතව ඒ රටට 
ගිහිල්ලා ආපසු එන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි ඒ අය බලන්ෙන්. 
ඒක පධානයි. අන්න ඒ කාරණය නිසා ෙවන්න ඇති, තිස් 
අවුරුද්දක් පුරා ෙම් රෙට් තිබුණු භයානක යුගය අවසන් ෙවලා, 
ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිෙබනවාය කියලා ෙලෝකය පුරාම පැතිරුණු 
ඒ ආන්ෙදෝලනාත්මක අදහස නැති කරමින් 2010 වසෙර් සිට ෙම් 
රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය දිෙනන් දිනම දියුණුවට පත් වුෙණ්. 
වසෙරන් වසරට වැඩිපුර සංචාරකයින් පමාණයක් ෙම් රටට ගලා 
ෙගන ආවා.  

2016 වර්ෂය වන විට 2.5 million සංචාරකයින් පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ සඳහා 
හැකි උපරිමෙයන් පවර්ධන කටයුතු දිගින් දිගටම කර ෙගන ගියා. 
එෙහම නම් අපි දැන ගන්න ඕනෑ, ෙම් සංචාරකයින්ෙග් 
ආකර්ෂණය තව දුරටත් වැඩි දියුණු කර ගන්න. ආකර්ෂණය 
පමණක් ෙනොෙවයි. මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කය 
ෙදස බැලුවාම සංචාරකයින් ෙම් රට තුළ රැඳී සිටින කාල සීමාව 
දවසකට ෙදකකට විතරක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් දවස් 
කිහිපයක් ඒ පෙද්ශෙය් රඳවා ගන්න නම්, ඒ සඳහා යම් කිසි 
කියාදාමයක් ඇති කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට නැරඹීමට 
හැකි අෙප් ඓතිහාසික ස්ථාන, පූජනීය ස්ථාන සඳහා ඔවුන්ව 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජල කීඩා වැනි ෙද්වල් සඳහා ඔවුන්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩිපුර අවස්ථාව සැලසිය යුතුයි. අෙප් ෙවරළ පිළිබඳව 
ෙලෝකෙය්ම තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ ලස්සන අදහසක්. නමුත් ඒ ෙවරළ 
අද අපසන්න, අපිරිසිදු ස්ථානයක් බවට පත් ෙවමින් පවතිනවා. 
ෙවරළ ලස්සන කිරීම, ෙවරළ පිරිසිදු කිරීම සියලු ෙදනාෙග්ම වග 
කීමක් වාෙග්ම රජය සහ සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඒ 
පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් යැෙපන ෙපොඩි මිනිසුන් හැම 
ගමකම ඉන්නවා. මාෙග් ආසනය වන ෙබන්තර පෙද්ශෙය් විශාල 
ජනතාවක් යැෙපන්ෙන්, සංචාරකයින්ට මඟ ෙපන්වමින්, 
සංචාරකයින් ෙවනුෙවන් රියදුරු ෙසේවය ලබා ෙදමින්, ෙහෝටල් 
පහසුකම් ලබා ෙදමින් ආදී කටයුතු කරමින්. ඒ අය දිරි ගන්වන්න, 
ඒ අයට උදවු කරන්න පුළුවන් තරම් අපි රජයක් හැටියට මැදිහත් 
ෙවන්න ඕනෑ. හුඟාක් සංචාරකෙයෝ කැමැතියි යම් කිසි රටකට 
ගිහිල්ලා, ඒ  රෙට් මිනිසුන් සමඟ ජීවත් ෙවලා, දවසක් ෙදකක් හරි 
ගත කරලා, ඒ පවුල් සමඟ යම් කිසි සුහදතාවක් ෙගොඩ නඟා 
ගන්න; ඒ ර ෙට් සංස්කෘතිය ගැන අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න. අන්න 
ඒ නිසායි හුඟාක් සංචාරකෙයෝ ඇවිල්ලා පුංචි ෙගවල්වල 
කාමරයක් අර ෙගන පදිංචි ෙවලා යම් කාලයක් ඉන්ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ ඔවුන් සමහර ෙවලාවට අවුරුද්දක් පාසා එන සංචාරකයින් 
බවට පත් වනවා.  

අෙප් ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්දය හරහාත් ෙම් සඳහා යම් දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් සංචාරක කටයුතු සඳහා spas පුළුවන් 
තරම් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ඉදිරියට 
ෙනොගිය, අෙප් ගම්වල තිෙබන ආයුර්ෙව්ද කම ෙම් සංචාරක 
ක්ෙෂේතය තුළින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්.  

සංචාරක කර්මාන්තය පවර්ධනය කරද්දී, පිට රටවලට අෙප් 
ෙතොරතුරු යවද්දී අඩු තරමින් අපට  හරියට website එකක් වත් 
නැහැ. ෙවනත් රටවලට ඒ  රටවල  භාෂාෙවන්, ජර්මනියට නම් 
ජර්මන් භාෂාෙවන්, අඩුම තරෙමන් ඉන්දියාවට නම් ඉන්දියන් 
භාෂාෙවන් website  එකක් අපට නැහැ. සීගිරිය වාෙග් ෙපෞරාණික, 
ඓතිහාසික තැනක්  ෙලෝකයට ෙපන්වන්න website එකක්  නැති 
වීම ෙම් රෙට් සංචාරක  අමාත්යාංශය ලජ්ජාවට පත්විය යුතු 
කාරණාවක්.  හැකි ඉක්මනින් ෙලෝකය පුරා රටින් රටට අෙප් 
සංචාරක කටයුතු පවර්ධනය කරන්නට, ඉදිරියට ෙගනයන්නට 
website  තාක්ෂණය  අපි උපෙයෝගී කර ගන්නට  ඕනෑ.  

ෙම් අය වැෙයන් සංචාරක පවර්ධන බද්ද අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා. සංචාරක පවර්ධන බද්ද අෙහෝසි කළාම අපි ෙම් රට 
ගැන ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට දැනුම් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
ඒවාට මුදල් ෙකොෙහන්ද? මහා අනුවණ වැඩක් තමයි සංචාරක 
පවර්ධන බද්ද අෙහෝසි කිරීම. ඒ තුළින් ෙපොඩි මිනිහාටත්,  ෙලොකු 
මිනිහාටත් සියලු ෙදනාටම පහර වදිනවා. සංචාරක  පවර්ධනය 
ඇන හිටින තත්ත්වයක් ඇති  ෙවනවා.   

ගාලු පුරවරය සංරක්ෂණය කරන්න ෙම් අය වැෙයන් බිලියන 
ගණනක් ෙවන්කර තිෙබනවා. ගාලු පුරවරය සංරක්ෂණය කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගාලු පුරවරෙය් ඉඩම් ටික ඔක්ෙකොම  ඕනෑම 
ෙකෙනකුට පිටරටින් ඇවිත් ගන්න  පුළුවන් තත්ත්වයක් අද උදා 
කර දී තිෙබනවා. වහාම එය නතර කළ යුතුයි. ඉස්සර තිබුණු 
විධියට නම් අඩු තරමින් භාගයක් ෙහෝ - 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය ෙව්ලාව අවසානයි.   

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,  සමාෙවලා මට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් ෙදන්න.    
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය,  තව විනාඩියක් ගන්න. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
( மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒ විධියට ඉඩම් අරගත්තාට පස්ෙසේ  ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

ෙබන්තර වාෙග්  පෙද්ශවල මිනිස්සු පිටරටවල අයට අෙප් ඉඩම් 
දැන් ටික ටික  විකුණාෙගන යනවා. ඒවාට සීමාවක් නැහැ. ඕනෑ 
ෙකෙනකුට ඇවිත් ගන්න පුළුවන්. එයින් අෙප් ශී ලාංකික 
මගෙපන්වන්නන්ට, කුඩා  ෙහෝටල් තිෙබන ශී ලාකිකයන්ට මරු 
පහරක් වදිනවා.  ෙමොකද, ඒ පිට රටවල  අය පර්චස් 10ක් ෙගන 
තමන්ෙග් ෙගය හදාෙගන ඒ ෙගදරට   අවුරුද්දකට  සැරයක් එනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජර්මනිය ඇතුළු අෙනක්  රටවල ඉන්න 
තමන්ෙග් හිත මිතයින්ට ඒක පරිත්යාග කරන්නට පවා පුරුදු 
ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය්, -මම එතෙකො ට 
සංවිධායකවරියක් පමණයි- මම සංචාරක අමාත්යාංශයත් එක්ක  
එකතු ෙවලා,  මු  ළු ෙබන්තරම හිටපු සංචාරක මග ෙපන්වන්නන්  
පුරුදු පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් මාලාවක්   කර ෙගන ගියා. ඔවුන් 
පුරුදු පුහුණු කර ඔවුන් හරිතැනට ෙගනැල්ලා ඒ වැඩකටයුතු 
කළා. ෙම් අය අඩු තරමින් භාෂා කිහිපයක්වත් දැනගන්නට  ඕනෑ. 
අද ලංකාවට එන ඉන්දියානු සංචාරකයින්, බිතාන්ය සංචාරකයින් 
සඳහා මග ෙපන්වන්නන්ට  ඉන්දියානු, රුසියානු, චින  යන ෙම් 
භාෂාවන්  යන්තමින් ෙහෝ පුරුදු පුහුණු  කර තිබුෙණ් නැත්නම්  
ඔවුන් අෙප් රට ගැන ෙදන අදහස සම්පූර්ණ වැරදි අදහසක් 
ෙවන්න පුළුවන්. 

භාෂා පශ්නය නිසා, සංචාරකෙයකුට ෙපොලීසියට ගිහින්  
තමන්ෙග් කටයුතු කර ගන්නට අපහසු සමහර ෙපොලිස් ස්ථාන 
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිල්ල ෙපොලීසිෙය් ලියා ගන්න 
අපහසු වී තිෙබනවා. සෑම ෙපොලීසියකටම භාෂාවන් දන්නා 
පුද්ගලයින් ෙයොදවන්න  ඕනෑ. එෙසේ කරන්නටය කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. මා ෙම් කිව්ෙව් සංචාරක කර්මාන්තෙය් තිෙබන පශ්නයි.   
සංචාරකයාට රට  ගැන, සංස්කෘතිය ගැන  සැබෑ ෙතොරතුරු අෙප්  
ෙද්වල්-  

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගරු මන්තීතුමිය, අෙප් අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවා, භාෂා  

පියසක්. භා ෂා  පිළිබඳ දැන ගන්නට පුළුවන්  ඒකකයක්. ඒ තුළින් 
ඕනෑම භාෂාවක් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. දමිළ, සිංහල පමණක් 
ෙනොෙවයි ඉංගීසි භාෂාවත් දැනගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම ගැන 

ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. භාෂා පමණක් 
ෙනොෙවයි. හැම සංචාරක පුරවරයකම ඒ අයට අවශ්ය ආහාරපාන 

2573 2574 

[ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය ] 
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ලබා ගැනීම සඳහා කුඩා ෙබොජුන්හල් - boutique restaurants - 
ආහාරපාන සපයන තැන් තිෙබන්නට ඕනෑ.  Russian ෙකෙනක් 
ආෙවොත්, Chinese ෙකෙනක් ආෙවොත් ඔවුන්ට අවශ්ය ආහාර  ලබා 
ගන්න පුළුවන් කුඩා ෙබොජුන්හල් තිෙබන්නට ඕනෑ. අපට ඒ සඳහා 
ඕනෑ තරම් පුංචි ඉඩකඩම් තිෙබනවා. ඒවා ලබාදීලා ඒ අයට 
පුළුවන් විධියට සංචාරක ෙබොජුන්හල් හදා ෙදන්න පුළුවන්.  ෙම් 
සංචාරක පුරවරයට සංචාරකයින් ආවාම, අඩු තරමින් ෙපොතක් 
පතක් ගන්න  සංචාරක අමාත්යාංශෙය් ෙපොත් සාප්පුවක්වත් නැහැ.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, වැඩිපුර විනාඩි තුනක් අරෙගන තිෙබනවා. 

දැන් කථාව අවසාන කරන්න.  
 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතියි. 

ෙපොත් සාප්පුව හා ඉතිරි සියල්ල ලබා ෙදන්නටය කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. මෙග්  ආසනෙය් Dedduwa Project නමින්  සංචාරක 
ව්යාපෘතියක් දැන් පටන් ගන්න යනවා. ඒ ඉඩම් අත් පත්කර ගැනීම 
සඳහා  රුපියල් මිලියන 30ක් පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙගවා තිෙබන 
බව විතරක් අවසානෙය්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි. 

 

 
[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව වාද විවාද කරන ෙමොෙහොෙත්, 2016 අය වැය 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වාෙග්ම,  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට 
සිවිල් සමාජෙය්ත් ෙබොෙහෝ ෙද් සාකච්ඡා කරනවා; විෙව්චනය 
කරනවා; ෙහොඳ වාෙග්ම නරක තැන් ෙපන්වලා ෙදනවා. ඒ සෑම 
අවස්ථාවකදීම අපි ආණ්ඩුවක් විධියට -ජනතාවෙග් ආණ්ඩුවක් 
විධියට-  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවුණු විධියට 
අය වැය විවාදය යන අතරතුෙර් ජනතාවෙග් ඒ ඉල්ලීම්වලට 
ඇහුම්කන් දීලා අවශ්ය අවස්ථාවලදී අවශ්ය ෙවනස්කම් සහ 
සංෙශෝධන කරලා තිෙබනවා. ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් විධියට අපි 
එය ඉතාම  පශස්ත මට්ටමින් ඉෂ්ට කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද එක් කාරණාවක් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. පසුගිය දිනවල අපි 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත්, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් වාද විවාද කළා. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය 
දිනවල මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව දීර්ඝ 
සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෛවද්ය විද්යාලයට අදාළව 
අධිකරණමය කටයුතුත් පැවැත්වුණා. මම දැක්කා, ඒ පිළිබඳව අද 
දිනෙය් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය යම් පකාශයක් 
මාධ්යයට කරලා තිෙබනවා, ''ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය -SAITM එක- රජයට පවරා ගත යුතුයි'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ පකාශය පිළිබඳව 
ඇත්තටම පුදුමයට පත් ෙවනවා. ලංකාෙව් අධ්යාපනය පිළිබඳව 

ෙම් ෛවද්යතුමන්ලාට තිෙබන ආකල්පය ෙමොකක්ද කියලා අපි 
දැන ගන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් දළ වශෙයන් වසරකට උසස් 
ෙපළ විභාගය ලක්ෂයක  විතර පිරිසක් සමත් ෙවනවා. එෙහත් 
අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් 30,000කට වැඩි  ශිෂ්යයන්ට 
උසස ්අධ්යාපනය ලබන්න ඉඩකඩ ෙදන්න අවස්ථාව නැහැ. දියුණු 
ෙවමින් පවතින රටක් විධියට උසස් ෙපළ සමත් සියලු ෙදනාට 
තමන්ෙග් ඒ පාර්ථනා ඉෂ්ට කර ගන්න, උසස් අධ්යාපනය ලබා 
ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න  අපි අසමත් ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් 
ආර්ථික ගැටලුත් එක්ක.  

මීට ෙපර ෙම් උසස් අධ්යාපන කටයුතු සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ආයතන, විශ්වවිද්යාල, උසස් 
අධ්යාපන ආයතන බිහි වුණා. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
රාජ්ය පතිපත්තිය පිළිබඳව තිෙබන පමුඛතම වගකීමක් තමයි, 
රෙට් ජනතාවට කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව, කිසිදු සීමාවකින් 
ෙතොරව අධ්යාපනය ලබා  ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි 
කියන එක. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පවතින ඕනෑම 
ආණ්ඩුවකට බල කරලා තිෙබනවා, ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

අෙප් රෙට් ශිෂ්යයන් 30,000ක් විතර විශ්වවිද්යාලවලට 
යනෙකොට විශ්වවිද්යාලවලට සුදුසුකම් ලබපු තව ශිෂ්යයන් 
70,000ක් විතර විශ්වවිද්යාලයට යා ගන්නට බැරුව සුසුම් 
ෙහළමින් ඉන්නවා. ඒ අතරින් යමක් කමක් ඇති, වත්කම් තිෙබන 
ෙදමව්පියන් -සමහර ෙවලාවට ණයක් ෙවලා, ෙද්ෙපොළ උකස් 
කරලා- තමන්ෙග් දරුවන් පිට රට විශ්වවිද්යාලවලට යවනවා  
උසස් අධ්යාපනය සඳහා. අෙනකුත් ළමයින්ට සමහර ෙවලාවට 
තීවීල් එකක් එළවන්න එෙහම නැත්නම් ඒ ගෙම් තිෙබන යම් කිසි 
කම්කරු රැකියාවක් වාෙග් සුළු රැකියාවක් කරලා තමයි ජීවත් 
ෙවන්න සිදු වන්ෙන්. ඉතින් ඒ ශිෂ්යෙයෝත් උසස් ෙපළ සමත් අය. 
ඒ අයටත් සුදුසුකම් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ෛවද්යවරු ෙවන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම  ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෛවද්ය විද්යාලයට ෛවද්ය සභාෙව් 

අනුමැතියක් නැහැ; බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියක් නැහැ; පිළිගත් 
ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැහැ. විෙද්ශ ෛවද්ය උපාධිය ලබාෙගන එන 
දරුෙවෝ අෙප් රෙට් ෛවද්ය ෙසේවයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් Act 16 
කරලා. ෙම් අය සම්බන්ධෙයන් එෙහම කඩඉම් සමර්ථවීෙම් 
විභාගයක් ගැන කථාවක් නැහැ. ෙම් සියල්ලට පටහැනිව 
තමුන්ෙග් හිතුමෙත් ෛවද්ය විද්යාලයක් ස්ථාපනය කරලා, ෙම් 
විධියට පවත්වාෙගන යන එක අපට හිෙතන විධියට සම්පූර්ණ 
වැරැදි ෙදයක්.  ඒ නිසා ෙම් සදහා තමුන්නාන්ෙසේලා කමවත් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න. මා හිතන හැටියට ෛවද්යවරුත් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවලට අකැමැත්තක් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ආයතනය සම්පූර්ණෙයන් විනිවිද ආකාරෙයන් කටයුතු කරන 
ආයතනයක් ෙනොෙවයි. සම්පූර්ණෙයන්ම සමස්ත කියාදාමයට 
පටහැනි  විධියට තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් ෙම් SAITM 

විශ්වවිද්යාලය- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. I got the point. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වවිද්යාලය පසුගිය මාස අට 
ඇතුළත ෙහෝ දින සියෙය් ආණ්ඩුව යටෙත් ආරම්භ කරපු එකක් 
ෙනොෙවයි. 

පසුගිය රජය කාලෙය් ෙම් SAITM එක ආරම්භ කළා. ඒ 
වාෙග්ම Kotelawala Defence University එක ආරම්භ කළා. දැන් 
තිෙබන ඔය අඩු පාඩු සහිතව තමයි ඒවාත් ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ,-[බාධා කිරීමක්] හරි 
ඉතින් ඉන්න ෙකෝ. මම උත්තරය ෙදන්නම්. ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ 
මන්තීතුමනි, ඒවා ආරම්භ කරන ෙකොට  ෙම් ර ෙට් ෛවද්යවරෙයකු 
විධියට හඬක් නඟන්න තමුන්නාන්ෙසේට හයියක් තිබුෙණ් නැද්ද? 
ෙකළින් කථා කරන්න හයියක් තිබුෙණ් නැද්ද? ඒවා ඒ කාලෙය් 
ප ටන් ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් තිබුණු ෙද්ශපාලන වාතාවරණය,-
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
ෙමොකක්ද? එදා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව වචනයක් කථා කෙළොත් සුදු 
වෑන් එෙකන් උස්සලා අතුරුදහන් කරන නිසා ඒවාට භෙය් 
ආණ්ඩුෙව් මන්තීතුමන්ලා විධියට, ඇමතිතුමන්ලා විධියට හිටපු 
උදවිය අද ඇවිල්ලා කියනවා, වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න කියලා. 
ආණ්ඩුවක් විධියට වැරදි නිවැරදි කරන්න ඕනෑ  කියලා අපි 
දන්නවා. වැරදි නිවැරදි කරන කමෙව්දය පිළිබඳවත් අපි දන්නවා.  
නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය මීට 
අවුරුදු හතරකට, පහකට කලින් ෙම් විශ්වවිද්යාලය පටන් ගන්න 
ෙකොට නිදාෙගන හිටියා. දැන් ෙම් ෙද්වල් කියන ෛවද්ය 
මන්තීතුමාත් නිදාෙගන හිටියා. ඒ විධියට ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට් 
හුඟක් අය නිදාෙගන හිටියා. ෙදමව්පිෙයෝ ණය ෙවලා වියදම් 
කරලා, ෙම් ළමයි දහස් ගණනක් අවුරුදු හතරක් පහක්  අධ්යාපනය 
ලැබුවාට පස්ෙසේ, එදා  නිදාෙගන හිටපු අය දැන් කියනවා, 
''එක්ෙකෝ එම විශ්වවිද්යාලය ආණ්ඩුවට ගන්න, නැත්නම් වසා 
දමන්න'' කියලා. ෙමොකක්ද ඒ කථාෙව් තිෙබන සාධාරණය? ෙම් 
ෛවද්යවරු හිතාෙගන ඉන්ෙන්, "අපි ෛවද්යවරු වුණු නිසා 
ලංකාෙව් ආපහු ෛවද්යවරු බිහි කරන්න එපා" කියලාද? ඔය අද 
කථා කරන ෛවද්යවරුන්ට සමහර ෙවලාවට එක ලකුණක් අඩු 
වුණා නම්, ඔවුන් අද ගෙම් ෙගොෙඩ් ෙපොඩි රසස්ාවක් කර ෙගන 
ෙහෝ three-wheeler එකක්  පදවමින් ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට වාසනාවක් තිබුණු නිසා ඒ ෙගොල්ලන් 
ෛවද්යවරු වුණා. නමුත්, අද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආකල්පය 
ෙමොකක්ද? "අපි ෛවද්යවරු වුණු නිසා අනාගතෙය් අෙප් දරුෙවෝ 
ෛවද්යවරු කරන්න එපා"  කියන එකද? ෙම් අය තව ෛවද්යවරු 
බිහි වනවාට විරුද්ධයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට විශ්වවිද්යාල ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් උසස් ෙපළ සමතුන් 30,000ක් විශ්වවිද්යාලයට ගන්න 
ෙකොට උසස් ෙපළ සමතුන් තවත් 70,000ක් එළිෙය් ඉන්නවා. 
ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, ඒ උදවියෙග් ඉල්ලීම සපුරන්න බැහැ. 
ඒක නිසා අෙප් රටට ෛවද්ය විද්යාල ෙනොෙවයි, හැම විද්යාලයක්ම 
ඕනෑ. තව විශ්වවිද්යාල 50ක්, 60ක් අෙප් රටට ඕනෑ.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම පරම 
පවිත ෙච්තනාෙවන් උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ 
කරපු ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් සිටි පතිගාමී බලෙව්ග එකතු ෙවලා රට 
ගිනි තියන්න හදපු නිසා ඒක රජයට ගත්ත එක හරි. හැබැයි, එදා 
අපට ඒ ගමන ඉදිරියට යන්න ලැබුණා නම් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් 
වනවා. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල  වන්න පුළුවන්, 
අධ්යාපන ආයතන වන්න පුළුවන්, ෙරෝහල් වන්න පුළුවන් ඒ හැම 
එකකටම ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ අධීක්ෂණයක් තිෙබන්නට ඕනෑය 

කියලා අපි පිළිගන්නවා. ඒවා හරි කමානුකූලව ෙකෙරනවාද 
කියලා බලන්න ඕනෑ. ඒවාට අදාළ නීති කියාත්මක වන්න ඕනෑ. 
නමුත්, ෙම්වා රෙට් ජනතාවට තිෙබන අවශ්යතාවක්. එදා 
Kotelawala Defence University එක ආරම්භ කරලා UGC 
එෙක්  අවසරයවත් නැතිව  Medical Faculty  එක පටන් ගන්න 
ෙකොට ෙම් අය  මුකවාඩම් දමා ෙගන හිටියා.   අඩු ගණෙන් ෙම් 
ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමයවත් ඒ ගැන කට ඇරියාද? නැහැ. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම සුදු වෑන් එකට භයයි, ගරු මන්තීතුමා; අතුරුදහන් 
වනවාට භයයි. ෙම්ක එෙහම තිබුණු රටක්.   නීතිෙය් පාලනයක්, 
නීතිෙය් ආධිපත්යයක් ෙම් රෙට් ඇති කළාට පස්ෙසේ,  දැන් 
ඔක්ෙකෝම කට්ටිය  ''කලර්ස්'' ෙපන්නා ෙගන යනවා.  

එදා අෙප් ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, ''රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් නිලධාරින් කෙඩ් ගිෙය් නැහැ, 
supermarket ගිෙය්'' කියලා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, ''අපි 
supermarket ගිෙය්ත් නැහැ''යි කියලා. කමක් නැහැ, ඕනෑ market 
එකකට යන්න. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන කුහකකම, 
පටු පරමාර්ථය ගැන හිතන්න. ෙවද මහත්තෙයක්, ෙදොස්තර 
මහත්තෙයක් ළඟට ෙලෙඩක් යන්ෙන් ඒ අය ෙදවිෙයකු විධියට 
සලකා ඒ උදවියෙග් අනුකම්පාව බලාෙගන. තමන්ෙග් ජීවිතය 
ෙබ්රා ගන්න තිෙබන ආසාවට ෛවද්යවරු ෙදවිවරු විධියට 
සලකා, සමහර ෙවලාවට   දණ ගහලා වැඳලා ඔවුන්ෙගන් උදව් 
ඉල්ලනවා. ෛවද්ය වෘත්තිය කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
උතුම්ම වෘත්තිය. එෙහම ෛවද්යතුමන්ලා තමයි පසුගිය කාලෙය් 
ෙම් ෙපොඩි vehicle permit එකක් ගැන හිතලා,  තමන්ෙග් 
සාක්කුවට ලැෙබන කීයකට හරි අවාසියක් වනවාය කියලා  හිතලා   
අසාධ්ය තත්ත්වෙය් පසුවන හුස්ම අදින ෙලඩ්ඩු එනෙකොට අහක 
බලාෙගන හිටිෙය්. අෙප් රෙට් ෛවද්යවරුන්ට එෙහම ඉන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා ෙන්, ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාත් ෛවද්යවරෙයක් ෙන්. එතෙකොට- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඒකට තමයි කමෙව්දයක් හදන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
කමෙව්දය හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්නට බැරි වුණු 

ෙද් අපි කළා. අද කරන විධිය ගැන අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් 
දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි වුණා ඒක, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකරුෙව් නැහැ. කරන්න වුවමනාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  අද ෙම් රෙට් ඔය ෙදොසත්ර මහත්වරුන්ව 
විශාල විධියට විෙව්චනය කරන -  [බාධා කිරීමක්] 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ෛවද්යවරුන් 
ෙදකට ෙබදිලා. ඔය ෙලොකු ශබ්ද දාලා කෑ ගහන ෙදොස්තර 
මහත්වරුන්ෙග් දරුෙවෝ Medical Faculty එකට අහු වුෙණ් නැති 
වුණාම SAITM එකට තමයි යන්ෙන්. ඒ ෙදොසත්ර මහත්වරුත් 
අපට ඇවිල්ලා කියනවා, "බලන්නෙකෝ ෙම් ෙවන්න යන 
අසාධාරණය" කියලා. ඔය ෛවද්ය සංගමෙය් සභාපතිතුමාෙගයි, 
ෙල්කම්තුමාෙගයි දරු වාට Medical Faculty එකට යන්නට Z-
score එක නැති වුණාම යන්ෙන් SAITM එකට තමයි. එතෙකොට 
පතිපත්තිය ෙවනස්. අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 
ෙම් දන්න නිසායි කථා කරන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් අධ්යාපනය දියුණු ෙවනවාට, වැඩි වැඩිෙයන් 
වෘත්තිකයන් බිහි ෙවනවාට, වැඩි වැඩිෙයන් ෛවද්යවරුන් 
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නිර්මාණය ෙවනවාට ඊර්ෂ්යාවක්, ෙකෝධයක්, ෛවරයක් හිෙත් 
තියාෙගන  රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින් විසින් ෙගන යන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ අපි ෙහළා දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න ෙම්ක එක 
පැත්තකින් අධ්යාපන ආයතනයක්. ෙම් වාෙග් ආයතනයක් සුළු 
මුදලක් ෙයොදවලා පටන් ගන්න බැහැ. රුපියල් ෙකෝටි 100 
ගණනක් වියදම් කරලා ඒ ක්ෙෂේතවල සිටින ෛවද්යවරුන්මයි 
ෙම්වා හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා කළු කඩ මුදලාලිලා හදපු ඒවා 
ෙනොෙවයි. ඒ ෛවද්ය විද්යාලය හැදුෙව් ෙම් රෙට් ෙගෞරවනීය 
ෛවද්යවරෙයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට තව විනාඩි 2ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් රෙට් සිටින ෛවද්යවරුන්මයි ෙම්ක හැදුෙව්. ෙම්ක 
නීතිඥවරුන් ෙනොෙවයි හැදුෙව්, ඉංජිෙන්රුෙවෝ ෙනොෙවයි හැදුෙව්. 
ෙම් රෙට් සිටින ෛවද්යවරුන් හදලා, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
මූලධනය වියදම් කරලා ෙම්වා පටන් ගත්තාට පසුව, ළමයින් දහස ්
ගණනක් අවුරුදු 3ක් 4ක් ෙම්ෙක් ඉෙගන ගත්තාට පසුව, ෙම් 
උදවිය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "ෛවද්ය විද්යාලය වහලා දාන්න, 
ආණ්ඩුවට ගන්න, නැත්නම් ළමයි ටික පාරට ඇදලා දමන්න. ඒ 
අයට ඕන ෙදයක් වුණාෙව්" කියන එකයි. ෙමතැන ෙකොපමණ නම් 
පහත්කමක් තිෙබනවාද? ෙකොපමණ නින්දිත පකාශයක්ද ෙම්ක? 
ෙකොපමණ කුහකත්වයක් ෙම් ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය 
ෙපන්වනවාද? මම දන්නවා ෙම් සියලුම ෛවද්යවරුන්ෙග් මතය 
ෙනොෙවයි කියලා. ෛවද්ය සංගමෙය් මා ෆියාෙව් කිහිප ෙදෙනකු 
විසින් පිටුපස ඉඳෙගන ෙද්ශපාලන හස්තයන් ෙමෙහයවන විට, 
ෙමෙහම ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. නමුත්  ෙම් රෙට් සිය දහස ්ගණන් 
ෛවද්යවරුන් අපි ආශය කරනවා. මම දන්නවා,  ෙම්ක ෙම් රෙට්ම 
ෛවද්යවරුන්ෙග් මතය ෙනොෙවයි කියලා. නමුත් සංගමයක් 
විධියට එළියට ඇවිල්ලා ෙම්වා කියන විට මුළු රෙට්ම සමස්ත 
ෛවද්යවරුන් පිළිබඳව ඇති ෙවන මතය ඉතාම පිළිකුල් සහගතයි. 
ඇයි ෙම් වෘත්තිය ෙමපමණ පහළට ෙහළන්ෙන්? ෙම් වෘත්තිෙය් 
ගරුත්වය විනාශ කරන්ෙන් ඔය සංගමය ෙනොෙවයිද?  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි  ෙබොෙහොම කරුණාෙවන්; 
ෛමතිෙයන් කියනවා,  ෙම් වාෙග් අපරාධවලට දායක ෙවන්න 
එපා කියලා. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය ෙවනුෙවන්, 
ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග්  යහපත ෙවනුෙවන් සිදු කරනු 
ලබන කටයුත්තක්. අපි පිළිගන්නවා  ආරම්භෙය් යම් යම් වැරැදි 
තිෙබන්නට ඇති කියලා. නමුත් ඒවාෙය් වගකීම අපට ගන්නට 
බැහැ. නමුත් අපි  ෙම් රජය භාර ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා,  ආණ්ඩුවක් 
විධියට ඒ ආයතන ෙබොෙහොම නීත්යනුකූල කමයකට, ෙබොෙහොම 
පාරදෘශ්ය භාවයකින් යුතුව රජෙය් නිසි අධීක්ෂණයට යටත් කරලා 
ඒ කටයුතු සියල්ල සිදු කරනවා කියන කාරණය මතක් කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 1.59] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. 

හිස්බුල්ලා රාජ්ය ඇමතිතුමාට අද කථාවක් සඳහා ෙව්ලාව ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මම විනාඩි 3ක කාලයක් 
ලබා ගන්නවා, එතුමාෙග් ඉතිරි කාලය ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා 
ඇමතිතුමා ලබා ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව ෙවලාෙව් මට හිතුෙන් ෙමයයි. පසුගිය 
සුමානය තුළම විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට කිව්වා, "සුහද 
ෙකොකා" ෙපන්නුවා කියලා. මට හිතුනා අද විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
සුහද ෙකොකා ෙනොෙවයි, "කුහක ෙකොකා" ෙපොන්වූවා කියලා. අපි 
කුහකත්වය ෙපන්වන්නට ෙහොඳ නැහැ, හැම පැත්ෙතන්ම. 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙම් SAITM ආයතනෙය් පශ්නය දිහා බැලුවත් 
අපි පිළිගන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන රජය කාලෙය්ත් ෙම් සඳහා ඉඩ දුන්නා. ඒ 
ඉඩදීෙම්දී මතු ෙවලා තිෙබන සමහර පශන් නිරාකරණය 
කරෙගන, ඒ සඳහා විසඳුමක් ෙසොයනවා විනා අද ෙම් සමාජෙය්, 
ෙද්ශපාලනෙය් තිෙබන කුහකකම ෙම් ළමයින් පිටින් අරින්නට 
ෙහොඳ නැහැ. 

ඒකයි මා කිව්ෙව්, ඒ පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට "සුහද ෙකොකා" 
ෙපන්වනවා කියලා කියන ෙකොට, අද විරුද්ධ පක්ෂය "කුහක 
ෙකොකා" ෙපන්වනවා කියලා. ඒ ළමයින් සල්ලි දීලා ඔය 
ආයතනවල ඉෙගනගත්ෙත් නැත්නම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ අය 
ඔය සල්ලි ටික අරෙගන ගිහිල්ලා සිංගප්පූරුෙව් ෙහෝ 
මැෙල්සියාෙව් ෙහෝ ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙහෝ චීනෙය් ෙහෝ 
විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගනගන්නවා. එතෙකොට ඒ සල්ලි ටිකත් 
යන්ෙන් ඒ රටවලටයි. ඒ නිසා ඒ මුදල් ටිකත් ලංකාෙව් 
රඳවාෙගන ඒ ළමයින් ෙවනුෙවන් කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. ඒ කියන්ෙන් ෙම්කයි. විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු වන 
පමුඛතා ලැයිස්තුවට අනුව සුදුසුකම් ලබන අය විශ්වවිද්යාලයට 
ෙත්ෙරනවා.  

විශ්වවිද්යාලයට ෙත්ෙරන්න බැරි අයෙගනුත් වැඩි ලකුණු 
පමාණය ගත් අය තමයි ෙම් ආයතනයට ගන්න ඕනෑ. ඒ විධිෙය් 
කමෙව්දයක් හදාගන්න ඕනෑ. මා දන්නා විධියට ඒක තමයි අෙප් 
පසුගිය සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙම් ආයතන පිළිබඳව ඒ විධියට බැලුෙව්. "දැන් ඒ අය ආණ්ඩුෙව්. 
අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය්. ඒක හින්දා අපි හැම එකකටම විරුද්ධයි." 
කියලා ෙම් ෙවලාෙව් කුහකකමින් හිතන්න ගිෙයොත්, ඉස්සරහට 
මතු ෙවලා ෙපෙනන්ෙන්ම කුහක ෙකොකාෙග් චරිතය තමයි.  

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය, ජාතික 
සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය ආදි අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනෙය් 
තිබුෙණ්ත් කුහකකමයි කියලා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ෙමච්චර 
ඔඩු දිව්ෙව්. උතුෙර් ජනතාවෙග් ඔළුවලට විස කවලා, ඒ මිනිසුන් 
පාරට බස්වලා, හින්දු ආගම අදහන, තල් වැෙටන් එහා හින්දු 
සංස්කෘතිය තුළ හිටපු කාන්තාව බෙඩ් ෙබෝම්බයක් බැඳගන්න 
තත්ත්වයට පත් කරලා මහ පාරට ඇද දමන්න පභාකරන්ට 
පුළුවන් වුෙණ් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් තිබුණු කුහකකම නිසායි; 
විෙශේෂෙයන් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක්ම නායකයන්ෙග් 
තිබුණු කුහකකම නිසායි. එෙහම නම් දැන්වත් ඒ කුහකකමට 
නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැෙය් විශාල පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. ආණ්ඩුවට එකතු 
ෙවලා සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුත්, ආණ්ඩුෙවන් 
පිට සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
සහ පිට ඉඳෙගන අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදෙය්දී  විය යුතු 
ෙවනස්කම් ගැන කිව්වා. ඒ නිසා දැන් අය වැය තුන්වන වර 
කියවීෙම් ඡන්දය විමසන ෙකොට විශාල ෙවනස්කම් රාශියක් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනස්කම් ඇති කර තිෙබන්ෙන්, අපෙග්ත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්ත් පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලීම මතයි; 
වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම මතයි. ෙවනස්කම් කළාමත් ඒක ෙහොඳ 
නැහැ කියනවා නම්, ඒකටත් කියන්ෙන් "කුහකකම" කියලායි. 
ඒකට කියන ෙවන වචනයක් ෙමොකක්ද? ඒ නිසා දැන්වත් ෙම් 
කුහකකෙම් ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ. 

 ෙමෙහන් ෙගෙනන ෙකොට එෙහන් "බෑ" කියනවා. එෙහන් 
ෙගෙනන ෙකොට ෙමෙහන් "බෑ" කියනවා. උන් ෙගෙනන ෙකොට 
අපි "බෑ" කියනවා. අපි ෙගෙනන ෙකොට උන් "බෑ" කියනවා. හැම 
දාම මුළු රටම "උම්බෑ" කියනවා. ඒක තමයි අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ හින්දා ෙම්කට නැවතීෙම් ලකුණ තියන්නට ඕනෑ. 
නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න යන ෙකොට එකා පිට එකා වැෙටමින් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් මඩ පහාර එල්ල කළත් මම නම් බය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සන්ධාන ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙකොළඹ 
නගරෙය් පැවැති සාම ෙපළපාළිෙය් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකු 
හැටියට ගිෙය් මම විතරයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින 
පධාන ෙපෙළේ ඇමතිවරු එතෙකොට මට කිව්වා, "සිංහල ෙකොටියා" 
කියලා. සන්ධානෙය් සිටි නායකෙයෝත් මට කිව්වා, "සිංහල 
ෙකොටියා" කියලා. හැබැයි මම ඒ ෙපළපාළිෙය් ගියා. ෙබොදු බල 
ෙසේනාෙව් හාමුදුරුවරුන් ෙව්දිකාවට පැනලා අපට ගැහුවා. එෙහම 
ගහන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්වත්,  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්වත්  මෙග් සහායට ආෙව් නැහැ. 
හැබැයි, ෙබොදුබල ෙසේනාෙව් හාමුදුරුවරුන් සත්තු වත්ෙත් සිටින 
සිංහයා හැර අෙනක් ඔක්ෙකෝම සතුන්ෙග් නම් කියලා මට පරිභව 
කරන ෙකොටත් යූඑන්පී එෙක්වත්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්වත්,  
ටීඑන්ඒ එෙක්වත් මන්තීවරුන් මෙග් සහායට ආෙව් නැහැ. හැබැයි 
මම එදාත් කිව්වා, "ෙබොදු බල ෙසේනාෙව් හාමුදුරුවරුන් කරන්ෙන් 
ජාතික අපරාධයක්" කියලා. "ෙම් රට ජාති, කුල, ආගම්වලට 
ෙබදන්න එපා. ඒක නවත්වන්න" කියලා මම කිව්වා. අපි එදාත් 
ෙද්ශපාලනෙය්දී කුහක වුෙණ් නැහැ; අදත් කුහක වන්ෙන් නැහැ.   

2004 මැතිවරණෙය්දීත්, 2010 මැතිවරණෙය්දීත් "ඩිලාන්ට 
ඡන්දය ෙදන්න එපා, මනාප ෙදන්න එපා" කියලා  සමහර අය 
ෙපෝස්ටර් ගහලා තිෙබද්දීත් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව එකා 
වන්ව මට ඡන්දය දුන්නා කියා මම දන්නවා. ෙම් රෙට් සිංහල 
මිනිස්සු ජාතිවාදි නැහැ. ෙම් රෙට් ෙදමළ මිනිස්සු ජාතිවාදි නැහැ; 
ෙම් රෙට් මුස්ලිම් මිනිස්සු ජාතිවාදි නැහැ. ජාතිවාදි වුෙණ් සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් නායකෙයෝයි. ඒ නායකයන් ෙද්ශපාලන 
කුහකකම නිසා, බලය නිසා  විවිධ තීන්දු ගත්තා. මිනිසුන්ට ඕනෑ 
විධියට ෙනොෙවයි ඔවුන් තීන්දු ගත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි පභාකරන්ලා 
බිහි වුෙණ්. තව පභාකරන්ලා බිහි ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. තව 
පභාකරන්ලා වාෙග් අන්තවාදී නායකෙයෝ සිංහල අය අතර ෙහෝ 
මුස්ලිම් අය අතර ෙහෝ බිහි ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව හරහා පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
තාවකාලිකව ෙහෝ එකට එක්ෙවලා ඉන්න ෙවලාවක අය වැෙය් 
තිෙබන පශ්න විසඳාෙගන අපි ජාතික පශ්නයට ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් ෙසොයන්න ෙපරමුණ ගන්න ඕනෑ. කුහකකම, අතීතෙය් 
ඉඳලාම අපට හුරු පුරුදු ජරා අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලනය පැත්තකට 
දාලා ෙම් රෙට් සිංහල සමාජෙය් ෙව්වා, ෙදමළ සමාජෙය් ෙව්වා, 
මුස්ලිම් සමාජෙය් ෙව්වා ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනය කුණු කූඩයට දමන 

කාර්ය ෙහටට කල් දාන්ෙන් නැතුව අද කරන්නට ඕනෑ. එය කළ 
යුතුමයි. ඒ නිසා hate speech legislation එක ෙග්න්නම ඕනෑ. 

විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි - ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් 
පවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, ඒක වැරදියි 
කියලා. ෙමොකද වැරදි ෙවන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කාලෙය් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා තමයි ඒක ෙග්න්න 
ඕනෑ කියලා මුලින්ම ෙයෝජනා කෙළේ. ඒක ෙහො ඳයි, ෙග්න්න ඕනෑ. 
තමන්ෙග් ජාතිය ගැන තමන්ට කථා කරන්න අයිතිය තිෙබන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, තවත් ජාතියක් පහත් කරලා කථා කරන්න කාටවත් 
බැහැ. මට මතකයි දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය් මම විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට 
ෙදමළ භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගයන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා කිව්වාම, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දිගාමඩුල්ෙල් 
මන්තීවරෙයක් ෙමෙහන් නැඟිටලා කිව්වා "තමුෙසේ ෙකොටියා" 
කියලා. අද දිගාමඩුෙල්ෙල් මිනිස්සු එතුමාව ෙගදර යවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසය 
පුරාම අපි කරපු වරද නිවැරදි කරෙගන පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදක එකතු ෙවලා ඉන්න ෙවලාවක, මෙග් පක්ෂෙය් ආදරණීය 
නායක, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආදරණීය නායක ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් රජයක් හදලා තිෙබන 
ෙවලාවක, එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් හදපු රජෙය් අගමැතිකම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා භාර අරන් තිෙබන 
ෙවලාවක,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් 

අවසන්. නමුත් ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් 
කාලය ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට විනාඩි 8ක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒෙකන් විනාඩි 

කීයක් ඕනෑද? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
විනාඩි 5ක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් තව විනාඩි 5කින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගනිමු. ෙම් අය වැය ෙදවැනි වර 

කියැවීෙම් ඡන්දය ෙවලාෙව් සිදු වූ ෙම් කාරණය ෙදස අපි ඉතාම 
ෙහොඳින් බලන්න ඕනෑ. ෙම් සභාෙව් තිෙබන සියලුම පක්ෂවල 

2581 2582 

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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දවිඩ සහ මුස්ලිම් මන්තීවරු එදා ඡන්දය දුන්ෙන් අය වැයට 
පක්ෂවයි. විරුද්ධව ඡන්දය දුන් කිසිම ෙදමළ සහ මුස්ලිම් 
මන්තීවරෙයක් නැහැ. ෙහොයලා බලන්න. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙදමළ 
සහ මුස්ලිම් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු කන්දරාවක් තියාෙගන 
ඉන්නවා, ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ෙම් අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තියලා, ෙම් කුහක 
ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තියලා, ෙම් සන්දර්ශනවාදී 
ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තියලා, ෙබොරුවට සුදෙනෝ වාෙග් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා TV එකට ෙප්න්න කෑ ගහන අය නිවැරදිව 
හඳුනාෙගන ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙගන 
එන කියා මාර්ගයක් ලැෙබයි කියලා.  

සිංහල ජනතාවටත් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුවම තිෙබනවා. ඒෙක් 
ෙදකක් නැහැ. ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයම 
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. 
හැබැයි, සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂවල කතන්දර අහන්න ජනතාව 
කැමැති වුණාට ඒ අයෙග් අතීතය ගැන ඒ ජනතාව ඉතාම ෙහොඳින් 
දන්න නිසා, දැක්ක නිසා ඔවුන්ට ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පධාන  ජාතික පශ්නයත් එක්ක 
ෙද්ශපාලන ෆුට් ෙබෝල් ගැහිල්ලට නැවතීෙම් ලකුණ තියයි කියලා 
තමයි දැන් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙබොරු කාඩ්ෙබෝඩ් වීරෙයෝ වාෙග් ඉන්න එක එක 
කාඩ්ෙබෝඩ්වංශලාට, අර ෙදමළ බයිස්ෙකෝප් එකක රුපියලක් උඩ 
දාලා 50කට ගහලා රුපියල සාක්කුෙව් දාෙගන යන type එෙක් 
ෙද්ශපාලනඥයින්ට මිනිස්සු දැන් කැමැති නැහැ. කාෙලන් කාෙලට 
පිට රට ගිහිල්ලා 10ක්, 15ක් අල්ලාෙගන ෙද්ශන මාලාවක් කරලා 
නැවත ලංකාවට එන එක ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳයි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට. හැබැයි, තව දුරටත් ෙම් රෙට් ජනතාව එවැනි 
ෙද්ශපාලනඥයන් පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. 

ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි. එතුමා ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය යටෙත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙකොට  අවසාන වශෙයන් කිව්ෙව්, 
ෙම් රෙට් ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදනවාය, ඒ අලුත් ව්යවස්ථාවට පදනම වන්ෙන් ෙම් රෙට් සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල මත විමසීම සහ බලය ෙබදීම පදනම් 
කරගත්ත සංකල්පයයි කියන කාරණාවයි. ඒ කථාවට ඉතා 
ෙහොඳින් සවන් දුන්නා නම් මන්තීවරුන්ට ඒක අහගන්න තිබුණා. 
ඒ නිසා බලය ෙබදීෙම් ඒකකය ෙමොකක්ද, බලය ෙබදීෙම් මායිම 
ෙමොකක්ද කියන කාරණය අපි කථා කරලා ෙබ්රා ගනිමු. හැබැයි, 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට "Federal" කියන්න බැරි නම් එෙහම 
ෙනොකියා ඉඳිමු. ඒකට "Confederal" කියන්නම ඕනෑ නැහැ. ඒකට 
අපි ඕනෑ නම් "කිරි" කියමු; "පැණි" කියමු. ෙමොකක් හරි නමක් 
දමාගනිමු. හැබැයි, ඒ ෙවන රටවල සිද්ධ වුණු කමෙව්ද දිහා බලලා 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට්, අපටම ආෙව්ණික වුණු home-grown 
solution එකකට යන්න පධාන බාධාවක් ෙවලා තිබුණු පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක ජාතික පශ්නය අරෙගන ෙදපැත්තට කඹ 
ඇදීම කියන එක දැන් නවත්වන්න පුළුවන්. අපි ඒක නවත්වලා 
තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙමොන ෙමොන ආකාරෙය්  
අවාසිසහගත තැන් ආවත්, ජාතිවාදී පක්ෂ එක්ක ඉදිරිෙය්දී 
සන්ධානගත වන්ෙන් නැත. ඒක තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මතය. අප පක්ෂය -සන්ධානය- පුළුල් කරනවා. හැබැයි, ජාතිවාදී 
ස්ථාවරවල ඉන්න පක්ෂ එක්ක, ආගම්වාදී ස්ථාවරවල ඉන්න 
පක්ෂත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙකොයි ෙමොෙහොතකවත් 
සන්ධානගත වන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් තැන් තැන්වල ෙමොන ෙමොන කථා 
කිව්වත්, ඒක තමයි පක්ෂෙය් නායකත්වෙය් මතය; මධ්යම කාරක 
සභාෙව් මතය. ඒ නිසා ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් අනගි අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජන ගනිමු. මම මීට ෙපරත් ෙම් කථාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියා තිෙබනවා. ෙම් අවසාන බස් එක වන්න පුළුවන්.  

අද සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය කරන ෙම් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු 
දිහා විවිධ අය විවිධ ෙකෝණවලින් බලලා කථා කරනවා. සමහර 
අය වම් පැත්ෙතන් බලලා කථා කරනවා. සමහර අය  ඉඳෙගන 
බලලා කථා කරනවා. සමහර අය ඔළුෙවන් හිටෙගන බලලා කථා 
කරනවා. සමහර අය කලිසම් ඇඳෙගන ඔළුෙවන් හිටෙගන බලලා 
කථා කරනවා. සමහර අය සෙරොම් ඇඳෙගන ඔළුෙවන් හිටෙගන 
බලලා කථා කරනවා. එෙහම වුණාම එක එක අයට එක  එක 
ෙද්වල් ෙප්නවා. හැබැයි, සමහර අය සරම ඇඳෙගන ඔළුෙවන් හිට 
ගත්තාම ඒ අයෙග්ත් සමහර ෙද්වල් ෙප්නවා කියා ඒ අයට 
ෙප්න්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  විවිධ විධියට ෙම්කට මඩ ගහන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙමොන මඩ ගැහුවත් මඩ ගහන අය අතින් මඩ 
අරගන්න නිසා මම ඒ අයට කියනවා ගත්ත ගමන් ෙම් සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවට ගහන්න ගත්ෙතොත්, ඒ එන්ෙන් කුහකත්වෙය් 
ෙද්ශපාලනය  ; ඊර්ෂ්යාෙව් ෙද්ශපාලනය; ද්ෙව්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය 
බව.  ෙහොඳින් ඇන්දත් වැරැදියි; ඉංගීසිෙයන් කථා කළත් වැරැදියි; 
හැබැයි, අපට පුළුවන් ගිහින් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංගීසිෙයන් 
පාඨමාලා හදාරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් කාලයක් තිස්ෙසේ සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් නිෙයෝජනයක් 
තිෙබන දිස්තික්කයක්. මමත් එෙහමයි. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න කිසි ෙකෙනක් ජාතීන් හැටියට, 
තව ජාතියක මනුෂ්යෙයක් හැටියට  තිෙබන අයිතිය පිළිගන්ෙන් 
නැහැ කියා. සමහර ෙවලාවට ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ කියා 
කියන්න බයයි. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට බලය නිසා ජාතිවාදී 
ෙබරය ගහලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් තිෙබනවා. දැන් ඒක 
නවත්වමු. නවත්වලා, ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය, ජාතික 
සංවාද අමාත්යාංශය ඇතුළු අනිකුත් අමාත්යාංශත් සමඟ එකතු 
ෙවලා ෙම් රෙට් නැවත පභාකරන් ෙකෙනක් බිහි වන්න ෙදන්ෙන් 
නැති, සියලුම ජාතීන්ට, ආගම්වලට සමානව සලකන, ෙම් රෙට් 
ජනතාවටම ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න, ෙම් රෙට් 
ජනතාවටම ගැළෙපන අලුත් මැතිවරණ කමයක් එක්ක ගමන් 
කරන්න 2016 වසෙර් අපි අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු කියන ෙයෝජනාව 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් 

තිෙබනවා. 
 
 

[අ.භා. 2.14] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්ක ෙම් අය වැය 
විවාදෙය් මෙග් අවසාන කථාවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී වනජීවී 
අමාත්යාංශය සහ සංචාරක කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

2016 අය වැය ඉතිහාසගත වන අය වැයක් බවට පත් වුණා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, පසුගිය දිනක අදහස් පළ කරමින් සිටි පාලක 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට පහර දීමට තැත් කිරීම. ෙම්කට ෙහේතු 
වුෙණ් එතුමා systematic crimes ගැන කථා කරන්න ගිය එකයි. 
අද දින මම පසුගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණු systematic game  එකක් 
ගැන කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සිද්ධිය වුෙණ් 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය්, කැකිරාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 

2583 2584 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශෙය්, රිටිගල රක්ෂිතෙය් පිහිටුවලා තිෙබන රිටිගල ඇත් 
අතුරු ෙසවෙණ්යි. ඇත් අතුරු ෙසවණක් හදන්න ඕනෑය කියා 
2010දී පමණ ෙයෝජනා වුණා. ෙම් ඇත් අතුරු ෙසවෙණ් තිෙබන 
අරමුණ තමයි, ආබාධයට, එෙහම නැතිනම් අනතුරට ලක් වුණු අලි 
ෙගනැල්ලා, පතිකාර කරලා සනීප වුණාට පස්ෙසේ වනයට මුදා 
හරින එක. ෙමවැනි ඇත් අතුරු ෙසවණ ස්ථාන ෙදකක තිෙබනවා. 
එකක් උඩවලෙව්, අෙනක් එක රිටිගල. ෙමය 2010 වසෙර් 
ෙයෝජනා කරලා, 2012 මාර්තු මාසෙය් 24වැනිදා  ආරම්භ වන විට 
ඇත් අතුරු ෙසවණට අමතරව වනජීවී පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් 
ෙම් තුළ නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ෙම් පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය 
නිර්මාණය කරන්න රුපියල් මිලියන 800ක් වියදම් වුණා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇත් අතුරු ෙසවණ නිර්මාණය 
කරන්න රුපියල් මිලියන 50ක් වියදම් වුණා. එකතුව රුපියල් 
මිලියන 850යි. නමුත්, අද වන විට ෙමය අත් හැර දමා තිෙබනවා. 
ෙමහි භූමි පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 427ක් ෙවනවා. අලි පැටව් තුන් 
ෙදෙනක් මිය යාම නිසායි ෙමය වසා දමන්න සිදු වුෙණ්. අලි පැටව් 
මිය යන්න ෙහේතුව වතුර නැතිකමයි.  

ෙම් ඇත් අතුරු ෙසවණ සැලසුම සඳහා ශක්යතා වාර්තාවක් 
කැඳවලා නැහැ. ෙම් සඳහා අවශ්ය සම්පත් ඒ අවට තිෙබනවාද 
කියා ෙසොයා බලා නැහැ. ඇත් අතුරු ෙස වෙණ් ඉඳලා කිෙලෝමීටර් 
ෙදකහමාරක් යන්න ඕනෑ, යාන් ඔයට. ලක්ෂ 36ක් වියදම් කරලා 
ෙම් ඇත් අතුරු ෙසවණ ආසන්නෙය්  පංෙගයා වැව කියලා වැවක් 
හැදුවා. ෙම් වැෙව් වතුර හිටින්ෙන් නැහැ. කිෙලෝමීටර් 12ක් ඈත 
කැකිරාව නගරෙය් ජල පවිතාගාරයක් තිෙබනවා. පායන කාලයට 
එතැන ඉඳලා ටැක්ටරෙයන් වතුර ෙගෙනනවා. ටැක්ටරය 
කැඩුණාම වතුර ෙගෙනන්න විධියක් නැහැ, වතුර නැතිව අලි 
මැෙරනවා. ඒ වාෙග්ම, ළිඳක් කපලා තිෙබනවා වතුර ගන්න. ඒ 
ළිෙඳේ වතුර කිවුල් සහිතයි. අලියා නෑවුවාම ඌ සුදු පාට ෙවනවා; 
සුදු අලිෙයක් ෙවනවා. කළු පාට අලියා එක්වරක් නෑවුවාම සුදු 
අලිෙයක් ෙවනවා. ෙදවැනිවර නෑවුවාම ඌ කිරි පාට අලිෙයක් 
ෙවනවා. ඒ අනුව, ෙම් ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණෙයන් වතුර පශ්නය 
නිසායි ව්යර්ථ වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි පසුපස තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙමහි පසුපස යම් අවශ්යතාවක් තිබුණා, ඇත් අතුරු 
ෙසවණ පටන් අර ෙගන, එය අසාර්ථක ව්යාපෘතියක් බවට පත් 
කරලා ෙම් ඉඩම් බදු ෙදන්න. ෙම් තමයි ෙමහි පසුපස තිබුණු 
systematic game එක. අපටයි දැන් එය නිවැරදි කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා දකින විධියට ෙමය නිවැරදි කර ගන්න 
කමෙව්ද ෙදකක් තිෙබනවා. ඉන් එකක් තමයි, ෙම් ආශිතව ෙලොකු 
ජලාශයක් සෑදීම. එෙහම නැතිනම්, ෙමතැනින් එහා තිෙබනවා 
මාදුළු ඔය වැව. මාදුළු ඔය වැෙව් ඉඳලා කිෙලෝමීටර් තුන්කාලක් 
විතර තිෙබනවා, ෙම් ඇත් අතුරු ෙසවණට . ෙමය ෙගොඩ ගන්නට 
නම්, මාදුළු ඔය වැෙව් ජල ධාරා පෙද්ශයට ඇතුළත් වන පරිදි ෙම් 
වැව සංවර්ධනය කරන්න ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
මැරුණාට පසුව අයින් කළා. ඒ කාලෙය් තිබුණු තවත් systematic 
game එකක් තමයි අලි ෙහොරකම. මීට කලිනුත් ෙම් සම්බන්ධව 
කථා කළා. ඒ කාලෙය් ෙමයට ඉහළ නිලධාරින්ෙග් පටන් 
ෙද්ශපාලන අනුගහය පවා ලැබුණා. ෙම් වන විට අලි 
එෙකොෙළොස්ෙදෙනක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. අලි විසිනවයක් 
තව ෙසොයා ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටියා, 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරෙයක්. ඔහු අලි පැටව් හතර ෙදෙනකුට 
බලපත නිකුත් කර තිෙබනවා. නමුත්, 2015.07.09වැනිදා එක්තරා 
උසාවියකදී කිව්ෙව්, ''පසුගිය අවුරුදු හයක් ඇතුළත කිසිම අලි 
පසූතියක් ගෘහ ආශිතව සිදු ෙවලා නැහැ'' කියා. ෙමහිදී පැහැදිලිව 

ෙපෙනනවා, ෙමතැන අලි ෙහොරකමක්, නැතිනම් systematic 
game එකක් ෙමහි ෙවනත් පැත්තකින් කියාත්මක ෙවලා    
තිෙබන බව.  

ෙම් සංචාරක ව්යාපාරයත් සමඟ බද්ධ ෙවලා කටයුතු පවත්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන් විෂයයක් තමයි වනජීවී ක්ෙෂේතය. රුපියල් 
මිලියන 850ක් වියදම් කර හැදූ සම්පත දැන් අපට අත හරින්න 
බැහැ. ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා, ගරු ඇමතිතුමන්ලා ෙදපළට, 
ෙම් ඇත් අතුරු ෙසවණ පවත්වා ෙගන යන්න බැරි නම්, ඇත් 
අතුරු ෙසවණ පවත්වා ෙගන යන්න අදහසක් නැතිනම්, අඩුම 
ගණෙන් ෙම්ක සෆාරි උද්යානයක් බවට පත් කරන්න කියලා. 
නැතිනම් ජනතාවෙග් මුදල්වලට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවනවා.  

උතුරු මැද පළාෙත් අද තිෙබන තත්ත්වය තමයි, 
සංචාරකෙයක් ආවාම දවස් තුනකට වඩා උතුරු මැද පළාෙත් 
රැ ෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු ෙවනස් කර, ඔවුන් 
දවස් හතක් උතුරු මැද පළාෙත් රඳවා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඊට අවශ්ය කටයුතු සලසන්න කියා මා ගරු සංචාරක 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

කැකිරාව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා විධියටත්, 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් විධියටත්, ඒ සියලුම 
කටයුතුවලට මාෙග් දායකත්වය උපරිම වශෙයන් ලබා ෙදන බව 
පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.   
 

 
[2.20 p.m.] 

 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Hon. Presiding Member, with the end of the war, we 

now have a vast area of land, which was previously not 
available for tourists and tourism and also have access to 
the entire Northern and the Eastern coastline and plenty 
of historical places. In my opinion, the place is ready, but 
our tourist promotion towards the North is not enough. 
Therefore, I would like to strongly propose, first, to 
update our tourism inventory including the North and the 
East and then identify what we have from places to 
events, to pageants to beaches and everything else. 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, குறித்த 
ஒ  பிரேதசத்தின் சுற் லாத் ைறயான  வளர்ச்சியைடய 
ேவண் மானால், த ல் அப்பிரேதசத்தின் சுற் லா 
இடங்கள் வைரய க்கப்படேவண் ம். அைவ அப்பிர 
ேதசத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்வியைலப் பிரதிப க்கும் 
வைகயில் அைமயேவண் ம். அதாவ , இவர்கள் இங்ேக 
இப்ப  வாழ்ந்தார்கள், இவர்கள் இங்ேக இப்ப  
வாழ்கின்றார்கள் என அறியக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம். 
அப்ப யான வரலாற்  க்கியத் வமான இடங்கைளத் 
ெதாி  ெசய்வெதன்ப  இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் 
மிக ம் க்கியமான .  

இன்  ெதன்பகுதி மக்கள் வடபகுதிைய ேநாக்கிப் ெப ம் 
ஆவ ட ம் நட் ட ம் வந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் வடபகுதி மக்களின் வாழ்வியைலப்பற்றி அறிந்  
ெகாள்ள ம் வடபகுதி மக்கைளப் ாிந் ெகாள்ள ம் 
பாடசாைலகள் மற் ம் அ வலகங்கள் ஊடாக நட்பிைன ம் 
சேகாதரத் வத்ைத ம் ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ம் வசதியாக 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சிப் பிரேதசங்களில் சுற் லாத் 

ைறைய விஸ்தாிப்ப  அவசியமானெதான்றாகும்.  
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வட மாகாணத் தமிழர்க க்ெகன்  ஒ  வரலா  உண் . 
இந்தியாவின் தமிழகத்தின் இலக்கிய வரலாற்றில் தல் காலம் 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற சங்க காலத்திேலேய இலங்ைக 
யி ந்  தமிழகம் ெசன்ற ஈழத் ப் தந்ேதவனார் என்பவர் 
சங்க இலக்கியங்களில் பாடல்கள் பா ள்ளார் என கி.பி. 1-3 
வைரயிலான ற்றாண் களில் இலக்கியங்கள் வாயிலாகேவ 
அறியக்கிைடக்கின்ற . அப்ப ப்பட்ட ெதான்ைமயான 
வரலாற் ப் பதி கைளக்ெகாண்  வாழ்ந்த எம்பிரேதச 
மக்களின் வரலா கள் சாியான ைறயில் பா காக்கப் 
படாம ம் ேபணப்படாம ம் அழிந் ேபாகின்ற ஒ  
நிைலையக் காணக்கூ யதாக உள்ள .  

வட மாகாணத்தில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் 
மன்னர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் சில பிரேதசங்கைளத் 
தைலநகரங்களாகக்ெகாண்  அரேசாச்சி வாழ்ந்தி க் 
கின்றார்கள். அதற்கான சான் களாக சங்கி ய மன்னனின் 
அரண்மைன, மந்திாியின் அரண்மைன என்பன ம் இந்த 
அரண்மைனகேளா  ெதாடர் ைடய ய னா ஏாி ம் 
காணப்ப கின்றன. இைவ அைனத் ம் உாிய ைறயில் 
சுற் லா இடங்களாக்கப்பட் ச் சுற் லாத் ைற வழிகாட்  
யி ம் இடம்ெபறேவண் ம். யாழ்ப்பாணம் நிலாவைரயி ள்ள 
கிண ம் ைகத் ேதாட்ட ம் யாழ். ேகாட்ைட ம் னிதத் 
தலங்க ம் நீண்டகால வரலாற்ேறா  ெதாடர் ம் 
ெதான்ைம ம் ெகாண்ட னித தீர்த்தங்க ம் உாிய ைறயில் 
அைனத்  வசதிகேளா ம் சுற் லா இடங்களாக்கப் 
ப வ டன், அவற்றின் னிதத்தன்ைமையப் ேபண ம் ஆவன 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.    

எல்லாவற் க்கும் ேமலாக வட மாகாணத்தில் குறிப்பாக, 
யாழ்ப்பாணத்தில் ெதால்ெபா ட்கைளப் பா காப்பாக 
ைவக்க ம் சுற் லாப் பயணிகள் அவற்ைறப் பார்ைவ 
யி வதற்கும் ஏற்றவா  ஒ ங்கான, பா காப்பான ஒ  
கட் டம் இல்ைல. ஆகேவ, ெதால்ெபா ள் அ ங்காட்சியகம் 
ஒன்  யாழ்ப்பாணத்தில் அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
யாழ்ப்பாணம் சார்ந்த ெதால்ெபா ட்கள் ேவறிடங்களில் 
காணப்ப ன்,  அைவ உடன யாக அைமக்கப்ப கின்ற 
ெதால்ெபா ள் அ ங்காட்சியகத்திற்குக் ெகாண் வரப்படல் 
ேவண் ம். இவ்வாறான ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பதன் 

லம் நிச்சயமாக ஒ  கணிசமான வ வாையப் ெபற ம். 
அத் டன், வடக்கு மக்கள் ெதன்பகுதி மக்களின் உணர்  
கைளப் ாிந் ெகாள்ள ம் ெதன்பகுதி மக்கள் வடக்கு 
மக்களின் வாழ்வியல் வ கைள, உணர் கைளத் ெதாிந்  
ெகாள்ள ம் சந்தர்ப்பம் கிைடப்பேதா , ெவளிநாட்டவர்கள் 
எம  நாட் ள்ள பல பாகங்களின் வரலா , ெசழிப் , 
வாழ்வியல், கல்வியியல், ெதால் யல் ேபான்றவற்ைற 
அறிந் ெகாள்ள ம் வாய்ப்பாக அைம ம். 

Hon. Presiding Member, Jaffna and Killinochchi 
Districts have faced extreme weather conditions as a 
result of recent climatic change. Drought and flood 
conditions were reported. Most of the people in these 
areas have been adversely affected by floods which has 
increased in frequency and intensity during the past years. 
The Disaster Management Centre unit has provided a 
very good service during the time of need. However, the 
biggest shortfall that everyone noticed was the lack of 
emergency response teams available to provide 
emergency relief.  

There have been many reasons for this. There is a 
shortage of cadre in the DMC at divisional level 

throughout the Northern Province. The DMC Committees 
at village level are informal committees and are unable to 
be registered. So getting their commitment for emergency 
relief work seems to be difficult.  

The emergency response team of local councils is 
neither trained nor equipped. Having them trained to 
coordinate with the DMC staff could be an option to 
solve the problem. Unlike other provinces, lack of 
coordination with the armed forces is also a reason. 

The Disaster Mitigation Fund of Rs. 120 million was 
funded continuously for a three-year project and has 
helped four villages to come out of flood. Drought 
Mitigation Fund of Rs. 80 million has helped renovate 
Semmani bund, Naranthanai bund and other projects. I 
must thank, at this juncture, the Hon. Minister of Disaster 
Management for encouraging our recovery. 

The land in the peninsula is fairly flat. There is a 
tendency for seawater intrusion into the land in certain 
areas where the land level is lower than the sea level. 
Similarly, Navanthurai has been deeply and repeatedly 
affected by floods and it needs earth filling. Alliyavalai to 
Iyakatchi evacuation path is one of the important 
mitigation projects required since we had lost nearly 830 
lives during the tsunami for not having an evacuation 
path and it will be a direct benefit for Killinochchi and 
Jaffna Districts. So, I hope to bring these crucial projects 
to the notice of Hon. Minister. 

Hon. Presiding Member, decades of political rancour, 
rhetorical wars and unrest is of past. Now we are entering 
a new era where Sri Lanka is under one administration 
from North to South consisting of multiple races, 
languages and communities co-existing in harmony. 
Integration of people into the system from past is of vital 
need now. The role of the Ministry of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages is very 
crucial and its one of the necessities for us is to further 
create harmony and reconciliation. I would like to 
appreciate them for the service they are providing to this 
nation that has been carrying wounds for decades. We 
have been speaking about these solutions for decades, but 
now it is about time that we get more serious and have 
increased budgetary allocations for these projects. The 
allocations are not enough when they are divided by the 
number of public servants to be trained.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Hon. Presiding Member, please give me two more 

minutes. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

As to the Key Performance Indicators of these 
projects, quantity of the programmes conducted cannot 
measure the quality of the output. KPI should not and 
cannot be the number of programmes conducted, but 
outcome of the training. A measure of the effectiveness of 
the solution is needed to monitor progress. I believe the 
objective is for not everyone to speak Tamil and 
Sinhalese but to enable the citizens to get their daily 
necessities done in their comfortable language. We are a 
country where multiple races live next to each other. An 
ideal situation for government institutions from any part 
of the country that are facing general public would be 
having at least one multi- lingual officer or a counter to 
handle concerns and issues of people speaking languages 
other than that of  that region. However, as English is 
becoming a global language and since it is important for 
us as our bridging language, an increased significance 
should be given to it in the future.     

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இந்தியாவில், தமிழகத்திேலா அல்ல  ேவெறந்த மாநிலத் 
திேலா யாராக இ ந்தா ம் 'நான் இந்தியன்' என மனதாரச் 
ெசால் ம் நிைல காணப்ப கின்ற . ஆனால், இலங்ைகத் 
தமிழர் தம்ைம 'இலங்ைகத் தமிழர்' என்ேற இனங்காட் க் 
ெகாள் ம் நிைலதான் காணப்ப கின்ற . இ  ேபார் எ ம் 
ெகா ய எதிாியால் ஏற்பட்ட பிாிவிைனேய ஆகும். அ மட்  
மன்றி, இலங்ைகயில் இ க்கக்கூ ய சில இனவாதிகளா ம் 
மதவாதிகளா ம் இனத்ைத ம் மதத்ைத ம் ஆதாரமாகக் 
ெகாண்  அரசியல் நடத் பவர்களா ம் வ க் கட்டாயமாக 
இந்நாட்  மக்களிைடேய இந்த நிைல திணிக்கப் 
பட் க்கின்ற . எனேவ, இனிவ ம் காலங்களி ேல ம் இன, 
மத ேபதங்கைள வி த்  எல்ேலா ம் இலங்ைகயர்கள் என்ற 
ாீதியில் இந்நாட்  இைளஞர்கள் ெசயற்பட்டால் இலங்ைகைய 
"இந்  ச த்திரத்தின் ேகந்திர க்கியத் வமான நா " என்ற 
நிைலயி ந்  "உலகத்தில் க்கியமான நா " என்ற 
நிைலக்கு மாற்ற ம். இந்நிைலக்கான காரணங்கைள 
அறிந்  இவ்ேவ பாட்ைடக் கைளய இவ்வரசாங்கம் 
வழிவகுக்கும் என நான் நம் கின்ேறன். இலங்ைகையப்ேபால் 
மிகமிக அழகான நா ம் இலங்ைகயர்கைளப்ேபால் 

த்திசா களான மனிதர்கைள ம் ேவெறங்குேம அவ்வள  
எளிதில் காண யா . ஆனால், நாம் எம  பலங்கைள 
அறியாத ஆஞ்சேநயர்களாய் வாழ்கின்ேறாம் என்  கூறி, 
வாய்ப் க் ெகா த்ததற்கு நன்றி ெதாிவித்  விைடெப  
கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක් තිෙබනවා. 
 
 

[අ.භා. 2.31] 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කාරක සභා විවාදය 

පැවැත්ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යාංශෙය්, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෂයයන් ඇතුළු තවත් අමාත්යාංශ 
ගණනාවක විෂයයන් සම්බන්ධෙයනුයි. 

අද ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් කිරි ෙගොවීන්ට බලපාන 
පශ්න රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් විශාල බිම් රාශියක් වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පවතින බව අපි දන්නවා. පසුගිය 
කාලෙය් වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ ඉඩම් අත්පත් 
කර ගත්තා. ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න ෙකොට අවුරුදු 300කට, 
400කට එහා පැත්ෙත් ජනාවාස වුණු ගම්මාන තිබුණා. ඒවාෙය් 
ජනතාව ජීවත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මෑත කාලය ගත්තාම, -අවුරුදු 
50කට ෙමහා පැත්ෙත්- අලුතින් ජනාවාස වුණු ගම්මානත් 
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් කිරි හරක් ඇති කිරීම තම ජීවන වෘත්තිය 
කර ගත්ත විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද වන විට අෙප් ෙද්ශීය කිරි 
නිෂ්පාදනයට විශාල දායකත්වයක් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
කිරි ෙගොවීන්ෙගන් ලැෙබනවා.  

අද ඒ ජනතාව විශාල තර්ජනයකට මැදි ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි ඇමතිතුමා 
නැහැ. එතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි. පසුගිය කාල සීමාෙව් සිටම ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව පාරම්පරිකව කිරි හරක් ඇති කරෙගන ආවා. 
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙනක් හැම ෙදයකටම 
ඉඩකඩම් ෙවන් කරලා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, කිරි හරක් ඇති 
කරන්න තනබිම් නීත්යනුකූලව දීලා නැහැ.  

මෙග් ආසනය වන මැදිරිගිරිය ගත්ෙතොත්, කිරි හරක් 20,000ක් 
විතර ඇති කරනවා. ඒ සියලුම කිරි හරක් ඉන්ෙන් වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ඉඩම්වල. අවුරදු 50කට , 
60කට එහා පැත්ෙත් ඉඳලා කිරි හරක් ඇති කරන ෙගොවිෙයෝ 
විශාල පමාණයක් ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. ෙම් අෙප් ෙද්ශීය කිරි 
නිෂ්පාදනයට දායක වන පිරිස. හැබැයි, අද ඒ ෙදෙගොල්ෙලෝ අතර 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ අයෙග් සීමා මායිම් ලකුණු 
කරලා, ගැසට් කරලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගිහිල්ලා ඒවා ආරක්ෂා කර 
ගන්න ෙකොට අද කිරි ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් කිරි හරක් ටික දමා 
ගන්න තැන් නැති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට මාස  ෙදකට කලින් ඉතාම 
අවාසනාවන්ත සිදුවීම් රාශියක් වුණා. ඒ තමයි, කවුඩුලු වැව 
ආශිතව කිරි හරක් ව්යාපාරය කරෙගන යනවා. වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් විසින් ෙමය ඉවත් කරන්න 
කටයුතු ක ළා. ඉවත් කරන්න කටයුතු කෙළේ ෙබොෙහොම ම්ෙල්ච්ඡ 
ආකාරයටයි. සාමාන්යෙයන් අපි දන්නවා අලි ෙවඩිල්ලක් පත්තු 
කරන්ෙන්, අලි එළවන්න  බව. හැබැයි, එක වතාවක් ඒ නිලධාරින් 
ගිහිල්ලා ඒ කිරි හරක් ඇති කරන ෙගොවීන්ෙග් ඒ කිරි හරක් 
ගාල්වල කම්බි කපලා, ඒ අයට ගහලා, එළවලා අලි ෙවඩි 50ක් , 
100ක් ඒ කිරි හරක් පට්ටිවලට දාලා, ෙලොකු පශ්නයක් ඇති වුණා. 
අලි ෙවඩි දැමීම නිසා පැටව් ලැෙබන්න ඉන්න එළ ෙදනක් පැටියා 
හිරෙවලා මැරිලා ඉන්න පින්තූරයක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. මම 
ෙම් පින්තූරය සභාගත* කරනවා. 

පසුගිය කාලෙය් අලි ෙවඩි දැමීම නිසා සමහර එළ ෙදනුන්ෙග් 
ඇඟ උඩින් අනික් හරක් ගිහිල්ලා ගබ්සාෙවලා නිකම්ම පැටව් මිය 

2589 2590 

[ගරු  අංගජන් රාමනාදන්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගියා. ෙම් පශ්නයට අද වන තුරු විසඳුමක් ලබා දීලා නැහැ. ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ෙගොවීන් කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
කිරි ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දායක වනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
හරක් ටික මස් කෙඩ්ට තමයි දක්කන්න ෙවන්ෙන්. මම ෙම් පශ්නය 
ගැන විටින් විට කථා කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සහභාගි වුණු 
රැස්වීමකදී මම ෙම් පශ්නය ගැන එතුමාව දැනුවත් කළා. ෙම් 
එළෙදනුන්ට තණ බිම් ෙහොයලා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙම් හරක් ටික මස් කෙඩ්ට තමයි දක්කන්න ෙවන්ෙන්. අද 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කය පුරාම සිටින කිරි ෙගොවීන්ට ෙම් 
පශ්නය බලපා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් සහ ෙම් නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පශ්නය නිරාකරණය කර ෙදන්න කියලා.  මම ද්ෙව්ෂසහගතව 
කථා කරනවා ෙනොෙවයි. සාක්ෂි ඇතිවයි මම කථා කරන්ෙන්. 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීෙම්දීත් මම 
ෙම් ගැන කථා කළා. මම හැම ෙවලාෙව්ම ෙපොඩි මිනිස්සුත් එක්ක 
ඉන්න ෙකෙනක්. 

 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, අලි - මිනිස් ගැටුමක් තිෙබනවාය කියා පසුගිය 

දවස්වල කිව්වා. දැන් අලි - හරක් පශ්නයක් ගැන කියනවා. ඊළඟට 
අලි - ඌරු පශ්නයක් ඇවිල්ලා කියා කියාවි. දැන් මිනිස් - වඳුරු 
පශ්නයක් ගැනත් කියනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන පශ්නය අපි 
පිළිගන්නවා. තෘණ භූමි අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියන 
පෙද්ශෙය් කිරි  එළ ෙදනුන් ඉන්නවා; මසට ෙගනියන හරක් හුඟක් 
ඉන්නවා. අලි එකසිය ගණනක් හිටපු ෙසෝමාවතිය පෙද්ශෙය් අද 
එක අලිෙයක්වත් නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් හරක් ඇති කරන 
ෙගොවීන්ෙග් -මම නම් කියන්ෙන් නැහැ- සියයට 95ක් ඉන්ෙන් 
මසට ගන්න හරක්. දැන් ඒ ස්ථානයට අලි එන්ෙන් නැහැ. මාදුරු 
ඔෙය් හරක් 35,000ක් ඉන්නවා. දැන් ටිකකට කලිනුත් අපි Air 
Force එකත් එක්ක ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. ෙපොලිස්පතිතුමන්ලායි, අපි ඔක්ෙකොම එකතුෙවලා 
තීරණයක් අරෙගන ෙම් සතුන් වර්ග කරලා කිරි හරක් ෙවනුෙවන් 
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කරමු. අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය 
විසඳමු.  

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මම ඔබතුමා කියන කාරණය පිළිගන්නවා. මම ඔබතුමාට 

විරුද්ධව කථා කරනවා ෙනොෙවයි. අපි ගම්වල ජීවත් වන අය. 
ගම්වල මිනිස්සු පරම්පරා ගණනාවක ඉඳලා ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය 
කරනවා. අද ඒෙගොල්ලන්ට තණ පිටි ෙවන් කරලා නැහැ. ෙම් 
හරකුන්ට කරන්න ෙදයක් නැහැ. සමහර ෙවලාවට නිලධාරින් 
ගන්න කියා මාර්ගවලින් අහිංසක ෙගොවීන් අසරණභාවයට පත් 
ෙවනවා. ඔබතුමා අනික් ෙදපාර්තෙම්න්තු  එක්කත් කථා කරලා 
ෙම් පශ්නය ගැන විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමයි මම 
කරන්ෙන්. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්. මට ලැබී තිෙබන කාලය 
අවසන් නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු මලිත් ජයතිලක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.38] 
 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විනාඩි පහක්, හයක් වාෙග් ෙපොඩි කාලයක් මට 
ලැබුණත්, ඒ  ෙකටි කාලය තුළ සුළුෙවන් ෙහෝ කථාවක් 
පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මම අද සතුටු වනවා. 
ෙම් කාලය ආර්ථික විද්යාෙව් නව පෙව්ශයන්, නව සංකල්ප 
ෙව්ගෙයන් ෙලෝකයට එන අවස්ථාවක්. අපි පාසල් යන කාලෙය් 
අෙප් සමාජ අධ්යයනය ෙපොෙත් තිබිලා  අප ඉෙගන ගත්ෙත් 
සංවෘත ආර්ථිකය, මිශ ආර්ථිකය, විවෘත ආර්ථිකය වාෙග් වචන. 
නමුත් අද දවෙසේ අපට ෙව්ගෙයන් අහන්න ලැෙබනවා,  දැනුෙම් 
ආර්ථිකය - knowledge economy - නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකය, 
හරිත ආර්ථිකය වාෙග් වචන. ෙම් වචන, සංකල්ප සමකාලීන 
සමාජෙය් අපට අහන්න ලැබුණත්, ෙම් හැම එකක් පිටු පසම අපට 
කියන්ෙන් නිපුණ ශමය - skilled labour  - පිළිබඳවයි. අපි ඕනෑම 
අධ්යයනයක් කෙළොත්, නිපුණ ශමය තමයි මූලික ෙවන්ෙන් කියා 
අපට ෙපෙනනවා. හැබැයි, ෙමතැනදී නිපුණ ශමය කියා 
කියන්ෙන් 1948දී කාල්මාක්ස් කිව්ව  “Das Kapital”වල 
කියැෙවන ශමය  - labour - ෙනොෙවයි. ඊට එහා ගිය බුද්ධිය, 
දැනුම, හැකියාව, විද්යාව එක්ක එකතු වුණු දැනුම තමයි skilled 
labour කියන සංකල්පෙය් ති ෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ලංකාෙව් අද දවස ගත්තාම, අපට තිෙබන නිපුණ ශමය - skilled 
labour - ෙගොඩ නැඟීෙම්දී  මූලික වශෙයන් අභිෙයෝග තුනක් 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් වෘත්තීය අධ්යාපනය ෙහෝ 
කාර්මික අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්- skills development sector 
එක සම්බන්ධෙයන්- ආකල්පමය වශෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපි ෙබොෙහෝ විට හිතනවා ද්විතීය අධ්යාපනය නුගුණට පිහිටන 
දරුවන්ෙග් ඊළඟ ස්ථානය, කාර්මික විද්යාලය, නැත්නම් වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානය, නැත්නම් නිපුණතා සංවර්ධනය කියලා. 
නුගුණට පිහිටනවා කියන එෙකන් මම අදහස ්කරන්ෙන් විභාග 
සමත් වීමට ෙනොහැකිවීම . සාමාන්ය ෙපළ ගණිතය විෂයය අසමත් 
වන දරුවන් තමයි technical college  එකකට යවන්න ඕනෑ 
කියලා අපි හිතන්ෙන්. ඒක අෙප් සමාජෙය් සම්පදායක් හැටියට 
ෙදමව්පිෙයෝ වැඩිහිටිෙයෝ කථා කරන ෙදයක්.  ෙකොෙහේ හරි O/L 
fail දරුෙවක් ඉන්නවා නම් technical college එකකටවත් 
යවන්න ඕනෑ කියන අදහසක් තමයි අෙප් සමාජෙය් තිෙබන්ෙන්. 
මම හිතන විධියට ෙම්ක අතිශයින්ම වැරදි සමාජ ආකල්පයක්. 
ෙමන්න ෙම් සමාජ ආකල්පය අපි වහාම ෙවනස් කළ යුතුය 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙමතැනින් එහාට ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් පසුගාමී සමාජ ආකල්පයක් තිෙබන තුරු අෙප් රෙට් ඒ 
කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණු විෂය ක්ෙෂේතය - skills development 
- දියුණු කරන්න බැහැයි කියන එකයි මෙග්  අදහස.  

විෙශේෂෙයන්ම අද දියුණු ෙලෝකෙය්, සංවර්ධිත ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම රටක - ශී ලංකාෙව් නම් අපි කියනවා Advanced Level  
නැත්නම් උසස් ෙපළ කියලා; ෙවනත් රටවල ඒකට 12th Level  
කියනවා - 12 වසෙර්දී  ෙහෝ 13 වසෙර්දී ඕනෑම දරුවකුෙග් 12th 
Level  නැත්නම් Advanced Level  පතිඵල ආවාට පස්ෙසේ ඒ 
දරුවා සහ ෙදමව්පියන් අතර ඇති වන සංවාදෙය්දී කියැෙවන්ෙන්, 
ඒ අය තීරණය කරන්ෙන් විශ්වවිද්යාලයට යනවාද නැත්නම් 
කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණු ක්ෙෂේතයට - technical and 
vocational training sector එකට - යනවාද,   නැත්නම් තාක්ෂණ 
විෂය ක්ෙෂේතයට යනවාද කියන එකයි. ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල  
ෙදමව්පියන් හා දරුවන් අතර ඇති වන සංවාදය ඒකයි. අන්න ඒක 
තමයි වැදගත්. ෙමන්න ෙම් වෘත්තීය, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවත්, 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනෙය් මට්ටමට පිළිගැනීමකට, ඇගයීමකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලක් කරන්න ඕනෑ කියන එක රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට 
අපිත් පිළිගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් කාර්මික හා වෘත්තීය - technical 
and vocational - අධ්යාපනය දියුණු කිරීෙම් පළමුවැනි කමෙව්දය 
සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ එවැනි ආකල්පමය ෙවනසක්, ආකල්පමය 
සංවර්ධනයක් තුළිනුයි. එෙසේ ෙනොවන තාක් අපට ෙම් අනාගත 
අභිෙයෝග ජය ගන්න බැරි ෙවයි කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.  

මම මුලිනුත් කිව්වා වාෙග් නූතන ෙලෝකෙය් අපට එන ඕනෑම 
අභිෙයෝගයකදී ඕනෑම සංකල්පයක්  අධ්යයනය කරන ෙකොට අපට 
ෙපෙනනවා, skilled labour  තමයි පදනම කියන එක.  ඒ වාෙග්ම 
ශී ලංකාෙව් නිපුණතා සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
අපට දක්නට ලැෙබන ඊළඟ අභිෙයෝගය තමයි - ඒක ව හාත්මක 
අභිෙයෝගයක්- ගණිතය පිළිබඳ පශ්නය. ගණිතය පිළිබඳ පශ්නයයි, 
සාමාන්ය ෙපළ අසමත් වීමයි - fail වීමයි - විෂම චකයක් වාෙග් 
සමාන ෙවනවා. ෙබොෙහෝ රටවල ගණිතය fail වීමට, ගණිතය 
පිළිබඳව ද්විතීය අධ්යාපනෙය්දී දරුවා මුහුණ ෙදන ගැටලු විසඳීමට 
විවිධ විකල්ප ෙයෝජනා සහ විසඳුම් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් දියුණු රටවල ගණිතය පිළිබඳව මෘදුකාංග - 
multilevel approach එකක් -  නිර්මාණය කර තිෙබනවා. මම 
ෙයෝජනා කරනවා අෙප් රෙට්ත් විෙශේෂෙයන්ම පාසල් 
අධ්යාපනෙය් අට ෙහෝ නවය වසෙර් සිට ගණිතය පිළිබඳ මෘදුකාංග 
හඳුන්වා දීම වඩාත් වැදගත් ෙවයි කියලා. ෙබොෙහෝ විට දරුෙවක් 
සාමාන්ය ෙපළ අසමත් වන්ෙන් ගණිතය බැරි නිසායි. ගණිතය බැරි 
දරුවා technical college  එකකට  යවන්න කියනවා. Technical 
college එකකට ගියාම ඒෙකත් ගණිතය paper එකක් ෙදනවා. 
ඒකත් බැහැ. එත ෙකොට ඒ දරුවා technical college එෙකනුත් 
නවතිනවා. ඒ නිසා ෙම්ක විෂම චකයක් හැටියට තිෙබන 
පශ්නයක්. ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා අපි 
ජාතියක් හැටියට අධ්යාපන පතිපත්ති හදන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
සාමාන්ය ෙපළ ගණිතය පිළිබඳව නව පරාමිතියකින්, නව 
පෙව්ශයකින් බැලිය යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, මම තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා.  මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට උෙද්ට රැකියාවක් ඉල්ලා ෙගන එන 
ෙදමව්පියන්ෙගන්, දරුවන්ෙගන් වැඩි පිරිසක් කියන්ෙන් අෙප් 
දරුවාට computer දැනුම තිෙබනවා කියලායි.  ෙද්ශපාලනඥයන් 
හැටියට අපි ඒක දන්නවා. Computer දැනුම තිෙබනවා කියලා ඒ 
අනුව රක්ෂාවක් ෙසොයා ෙගන තමයි එන්ෙන්. ඇත්තටම අද මාස 
තුෙන්, හෙය් සහ අවුරුද්ෙද් computer certificate එකට ෙම් රෙට් 
රක්ෂා නැහැ. 2020 වන විට IT උපාධියකට මිසක් ෙම් රෙට් රක්ෂා 
නැහැ. ඒ නිසා ජාතියක් හැටියට අපි පාසල් පද්ධතිෙය් සිටම 
 ෙදමව්පියන්, දරුවන් දැනුවත් කිරීම වැදගත් ෙවනවා, ෙමතැනින් 
එහාට මාස හෙය්, මාස තුෙන්, අවුරුද්ෙද් computer course එකක් 
කරලා රක්ෂා ෙසොයන්න එපා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම A/L වැඩ තුන තිෙබන, O/L වලට "A" 
සාමාර්ථ හතක් අටක් තිෙබන දරුවන් අද ෙමොනවා හරි computer 
course certificate එකක් අරෙගන රක්ෂා ෙහොයනවා. ෙමය ජාතික 
අපරාධයක් හැටියටයි අපට දැන් සලකන්න ෙවන්ෙන්.  ඒ නිසා  
ෙදමව්පියන් සහ දරුවන් යන සියලු ෙදනාම ෙම් ගැන වහාම 
දැනුවත් කරන එක වැදගත් ෙවනවා. ෙමතැනින් එහාට computer 
course certificatesවලට රැකියාවක් ලබා ගන්න බැහැ කියලා 
දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා.  ෙකොෙහොම වුණත් රෙට් නිපුණතා 
සංවර්ධන ක්ෙෂේතය ෙමතැනින් එහාට ෙගන යන්න නම්, අපි ෙම් 
කරුණු සංවාදයක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 7ක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ගෙම් උපන් මලිත් 

ජයතිලක මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන මම ෙබොෙහොම සතුටුයි. එතුමා මෙග් ඥාති සෙහෝදරයා;  
මෙග් කල්යාණ මිතයා.  එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතාම 
සාරගර්භ ෙලස කථා කරනවා අසන්න ලැබීම මෙග් භාගයක් 
හැටියට සලකනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දවෙසේ අමාත්යාංශ 
ගණනාවක වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණත්, ලැබී තිෙබන 
සීමිත කාලය තුළ ධරණීය සංවර්ධනය සහ වනජීවි විෂයයට 
පමණක් මෙග් කථාව සීමා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් වනජීවි 
සම්පත පිළිබඳව සලකනෙකොට සුවිෙශේෂ සම්පතක් තමයි, අෙප්  
මුහුෙද් සිටින නිල් තල්මසුන් සම්පත. එය අෙප් සංචාරක 
කර්මාන්තයට තිෙබන ඉතා  සුවිෙශේෂ වස්තුවක්. ස්ථිරසාරව 
තල්මසුන් නරඹන්නට හැකි ස්ථාන කිහිපයක් ෙලෝකෙය් 
තිෙබනවා නම්, එයින් වැදගත්ම ස්ථාන  වශෙයන් අෙප් රෙට් 
දකුණු මුහුදු ෙවරෙළේ මිරිස්සත්, ඒ වාෙග්ම කල්පිටිය පෙද්ශයත් 
සැලකීමට පුළුවන්.  ෙම් කාරණෙය් ඇති වැදගත්කම කවුරුත් දැන් 
ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා.  අපි  වනාන්තරය සංරක්ෂණය 
කරනවා වාෙග්ම, අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය කරනවා වාෙග්ම ෙම් 
නිල් තල්මසුන් සම්පත ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
සියලු ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා.  

මීට වසර ෙදකකට පමණ කලින් මෙග් අවධානය ෙයොමු වුණා, 
ෙකොළඹ වරායට පැමිෙණන නාවික මාර්ගය තුළ -විෙශේෂෙයන්ම 
මිරිස්ස පෙද්ශෙය් මහ මුහුෙද්- තමයි ෙම් තල්මසුන් සිටින්ෙන් 
කියන කාරණය.  සාමාන්යෙයන් වසෙර් විවිධ කාලවල, විවිධ 
පෙද්ශවල තල්මසුන් කිෙලෝමීටර් දහස් ගණනක් සංචාරය 
කරනවා. හැබැයි, විෙශේෂඥයන් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා අෙප් 
දකුණු මුහුෙද්, මිරිස්ස පෙද්ශෙය් ඉන්න තල්මස් ''ෙකොලනිය'' ඈත 
පෙද්ශවලට සංකමණය ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙගොඩබිමට 
ආසන්න නමුත්, ගැඹුරු මුහුෙද් එක සීමිත පෙද්ශයක තමයි ෙම් 
තල්මසුන් ගහනය ඉන්ෙන්. ෙම්ක සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක්.  
ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක තල්මසුන්ෙග් ෙමවැනි හැසිරීමක් 
නිරීක්ෂණය වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තල්මසුන් නැරඹීමට 
පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග් සුවිෙශේෂ අවධානය ෙම් කාරණය 
ගැන ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂඥයන් විශාල පිරිසක් අධ්යයනය 
කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාරණය පිළිබඳව මෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කෙළේ, ශී ලාංකික සාගර විද්යාඥවරියක වන 
ආශා ඩිෙවෝස් ෙමනවියයි.  ඇය අෙප් තල්මසුන් පිළිබඳය කරපු 
අධ්යයනය අදටත් ෙලෝකය පුරා පචාරය කරමින් ඉන්නවා. ඇය ඒ 
පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්යයනය කරමින් ඉන්නවා. ඇය කරපු 
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[ගරු  මලිත් ජයතිලක මහතා] 
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අධ්යයන අනුවත්, මීට වසර ෙදකකට පමණ කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා විසින් අසන ලද පශ්නයකට එවකට ධීවර 
ඇමතිවරයා මට දුන් පිළිතුර අනුවත් ෙපනී ගියා, අඩු ගණෙන් ෙම් 
දැවැන්ත තල්මසුන් පස්ෙදෙනකුවත් නැව්වල ඝට්ටනය ෙවලා 
මරණයට පත්වුණ බව. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, සාගර 
මාර්ගය තුළ නිරතුරුව සිදුවන ඉන්ධන අපෙත් යෑම  නිසා සමුද 
දූෂණය වීෙමන්, ෙම් සුවිෙශේෂි වූ, ෙලෝකයටම අනන්ය වූ ෙම් නිල් 
තල්මසුන්ෙග් ෙකොලනිය ෙම් පරිසරය අතහැර දමන  තත්ත්වයක් 
මතුවන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා එදාත් මෙග් ෙයෝජනාව 
වුෙණ්, පධාන ජාත්යන්තර නාවික මාර්ගෙය් ඉඳලා ෙකොළඹ 
වරායට පැමිෙණන අතුරු මාර්ගය අඩු ගණෙන් නාවික සැතපුම් 
15කින්වත් අපට ෙවනස් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් 
අපට ෙම් වටිනා වූ සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන්ය කියන 
එකයි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඉතා වැදගත් ෙදයක් කිව්ෙව්.  ෙම් ලංකාව 
වෙට්ටම තිෙබන මුහුෙද් සම්පත් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කියන එක හරි. ෙම් ෙවනෙතක් ෙම් ගැන අවධානයක් 
ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. දැන් මාලදිවයිනත් අස්ථීර 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. මම ඔබතුමාට ආරාධනා කෙළේ, අෙප් 
නීතිමය අංශෙය් සහ marine අංශෙය් විෙශේෂඥයන්ටත් එන්න 
කියලා ෙම් ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනෑ නිසායි.  ෙම් නැව් 
හම්බන්ෙතොට වරායට එන එෙක්ත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එම නිසා 
අපි ෙම් ගැන පියවරක් ගනිමු. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙහමයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඔබතුමා පළපුරුදු ෙබොෙහොම සංෙව්දී ඇමතිවරෙයක්. ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව ඊළඟ මාස කීපය තුළ කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් 
සඳහා තව ෙගොඩක් කල් ගන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් සතුන්ට 
ෙමතැන ඉන්න බැහැ කියලා හිතුෙණොත්, උන් යන්න යනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ සතුන් නතර කර ගන්න අපට කිසිම කමයක් නැහැ. 

සාමාන්යෙයන් තල්මසුන් සැතපුම් දහස් ගණනක් ගමන් කරනවා. 
අපට ආදෙර්ට අෙප් මුහුෙද් අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් 
කරන්න ඒ සත්තු ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ෙම් ඉන්න තල්මසුන් 
ටික රැක ගන්න එක අෙප් විෙශේෂ යුතුකමක්. ඒ නිසා ෙවනම 
ව්යාපෘතියක් වශෙයන් සලකලා ෙම් තල්මසුන් ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙම් මුහුදු මාර්ගය සුළු වශෙයන් ෙවනස් කිරීමක් 
සහ ඒ ආශිත පෙද්ශෙය් පරිසරය රැක ගැනීම පිණිස අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවන්න අවශ්යයි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙවන ෙමොනවත් 

කියන්ෙන් නැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් 
අවුරුද්ද තුළ ඒ කාරණය ඉටු කරලා ෙදන්න කියලා. එච්චරයි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාත්ඒ කටයුතුවලට සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ. 

 
[අ.භා. 2.52] 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් ශී ලංකාෙව් 69 ෙවනි 

අය වැය විවාදෙය්දී අද දින අමාත්යාංශ 09ක පමණ වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අනුව, අපෙග් අමාත්යාංශය වන 
තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්යාංශය  පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

ෙම් වන විට ෙම් අය වැය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලුෙදනාම වාෙග් වාද විවාද කරලා, තර්ක විතර්ක කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් ෙගනා තර්ක විතර්ක 
තුළින් තමයි අපි අය වැයක් සම්මත කර ගන්ෙන්. ඒ තර්ක විතර්ක 
තුළින් ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළකට 
ආණ්ඩුවට යෑමට හැකියාව ලැෙබනවාය කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

2009 වසර දක්වා අෙප් රෙට් එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් සමඟ 
කුරිරු යුද්ධයක් තිබුණා. ෙමම යුද්ධය ෙහේතුෙවන් උතුරු 
පෙද්ශෙය් සහ මුළුමහත් රෙට්ම ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය්  පශ්න 
පැවැතුණා. පසුගිය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය තුළින් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
රෙට් මහජනතාවෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් තිෙබන මුදල් 
උතුෙර් යුද්ධය ෙවනුෙවන් වැඩි වශෙයන් වැය කරන්නයි. නමුත් 
2009 වසෙර්දී අපට යුද්ධය අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණ 
නිසා,  යුද්ධය ෙවනුෙවන් යට කළ - වියදම් කළ- මුදල් සම්භාරය 
රෙට් ජනතාවට තවත් වැඩි පහසුකම් සලසා දීම සඳහා ෙම් වන 
විට වැය කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඒ 
යුද්ධෙයන් බැට කෑ සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් සියලුම ජනතාවට 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවනදාට වඩා පහසුකම් සැලසීම රජයක් 
හැටියට අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.  

ශී ලංකාව සතුව විෙශේෂ පැළෑටි සහ සත්ව වර්ග ෙබොෙහොමයක් 
තිෙබනවා. අෙප් රටටම ආෙව්ණික වූ, වටිනාකමකින් යුක්ත 
ෙනොෙයක් විධිෙය් ශාක සහ වනජීවීන් අෙප් රෙට් බහුලව 
තිෙබනවා. අෙප් රට ෙලෝක උරුම වස්තූන් රැසකෙගන් 
සමන්විතයි. සංසක්ෘතිමය කරුණුවලට අමතරව සත්ව හා පැළෑටි 
විෙශේෂ අතරිනුත් අෙප් රට ඉදිරිෙය්දී ෙලෝක උරුම ලැයිසත්ුවලට 
තවත් පැත්තකින් ඇතුළු ෙවනවා. ෙම් අනුව අෙප් සත්ව හා ශාක 
සම්පත මතු පරපුර ෙවනුෙවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම 
වැදගත්.  

2595 2596 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට කලින් කථා කළ ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරය ට අෙප් රෙට් වන ජීවීන් ගත්තාම 
අලි ඇතුන් පමණක් ෙනොෙවයි, මුහුෙද් ජීවත් වන තල්මසුන්, ඒ 
වාෙග්ම  මාළුන් පිළිබඳවත් අෙප් අමාත්යාංශයට ෙලොකු වගකීමක් 
තිෙබනවා.   පසුගිය දිනවල මමත්  හික්කඩුව සහ මිරිස්ස වැනි 
පෙද්ශවල සංචාරයක ෙයදුණා, අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග්ත් 
උපෙදස් පරිදි.  ඒ අවස්ථාෙව් අපට දැක ගන්නට ලැබුණා මිරිසස් 
පෙද්ශෙය් මුහුෙද් බහුලව ජීවත් වන ඒ මත්ස්යයින් පිළිබඳව මීට 
වඩා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශයත්, වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සැලකිලිමත්ව ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබන බව.  දැනටමත් අෙප් ගරු අමාත්යතුමා  ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා,  අෙප් රෙට්  ෙම් සම්බන්ධව 
දැනුමක් ඇති විෙශේෂඥයන් ෙගන්වා සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම 
පවත්වා ෙම් වන ෙකොට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතිනවා.  

ඊට අමතරව, පසුගිය කාලය පුරාම එතුමා දිස්තික්ක 
ගණනාවකටම ගිහිල්ලා ඒ දිස්තික්කවල පවතින ගැටලු 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා පවත්වා, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්,  ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් අවශ්ය නිලධාරින් සමඟ 
සාකච්ඡා පවත්වා ෙබොෙහොමයක්  කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා.  
අපට තවත් දිස්තික්ක කිහිපයක පමණයි ෙම් කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන්   අවශ්ය ෙතොරතුරු ෙසොයා බලන්නට  තිෙබන්ෙන්.   

ඊට අමතරව,  අපට බහුලව අහන්නට දකින්නට ලැෙබනවා 
අලි - මිනිස් ගැටුම් පිළිබඳව. ෙම් පිළිබඳව මට ෙහොඳාකාරව 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් 
තත්ත්වය පසුගිය කාලවල තිබුණා, දැනටත් තිෙබනවා.  ෙම් ගැටුම්   
අලි - මිනිස් ගැටුම් කියලයි අපි හැඳින්වූෙව්. නමුත් අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමා ෙම් වන ෙකොට ෙම් සඳහා "සත්ව මිනිස් සහජීවනය" 
නමින් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරෙගන යනවා. එහිදි අලි - මිනිස් 
ගැටුමක් ඇති ෙනොවන විධියට,  අලි සමඟ මිනිසුන් 
සහෙයෝගිතාෙවන් කටයුතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා 
අමාත්යාංශය ෙම් වන ෙකොට  කටයුතු කරෙගන යනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩියක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අෙනක් හැෙමෝටම 

වැඩිපුර විනාඩි ෙදක බැගින් දුන්නා.  ඒ නිසා මටත් වැඩිපුර විනාඩි 
ෙදකක් ෙහෝ තුනක් ලබා ෙදන්න.   

ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදි  මිනිසුන්ට අලියා ෙකෙරහි ෛවරයක් 
ඇති වන්ෙන්,  අලියා ඇවිත් මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් විනාශ කරන 
නිසයි. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, මෙග් ආසනෙය් වැල්ලවාය 
ෙකොට්ඨාසෙය් පසුගිය දිනවල එක් අලිෙයක් ෙගවල් 27ක් විනාශ 
කළා.  ඒ වාෙග්ම ජීවිත ෙදකකට හානි කළා.  විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් 
වනජීවි නිලධාරියකුවත්  ෙම් වන අලියා ජීවිතක්ෂයට පත් කළා.  
ෙම් පිළිබඳව උද්ෙඝෝෂණ පවා පැවැතුණා. ඒ උද්ෙඝෝෂණ පැවැති 
අවස්ථාෙව්දී මමත් ඒ ස්ථානයටත් ගියා. ගිහිල්ලා ඒ තත්ත්වය යම් 
තරමකට  සමථයකට පත් කරලා, ඒ මිනීමරු අලියා අල්ලා ගැනීම 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කළා.  අෙප් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෛවද්යවරුන්, නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම මෙග් ෙපෞද්ගලික 

ෙල්කම්වරයකුත් සම්බන්ධ ෙවලා සති තුනක් තිස්ෙසේ මහා 
වර්ෂාෙව් කැලෙය් ඇවිදලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඒ 
අලියාව  අල්ලා ගත්ෙත්.  

 විෙශේෂෙයන් එක අලියකු ෙනොෙවයි, අලි රංචු වශෙයන් හම්බ 
ෙවනවා. ඒ නිසා මිනී මරණ, ෙගවල්  ඉඩම් පාළු කරන අලියා 
ෙසොයා ගැනීම ෙබොෙහොම අමාරුයි.  අලි රංචු පිටින් සිටින ෙකොට ඒ 
අලියා ෙහොයා ෙගන ඒ අලියා පමණක් මර්දනය කරන්න ඕනෑ.   
එෙහම නැත්නම් ඒ අලින්  අල්ලා ෙගන ෙගොස් පුනරුත්ථාපනය 
කරන තැනක් සකස් කරලා තිෙබනවා, ෙහොෙරොව්පතාන 
පෙද්ශෙය්. අෙප් ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමා අමාත්ය 
ධුරය දරන කාලෙය්  එම  ආයතනය ඉදි කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. මා ෙම් අවස්ථාෙව් එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ෙම් වන ෙකොට 
ෙමල්ල කරන්න බැරි අලින්  එම ස්ථානයට  අරෙගන ගිහිල්ලා එහි 
රඳවා තබන්න අවස්ථාව සලස්වා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වනජීවි නිලධාරින් වැස්ෙසේ ෙතමිලා, 
මෙඩ් එරිලා, සති ගණන් කැලෙය් ඇවිදිමින් කටයුතු කරන අතෙර්,  
වන අලි පහාරවලින් ජීවිතක්ෂයට පත්වීෙම් අවදානමකට පවා 
ලක්වනවා. ඒ නිසා  විශාල ෙමෙහයක් ඉටු කරන එම නිලධාරින් 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දි අපි ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු 
වනවා. ෙමොකද, ඒ අය විශාල දුකක් විඳිනවා. ඇත්ෙතන්ම 
කියනවා නම්, ශීත කාර්යාල කාමරවල ඉඳෙගන පතිපත්ති සකස් 
කරනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒවා කියාවට නංවන්න ගියාම සමහර 
විට ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වනවා. 
එවැනි අවස්ථාවල නිලධාරින් විඳින දුක මෙග් ඇහින් දැක්කා. 
කැලෑවට ගිහින් වන අලිෙයක් නිර්වින්දනය කරලා, ෙලොරියට 
පටවා ෙගන එන අවස්ථාව මා ඇහින් දැකපු නිසා, ඒ පිළිබඳව 
ෙකොයි තරම් දුකක් විඳින්නට ඕනෑද කියන එක මා දන්නවා. අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමා ඒ ගැන වැඩි     අවධානයක් ෙයොමු කරලා,  
නිලධාරින් ෙවනුෙවන් ජීවිත රක්ෂණ කමයක් සකස් කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොටත් ඔවුන්ට ජීවිත 
රක්ෂණයක්වත් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම ඉතා ඕනෑකමින් වැඩ කරන 
දක්ෂ නිලධාරින්ට උසස් වීම් වැනි ෙද්වල් පිරිනැමීම සඳහාත්, 
සහතික, පදාන පත ලබා දීම සඳහාත් විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීමට එතුමා විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
ඒ අයට දිරි දීමක් වශෙයන් එම කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට කථා කරන්න තව ෙබොෙහෝ කරුණු තිබුණත්,  මට ලැබී 
තිෙබන කාල ෙව්ලාව පමාණවත් ෙනොවන නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන 
ෙලස ඉල්ලමින් සභාගත* කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා මට 
වැඩිපුර විනාඩියක් ෙහෝ ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වැඩිපුර විනාඩි 2ක් දුන්නා. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මෙග් ගරු අමාත්යතුමාටත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 

ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පළ 
කරනවා.  

2597 2598 

[ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය ] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

වනජීවී නිලධාරින් මුහුණ ෙදන තවත් දුෂ්කරතාවක් තමයි ඔවුන්ෙග් 
දරුවන් පාසල්වලට ඇතළත් කර ගැනීෙම්දී මුහුණ දීමට සිදු වන ගැටලු. ඒ 
පිළිබඳව අධ්යාපන අමාත්යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර යම් සාධාරණයක් 
ඉටු කරන්න අප අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

අෙප් ර ෙට් පධාන උද්භිත උද්යානය වන ෙප්රාෙදණිය රාජකීය උද්භිද 
උද්යානය ආරම්භ කෙළේ 1821 වර්ෂෙය්දී. හග්ගල උද්භිද උද්යානය 1861 
වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළා. ගම්පහ උද්භිද උද්යානය ආරම්භ වුෙණ් වර්ෂ 
1876දී. ගෙන්වත්ත වන ඖෂධ පැළෑටි උද්යානයට අමතරව හම්බන්ෙතොට 
මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය උද්භිද උද්යානය ආරම්භ වන්ෙන් 2013 
වර්ෂෙය්දී. අවිස්සාෙව්ල්ල ෙතත් කලාපීය උද්භිද උද්යානය ෙපොදු මහ 
ජනතාවට විවෘත කරන ලද්ෙද් 2015 වර්ෂෙය්දී. 

අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙමම ජාතික උද්යාන නඩත්තු කරමින් විෙද්ශ 
රටවල සංචාරකයින්ෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට කටයුතු කිරීම එතරම් 
පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක විශාල අභිෙයෝගයක්. නමුත් වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ එම අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට කටයුතු කිරීම විෙශේෂ සිද්ධියක්. 

ෙමම ජාතික උද්භිද උද්යාන රැක ෙගන සුදුසු ස්ථානවල නව ජාතික උද්භිද 
උද්යාන අලුෙතන් ඇතිකර ඒවා පරිෙය්ෂණ කරන ස්ථාන සමඟත් 
සම්බන්ධ කරෙගන ඉදිරියට කටයුතු කිරීමට අපි සැලසුම් කරලා 
තිෙබනවා. 

ෙමහිදී තවත් වැදගත් කරුණක් කිව යුතුයි. ශී ලංකාෙව් ශාඛ විවිධත්වය 
සංරක්ෂණය කිරීම, ශී ලංකාෙව් මල් වගා සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ විවිධ 
පර්ෙය්ෂණ හා තාක්ෂණ කමෙව්ද අත්හදා බැලීෙම් කටයුතු සිදු කර ෙගන 
යනවා. 

"ෙලෝකෙය් විශිෂ්ටතම සත්ෙවෝද්යාන පවත්වාෙගන යනු ලබන ආයතනය 
බවට පත්වීම" යන දැක්ම යටෙත් ජාතික සත්ෙවෝද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියාත්මක ෙවයි. 

වන සතුන් අල්ලා තබාෙගන පිටරට සත්ෙවෝද්යාන ෙවත පවාහනය කරන 
තුරු රඳවා තබාගන්නා පුද්ගලික වන සත්ව එකතුවක් විධියට ෙමම 
සත්ෙවෝද්යාන පිහිටුවන ලද්ෙද් 1920ට ෙපරයි. 

ෙදහිවල පෙද්ශෙය් අක්කර 11ක භූමි පමාණයක ජර්මන් ජාතික ෙජෝන් 
හාෙගන්බර්ග් මහතා විසින් ආරම්භ කරන ලද ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානය 
වර්ෂ 1936 ජූලි 01වන දා රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. 

පසුව ෙමම සත්ෙවෝද්යානය වර්ෂ 1946දී ස්වාධීන රාජ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙලස ස්ථාපිත කරන ලදී. පසුව ජාතික සත්ෙවෝද්යාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලනය සහ කළමනාකරණය කිරීෙම් කටයුතු 1982 
අංක 41 දරන ජාතික සත්ව උද්යාන පනෙත් විධිවිධාන යටතට පවරාෙගන 
තිෙබ් . 

ෙදහිවල ජාතික සත්ෙවෝද්යානය, පින්නවල අලි අනාථාගාරය, පින්නවල 
සත්ෙවෝද්යානෙය් ශී ලංකානු කලාපය යන තුෙනහි සතුන් ජනතාවට විවෘත 
කර පදර්ශන කටයුතු සිදුකරනවා. 

රිදියගම සෆාරි උද්යානෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුෙකෙරමින් පවතිනවා. 

ෙදහිවල ජාතික සත්ෙවෝද්යානෙය් සත්ව විෙශේෂ හා පවුල් 264ක් සිටිනවා. 
ඒ අනුව දැනට සිටින මුළු සත්ව සංඛ්යාව 2,511යි. 

පසුගිය අවුරුදු 5 තුළ වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් ෙදහිවල ජාතික 
සත්ෙවෝද්යානය නැරඹීමට පැමිණ තිෙබන්ෙන් 2011 වර්ෂෙය්දී. ඒ සංඛ්යාව 
දහහත්ලක්ෂ දසදහස් ෙදසියඑකයි. (17,10,201) ෙම් වසෙර් සැප්තැම්බර් 
මාසය වන විට දසලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ සංචාරකයින් පිරිසක් පැමිණ 
තිෙබනවා. එම සඛ්යාව ඉදිරිෙය්දී තව තවත් වැඩිෙව්වි. 

ෙද්ශීය ෙමන්ම විෙද්ශීය සංචාරකයින්ෙග් දැඩි අවධානයක් ෙදහිවල 
සත්ෙවෝද්යානයට  ෙයොමු වී තිබීම විෙශේෂත්වයක්. 

ශී ලකාෙව් ස්වාභාවික උරුමයත්, පාරිසරික හා ආර්ථික අගයත් ආරක්ෂා 
කිරීම හා වර්ධනය කිරීෙම් අරමුෙණන් වනජීවී භාරය කියාත්මක ෙවනවා. 

දුර්ලභ තල්මසුන් නැරඹීමට ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානතම ස්ථානයක් 
වශෙයන් මිරිස්ස මුහුද හැඳින්විය හැකි බවත්, තල්මසුන් වර්ග 04ක් පමණ 
එකවර නැරඹිය හැකි ෙලෝකෙය් තිෙබන ස්ථාන ස්වල්පයට මිරිස්සද 
එක්වීම විෙශේෂත්වයක්. 

බ්ලූ ෙව්ල්ස් (Blue whale), බයිඩ් ෙව්ල්ස් (Bryd's whale), ස්පර්ම් ෙව්ල්ස් 
(Sperm whale) හා හැම්ප්බැක් ෙව්ල්ස් (Humpback whale) යන 
තල්මසුන් වර්ග මිරිස්ස මුහුෙද්දී දැකගත හැකියි. විශාල 
තල්මසුන්ගහනයක් ෙවරළට සමීපව පවතින ස්ථානයක් වශෙයන්ද මිරිස්ස 
විෙශේෂත්වයක් ගන්නවා. 

මිරිස්ස ධීවර වරාෙය් සිට මුහුදු සැතපුම් 23ක් (40 km) පමණ දුර ගිය පසු 
ෙමෙසේ තල්මසුන් නැරඹීමට අවස්ථාව හිමිෙවනවා. වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙමම තල්මසුන් නැරඹීෙම් 
අවස්ථාව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයින්ට ලබාදීමට කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා. 

තල්මසුන්ට අමතරව ෙඩොල්ෆින් වර්ග හයක් (6) ද මිරිස්ස මුහුෙද් දැකිය 
හැකියි. මීට අමතරව කල්පිටිය හා තිකුණාමලය මුහුෙද්දීද තල්මසුන් හා 
ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයින් නැරඹීෙම් අවස්ථාව උදාෙව්. 

ෙදසැම්බර් සිට අෙපේල් මාසය දක්වා කාලය තුළ තල්මසුන් හා ෙඩොල්ෆින් 
මත්ස්යයින් නැරඹීමට වැඩි අවස්ථාවක් හිමිවන අතර ෙදසැම්බර් පාසල් 
නිවාඩු කාලය තුළ වැඩි පිරිසක් තල්මසුන් හා ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයින් 
නැරඹීමට පැමිෙණනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙරනවා. 

හික්කඩුව ෙකොරල්පර ආරක්ෂා කරගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප 
කියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ෙකොරල් වැවීෙම් වැඩසටහනක්ද වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් අත්හදා බලනවා. ෙකොරල්පර ආරක්ෂා 
වන ආකාරෙයන් ඒවා ෙදස් විෙදස් සංචාරකයින්ට නැරඹිය හැකි 
වැඩසටහනක් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත් කියාත්මකයි. සංචාරක ෙබෝට්ටු හිමියන් වසර ගණනාවක් 
මුහුණෙදන ගැටලු විසඳන්න අප මැදිහත් වුණා. හික්කඩුව මුහුෙද් නාන 
ෙදස් විෙදස් සංචාරකයින්ට ගැටලුවක් ෙනොවන ආකාරෙයන් ෙමම 
ෙබෝට්ටු ෙසේවාව පවත්වාෙගන යාමට වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් 
ෙවමින් සිටිනවා. විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා ඇතුළු මහජන 
නිෙයෝජිතයින් කණ්ඩායමකෙග් ඉල්ලීමක් අනුව මා එහි ගියා.   

කැස්බෑවුන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීෙම් කටයුතු 
වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ළඟදීම ආරම්භ කරනු ලබනවා. ෙම් 
සඳහා ෙදොඩන්දුව පෙද්ශෙය් ඉඩමක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. 

ජාතික වෙනෝද්යාන, ජාතික උද්භිද උද්යාන, ජාතික සත්ෙවෝද්යානවල 
පවතින සියලු අඩුපාඩු සපුරමින්, ෙම්වාෙය් උරුමය ආරක්ෂා වන පරිදි 
නවීකරණය කිරීෙම් වැඩසටහන් රැසක් ගරු අමාත්ය ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි කියත්මක ෙවනවා. ෙමම අංශවලින් 
වසරකට රුපියල් මිලියන 3,500ක් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබාදීම අෙප් 
අරමුණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඉලක්කය සපුරාලනු ලබන්ෙන් තිරසර 
සංවර්ධනය සිදුකරන ගමන්, තිරසර සංවර්ධනය තමයි සැබෑ සංවර්ධනය.  

පරිසරය හා වනජීවීන් මතු පරපුර ෙවනුෙවන් රැකගැනීම සඳහා කරනු 
ලබන සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් නිසි මඟ ෙපන්වීමට අප ඇප කැප ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට  ෙපර, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.01] 
 

ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ විවාදයට ලක් වන 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අදහස් 
පකාශ කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ආපදා කළමනාකරණ විෂය 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීෙම්දී අෙප් පධාන කාර්ය 
භාරය වන්ෙන්, ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳ පුෙරෝකථන හැකි තාක් 
දුරට ජනතාව හමුෙව් තබමින්, එම විපත්වලින් සිදු වන හානි අවම 
කර ගැනීමට අවශ්ය වන කමෙව්ද ඉදිරිපත් කිරීමයි. එවැනි හානි 
ඇති ෙනොවන ආකාරයට මිනිස් කියාකාරකම් කළමනාකරණය 
කිරීමත් අෙප් වග කීමක්. ඒ වාෙග්ම ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ 
යෑම නිසා ඇති වන ෙද්ශ ගුණික විපර්යාස සහ අවිධිමත් 
සංවර්ධනෙය් පතිඵල ෙලස නිරන්තරෙයන් සිදු වන ස්වාභාවික 
ආපදාවන් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර පධාන වශෙයන් 
ගංවතුර, නාය යෑම්, දැඩි නියඟ තත්ත්වයන්, සුළි සුළං, කුණාටු 
තත්ත්වයන් දකින්න පුළුවන්. සමහර විට එකම දිස්තික්කයක එක 
පැත්තක ගංවතුරත්, අනික් පැත්ෙත් නියඟයත් අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය උපාය මාර්ගිකව කළමනාකරණය කිරීම 
රජෙය් වග කීමක්. ෙම් ආකාරෙය් විපත් නිසා ජීවිත හානි, ෙද්ෙපොළ 
හානි ජීවෙනෝපාය මාර්ගවලට සිදු වන හානි වාෙග්ම සමාජ, 
ආර්ථික හා සංස්කෘතික වශෙයන් ෙනොෙයකුත් සංකීර්ණ 
තත්ත්වයන් ඇති වනවා. හානියට පත් වූ අය සඳහා ක්ෂණික සහන 
ෙලස වියළි සලාක ලබා දීෙම් සිට නැවත පදිංචි කිරීම දක්වා, ඒ 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කරන තුරු 
ගතවන සෑම පියවරකදීම මතු වන තත්ත්වයන් අතිශයින් සංකීර්ණ 
බව අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

නාය යෑම වැනි සිදු වීම්වලදී අප මුහුණෙදන බරපතළම 
ගැටලුව තමයි, ජීවිත හා ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඔවුන් 
යළි පදිංචි කිරීම සඳහා ෙයෝග්ය භූමි පෙද්ශ ෙසොයා ගැනීමයි. ෙම් 
වන විට දිවයිෙන් දිස් තික්ක අටක නායයෑෙම් අවදානම් කලාප 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් හඳුනා ෙගන 
තිෙබන අතර ඔවුන් යළි පදිංචි කරවීම සඳහා සුරක්ෂිත සුදුසු බිම් 
ෙකොටස් එම දිස්තික්කවලින්ම හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එෙහත් 
ගැටලුව වන්ෙන්, එෙසේ යළි පදිංචි කිරීම සඳහා හඳුනා ගත් භූමි 
පමාණ ඔවුන් සියලු ෙදනාම යළි පදිංචි කිරීම සඳහා පමාණවත්ද 
කියන එකයි.  

උදාහරණයක් වශෙයන් බදුල්ල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් පවුල් 
6,000කට ආසන්න පමාණයක් නාය යෑෙම් අවදානම සහිත 
පෙද්ශවල ජීවත් වන බව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එෙහත් පශ්නය 
වන්ෙන් ඒ ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩම් ෙසොයා 
ගැනීමයි. ඒ වාෙග්ම නිවාස ඉදිකර, අවශ්ය අෙනකුත් යටිතල 
පහසුකම් ලබා දී, ෙභෞතික වශෙයන් සංවර්ධනයක් සිදු කළත්, අප 
හමුෙව් ඇති පබලම අභිෙයෝගය වන්ෙන් යළි පදිංචි කරනු ලබන 
පුද්ගලයින් යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒමයි. යළි පදිංචි කිරීෙම්දී 
ඔවුන්ෙග් රැකියාව, ජීවෙනෝපාය මාර්ග වඩාත් ෙහොඳින් සකසා දීම 
අප වැනි රටකට බරපතළ අභිෙයෝගයක්. ඒ නිසා ෙමවැනි 
විපත්වලදී ජාත්යන්තර පජාවෙග්ද ආධාර උපකාර ලබා ගැනීම 
අත්යවශ්යයි.  

අද අෙප් රජය ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙගොඩ නඟා ෙගන 
තිෙබන යහපත් පතිරූපය හරහා ෙමවැනි විපත්වලින් පීඩාවට පත් 
වන අෙප් ජනතාවට පසුගිය කාලයට වඩා වැඩි පතිලාභ ලබා ගත 

හැකි පසු බිමක් නිර්මාණය වී ඇති බව ඉතාමත් සතුටින් මම 
පකාශ කරනවා. ෙමවැනි ස්වාභාවික විපත්වලදී ෙබොෙහෝ විට වැඩි 
වශෙයන් විපතට ලක් වන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන් පසුගාමී ජන 
ෙකොටස් වීම බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි පසු 
බිමක් ඇතුළත විපතට පත් අයට සහන සැලැසීම පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඔවුන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා රජයට සහාය 
වීෙම් වගකීම ෙපෞද්ගලික අංශයටද තිෙබනවා. ස්වභාවික විපත් 
පිළිබඳව දැන ගත් ෙමෙහොෙත් පටන් හැකි පමණ ඔවුන්ට ආධාර 
උපකාර ලබා දීමට අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ ඇති දැඩි කැමැත්ත 
සහ පරිත්යාගශීලීභාවය අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙබොෙහෝ වග කීම් යම් 
තරමකට පහසු කරනවා.  

ආපදා තත්ත්ව වැළැක්වීම ෙහෝ අවම කිරීෙම් අරමුෙණන් 
පසුගිය කාලෙය් කියාත්මක කරපු පැති බැමි ඉදි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව ඒ තරම් පැහැදීමක් ජනතාව තුළ තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ්, එවැනි වැඩ පිළිෙවළ මුළුමනින්ම 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීමයි, ජනතා අවශ්යතාවලට වඩා 
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් පතිරූප ෙගොඩ නැඟීම ඒ වැඩසටහන්වල 
අරමුණ වී තිබීමයි. ජනතාවෙග් මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ 
ජනතාවට උපරිම පතිලාභ ලැෙබන ආකාරයටයි. එෙහම නැතුව 
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් පතිරූප ෙගොඩ නඟන්න ෙනොෙවයි කියන 
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් කනගාටුෙවන් වුවද පකාශ කරනවා.  

ආපදාවලට පත් වුණු ජනතාවට සහන සැලසීමට අදාළව විවිධ 
චකෙල්ඛ, අණපනත් ති ෙබනවා. අපි නිරන්තරෙයන්ම එම 
චකෙල්ඛ හා අණ පනත් මඟින් ජනතාවට උපරිම සහනයක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි. නමුත් සමහර නිලධාරින් ජනතාවට 
යමක් ෙනොකිරීම සඳහාත් ෙම් චකෙල්ඛ හා අණ පනත් භාවිතා 
කරන තත්ත්වයක් අපට දකින්න ලැෙබනවා. උදාහරණයක් 
විධියට කියනවා නම්, පසුගිය අවුරුදු තුන හතරක කාලය තුළ වගා 
හානි සඳහා අසරණ ෙගොවීන්ට වන්දි ලබා දීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. 
එෙහත් එවැනි හානි සඳහාත් වන්දි ලබා ෙදන්න පුළුවන් බව අෙප් 
චකෙල්ඛවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්ව 
නැවත ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කිරීමත්, ජනතාවට රජය 
මඟින් ලබා දිය යුතු සහන එෙලසින්ම ලබා දීමට නිලධාරින් කැප 
වීමත් සිදු විය යුතුයි කියන එකයි මාෙග් මතය.  

සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැක්කා, වියළි සලාකෙය් ඉඳලා 
නැවත පදිංචි කිරීම දක්වා ජනතාවට ලබා ෙදන සහන වර්තමාන 
තත්ත්වය සමඟ පාෙයෝගිකව ගැළෙපන්ෙන් නැති බව. ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අවශ්ය කටයුතු ෙම් වන විට අපි සිදු කර 
ෙගන යනවා.  

ඒ වාෙග්ම ස්වාභාවික ආපදා ෙකෙරහි ෙද්ශගුණ විපර්යාස 
තරමටම සමහර මිනිස් කියාකාරකම්ද බලපානවා. ඒ නිසා 
අනාගත සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීෙම්දී ආපදා 
කළමනාකරණයට අදාළව විෙශේෂඥයින්ෙග් දැනුම හා 
නිර්ෙද්ශයන් අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ගත යුතු බවට 
ෙකොන්ෙද්සියක් දැන්වත් හඳුන්වා දිය යුතුයි කියන එකයි, මෙග් 
මතය වන්ෙන්. එය අනාගතෙය් ඇති විය හැකි අහිතකර 
තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීමට යම් මට්ටමකට ෙහෝ උපකාරි ෙවයි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ස්වාභාවික ආපදාවන්ට ලක් 
ෙවන අසරණ ජනතාව හා යැෙපන්නන් රැක බලා ගැනීෙම් බාරදූර 
වගකීම අද අප සතුව තිෙබනවා. ස්වාභාවික විපත් හැරුණු විට, 
වකුගඩු ෙරෝගය, පිළිකා, මාර්ග අනතුරු යනාදිය ෙම් වන විට 
ජාතික ව්යසන මට්ටමටම පැමිෙණමින් තිෙබනවා. ෙරෝගීන් 
බහුලව වාර්තා වන පෙද්ශවල ෙරෝහල් ඉදිකිරීම, වාට්ටු සංකීර්ණ 
ඉදිකිරීම වැනි සරල විසඳුම් ෙවනුවට ෙම් විපත්වලට මුල් වන 
සැබෑ තත්ත්වයන් විද්යානුකූලව ෙසොයා බැලීෙම් කාලය දැන් 
පැමිණ තිෙබනවාය කියන එකයි, මෙග් මතය වන්ෙන්.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

ඇත්තම කිව්ෙවොත්, දැනටමත් අපි ඒ සඳහා පමාදයි. ඒ නිසා 
අපි විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය, විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශ, ෙසෞඛ්ය 
හා කෘෂිකර්ම වාෙග් අමාත්යාංශ සමඟ එකතු ෙවලා ෙමවැනි 
ජාතික ව්යසනයන්ට මුහුණ දීම සඳහා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙමෙතක් කල් පැමිණි ගමන් මාර්ගෙය්ම හිර 
ෙනොවී, නව දැක්මකින් කටයුතු කිරීෙම් වගකීමක් වර්තමාන 
රජයට තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වෙයන් රට ෙගොඩ ගැනීමට නම් විද්යා 
හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව මීට වඩා පුළුල් අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ අංශෙයන් අපි තවම සිටින්ෙන් පසුගාමී 
තත්ත්වයක බව කනගාටුෙවන් වුවත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

කෘෂිකර්ම, කාර්මික හා ෙසෞඛ්ය වැනි සියලු අංශවල දියුණුව, 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන අංශවල තත්ත්වය මත රඳා පවතින බව 
අපි දන්නවා. නමුත් රටක් විධියට අෙප් පර්ෙය්ෂණ අංශය තවම 
පමාණාත්මක වර්ධනයක් ලබා ෙගන නැහැ. අෙප් පර්ෙය්ෂකයින් 
කරන ෙබොෙහොමයක් පර්ෙය්ෂණ, පර්ෙය්ෂණවලට පමණක් සීමා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල සමාජයට 
පෙයෝජනයක් ලැෙබන තත්ත්වයකට පත් කිරීමට අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂකයින්ෙග් එම නව ෙසොයා 
ගැනීම් සමාජගත කිරීම සඳහා වි ශාල සහෙයෝගයක් රජය මඟින් 
ලබා දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. නමුත් තවම ඒ 
තත්ත්වයට පත් ෙවන්න අපි අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කළ යුතුයි. විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය, කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතන වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශ විසින් විවිධාකාරෙය් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරනවා. නමුත් එම පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල 
සමාජයට ලැ බීම ෙබොෙහෝ විට පමාදයි. ඒ සඳහා බලපෑ පධානම 
ෙහේතුව හැටියට අපි දකින්ෙන්, පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදු කරන සියලු 
ආයතන සහ රජය අතර සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය 
ආයතන ව හයක් ලංකාෙව් තවම ෙනොතිබීමයි. ඒ නිසා එවැනි 
ආයතනයක් ස්ථාපිත කර පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන අංශයට වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියන මතෙය් අප සිටිනවා. ෙම් 
රෙට් ඒ සියලු අංශවල දැනටත් එවැනි ෙවනසක් සිදු ෙවන බව අප 
අවෙබෝධ කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගැනත් සඳහන් කරමින්, මෙග් 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව ඉහත කී අදහස් ටිකත් පකාශ කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.14] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කළුතර 

දිස්තික්කෙය් ෙබ්රුවල ආසනය නිෙයෝජනය කරන, සංචාරක 
පුරවරයක් හැටියට නම් කර තිෙබන ඒ පුරවරෙය් ජීවත් ෙවන 
ෙකෙනක් හැටියට මා හටත් සංචාරක ව්යාපාරය සම්බන්ධව, එම 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධව කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම 
පිළිබඳව අතිශය සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් තිෙබන සංචාරක 
ආකර්ෂණවලින් “sun-sand”, “sea-scene”, “service” වාෙග්ම 
“smile” කියන ෙද්වල්වලට තමයි, ෙලෝක සංචාරකයින් වැඩි 
වශෙයන් ෙම් පුංචි ශී ලංකාවට ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ඇදී ෙගන 
එන්ෙන් කියන කාරණය අපට ෙපනී යනවා.  ෙලෝක සංචාරක 
ව්යාපාරය ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, “smile” කියන ෙද් -අපට 
ආෙව්ණික වුණු ෙම් 'හිනාව'-  ෙවන සංචාරක රටවලට නැති නිසා, 
“sex” කියන ෙකොටස ෙලෝක සංචාරක ව්යාපාරෙය් සංචාරක 
ආකර්ෂණ ෙකොටසක් හැටියට එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

සංචාරක ව්යාපාරය පැත්ෙතන් බැලුවාම, ෙම් රට ඉතාමත් 
සුන්දර රටක්. විෙශේෂෙයන් රටවල් ගණනාවක සංචාරය කරපු 
ෙකනකු හැටියට මම දැක්ක ෙලෝකෙය් ඉතාමත් සුන්දරම 
සංචාරක රට හැටියට මෙග් ශී ලංකාව හඳුන්වනවා. 

වර්තමාන සංචාරක ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම හිටපු සංචාරක 
ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපය පිළිබඳව. 
ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපය නම් කරලා තිෙබන්ෙන් "Golden 
Mile" කියන නමින්. ෙම් "Golden Mile"  නැත්නම් "රන් 
සැතපුම" කියන නමින් නම් කරලා තිෙබන ෙම් සංචාරක 
කලාපයට අඩියක් ෙනොතියපු ඇමතිවරෙයක් කියනවා, "ගිහිල්ලා 
නැත්ෙත් දිස්තික්ක හතරකට විතරයි. හැබැයි කළුතර 
දිස්තික්කයටත් ගියා" කියලා. ඒක නිසා අපි විෙශේෂෙයන් දන්නවා, 
අද ෙවන ෙකොට ෙම් සංචාරක,- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දිස්තික්ක හතරක් කිව්ෙව් මමයි.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මෙග් කාලෙය්දී මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කිව්ව කාරණයට 

උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. මම කිව්ෙව්, "දිස්තික්ක වශෙයන් මෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය කළුතරට ගියා. හික්කඩුවට ගියා" කියලා.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
හික්කඩුව ෙවනයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙබන්තර කියන්ෙන් 

ෙවනයි. ෙබ්රුවල කියන්ෙන් තවත් සංචාරක කලාපයක්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙබ්රුවල කියන්ෙන් තව සංචාරක කලාපයක්. ඒ පිළිබඳව 

ගැටලුවක් නැහැ. ගරු සංචාරක ඇමතිතුමා ඉතාමත් දක්ෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරෙයක්. අපි ෙබොෙහොම ආදරය කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. නමුත් ෙම් ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපයට 
කුඩම්මාෙග් සැලකිලි තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් 
නැවත ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව අවදි කරලා අෙප් සංචාරක කලාපය 
දියුණු සංචාරක කලාපයක් බවට පත් කරන්න කියලා. ඒ අවශ්ය 
කරන ශක්තිය තමයි අපි ෙයොදා ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, 2010 ෙවන 
ෙකොට ෙම් රෙට් රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සංචාරක කාමර 
තිබුෙණ් 14,500 වාෙග් සංඛ්යාවක් බව. ඒ ඉලක්කය ඉතාමත්ම 
ෙව්ගෙයන් වැඩි කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
අපට හැකියාව ලැබුණා. එය 50,000 දක්වා ඉලක්කගත 
සංඛ්යාවකට ෙගන යන්න එතුමා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් සංචාරක 
ක්ෙෂේතය තුළ කියාත්මක කරන්න උත්සාහ ගත්තා. අපට දැනට 
ලංකාෙව් ඒ කාමර සංඛ්යාව 35,000 දක්වා වැඩි කර ගන්නට 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් අෙප් 
අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරන සියලුම නිලධාරින්ට ඒ වාෙග්ම 
හිටපු ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට  සංචාරක පුරවරයක 
ජීවත් ෙවන ෙකනකු හැටියට මෙග් පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරනවා.  

ෙම් සංචාරක කලාප දියුණු කරන්න විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණා. විෙශේෂෙයන් බස්නාහිර පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරපු ෙකෙනක් හැ ටියට මම ෙබොෙහොම ආඩම්බර 
ෙවනවා, අෙප් පසන්න රණතුංග හිටපු පධාන අමාත්යතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම වර්තමාන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් හැටියට ඉන්න 
නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා පිළිබඳවත්. කුඩම්මාෙග් සැලකිලි ලැබුණු 
ඒ සංචාරක කලාපයට "ෙසෝලා" විදුලි පද්ධතිය සවි කරලා, "බීච් 
මාස්ටර්" කියන ෙලෝකෙය් ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණෙයන් යුතු 
ෙවරළ පිරිසිදු කිරීෙම් යන්තය අපට ලබා දීලා, මාර්ග සංවර්ධනය 
කරලා, සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාම දැනුවත් කරලා 
විධිමත් සංචාරක ව්යාපාරයක් ඇති කිරීමට බස්නාහිර පළාත් 
සභාවට යම් තරමින් ෙහෝ හැකියාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාව උදා කළ 
ඒ මැතිතුමන්ලාව අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරනවා.  

එදා අෙප් රජය තුළ විෙශේෂෙයන්ම උපාධිධාරින්ව ෙම් සංචාරක 
 ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ කරෙගන රැකියා ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. පසුගිය කාලෙය් විධිමත් 
සංචාරක වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි සමහර ෙද්ශපාලන කුහකකම් නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ෙබ්රුවල තිබුණු පධානම සංචාරක ෙහෝටල් ෙදක -Riverina, 
Palm Garden- අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ ෙගොඩනඟන්න බැරි වුණා. 
ඒ සංචාරක ෙහෝටල් ෙදක කාමර 50කින් යුක්තයි. ඒ ෙහෝටල් 
ෙදක ෙගොඩ නඟන්න බැරි වුෙණ් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙහේතු නිසායි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න  ඕනෑ,  පැෂන් 
පෘට් වවන යට්ටපාත, ෙනළුව වැනි පෙද්ශවල සිටින පැෂන් පෘට් 
ෙවෙළන්දා ෙග් ඉඳලා ෙබ්රුවල ආසනෙය් සිටින මහා පරිමාණ 
සංචාරක ව්යාපාරිකයා දක්වා වූ ව්යාපාරිකයින් අද අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බවත්. ඒ නිසා අපි ෙම් ෙද්ශපාලන 
කුහකත්වය පැත්තකට දමා ෙම් රෙට් ශක්තිමත්ව සංවර්ධනය කළ 
යුතු එක අංශයක් හැටියට ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය සලකා ඒ අංශය 
දියුණු කරන්න සියලු ෙදනා එකතු වන්න කියන ආයාචනය මා 
කරනවා.  

ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, අය වැය 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව. හැබැයි,  මෑත ඉතිහාසෙය් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අය වැය සම්බන්ධව අපි කථා කරන්ෙන් දැඩි 
කලකිරීෙමනුයි. එෙහම කථා කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් සියලුම ජනතාව අද ෙම් අය වැයත් එක්ක ඉතා අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ෙබෝක්කු අසල, කානු අසල සහ විවිධ 
ස්ථානවල උද්ෙඝෝෂණ පවා කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
විධියට ජනතාව අෙප් රෙට් නගරවල උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙද්ත් කියන්න ඕනෑ. 
ෙවනස් වුණු අය වැයට පක්ෂව ෙදෙවනි වර කියවීමට පක්ෂව අත 
උස්සපු ඒ ෙද්ශපාලන නායකයින්ට මිනිස්සු ශාප කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපය 
තුළ සංචාරක ව්යාපාරය මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග රාශියක් 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අභිෙයෝගවලට ඔබතුමාෙග් 
දායකත්වය, ඔබතුමාෙග් නිලධාරින්ෙග් දායකත්වය ලබා ෙදන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ලංකාෙව් සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් 
ස්වර්ණමය යුග කීපයක් තිබුණු බව අපි දන්නවා. අෙප් හිටපු 
සංචාරක ඇමතිතුමකු වන ධර්මසිරි ෙසේනානායක ඇමතිතුමාෙග් 
යුගය, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග් යුගය ඒ 
සඳහා උදාහරණ වශෙයන් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
වර්තමාන ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාෙග් යුගයත් ස්වර්ණමය 
යුගයක් බවට පත් ෙව්වායි අපි පාර්ථනා කරනවා. ඒ සඳහා 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න එතුමාට ශක්තිය හා ෛධර්ය 
ලැෙබ්වා! කියලා මා පාර්ථනා කරනවා. අද වනෙකොට ෙබ්රුවල 
සංචාරක කලාපයට කුඩම්මාෙග් සැලකිලි තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරලා ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපය ෙගොඩ 
නඟලා ෙදන්න කියන ආයාචනය කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[பி.ப. 3.22] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு, ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
அைமச்சு ஆகிய அைமச்சுக்களின ம் இன் ம் சில 
அைமச்சுகளின ம் நிதி ஒ க்கீ கள்மீ  அவ்வைமச்சுக்க க் 
குாிய அைமச்சர்கள் ன்னிைலயில் உைரயாற்ற வாய்ப் த் 
தந்தைமக்காக  தற்கண் நன்றி கூ கின்ேறன்.  

1956ஆம் ஆண் க்கு ன்னர், இந்த நாட் ல் ெமாழிப் 
பிரச்சிைன என்  எ ம் இ க்கவில்ைல. அரச நி வாக 
நடவ க்ைககளில் ஆங்கில ெமாழி பயன்ப த்தப்பட்டா ம், 
இலங்ைகயின் சுேதச ெமாழிகளான சிங்களம், தமிழ் ஆகிய 
ெமாழிகளில் மக்கள் தங்க ைடய கடைமகைளப் பிரச் 
சிைனகள் இல்லாமல் ெசய்யக்கூ ய ஒ  சாதகமான சூழ்நிைல 
இ ந்த . 1956ஆம் ஆண்  ேதர்தல் பிரச்சாரத்தின்ேபா  
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"நான் பதவிக்கு வந்தால் 24 மணிேநரத்திற்குள் சிங்களத்ைத 
நாட் ன் ேதசிய ெமாழியாக பிரகடனப்ப த் ேவன்" என்  
கூறிய எஸ்.டப்ளி .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள், 
அத்ேதர்த ல் ெவற்றிெபற்ற பின்  24 மணி ேநரத் க்குள் 
தனிச் சிங்களச் சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தார். இலங்ைகயில் 
கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக நடந்த இன ாீதியான 
பிரச்சிைனக்கு - த்தத் க்குக் காரணமாக இ ந்த ம் அதற்கு 
அ த்தளமாக அைமந்த ம் இந்த தனிச் சிங்களச் சட்டம்தான். 
அன்  ெமாழி ாீதியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிரச்சிைனதான் 
ப ப்ப யாக வளர்ச்சியைடந்  இன ாீதியான பிரச்சிைனயாக 
மாறி, இந்த நாட்ைட அழி ப் பாைதக்குள் ெகாண் ெசல் ம் 

த்தத் க்கு வழிவகுத்த . இ  நாம் எல்ேலா ம் அறிந்த 
விடயம்.  

1987ஆம் ஆண் ல் ைகச்சாத்திடப்பட்ட இலங்ைக - 
இந்திய ஒப்பந்தத்தின்ப , இலங்ைகயின் அரசக ம ெமாழி 
சிங்களெமாழி என அரசியலைமப்பின் 18ஆவ  உ ப் ைர ம் 
சிங்கள ம் தமி ம் இலங்ைகயின் ேதசிய ெமாழிகள் என 
19ஆவ  உ ப் ைர ம் குறிப்பி கின்ற . இ ப்பி ம், 
அரசியலைமப்பின் 13ஆவ  தி த்தத்தின் 18 (1), (2) 
உ ப் ைரகளின் பிரகாரம், சிங்கள ெமாழி ம் தமிழ் ெமாழி ம் 
இலங்ைகயின் அரசக ம ெமாழிகளாகும். இவ்வா  ெமாழி 
பற்றிய விடயங்கள் யாப்பில் கூறப்பட் க்கின்றன; ஏட் ல் 
எ தப்பட் க்கின்றன. ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய காலத்தில் ம்ெமாழி 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  இந்த நாட் ல் ெகாண் வரப்பட்ட . 
அதன் ேநாக்கம், மக்களிைடேய ஆங்கிலத் திறைமகைள 
வளர்ப்ப ம் சிங்கள - தமிழ் ெமாழிெபயர்ப் கள் லம் 
இனங்க க்கிைடயில் ேதசிய ஒற் ைமைய ஏற்ப த் வ ம் 
ஆகும். அதன் ெதாடர்ச்சியாக  இன்ைறய நல்லாட்சி அரசி ம் 
ெமாழிக க்கு க்கியத் வத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம் 
என்பதன் அ ப்பைடயில், அதற்ெகன ஓர் அைமச்சும் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன  
ேபால், தமிழ் ெமாழி அரசக ம ெமாழி என்ப  ஏட் ல் 
மட் ேம உள்ள . நாம் பல்ேவ பட்ட விடயங்கைள 
அவதானிக்கும்ேபா  அ  நைட ைறயில் இ க்கின்றதா 
என்ப  ஐயத் க்கிடமாகேவ இ க்கின்ற . இரண்ெடா  
அரச திைணக்களங்களினா ம் அைமச்சுக்களினா ம் 
அ ப்பப்ப ம் க தங்கள், சுற் நி பங்கைளத் தவிர, ஏைனய 
அரச திைணக்களங்களினா ம் அைமச்சுக்களினா ம் அ ப் 
பப்ப ம் க தங்கள் தனிச் சிங்கள ெமாழியில் மாத்திரம் 
அைமந்தி க்கின்றன. இந்த நிைலயில் இந்த அரச 
திைணக்களங்களில், அைமச்சுக்களில் ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் 
அல்ல  ெமாழிக் கண்காணிப்பாளர்கள் இல்ைலயா அல்ல  
இ ந் ம் அவர்கள் ெசயற்ப வதில்ைலயா என்ற வினா 
எ கின்ற .  

தமிழ் ெமாழிையத் தாய்ெமாழியாகக்ெகாண்  கல்வி 
கற்கின்ற பல மாணவச் ெசல்வங்க ம் இன்ைறய இந்த 
விவாதத்ைத அவதானித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ  
ெமாழிைய ேநசிப்பவர் - அவர் தமிழராக இ ந்தா ம் சாி, 
சிங்களவராக இ ந்தா ம் சாி - தன் ைடய ெமாழி பல 
பிைழகேளா  ேபசப்ப ம்ேபா  அல்ல  எ தப்ப ம்ேபா  
அைதப் பார்க்கின்ற ேநரத்தில் அல்ல  ேகட்கின்ற ேநரத்தில் 
நிச்சயமாக மனத்தாக்கத் க்கு உள்ளாக்கப்ப வார்; ேவதைனக் 
குள்ளாக்கப்ப வார். இன்  அரச திைணக்களங்கள் 
அைனத்தி ேம தமிழ் ெமாழிக்கு இந்த நிைலதான் காணப் 
ப கின்ற . குறிப்பாக, தனியார் ைறையவிட அரச 
விளம்பரப் பலைககளில்தான் கூ தலாக தமிழ் ெகாச்ைசப் 
ப த்தப்ப கின்ற ; இழி ப த்தப்ப கின்ற . இந்தப் 
பாரா மன்ற வளாகத்ைத அண் ய பகுதிகளி ம் தமிழ் 

ெமாழிப் பாவைன பல எ த் ப் பிைழகேளா  காணப் 
ப கின்ற . இவ்வாறான எ த் ப் பிைழகள் லம் ஒ  
ச கம் அவமாியாைத ெசய்யப்ப கின்ற .  

உதாரணமாக, "Reserved for Pregnant Ladies" என்ற 
வசனம் ஆங்கிலத்தி ம் சிங்களத்தி ம் சாியாக எ தப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், தமிழிேல 'தாய்மார்க க்காக 
ஒ க்கப்பட்ட  கர்ப்பினி' என்  பிைழயாக 
எ தப்பட் க்கின்ற .  இன்ேனாாிடத்தில் "Reserved for 
Pregnant Ladies" என்  ஆங்கிலத்தில் எ தப்பட் ப்பைத 
தமிழிேல 'கர்ப்பிணித நாய்மார்க க்காக' என்  
எ தப்பட் க்கிற . தாய்ைம ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் க் 
கின்ற ; தாய்ெமாழி ம் ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
இவ்வாறாக அரச திைணக்களங்களின் விளம்பரப் 
பலைககளி க்கின்ற தமிழ் ெகாைலகைளப் பற்றிப் 
ேபசப்ேபானால் பல மணித்தியாலங்கள் ேவண் ம். Galle 
National Museum என்ப  சிங்களத்தி ம் ஆங்கிலத்தி ம் 
சாியாக இ க்கின்ற . தமிழில் "கா  தேசிய நதனசால" 
என்  எ தப்பட் க்கின்ற . இ  என்ன ெமாழிெயன்ப  
ெதாியவில்ைல. இப்ப ெயா  ெமாழி உலகத்தில் 
இ க்கின்றதாெவன்ப  ெதாியவில்ைல. சிங்கள ெமாழிையத் 
தன் ைடய தாய்ெமாழியாக ேநசிக்கின்ற ஒ  சிங்களவர் 
தன் ைடய ெமாழி ஒ  காட்சிப்ப த்த ல் ெகாச்ைசப் 
ப த்தப்ப ம்ெபா  உண்ைமயாக அவர் ேவதைனப் 
ப வார். ஏதாவெதா  ெமாழிையத் தன் ைடய தாய்ெமாழி 
யாகக் ெகாண்ட ஏைனயவர்க ைடய நிைல ம் இேத 
ேபான் தான் இ க்கும். அேதேபான் , "Welcome to 
Moratuwa" என்  ஆங்கிலத்தில் எ தப்பட் க்கின்ற . அ   
'ெமார  ைவக்க வ க' என்  தமிழில் எ தப்பட் க்கின்ற .   

இங்ேக ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ைடய 
ேமைசகளில் கல்வி அைமச்சினால் ெவளியிடப்பட்ட 
' ன்ேனற்றங்கள் மற் ம் திய அபிவி த்தி ேவைலத் 
திட்டங்கள்' என்ற  இந்தப் த்தகம் ைவக்கப் பட் க்கின்ற . 
இந்தப் த்தகம் என் ைடய ேமைசயில் ைவக்கப்பட்  நான்கு 
தினங்களாகின்றன என்  நிைனக்கின்ேறன். இந்தப் 

த்தகத்தின் தலாவ  பக்கத்திேலேய தமிழ் ெமாழியில் 15 
மகா பிைழகள் இ க்கின்றன. அதற்கப்பால் நான் 
வாசிக்கவில்ைல. ஏெனன்றால், அ  இைதவிட ேமாசமாக 
இ க்கும். சிலவற்ைற இங்கு வாசித் க்காட்ட ம். 
"இதற்காக ேதைவயான ேயாசைன ைறகைள 
ேமம்ப த் வதற்கும் கல்வி அைமச்சினால் ன்னாிைம 
வழங்கப்பட் ள்ள ", "க.ெபா.த. (சா.த) பாீட்ைசப் 
ெப ேப கள் எ வாக இ ந்தேபாதி ம் உயர்தரத்திற்கு 
ெதாழில்சார் படங்கைள அறி கப்ப த் வதன் லம்" என 
வசனேம பிைழயாக இ க்கின்ற . வசனப்பிைழ, 
எ த் ப்பிைழ, குறியீட் ப் பிரேயாகத்தில் பிைழ என கல்வி 
அைமச்சு ெவளியிட்ட அறிக்ைகயின் ஒ  பக்கத்திேல 
இவ்வள  பிைழகள் காணப்ப கின்றன. தமிழ் இழி  
ப த்தப்பட் க்கின்ற ; ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
இதைனப் பார்க்கும்ேபா  கல்வி அைமச்சில் தமிழ் 
ெதாிந்தவர்கள் இல்ைலயா? என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற .  

இன் ம் பலவற்ைற வாசித் க் காட்ட ம். "ேதசிய 
லகம் ஈ - கமாக மாற்றிைமத்தல்", "ெமாத்தத்  ேதசிய 

உற்பத்தியில் 6  ைத கட்டம் கட்டமாக  எட் தல்" என 
எ தப்பட் க்கின்ற . இ  என்ன ெமாழிெயன்ப  
விளங்கவில்ைல. இ  கல்வி அைமச்சு ெவளியிட் க்கும் 
அறிக்ைகயாகும். மிக ேவதைனயாக இ க்கின்ற . 
தாய்ெமாழி என்பார்கள்! தாய்க்கு நிகரான தான் ெமாழி! ஒ  
தாய் குழந்ைதக்கு தன் ைடய இரத்தத்ைத பாலாக 
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ஊட் ம்ெபா  ெமாழிைய ம் ேசர்த் த்தான்  ெகா க் 
கின்றார். அ  தமிழராக இ க்கலாம்; சிங்களவராக 
இ க்கலாம்; ஸ் மாக இ க்கலாம்! இன நல் றைவ ம் மத 
நல் றைவ ம் ெமாழி நல் றைவ ம் ஏற்ப த்த ேவண்  
ெமன்ற ேநாக்கில் உ வாக்கப்பட் க்கின்ற இந்த 
நல்லாட்சியில் இவ்வாறான எ த் ப் பிைழகள் ஏற்ப வ  
மிக ம் ேவதைனக்கிடமாக ம் கவைலக்கிடமாக ம் இ க் 
கின்ற . இவ்வா  இன் ம் உதாரணங்கள் பலவற்ைறச் 
ெசால்ல ம்.   
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I think, you will have to take this matter up with the 

Hon. Minister of Education. We will also inform him. We 
apologize to you because this is a very serious injustice 
done and it is humiliating. What they have done is wrong. 
We accept that.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Thank you. ஆகேவ, ெமாழிைய ெமாழியாகக் 

ைகயாளேவண் ம். அந்த வைகயில் ேம ம் சில க த் க்கைள 
இந்த உயாிய சைபயில் ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக் 
கின்ேறன்.  

அரசாங்கத் திைணக்களங்கள் மற் ம் அரசாங்கக் 
கூட் த்தாபனங்கள் அைனத்தி ம் சிங்கள ம் தமி ம் சம 
அந்தஸ் டன் அரச க ம ெமாழிகளாக, அவற்றின் நாளாந்தப் 
பணிகளில் ற் க்கு  சத தம் கைடப்பி க்கப்பட 
ேவண் ம். நம் நாட் ப் பிரைஜகள் அைனவ க்கும் தங்கள  
தாய்ெமாழி லம் அரச பணிகைளச் ெசய் ெகாள் ம் ரண 
உாிைமைய அரசியல் சாசனம் - அரசியலைமப்  
வழங்குகின்ற  என் ம் அதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்ப  அரச 
ஊழியர்களின் கடைம என் ம் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் 
அவர்க ம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்ச ம் உடன யாக 
அறிவிக்கேவண் ம். தமிழ் ேபசும் மக்கள் பரஸ்பர ெமாழியறி  
இல்லாத காரணத்தினால், நாட் ன் எந்தெவா  பகுதியி ம் 
ஓரங்கட்டப்பட்  பாகுபாடான ைறயில் நடத்தப்படலாகா  
என்பைத ம் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெசய ல் 
காட்டேவண் ம். இ  ெமாழிக் ெகாள்ைகைய நாெடங்கி ம் 
சாியான ைறயில் அ ல்ப த்த ேவண் ம். இ  ெமாழிகைள 
அரச க ம ெமாழிகளாகக்ெகாண்  அவற்ைறச் சிறந்த 

ைறயில் ைகயா கின்ற நா கள் சில உலகில்  இ க் 
கின்றன. குறிப்பாக பின்லாந் , கனடா, அயர்லாந்  ேபான்ற 
நா கைளக் குறிப்பிடலாம். இந்நா கள் இதற்குச் சிறந்த 
எ த் க்காட்டாக இ க்கின்றன. தபால் நிைலயங்கள், 
ெபா ஸ் நிைலயங்கள்,  அரச திைணக்களங்கள் எல்லாற் 
றி ம் இ  ெமாழிகள் லம் நி வாக நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம். இதற்காக நாட் ள்ள சகல 
ெபா ஸ் நிைலயங்களி ம் தமிழ்ெமாழி ெதாிந்த உத்திேயாகத் 
தர்கள் நியமிக்கப்படேவண் ம். தமிழ் ெமாழி மாத்திரம் ெதாிந்த 
தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் எந்தெவா  ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் 
ெசன்றா ம் தமிழில் ைறப்பா  ெசய்வதற்கு  ஏற்பா  
ெசய்யேவண் ம்.  

ெமாழிைய ெமாழியாகக் ெகாண் ெசல்வதற்கான ெசயற் 
றிட்டங்கைள இந்த அரசு ன்ென க்கேவண் ம். இதற்காக 
சிறந்த ெமாழி ஆ ைம ள்ளவர்கைள, ெமாழியில் சிறப் த் 

ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கைள அரச க ம ெமாழித் திைணக் 
களத்தி ம் அரச திைணக்களங்களி ம்  அைமச்சுக்களி ம் 
உள்வாங்கேவண் ம். இன்  சீனா க்கு உலகி ள்ள எந்த 
ெமாழியி ந்  ல்கள் வந்தா ம், அைவ மிக விைரவாகச் 
சீனெமாழியில் ெமாழிெபயர்க்கப்ப கின்றன. சில த்தகங்கள் 
இரண்  - ன்  மணித்தியாலயங்க க்குள் ெமாழிெபயர்க் 
கப்ப கின்றன. இன் ம் சில த்தகங்கள் ஒ  வார 
காலத் க்குள் ெமாழிெபயர்க்கப்ப கின்றன. இவ்வா  எம  
இலங்ைகத் தி நாட் க்குள் எந்த ெமாழியிலான த்தகங்கள் 
வந்தா ம், ம்ெமாழி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ெசால்லப்பட்ட  
ேபால், அ  ஆங்கில ெமாழியாக இ க்கலாம் அல்ல  ேவ  
ெமாழிகளாக இ க்கலாம், அவற்ைற உடன யாக எம  தாய் 
ெமாழிகளான, எம  சுேதச ெமாழிகளான தமிழி ம் 
சிங்களத்தி ம் ெமாழிெபயர்ப்பதற்கான ஒ  தனித் ைற 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள 
ெமாழிேயா  ெதாடர் ைடய அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ென ப்பார் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். காரணம், 
தன் ைடய தாய்ெமாழியிேலேய பல விடயங்கைள அறிந்  
ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  மாணவர்க க்குக் கிைடக்கும்.  

இன்  பல்கைலக்கழகங்க க்குத் ெதாி ெசய்யப் 
ப கின்ற உள்வாாி மாணவர்கள் பல்கைலக்கழகத்தில் 
தங்க ைடய உயர் கல்விைய ைமயாக ஆங்கில 
ெமாழி லம் ெதாடரேவண் யநிைல ஏற்ப கிற . பலர், 
குறிப்பாகக் கிராமப் ற மாணவர்கள் ஆங்கில ெமாழியில் 
ேதர்ச்சிெபற்  வ வதில்ைல. அவர்க ைடய பாடங்க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் ெப ம்பா ம் ஆங்கிலப் 

த்தகங்களில் இ க்கின்ற காரணத்தினால், அவற்ைற 
அவர்களால் ைமயாக விளங்கிக் ெகாள்ள யா . 
இதனால், அவர்கள் பாீட்ைசயில் ேதால்வியைடகிறார்கள் 
அல்ல  பட்டப்ப ப்ைப இைடயில் நி த்திவி கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இந்த நிைலைய மாற் வதற்கு  ேமற்குறிப்பிட்ட 
ெமாழிெபயர்ப் த் திட்டத்தின் லம் எந்த ெமாழியி ந்  

த்தகங்கள் வந்தா ம் அவற்ைற உடன யாக தமிழ், சிங்கள 
ெமாழிக க்கு ெமாழிெபயர்க்க ேவண் ம். அவ்வாறான ஒ  
நிைலைய உ வாக்குவதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைக 
கைளச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் ன்ென க்கேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் இந்த உயாிய சைபயில் ெமாழி, சமயம் 
என்பவற்ேறா  சம்பந்தப்பட்ட ெகளரவ அைமச்சர்கள் 
இ க்கின்ற ேவைளயில் இன் ெமா  க்கியமான விடயத் 
ைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ெமாழி ம் சமய ம் 
மாணவர்க க்கு ஒ  பாீட்ைசப் பாடமாக இ க்கக்கூடா . 
ெமாழி ம் சமய ம் இந்த நாட் ன் அைனத்  இன 
மக்க க்கும் ஒ  கட்டாய பாடமாக இ க்கேவண் ம். 
அவற்ைறக் க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் மட் மல்ல, 
உயர்தரத்தில் மட் மல்ல, பல்கைலக்கழகம் வைர 
கற்பிக்கேவண் ம். இந்தியா ேபான்ற நா களில் பல்கைலக் 
கழகத்தில் பட்டப்ப ப்ைப ேமற்ெகாள்கின்ற விஞ்ஞான, 
ெபாறியியல் ைற மாணவர்க க்கு அவர்க ைடய 
தாய்ெமாழி கட்டாய பாடமாக இ க்கின்ற . நாம் எம  
நாட் ல் க.ெபா.த. உயர்தரத்ைத எ த் க்ெகாண்டால் 
அவர்க க்கு 3 பிரதான பாடங்களி ந்தால், அந்த 3 பிரதான 
பாடங்கைளத் தவிர்த்  ெமாழி ம் ஒ  கட்டாய பாடமாக 
இ க்கேவண் ம். சிங்கள மாணவர்க க்குச் சிங்கள ெமாழி 
கட்டாய பாடமாக இ க்கேவண் ம்;  தமிழ் மாணவர்க க்குத் 
தமிழ் ெமாழி கட்டாய பாடமாக இ க்கேவண் ம்.   

அேதேபான் தான் வி மியக் கல்விையத் த கின்ற, நல்ல 
ச தாயத்ைத உ வாக்கக் கூ ய சமயக் கல்வி ம் க்கியப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம்; அ  மிக க்கியமான . ெமாழி ம் 
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சமய ம் மிக க்கியமாக ம் கண்ணியமாக ம் ேபணப் 
பட்டால் நிச்சயமாக இந்த நாட் ல் ஒ  இன வன் ைற, மத 
வன் ைற, சாதி வன் ைற உ வாகக்கூ ய சூழல் 
உ வாகா .  பாடசாைலப் ப வத்திேல மாணவர்க க்கு 
நல்ல உற கைள வளர்க்கக்கூ ய வைகயில் ெமாழி ம் 
சமய ம் அைமய ேவண் ம். நீங்கள் கல்வி அைமச்சு 
ெவளியி கின்ற தரம் 1 தல் தரம் 11 வைரயிலான தமிழ்ப் 
பாடப் த்தகங்கைள எ த் ப்பா ங்கள்! எவ்வள  
ேகவலமாகத் தமிழ் ெமாழி ைகயாளப்பட் க்கின்றெதன்  
ெதாி ம். நான் நிைறயத் தமிழ்ப் பாடப் த்தகங்கைள இந்த 
உயாிய சைபயில் காட் வதற்காக எ த் ைவத்தி ந்ேதன். 
ஆனால், அவற்ைறக் ெகாண் வரத் தவறிவிட்ேடன். 1ஆம், 
2ஆம் ஆண்  ப க்கின்ற, தமிைழத் தாய்ெமாழியாகக் 
ெகாண்ட ஒ  மாணவன் தமிைழப் பிைழயாகப் 
பார்க்கின்றேபா , இ  ஓர் அச்சுப்பிைழ அல்ல  தவ தலாக 
நிகழ்ந்த பிைழெயன்  நிைனக்கமாட்டான். நம  தமிழ் 
ெமாழிைய இந்த நாட் ல் மதிக்கமாட்டார்கள் என்ற ஒ  
குேராத மனப்பான்ைம, ஒ  விரக்தி, பிாித் ப் பார்க்கின்ற ஒ  
தன்ைமதான் அவன் மனதில் உ வாகும். எனேவ, ெமாழி ம் 
சமயக் கல்வி ம் சாியாகப் ேபணப்படேவண் ம். அதற்கான 

க்கியத் வத்ைத இந்த நல்லாட்சி அரசு கூ தலாக 
வழங்கேவண் ம் என்பைத நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Thank you.   

அேதேவைள, இங்ேக ெகளரவ உ ப்பினர் ஞான த்  
ஸ்ரீேநசன் அவர்கள் ேபசியேபா , ெகளரவ அைமச்சர் காமினி 
ஜயவிக்கிரம ெபேரரா அவர்கள் குறித்த திகதியில் 
மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்டங்க க்கு வந்  அங்கி க் 
கின்ற யாைன ெதாடர்பான பிரச்சிைன, ேமய்ச்சல் தைர 
ெதாடர்பான பிரச்சிைன என்பவற் க்குத் தீர் கைள 
வழங்குவதாகக் கூறிய  மட் மல்ல, உடன யாக அதைன 
எ த் ல ம் தந்தி க்கின்றார். அதற்காக அவ க்கு இந்தச் 
சைபயில் என  ஆத்மார்த்தமான நன்றிைய ம் வாழ்த் க் 
கைள ம் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

இ தியாக ஒ  விடயத்ைத இரண்  தடைவகள் நான் 
வாசித்  நிைற  ெசய்யலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். "ஒ  
ச கம் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனயின் யதார்த்தத்ைத 
உணர்ந்  அவற் க்குத் தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் 
என்ற மனப்பாங்கு அ த்த ச கத்தின் மத்தியில் ஏற்படாத 
வைர இந்த நாட் ல் எத்தைகய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டா ம் 
எத்தைகய ன்ென ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டா ம் 
எத்தைகய ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தினா ம் அைவ 
சாத்தியப்ப வ  யற்ெகாம்  ேபான்ற தான்." "ஒ  ச கம் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனயின் யதார்த்தத்ைத உணர்ந்  
அவற் க்குத் தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ற 
மனப்பாங்கு அ த்த ச கத்தின் மத்தியில் ஏற்படாதவைர இந்த 
நாட் ல் எத்தைகய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டா ம் எத்தைகய 

ன்ென ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டா ம் எத்தைகய 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தினா ம் அைவ சாத்தியப்பட 
மாட்டா ." இந்த நல்லாட்சி அரசு அைனத்  விடயங்களி ம் 
அந்த ஆட்சிக்கு ன்னால் இ க்கின்ற 'நல்ல' என்ற பதத்ைதத் 
ெதாடர்ந்  தக்கைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ல் வணக்கத் க்குாிய மா வாேவ ேசாபித 
ேதரர் அவர்கள் இறந்தேபா  தமிழர்கள் அ தார்கள்; 

ஸ் ம்கள் அ தார்கள்; சிங்களவர்கள் அ தார்கள். 
இவ்வா  மக்களின் மனங்கைள ெவன்றவர் வண. மா  
வாேவ ேசாபித ேதரர் அவர்கள். ஆகேவ, அவைரப்ேபான்  
நல்ல மனித மாண் ள்ள மக்கள் இந்தத் ேதசத்தில் உ வாக்கப் 
ப வதற்கு, இளம் வயதி ந்  அவர்கள் கட்டைமக்கப் 
ப வதற்கு இந்த அரசு பல வழிகளி ம் உதவ ேவண் ெமன்  
ேகட் , என  ேபச்ைச நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 

have seven minutes.  
 

[3.42p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me this 

opportunity to speak a few words regarding tourism. In 
the Kalpitiya Peninsula of my Electorate, a lot of tourist 
hotels have come up and are almost full every day. The 
middle-class tourists are coming to our area. We must 
thank the Hon. Gamini Jayawickrama Perera, Minister of 
Sustainable Development and Wildlife, for helping us to 
open an entrance to Wilpattu from our area. In addition to 
this project, he is also organizing boat services from 
Kalpitiya to Wilpattu. Apart from that, we were able to 
get the Hon. Nimal Siripala De Silva, Minister of 
Transport and Civil Aviation, to reopen the Palavi 
Airport. So, we are doing all these things to develop 
tourism in this area.   

Unfortunately, there are some shortcomings too. The 
roadways to these hotels as well as the electricity supply 
are inadequate. The Kalpitiya Pradeshiya Sabha, which is 
one of the largest pradeshiya sabhas in the country, 
cannot afford to provide all these facilities. Therefore, we 
have been requesting the authorities to repair these roads 
and supply adequate electricity to the hotels so that the 
facilities in tourist hotels can be increased and we can 
bring in more income to our country. But, so far, we have 
not been successful. Therefore, I request the Hon. 
Minister of Tourism Development and Christian 
Religious Affairs - he is not here, but the official are there 
in the Officials' Box - to consider developing these areas 
more so that these tourist hotels will have adequate 
electricity in the night. After doing that, I think more and 
more hotels will come up.   

In fact, next week the Hon. Gamini Jayawickrama 
Perera and I are going to visit the Kalpitiya islands. He is 
very much interested - he is also from Wayamba and this 
area too comes under Wayamba - in improving the 
standards of these hotels and the facilities in the area so 
that more and more tourists can come.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Not only Wayamba, I will be developing the other 

areas also. When you say that the others might think that- 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
But, you are a leader from Wayamba. So, it comes 

first.  

Sir, we will have to improve the standard of the hotels 
in that area. When we talk about tourism, we always talk 
about the South. But there are also areas, as pointed out, 
in the North-Western Province to be improved as tourist 
attractions. We can do that. Therefore, I request the Hon. 
Minister of Tourism Development and Christian 
Religious Affairs to help us.  

Then, I must tell the Hon. Minister of Disaster 
Management that just two or three weeks back, we had 
one of the worst floods in our area. I think for the last 25 
to 30 years, we have never had floods like that.  My area, 
from Kalpitiya to Udappuwa, was completely under 
water. As you are aware, people were stranded and more 
than 10,000 acres of cultivation went under water. We 
thank you for the action you took in providing backhoes 
to clear that area. But, very unfortunately, Hon. Minister, 
the houses in that area - I visited the area and I can show 
you pictures - were almost 2 to 3 feet under water. People 
were living amidst difficulties for several days.  So, my 
request to the GA and the AGAs was to provide these 
people with dry rations for a few days. Unfortunately, that 
was not done. But, I thank you as you were able to send 
the allocations straightaway within 24 hours and we were 
able to get backhoes to clear the area.  All the Grama 
Sevakas, officials, AGAs were very helpful to the people 
during their difficult times. So, I request you to consider 
giving these people dry rations, even though it is too late, 
to carry on their living. 

We must thank the Hon. Minister of Post, Postal 
Services and Muslim Affairs also. Regarding the Hajj 
pilgrimage, we were having a lot of problems in the last 
four to five years.  In fact, even the Minister was taken to 
court four - five years ago. But, after the Hon. Abdul 
Haleem took over the Ministry of Muslim Affairs this 
year, we performed the Hajj pilgrimage without any 
problem.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please, give me two more minutes.  

So, we must thank him and the officials for doing this 
good job of work.  I hope that they would continue  this 
in the future also.  

Sir, I am actually very hurt about the statement made 
by the Venerable Gnanasara Thero regarding our Holy 
Quran.  I must tell you that this same thero had created 
enough problems in the country in the past four - five 
years. But, after the Presidential Election, during this 
year, there were no such problems. But, very 
unfortunately, he has started  creating problems again. 
This is a peaceful country. We, from all religions, are 
living together; we have had no problem whatsoever 
among the religions.  We, the Muslims, as much as we 
respect our religion, we respect all the other religions 
more. So, please, keep that in mind. I request the Hon. 
Minister to have a discussion with His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister and see that this is 
put to an end because things like this only created 
problems last year. Please see that this is not carried on. 
This must be stopped straightaway because we want to 
live peacefully.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me just two more minutes.  

I can remember that the Hon. Risad Badhiutheen took 
steps to initiate a Technical Training Centre in the 
Puttalam Electorate. Look at the number of youth going 
abroad for foreign employment from that area. Most of 
them go abroad as minor employees like drivers, hospital 
cleaners and so on. If all those educated youth can be 
given technical training, in future they will definitely be 
able to go for higher jobs and earn more. Construction 
work of that Technical Training Centre was started some 
time back and I request the Minister, the Hon. Palitha 
Range Bandara, though he is not here, to expedite that 
work, so that our youth can go abroad with higher 
qualifications to earn more.  

Thank you. 
 

[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කාර්ය බහුල දිනයක්. අද  

අමාත්යාංශ නවයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව  සාකච්ඡා කරනවා. ඒවා 
පිළිබඳව අදහස්  දක්වන්නට යම්කිසි කාලයක් ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මාෙග් කෘතඥතාව පිරිනමන්නට කැමැතියි.  
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කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා මා ෙම් සියලුම 
අමාත්යාංශ ගැන කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් සංචාරක ක්ෙෂේතය පිළිබඳව වචනයක් ෙදකක් හරි කථා 
කරන්න ඕනෑය  කියලා මම හිතනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා සභාෙව් නැති වුණත් එතුමාට සුබ 
පතන්න  ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
වාසනාවන්තම ඇමතිතුමා  තමයි ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා. එතුමාට එක පැත්තකින් සංචාරක සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයත්, අෙනක් පැත්ෙතන් කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශයත් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා,  ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමා දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ගමනක් ඇවිත් සිටින බව.  
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් සැන්දෑ කාලයට එන විට කිස්තියානි ආගමික 
කටයුතු වාෙග් අමාත්යාංශයක් භාර ෙගන පිනක් දහමක් කරෙගන  
ඉක්මනටම ස්වර්ගයට යන්නට පුළුවන් ෙවනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එෙහම කියන්න එපා. එතුමා ඉක්මනටම ස්වර්ගස්ථ කරන්නද 

හදන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
පිනක් දහමක් කරන එක ෙකොෙහොමත් ෙහොඳයිෙන්, ගරු 

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] ඒ 
අමාත්යාංශය හම්බ වුණු නිසා ෙල්සිෙයන්ම කර ගන්න පුළුවන් 
කියලායි මම කිව්ෙව්. ඒකට ඔච්චරම තරහ ගන්න ඕනෑ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක  ව්යාපාරය  සමඟ 
බලද්දී වුණත්, ෙම් රජය ඇත්ත වශෙයන්ම හුඟක් තැන්වලදී ෙම් 
අය වැය අනාෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය 
එෙහම ෙල්සිෙයන් අනාෙගන  බැහැ. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? 
අද සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කථා කරන විට World Trade 
Organization - WTO - එක කියනවා ෙලෝකෙය් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 9ක් ඇති ෙවන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරෙයන් 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් අලුෙතන් රැකියා 11ක් නිර්මාණය 
ෙවනවා නම්, එයින් එක රැකියාවක් සංචාරක ව්යාපාරය නිසා ඇති 
ෙවනවාය   කියනවා. 

ලංකාව ගැන කථා කරන විට, අද ලංකාව සංචාරක ව්යාපාරය 
පැත්ෙතන් ෙහොඳ ස්ථාවරයක ඉන්නවා. අපි දන්නවා, දැන් 
වැඩිෙයන්ම සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු ෙවන්ෙන් ආසියානු 
ෆැසිපික් කලාපෙය් බව. එහි සියයට 4.9ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. 
අපිකානු කලාපයෙය් වර්ධනයට පමණයි ආසියානු ෆැසිපික් 
කලාපෙය් වර්ධනය අඩු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාලෙය්දී  -
2010 සිට 2030 දක්වා කාලෙය්දී-  සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් වැඩිම 
වර්ධනයක් ඇති වන්ෙන්ත් ආසියානු කලාපෙය් කියලා තමයි 
World Trade Organization එක කියන්ෙන්.  

2009දී ලංකාෙව් යුද්ධය  ඉවර වුණාට පසුව අපි දැක්ක ෙදයක් 
තමයි, ෙම් සංචාරක ව්යාපාරෙය් විශාල වර්ධනයක් ඇතිවීම. ෙම් 
රජය ෙම් අය වැෙයන් ඒකත් අනා ගන්න හදන තත්ත්වයක් තමයි 
දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 අද  ෙම් සංචාරක ව්යාපාරයට දමලා තිෙබන බදු  ෙමොනවාද 
කියලා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. සියයට 1ක් හැටියට 
තිබුණු Tourism Development Levy එක අයින් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් Nation Building Tax එක සියයට 2 සිට 4 

දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම VAT  එක සියයට 11 
සිට සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කිරීමත් සංචාරක ව්යාපාරයට 
ෙබොෙහොම අහිතකර ෙදයක් කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ඉංගීසිෙයන් කියන විධියට "holistic approach"  එකක්, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් සඳහා සම්පූර්ණ කමෙව්දයක්, සැලැස්මක් තිෙබන්න  
ඕනෑ. සංචාරකෙයක් රටකට යන්න හදන විට ඒ සංචාරකයා 
කල්පනා කරන විධියත්, ඒ වාෙග්ම ඒ   සංචාරෙයන් පසුව යම්කිසි 
පසු විපරමක් කිරීෙම්ත් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, සංචාරක 
ව්යාපාරෙය් දියුණුව අෙප්ක්ෂා කරනවා නම්.  

ආසියානු කලාපෙය් සංචාරක ව්යාපාරය දිහා බැලුෙවොත්, 
හුඟක් ෙවලාවට ආසියාෙව් සංචාරකෙයෝ ආසියාෙව්ම රටවලට 
තමයි සංචාරෙය් යන්ෙන්. සිංගප්පූරුෙව් සංචාරකෙයෝ වැඩිපුරම 
යන්ෙන් මැෙල්සියාවට, ඉන්දුනීසියාවට සහ තායිලන්තයට. 
ජපානෙය් සංචාරකෙයෝ යන්ෙන් ෙකොෙහේටද? සියයට 20ක් 
චීනයට යනවා, සියයට 19ක් දකුණු ෙකොරියාවට යනවා, 
ඇෙමරිකාවට සියයට 11ක් යනවා, අෙනක් කට්ටිය තායිවානයට 
යනවා. ඉන්දියාෙව් සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 7ක් සිංගප්පූරුවට 
යනවා, සියයට 7ක් තායිලන්තයට යනවා, සියයට 6ක් යනවා 
UAEවලට, අෙනක් සියයට 7 මැෙල්සියාවට යනවා. ඒ වාෙග්ම 
චීනෙය් සංචාරකෙයෝ යන්ෙන්ත් ෙම් ආසියානු රටවලට. ෙම්  
කරුණු  කාරණා ෙදස බැලුවාම, අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය යම්කිසි 
විධියකට ආසියානු මාර්කට් එක අල්ලන්න පුළුවන් විධිෙය්  
උපකමයක් පාවිච්චි කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. අද  ලංකාෙව්  
වැඩිෙයන්ම - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනඩි ෙදකක් විතර 

ෙදන්න. මා කථාව පටන් ගත්තා විතරයි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මම ෙමොකද කරන්ෙන්?  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ඔබතුමා  සෑම මන්තීවරයකුටම  විනාඩිය,  විනාඩි ෙදක  

වැඩිපුර දුන්නා වාෙග්  මටත් වැඩිපුර කාලය ෙදන්න 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බලමු.   

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් කරුණු කාරණා ගත්තාම, අපිට අනිවාර්යෙයන්ම සංචාරක 
ව්යාපාරෙය් සෑෙහන වර්ධනයක් ඇති කර ගන්නට  පුළුවන්.  මම 
ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්,  
කෑගල්ෙල්, පින්නවලත්, ඒ වාෙග්ම කිතුල්ගල පැත්ෙත්ත්  තිෙබන 
සංචාරක ව්යාපාර දියුණු කරන්න කියලායි. අෙප් ලංකාෙව් 
සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කතා කරනෙකොට තවමත් අපි 
destination එක තමයි  promote  කරන්ෙන්. හැබැයි සංචාරකෙයෝ  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙමතැනදී බලන්ෙන්, experience එක. රටකට 
ගියායින් පස්ෙසේ ලබන්නට  පුළුවන් අත්දැකීම් ෙමොනවාද කියලායි 
බලන්ෙන්. මම හිතන විධියට සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්නට 
නම්, සංචාරකයන් ලංකාවට ආවාට පසුව, ඒ අයට ෙමොනවා ෙහෝ 
කරන්නට ෙද්වල් තිෙබන්නට  ඕනෑ.  ඒ අයට activities   
තිෙබන්නට  ඕනෑ.  ෙම්  activities   සලසා ෙදන අයට බදු සහන 
ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

අපි උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  හික්කඩුව,  උනවටුන,  
වැනි පෙද්ශවලට යන  සංචාරකයන්ට ෙබෝට්ටුවලින් ගිහිල්ලා  ඒ 
අවට තිෙබන සුන්දරත්වය බලන්න ඒ පළාෙත් යම් 
ව්යාපාරිකෙයක්  ෙබෝට්ටු ලබා ෙදනවා නම්, එවැනි පහසුකම් 
සලසන අයට අපි බදු සහන ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ.   ලංකාෙව් 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු  කිරීෙම්දී  එවැනි  activities නැත්නම්,  
සංචාරක ව්යාපාරය  ඉදිරියට ෙගනයන්නට බැරි ෙවනවා. මට 
සීමිත කාලයක් තිෙබන නිසා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක්  ගත්තා. දැන්  කථාව අවසන් 

කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 

වන්ෙන්නැහැ.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
නැති වුණත්, මා එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත්  පාර්ලිෙම්න්තුවට කිහිප වතාවක්ම   අය වැය සඳහා  
සංෙශෝධන  ඉදිරිපත් කළා.  යුද්ධය අවසාන වුණායින් පසුව 
සංචාරක ව්යාපාරෙය් ඇති වූ වර්ධනය   ඉදිරියටත් ෙගන යන 
ෙලසත්,  ඒ වෙග්ම යම්  සැලැසම්ක් ඇතිකරනවා නම් ඒ සැලැස්ම 
MICE tourism වලට, නැත්නම් ෙමන්න ෙම් tourism වලට  
විතරයි කියන්ෙන් නැතිව,  මුළු සංචාරක  ව්යාපාරයම ආවරණය 
වන විධියට සැලැස්මක්  ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි.  

 
 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் பல 
அைமச்சுக்கள் பற்றி விவாதிக்கப்ப கின்றன.  அதில் 

தலாவதாகத் ேதசிய கலந் ைரயாடல் அைமச்சு ெதாடர்பாக 
என் ைடய க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 

த ல் மக்கைள ேநசித் , மக்களின் உாிைமக்காக ம் 
மாற்றத்திற்காக ம் உைழக்கும் நண்பர், அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் அவர்க க்கு என  பிறந்தநாள் வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  என  உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன். 

நாட் ல் நில ம் இன சமத் வமின்ைமப் பிரச்சிைனக்கு 
லகாரணமாக இ ப்ப  ெமாழிச் சமத் வமின்ைமயாகும். 

நிர்வாக ெமாழிகளாகச் சிங்கள ம் தமி ம் ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றேபா ம் நைட ைறயில் அ  அவ்வாறில்ைல. 
இலங்ைகயின் அரசியல் அைமப்ைப ஏற் க்ெகாள்ளாமல் 

றக்கணிப்ப ம் ம த ப்ப ம் ேதசத் ேராகெமன்றால், 
தமிழ்ெமாழி அ லாக்கத்திற்கான கட்டாயத்ைத ஏற் க் 
ெகாள்ளாம ப்ப ம் அைதப் றக்கணிப்ப ம் ேதசத் ேராக 
மாகேவ க தப்படேவண் ம். அரச நிர்வாகத்தில் ஏட் ல் 
மட் ம் எ தப்பட்டதாகேவ தமிழ் ெமாழி இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ் ெமாழிேய 

தன்ைம அரச க ம ெமாழியாக இ க்கின்றேபா ம் 
அேநகமான அரச க தங்கள் இன் ம் ெப ம்பான்ைம 
ெமாழியான சிங்கள ெமாழியிேலேய அங்கு அ ப்பிைவக்கப் 
ப கின்றன. அந்தக் க தங்கைளப் ாிந் ெகாள்வதற்கும் 
அவற்றிற்குப் பதிலளிப்பதற்கும் யாமல் தமிழ் ேபசும் 
அதிகாாிக ம் தமிழ் ேபசும் மக்க ம் தவிக்கின்ற நிைலைம 
இன் ம் இ க்கின்ற . இந்தக் குைறபாட்ைட உடன் நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு, ேபா மான தமிழ் ேபசும் அதிகாாிகைள அல்ல  
இ ெமாழி, ம்ெமாழிகளில் பாண் த்தியம் ெபற்றவர்கைள 
அரச நிர்வாக ேசைவயில் நியமிக்க ேவண் ம்.  

அேதேபால் தமிழ் அதிகாாிகள் சிங்களத்ைத ம் சிங்கள 
அதிகாாிகள் தமிைழ ம் கற் க்ெகாள்வைத ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம்; உ தி ெசய்யேவண் ம். இதற்கு ேமலதிகமாக 
ெமாழிெபயர்ப் ப் பிாிெவான்ைற அரச திைணக்களங்களில் 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். அந்தப் பிாி களில் ேவைலயற்றி க்கும் 
பட்டதாாிகைள ஈ ப த்தலாம். தற்ேபா  அரச அதிகாாிகள் 
பிற ெமாழிகைளக் கற் க்ெகாள் ம் நைட ைறயி ந்தா ம் 
அ  அர்த்த ர்வமாகச் ெசயற்ப வதில்ைல. இலங்ைகப் 
பிரைஜ ஒ வர் தன  தாய்ெமாழியில் தன  காாியங்கைளச் 
ெசய் ெகாள்கின்ற வைகயில் ெமாழி அ லாக்கம் ெசயல் 
வ வம் ெபறேவண் ம். ெமாழிப் றக்கணிப் ம் ெமாழிப் 
பிரேயாகத்தில் காட்டப்ப ம் தைடக ம் அகற்றப்பட 
ேவண் ம். ேதசிய கலந் ைரயாடல் அைமச்சராக இ க்கின்ற 
ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்கள் தமிழ்ெமாழி அ லாக் 
கத்தில் இ க்கின்ற தைடகைள ம் நிராகாிப் கைள ம் 
அதனால் தமிழ் ேபசும் மக்கள் எதிர்ெகாள் ம் அநாவசிய 
ெதாந்தர கைள ம் மன உைளச்சல்கைள ம் நன்கு ாிந்  
ெகாள்ளக்கூ யவர்; உணர்  ாீதியாக அைத உணரக் 
கூ யவர். எனேவ, இவ்விடயத்திற்குத் தீர்ெவான்ைறக் கண் , 
இலங்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தில் அரச க ம 
ெமாழிகளாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாழிகளின் அ லாக்கம் 

 அளவில் இடம்ெப வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ஆக்க ர்வமாக எ ப்பார் என்  
நம் கின்ேறன். 

ஓர் இனத்தின் நியாயங்கைள ம் ேகாாிக்ைககைள ம் 
மற்ைறய இனம் ாிந் ெகாள்வதற்கு ெமாழி அவசிய 
மாகின்ற . ெமாழிையப் ாிந் ெகாள்வதற்கும் கற் க் 
ெகாள்வதற்கும் தைடைய ஏற்ப த்தியதாேலேய கடந்த 
காலத்தில் கசப்பான அ பவங்கைள நாம் அ பவித் 

ள்ேளாம். அ ேபான்ற தவ கள் ஏற்ப வதற்கு இனிேமல் 
நாம் இடமளிக்கக்கூடா .  'ஸ்ரீ' என்ற ஓர் எ த்  இந்த 
நாட் ேல எவ்வாறான குழப்பங்க க்கு வித்திட்ட  என்ப  
அைமச்சர் அவர்க க்கு ஞாபகமி க்குெமன்  நிைனக் 
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கின்ேறன்; வரலா கள் லமாக அவர் அதைன அறிந் 
தி ப்பார் என் ம் நம் கின்ேறன்.  

ெமாழி அ லாக்கம் இனங்க க்கிைடேய ஐக்கியத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு அ த்தளமாக அைமந் ள்ள . எம  
எதிர்கால தைல ைறயினாிடம் ஒற் ைமைய ம் ெமாழியறி 
ைவ ம் வளர்த்ெத ப்ப தான் அதன் ேநாக்கமாகும். ஆகேவ, 
தமிழ்ெமாழி ேபசும் மாணவர்கள் சிங்கள ெமாழிைய ம், 
சிங்களெமாழி ேபசும் மாணவர்கள் தமிழ் ெமாழிைய ம் 
மாணவப் ப வத்தி ந்  கற்க ேவண் ம். இ   சமமாக, 
சமதளத்திேலேய இ க்க ேவண் ேம தவிர, ஒ  தரப்பினர் 
மாத்திரம் இ ெமாழிகைளக் கற்பதாக இ க்கக்கூடா . 
அதற்கான ஊக்குவிப் கள் பாடசாைல மட்டங்களில் இ க்க 
ேவண் ம். இனங்க க்கிைடயிலான நல் ணக்கத்ைத 
வளர்ப்பதற்கும் ேதசிய ஒற் ைமைய உ வாக்குவதற்கும் 
ெமாழி அ லாக்கம் ஒ  க்கிய பங்ைக வகிக்கின்றெதன்பைத 
நாம் மறந் விட யா . அந்தவைகயில் அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் அவர்கள் அைத உணர்ந்  ெசயற்ப வார் என்  
நான் நம் கின்ேறன்.  

அ த் , சுற் லாத் ைற அபிவி த்திையப் ெபா த்த 
வைரயில், வட மாகாணத்தி ள்ள பிரதான சுற் லா 
ைமயங்கள் யா ம் அைடயாளம் காணப்பட் , வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் லம் அரச உைடைமயாக்கப்பட் , அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். வட மாகாணத்திேல த்தத்தினால் 
ேசதமைடந்த ேதவாலயங்கள் யாவற் க்கும் தற்கட்டப் 

னரைமப்  நிதியாக பாய் ஓர் இலட்சம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அவ்வாேற த்தத்தினால் ேசதமைடந்த சகல 
பள்ளிவாசல்க க்கும் தற்கட்டமாக னரைமப்  நிதியாக 
ஓாிலட்சம் பாய் வழங்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

தபால் ேசைவகைளப் ெபா த்தவைரயில் எம  பகுதிகளில் 
த்தத் க்குப் பின் பல ன்ேனற்றங்கள் காணப்ப கின்றன. 

அந்தவைகயில் அைதப் பாராட்ட ேவண் ம். கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் சில பகுதிக க்கு உப-தபால் அ வலகங்கள் 
அைமக்கப்ப தல் ேவண் ம். வன்னி ேபான்ற பிரேதசங் 
க க்கு பயணங்கள் ரமாக இ க்கின்றப யினால் தபால் 
ேசைவயில் ஈ ப ம் ஊழியர்க க்கு ச ைக அ ப்பைடயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

 அ த் , அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு ெதாடர் 
பாக ம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். வட 
மாகாணத்தில் அண்ைமயில் ெபய்த மைழயினால் பாதிக்கப் 
பட்ட சகல மக்க க்கும் ெவள்ள நிவாரணம் கிைடப்பதற்குாிய 
வழிவைககள் ெசய்யப்பட  ேவண் ம். யாழ். குடாநாட் ல் 

டப்பட்ட நிைலயி ள்ள சகல கால்வாய்கைள ம் விேசட 
திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் னரைமப் ச் ெசய் , 
எதிர்காலத்தில் ெவள்ள அனர்த்தம்  ஏற்படா  த ப்பதற்கு 
உ திெசய்தல் ேவண் ம். அேதேபான் , யாழ். குடா நாட் ல் 
சி குளங்கள் ெப க்ெக த் ப் பாய்வதைனத் த க்கு கமாக 
குளக்கட் கைளப் பலப்ப த்தி உயர்த் கின்ற யற்சி 
கைள ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 
அைமச்சு வட மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற ெதாழிற்பயிற்சி 
அதிகாரசைப பயிற்சி நிைலயங்கள் யாவற்ைற ம் வ ட்ட 
ேவண் ம். அங்கு கற்ைகெநறிகைளப் பயி ம் பயி நர் 
க க்கு இலவச பயணச் சீட் க்கள் வழங்கப்ப தல் ேவண் ம். 
அத் டன் சகல பயி நர்க க்கும் மாதாந்த ஊக்குவிப் த் 

ெதாைகெயான்ைற வழங்குவத டாக அவர்கைள ேம ம் 
ஊக்குவித் , சிறந்த பயிற்சிகைளக் ெகா த் , ேவைலவாய்ப் 

கைள வழங்கி, அபிவி த்திகளில் அவர்கைள ஈ ப த்த 
ேவண் ெமன்பைத ம் கூறி, சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்கு நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

பல்ேவ  அைமச்சுக்களின் கு நிைல விவாதம் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கும் இவ்ேவைளயில் கால அவகாசம் ேபாதாைம 
யின் காரணமாக மைலயகத்ேதா  மிக ெந க்கமாகச் 
ெசயற்ப ம் ஒ  சில அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பாக என  
க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

விேசடமாக தபால் ேசைவகள் அைமச்சான  இந்நாட் ன் 
அைனத் ப் பிரேதசங்கைள ம் உள்ளடக்கிய அைமச்சாக 

ள்ள . ந ன ெதாழில் ட்பம் காரணமாக இன்  பல்ேவ  
ன்ேனற்றங்கள் ஏற்பட் ள்ள இக்காலகட்டத்தில் பின்தங்கிய 

பிரேதசமான மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைர ந ன 
ெதாழில் ட்பம் அங்கு ெசன்றைடயவில்ைல. அச்ேசைவையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் மிக நீண்ட ரப் 
பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண் ள்ள . எனேவ, தபால் 
ேசைவகளின் ேதைவ மைலயகத்திற்கு மிக அதிகமாகேவ 
உள்ள . மைலயகப் பிரேதசங்களில் தபால் நிைலயங்கள் 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட அளவிேலேய உள்ளன. இதன் 
காரணமாகத் தம  அன்றாட ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதில் 
பாாிய பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. பணப் பாிமாற்றம், 
க தப் பாிமாற்றம் ேபான்ற விடயங்களில் நாம் மிக ம் 
பின்தங்கிய நிைலயிேலேய இன் ம் உள்ேளாம். 
மைலயகத்தி ந்  க தங்கள் மற்றவர்க க்குச் ெசன்றைட 
வதி ம் அங்கி ப்பவர்கள் க தங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதி ம் காலதாமதம் ஏற்ப கின்ற . இதனால் ெதாழில் 
வாய்ப் க்காக விண்ணப்பிப்பவர்க ம் விண்ணப்பித்த 
பின்னர் ேநர் கத் ேதர் க்காகக் க தங்கைள எதிர்பார்த்தி ப் 
பவர்க ம் ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள அ பவிக் 
கின்றனர். இவ்வாறான காலதாமதத்தினால் எம  இைளஞர், 

வதிக க்கான ேவைலவாய்ப் க்கள் ைகந விப் ேபா ள்ள 
ைமயான  ேசாகமான பதிவாகும். எனேவ, அ ப்பைடத் 
ேதைவயான ம் எம  உாிைமேயா  சம்பந்தப்பட்ட மான 
இவ்விடயத்தி ம் இந்த அைமச்சு அதிக அக்கைற 
காட்டேவண் ம். மைலயகெமங்கும் அதிக தபால் 
நிைலயங்கைள நி வி ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய தரத்திலான 
ேசைவயிைன ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேவைள, 
தற்ேபா  மைலயகத்தி ள்ள தபால் நிைலயங்களில் 
தமிழ்ெமாழியில் ேசைவயாற்றக்கூ ய ஊழியர்களின் ேதைவ 
மிக அதிகமாக ள்ள . எனேவ, ேபாதியள  தமிழ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம்.  

அ த்ததாக நான் உல்லாசத் ைற அைமச்சின் 
ெசயற்பா கள் மைலயக பிரேதசங்கைள ேபாதியள  
ெசன்றைடயவில்ைலெயன்ற விடயத்ைத ம் இங்கு பதி  
ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். விேசடமாக நான் பிரதிநிதித் வம் 

2619 2620 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசய் ம் ப ைள மாவட்டமான  உல்லாசப் பிரயாணிகைள 
ெவகுவாகக் கவரக்கூ ய ஒ  மாவட்டமாகும். அப் த்தைள 
மற் ம் ெவ மைட பிரேதசங்க க்கு மத்தியில் அைமந் 

ள்ள தான் 'உலக ' என்ற மைலப்பிரேதசம்! இந்த 
மைலப் பிரேதசத்ைத ஆங்கிலத்திேல "world’s end" என்  
ெசால்வார்கள். This area is known as the "world’s end". 
ெவளிநாட் , உள்நாட்  உல்லாசப் பயணிகைள மிக அதிகம் 
கவ ம் ஓாிடமாக இந்த இடம் அைமந்தி க்கின்ற . இதற்கு 
அப் த்தைள நகாி ந்  cable car ேசைவயிைன 
ஏற்ப த் வதன் ஊடாக மிக அதிகமான வ மானத்ைத 
ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ம் உல்லாசப் பயணிகைள ேம ம் கவர ம் 
அதிகளவான திய உல்லாச பயணிகள் இப்பிரேதசத்திற்கு 
வ வதற்கும் இ  ண் ேகாலாக அைம ம்.  

அவ்வாேற, அப் த்தைளயில் உல்லாசப் பயணிகைளக் 
கவ ம் இன் ெமா  இடம்தான் Lipton’s Seat எனப்ப ம் 
பிரேதசமாகும்.   தம்ேபதன்ைன   ேதாட்டத்திேல   இந்த   இடம் 
அைமந் ள்ள . I know personally about the Lipton’s Seat. 
I have visited this area more than hundred times as my 
son is an Assistant Superintendent in Dambetenne Estate 
and his bungalow was situated right down the Lipton’s 
Seat. I am not aware, as to how many people know this 
place.   You  can  see  8  districts  and   62   lakes from the  
Lipton’s Seat. எனேவ, இப்பிரேதசத்ைத ைமயான 
உல்லாச ாியாக மாற்றேவண் ம். இங்கும் cable car 
வசதிகைள ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, அரசர்கள் ஆண்ட காலத்தில் ைமயாக 
பாாிய மரங்களால் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 'ேபாெகாட பாலம்' 
என்ற இன் ம் ஓாிடம் இ க்கின்ற .  இப்பிரேதசமான  
உலக மர ாிைம என்ற அந்தஸ்ைதப் ெபற் ள்ள . இந்த 
இடம்கூட இன்ன ம் இைலமைறகாயாகேவ உள்ள . 
எனேவ, இதன் க்கியத் வத்ைத ெவளிக்ெகாணர்வ  
உல்லாசப் பயணத் ைறக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சின் 
ெசயற்பா களில் ஒன்  என்பதைன இச்சைபயிேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல மிக உயரமான நீர் ழ்ச்சி ம் ப ைள 
மாவட்டத்திேலேய உள்ள . இ  எத்தைன ேப க்குத் 
ெதாி ெமன்ப  எனக்குத் ெதாியா . அேதேபால், ' ன்கிந்த', 
'திய ம', 'இராவணா எல்ல' ேபான்ற பிரபல்யமான 
நீர் ழ்ச்சிக ம் எம  மாவட்டத்திேலேய அைமந் ள்ளன. 
இவ்வள  வளங்கைளக் ெகாண் க்கும் ப ைள மாவட்ட 
மான  இைவகளி டாகப் ேபாதிய பயைன அைடகின்றதா? 
என்ற ேகள்விைய எ ப்பினால் இல்ைலெயன்ற பதிேல வ ம். 
ஊவா ேதயிைலயான  உலகளவிேல பிரபல்யைடந் ள்ள . 
இதன் பய ம் ப ைளக்கு ைமயாக இல்ைல. இறப்பர், 
ெகாக்ேகா, க ம்  ேபான்ற பயிர்ெசய்ைக ம் இங்ேக 
அதிகளவில் இ ந்தா ம் வ ைமயில் வ ம் ஒ  
மாவட்டமாகேவ  ப ைள மாவட்ட ம் ஊவா மாகாண ம் 
உள்ள .  

இவ்வாறான நிைலைமக்கு மத்தியில் காட்  யாைனகளின் 
ெதால்ைலயி ந் ம் ப ைள மாவட்டம் தப்பிக்கவில்ைல. 
விேசடமாக, பண்டாரவைளயின் னாகைல மற் ம் 
ெகாஸ்லாந்ைத பிரேதசங்களில் காட்  யாைனகளின் 
ெதால்ைல மிக அதிகமாக ள்ள . னாகைல, மக்கள்ெதனிய, 

கபரகைல, ெகாஸ்லாந்ைத ேபான்ற ேதாட்டங்களில் வா ம் 
மக்கள் அவ்வப்ேபா  காட்  யாைனகளால் பாதிப்பைட 
கின்றனர். பீதி டன் இரைவக் கழிப்ப ம் மாைல 6 
மணியானால்  ட் ற்குள் டங்கிக் கிடப்ப ம் இப்பிரேதச 
மக்களின் அன்றாட நிகழ்ச்சிநிரலாக மாறிப்ேபா ள்ள . 
எனேவ, வனசீவராசிக க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சு 
இவ்விடயத்தில் கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம் என ம் 
அப்பிரேதசத்தில் வா ம் மக்கள் நிம்மதியாக வா ம் ஒ  
சூழைல ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம் என ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த் , இன்  ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள் ைறயாகப் 
பராமாிக்கப்படாத நிைலயில் அைவ சிறி  சிறிதாகக் 
கா களாக மாறிவ கின்றன. குளவிகள், சி த்ைதகள், 
காட் ப் பன்றிகள், பாம் கள் மற் ம் ஏைனய மி கங்களின் 
நிரந்தர வசிப்பிடமாகத் ேதாட்டங்கள் மாறிவ ம் அபாயத் 
ைத ம் நான் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட்ேடயாக ேவண் ம். 
இந்நிைலைமயான  இன் ம் சில காலத்திற்குத் 
ெதாட ேமயானால், வனசீவராசிக க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சு ேதாட்டங்ைளப் ெபா ப்ேபற்  அவற்ைற வனசீவ 
ராசிகளின் சரணாலயங்களாகப் பிரகடனப்ப த் தினா ம் 
அ  ஆச்சாியப்ப ம் ஒ  விடயமாக இ க்கப்ேபாவதில்ைல. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you very much, Sir.  

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் ெகளரவ அ ர 
பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் அண்ைமயில் ப ைள 
மாவட்டத்திற்கு விஜயெமான்ைற ேமற்ெகாண்டார். நான் 
உட்பட மைலயகத் தமிழ் பிரதிநிதிகள் அவேரா  இைணந்  
மீாியப்ெபத்ைத மண்சாிவினால் பாதிப் க்குள்ளானவர் 
க க்கான திய டைமப் த் திட்டத்ைதப் பார்ைவ 
யிட்டேதா , அம்மாவட்டத்தில் தற்ேபா  ஏற்பட் க்கும் 
இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பாக ஒ  நீண்ட 
கலந் ைரயாடைல ம் ேமற்ெகாண்ேடாம். அதில் நல்ல பல 
தீர்மானங்கள் எ க்கப்பட்டதனால், அவற்ைறப் பற்றி இங்கு 
ேபசேவண் ய அவசியமில்ைலெயன நிைனக்கின்ேறன். 
இதற்காக ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

Finally, I just want to mention a word regarding the 
Ministry of National Dialogue. The Leader of the Tamil 
Progressive Alliance, the Hon. Mano Ganesan, is in 
charge of this Ministry and within a short span of time we 
have been able to see a lot of progress in that Ministry. 
With his efficiency and ability I am sure he will face any 
challenge and fulfil the responsibilities shouldered upon 
him.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා.  
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[ගරු   අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 
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[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ කිහිපයක් විවාදයට 

ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මා මුලින්ම නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තිය පුහුණු 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, පළාත් සහ දිස්තික් මට්ටමින් වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතන රාශියක් -සිය ගණනක්- අෙප් රට පුරාම පිහිටුවා තිෙබන 
බව. ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, සමහර දිස්තික්වල 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන හතරක්, පහක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
ෙලස අපි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ගනිමු. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ආසන හතරක් තිෙබනවා. ඒ ආසන හතෙරන් 
තුනකම වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන තිෙබනවා. විවිධ රජයන් 
මඟින්, විවිධ ආණ්ඩු මඟින් අෙප් රෙට් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 
ආරම්භ කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, 
ඒ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන තුළ ෛතමාසික, සය මාසික, වසරක 
සහ වසර ෙදකක ෙලස පුර්ණ කාලීන සහ අර්ධ කාලීන පාඨමාලා 
දිගටම පවත්වා ෙගන යන බව. ඇයි, ෙම් ආයතන තුළ ෙම් 
පාඨමාලා ෙම් විධියට පවත්වා ෙගන යන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙයනවා, ෙම් 
ආයතනවලින් බිහිෙවන විෙශේෂ පාගුණ්යයක් තිෙයන ඒ දරුවන් 
ජාතික සංවර්ධනයට එකතු කර ගන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා. 
අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ, අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය අවසන් වුණු 
වහාම ෙම් තරුණ දුවා දරුවන් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවලට, 
කාර්මික විද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවලා ජාතික අවශ්යතාව සඳහා ෙම් 
පාඨමාලා හදාරා සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ පාඨමාලාවලින් ඒ අය එක 
පැත්තකින් ඒ අදාළ අංශෙය් මූලධර්ම පිළිබඳ දැනුමක් සහ අෙනක් 
පැත්ෙතන් පාෙයෝගික දැනුමක් ලබා ගන්නවා. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා දිගින් දිගටම ඉල්ලනවා, පුහුණුව තිෙබන, 
පාෙයෝගිකව අත් දැකීම් තිෙබන දරුවන් තමයි අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ෙම් නිෂ්පාදන කටයුත්ත කරෙගන යාමට සහ ෙසේවා සැපයීමට 
අදාළව රෙට් සංවර්ධන කියාදාමයට මැදිහත් කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් ඒ වාෙග් අයයි කියන එකයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් 
ආකල්පය. ඒ නිසා ෙම් විධියට ෙම් ආයතන තුළින් වෘත්තීය 
පුහුණුවක් ඇති තරුණ තරුණියන් බිහි කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
නිර්මාණකරණය, ඒ වාෙග්ම ෙසේවා සැපයීම පදනම් කර ෙගන ෙම් 
පාඨමාලා තුළින් ලක්ෂ ගණනක් බිහි ෙවලා ඉන්න දුවා දරුවන් 
අතර, මා විශ්වාස කරනවා, සියයට 50කට වැඩිය ඉන්ෙන් නාගරික 
පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන දුවා දරුවන් බව.  ෙම් පාඨමාලා සම්පූර්ණ 
කරපු තරුණ තරුණියන් 'ෙරෝමයට වහල්ලු ෙගොඩ ගැහුවා වෙග්' 
ෙගොඩ ගහලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාඨමාලා හරහා 
දරුවන්ට ලබා දුන්න ඒ දැනුම, අවෙබෝධය, හැකියාව භාවිතයට 
ෙනොගන්නා නිසා අද ෙම් දරුවන් ෙබෝක්කු අසල, පාලම් අසල, ළිඳ 
ළඟ, රස්තියාදු ගසමින් නිකරුෙණ් කාලය නාසත්ි කර දමනවා. 
හැකියා, දක්ෂතා තිෙබන, යම් පුහුණුවක් තිෙබන, ෙම් තරුණ 
තරුණියන්ෙගන් රෙට් ජාතික සංවර්ධනයට දායකත්වය ලබා 
ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා අවස්ථාව සලසා නැහැ. එය මහා 
ෙඛ්දවාචකයක්.  

ෙම්ක ජාතික මට්ටමින්ම තිෙබන මහා බරපතළ 
ෙඛ්දවාචකයක්. 'තාරුණ්යයට ෙහටක්', අර ෙහටක්, ෙම් ෙහටක්, 
කියලා ආරම්භ කරලා තිබුණු අතීතෙය්,- මම දන්ෙන් නැහැ, ඒවා 

දැනුත් ආරම්භ කරලා තිෙබනවාද කියලා.- ඒ එකකින්වත් ෙම් 
තරුණ තරුණියන්ෙග් හැකියාවට, දක්ෂතාවට තැනක් ලබා දීලා,  
රෙට් ජාතික සංවර්ධනයට ඒ අයට සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව 
සලසා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට, ඒ අය අනාථ කිරීමක් තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙමන්න ෙම් ආයතන 
තුළින් පාඨමාලා සම්පුර්ණ කර එළියට එන තරුණ තරුණියන් 
අෙප් රට තුළ ජාතික සංවර්ධන කියාදාමෙය් ෙකොටස්කරුවන් 
බවට පත් කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් නැත්නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උනන්දුවක්, වුවමනාවක්, 
මැදිහත් වීමක් නැත්නම්, ෙම් දරුවන්ෙග් අවශ්යතාෙවන් අපට 
වැඩක් නැත්නම්,  අඩුම ගණෙන් විෙද්ශ රටවල් සමඟ  කථා 
කරලා, ඒ රෙට් මිනිස්සුන්ට හරි ෙම් දරුවන්ෙග් දක්ෂතා ලබා 
ගන්නට, ඒ දරුවන්ට තැනක් ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරවනවා.    

මම වන ජීවි අමාත්යාංශය පිළිබඳවත්  කථා කරන්නට ඕනෑ. 
තිරසර  සංවර්ධන  හා වනජීවි අමාත්යාංශෙය් ෙත්මා පාඨය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මහරජ, අහෙසේ  
සැරිසරන කුරුල්ලන් හා වන සතුන්ටද ඔබ ෙමන්ම භූමිෙය් ඕනෑම 
තැනක නිදහෙසේ ගමන් කිරීමට සහ ජීවත්වීමට සම අයිතියක් ඇත. 
භූමිය අයත්වන්ෙන් ඔබට ෙමන්ම අන් සැම ජීවිෙයකුටමය. ඔබ 
එහි භාරකරුවා පමණි" යන්නයි.  

ඇත්තටම ෙම්ක යථාර්ථය වුණාට, අඩු ගණෙන් භාවිතෙය් 
ෙමය තිෙබනවාද? නැහැ. පසුගිය වකවානුෙව් සතුන්ට තබා අඩුම 
ගණෙන් ෙදපා සතුන්ටවත් නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්නට, නිදහෙසේ 
තමන්ෙග් කටයුතු කරෙගන යන්නට,  බලපෑමකින් ෙතොරව නිවී 
සැනසිල්ෙල් ජීවත්ෙවන්නට අයිතියක් ලබා දී තිබුණාද කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. දැනුත් යම් පමාණයකට එවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා තමයි. එම නිසා අතීතයට කවුරු කවුරුත් 
ගිෙයෝතින් ෙහොඳයි කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 

ගරු අමාත්යතුමනි, "ෙලෝකෙය් උතුම් රට" වශෙයන් 
විරුදාවලිය ලත් ශී ලංකාව, -අෙප් මාතෘ භූමිය- අද විෙද්ශවලින් 
පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග් සිඟමන් යදින පාරාදිසයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. හරිම කනගාටුදායකයි, හරිම හිරිකිතයි.  

අද උෙද් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
අමාත්යතුමාෙගන් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා වාචික පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නයක් ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ 
අවස් ථාව දකින්න ඇති. ඒ පශ්නයට දීපු උත්තරෙයන් පැහැදිලි 
වනවා, විෙද්ශිකෙයෝ අෙප් රටට සංචාරකෙයෝ විධියට ඇවිල්ලා 
අෙප් රෙට් හිඟා කනවා කියලා. ෙම්ෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ඒ 
කියන්ෙන් ඒ තරම්ම අෙප් රට සංවර්ධන ෙයන් ඉහවහා ගිහිල්ලා 
දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා අෙප් රෙට් සල්ලි ඕනෑ තරම් 
තිෙබනවා; කන්න ෙබොන්න තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවල මිනිස්සුන්ට 
ඒ  ෙමොකුත් නැහැ, ඒක නිසා ෙමෙහේ ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් අෙප් 
රෙට් සල්ලි තිෙබන මිනිස්සුන්ෙගන් හිඟා කාලා ජීවත් වනවා 
කියන එකද? ලජ්ජයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 67ක් තිස්ෙසේ 
ෙදපැත්තට ෙවලා ඉඳලා දැන් එකට එකතු ෙවලා පාලනය ෙගන 
යනවා. අනුන්ට බැලෙමෙහවරකම් කරන විෙද්ශිකෙයෝ ඇවිල්ලා 
ෙම් රෙට් හිඟා කන තත්ත්වයට අද අෙප් රට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. 
ෙකොයි තරම් අපූරුද?   

ෙකොයි තරම් හිරිකිතද?  [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙම්ක ෙහොඳ 
පාරාදීසයක්. සංවර්ධන කියාදාමය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අහන්නත් සන්ෙතෝෂයි. යුෙරෝපෙයන් සුද්ෙදෝ ෙදන්ෙනක් 

ෙමහාට-  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔව්, සුද්ෙදෝ ෙදන්ෙනක් තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය 

අවුරදු 67 තුළ වපුරපු බීජවල අස්වැන්න තමයි අපි ෙම් බුක්ති 
විඳින්ෙන්. දැන් ඒ අස්වැන්න ෙබොල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අහිංසක ෙලස, සුන්දර ජීවතයක් ගත කරන, ෙම් රෙට්, ෙම් 
පරිසරෙය් ජීවත් වන මහා සම්පතක් තමයි සතුන්. ඒ අතෙර් 
පක්ෂීන් ඉන්නවා; වන සතුන් ඉන්නවා; තවත් විවිධ සතුන් 
ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව වටා තිෙබනවා, 
මහා මුහුදක්. ෙකොයි තරම් රමණීය දිවයිනක්ද, ෙම්ක? ස්වාභාවික 
සම්පත්වලින් -වන සම්පතින්, මිනිස් සම්පතින්, සත්ත්ව සම්පතින්- 
අනූන රාජ්යයක්, ෙම්ක.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙලෝකෙය් උතුම්ම රට. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙලෝකෙය් උතුම් රට අද ආසියාෙව්,  ෙලෝකෙය් කඳුළු බින්දුව 

බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කියන ඒ කථාව මම පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මා කථා කරන්ෙන් සත්යය.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කිව්වා, විෙද්ශිකෙයෝ ඇවිල්ලා 

ලංකාෙව් හිඟා කනවා කියලා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම ෙනොෙවයි එෙහම කියන්ෙන්. අද උෙද් වයඹ සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අහපු පශ්නයකට දීපු 
උත්තරයයි මම කිව්ෙව්. අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ එවැනි 
උත්තරයක් ගැන. අඩු ගණෙන් ඒ උත්තරය කල් ඇතිව කියවා 
බලන්න ඕනෑ. රෙට් ආත්ම ගරුත්වය, අභිමානය රකිනවා නම්, ෙම් 
උත්තර කියවලා නිලධාරින්ට කියන්න ඕනෑ, "ෙම් වාෙග් උත්තර 
හදන්න එපා" කියලා. ලජ්ජයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සුන්දර දිවයිෙන් ෙකොයි 
තරම් රමණීය ෙවරළක් තිෙබනවාද; ෙකොයි තරම් රමණීය මුහුදු 
තීරයක් තිෙබනවාද? රමණීය සම්පත් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න ෙම්වා රෙට් සංවර්ධනයට උපෙයෝගි 
කරගන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් එෙසේ ෙනොකළා නම්, අඩුම 
ගණෙන් ඉදිරියට ෙහෝ කල්පනා කර වැඩ කටයුතු කරලා සංචාරක 
ව්යාපාරය දියුණු කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියන ඉල්ලීම අපි 
කරනවා.  

අහිංසක විධියට ජීවත් වන සත්ත්ව ගණයාට හිංසා පීඩා 
ෙනොකරන්න, වෘක්ෂ ලතා වැස්මට හිංසා පීඩා ෙනොකරන්න වග 
බලාගන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැදිහත් වීෙමන් -ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිතවතුන්ෙග්, ළඟින්ම 
ඉන්න ෙගෝල බාලයන්ෙග් මැදිහත් වීෙමන්- සිද්ධ වුණ ෙද් අපි 
දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෝටිපතියන්ෙගන් මිලියන ගණනින් 
මුදල් හදල් ෙගන බලයට පත් වුණා. එෙහම බලයට පත් ෙවලා 
පක්ෂීන්ද ඇතුළු සත්ත්වයන්ට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන වරම් අද 
අහිමි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔක්ෙකෝම දර මිටියක් වාෙග් බැඳලා එක්ෙකෝ සත්ෙවෝද්යානවලට 
දමලා, කූඩුවලට දමලා, national parks වලට දමලා, එෙහම 
නැත්නම් මුහුදට දමලා ඒවාෙය් සිටින සත්ත්ව ගණයා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වාසස්ථානවලට අරෙගන ඇවිත් නිදහෙසේ 
ජීවත් ෙවන්න දමන්න ඕනෑ කියා. ඒක තමයි කරන්න ඕනෑ ෙද්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරයට තිෙබන බරපතළ 
බාධාවක් තමයි අලි-මිනිස් ගැටුම. ගරු ඇමතිතුමා, අලි-මිනිස් 
ගැටුම නිසා- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කකුල් ෙදෙක් අලිද; කකුල් හතෙර් අලිද? 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අලි-මිනිස් ගැටුම, අද ෙද්ශීය ජනතාවට විතරක් ෙනොව, 

විෙද්ශයන්ෙගන් අෙප් රටට එන සංචාරකයන්ටත් බලපානවා. 
සමහර අවස්ථාවලදී විෙද්ශීය සංචාරකෙයෝත් අලින්ෙග් පහර 
දීම්වලට ලක් ෙවනවා ෙන්. සංචාරකයන්ටත් යම් ආකාරෙය් 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. විදුලි 
වැටවල් විතරක් ගහලා ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් විසඳන්න 
බැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තාවකාලිකයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒ නිසා අපි ෙවනත් විකල්පවලට යන්න ඕනෑ. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂ කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. ෙකන්යාව, ටැන්සානියාව ආදි රටවලත් ෙම් රෙට් වාෙග්ම 
මහා සත්ත්ව ගහනයක් සිටිනවා; වෘක්ෂලතා ගහනයක් තිෙබනවා; 
ෙම් රෙට් වාෙග්ම අලි ඇතුන් සිටිනවා. ඒ රටවල අය ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ඒ අලි-මිනිස් ගැටුම වළක්වන්න ඉතාම පාෙයෝගික, 
විද්යාත්මක කමයක් ඒ අය අනුගමනය කරනවා. අලි මංකඩ, අලි 
ඇවිදින මාර්ග ආසන්නෙය් මී මැසි ෙපට්ටි සවි කරලා තිෙබනවා. 
අලියා ස්වභාවෙයන්ම මී මැස්සන්ට සෑෙහන බයයි. අලියා බටු 
ගස්වලට බයයි වාෙග්ම මී මැස්සන්ටත් බයයි.  
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නද, අලියා බය තවත් එකක් ගැන. 

මී මැස්සන්ට විතරක් ෙනොෙවයි. අලියා බයයි- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔබතුමන්ලා වාෙග් අලි ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාත් බයයි මී 

මැස්සන්ට.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
ඔබතුමාත් මී මැස්සන්ට බයයි.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වල්කහ, ෙදහි, කටු උණ පඳුරු, හණ- [බාධා කිරීමක්] තව 

තිෙබනවා. ඔබතුමා එක ෙදයක් කරන්න. ඔබතුමා ගිහිල්ලා 
හම්බන්ෙතොට එයාර්ෙපෝට් එක වෙට්ට එන්ජින් ඔයිල් දාලා,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් ටික ස්ථාපිත කරන්න කියලා මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම්ෙක් පතිඵලය ඉතාමත්ම ඉහළයි ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න 
ඉතාමත් ඵලදායී ෙයෝජනාවක් මම ඔබතුමාට අරෙගන එනවා. 
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් වාඩිෙවන්න ෙකෝ. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න. 

අම්බලන්ෙගොඩ ෙවස් මුහුණු ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, දහඅට සන්නිය තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] දහඅට 
සන්නිය තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අමුක්කු සන්නිය, අභූත සන්නිය, 
භූත සන්නිය, බිහිරි සන්නිය, ෙද්ව සන්නිය, ෙගඩි සන්නිය, ජල 
සන්නිය, නාග සන්නිය, වැදි සන්නිය වෙග් ඒවා. ෙමන්න ෙම් 
සන්නිවලින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් සන්නිවලින් රඟ 
දක්වන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් ෙනොෙවයි, පුරවැසියාට තිෙබන අපල 
සහ උපදව දූරීභූත ෙවන්න තමයි ෙම් සන්නි රඟදක්වන්ෙන්. 
ෙමන්න ෙම් තුළින් මිනිසුන්ෙග් ෙරෝග පීඩා අෙහෝසි ෙවනවාය 
කියන තැනට මිනිස්සු පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ සන්නි නටන විධිය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 

බිංදුෙව් මහත්තයා කියලා පවීණ කලා ශිල්පිෙයක් මට 
හමුවුණා. ඔහු මට කිව්වා, දැන් අලුත්ම මාදිලිෙය් ෙවස් මුහුණු 
කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
පසුගිය වකවානුව පුරාම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
අෙහෝසි කරන්න, ජනතාවට වින කරන්න, ජනතාවෙග් ජීවිත කඩා 
බිඳ දමන්න වැඩ කටයුතු කරපු පාලකෙයෝ ඉන්නවාෙන්. අන්න ඒ 
පාලකෙයෝ කිහිප ෙදෙනකුෙග් මුහුණු ෙවස් මුහුණු විධියට කපලා 
තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙජ්.ආර්. සන්නිය. ඊළඟට මහින්ද 
සන්නිය, ෙගෝඨා සන්නිය, බැසිල් සන්නිය සහ සජින් ද වාස ්
සන්නිය. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අනිත් සන්නිය තමයි ගලප්පත්ති සන්නිය. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

සමහර ෙවලාවට ඒ අයට ගැටලුවක් ෙවන එකක් නැහැ. 
ෙමොකද, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය තිබුණා නම් මම ෙම් කථා කරපු 
ෙවලාෙව්ම ඒ ෙවස් මුහුණු කපපු අය ෙහොයාෙගන ගිහිල්ලා 
අතුරුදහන් කරනවා. දැන් ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ඒක එෙහම ෙවන්න විධියක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
හැබැයි, ඒත් කියන්න බැහැ ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, ඒ පැත්ෙත් 
හිටපු කිහිප ෙදෙනක් දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක ඉන්නවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියාත්මක ෙවයිද කියලා මට 
කියන්න බැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි  කාලෙය්දී විෙද්ශීය සහ ෙද්ශීය 
ජනතාවට ෙමන්න ෙම් සන්නි ටික නටලා ෙපන්නුෙවොත් සංචාරක 
ව්යාපාරයට විශාල ආදායමක් ලබාගන්න පදනමක් හැෙදයි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ සන්නි ටික නටන එක ඔබතුමා ෙමෙහයවන්න ඕනෑ කියලා 

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔබතුමා ෙමන්න ෙම් වැෙඩ් කියාත්මක කෙළොත් ෙම් රෙට් 

ජනතාවෙග්ත්, විෙද්ශිකයන්ෙග්ත් අපල උපදව සියල්ලම දුරුෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට සංචාරක ව්යාපාරෙය්ම තව පැත්තක් 
පිළිබඳව මම කථා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඇමතිතුමාත් එක්ක විවාදයට යන්න 

එපා. මූලාසනයට කථා කළා නම් හරි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ෙලෝක සංචාරක 

ව්යාපාරය දිහා බැලුෙවොත් පැමිණි සංචාරකයින්ෙග් පමාණය 
පංශයට  මිලියන 90යි, ඇෙමරිකාවට මිලියන 80යි, ස්පාඤ්ඤයට 
මිලියන 68යි, චීනයට මිලියන 50යි, ශී ලංකාවට මිලියන 1.5යි. 
[බාධා කිරීමක්] මම කියනතුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අද උෙද් වයඹ 
පළාත නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යවරෙයක් විසින් 
කළ පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් මම කිව්ෙව්. ඔබතුමා අහෙගන 
ඉන්ෙන් නැහැ. 2014දී අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
සංචාරකයින් මිලියන 1.5යි. ඇමතිතුමනි, සංචාරකයින්ෙග් 
පැමිණීම ෙමන්න ෙම් පමාණයට වැටුෙණ් ෙවන ෙමොකවත් නිසා 
ෙනොෙවයි. අෙප් ෙලෝක උරුමයන් තිෙබනවා. අෙප් ෙඵතිහාසික 
උරුමයන් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඒවා ආරක්ෂා 
කරගන්න ඕනෑ. සීගිරිය, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව යන 
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පෙද්ශවල තිෙබන ඓතිහාසික ස්ථාන, අෙප් පුරාණ නටබුන්, සඳ 
කඩ පහන වාෙග් විශිෂ්ට නිර්මාණ, ගාලු ෙකොටු පවුර, උණු වතුර 
ළිං, තිකුණාමලෙය් ෙකෝෙන්ෂ්වරම් ෙකෝවිල සහ ඒ අසල තිෙබන 
මුහුදු ආවාටය වැනි ෙද්වල් අ ෙප් රෙට් ජාතික උරුමයන්. අෙප් ඒ 
ජාතික උරුම විනාශ කෙළොත් අපට සංචාරක ව්යාපාරය පිළිබඳව 
හිතන්නවත් බැරි ෙව්වි. අෙප් ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරෙගන 
යන සංචාරක ව්යාපාරයක් තමයි අපට ගැළෙපන්ෙන්; වටින්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එෙහම කිව්ෙව් ෙමොකද 
දන්නවාද? පසුගිය දිනවල ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
ෙකොග්ගල බීච් ෙහෝටලෙය් රැස්වීමක් පැවැත්වුණා. රූමස්සල 
කන්ෙද් ෙහෝටල් ඇති කරලා, ඒ ෙහෝටල් සංචාරකයන්ට 
පරිහරණය කරන්න දීලා, ඒෙකන් ආදායම් උපයා ගන්න කියා 
එහිදී අෙප් නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, 
චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමාත් කියා තිබුණා. ඒවා කරන්න ඕනෑ 
විද්යාත්මකව ඒ පරිසරය ගැන අධ්යයනය කරලායි. එෙහම 
ෙනොකර, අෙප් උරුමයන් විනාශ කරලා කරන සංචාරක 
කර්මාන්තය ඵලදායක වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.  

ඊළඟට, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට අදාළ කාරණා 
කීපයක්  මා කියන්නම්. 2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වැනි දා තමයි 
ශී ලංකාද්වීපෙය් ෙමෙතක් ඇති වුණු දරුණුම ෙඛ්දවාචකය වූ 
සුනාමි ව්යසනය -මහ මුහුද ෙගොඩ ගැලීම්- ඇති වුෙණ්. ෙම් 
ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවලා පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ජාති ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව අෙප් රෙට් ජනතාව දහස් ගණනක් මිය පරෙලොව ගියා. ෙම් 
විපත නිසා අෙප් ආර්ථිකයට බරපතළ විධිෙය් හානි ඇති වුණා. 
ෙද්පළ විනාශ වුණා. එදා ෙම් ෙඛ්දවාචකය ඇස ගැසුණු, කන 
වැකුණු හැම ෙකෙනක්මත්, ෙලෝකවාසී ජනතාවත් අපට දව්යමය 
වශෙයන් සහ මූල්යමය වශෙයන් -ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන්, බිලියන 
ගණන්-ආධාර ලබා දුන්නා;  ආධාර එව්වා. නමුත්, ෙමොකද වුෙණ්? 
හරි යාන්තණයකට සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් මුදල් ඒ අවතැන් වුණු 
ජනතාව සුවපත් කරන්න ෙයොදවන්න අපට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් ව්යසනයට  ෙවරළබඩ දිස්තික්ක සියල්ලම මුහුණ 
දුන්නා. උතුර, නැ ෙඟනහිර,  බටහිර, දකුණ ඒ වාෙග්ම වයඹ කියන 
පළාත්වල තමයි ෙම් මහා ෙඛ්දවාචකයට මුහුණ දුන්න ජනතාව 
හිටිෙය්. රාජ්ය සහ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලින් ලැබුණු  මුදල් 
සහ ඒ ලැබුණු දව්යමය ආධාරත් සම්බන්ධ කරෙගන අවතැන් වුණු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් විශාල නිවාස ෙයෝජනා කම  ඇති 
කළා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මිලියන 800කට ෙමොකද වුෙණ්? ඒකත් ඔබතුමා කියන්න.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම කියන්නම්.  

ඒ ජනතාවට නිවාස ලබාදීෙම් අරමුණින් නිවාස ෙයෝජනා කම 
ඇති කළා. ඒවාට යටිතල පහසුකම් යම් පමාණයකට ලබා දුන්නා. 
ෙගවල් ලබාදුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මා දැන් කියන්නම්. ඒ 
කියාදාමය ඉතාම හිරිකිතයි; ඉතාම කනගාටුදායකයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මදක් නිශ්ශබ්ද වන්න.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා මුලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම අසාධාරණ 

ආකාරෙයන් තමයි ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්.  මම ෙම් ෙවලාෙව් 
අසූචි වළවල් අවුස්සන්න කැමැති නැහැ. ඒ තරම්ම ෙම්වා 
හිරිකිතයි. විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය තුළ සිදුවුණු 
ෙද්වල් දිහා බැලුවාම හරිම ෛවරයක් ඇති වන්ෙන්.  පාෙද්ශීය 
සභා මන්තීවරුන්ට, තමන්ෙග් ෙහංචයියලාට, සුනාමියක් 
කවදාවත් දැකපු නැති පුද්ගලයන්ට ඒ නිවාස ෙබදා හදා දුන්නා. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාව මත, ඉතාම අසාධාරණ අයුරින් 
ඔවුන් ෙම් ෙද්වල් කළා. තමන් සදාකාලිකව බලෙය් ඉන්නවා 
කියා හිතාෙගන තමයි ඔවුන් ෙම් වැඩ කටයුතු කෙළේ. උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වලත් ෙම්වා යම් පමාණයකට ෙම් 
ආකාරෙයන් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසායි, ''ෙම්වා පචාරය කරන්න 
ගියාම ගඳ ගහනවා'' කියලා මම කිව්ෙව්. සමහර මහත්වරු 
අප්ෙපොච්චිලාෙග් ගිණුම්වලට සල්ලි දමා ගත්තා. විලි ලජ්ජයි, විලි 
ලජ්ජයි. ෙමන්න ෙම් මිනිස්සු කවුරු කවුරුත් ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කළා ෙන්. එෙහම කරලා ඉවර ෙවලා ඒ අය අත ෙසෝදා ගත්තා; 
අත පය ෙසෝදා ෙගන පැත්තකට ෙවලා ඉන්නවා. නමුත්, වසර 
11ක් තිස්ෙසේ ෙම් මිනිස්සු පුදුමාකාර දුක් ෙව්දනාවන්වලට, 
අපහසුතාවන්වලට ලක් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් සෑම ෙගයක්ම අද 
සුනාමියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිවරුනි. ෙම් 
නිසා දැන් පශ්න රාශියක් පැන නැඟිලා තිෙබන බව මා කියන්න 
ඕනෑ. එක පශ්නයක් තමයි ෙම් නිවාස ඉතාමත්ම අනාරක්ෂිත වීම. 
ඒ වාෙග්ම පමිතිෙයන් ෙතොරයි. ඒ නිසා ෙබොෙහොමයක් නිවාස අද 
මිනිස් වාසයට සුදුසු නැති, ගැටලුකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අදාළ අමාත්යවරයාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමාෙලෝචනයක් කරලා, 
ෙම්වා යථාවත් කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම යටිතල පහසුකම් 
සඳහා ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් එදා සල්ලි තිබුණා. ඒවා තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික පතිරූප ෙගොඩ නඟා ගන්න, සත පහකට වැඩක් නැති 
ෙද්වල්වලට තමයි වියදම් කෙළේ. පමාණවත් ආකාරෙයන් ෙම් 
යටිතල පහසුකම් ලබා ෙනොදුන් නිසා, පාරවල්, විදුලිය, ජලය ලබා 
ෙනොදුන් නිසා අද ඒ මිනිසුන්ට ෙම් පහසුකම් සුනාමියක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අයිතිය තහවුරු 
ෙනොවීම බරපතළ පශ්නයක්. වසර 11ක් ගත වුණත් තවම ෙම්වාට 
ඔප්පු ලබා දී නැහැ. ඒ අයෙග් පදිංචිය ෙවනස් වුණු නිසා ෙම් ඔප්පු 
ෙනොදීෙමන් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන, ආසනෙය් තිෙබන පාසල්වලට ෙම් පුද්ගලයන්ෙග් 
දරුවන් ඇතුළත් කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. විදුහල්පතිවරු 
පශ්න නඟනවා, අධ්යාපන බලධාරින් පශ්න නඟනවා. ඒ නිසා ෙම් 
මිනිසුන්ට අද මානව හිමිකම් නඩුවලට යන්න ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙම් මිනිසුන් අද කබෙලන් ලිපට වැටිලායි ඉන්ෙන්. ''ගෙහන් 
වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා'' වැනි තත්ත්වයට ඒ මිනිසුන් පත් 
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ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  පදිංචිය ෙවනස් වුණු නිසා 
තවමත් ෙම් අයෙග් ඡන්ද අයිතිය හදලා නැහැ. ෙම්ක බරපතළ 
විධිෙය් ගැටලුවක්. ඒ වාෙග්ම, මම කියන්න ඕනෑ ෙම් පශ්නය -
[බාධා කිරීමක්] ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ෙම් පශ්නය හම්බන්ෙතොට විතරක් ෙනොෙවයි, සුනාමිය 
බලපෑ, ඒ සුනාමි ව්යසනයට ෙගොදුරු වුණු සෑම ජන 
ෙකොට්ඨාසයකටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මා දැක්කා උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පශ්න කළා. මා ළඟ තිෙබනවා ඒ- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 ෙහොඳයි. ඒ නිසා දැන් ඒ පෙද්ශවලත් මිනිසුන් ෙම් බරපතළ 

ගැටලුවට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අද ඒ මිනිසුන්ට ඒ සුනාමිය තවත් 
සුනාමියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා මැදිහත් ෙවලා, කල්පනා 
කරලා, ඵලදායී කියා මාර්ග ගන්න කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, හල්දුම්මුල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත්, මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් නාය 
යාෙමන් වුණු විනාශය තවමත් යථාවත් කරලා නැහැ. ඒ අහිංසක 
දවිඩ මිනිසුන්ෙග් පවුල් අදත් අනාථ ෙවලා ඉන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කිව්ෙව් මාසෙයන්, ෙදෙකන්, අවුරුද්ෙදන් 
ෙම් ෙගවල් ටික හදා ෙදනවා කියලායි. නමුත් තවමත් ඒ මිනිසුන්ට 
ඒ කටයුතු හරියට සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා, ඔබතුමන්ලා 
මැදිහත් ෙවලා ෙමන්න ෙම් කටයුතු අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. එදා අපි 
අමාත්යාංශවලින් ඉවත් වුණු ෙමොෙහොෙත්, අපි ආණ්ඩුෙවන් 
බැහැලා ගිය ෙමොෙහොෙත්, තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙය් මඩ ගැසීම් කළා. ඒ හිටපු ඇමතිවරුත් ෙමතැන 
ඉන්නවා. එදා සුනාමිය ආපු ෙමොෙහොෙත් එවකට තිබුණු ආණ්ඩුව, 
විෙශේෂෙයන්ම චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරිය සුනාමි 
ඒකාබද්ධ යාන්තණයක් හදලා, සහන මණ්ඩලයක් හදලා, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල සුනාමිෙයන් අනාථ වුණු මිනිසුන්ට ෙගවල් 
හදලා ෙදන්න එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් අතට රුපියල් ෙකෝටි 
විසිදහසක් ෙදන්න හැදුවා. ''ෙම් අපරාධය කරන්න එපා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක කවුරුත් දන්නවා; 
ෙබදුම්වාදී, ජාතිවාදී  සංවිධානයක්'' කියලා එදා අපි කිව්වා. 

එදා එල්ටීටීඊ සංවි ධානයට ෙම් සල්ලි දීලා, ඒ අය අඩුම ගාෙන් 
මිග් යානා ෙදකක් ෙගන ආවා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක මතක තබා ගන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කවදාවත් ඒ සල්ලිවලින් අවතැන් වූ ජනතාවට ෙගවල් ෙදොරවල් 
හදලා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සල්ලිවලින් අවි ආයුධ අරෙගන ඇවිල්ලා 
මුළු රටම තත්පරයකින්, ෙදකකින් විනාශ කරනවා. ෙමන්න ෙම් 
අපරාධය වළක්වන්න තමයි අපි එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියට කිව්ෙව්, "ෙම් අපරාධය කරන්න එපා. 
කෙළෝතින් අපි අනිවාර්යෙයන්ම ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවනවා. 
ඇමතිකම්වලින් ඉල්ලා අස් වනවා" කියලා. ෙමොකද, 2004දී        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ෙපොදු ෙපරමුෙණ්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අහිංසක ජනතාව පතාක ෙයෝධයන් දණ බිම ගස්සලා, 
අපට මනාප ලබා දීලා, අපව ඉහළින් ඔසවා තැබුෙව් ෙද්ශීය 

විෙද්ශීය වශෙයන් ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් යම් ෙකෙනක් 
කප්පාදු කරන ෙමොෙහොතක, "ඒ ෙවනුෙවන් උඹලා ෙපනී 
හිටපල්ලා. උඹලා අපව පාවා ෙදන්න එපා. අපව මහ මඟට ඇදලා 
දාන්න එපා. එෙහම අවස්ථාවක් උදා වුෙණොත් උඹලා ඔය 
තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්ෙවලා, අපි ෙවනුෙවන් කැප ෙවයල්ලා" 
කියලායි. එ ෙහම තමයි ඒ මිනිස්සු එදා අපට කිව්ෙව්. අන්න ඒ 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න තමයි අපි එදා ඉවත් ෙවලා ගිෙය් කියන 
එක මතක තබා ගන්න. එදා එතැන හිටපු ෙබොෙහෝ අය අත  
එෙසව්වා, සුනාමි සහන මණ්ඩල ඒකාබද්ධ යාන්තණෙයන් 
රුපියල් ෙකෝටි 20,000ක් ලබා ෙදන්න. එදා මැති ඇමතිවරු 
කිව්වා,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙවන් කළ කාලය අවසන්. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ කියලා මම කථාව 

අවසන් කරන්නම්. 

එදා මැති ඇමතිවරු කිව්වා, "අපට ආණ්ඩු බලය නැති වුණත් 
අපි සුනාමි සහන මණ්ඩලෙයන් එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි ෙදනවා" 
කියලා. ඒ සල්ලි දුන්නා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා අද නැහැ; අපිත් 
නැහැ; කවුරුවත් නැහැ. ඒ  වාෙග් මහා පරිත්යාගයක් තමයි අපි 
කෙළේ. අපි එදා කළ පරිත්යාගය ෙමොකක්ද කියලා අදවත් ෙත්රුම් 
ගන්න. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා 
ආවර්ජනය කරලා ෙත්රුම් ගන්න කියලා. අපට මඩ ගහනවා නම් 
ඒ ගහන මඩ තමුන්නාන්ෙසේලාට ආපස්සට වදිනවා කියලා 
ෙත්රුම් ගන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
 

[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අෙප් නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා කියපු ෙද්වල් ෙත්රුෙණ් නැහැ. සන්නි ගැන නම් මට 
ෙත්රුණා. අලුතින් ඇති කරන සන්නි ගැන නම් මට කිසි ෙදයක් 
ෙත්රුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙබර පද, තාල, ගායන විලාශ අලුෙතන් 
හදන්න ෙවනවා. ඒකට ඔය කියන මනුස්සයාම  ෙයොදා ගත්ෙතොත් 
ෙවස්මුහුණ විතරක් කපලා මදි කියලා මම ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ෙදවනුව මම කියන්න කැමැතියි, එතුමන්ලා අපි ඔක්ෙකෝම 
එක ආණ්ඩුවක හිටියා කියන කාරණය. ඒ කාලෙය් එතුමන්ලා අපි 
ෙබොෙහොම වැදගත් තීන්දු ගත්තා. හැබැයි, ඒ ෙවලාෙව් සුනාමි 
සහන මණ්ඩලය කියන එක ෙයෝජනාවක් විතරයි. සුනාමි සහන 
මණ්ඩලය කියාත්මක කරන්න අවස්ථාවක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙකෝටි 20,000ක්ද ෙකොෙහේද ෙදන්න හැදුවා කියන එකත් මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මම දන්නා එකම ෙද් තමයි එදායින් පස්ෙසේ 
ඇති වුණු අලුත් ආණ්ඩුව එල්ටීටීඊ සංවිධානය පරාජය කරනු 
ලැබුවා කියන එක. ඒ නිසා යම් ෙකෙනක් එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
ශක්තිමත් කරන්න එදා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා නම්, ඒක සිදු 
වුෙණත් නැහැ. අද එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඉතිහාසයට එක් වුණු 
මාතෘකාවක් විතරයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද අපි කථා කරන්ෙන් තස්තවාදය ගැන ෙනොෙවයි. ජාතික 
ඒකාබද්ධතාව ගැන. අපි ෙකොෙහොමද ජාතීන් අතර එකමුතුකම 
ඇති කරන්ෙන්, අපි ෙකොෙහොමද ජාතීන් අතර සම්බන්ධීකරණය 
ඇති කරන්ෙන්, අපි ෙකොෙහොමද ඒ අයෙග් භාෂාවට තැන 
ෙදන්ෙන්, ඒ අයට විවිධ රැකියා කරන්න අවස්ථාව උදා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි මීට වසර 10කට, 15කට කලින් තිබුණු තත්ත්වය එක්ක 
අද සංසන්දනය කිරීම මම හිතන හැටියට ඒ තරම්ම සාර්ථක නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු හදන්න උදවු කරනවා; ඊට පස්ෙසේ ඒ 
ආණ්ඩුවත් එක්ක බැණ අඬ ගහ ගන්නවා. ඒක තමයි මම අවුරුදු 
15ක් තිස්ෙසේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන දන්නා එකම ෙද්. 
ඒකට ෙහේතු ෙමොකවත්ම මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මට ඊට වඩා 
ෙදයක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මෙග් දැනුම නිසා 
ෙවන්න ඇති. මම දන්නා එකම ෙද්, ආණ්ඩුව හදන්න උදවු 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ, රණ්ඩු ෙවනවා; විෙව්චනය කරනවා. ඒ 
හැරුණාම මම ෙවන ෙදයක් දකින්ෙන් නැහැ. ඒ මෙග් මතය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය බිහි වුෙණ් සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ. සුනාමිය අපට විශාල 
ව්යසනයක් ඇති කළ ෙදයක්. ඇත්තටම අෙප් ඉතිහාසෙය් 
කැලණිතිස්ස රජ්ජුරුවන්ෙග් කථාව   මිථ්යාවක් කියලායි අපි 
හිතුෙව්. නමුත් සුනාමියත් එක්ක  අපට ෙත්රුණා, මුහුද ෙගොඩ 
ගැලීම වාෙග්ම කාලගුණ තත්ත්ව පිළිබඳවත් පශ්නය නිර්මාණය 
ෙවනවා කියලා.  

සුනාමි ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ ඇති කළ ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් මූලික වගකීම වන්ෙන්, ආපදාවට පත් වුණු අයට 
සහන ලබා දීම, ආපදා  හඳුනා ගැනීම සහ ආපදා  ඇති වීම 
වැළැක්වීමට කියා කිරීමයි. ෙමන්න ෙම් ටික තමයි අද අෙප් 
අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන පධාන කාර්යය.  

අද අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම ෙගෝලීය 
උණුසුම ගැන කථා කරනවා. ෙගෝලීය උණුසුම ඇති ෙවන්න 
පධාන ෙහේතුව තමයි, ෙලෝකෙය් කාර්මික රටවල් සහ අපි ඇතුළු 
සියලු රටවල ශිෂ්ට පරම්පරාව  විසින් ෙලෝක ෙගෝලයට මුදා හරින 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව. ෙම් උණුසුම් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් 
වායුව ෙලෝක ෙගෝලෙය් තැන්පත් වීෙමන්, ෙලෝක ෙගෝලය 
සම්පූර්ණෙයන්ම හිර කරනවා. ඒ නිසා ෙගෝලීය උණුසුම වැඩි 
ෙවනවා. ෙම් ෙගෝලීය උණුසුම වැඩි වීම සහ  කාලගුණ විපර්යාස 
ඇති වීම වළක්වන්න විවිධාකාර එකමුතු  හැදිලා තිෙබන බව මම 
කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා. නමුත් කවදාවත් ෙලෝකෙය් 
සියලුම රටවලට ෙම් සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවකට එන්න බැරි 
වුණා. චීනය, ඉන්දියාව, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වාෙග් 
ෙලෝකෙය් පධාන රටවල් අද පරිසරයට හානිදායක කාරණා විශාල 
වශෙයන් කරනවා. ඒ හානිදායක කාරණා නිසා පශ්න ඇති 
කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන දූපත් සමූහයට.  ඒ මඟින් පැසිපික් 
සාගරය, ඉන්දියානු සාගරය ඇතුළු  අත්ලාන්තික් සාගරෙය් තිෙබන 
මාලදිවයින, ශී ලංකාව, ෙසොලමන් දූපත් වාෙග්  කුඩා දූපත්වලට  
බරපතළ පශ්නයක් ඇති කරනවා.  

අෙප් රෙට් වුණත් පසුගිය කාලෙය් විශාල වැසි, නියඟ ඇති 
ෙවනවා අපි දැක්කා. වැසි වැෙටනෙකොටත් ඇත්තටම දැන් ෙවන දා 
වාෙග් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන 
පමාණයකින් අනිවාර්ෙයන්ම යම්කිසි නිශ්චිත ස්ථානවලට වැස්ස 
පතිත ෙවනවා. ඒ නිසා වැසි වැ ටුෙණොත් නාය යෑමට ඉඩකඩ 
තිෙබන දිස්තික්ක 11ක් අපි දැන් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම බදුල්ල, නුවරඑළිය, නුවර වාෙග් දිස්තික්ක විශාල 
වශෙයන් නාය යෑමට ඉඩකඩ තිෙබන පෙද්ශ වශෙයන් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට තනියම ෙම් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න බැහැ. ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට තනියම වැඩ කරන්න කියලා කවුරු හරි කිව්ෙවොත් 
ඇත්තටම ඒ කටයුත්ත අෙප් අමාත්යාංශයට තනියම කරන්න 
බැහැ. අෙප් අමාත්යාංශය අනිකුත් අමාත්යාංශත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ අනිකුත් අමාත්යාංශ සම්බන්ධ වීම මත තමයි 
අපට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අපි හුඟක් කාරණ 
දිහා බැලුවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දැනටමත් හඳුනාෙගන තිෙබනවා, බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්  නිවාස 5,000ක් විතර ආපදාවට ලක් ෙවයි කියලා. 
දැන් ෙම් පවුල් 5,000 පදිංචි කරවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ දිස්තික්කය 
තුළ ඒ ජනතාව පදිංචි කරන්න පුළුවන් ස්ථාන අපට නැහැ. ඒ නිසා  
අෙප් අමාත්යාංශෙය්  සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස වන්ෙන් ෙම් 
හුෙදකලා ගම්මාන ෙවනුවට නිශ්චිත ස්ථානයක්  ෙතෝරාෙගන,  
එක්තරා විධියක කුඩා නගර කමයක් නිර්මාණය කරලා, ඒ මඟින් 
ෙම් ජනතාවට වඩා සුරක්ෂිතතාවක් ඇති කිරීමයි. අෙප් ර ෙට් ජීවත් 
වන සෑම ජනතාවටම පීතිෙයන්, බෙයන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්න 
අවශ්ය ඉඩකඩ ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අපට වගකීමක් පැවරිලා 
තිෙබනවා.  

ෙලෝකය පුරාම ව්යසන ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
ඉතිහාසය ගත් විට අපට ඉතාම ළඟින් තිෙබන ව්යසනය තමයි, 
විසූවියස් කන්ද විදාරණය ෙවලා, ඊට යාබදව තිබුණු නගර කීපයක් 
සම්පූර්ණෙයන්ම යට වීම. විසිවැනි ශත වර්ෂෙය් තමයි ඒක ෙහොයා 
ගත්ෙත්. කන්ද මුදුෙන් හිටියත්, කන්ද පාමුල හිටියත්, ෙවන 
තැන්වල හිටියත් අෙප් රෙට් ඉන්න සියලුම ජනතාවට අවශ්ය 
කරන පිරිසිදු ජලය, ෙහොඳ වාසස්ථාන සහ ඒ අයට බයක් නැතිව 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම අෙප් වගකීමක් 
ෙවනවා.  

අෙප් ෙමොෙහොමඩ් නවාවි මන්තීතුමා ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම කල්පිටිය වාෙග් පෙද්ශයක 
එෙහම ෙලොකු ගංවතුරක් මීට කලින් ඇතිෙවලා නැහැ. නමුත් 
පසුගිය කාලෙය්  ඒ පෙද්ශයට විශාල වශෙයන් වතුර ගලලා, 
basin එකක වාෙග් වතුර හිර වුණා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා අපට ඒ 
පශ්නය කියපු නිසා අපි අෙප් නිලධාරින් ඒ කටයුත්තට මැදිහත් 
ෙවන්න ෙයෙදව්වා. ආපදාවක් ඇති වුණාම ඒ ආපදා 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී තවමත් අෙප් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් තිෙබන චකෙල්ඛ. සමහර ෙවලාවට 
චකෙල්ඛ හදලා තිෙබන්ෙන් ආපදාවක් ඇති වුණාම උදව් කරන්න 
විතරයි. නමුත් ආපදාවක්  ඇති වීමට ෙපර පුද්ගලයන් ඒ 
ස්ථානවලින් ඉවත් කිරීෙම්දී, ඒ අයට උදව් කරන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් සඳහා ෙම් චකෙල්ඛ ෙවනස් කරන්න ඕනෑ  කියලා අපි 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් තිෙබන සෑම 
ස්ථානයකම අලුතින් යම්කිසි ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා නම් ෙහෝ 
ෙවනත් ෙදයක් කරනවා නම්, ඒ ඉදි කිරීමට අෙප් ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණායතනෙය් සහතිකයක් ලබා ගන්න ඕනෑය කියලා 
නීතියක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි තවදුරටත් විශ්වාස 
කරන ෙදයක් තමයි අෙප් කෘෂිකාර්මික බිම් සියල්ලම නිවාස 
ඉදිකිරීම සඳහා යට කරන්න බැහැයි කියන එක. ඒ ඉඩම් යට 
කිරීම අනාගතෙය් අපට විශාල පශ්නයක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා 
හුදකලා නිවාස ෙවනුවට  එක් ස්ථානයක ඇති කරන ගම්මාන 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා අෙප් රජයට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව බලන විට ආපදා 
කළමනාකරණෙය්දී විවිධාකාර අංශවලට, පැතිවලට ගිහිල්ලා අෙප් 
රෙට් තිෙබන තත්ත්වය  අපි අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙගෝලීය උණුසුම මීටත් වඩා වැඩි ෙවලා අඩු ගණෙන් තව මීටර් 
ෙදකක් මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළට ගිෙයොත්, ෙකොළඹ නගරෙය් 
සමහර පෙද්ශ ඇතුළුව  අෙප් රෙට් මුහුදට මායිම් වන පෙද්ශ 
ගණනාවක් සම්පූර්ණෙයන්ම ජලෙයන් යට වීෙම් අවදානමක් 
තිෙබනවා. අපි ඒ අවදානම අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ.   ෙලෝකය 
පුරාම තිෙබන ෙම් මහා ව්යසනෙයන් අපි වාෙග් කුඩා රටවලට 
පශ්නයක් ඇති වනවා නම්, ඒ පශ්න කලින් හඳුනා ෙගන ඒවාට 
අවශ්ය කරන පිළියම් ෙයොදා ගැනීම සඳහා වන යාන්තණය 
ෙව්ගවත් කරන්න ඕනෑ.  

ෙද්ශපාලනෙය්දී හුඟක් තිෙබන්ෙන් ඡන්දදායකයා සතුටු 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක්. ෙද්ශපාලනය හුෙදක් ඡන්දදායකයා සතුටු 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් මිස, යම්  පශ්නයක් ෙදස  දිගුකාලීන 
වශෙයන් බැලීමට සැලකිලිමත් වන්ෙන් නැති ෙදයක්. ඒක අපට 
තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක්. අෙප් වාෙග් රටක පශ්නවලට දිගුකාලීන 
විසඳුම් ෙසොයා යෑෙම්දී පාරම්පරික එෙහම නැත්නම් අපට හුරු 
පුරුදු අංශවලින් ඉවත් ෙවලා, ඊට වඩා නවීන ෙවනස්කම් අෙප් 
සමාජය තුළ ඇති කරන්න ඕනෑය කියන  කාරණය ගැන අපි අෙප් 
ඡන්දදායකයාත් දැනුවත් කරන්න අවශ්යයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුනාමි එන ෙතක් සුනාමි ගැන 
අපි කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි දැනට සුනාමි 
අනතුරු ඇඟවීෙම් කුළුණු 77ක් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීන යන්ෙතෝපකරණ 
සහිත ආයතනයක් බවට පත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ෙයෝජනා දැනටමත්  කැබිනට් 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිෙබනවා. ඒවා අපට අවශ්යයි. මම 
හිතන විධියට  සියලුම ෙද්වලට කලින් කාලගුණ                    
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීන ෙතොරතුරු ලබා ගන්නා ශක්තිමත් 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපි කළ යුතු 
පථම කාර්යය.  අපි දැන් ඒ කාරණාව හඳුනා ෙගන වැඩ කරෙගන 
තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑෙම් 
අවදානම අවම කිරීම සඳහා අපට භාණ්ඩාගාරෙයන් වාර්ෂිකව 
මූල්ය පතිපාදන ලැෙබන බව. අපට ලැෙබන මුදල් පමාණය 
පමාණවත් නැහැයි කියලා අපි කිව්ෙවොත්, ඒක ඇත්ත. නමුත් 
තිෙබන මුදල් පමාණය පුළුවන් තරම් දුරට කළමනාකරණය කිරීම 
තමයි අෙප් වගකීම වන්ෙන්. ඒ අනුව ෙතෝරා ගත් ව්යාපෘති 
කිහිපයක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ ව්යාපෘතිවලට මාතෙල් පුංචි 
රත්ෙතොට ව්යාපාරය, ගම්පහ පැෂන්වත්ත අවදානම් බෑවුම් 
ස්ථායීකරණ ව්යාපෘතිය, ගැරඬිඇල්ල ව්යාපෘතිය, දියතලාව 
ව්යාපෘතිය ඇතුළත්  ෙවනවා. ඒ ව්යාපෘති ඉතා ෙහොඳින් කරන්න 
තමයි අපි දැන් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘති 
ෙවනුෙවන් අපි ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණායතනෙය් රසායනාගාර 
පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්ය කරන වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඒක අත්යවශ්ය ෙදයක්. ඒ අනුව නාය යෑම අවම 
කිරීම සඳහා වන ව්යාපෘතියත් අපි කරෙගන යනවා. ෙමොකද, නාය 
යෑෙම් අවදානම තිෙබනවා කියලා කිව්වත්, සමහර පුද්ගලයන් ඒ 
තැන්වලින් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 
මීරියබැද්ද. නාය යෑෙම් අවදානමට  තිෙබනවා කියලා තුන් 
වතාවක් ඒ අයට අනතුරු අඟවා තිෙබනවා. නමුත් ඒ අය ඉවත් 
ෙවන්න කැමති වුෙණ් නැහැ. ඒ නාය යෑම නිසා විශාල පිරිසකට 
ජීවිත අහිමි වුණා. කුඩා දරුවන්ට තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් නැතිව 
ගියා. ඒ ෙඛ්දවාචකය ෙවනුෙවන්  ආණ්ඩුවක් විසින් කරන්න 
තිබුණු එකම ෙද් තමයි ඒ අය අලුත් තැනක පදිංචි කරවීම. ඒ සඳහා 

අපට මුදල් ලැබුණා. මුදල් ලැබුණත් ඒක ෙක රුෙණ් නැහැ.  අෙප් 
ෙම් ඇමතිතුමන්ලා, විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
පතිසංධාන ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ පෙද්ශෙය් අෙනකුත් 
ඇමතිතුමන්ලා අපට ඒ ගැන කරුණු කිව්වා.  

අපි දැන්  ශීඝෙයන් ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. ජනවාරි වන 
විට නිවාස 45ක් විතර අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ මාසය ෙදක 
ඇතුළත ඉතිරි ටිකත් අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා.   අපි ෙම් සඳහා සෑම ෙකනකුෙග්ම සහෙයෝගය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ආපදා කළමනාකරණය කියන්ෙන් 
ආපදාවක් පැමිණි පසු කියාත්මක වීම විතරක් ෙනොෙවයි. 
ආපදාවකට ෙපරත් අවශ්ය කටයුතු කරන ආයතනයක්  හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහාය අපට - 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ආපදා කළමනාකරණ ඒකක සෑම දිස්තික් ෙල්කම් 

කාර්යාලකම තිෙබනවා. නමුත් ගරු අමාත්යතුමනි, ඒවාෙය් 
පහසුකම් ඉතාම අවම මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. පධාන 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. එක ඩබල් කැබ් රථයක් තිෙයනවා. 
හැබැයි, කිසිම ගිනි නිවන රථයක් ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වල් නැහැ. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කියන කාරණය සම්පූර්ණ 

ඇත්ත. අෙප්  පාෙද්ශීය කාර්යාලවලට පහසුකම් නැහැ.  ඒ නිසා 
එම පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා අපි 
දැනටම ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.   සෑම දිස්තික් කාර්යාලයක් 
සඳහාම  අවශ්ය කරන මූලික උපකරණ කට්ටල්,  රථවාහන, 
බැෙකෝ යන්ත ආදී ෙම් සියල්ල සම්බන්ධ වන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒ ෙවනුෙවන් දැනටම 
අපි චීන රජෙය් ආධාර කමයක් ගැන සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා.  
ඒක සාර්ථක වුෙණොත් අපට පැහැදිලි ෙලස ෙම් කාර්ය කරන්න 
පුළුවන්.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එම්.අයි.එම්. මන්සූර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 7ක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 4.59] 

 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, விேசட 
ெதாிகு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ஒன்ப  அைமச்சுக க் 
கான நிதிெயா க்கீ  ெதாடர்பான வர  ெசல த்திட்டக் 
கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த 
ஒன்ப  அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பி ம் க த் க்கள் ெசால்ல 
ேவண் மாயி ம் எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் ேபாதா . 
அேதேநரம் குறித்த அைமச்சர்கள் அைனவ ம் சிேரஷ்ட - 

த்த அரசியல்வாதிகள் என்பதால் அதிகம் க த் ச் ெசால்ல 
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ேவண் ய அவசியமில்ைல என உணர்கின்ேறன். இ ந்த 
ேபாதி ம் தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பில் மிக க்கியமான சில 
க த் க்கைளச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியமி க்கின்ற .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தத் 
திைணக்களத்தின் ஒப் த க்காக அ ப்பப்ப கின்ற 
விடயங்கள் பற்றிய க தங்கள் மற் ம் பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் 
பற்றிய பிேரரைணகள் என்பன ஆராயப்பட்  அவ்வப்ேபா  
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்ப கின்ற வழக்கம் இ ந்  
வந்தேபாதி ம் அண்ைமக்காலமாக நிைறய விடயங்கள் 
கிடப்பில் உள்ளதாகப் பல்ேவ  தரப் க்களி ந் ம் 
சாதாரணமாகேவ ைறப்பா கள் கிைடக்கின்றன. அதாவ , 
இந்தத் திைணக்களத்தின் வக்  சைப ஆகக்கூ தலாக 
மாதத் க்கு ன்  தடைவகள் கூ வ  வழக்கமாகும். 
ஆனால், இப்ெபா  ஆராயப்பட ேவண் ய விடயங்கள் 
தாராளமாக இ ந்தேபாதி ம் அதன் தைலவ க்கு ேநரம் 
ேபாதாைமயால் குறித்த கூட்டங்கள் நைடெப வதில்ைல. 
அதாவ  வழைமக்கு மாற்றமாகக் குைறந்த  ஒ  தடைவ 
மாத்திரம்தான் கூட்டம் நைடெப கின்ற நிைலைம 
காணப்ப வதாகச் ெசால்லப்ப கின்ற . இ  ரதி ஷ்ட 
வசமான நிைலைமயாகும். ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் 
நிச்சயம் இதைன ஆராய்ந்  இந்தத் தாமதத்ைதத் தவிர்ப்பதற்கு 
ஏற்பா  ெசய்வார் என நான் நம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ல் மிக நீண்ட காலமாக இலவசக் கல்வி நைட ைறயில் 
இ க்கின்ற சூழ ல் ஸ் ம் சமய அ வல்க க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  நா  ரா ம் 
மதரஸாக்கள் - இஸ்லாமியக் கல்வி கட்டப்ப கின்ற 
நிைலயங்கள் காணப்பப்ப வ  வரேவற்கத்தக்க விஷயம். 
இ ந்தேபாதி ம் அங்கு ேபாதிக்கப்ப கின்ற பாடவிதானங் 
கள் வைரயைற ெசய்யப்பட்டைவயாக - ஒ ங்கைமக்கப் 
பட்டைவயாகக் காணப்படவில்ைல என்கின்ற ஒ  பாாிய 
குைற இ க்கின்ற . மார்க்கக் கல்வி கற்பிக்கப்ப கின்ற 
எந்தெவா  கலாசாைலயி ம், அ  ஸ் ம் கலாசாரத் டன் 
ெதாடர் பட்டதாக இ ந்தா ம் சாி, கிறிஸ்தவ 
கலாசாரத் டன் ெதாடர் பட்டதாக இ ந்தா ம் சாி, ெபளத்த 
கலாசாரத் டன் ெதாடர் பட்டதாக இ ந்தா ம் சாி, இந்  
கலாசாரத் டன் ெதாடர் பட்டதாக இ ந்தா ம் சாி, 
எ வாகவி ந்தா ம் அங்கு பாடசாைலக் கல்வி - உலகக் 
கல்வி ம க்கப்ப கின்ற நிைலைம ஒழிக்கப்பட ேவண் ம். 
அங்கு மார்க்கக் கல்வி ேபாதிக்கப்ப வ  உ திப்ப த்தப் 
ப கின்ற அேதேநரம் உலகக் கல்வி ம் ேபாதிக்கப்ப வ  
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதாவ , சவால்கள் நிைறந்த 
இன்ைறய உலகில் அந்தச் சவால்கைள றிய ப்பதற்கும் 
ெசாந்தக்கா ல் நிற்பதற்கும் ேதைவயான கல்வி 

கடப்ப கின்ற வைகயில் குறித்த கற்ைக நிைலயங்கள் 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம். எந்த மார்க்கக் கல்வி 
நிைலயமாக இ ந்தா ம் அவற்றில் கல்வி கற்கின்றவர்க க்கு 
சாதாரண தரம் மற் ம் உயர்தரங்களில் பாடசாைலக் கல்வி 
ேபாதிக்கப்பட ேவண் ம். ஏன், பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் 
ெதாழில் ட்பக் கல்விகூட அங்கு கற்பிக்கப்பட ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் அந்த மாணவர்களின் திறைமக்ேகற்ப குறித்த 
கல்வி கட்டப்ப வ  அவசியமாகும். அதாவ  அவர்க க்கு 
வழிகாட்டக்கூ ய கட்டைமப்  குறித்த ஒவ்ெவா  கலாசாைல 
யி ம் இ க்க ேவண் ம். அேதேபான்  திட்டமிட்ட 

ைறயில் ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட பாடவிதானம் ேபாதிக்கப்பட 

ேவண் ம். ஆகேவ, குறித்த திைணக்களம் இவ்விடயங்கைள 
நிச்சயம் வைரயைற ெசய்  நைட ைறப்ப த் கின்ற நிைல 
உ வாக ேவண் ம்.  
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 

ஸ் ம் விவகாரம் சம்பந்தமான பாடசாைலகள் இரண்  
வைகப்ப ம். தலாவ  அஹதியா பாடசாைலகள், மற்ற  
மத்ஹப் நிைலயங்கள். இந்தக் கற்ைக நிைலயங்க க்கு என்  
பாடவிதானங்கள் இ க்கின்றன. அேதசமயம் சில பாடசாைல 
களில் குறித்த கல்வி சார்ந்த பாடங்க ம் ேபாதிக்கப் 
ப வ ண் . அேதேநரம் அதற்கான தனியான பாீட்ைசகள் 
நடாத்தப்பட் ச் சான்றிதழ் வழங்கும் திட்ட ம் அ ல் 
ெசய்யப்ப கின்ற  என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
நன்றி, அைமச்சர் அவர்கேள! ஆனால், திைணக்களம் 

இதைன உ தி ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். அதாவ , அந்த எந்தெவா  கற்ைக நி வன 
மாயி ம் அங்கு பாடசாைலக் கல்வி ேபாதிக்கப்ப வ  
உ திப்ப த்தப்படாத நிைலைம நீக்கப்பட ேவண் ம்.  

  
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
பாீட்ைசத் திைணக்களத்தின் லமாக அதற்குாிய 

பாீட்ைசகள் நடத்தப்பட்  மாணவர்கள் ெப ேபற்ைறப் 
ெப கின்ற வழக்கம் காணப்ப கின்ற .  
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள  அறி க் 

ெகட்டாதவைகயி ம் சில மதரஸாக்கள் நடத்தப்ப கின்றன. 
அைவ எம  கவனத் க்குக் ெகாண் வரப்படாம க் 
கின்றன. குறித்த திைணக்களத் க்குத் ெதாியாமேல 
நைடெப கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . இ  பார ரமான 
விடயம். இலங்ைகயின் எந்தெவா  ச கத்தி ம் குறித்த 
கல்வியின்ைம என்ப  இ க்கக்கூடா  என்பைதத்தான் நான் 
ெசால்ல வ கின்ேறன்.  
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, the Hon. Minister has taken more than one minute 

from my time. So, please give me one more minute.   

2637 2638 

[ගරු   මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර්  මහතා] 
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இங்கு வன சீவராசிகள் அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பான 
எங்க ைடய ெகளரவத் க்குாிய அைமச்சர் அவர்கள் 
இ க்கிறார். இங்கு அ க்க  குறிப்பிடப்ப ம் யாைனப் 
பிரச்சிைன பற்றி அவ க்கு நீண்ட விளக்கெமான்  அவசியம் 
இல்ைல. ஏெனன்றால், அவர் இத் ைறயில் மிக ம் அக்கைற 

ட ம் விைனத்திற ட ம் ெசயற்பட் , ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் அைமச்சர். 
[இைடயீ ]  என்ன? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, the Hon. Minister Gamini Jayawickrama Perera is 

here. I think he would take steps to prevent the elephants 
from entering the paddy fields. The farmers have already 
taken a decision not to cultivate the paddy fields because 
of the destruction caused by elephants. So, in order to 
prevent it - 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, please give me 30 seconds. Today, we 

have announced a compensation scheme which would 
cover all the crops. For example, if you have cultivated 
one acre of paddy, maize or whatever other crop and if 
the agrarian officers report that so much of damage has 
been done by the elephants to, say, a quarter of an acre, 
we would pay compensation. This is a new scheme that 
my Ministry has worked out. So, they will receive 
compensation. Even the destroyed houses, the Hon. Sajith 
Premadasa will take steps to put up again. Today, I am 
going to announce this new scheme, a scheme where the 
Hon.  Minister of Disaster Management and we are going 
to work jointly.  

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Thank you very much, Hon. Minister. I do not think 

the compensation scheme that is going to be implemented 
by your Ministry would be sufficient - [Interruption.]  

Thank you very much.  
 
 

[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම අය වැය විවාදය 

පිළිබඳව පවත්වනු ලබන කාරක සභා අවස්ථාෙව් තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවී අමාත්යාංශය හා විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්, විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරනෙකොට, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් වසර ගණනාවක්  පර්ෙය්ෂණ කළ 
පුද්ගලෙයකු හැටියට මා ෙපෞද්ගලිකව කල්පනා කරන්ෙන්, ෙමය 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු අමාත්යාංශයක් බවයි. 2020 
වර්ෂය වන විට විද්යා හා තාක්ෂණික අංශෙයන් උසස් රටක් බවට 
ශී ලංකාව පත් කිරීම අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අරමුණ ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන්, ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට වැදගත්ම ෙදයක් 
කියන්න තිෙබනවා. ඒ තමයි, අෙප් විශ්වවිද්යාල අතර තිෙබන 
අෙප් පර්ෙය්ෂණයන් ගැන. ඒ අනුව, උදාහරණයක් විධියට 
කියනවා නම්, ෙලෝක විශ්වවිද්යාල දත්ත ගැන ෙසොයා බලන විට, 
ෙලෝකෙය් විශ්වවිද්යාලවල World University Rankings අතෙර් 
අපි කථා කරනෙකොට තවමත් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 
2135 ෙවනි ස්ථානෙය්; ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලය 2466 වන 
ස්ථානෙය්; ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 2608 වන ස්ථානෙය්. ඒ 
කියන්ෙන්, අෙප් ෙමම විශ්වවිද්යාල 3 විතරයි ෙලෝකෙය් 
පළමුෙවනි විශව්විද්යාල 3000 අතරට ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට පධානම ෙහේතුවක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් පර්ෙය්ෂණ පැත්ෙතන් අෙප් තිෙබන අඩු පාඩුව. 
නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් කරා යන ෙම් ගමෙන් විෙශේෂෙයන් අපි 
පර්ෙය්ෂණ පැත්ත හා තාක්ෂණික පැත්ත ගැන කල්පනා කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් ඒ ඒ රටවල තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
වියදම් කරන මුදල් ගැන අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත්, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය සියයට 2.7ක්, චීනය සියයට 2.08ක්, ජපානය 
සියයට 3.67ක් පමණ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් වියදම් කරනවා. 
ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම වියදම් කරන්ෙන් -දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 4.36ක් පමණ වියදම් කරන්ෙන්- South 
Koreaවයි. ඒ වාෙග්ම තායිවානය සියයට 2.3ක්, ඊශායලය සියයට 
4.2ක්, සිංගප්පූරුව සියයට 2.2 ක් ආදී වශෙයන්  වියදම් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම, පසුගිය කාලෙය් විද්යා හා තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය 
ෙවනුෙවන් අප වියදම් කළ පමාණය ඉතාමත් අල්ප පමාණයක් 
බව ෙම් ගැන අපි කල්පනා කර බැලීෙම්දී  අපට ෙපනී යනවා. 
නමුත්, ෙම් අලුත් අය වැය තුළින් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන 
කටයුතු තුළින් නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් කරා ෙයොමු ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව, ජාතික නෙවෝත්පාදන 
මධ්යස්ථානයක් හරහා ෙකෙරන විශාල ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ඉදිරි වර්ෂ තුන තුළ වියදම් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

තාක්ෂණය පැත්ෙතන් පර්ෙය්ෂණ කරන සියලු ෙදනාටම මම 
හිතන්ෙන් ෙම්ක ඉතාමත් ෙහොඳ අවස්ථාවක්ය කියලා. ෙම් සඳහා 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා විෙශේෂ උනන්දුවකින් කටයුතු 
කරන බව අපි දන්නවා. 2020 වර්ෂය වන විට, ෙම් සඳහා අවම 
වශෙයන් අපනයනයන්ෙගන් සියයට 10ක්වත් ෙමම උසස් 
තාක්ෂණ කම ෙයොදා ෙගන නිෂ්පාදනය කළ යුතු ෙවනවා. 
කාර්මික රටවල, දියුණු ෙවන රටවල ෙම් උසස් තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කරෙගන කරනු ලබන නිෂ්පාදන සියයට 50 - 70 අතර 
පමාණයක් වනවා.  

ලංකාවට අවශ්ය තාක්ෂණය ගැන කථා කරනෙකොට, 
දැනටමත් JICA ආයතනය ජපානෙය් විශ්වවිද්යාල 30ක් පමණ 
එකතු කරෙගන, ජපානෙය් විවිධ තාක්ෂණ ආයතනත් ඒකාබද්ධ 
කරෙගන Asian Institute of Science and Technology 
යනුෙවන් පර්ෙය්ෂණ සඳහාම ෙවන්වුණ විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ 
කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් විශ්වවිද්යාලයට  
ජපානෙය් මහාචාර්යවරු ඇවිල්ලා උගන්වනවා. ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් පර්ෙය්ෂණ ආරම්භ කරනවා. ෙම් අනුව ශී ලංකාවට 
තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ මට්ටමින් ඉතාම උසස් ආයතනයක් 
අනාගතෙය්දී ලැෙබන්න තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තාක්ෂණය ගැන කථා 
කරනෙකොට අපි දන්නවා, ලංකාෙව් නැෙනෝ තාක්ෂණය 
සම්බන්ධෙයන් වන පර්ෙය්ෂණ ආයතනය අද ඉතාම උසස් පතිඵල 
ලබා ෙගන තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් නැෙනෝ 
තාක්ෂණය විතරක් ෙනොෙවයි, මා හිතන්ෙන්  අපට පධාන 
වශෙයන් වැදගත් වන පර්ෙය්ෂණ areas අප හඳුනාගත යුතු 
ෙවනවා. උදාහරණයකට waste management, organic 
cultivation, genetic engineering, artificial intelligence, urban 
engineering, alternative energy, additive engineering and 
electronic design engineering වාෙග් පර්ෙය්ෂණ අංශ ගැන අපි 
වැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරනු ඇතැයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසාන කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මට තව විනාඩියක් වැඩිපුර ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
අමාත්යාංශය ගැන කථා ෙනොකරම බැහැ.  විෙශේෂෙයන්ම වනජීවී 
ඇමතිවරයා ඉතාම දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්.  එතුමා සමඟ වැඩ 
කරන්න මටත් අවස්ථාව ලැබුණා. උදාහරණයකට 2015 
අමාත්යාංශෙය් පගතිය ගැන අපි බැලුවාම, රුපියල් මිලියන 
3,000ක් විතර ආදායමක් වනජීවි අමාත්යාංශය උපයා තිෙබනවා. ඒ 
ආයතන සියල්ලෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් පාග්ධන වියදම සියයට 85ක 
පගතියක් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ෙම්ක 
සුවිෙශේෂි අවස්ථාවක්. ෙම් අමාත්යාංශෙය් අතීතය ගැන 
බලනෙකොට, 2014 වර්ෂය සමඟ සසඳා බලනෙකොට 2015 
වර්ෂෙය් පගතිය ඉතාම ඉහළයි.  ඒ වාෙග්ම තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවී අමාත්යාංශය යටෙත් සියලුම විශ්වවිද්යාල 
සම්බන්ධීකරණය කරමින් පර්ෙය්ෂණ වැඩ සටහන් ගණනාවක් 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශය, ජාතික 
සම්පත් වැඩිම පමාණයක් තිෙබන අමාත්යාංශයයි. ලංකාව වෙට්ම 
මුහුද, වනජීවින්, ගස්වැල්, තුරුලතා සියල්ලම අයත් වන 
අමාත්යාංශයයි.  ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශය හරහා වන ජාතික වැඩ 
සටහන් ගැන අපි බැලුෙවොත්, තිරසර සංවර්ධනය සඳහා ජාතික 
පතිපත්තියක්, ජාතික වැඩ සටහනක් එතුමා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව 2030 වන විට තිරසර සංවර්ධන 
අභිමථාර්ථයන් සාර්ථක කර ගැනීමට සුදුසු කියා මාර්ගයන් ගැනීම 
සඳහා ජාතික තිරසර කවුන්සලයක් ස්ථාපිත කිරීමට අමාත්යාංශය 
යටෙත් කටයුතු කරනවා.   

2030 වන විට විදුලිය අතින් අපි sustainable energy ගැනයි 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ අනුව තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් 
කරා 2030 වන විට යනවා.  ෙම් ආදී සියලු ෙද්වල් එකතු වුණාම 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් වගකීම අතිවිශාලයි කියා අප කල්පනා 
කරනවා. ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. අවසාන 
වශෙයන්, ෙමවැනි දක්ෂ ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළවල් සම්පාදනය 
කිරීම පිළිබඳව විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය්ත්, ෙම් තිරසර 
සංවර්ධන හා  වනජීවි අමාත්යාංශෙය්ත් ගරු ඇමතිවරු ෙදපළටම 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නවතිනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

  
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 5.16] 
  
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අදහස් කරන්ෙන් තැපැල්, 

තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නයි. මුලින්ම ගරු අමාත්යතුමාට සුබ 
පතන ගමන් අමාත්යාංශෙය් නම සම්බන්ධෙයන් ෙකටි 
සංෙශෝධනයකුත් ඉදිරිපත් කිරීමට මා අදහස් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය ගැන 
හැඳින්වීෙම්දි මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය හැටියට 
හඳුන්වන එක වැරදියි කියලා මා හිතනවා. එය "ඉස්ලාම් ආගමික" 
හැටියටයි හැඳින්විය යුත්ෙත්. එය පකාශ කරමින් මා උත්සාහ 
කරනවා,  මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද ආඥා පනත සම්බන්ධෙයන් 
වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න.  

සෘජුවම ෙමම විෂය ගරු අමාත්යතුමා යටතට ෙනො වැටුණත්, 
ෙමම විෂය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ෙලොකු කාර්ය 
භාරයක් තිෙබන නිසා මා අදහස් කරනවා, ෙම් ආශෙයන් පැන 
නැඟී ඇති එක කරුණක් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන්න. 
ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2003 වර්ෂෙය් Registrar-
General  විසින් නිකුත් කර ඇති චක ෙල්ඛයක් ආශිතවයි. ෙමම 
චකෙල්ඛය මඟින් ඔහු පකාශ කරනවා, "ශී ලංකාෙව් ෙවෙසන 
මුස්ලිම් භක්තිකයින්ෙග් විවාහ ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා මුස්ලිම් 
විවාහ පනත අදාළ ෙව්. ෙමම පනත යටෙත් විවාහ ලියා පදිංචි කළ 
හැකි වන්ෙන්, ශී ලංකාෙව් පදිංචිව සිටින මුස්ලිම් භක්තිකයින් 
අතර පමණක් වන අතර, පාර්ශ්වකරුවන් ෙදෙදනාම ඉස්ලාම් 
භක්තිකයින් වීම ද අනිවාර්ය වීම අත්යවශ්ය කරුණකි" කියලා.  

ෙමහිදී ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයා විසින් ඔහුෙග් මතය අනුව 
අර්ථ නිරූපණයක් නිකුත් කරනවා, මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද 
ආඥා පනෙත් ෙදවැනි වගන්තියට. එහි සඳහන් වන කාරණය  
ඉංගීසි භාෂාෙවන් මා උපුටා දක්වන්නම්.  

The Section 2 of the Muslim Marriage and Divorce 
Act states, I quote:  

2641 2642 

[ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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“This Act shall apply only to the marriages and divorces, and other 
matters connected therewith, of those inhabitants of Sri Lanka who 
are Muslims.” 

ෙමහිදි  ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයා ෙම් “inhabitants” කියන 
වචනයට වැරදි අර්ථ නිරූපණයක් ෙදමින් ෙමම චකෙල්ඛය නිකුත් 
කිරීම නිසා 2013 වර්ෂෙයන් පසුව ශී ලංකාෙව් පදිංචි නැති මුස්ලිම් 
ජාතිකයකු අතර, විවාහ ලියා පදිංචි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම වැළකී 
තිෙබනවා. ෙමය බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාෙග් ෙම් චකෙල්ඛය මුස්ලිම් විවාහ හා 
දික්කසාද ආඥාපනෙත් 94 වැනි වගන්තිය යටෙත්, පනෙත් 
බලතල ඉක්මවා යාමක් කියලා මා අදහස් කරනවා. එයට ෙහේතුව 
මා ෙපන්වා ෙදන්නම්. 

I quote from Section 94(1) of the Muslim Marriage 
and Divorce Act, which states,  

“The Minister- 

Here “The Minister” means, the Minister of Home 
Affairs.  

- may make regulations for or in respect of all or any of the 
following matters :-” 

එහි “(n)” අක්ෂරය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

“(n) the conditions subject to which the marriage of a male Muslim 
not domiciled in Sri Lanka with a Muslim woman domiciled in Sri 
Lanka may be registered,...” 

ඒ කියන්ෙන්, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයාට පුළුවන් 
ෙරගුලාසි පනවන්න, ශී ලංකාෙව් පදිංචි නැති මුස්ලිම් ජාතිකයකු 
හා ශී ලංකාෙව් පදිංචි මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවක් සමඟ විවාහය 
ලියා පදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග පනවන්න. ඒ නිසා මා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
පුළුවන් නම් ෙම් පනෙත් ෙදවැනි වගන්තිය සංෙශෝධනය කරලා 
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්නය කියලා.  

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ 
තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එනම්,  මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද 
සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශක කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් පනෙත් 4වැනි වගන්තිෙය් තිෙබනවා. නමුත්, 
අවාසනාවකට වාෙග් ෙමම උපෙද්ශක කාරක සභාව  පත් කිරීමත් 
ඇන හිට තිෙබනවා. ෙමම උපෙද්ශක කාරක සභාව තමයි ෙම් 
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පිළිබඳ අවශ්ය ආගමික නීති රීති සහ 
අෙනකුත් කටයුතු පිළිබඳ උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන්. එම නිසා මා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් සම්බන්ධවත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙහොඳයි. මට ඉතිරිව තිෙබන ඒ සුළු කාලය තුළ මා අදහස් 

කරනවා, ගරු  අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට තවත් වැදගත් 

කාරණයක් ෙයොමු කරන්න. ඒරාවුල් පෙද්ශෙය්  දැනට තිෙබන 
තැපැල් කාර්යාලය විෙශේෂ තැපැල් කාර්යාලයක් බවට පත් 
කරන්න කියලා එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම අම්පාර ෙසන්ටල් කෑම්ප් පෙද්ශය සඳහාත් තැපැල් 
කාර්යාලයක් ඉදි කර ෙදන්නය කියලාත් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. ඒ 
ඉල්ලීම් ෙදකත් ගරු අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 6ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 5.22] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, 

අපි ආදරය කරන අමාත්යවරුන් ෙදෙපොළක් -අෙප් ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමාත්- හා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරියක් -සු ෙම්ධා ජී. ජයෙසේන 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය- ගරු සභා ගැෙබ් සිටින ෙව්ලාවක මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
ෙමම වනජීවී වැඩසටහන් හා සංචාරක වැඩසටහන් ඒකාබද්ධව 
කටයුතු කිරීෙම්දී සු ෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත් ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කළා.  

මා ෙබෞද්ධෙයක් නිසා මුලින්ම බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධ ෙයනුත් වචනයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බුද්ධ ශාසනයත් වික්ෂිප්ත 
ෙවලා;  අකාරුණික තත්ත්වයකටට පත් ෙවච්ච ෙවලාවක්. හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා පවා අද පන්සල්වලට ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ධර්මය ෙද්ශනා කරන කාලයක්, ෙම්. ඒ නිසා ගරු බුද්ධ ශාසන 
අමාත්යතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් කාලෙය් 
අනිවාර්යෙයන්ම ධර්ම සංගායනාවක් කරන්න කියලා. අද භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා උපැවිදි ෙවන අවස්ථා දකින්නට ලැෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි දන්නවා, 
අද සමහර විහාරස්ථානවල විහාරාධිපති ස්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් 
ෙසොයා ගන්න බැරි අවස්ථා තිෙබනවාය කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
ෛමතිය, කරුණාව හා දයාව ෙවනුවට අද ෛවරය, ෙකෝධය හා 
ඊර්ෂ්යාව පැතිෙරන ෙවලාවක්, ෙම්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මහා පාප කර්ම වැඩක්, ඒක. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ නිසා ෙබෞද්ධෙයක් හැටියට මා ෙයෝජනා කරනවා, ධර්ම 

සංගායනාවක් කරන්නය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 
ව්යාපාරය පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, සංචාරක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපාරය  සමඟ මටත් ඉතිහාස ෙය් යම් කිසි සම්බන්ධකමක් 
තිෙබනවා. 1944දී කාමර හතරකින් යුක්තව පළමු තානායම් ෙපොළ 
හික්කඩුෙව් ආරම්භ කළා. ඒ ෙව්ලාෙව් මෙග් මුත්තණුවන් 
ෙකෙනක් තමයි, ඒෙක් ආරම්භක අවස්ථාෙව් සිටිෙය්. එදා උඩරට 
වතුවල හිටපු සුදු මහත්වරු හික්කඩුවට ඇවිල්ලා ඒ තානායම් 
ෙපොෙළේදී සතුටු වුණා. ඉතාම ඓතිහාසික උරුමයක් වුණු ෙකොරල් 
පරය ෙසොයා ගත්ෙත්ත්, ඒ කාලෙය්දීයි. ඒ කාලෙය් බූස්ෙසේ 
racecourse එකක් තිබුණා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. ජනමාධ්ය ඇමති ධුරෙය් වැඩ 
කටයුතුවලට අමතරව දකුණු පළාෙත් ෙබන්ෙතොට සිට සිදු කරන 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට දායකත්වය ෙදන්න ඉන්න ඇමතිවරෙයක්, 
එතුමා. බූස්ෙසේ racecourse එකට එන උඩ රට වතු පාලකයින් 
හික්කඩුෙව් coral gardensවලට ඇවිල්ලා එතැන රාතිය ගත කළ 
ආකාරය අපි දන්නවා. ඒ කාලෙය් බූස්ෙසේ racecourse එෙක් ඉඳලා 
අශ්ව කරත්තවලින් හා අශ්වයින් පිට තමයි ඔවුන් ඇවිල්ලා 
තිබුෙණ්. ඉතිහාසෙය් වැදගත්කමක් තිෙබන සංචාරක පුරවරයට අද 
කාෙග්ත් ඇස, කන ෙයොමු වනවා.  

ෙම් රජය පත් වුණු ගමන් අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමාත්, අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, 
සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ වනජීවී අමාත්යාංශය 
ඒකාබද්ධ කරලා වැඩසටහන් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය 
පසුගිය දවස්වල හික්කඩුවට ඇවිල්ලා වැල්ෙල් පයින් ඇවිද්දා, ඒ 
අත් දැකීම් පාෙයෝගිව දැක ගන්න. ෙලෝක උරුමයක් වුණු ෙකොරල් 
පරය අද ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අද එයට විශාල වශෙයන් හානි 
සිදු වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකාෙව් ආකර්ෂණීය ස්ථාන හැටියට 
හික්කඩුව, උණවටුන වැනි පුරවරයන් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා එක්ක නැවත වරක් ගියා. 

ලංකාෙව්ම ඒ පිළිබඳ පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් ජනවාරි මාසෙය් 
ඉඳලා ආරම්භ කරනවා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අක්කර හතක අභය භූමියක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙවන්, 
ජර්මනිෙයන්, පංශෙයන්, ඉතාලිෙයන් හා විවිධ රටවලින් 
සංචාරකයින් අතිවිශාල සංඛ්යාවක් ෙම් රටට පැමිෙණනවාය කියා 
මා හිතනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි.  

මා කියන්නට ඕනෑ, මා ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය තුළ අවුරුදු 
දහයක් හික්කඩුව හා ෙකොග්ගල පෙද්ශවලත්, ෙකොළඹ තරු පෙහේ 
ෙහෝටල්වලත් වැඩ කරපු ෙකෙනක්; සංචාරක ෙහෝටල්වල ඉෙගන 
ගත් ෙකෙනක් කියලා. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කියපු 
“සන්නි” අසූව දශකය අවසානෙය් ෙපන්නුවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
'සන්නි' නැවතුෙණ්, 1988-1989දී ඇති වුණු භීෂණය නිසායි. ඒ 
කාලෙය් චිතපටයක් බලන්න තිබුණු අවස්ථාවත් අහිමි වුණා. ඒ 

නිසා විෙද්ශිකයන්ට අඩු ගණෙන් "දහඅට සන්නිය" ෙහෝ ෙමොනවා 
ෙහෝ 'සන්නි' කියා ෙපන්වන්න තිබුණු "devil dance" 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇණ හිටියා. නමුත් අපි අද ඒවා නැවත ස්ථාපිත 
කරන්නට කටයුතු කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහෝටල් වර්ගීකරණයක් ෙවන්නට ඕනෑ. 
අද ඉතාම කනගාටුදායක ෙදයක් සිද්ධ වනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු සභාෙව් මුදල් ඇමතිතුමා සිටියා නම් ෙහොඳයි. පසුගිය කාලෙය් 
කාමර 500කින් යුත් ෙහෝටලයකට මත්පැන් බලපතය සඳහා අය 
කෙළේ රුපියල් 2,50,000යි.  දැන් ඒ බලපත ගාස්තුව රුපියල් 
පන්ලක්ෂයක් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. මට හැමදාම ෙදන්ෙන් විනාඩි හයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විනාඩි හයට හැෙරන්නවත් බැහැ.  

අද ඒ බලපත ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒක පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, සමහර අවන් හල්වලින් 
-කාමර දහයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ස දහයක් තිෙබන අවන් හල්වලිනුත්
- රුපියල් ලක්ෂ පහක් අය කරනවා. ෙම්කයි ෙවනස. ඒ නිසා 
ෙම්ෙක් යම් කිසි වර්ගීකරණයක් ඇති වන්නට ඕනෑ. කාමර දහයට 
වැඩි, විස්සට වැඩි, පනහට වැඩි, සියයට වැඩි, පන්සියයට වැඩි ආදී 
වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකෙළොත්, 
ඔබතුමන්ලා අපි ෙමොන විධියට මහන්සි වුණත් ෙහෝටල් 
කර්මාන්තෙයන් නියම පතිඵල ලබා ගන්න බැහැ. මට මතක 
විධියට ජර්මනිෙය් තිෙබන ඉතාම වටිනා මුදල් ෙගන එන Kuoni, 
Hotelplan වාෙග් කණ්ඩායම් ඒ දවස්වල ආවා. අද ඒ සියල්ල 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය අවුරුදු ෙදක තුන තුළ ෙම් රටට 
වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. වැඩිම ආදායමක් 
ලබා තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පයක් තිෙබනවා, 
ෙබන්ෙතොට ඉඳලා මිදිගම දක්වා සංචාරක කලාපයක් ඇති 
කරන්න. මම කියනවා, "කරුණාකරලා හික්කඩුව පෙද්ශය 
සංචාරක කලාපයක් හැටියට ගැසට් කරන්න" කියලා. ගැසට් 
කෙළේ නැත්නම්, අපි ෙමන විධියට සාකච්ඡා කළත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්වල් ඉටු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් විධියට කටයුතු කෙළොත් තව අවුරුදු විසිපහක් යන 
විට ෙම්  රෙට් ලක්ෂ දහයකට ෙනොෙවයි, ලක්ෂ විස්සකට සංචාරක 
ව්යාපාරෙයන් විතරක් රැකියා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා. 
ඒ ගමනට ශක්තිය ෙදන ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම අෙප් සංචාරක සංවර්ධන ඇමතිතුමාටත් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න ශක්තිය, ෛධර්යය ෙදන්න කියලා 
ෙම් හා සම්බන්ධ සියලුම අමාත්යාංශවල ඇමතිතුමන්ලා පමුඛ 
සියලුම නිලධාරින්ෙගන් අපි ඉතාම ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
සංචාරක මණ්ඩලෙය් සභාපති පැඩී විතාරන මහත්මයා ෙහොඳ දක්ෂ 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග් අයෙග් දක්ෂතාවලින් පෙයෝජන ගන්න 
කියලා ආරාධනා කරමින් මම මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීර්ෂ 196 යටෙත් විද්යා, 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට භාජන 
වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වූවා. ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා වාෙග්ම මමත් ෙමහිදී සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, 
අෙප් රෙට් විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශයට ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් GDP එෙකන් සියයට 0.16ක් බව. එතුමා 
සදහන් කළා වාෙග් ෙලෝකෙය් රටවල් අතරින් ෙකොරියාව සහ 
ඊශායලය තමයි GDP එෙකන් සියයට 4කට වැඩි පමාණයක් 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අංශය සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අභිෙයෝග රාශියක් මැද ඊශායලය අද 
ෙදපයින් සිටින්ෙන්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, පසුගිය අවුරුදු දශකයක 
කාලෙය් තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළ ෙකොරියාව ඉතා ශීඝ 
සංවර්ධනයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණවල 
පතිඵල තාක්ෂණයත් සමඟ ගළපලා, තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ ඒ රෙට් 
නිෂ්පාදන වැඩි කරලා, අපනයනය දිරිමත් කරලා, අද ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටක් බවට දකුණු ෙකොරියාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
තමයි මෑත කාලීන උදාහරණ.  

දශක කිහිපයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් පදනම වුෙණ්, සම්පදායික 
අපනයන භාණ්ඩ; ෙත්, ෙපොල්, රබර්, කුළු බඩු, ඇත් දළ, මැණික් 
වාෙග්. ඊට පස්ෙසේ කමනුකූලව ෙම්ක ෙවනස් ෙවලා, පසුගිය දශක 
තුනක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ -1980 දශකෙයන් ෙමපිටට- විෙද්ශ 
ෙපේෂණ -විෙද්ශ විනිමය- හැටියට අෙප් රටට ලැබුෙණ්, 
විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග සහ ෙවනත් රටවල ෙසේවය කරන 
අෙප් ශම බලකාය එවන ලද මුදල් සහ ඇඟලුම් අපනයනෙයන් 
ලැබුණු මුදල්. හැබැයි අද මැද ෙපරදිග රටවල ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය, ඒ අනුව යුෙරෝපා රටවල ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
මත ෙම් සියල්ල අවිනිශ්චිත ෙද්වල් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉරාකය කුෙව්ටය ආකමණය කළ අවස්ථාෙව්දී 350,000කට වැඩි 
පිරිසකට ආපසු ලංකාවට එන්න සිදු වුණා. ඒ ගැන අපට අත් 
දැකීමක් තිෙබනවා. එෙහම නම් අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
තුළ ඊළඟ මාස කිහිපය, අවුරුද්ද, ෙදක යන විට කුමන 
තත්ත්වයක් උදා ෙවයිද කියන කාරණය පිළිබඳව අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි විකල්ප ආදායම් මාර්ගවලට යන්න 
ඕනෑ. 

අද ෙත් මිල, රබර් මිල පහත වැටිලා. ඒ ඇයි? ඒවාෙය් මිල 
පහත වැෙටන්න පධාන වශෙයන්ම ෙහේතු ෙවන්ෙන්, ෙතල් මිල 
පහළ යෑමයි. මීට අවුරුදු ෙදකකට පමණ ෙපර ෙබොර ෙතල් බැරල් 
එකක මිල ෙඩොලර් 90, 100, 110 දක්වා ඉහළ ගියා. හැබැයි, ගිය 
සතිය ෙවන ෙකොට ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක් ෙඩොලර් 37ත් - 45ත් 
අතර විචලනය වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළදී ඒ රටවල මිලදී 
ගැනීෙම් හැකියාව අඩු ෙවනවා. එෙසේ අඩු ෙවනෙකොට, ඒ අය ෙත්, 
රබර් මිලදී ගැනීම අඩු කරනවා. එතෙකොට අෙප් සම්පදායික 
භාණ්ඩවල අපනයනයන් වර්ධනය ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් 
අපි තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ඒවාෙයන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා, 
ඒවාට අගය එකතු කරලා අපනයනය කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, විකල්ප ෙද්වල්වලටත් යන්න අපට සිදු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය ෙවන්ෙන්, විද්යාත්මක දැනුම, පර්ෙය්ෂණ 
සහ ඒවාෙයන් ෙසොයා ගන්නා වූ නව උත්පාදනයි.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. අවුරුදු 150කට වැඩි කාලයක් 
තිස්ෙසේ අපි මිනිරන් -ගැෆයිට්- අපනයනය කරනවා. මිනිරන් 
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 200යි. හැබැයි, නැෙනෝ තාක්ෂණය 
ෙයොදා ෙගන ගැෆයිට් කිෙලෝ එකක් ගැෆීන් බවට පත් කරලා, 
අගය එකතු කර එම නිෂ්පාදන යැව්ෙවොත්, එහි වටිනාකම මිලියන 
1.5ක් ෙවනවා. අපි ෙම් විධියටම ඉල්මනයිට් ගැන කථා කරමු. 
ඉල්මනයිට් ෙසෝදා වැලි ටික අපි ෙටොන් ගණනින් යවනවා. ඒ 
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 20යි. හැබැයි, ඉල්මනයිට්වලින් 
නිෂ්පාදනය කරන ටයිෙට්නියම් ඩෙයොක්ස යිඩ් කිෙලෝ එකක් 
ලංකාවට ෙගෙනන ෙකොට, එයට වැය ෙවන මුදල හාරලක්ෂ 
පනස්දහසක් ෙවනවා. අපි ඉල්මනයිට් යවා ටයිෙට්නියම් 
ඩෙයොක්සයිඩ් සහ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන තීන්ත ආෙල්ප කිරීම සඳහා 
සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්ය අමුදව්ය හැටියට ෙම් 
රටට ෙගන්වනවා.  

ඊළඟට, අපි quartz මිලි මීටර් 5, 10 කෑලිවලට කඩා 
අපනයනය කරනවා. තායිවානය වාෙග් රටවල ඒවාෙයන් chips 
සාදනවා. ඊට පසුව ඊට වඩා විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කරලා 
අෙප් ජංගම දුරකථනවලට, පරිගණකවලට උපාංග හැටියට 
ෙයොදන chips අපි ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්නවා.  

අපි ෙම් ෙවනෙකොට, ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
SLINTEC ආයතනය හරහා නැෙනෝ තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ආයතන කිහිපයකුත් 
පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ඒ තුළින් ඉතාම නුදුරු කාල සීමාවකදී ෙමහි 
පතිඵල ලබා ගැනීමට අපිට හැකි ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම අපි දැනට පතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීමට අමාත්ය 
මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් සූදානම් කරනවා. අපි එය ඊළඟ සතිය 
ෙවනෙකොට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු අවසාන කර, නැෙනෝ තාක්ෂණය ෙයොදා 
ෙගන අෙප් රට තුළ ෙම්වා නිෂ්පාදනය කරන තැනට පැමිණි පසු, 
අපි ෙම්වා අමු දව්ය හැටියට අපනයනය කිරීම නවත්වනවා.  

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ලංකාෙව් ෙම් කර්මාන්තශාලා 
ආරම්භ කර නිෂ්පාදනය කරන දව්ය අගය එකතු කර අපනයනය 
කිරීම සඳහා අපි ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කරනවා. අෙප් රෙට් 
පුත්තලම පෙද්ශය හැර පුල්මුෙඩ් පෙද්ශෙය් විතරක්, ඉල්මනයිට් 
ෙමටික් ෙටොන් 12.5ක් තිෙබන බව ගණනය කිරීම් අනුව අපි 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 12.5 - [බාධා කිරීමක්] - ඔව්, ඒ 
පෙද්ශෙය්ත් තිෙබනවා. පුල්මුෙඩ් පෙද්ශෙය් තිෙබන ඉල්මනයිට් 
12.5, ටයිෙට්නියම් ඩෙයොක්සයිඩ්වලට පරිවර්තනය කර 
අපනයනය කෙළොත්, මිලියන ෙදලක්ෂ විසිහත්දහසක පමණ 
ආදායමක් අපට ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 
පර්ෙය්ෂණ අවසන් වුණාට පසුව අපට ඒ සඳහාත් කාලයක් අවශ්ය 
ෙවනවා. මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව ෙබොෙහොම ෙකටි නිසා 
මම මීට වඩා ඒ ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

අෙප් පමිති ආයතනය අද තමන්ෙග්ම ආදායමින් සියලු 
පාග්ධන සහ පුනරාවර්තන වියදම් ෙයොදා ෙගන කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ITI ආයතනය, SLINTEC ආයතනය කියන 
ෙම් සියලු ආයතන ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී නව විද්යාගාර ඇති කර, 
ඒවාෙයන් පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි Biotechnology Laboratory එක ආරම්භ කරන්නත් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම පාසල් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ෙග් සහ ෙපොදු ජනතාවෙග් උනන්දුව ඇති කිරීම සඳහා 
විද්යා මධ්යස්ථානයක් ඉදි කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාසල් 1,500ක විද්යා සංගම් පිහිටුවා විද්යාව, ගණිතය 
වැනි විෂයන් පවර්ධනය කිරීම තුළින් විෂය සංවර්ධනය කිරීමට 
සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශයට අවශ්ය හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා 
ෙදන්නටත් කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා දරුවන් උනන්දු කිරීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහාත් කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පර්ෙය්ෂකයන් සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සලසා දීෙම් වැඩසටහනක් 
අපි කියාත්මක කර ෙගන යනවා. 

SLINTEC ආයතනෙය්  ෙදවන අදියර  සඳහා රුපියල් මිලියන 
550ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන බව මම සඳහන් 
කරන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  නෙවෝත්පාදන සඳහා  ෙම් අය 
වැෙයන් පථම වතාවට සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ෙම් පර්ෙය්ෂණ 
තුළින් ෙසොයා ගන්නා වු ඒ නිෂ්පාදන වාණිජමය පදනමට ෙගන 
යාම සඳහා  අවශ්ය මැදිහත්කරු ෙලස කටයුතු කරමින් එය 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා අපි COSTI ආයතනය පිහිටුවා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
පසුගිය වර්ෂයට වඩා  පතිපාදන කපා හැරීමක් ෙම් වර්ෂෙය් 

සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එම නිසා අපට ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් ඒ 
සියලුම ආයතනවල කටයුතු අපි ෙයෝජනා කළ ආකාරයට  
කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පසු බිම සකස් ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා අෙප් රෙට් ඉදිරි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විශාල 
දායකත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා ෙම් අමාත්යාංශෙය් ආයතන 
ඔස්ෙසේ කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවාය කියන කාරණය 
සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා කියනවා, නියමිත කාලය 
අවසානයි කියා. විනාඩි නවයකින් ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු  
ගැන සඳහන් කිරීම අපහසුයි. මට පිළිතුරු ෙදන්න තරම් අභිෙයෝග 
ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් අනාගතය රැඳී 
තිෙබන්ෙන් නෙවෝත්පාදන ඇති කිරීම තුළින්, ඒවාෙය් අගය එකතු 
කිරීම තුළින්, අපනයනය කිරීම තුළින්, රැකියා අවස්ථා සහ විෙද්ශ 
විනිමය උපයා ගැනීම  තුළින් බව සඳහන් කරමින්,  ඒ සඳහා ඉදිරි 
කාලසීමාව තුළ දී මීටත් වඩා  වැඩි පමාණයක් පතිපාදන ෙවන් 
කිරීම සඳහා අපට අවස්ථාව ලැෙබ්ය කියා  අෙප්ක්ෂා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 

[பி.ப. 5.39] 
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Dialogue) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  

ேதசிய கலந் ைரயாடல் அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ற 
அேதேவைள, சந்தர்ப்பம் வழங்கிய உங்க க்கு நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஆரம்பத்தில் ஒ  
விடயத்ைதச் ெசால்  ைவக்கேவண் ம். இன் வைர என  
அைமச்சின் ெபயர் ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சு எனக் 
குறிப்பிடப்பட்  வந்த . அப்ெபயைர என  ேவண் ேகாளின் 
ப ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் ஆேலாசைனப்ப ம் 
ஜனாதிபதி அவர்கள்  "ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் 
மற் ம் அரச க ம ெமாழிகள் அைமச்சு" என இனிேமல் 

குறிப்பி ம்ப யாக மாற்றியி க்கின்றார் என்பைத நான் 
மகிழ்ச்சிேயா  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ  
சம்பந்தமான உத்திேயாக ர்வ அறிவிப்  இன் ம் சில 
தினங்களிேல ெவளிவ ம் என்  நிைனக்கின்ேறன். இதன் 

லமாக என  அைமச்சின் கீேழ வரக்கூ ய 
திைணக்களங்கள், அரச நி வனங்கள் பற்றி ம் என  
அைமச்சி டாகச் ெசய்யக்கூ ய ெசயற்பா கள் பற்றி ம் 
பாரா மன்ற ம் நாட்  மக்க ம் ெதளிவான விளக்கத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு 
இ க்கின்ற .  

தற்ெபா , என  அைமச்சுக்குக் கீேழ அரச க ம 
ெமாழிகள் திைணக்களம், அரச க ம ெமாழிகள் ஆைணக்கு , 
ேதசிய ெமாழிக் கல்வி மற் ம் பயிற்சி நி வகம், அரச 
சார்பற்ற நி வனங்களின் ெசயலகம் என்பன இ க்கின்றன. 
இதன் லமாக என்னிடம் இரண்  ெபாிய  ெபா ப் க்கள் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளன. ஒன்  அரசியலைமப்பில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  இந்த நாட் ல் ம்ெமாழிக் 
ெகாள்ைகைய அ ல்ப த்தல். அ த்த ,  இனங்க க் 
கிைடயில்  - மதங்க க்கிைடயில், ெமாழிக க்கிைடயில் 
கலந் ைரயாடல் லம் - சமத் வமிக்க சக வாழ்ைவ 
ஏற்ப த்தல். இவ்விரண்  ெபா ப் க்கைள ம் நான் 
மகிழ்ச்சி டன் ஏற் க்ெகாண் க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல நீண்டகாலமாக ெமாழிகள் சம்பந்தமாக 
அைமச்சு இ ந்தி க்கின்ற  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
தமிழ் ெமாழி ம் அரசியலைமப்பி டாக ஓர் ஆட்சி 
ெமாழியாக, ேதசிய ெமாழியாக அங்கீகாிக்கப் 
பட் க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் ெமாழிகள் ெதாடர்பான 
திைணக்களம் இ ந்தி க்கின்ற ; ஆைணக்கு  இ ந்தி க் 
கின்ற ; அைமச்சு இ ந்தி க்கின்ற ; அைமச்சர் 
இ ந்தி க்கிறார். ஆனால், இந்த நாட் ேல ெமாழிக் 
ெகாள்ைகைய அ ல்ப த் வதற்குத் ேதைவயான அரசியல் 
திடம் - political will - இ க்கவில்ைல. இதற்காக, நான் 

ன்னாள் அைமச்சைரேயா, ன்னர் இ ந்த அரசாங் 
கத்ைதேயா குைறெசால்லவில்ைல. இந்த நாட் ல் 1956ஆம் 
ஆண்  "சிங்களம் மட் ம் சட்டம்" என்  ஒ  சட்டத்ைத 
உ வாக்கி அரச க ம ெமாழியாக - ஆட்சிெமாழியாக சிங்கள 
ெமாழிையக் ெகாண் வந்தார்கள். அக்காலகட்டத்தி ந்  
ெவ மேன காகிதங்க க்கு மாத்திரம் வைரய க்கப்பட்ட 
நிைலயில் ெமாழிக்ெகாள்ைக இ ந்தி க்கின்ற . ஆனால், 
தற்ேபா  எங்க ைடய அரசாங்கத் க்கு ம்ெமாழிக் 
ெகாள்ைகைய அ ல்ப த் வதற்குாிய அரசியல் கடப்பா , 
திடப்பா  இ க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
குறிப்பாக, ெமாழி விவகாரங்கைளப் ெபா ப்ேபற்றி க்கின்ற 
அைமச்சரான எனக்கு இ  சம்பந்தமான கடப்பா , திடப்பா  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, நிச்சயமாக ெமாழிக் ெகாள்ைக 
சம்பந்தமாக எதிர்காலத்தில் விைளயாட யா ; அதைன 
நைகச்சுைவக்கு உட்ப த்த யா ; ேக க்குட்ப த்த 

யா . அரச நி வனங்கள் சட்டத்தின்ப  - 
அரசியலைமப்பின்ப , ெமாழிக்ெகாள்ைகைய ைமயாக 
அ ல்ப த்திேய ஆகேவண் ம். அவ்வா  அ ல்ப த்தா 
விட்டால், நிச்சயமாக அவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்பதைன நான் இந்த இடத்திேல 

ன்ெனச்சாிக்ைகயாகச் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  எம  நாட் ள்ள பாடசாைலகளிேல ஒன்பதாம் 
வகுப் வைர தமிழ் பிள்ைளகள் சிங்கள ம் சிங்களப் 
பிள்ைளகள் தமி ம் ப ப்பதற்கான ஓர் ஏற்பா  இ க்கின்ற  
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். நான் 'ஏற்பா ' என்  ஏன் 
கூ கின்ேறன் என்றால், அவர்க க்குப் பயிற்றப்ப கின்ற 
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ெமாழியான  சிறந்த, தைகைமவாய்ந்த ெமாழியாக 
இ ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. அந்தள க்கு அங்ேக 
ெமாழிகைளப் பயிற் விக்கக்கூ ய ஆசிாியர்க க்கான 
தட் ப்பா  இ க்கின்ற .  எனக்கு அ காைமயில் கல்வித் 

ைறக்குப் ெபா ப்பான இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் 
அமர்ந்தி க்கின்றார். அவ க்கும் இ  ெதாி ெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். சாியான தைகைமவாய்ந்த ஆசிாியர்கள் 
இல்ைல. அத் டன் 9ஆம் ஆண் க்கு ேமலாக அந்த 
ெமாழிையப் பயிற் விக்க யா . காரணம், ெமாழிகைளப் 
பயிற் விப்பதற்கான ஆசிாியர்க க்கான பற்றாக்குைற 
ஏறக்குைறய 5,000 தல் 6,000 வைரயில் நில கின்ற .  
ஆகேவதான், தமிழ்ப் பிள்ைளக க்கு சிங்கள ம் சிங்களப் 
பிள்ைளக க்குத் தமி ம் கற்பிக்கக்கூ ய  ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ம் ெபா ப்  கல்வி அைமச்சர் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . அ  என  ெபா ப்பல்ல.   

ஆனால், அரசாங்க நி வனங்களிேல அதிகாாிகளாக 
இ க்கின்ற எவ க்குேம நிச்சயமாக இரண்டாவ  ெமாழி  
ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். தமிழ் அதிகாாிக க்குச் சிங்கள 
ெமாழி ம் சிங்கள அதிகாாிக க்குத் தமிழ் ெமாழி ம் 
ெதாிந்தி க்க ேவண் ம். இந்த நாட் ேல உள்ள கு மகன் 
எவராக இ ந்தா ம் குறிப்பாக வடக்கிேல, கிழக்கிேல, 
மைலயகத்திேல இ ந்  ெசல்கின்ற ஒ  தமிழ் கு மகன் 
சிங்கள ஊழியர்க ள்ள ஓர் அ வலகத்தில் எ த்  

லமாக ம் வாய்ெமாழி லமாக ம் தன  தாய் ெமாழியிேல 
பதில்கைளப் ெபறக்கூ ய வாய்ப் ம் உாிைம ம் 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
அேதேபால் ெதற்கி ந்  சிங்களக் கு மகன் ஒ வர் 
வடக்கிற்குச் ெசன்  அங்ேக தமிழ் ஊழியர்கள் இ க்கின்ற 
அ வலகத்தில் அவர  தாய் ெமாழியான சிங்களெமாழி லம் 
அவ க்கான பதில்கைள எ த்  லமாக ம் வாய்ெமாழி 

லமாக ம் ெபறக்கூ ய உாிைம உ திப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். அந்த உாிைம ஏற்ெகனேவ எ த்தி ம் 
சட்டத்தி ம் இ க்கின்ற ; ஆனால், நைட ைறயில் இல்ைல. 
எங்க க்கு இ  பாிச்சயமானெதன நிைனக்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், 13வ  தி த்தச்சட்டம் அரசியலைமப்பில் 
இ க்கின்ற . ஆனால், அதன் லம் வழங்கப்பட் ள்ள 
பல்ேவ  அதிகாரங்கெளல்லாம் மாகாண சைபக்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. அேதேபால்தான் இந்த ெமாழிக் 
ெகாள்ைக ம் பின்பற்றப்ப கின்ற .  ஆனால், இனிேமல் 
அவ்வா  நடந் ெகாள்ள நான்  இடமளிக்கப் ேபாவதில்ைல. 
அதற்குாிய அதிகாரம், ேதைவ, கடப்பா  என்பன 
எனக்கி க்கின்ற . ஏெனன்றால், தமிழ் மக்கள் அரச 
அ வலகங்க க்குச் ெசன்   தங்கள் தாய்ெமாழியிேல  தம  
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்ய யாமல் ப கின்ற ன்பங்கள், 
கஷ்டங்கள் பற்றி எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்; அைத நான் 
உணர்ந்தி க்கின்ேறன்.  

நான் சிங்கள ெமாழிையப் பயின்ற ,  தமிழ் ெமாழிைய 
மறந் விட்டல்ல; தமிழ்ெமாழி ெதாியாெதன்பதற்காகவல்ல. 
சிங்கள மக்க க்குத் தமிழ் மக்கள் ப ம்பாட்ைட - ன்பத்ைத, 

யரத்ைத, கஷ்டத்ைத - எல்லாம் சிங்கள ெமாழியில் 
எ த் க்கூற ேவண் ெமன்பதற்காகேவயாகும். அ ேபால் 
தமிழ்ெமாழி ெதாிந்தி க்கேவண் ெமன்ற அந்த எண்ணம் - 
கடப்பா  அரச அதிகாாிக க்கு இ க்க ேவண் ெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்கள் லமாக இந்த நாட் ள்ள பாடசாைலகளில் 
சிங்களம், தமிழ் ஆகிய இ  ெமாழிகைள ம் கற்கக்கூ ய 
வைகயில் ஏற்பா கைளச் ெசய்வத டாக நாட் ன் கு மக்கள் 
எல்ேலா ேம இரண்  ெமாழிகைள ம்  ேபசக்கூ ய சூழல் 
உ வாகும் வாய்ப்பி க்கின்ற . ஆனால், அதற்கு 50 

வ டங்கள்கூட ஆகலாம். அ வைர நாம் காத்தி க்கப் 
ேபாவதில்ைல. மாறாக, இந்த  நாட் ேல அரச 
அ வலகங்களில் கடைம ாி ம் ஒவ்ெவா வ ேம - 
அதிகாரங் க க்கு வ ம் ஒவ்ெவா வ ேம நிச்சயமாகத் தமிழ் 
ெமாழிைய ம் சிங்கள ெமாழிைய ம் கற்றி க்க ேவண் ம் 
என்ற  நிைலப்பாட்ைட நாங்கள் ஏற்ப த்திேய தீ ேவாம்.  

மக்கள் நாளாந்தம் தங்கள  அ வல்கைளச் ெசய்வதற்காக  
நா கின்ற ெபா ஸ் நிைலயங்கள், பிரேதச ெசயலகங்கள், 
மாவட்டச் ெசயலகங்கள், ம த் வமைனகள் ேபான்ற அரச 
அ வலகங்கள் இ க்கின்றன. அ மட் மல்ல, நகர சைபகள், 
மாநகர சைபகள்,  பிரேதச சைபகள் ேபான்ற உள் ராட்சி 
நி வனங்க ம் இ க்கின்றன. இங்ெகல்லாம் எம  
அைமச்சின் லமாக எதிர்காலத்தில் நாங்கள் உைரெபயர்ப் 
பாளர்கைள ம் ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைள ம் - interpreters 
and translators நியமிக்கவி க்கின்ேறாம்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெகா ம்  மாவட்டத்தி 
ள்ள பல்ேவ  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் ெசன்  பார்த்தால் 

அங்குள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிகள் சிலர் தாங்கள் தமிழ் 
ேபசுவதாக நிைனத் க்ெகாண்  பிைழயாகப் ேபசுகிறார்கள். 
அந்த அறி டேனேய தமிழ்ெமாழி லமாக நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். அவ்வா  ெசய்ய யா . 
ஏெனன்றால், ெபா ஸ் நிைலயங்கள்  க்கியமான  இடமாக 
விளங்குகின்றன. அங்கு ெசன்  ஒ வர் தன  தாய்ெமாழியில் 

கார் ெகா த்தால் அ  உாிய ைறயில் எ தப்பட 
ேவண் ம்; அதற்கான வாய்ப்  வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அதாவ , வாக்கு லத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்பவர் அதைனச் 
சாியாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்; உணர்ந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அங்குள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிைய நாங்கள் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளராகேவா, உைரெபயர்ப்பாளராகேவா 
க த யா . ஆகேவதான் என  அைமச்சின் லமாக 
அவ்வாறான நி வனங்களில் நாங்கள் நிச்சயமாக 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைள ம் உைரெபயர்ப்பாளர்கைள ம் 
நியமிப்பதற்கு ெசய்தி க்கின்ேறாம். அதற்காக 
அைமச்சரைவ - Cabinet லமாக நடவ க்ைகைகைள 
ேமற்ெகாள்ள  நான்  ெசய்தி க்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, இந்த நாட் ள்ள பாடசாைலகளில் 
தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில ெமாழிகைளக் கற்பிப்பதற்கான 
ஆசிாியர்க க்குத் தட் ப்பா  இ க்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two minutes more. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
Only two minutes more? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
How much time have I been given, Sir? 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Eleven minutes. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
Sir, I have been allotted 12 minutes. You have taken 

one minute from that also.  

ஆகேவ அ  ஒ றமி க்க, ெமாழிக் ெகாள்ைக 
சம்பந்தமாக நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த நாட் ேல ெதளிவான 

ைறயிேல, அதிகார ைறயிேல, அக்கைற ள்ள ைறயிேல  
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கிேறாம் என்பைதத் ெதளிவாகக் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த ெமாழிப் 
பிரச்சிைன தீர்ந்தால்தான் ேதசிய இனப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்க ம். இந்த விடயத்தில் நாங்கள் ெதளிவாக இ க்க 
ேவண் ம். "கூைரேயறிக் ேகாழி பி க்க யாதவன் 
வானேமறி ைவகுண்டம் ேபாகப்ேபாகதாகக் கூ வ ேபால்" 
என்  தமிழில் ஒ  பழெமாழி இ க்கின்ற . அ  உண்ைம. 
பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர் நான் ெசால்வைதச் சாியாக 
உைரெபயர்ப்பார் என்  நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ அந்த 
அ ப்பைடயில் த ல் ேதசிய ெமாழிக் ெகாள்ைக 
அ ல்ப த்தப்பட்டால்தான் நாட் ேல ேதசிய இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான அதிகாரப் பகிர்  இடம்ெபற 

ம். ேதசிய ெமாழிப் பிரச்சிைன தீர்க்கப்படாவிட்டால், 
சட்டப்ப  ெமாழி ாிைம வழங்கப்படாவிட்டால் ஒ ேபா ம் 
இந்த நாட் ேல இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க யா  என்  
இந்த இடத்திேல குறிப்பிட் க் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல சகவாழ்  சம்பந்தமான அதிகாரம் 
எனக்கி க்கின்ற . சகவாழ்  சம்பந்தமாக 25 மாவட்டங் 
களி ம் நான் நிச்சயமாக 25 கலந் ைரயாடல் நிைலயங்கைள 
அைமக்கவி க்கின்ேறன். தற்கட்டமாக வடக்கு, கிழக்கில் 8 
மாவட்டங்களி ம் அவற் க்கு  ெவளிேய தமிழர், சிங்களவர், 

ஸ் ம்கள் கலந்  வாழ்கின்ற மாவட்டங்களி ம் இந்த 
நிைலயங்கைள அைமக்கவி க்கின்ேறன். அந்த நிைலயங் 
களில் அவசியமாக அரச சார்பற்ற நி வனங்கைளச் சார்ந்த 
சிவில் ச க அைமப் களின் - civil society - ஒத் ைழப் டன், 
ெபண்கள், இைளஞர்கள், ேபாராளிகளாக இ ந்  னர்வாழ்  
ெபற்றவர்கள், அரசியல் ைகதிகளின் உறவினர்கள், அவர்கள  
கு ம்பத்தவர்கள், மதத் தைலவர்கள் ேபான்றவர்கைள ம் 
மற் ம் பிரேதச சைபகள், நகர சைபகள் ேபான்ற உள் ராட்சி 
சைபகளின் பிரதிநிதிகைள ம் உள்வாங்கி நாங்கள்  அதைனச் 
ெசய்யவி க்கின்ேறாம்.  

இந்த நாட் ேல 2001ஆம் ஆண்  ஆட்சியி ந்த 
அரசாங்கம் தமிழீழ வி தைலப் க டன் சமாதானச் 
ெசயற்பாட் க்கான ஒ  ேபச்சுவார்த்ைதைய நடத்திய . 
ஆனால், அ  ேதால்வியைடந்ததற்குக் காரணம், அந்தப் ேபச்சு 
வார்த்ைதகள் உயர்மட்டத்தில் மாத்திரேம நைடெபற்ற தான் 
என்  நான் க கின்ேறன். 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இ  பற்றிச் சிங்கள 

ெமாழியி ம் ஒ  வார்த்ைத ெசால்லேவண் ம்.  
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ඔබතුමා සිංහල භාෂාෙවනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වචනයක් 

ෙහෝ කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ,  ඔබතුමාෙග් පශ්නය. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ඔබතුමා සිංහල භාෂාෙවනුත්- நீங்கள் இ  பற்றிச் சிங்கள 

ெமாழியி ம் ெசால்லேவண் ம்.  
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මට ලැබිලා තිෙබන ෙවලාව මදි. මෙග් සිංහල භාෂාව ගැන 

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ඒක නිසා පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
உங்க க்குத் ெதாி ம்!  

පසුගිය වකවානුෙව් -රනිල් විකමසිංහ මහතා 2001 
අගමැතිතුමා විධියට හිටපු කාලෙය්- එල්ටීටීඊ සංවිධානය සමඟ 
සාම සාකච්ඡා කරලා අෙප් රටට සාමය ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කළා. නමුත් ඒක කඩා වැටුණා. ඒ සාකච්ඡාව සම්පූර්ණෙයන්ම  
ෙවනස් මට්ටමකින් තමයි තිබුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විනාඩි ෙදක අවසානයි. 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
දැන් එෙහම නැහැ. ෙම් සැෙර් එෙහම කරන්න බැහැ. අෙප් 

සාකච්ඡාව බිම් මට්ටමින් ෙගන යන්න ඕනෑ; ජනතාව ළඟට ෙගන 
යන්න ඕනෑ; ජනතාවට  ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කාර්ය 
භාරය මම භාර ෙගන ඉන්නවා. මම ඒක අනිවාර්ෙයන්ම කරනවා.  

මට පසුව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා ඉන්න ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. එතුමාෙග් කාර්ය 
භාරය ෙමොකක්ද? අලියා සහ මිනිසා අතර සහජීවනය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි එතුමා කරන්ෙන්. මම 
කරන්ෙන් ජනතාව සමඟ- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙමොකක්ද?  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම කකුල් හතෙර් සතා සහ මිනිහා අතර සහජීවනය ඇති 

කරනවා. ඔබතුමා කකුල් ෙදෙක් සත්තු අතර සහජීවනය ඇති 
කරනවා. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඔව්. කකුල් ෙදෙක් සත්තු අතර සහජීවනය ඇති කරන්ෙන් මම. 

එතුමා කකුල් හතෙර් සතා හා මිනිහා අතර සහජීවනය ඇති 
කරන්න යනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 5.52] 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
මුලසුන ෙහොබවන අෙප් හිතවත් ගරු මන්තීතුමනි, අද දින 

සාකච්ඡාවට ගන්නා අමාත්යාංශ කීපය අතර, විෙශේෂෙයන් මා 
යටෙත් තිෙබන කරන තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික 
කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව අදහස් කීපයක් කියන්නයි මා 
සූදානම් ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම විවාදෙය්දී අෙප් අමාත්යාංශයට අදාළව 
තම තමන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන අඩු පාඩුකම් හා ගැටලු  ගැන 
සමහර මන්තීවරු සඳහන් කළා. ඒ සියල්ලම අපි සටහන් කර 
ගත්තා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර 
ගන්නා බව  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපෑල කියන්ෙන් දීර්ඝ 
ඉතිහාසයක් තිෙබන ෙසේවාවක්. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 215කට 
අධික ඉතිහාසයක් තිෙබන ෙසේවාවක් තමයි තැපෑල කියන්ෙන්. අද 
ලංකාව තුළ විශාල ජාලයක් තිෙබන ෙසේවාව තමයි තැපෑල 
කියන්ෙන්. පධාන තැපැල් කාර්යාල 653කුත්, උපතැපැල් 
කාර්යාල 3,410කුත්, නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල 524ක්, වතු 
නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල 4ක් සහ ගාමීය තැපැල් කාර්යාල 
101ක් ඇතුළුව සමස්ත කාර්යාල 4,692ක් ෙම් ෙවන ෙකොට 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම පෙද්ශයකටම ලිපි ෙබදා 
හැරීම සඳහා තැපැල්කරුවන් 7,202  ෙදෙනක් ෙම් ෙසේවෙය් දැන් 
නියුතුව ඉන්නවා. ෙමම දැවැන්ත තැපැල් ෙසේවා ජාලෙය් ෙසේවය 
කිරීම සඳහා ෙසේවකයන් 26,781 ෙදෙනක් අනුමතව ඇතත් ෙම් 
වන විටත් ෙසේවෙය්  නියුතුව සිටින්ෙන් 24,408 ෙදෙනක් පමණයි. 
දැනට පවතින පුරප්පාඩු 2,373ක් තිෙබන අතර එයින් 1,000කට 
ආසන්න පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් පිරවීම සඳහා අපි පසුගිය කා ලෙය් 
තරග විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒ විභාගෙය් පතිඵල අනුව පත්වීම් 
ලබා දීලා ඒ පුරප්පාඩුවලින් ෙකොටසක්  පුරවන්න හැකි ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා.  

අෙප් රජෙය් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් සිදු කළා. නවීන තැපැල් 
ෙසේවාවක් මහජනතාවට ලබා දීම පිණිස තැපැල් කාර්යාල 653ක් 
පරිගණකගත කර තිෙබනවා. එම ජාලගත කිරීම උපෙයෝගි 
කරෙගන සාම්පදායික තැපැල් ෙසේවාෙවන් ඔබ්බට ෙගොස් නවීන 
තාක්ෂණය සමඟ මහජනතාවට අවශ්ය තැපැල් සන්නිෙව්දන 
පහසුකම්, බැංකු පහසුකම්, මූල්ය පහසුකම්, රක්ෂණ පහසුකම් 
ෙමන්ම අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවාවක්  ලබා දීමටද අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලික අංශය 
සමග තරගකාරීත්වෙයන් - කරට කර තරග කරමින්-  නව 
ෙසේවවාන් රැසක්ද පසුගිය කාලෙය් අපට ආරම්භ කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැබු ණා.  

විෙශේෂෙයන් අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවාව, විවිධ බිල්පත්ෙගවීම්, 
භාණ්ඩ හුවමාරුව, අන්තර්ජාල භාණ්ඩ අෙළවිය, ව්යාපාරික 
තැපැල් වැනි  ෙසේවාවන්  රැසක් අපට පසුගිය කාලෙය් ආරම්භ 
කරන්නට පුඵවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම මහජනතාවට මුදල් 
ඇණවුම් ෙගවීෙම්දී ගත වූ කාලය ෙකටි කරමින් නවින  
තාක්ෂණය භාවිත කරමින් තත්පර කිහිපයකින් මුදල් ලබා 
ගැනීෙම් විෙද්ශ මුදල් ඇණවුම් ෙසේවාව Electronic Money Order 
Service කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් තැපැල් කාර්යාල වසා ඇති 
නිවාඩු දිනවල  සහ රාජකාරී ෙවලාෙවන් පසු  මහජනතාවට මුදල් 
ලබා ගැනීමට හැකියාවක් දැනට නැති නිසා, ඉදිරිෙය්දී රජෙය් 
බැංකුත්  සමග  සාකච්ඡා කර, ATM යන්තය හරහා  එම පහසුකම් 
ජනතාවට ලබා  දීමට දැනටමත් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ෙම් 
වනවිට  විෙද්ශගතව සිටින ශී ලාකිකයන්ට ලංකාෙව් සිටින තම 
පවුල් වල උදවියට මුදල් එවීම සඳහා Western Union  ආයතනය 
හරහා පහසුකම්  ලබා දී තිෙබනවා.  ඒ වෙග්ම විෙද්ශගතව සිටින 
ශී ලාංකිකයන්  ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව හරහා  එවන මුදල් 
තැපැල් කාර්යාල මඟින් තමන්ෙග්  නිවෙසේ උදවියට ලබාගත හැකි 
ක්ෂණික මුදල්  ලබා ගැනීෙම් කමයක්  අපි පසුගිය සතිෙය් ආරම්භ 
කළා. ජංගම දුරකථන මඟින් ශී ලංකාෙව් මුද්දර කාර්යාංශෙය් 
මුද්දර දැක බලාගැනීමටත් ඒවා ෙකඩිට්කාඩ් පත් මඟින් ෙගවීම් 
කිරීමටත් හැකි කමයක් අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී එය 
කියාත්මක කරන්නට අපි  බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.  

2016 අය වැය ඉදිරිපත් කරමින්  ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා  අ පෙග් තැපැල් ෙසේවාව විශාල අභිෙයෝගයක ට මුහුණ 
පා ඇති බැවිනුත්,  තැපැල් ෙදපාර්ත්ෙම්න්තුව තම ෙසේවාව වානීජ 
මට්ටමින් courier ෙසේවා මට්ටමට පරිවර්තනය කිරීමට දිරි 
ගන්වන බවත් පකාශ කර  සිටියා. ඒ වා ෙග්ම තවදුරටත් තරගකාරී 
ෙනොවන උප තැපැල් කාර්යාලවල කටයුතු නවීකරණය කර,   
මූල්ය හැකියාවන්  තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ෛධර්යවත් කරන 

2655 2656 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බවත්  සඳහන් කළා. බැංකු ෙවනුෙවන් ඉතිරි කිරීම් එකතු 
කිරීමටත්, අ ෙනකුත් ආනුශාංගික ෙසේවා සැපයීමටත්, එයින් 
අතිෙර්ක ආදායම් ලබාගැනිමටත්  එමඟින් උප තැපැල් කාර්යාල 
ලාභදායි  බවට පත්  කිරීම දිරිමත් කිරීමටත්  කටයුතු කරන බවත් 
සදහන් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපෙග් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් තැපැල් ෙසේවාෙව් පවර්ධනය උෙදසා කරන ලද එම 
ෙයෝජනා මා ඉතාමත් අගය කර සිටිනවා. ඒවා ඉතාමත් කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනා ෙලසයි මා දකින්ෙන්. ඒ පිළිබඳව විෂය භාර 
අමාත්යවරයා හැටියට ගරු අගමාත්යතුමාට හා මුදල් ඇමතිතුමාට 
මෙග් ස්තුතියත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පුද කරන්න කැමැතියි. 

වර්තමානය වන විට ලංකාෙව් තැපැල් කාර්යාල 653ක් 
පරිගණක පද්ධතියක් මඟින් ජාලගත කර ඇති අතර, ඒ මඟින් 
ෙමෙතක් පමාද වී තිබූ මුදල් ඇණවුම්, බැංකු ගනුෙදනු, බිල්පත් 
ෙගවීම් ආදී ෙසේවාවන් රැසක් තත්පර ගණනකින් ඉටු කර ගැනීමට 
හැකි වී තිෙබනවා. නමුත්, ලංකාෙව් ගම්බද පෙද්ශවල ජීවත් වන 
සියයට 70ක් වැනි ජන ෙකොටසකට ඒ අවස්ථාව තවම උදා කර 
දීලා නැහැ. ඒකට ෙහේතුව වන්ෙන් උප තැපැල් කාර්යාල 3,610ක් 
තවම අපට ජාලගත කරන්න ෙනොහැකිවීමයි. ෙම් සම්බන්ධව 
පසුගිය කාලෙය්ත් අපි මුදල් ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. අපි 
ෙදෙවනි වරටත් ඒ සාකච්ඡා ඉදිරියට ෙගන යමින් ඊට අවශ්ය මුදල් 
ලබා ෙගන එම උප තැපැල් කාර්යාල ජාලගත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන පධාන අභිෙයෝගයක් 
වන්ෙන් වසර ගණනාවක් පැරණි ෙගොඩනැඟිලිවල කාර්යාල 
පවත්වා ෙගන යෑමයි. 2015 වසෙර් පතිපාදන ෙවන් වුෙණ් නව 
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා රුපියල් මිලියන 40ක් සහ ෙගොඩනැඟිලි 
අලුත්වැඩියාව සඳහා රුපියල් මිලියන 60ක් වශෙයනි. 
මදුරන්කුලිය, සීතාවකපුර, තලවකැෙල් සහ ඉමදූව වැනි තැපැල් 
කාර්යාල නවීන තැපැල් ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා අපි ෙම් වසෙර් 
විවෘත කර තිෙබනවා. අනුරාධපුරය සහ ඇල්ල කාර්යාලවල 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිරි කාලය තුළදී අවසන් කර මහ ජනතාවෙග් 
ෙසේවය සඳහා විවෘත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පවතින මුද්දර කාර්යාංශය 
නවීකරණය ෙකොට විවිධ ෙත්මාවන් හා වැදගත් සිද්ධීන් අලළා 
මුද්දර එළිදැක්වීම තුළින් සහ මුද්දර ආශිත නිෂ්පාදන අෙළවිය 
තුළින් එම කාර්යාංශෙය් ආදායම අද වන විට විශාල වශෙයන් වැඩි 
කර ගැනීමට අපට හැකි වී තිෙබනවා.  

 2015 වසෙර්දී උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 674 ෙදෙනකුට 
පත්වීම් ලබා දීමට අපි කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම වර්ෂ ගණනාවක් 
ෙසේවය ස්ථිර කිරීමට ෙනොහැකිව සිටි තැපැල් ආෙද්ශකවරුන් 295 
ෙදෙනකුෙග් ෙසේවය ස්ථිර කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම 84 ෙදෙනකුට 
උසස්වීම් ලබා දීමටත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ලිපි 
හා තැපැල් භාණ්ඩ ෙබදා හැරීම සඳහා පමාණවත් තැපැල්කරුවන් 
ෙනොමැතිකම නිසා තැපැල් ෙසේවාෙව් දියුණුවට බාධාවක් වී 
තිබුණත්, දැනට වසර ගණනාවක සිටම ගණන් බලා ඇති 
ආකාරයට තැපැල්කරුවන් 1,507ක් පමණ අලුෙතන් බඳවා 
ගැනීමට අවශ්ය වී තිබුණා. පමාණවත් පතිපාදන ෙනොමැතිකම 
නිසා ෙමම බඳවා ගැනීම වසරින් වසර පමාද වුවද, ෙමම රජය 
යටෙත් අවශ්ය පරිදි  භාණ්ඩාගාරෙයන් පතිපාදනලබා ගැනීෙමන් 
පසුව එම කටයුතු ඉටු කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මුස්ලිම් ආගම සම්බන්ධෙයනුත් මම කියන්නට ඕනෑ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මට කථා කරන්නට ෙවලාව නැති නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි 

ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වතුකරෙය් ජනතාවට වඩාත් 
ෙහොඳ තැපැල් ෙසේවාවක් ලබා දීෙම් ගැටලු පවතිනවා. ෙම් ගැන මම 
අමාත්යවරයා වශෙයන් අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා සමඟත්, තැපැල්පතිතුමා 
සමඟත් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. පසුගිය වකවානුව තුළ වතුකරෙය් 
නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල 100ක් පමණ විවෘත කිරීෙම් වැඩසටහනක් 
ආරම්භ කර තිබුණත්, එය විධිමත් පරිදි සිදු ෙනොකිරීම නිසා එම වතු 
නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල ෙබොෙහොමයක් අද වැසී ෙගොස් තිෙබනවා. 
දැනට වතු නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල හතරක් පමණක් කියාත්මක වන 
බැවින් ඉදිරි කාලය තුළදී වතුකරෙය් ජනතාවට වඩාත් ෙහොඳ තැපැල් 
ෙසේවාවක් ලබා ෙදමින් වතු නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල කමය 
පතිෙශෝධනය කිරීමට මම අදහස් කරනවා. 

පළාත් හා දිස්තික් මට්ටමින් තැපැල් ෙසේවා කටයුතු ෙමෙහයවීම හා 
අධීක්ෂණය කිරීම නිසි පරිදි ඉටු කිරීම පිණිස පවාහන පහසුකම් සැලසීම 
සඳහා නිෙයෝජ්ය තැපැල්පතිවරුනට හා පාෙද්ශීය තැපැල් අධිකාරීවරුනට 
තම ෙසේවාවන් විධිමත්ව සැපයීම පිණිස ෙමම වසර තුළදී ඩබල්කැබ් රථ 
21ක් සමඟ කාර් රථ 11ක් ලබා දීමට හැකි වී තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් තැපෑෙල් පගතියට 
පධානතම ෙහේතුව වී තිෙබන්ෙන් තැපෑෙල් සියලුම ස්ථානවල ෙසේවක 
කණ්ඩායම් අතර පවතින සහෙයෝගීතාවයි. වෘත්තීය සමිති 28ක විවිධ 
ෙද්ශපාලන මත දරණ කණ්ඩායම් සමඟ පසුගිය වසෙර්දීත්, අනිකුත් 
ෙබොෙහෝ ආයතනවල වෘත්තීය අරගළ සිදු කරද්දි තැපැල් ෙසේවක පජාව 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා තැපැල් පරිපාලනය සමඟ 
එක්ව කටයුතු කිරීම ෙමහිදී සිහිපත් කළ යුතුයි. 

ෙම් නිසා ඇති වී තිෙබන කාර්මික සාමය ෙමම ගමනට ඉමහත් 
ශක්තියක්. එෙසේම මා සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලට ස්තුතිය පුද කරන අතර, 
ඔවුන් ෙම් ගමනට ලබා ෙදන සහෙයෝගය ද ෙබෙහවින්ම අගය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වසෙර්දී අප ෙම් ආරම්භ කළ 
ගමන් මඟ තවත් අංග රැසක් එක්ෙකොට ගනිමින් කියාත්මක කිරීම අපෙග් 
අරමුණයි. තැපැල්කරුවන් ෙයොදවා උපෙයෝගිතා බිල්පත් රැස් කිරීම හා 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම් ජනනය පවර්ධනය කිරීම සඳහා 
තැපැල් පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග් සකීය දායකත්වය ලබා ගැනීම පිණිස 
අදියර තුනක් යටෙත් දිරි දීමනා කමයක් හඳුන්වා ෙදමින් කටයුතු 
කරනවා.  

මීට අමතරව ෙද්ශීය අධිෙව්ගී හා සැපයිම් ෙසේවා තව දුරටත් පචලිත 
කිරීම, දිවයිෙන් සෑම පධාන නගරයක් ආශිතවම ව්යාපාරික මධ්යස්ථාන 
පිහිටුවා අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවාව හා සැපයීම් ෙසේවාව (Logi  Post) 
වැඩිදියුණු කිරීම, සියලුම දිස්තික්ක නිෙයෝජනය වන පරිදි ආදර්ශ තැපැල් 
කාර්යාල හඳුන්වා දීම හා උප තැපැල් කාර්යාල 25ක් නියමු ව්යාපෘතියක් 
වශෙයන් ගාමීය මට්ටෙම් සන්නිෙව්දන මධ්යස්ථාන ෙලස වැඩිදියුණු 
කිරීම, සියලු තැපැල් කාර්යාල සඳහා ආබාධිත පෙව්ශ මාර්ග ඉදිකර 
අවසන් කිරීම, නව නිෙයෝජිත ෙසේවා හඳුන්වා දීම සහ පැරණි GPO 
ෙගොඩනැගිල්ෙල් ෙකෞතුකාගාරයක් හා මුද්දර පදර්ශනාගාරයක් ඉදිකිරීම 
අෙප් අභිපායයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති අෙනක් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉස්ලාමීය ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
පවර්ධනය සඳහා දැනටමත් විශාල කාර්ය භාරයක් ෙකෙරමින් පවතිනවා. 

2657 2658 

[ගරු  අබ්දුල් හලීම්  මහතා] 
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ෙමම කටයුතු සඳහා අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුෙග් 
අධීක්ෂණය යටෙත් මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඒකකයක් ස්ථාපනය කර 
තිෙබනවා. අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් මුස්ලිම් ආගමික හා 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ආගමික හා සංස්කෘතික වැඩ 
කටයුතු පවර්ධනය සිදු ෙකෙරනවා. 

2015 වසෙර්දී ශී ලාංකික බැතිමතුන් 3,000ක් පමණ හජ් වන්දනාව 
සඳහා සහභාගි කරවීමට අපට හැකි වී තිෙබනවා. ෙමය පසුගිය වසෙර්දි 
වීසා ලබා දී තිබූ පමාණයට වඩා 700ක පමණ වැඩිවීමක්. ෙම් සඳහා හජ් 
නිෙයෝජිත ආයතන 93ක් මඟින් අවශ්ය පහසුකම් සැපයීමට කියා කරනු 
ලැබුවා. තවද, ෙමවර අවසන් ෙමොෙහොෙත්දී ශී ලංකාවට ලබා දුන් හජ් 
ෙකෝටා 600 භාර ෙගන හජ් වන්දනාව සඳහා බැතිමතුන් ෙයොමු කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු කඩිනමින් සලසා දීම සිදු කළා. අෙනකුත් රටවල් අවසන් 
ෙවලාෙව්දී ලබා දුන් ෙමම ෙකෝටා පමාණය පතික්ෙෂේප කර ඇති 
අවස්ථාවක අප ෙමම අභිෙයෝගය භාර ෙගන කියා කළා. 

තවද ශුද්ධ වූ මුහම්මද් නබීතුමාණන්ෙග් ජන්ම දිනය ෙවනුෙවන් 
පවත්වනු ලබන ජාතික මිලාදුන් නබී උත්සවය සඳහා ෙමවර මහනුවර 
දිස්තික්කය මුල් කර ෙගන සංවර්ධන වැඩ කටයුතු රාශියක් කියාත්මක 
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 2015 වසෙර් ෙවන් කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 14ක් ෙයොදවා මුස්ලිම් පල්ලි 93ක් සහ අරාබි විදුහල් 04ක් ෙමන්ම 
"අහදියා" දහම් පාසල් 01ක් සංවර්ධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

තවද, 2015 වසෙර්දී ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 15ක් මඟින් දිවයින 
පුරා ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය සිදු කර ෙගන යන අතර, ඒ යටෙත් 
මුස්ලිම් පල්ලි 32ක් සහ අරාබි විදුහල් 05ක් ෙමන්ම "අහදියා" දහම් පාසල් 
ඇතුළු ආගමික අධ්යාපන ආයතන 06ක් සංවර්ධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

මීට අමතරව ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් 
ෙවත ෙම් වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 08ක් වැය කර නිල ඇඳුම් ලබා 
දීමටද පහසුකම් සලසා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් 
4,493 ෙදෙනකු සඳහා දැනටමත් ෙපොත් දීමනාව ලබා දී ඇති අතර, ඊට 
ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 09ක් ෙවනවා. තවද, දහම් පාසල් විෂය 
නිර්ෙද්ශයට අදාළ ෙපළ ෙපොත් 09ක් සිංහල හා ඉංගීසි භාෂාවලින් මුදණ 
කටයුතු සිදු ෙකෙරනවා. 

ෙමවරද මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උත්සවය ඉතාමත් උත්සවශීෙයන් 
සමරනු ලැබුවා. උපවාස කාලෙය්දි ෙසෞදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යය යන රටවලින් පරිත්යාග කරන ලද රට ඉඳි ෙමටික්ෙටොන් 300ක් 
පමණ දිස්තික්ක මට්ටමින් පල්ලි හරහා මුස්ලිම් ජනතාව ෙවත ෙබදා 
හැරීමට පියවර ගනු ලැබුවා. එෙසේම ලබන වසෙර්දී අවම වශෙයන් එක් 
මුස්ලිම් පවුලකට රට ඉඳි කිෙලෝ එකක් බැගින් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
මාෙග් අමාත්යාංශය විසින් සැලසුම් කරමින් පවතිනවා.  

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජංගම ෙසේවාවක් පවත්වා පල්ලි, මද්රසා ලියා 
පදිංචි කිරීම්, වකුෆ් පනත සම්බන්ධෙයන් සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු 
කරන සියලුම ෙසේවාවන් පිළිබඳව මුස්ලිම් ජනතාව දැනුවත් කළා. 
ඉදිරිෙය්දීත් ෙමවැනි ජංගම ෙසේවාවන් අෙනකුත් දිස්තික්කවල පැවැත්වීමට 
අදහස් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වසෙර්දී කියාත්මක කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත වැඩසටහන් පිළිබඳවත් මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමට අදහස් කරනවා. ෙම් යටෙත් අවම වශෙයන් මුස්ලිම් ආගමික 
බැතිමතුන් 3,000කට වැඩි පිරිසකට හජ් වන්දනා සඳහා අවස්ථාව ලබා 
දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඒ වාෙග්ම මිලාදුන් නබී සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ෙතෝරා ගත් 
එක් දිස්තික්කයක පල්ලි 65ක් සහ අෙනකුත් මුස්ලිම් ආගමික ස්ථාන 15ක් 
සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. මීට අමතරව ආගමික ආයතන 
සංවර්ධනය කිරීම යටෙත් ආගමික පල්ලි සහ අෙනකුත් මුස්ලිම් ආගමික 
ආයතන 90ක් දිවයින පුරා සංවර්ධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

2012දී ආරම්භ කළ කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ලබන 
වසෙර්දි සම්පූර්ණෙයන්ම නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. එෙමන්ම, 
වර්තමානෙය් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්ථාපිතව ඇති 2006 වසෙර් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලද මුස්ලිම් 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඉදිකිරීම් කටයුතු ද ලබන 
වසෙර්දි සම්පූර්ණෙයන්ම නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියද අප ෙවත ෙම් වන විට ලැබී තිෙබනවා. 
ෙම් සඳහා අවශ්ය මුදල් පතිපාදන 2016 වසර ආරම්භෙය්දීම 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. 

ඉස්ලාම් ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකම වැඩිදියුණු කිරීම හා 
පචලිත කිරීම උෙදසා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාෙද්ශීය කාර්යාල 
කාත්තන්කුඩි හා මහනුවර නගරෙය් පිහිටුවීමට අදාළ සියලු කටයුතු දැනට 
සිදුකරමින් පවතිනවා. ෙමම කාර්යාල 2016 වර්ෂය තුළදී විවෘත කිරීමට 
අදහස් කරනවා. 

තවද, ආසියා සහ පැසිපික් රටවල් සඳහා පළමුවරට තුර්කි රාජ්යෙය් 
පැවැත්වූ මුස්ලිම් ආගමික නායක සමුළුව සඳහා මා ඇතුළු කණ්ඩායමක් 
සහභාගි වුණා. ෙමහිදී ෙදරට අතර බැඳිම් වැඩි කර ගැනීමට සහ මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය උෙදසා ලබා ගත හැකි ආධාර සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළ අතර  යහපත් පතිචාර ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදෙකහිම සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරිවලට අමතරව සමාජ සත්කාරක ෙසේවාවන් ඉටු කිරීමට කැපවීම 
ෙමම වසෙර්දී සිදු කළ විෙශේෂ කාර්යයක් ෙලස මා දකිනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ උපෙදස් යටෙත් කියාත්මක කරන 
වකුගඩු ෙරෝග නිවාරණ වැඩසටහන සඳහා අපෙග් අමාත්යාංශය හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදෙකහි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලෙය් දායකත්වෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 96කට අධික මුදලක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත භාර 
දීමට අපට හැකි වුණා. රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සහෙයෝගෙයන් 
අමාත්යාංශයක් මඟින් ෙමවැනි මුදලක් ෙමවැනි  සමාජ සත්කාරයක් 
ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  පරිත්යාග කළ මුල්ම අවස්ථාව ෙමය 
වීමත්, එය මාෙග් අමාත්යාංශෙයන් සිදු කිරීමට හැකිවීම ගැනත් මම 
ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා. 

එපමණක් ෙනොව, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ උපෙදස් යටෙත් 
කියාත්මක වන මත් දව්ය නිවාරණ වැඩසටහනටද අ පෙග් අමාත්යාංශෙය් 
දායකත්වය ලබා දීමට අමතක කෙළේ නැහැ. මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
අරමුණින් ලංකාෙව් සියලුම තැපැල් කාර්යාලවලත්, මුස්ලිම් පල්ලිවලත්, 
පධාන පාසල්වලත්, සියලුම රජෙය් කාර්යාලවලත්, සෑම පධාන 
නගරයකමත් මත් දව්ය නිවාරණය සම්බන්ධෙයන් මුදණය කළ දැන්වීම් 
හා ෙපෝස්ටර් පදර්ශනය කිරීමටත් ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් පවතින 
ආයතනවල මත් දව්ය නිවාරණය පිළිබඳව ෙද්ශන හා වැඩමුළු 
පැවැත්වීමටත් අප කියා කර තිෙබනවා. එෙසේම ජාතික වශෙයන් 
කියාත්මක වන වනෙරෝපා වැඩසටහන යටෙත් වයඹ පළාත ෙක්න්ද කර 
ගනිමින් ෙම් වන විට එම පළාෙත් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
දායකත්වෙයන් වන ෙරෝපණ වැඩසටහන කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
අෙනකුත් පළාත්වලද එම වැඩසටහන කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,අවසාන වශෙයන් අපෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව අප ෙදපාර්තෙම්න්තු මඟින් ලබන වසෙර්දී මීටත් වඩා 
කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක බවින් යුත් මහජන හිතකාමී ෙසේවාවක් ශී 
ලාංකීය ජනතාව ෙවත සලසා දීමයි.  

අපෙග් ඉදිරි ගමනට මඟ ෙපන්වීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට සහ ගරු අගාමාත්යතුමාට අපෙග් කෘතඥතාව පළ කිරීමට 
මා ෙම් අවස්ථාව විෙශේෂෙයන් ෙයොදා ගනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාටත්, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් සියලුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධාරින්ටත්, අපෙග් ෙසේවා 
සැපයීමට සහාය වන අෙනකුත් රාජ්ය හා  ෙපෞද්ගලික ආයතන ලබා ෙදන 
දායකත්වයටත් මා ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඒ වාෙග්ම මාෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා සහ 
අමාත්යාංශ ෙල්කම් විමලසිරි ෙපෙර්රා මහතා ඇතුළු අමාත්යාංශ කාර්ය 
මණ්ඩලය, තැපැල්පති ෙරෝහණ අභයරත්න මහතා ඇතුළු එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය වාෙග්ම, මුස්ලිම් ආගමික හා 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ එම්.එච්.එම්. සමීල් 
මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් 
කරනවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාෙග් කැපවීම ෙනොවන්නට අපට ෙමම 
ඉලක්කයන් කරා ගමන් කරන්නට හැකි ෙවන්ෙන් නැහැ. මහ ජනතාවට 
ෙසේවා සපයන පමුඛ රාජ්ය ආයතනයක් ෙලස හැකි උපරිම දායකත්වය 
ලබා දීමට ඉදිරියටත් ගත යුතු සියලු පියවර ගන්නා බව අප අමාංත්යාංශය 
ෙවනුෙවන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය රත්තරන් ෙසේ වටිනවා.  

මම අද පධාන කරුණු කිහිපයක් ගැන විතරයි කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  මා පළමුෙවන්ම මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියට මෙග් සත්ුතිය පුද කරනවා. සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය ඉතාමත්ම කාර්යශූරයි. එතුමිය 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරියක්. එතුමිය ෙබොෙහොම සහෙයෝගෙයන් නිලධාරි 
සමඟ සුහද විධියට වැඩ කරන නිසා මට ඒක ෙලොකු ශක්තියක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමියට පළමුෙවන්ම මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් මීගස්මුල්ල මහතා. 
Ministry of Sustainable Development and Wildlife කියන ෙම් 
අමාත්යාංශය අලුත් අමාත්යාංශයක්.  "Sustainable development" 
කියන්ෙන් අලුත් ෙත්මාවක්. ඒ පිළිබඳව මම පස්ෙසේ කථා කරනවා. 
ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට තමයි ෙම් zoological gardens, 
botanical gardens and national parks කියන අංශ තුන එකට 
ඒකාබද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය පවා අද පධානව කථා කරන්ෙන් පාරිසරික තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව ෙනොෙවයි, sustainable development පිළිබදවයි. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත් සැප්තැම්බර් මාසෙය් 15 ෙවනිදා ගිහිල්ලා  ඒ 
පිළිබඳව කථා කළා.  අද මෙග් අමාත්යාංශයට වගකීම් රාශියක් 
භාර දීලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු  
නිලධාරින්, zoological gardens, botanical gardens, national 
parks and marine sector  සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. 

ඔබතුමාට ෙප්නවා ඇති, මා  ෙපොතක් දී තිෙබනවා; ෙම් 
ෙපොෙත් තිෙබනවා රටට විශාල ෙලස ආදායම් උත්පාදනය කරන 
ආකාරය ගැන, පරිසරයත් ආරක්ෂා කරෙගන. ෙම් සෑම ෙදයක් 
සඳහාම මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් පසුගිය මාස ෙදක තුළම - 
සමහර ෙවලාවට මෙගන් බැණුනුත් අහනවා - රෑ ෙවනකම් මා 
සමඟ වැඩ කළා. අපි ඒ විධියට වැඩ කරලා ලබන වර්ෂෙය් සිට 
පතිඵල ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ, ෙම් කාලය තුළ මහාචාර්යවරුන් විශාල පිරිසක් 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළා. ෙමොකද, මෙග් අමාත්යාංශය, Ministry 
of Sustainable Development and Wildlife එකට සම්බන්ධ 
සියලු ෙදනාම professionalsලා; ඒ වාෙග්ම marine sector එකට 
සම්බන්ධ  අයත් professionals ලා; zoological gardens 
සම්බන්ධව අයත් professionalsලා; එහි expertsලාත් ඉන්නවා; 
botanical gardens සම්බන්ධවත් එෙහමයි, national parksවලටත් 
එෙහමයි. ෙම් විෂයයන් සියල්ල සඳහාම විෙශේෂඥයන්ෙගන් 
සැදුම්ලත්  පිරිසක් තමයි මෙග් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්ෙන්. ඒ අයෙගන් විශාල පිරිසක් මුදල් දීමනාවක් නැතිව 
තමන්ෙග් ෙසේවය ලබා ෙදන බව මම හරිම ආඩම්බරෙයන් 
කියන්ෙන්. ඒ කැප වුණු මහත්වරුන් සහ මහත්මියන් මට නම් 
වශෙයන් කියන්න ෙවලාවක් නැහැ. නමුත් මම ෙම් ෙපොෙත් ඒ 
පිළිබඳව ලියලා තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව තව විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම නම් මට ෙම් ෙපොතට ඇතුළත් 
කරන්නට තරම්  ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙපොත advertising 
firm  එකකින් ෙනොෙවයි මුදණය කෙළේ.  අෙප්ම මාධ්ය අංශයත් 
සමඟ සකස් කළ ෙදයක් තමයි ෙම් "Vision into Mission" කියන 
ෙපොත. ඔවුන් ඉතාමත්ම දක්ෂ ෙලස ෙම් කර්තව්ය ඉටු කළා. මම ඒ 
නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 2016  Budget එක සමාෙලෝචනය අවස්ථාෙව් කිව්ෙව්, - අෙප් 
සභාපතිතුමා ඉන්නවා - පාග්ධන වියදමින් සියයට 35ක් ෙදනවා 
කියලායි. මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, අද වන විට  
භාණ්ඩාගාරෙයන් පාග්ධන වියදම විධියට සියයට 85ක් ලබා දීමට 
තීරණය කරලා තිෙබන බව. ඒක ෙකොෙහොමද කෙළේ? "නැහැ" 
කියලා, "බැහැ" කියලා ෙදයක් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] "නැහැ. 
බැහැ" කියලා කියන්ෙන් නැති විසඳුමක් අපි ෙසොයාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය මම විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා.  අපට භාණ්ඩාගාරෙයන් පාග්ධනය ෙලස සියයට 85ක් 
ලබා දීමට තීරණය  කර තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තුළින් විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන්නට පුළුවන් 
ෙවනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
වටිනාකම ෙම් වනතුරු ෙත්රුම් ෙගන සිටිෙය් නැහැ. Zoological 
gardens, botanical gardens සහ national parks  වලට 
වර්ෂයකට ලක්ෂ 20ක් සංචාරකෙයෝ එනවා කියලා ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා කිව්වා. ෙම් සංචාරකයින් ලක්ෂ 20න් ලැෙබන 
ආදායම විධියට අපි වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 3,000ක් 
භාණ්ඩාගාරයට ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අපි Trust  එකක්, - එදා ගරු 
සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් - ඇති කරනවා. ෙම් වන 
විට ලක්ෂ 20ක් එන සංචාරකයින් පමාණය 2018 වන විට  ලක්ෂ 
25ක් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වන විට 
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 5,000 - 6,000ත් අතර විෙද්ශ විනියම 
පමාණයක් උත්පාදනය කරන එකම අමාත්යාංශය බවට අපි පත් 
ෙවනවා කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම 
ආඩම්බරෙයන් කියනවා. ඒ සඳහා තමයි  "Vision into Mission" 
කියන සැලසුම කියාත්මක ෙවන්ෙන්. මෙග් නිලධාරින්ෙග් 
මානසිකත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා, ඔවුන් වැඩ කරන 
ඉලක්කයට යන්නට. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, marine sector එක අත් 
හැරලා දාලා තිබුණා. මම ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි සිට ඒ අංශයට 
ෙයොමු ෙවනවා, කියා කරනවා. මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්නා 
විට යාල අභය භුමියට හිටිෙය් ෙසේවකෙයෝ 20 ෙදෙනකු පමණයි. 
යාල වනයට දිනකට වාහන 400ක් පමණ යනවා. ෙකොෙහොමද 
කරන්ෙන්? Driversලා අයිතිකාරෙයෝ වාෙග් යනවා. විනයක් නැති 
කමින් නීති විෙරෝධී වැඩ සිදු ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් හැම sector 
එකකටම ෙසේවකෙයෝ පමාණය පස් ගුණයකින් වැඩි කරලා, 
ෙසේවකෙයෝ බඳවා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් මම රටට විෙද්ශ 
විනිමය ලබා ෙදනවා. එම නිසා මම ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් ලබා 
ගැනීමට ෙම් ගරු ඇමතිවරුන්ෙග් සහායත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙදවනුව, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මනස ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
මට ෙහොඳ අත් දැකීමක් තිෙබනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමනි, 
යාල අභය භූමිය වෙට් දඩයම් කරන ෙසේවක පිරිසකෙග් නම් 
වගයක් දුන්නා.  ෙම් අය ඈතට මාරු කරනවාද කියලා ඇහුවා. මම 
කිව්වා, "නැහැ, ඇමතිතුමා මම ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, කිසි ෙදයක් 
ෙනොෙවනවා" කියලා. මම දැම්මා මනස ෙවනස් කරන training 
programme එකක් "Mind Changing" කියලා. ඒකට 
ෙකොමියුනිස්ට් අය කියන්ෙන් "Brainwashing" කියලා. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා දන්නවා. ෙම් දවස් 4 පුහුණුෙවන් පසුව record කළ 
ඒවා අපි ගාව තිෙබනවා. ඒ තරුණෙයෝ කියනවා, ''අපි අෙප් 
තාත්තාව කුඩා කාලෙය් සිට දැක්ෙක් තුවක්කුවක් අරන් දඩයම් 
කරනවා, දඩයක්කාරෙයක් විධියට.  නමුත් දැන් අපි වටහා ගත්තා 
ගහ ෙකොළ, සතා, වායුෙගෝලය ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා.'' ඒ 
විධියට ඔවුන් ෙවනස් වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මෙග් 
පමුඛතාව තිෙබන්ෙන් sustainable development වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙමෙහයවලා කියාත්මක වීමටයි.  
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ඊළඟට, අපි ෙම් කටයුත්ත තුළ රක්ෂණ කමයක් ආරම්භ 
කරන්නට අදහස් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කියවන්නට ෙවලාව නැති නිසා මම "වන අලි 
තර්ජනයට ලක් වන ජනතාව සඳහා කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත 
විෙශේෂ රක්ෂණ ෙයෝජනා කමය" කියන ව්යාපෘති වාර්තාව 
සභාගත* කරනවා.  

අපි ෙම් වන්දි ෙගවීම සම්පුර්ණෙයන් ආරම්භ කරනවා. මම 
මෙග් ෙල්කම්තුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. එතුමා කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්. අපි ෙම් රක්ෂණ ෙයෝජනා කමය 
තුළින් මරණයකදී රුපියල් 200,000ක ආවරණයක් ලබා දීමටත්, 
පූර්ණ අකර්මණ්යතාවකදී රුපියල් 200,000ක ආවරණයක් ලබා 
දීමටත්, අර්ධ අකර්මණ්යතාවකදී රුපියල් 100,000ක ආවරණයක් 
ලබා දීමටත්, ෙගය සහ ෙගවත්ත සම්බන්ධව රුපියල් 50,000ක 
ආවරණයක් ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
වර්ෂයකට උපරිමය රුපියල් 200,000ක රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා. සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ජනවාරිෙය් සිට 
ෙගවල් හදලා ෙදයි.  

ඊළඟට වී වගා කන්නයකෙය්දී ඒ අයට ඒ ෙකොටස අනුව 
රුපියල් 25,000ක් ෙගවීමටත්, බඩ ඉරිඟු වගාව සඳහා රුපියල් 
25,000ක් ෙගවීමටත්, අතිෙර්ක ෙභෝගවලටත් ෙගවීමට සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට විශාල ෙවනසක් ෙම් අමාත්යාංශත 
තුළින් සිදු කරලා අපි ඒ රක්ෂණ කමය තුළින් ඔවුන්ෙග් විනාශ වූ 
වගාවන් ෙහෝ නිවාස  සඳහා වන්දි ෙගවනවා. මම ගරු කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමාටත් එන්න කියලා කිව්වා මෙග් අමාත්යංශෙය් 
ආපදාවලදී ලබා ෙදන්න මුදල් තිෙබනවා. ඒ නිසා සියලු ෙදනා 
එකතු ෙවලා ෙසේවය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරනවා.  

අපි බැලුවාම වයඹ පළාෙත් අලි - මිනිස් ගැටුම් වැඩියි. නමුත් 
අපි මීට පසුව "අලි - මිනිස් ගැටුම" කියලා එය හඳුන්වන්ෙන් 
නැහැ. මම කියන්ෙන් "මිනිස් - සත්ත්ව සහජීවනය" කියලායි. 
ෙමොකද, අද වන විට අපිට හරකාත් පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා; 
වල් ඌරාත් පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා; දඬු ෙල්නා පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා; වඳුරා සහ රිලවා පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, ඒ පශ්න විසඳා ගන්න අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහජීවනයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා, මිහිඳු මහ 
රහතන් වහන්ෙසේ තමයි ෙලෝකෙය් පළමුවැනි national park එක 
ඇති කෙළේ කියලා. උන්වහන්ෙසේ ෙද්වානම්පියතිස්ස රජතුමාට 
ෙද්ශනා කෙළේ, "මහරජ ඔබ ෙමහි අයිතිකරුවා ෙනොෙවයි, ඔබ 
ෙමහි පාලකයා පමණයි" කියලායි. කකුල් ෙදෙක් මිනිස්සු වන 
අපිම තමයි තිරිසන් සතුන් වාෙග් වැඩ කරන්ෙන්. අපි ෙමන්න ෙම් 
ෙද්වල් නැති කරන්න ඕනෑ.  

මම අද airforce එකයි, IGP යි, සියලු ෙදනා කැඳවලා මින් 
ඉදිරියට සෙතකුට හක්ක පටස් තියලා තිබුෙණොත්,- ෙම් ළඟදී 
දවසක කහල්ල පෙද්ශෙය්දී දිවිෙයක් මරලා තිබුණා. මම ඒ 
පෙද්ශයට 21 සවස එනවා. ඒ සතා මරපු අය ෙසොයා ගන්නා අයට 
රුපියල් 25,000ක මුදලක් ෙදනවා කියලා මම පකාශ කළා. ෙම් 
සිදුවීම් අපි නවත්වන්න ඕනෑ. සතුන් දඩයම් කරන අය දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. වතු වැවිලි අංශයටත් මම කිව්වා ෙසේවකයන් 
කැඳවන්න කියලා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තිරසාර සංවර්ධන හා වන ජීවී අමාත්යාංශය කියන ඉතාමත් 

බරපතළ අමාත්යාංශයක් තමයි මට බාර දුන්ෙන්. මීට අදාළ 
Cabinet Paper එක මට බාර දුන්ෙන් ගිය සතිෙය්යි. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙම් පිළිබඳව ව්යවස්ථාවකුත් ගරු 
අගමැතිතුමාත්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාත්, මහාචාර්යවරු 
සමඟ එකතු වී කමිටුවක් දාලා හදලා තිෙබනවා. ඒෙක් ෙමෙහම 
තිෙබනවා: 

Sir, 193 countries adopted the “Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable development".  It 
includes 17 Sustainable Development Goals with 169 
associated targets. They have to be achieved by my 
Ministry also. So, this is a target. I am telling all of you 
that I will achieve that target. I will work with my 
colleagues and give the result. I have given the results 
earlier too. So, it is a humble way of doing that. A 
professional team will be there in the operational room. 
There will also be a Sustainable Development Council 
comprising all the relevant Ministries, like the Ministry 
of Tourism Development and so on. That Council will be 
monitoring, evaluating and issuing guidelines relating to 
sustainable development.  I am happy to say that I will 
give the start. I must thank His Excellency the President 
and the Hon. Prime Minister for supporting this task. This 
Government comprises all the political parties. We will 
create a middle-class society in this country. We will see 
that, through tourism, more foreign exchange comes into 
the country. We will see that development helps to 
alleviate poverty. Even in the Brundtland Report  poverty 
alleviation is mentioned. It was President Premadasa who 
started the poverty alleviation programme. His 
Programme was taken as a model by the world. We are 
proud to say that.   I noticed that alleviation of poverty 
was the main item in President Premadasa's vision.  So, 
as a country, we will do it together.  

Thank you very much.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පථමෙයන්ම අෙප් 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව අදහස් දක්වපු සියලුම මන්තීවරුන්ට, 
ඇමතිවරුන්ට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කර සිටින්න ඕනෑ. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන අඩු පාඩු ෙපන්නලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ෙහොඳ ෙයෝජනාත් ෙම් සභාෙව් ඉදිරිපත් වුණා. ෙහොඳ අදහස්, ෙහොඳ 

2663 2664 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ෙම්වා අපි සටහන් කරෙගන 
ඉදිරිෙය්දී ඒවා කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. නිපුණතා සංවර්ධන 
හා වෘත්තීය පුහුණු ක්ෙෂේතය ෙදස බැලුවාම, ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු වැඩි පමාණයක්, රැකියා 
අවස්ථා, ඒ වාෙග්ම ආදායම් මාර්ග ලබාදීෙම් වැඩි වගකීමක් අෙප් 
අමාත්යාංශයට ලැබිලා තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙදස බැලුවාම අද අපි දකිනවා, වසරකට 
තරුණ තරුණියන් 370,000ක් විතර සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ 
සමත් ෙවලා ෙහෝ අසමත් ෙවලා පිට ෙවන අවස්ථාෙව්දී, එයින් 
තරුණ තරුණියන් 150,000ක විතර පමාණයක් තමයි නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අංශයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් කියලා. 
තරුණ තරුණියන් 220,000ක් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ක්ෙෂේතයට 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, විශ්වවිද්යාලවලටත් 
25,000ක විතර පමාණයක් තමයි අවසානෙය්දී ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
කියලා. එත ෙකොට අපිට ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ෙම් 
සියලුම ෙදනා ඉලක්ක කර ෙගන වැඩ පිළිෙවළක් සංවිධානය 
කරලා කියාත්මක කරන්න. ඒක තමයි 2016 වර්ෂෙය් විෙශේෂ 
ඉලක්කය හැටියට අපි බාර අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා කෘතෙව්දීව සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් හැටියට, ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
දැනුමක් තිෙබන ෙකෙනක් හැටියට ගරු අගමැතිතුමා කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමැතිය 
ගත්තා, කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කරන්න. ඒ කැබිනට් 
අනුකමිටුවට විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ඇමතිවරු 4 ෙදෙනක්  ඉන්නවා. ඒ 4 ෙදනා සම්බන්ධ කර ෙගන 
ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න සූදානමින් 
ඉන්නවා.  

මා සමඟ ෙම් ගරු සභාෙව් වාඩි වී සිටින අෙප් ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා එක් පැත්තකින් ඉන්නවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා තව පැත්තකින් ඉන්නවා. අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා හැටියට ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා තවත් 
පැත්තකින් ඉන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු ඇමතිවරයා හැටියට මම ඉන්නවා. අපි හතර ෙදනා 
සම්බන්ධ ෙවලා ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඒකාබද්ධ 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ලෑස්ති ෙවනවා.  

අෙප් ක්ෙෂේතයට ඇතුළු ෙනොවන 2,20,000ක් පමණ වන ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාවක් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් හරහා සම්බන්ධ 
කරෙගන, රැකියා ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුම අනුව ඒ සියලුෙදනාට 
ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා දීලා, එක්ෙකෝ ෙද්ශීය වශෙයන් රැකියා 
අවස්ථාවකට ෙයොමු කරන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට 
පුළුවන් කියා මම හිතනවා. එෙහම නැත්නම්, ජාත්යන්තරෙය් 
රැකියා අවස්ථා විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබන නිසා ඒ රැකියා 
අවස්ථාවල හැඩ රුව හරියට තක්ෙසේරු කරෙගන, ඒ අවශ්යතාවන් 
හරියට තක්ෙසේරු කරෙගන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය වැනි ආයතන සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
නියම විධියට කියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වුෙණොත්, රැකියා 
ලක්ෂ 10ක් ලබා දීෙම් රජෙය් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න අපට 
පුළුවන් කියා මම හිතනවා. සියලුෙදනා සම්බන්ධ කරෙගන ඒ 
තැනට යන්න තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් රෙට් තිෙබන 
රැකියා ෙවළඳ ෙපොළ දිහා බැලුවාම අපි දකිනවා, වැඩිපුර රැකියා 
අවස්ථා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි කියා. අපට ඒක 

පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී සමහර විට රජෙය් අංශය 
තවත් කුඩා ෙවන්න පුළුවන්. අය වැය පරතරය දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, අද අපි අය වැය පරතරය සියයට 5.9කට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා කියා. 2015 වසෙර්  සියයට 6ක් වූ අය වැය පරතරය 
සියයට 5.9 දක්වා අඩු කිරීම ඉලක්ක කරෙගන අපි ලබන වසරට 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

රාජ්ය අංශෙය් තිෙබන රැකියා අවස්ථා ඇත්ත වශෙයන් අඩුයි.  
ඉදිරිෙය්දී එය තවත් අඩු ෙවන්න ඉඩ කඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඉලක්ක කරෙගන අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. ඒ 
ස්ථාවරෙය් සිටිමින් කටයුතු කරන ෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක වඩාත් සමීප සම්බන්ධතා ඇතිව තමයි අපට ෙම් ගමන 
යන්න සිද්ධ වන්ෙන්.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් කාර්මික මණ්ඩල 4ක් ලබන ජනවාරි 
15වන දා වන ෙකොට පිහිටුවීෙම් කටයුත්ත කරන්න අපි දැන් 
මූලික පියවර ෙගන තිබීම, එයට උදාහරණයක්. ඉදි කිරීම් අංශය, 
ICT අංශය, Light Engineering කියන විෂය පථය, සංචාරක 
අංශය මුල් කරෙගන ෙම් කාර්මික සභා - trade councils - හතර 
පිහිටුවීෙමන් අනතුරුව ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ මුල සිටම 
කටයුතු කරමින්, රැකියා ෙවළඳ ෙපොෙළේ අවශ්යතාව අනුව අෙප් දූ 
දරුවන්ට, අෙප් තරුණ පරම්පරාවට අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීලා ඒ 
අයට රැකියා අවස්ථා, ආදායම් මාර්ග උදා කර දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය භාර ඇමතිතුමිය 
සමඟ මම දැනටමත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. ඒ කාර්යාංශෙය්  අයත් එකතු කරෙගන විෙද්ශ රටවල 
තිෙබන රැකියා අවස්ථා පවා හරියට තක්ෙසේරු කරෙගන, ඒ අනුව 
අෙප් තරුණ තරුණියන්ට පුහුණුවක් ලබා දීලා, ජාත්යන්තර 
සහතික කමයකුත් සම්බන්ධ කරෙගන ඒ තරුණ පිරිස පිට රට 
රැකියාවලට පවා  -විෙශේෂෙයන් පිරිමි අය- යැවීෙම් කටයුත්ත 
සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් කියන අදහස අපට තිෙබනවා. ඒ 
අනුව හැඩ ගැෙහන්න අපි දැන් පටන්ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය තීරණයක් 
ෙගන තිෙබනවා, අෙප් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවලට ඇතුළු 
වන තරුණ තරුණියන්ට, අෙප් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන 
ළමයින්ට ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාව ලබා දීමට අපි 
කටයුතු කරනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙද්ශීය වශෙයන් අරෙගන බැලුවත් අපට 
ෙපෙනනවා, වැඩිපුර රැකියා අවස්ථා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් බව. ඒ නිසා ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන, 
පුහුණුවක් තිෙබන ළමයින්ව ලබා ෙදන්න කියලා ෙපෞද්ගලික 
අංශය ඉල්ලා සිටිනවා.  

සියලුම තරුණ තරුණියන්ට ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් 
හැකියාව ලබා දීමට ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් නම් ෙපෞද්ගලික අංශයට ඇතුළු වන එක පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ අයට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැඳී ඉඳලා ඉදිරියට යෑෙම් 
මාර්ගයකුත් හැෙදනවා. ෙමොකද, අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආයතනයක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියාම ඒ ෙබොෙහෝ තැන්වල 
අඳින tie එක දිහා බලලා තමයි කියන්ෙන් "ෙමයා ෙහොඳයි, අරයට 
වඩා" කියලා. ඒක අපට පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙදවනුවයි, 
සුදුසුකම් බලන්ෙන්. පසිද්ධ ඉස්ෙකෝෙලකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා 
නම් "ෙමයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න" කියලා හිතනවා. 
ඒ මතය අපි අයින් කරන්න ඕනෑ.  

අපි ගෙම් ළමයින්ටත් සම අවස්ථාවක් ලබාෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසාම තමයි මම ෙබොෙහොම පැහැදිලි තීරණයක් අරන් 

2665 2666 

[ගරු  මහින්ද සමරසිංහ  මහතා] 
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තිෙබන්ෙන්, NAITA ආයතනය ගත්තත්, VTA ආයතනය 
ගත්තත්, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ගත්තත් ඊළඟ වර්ෂෙය් ඉඳලා 
ඒ සෑම ආයතනයකම නිදහස් අධ්යාපන කමය තව දුරටත් ස්ථාපිත 
කරන්න. ෙම් ෙවන ෙකොටත් අපි ඒ පිළිබඳව මුදල් අමාත්යාංශයත් 
එක්කත්, මහා භාණ්ඩාගාරය එක්කත් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, මම දැක්කා, සමහර තැන්වල පාඨමාලා හදාරන්න ෙගවීම් 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. මම නම් හිතන්ෙන් ඒක වැරදියි. 
ෙමොකද, ඒ සුවිෙශේෂ ආයතනවලට පිටින් කියාත්මක වන 
ආයතනවලට ගිහිල්ලා මුදල් ෙගවලා පාඨමාලා හදාරන්න ඕනෑ 
තරම් අවස්ථා තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය්ම එවැනි ආයතන 
කිහිපයක් තිෙබනවා.  

අපි NSBM ආයතන ගැන කථා  කෙළොත්, උපාධි ෙදන 
ආයතනයක් හැටියට ඒක UGC එෙකන් පවා පිළිෙගන තිෙබනවා. 
අපි දැන් හරිත විශ්වවිද්යාලයක් ෙහෝමාගම ඉදි කරමින් යනවා. ෙම් 
ෙවන ෙකොට  එම විශ්වවිද්යාලෙය් වැඩ කටයුතුවලින් සියයට 80ක් 
අවසන්. මාර්තු මාසය වන විට ඒ හරිත විශ්වවිද්යාලෙය් civil 
engineering කටයුතු පැත්ත අවසන් කරලා, ජුලි 15 ෙවන ෙකොට 
අගමැතිතුමාවත් සම්බන්ධ කරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අතින් විවෘත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ලංකාෙව් 
ඉන්න ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් කලාපෙය් 
අෙනක් රටවල සිටින ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට පවා එම විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළු ෙවලා ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් එහි 
තිෙබනවා. VTA ආයතනය ගත්තාම, NAITA ආයතනය 
ගත්තාම, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ගත්තාම එම ආයතන 
පාඨමාලාවලට ගාස්තු අය කිරීම වැරදියි. ඒක තමයි මෙග් 
ස්ථාවරය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්.  

පාඨමාලාවලට ගාස්තු අයකිරීෙම් කමෙව්දෙයන් අයින් ෙවලා, 
තව දුරටත් නිදහස් අධ්යාපන කමය ස්ථාපිත කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට NIBM, NSBM වාෙග් 
ආයතනවලට මධ්යම පන්තිෙය් ළමයි ගිහිල්ලා මුදල් ෙගවලා 
අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න ෙකොට, ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙම් 
ළමයින්ටත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා, නිදහස් අධ්යාපන කමය පදනම් 
කරෙගන ෙනොමිලෙය්ම සම මට්ටෙම් අවස්ථා ලබාෙගන ඒ හරහා 
රැකියා අවස්ථා ලබා ගන්න. 

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් UNIVOTEC ආයතනය වෙග් 
උපාධි ලබාෙදන ආයතන 3ක් තිෙබනවා. UNIVOTEC 
ආයතනය, ඒ වාෙග්ම සාගර විශ්වවිද්යාලය වෙග් ආයතන 
තිෙබනවා. ළමයින්ට NVQ 6 වෙග් මට්ටමක තිෙබන 
පාඨමාලාවක් ලබා දීලා විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළු ෙවලා තාක්ෂණ 
උපාධියක් ලබාගන්න තිෙබන මාර්ගය වෙග්ම, G.C.E. A/Lවලදී 
හැදෑරිය යුතු තාක්ෂණ විෂයයන් ගණන 2ක් කරලා ඉන් සමත් වන 
ළමයින්ටත් ෙකළින්ම විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළු ෙවලා උපාධියක් 
දක්වා යන කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න මම තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙදපැත්තකින් උපාධියක් දක්වා අධ්යාපනය 
පැත්ෙතන් ඉදිරියට යන්න ඒ ළමයින්ට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලොකු 
ආෙයෝජනයක් කරලා සාගර විශ්වවිද්යාලය මීට වඩා ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට ෙග්න්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙම් වන විටත් ඒ සඳහා අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ලබන 
ජනවාරි මාසෙය් සිට NAITA ආයතනය ආධුනිකත්ව පුහුණුවට 
පමණක් සීමා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප එවැනි 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු මන්තීවරෙයකුත් ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙපන්වා 
දුන්නා. VTA එකයි, කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි ගත්තාම ඒ සමහර තැන්වල ෙම් ආයතන 
තුනම කියාත්මක ෙවනවා. එත ෙකොට එකම ශිෂ්ය පිරිසකට තමයි 
ෙම් ආයතන තුනම තරග කරන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම  NAITA  
එක අප පිහිෙටව්ෙව් ආධුනිකයන්ට පුහුණුව ලබාෙදන්නයි. 
එතෙකොට වැඩි හරියක් ඒ අය ෙයොමු වන්න ඕනෑ ආධුනිකත්ව 
පුහුණුවටයි.  VTA එකයි, Department  of Technical Education 
and Training එකටයි පුළුවන් වෘත්තීය පුහුණුව ලබාෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න.  

අවසාන වශෙයන්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය ඇමතිතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට, ආයතනවල සභාපතිවරු 
ඇතුළු සියලුෙදනාටත් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. මම 
ෙම් අමාත්ය ධුරය භාරෙගන දැන් මාස තුනක් පමණ ෙවනවා. මම 
ෙම් අමාත්ය ධුරයට පත් වුණු දා සිටම ඒ අය මට විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. අප ෙලොකු ෙලොකු ඉලක්ක 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා, 2016 වසෙර්දී සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ 
ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ගන්න ම ට ෙමෙතක් දුන්න සහෙයෝගය 
ඉදිරියටත් ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම ඔවුන්ෙගන් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
"159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 76,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                              

රු. 9,900,000 
  
"159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 9,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
203 වන ශීර්ෂය.-  කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,  
රු. 51,900,000 

    
 “203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 51,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.    

2667 2668 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 24,100,000 

  
“203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 24,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 76,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 9,900,000 
 

“தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 9,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  203.- கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  51,900,000 

 
“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 51,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  24,100,000 

 

“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  24,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
Question, "That the sum of Rs. 76,900,000, for Head 159, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 159, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 9,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,900,000, for Head 159, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 

Head 159, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 203.-  DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS 
AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 51,900,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 51,900,000, for Head 203,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 24,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 24,100,000, for Head 203, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
 “101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 147,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 8,530,000 
 

“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                      
රු. 8,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        

රු. 680,000,000 
 
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 680,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
201 වන ශීර්ෂය.- ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 54,435,000 
 

“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 54,435,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

2669 2670 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 10,700,000 

 

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 10,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல   பா 401,550,000 
  

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 401,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 35,000,000 
 

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 35,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 147,450,000 for Head 101, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 8,530,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 8,530,000, for Head 101, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs.  680,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 680,000,000, for Head 101, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 201.- DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 54,435,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 54,435,000, for Head 201, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

2671 2672 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,       
රු. 10,700,000 

 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 10,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02  වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 401,550,000 
 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 401,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        

රු. 35,000,000 
 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 35,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 147,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

 
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 8,530,000 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,530,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  பா 680,000,000 

 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 680,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  201.- ெபளத்த அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 54,435,000 

 

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 54,435,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 10,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,700,000, for Head 201, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 201, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 401,550,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 401,550,000, for Head 201, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 35,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 35,000,000, for Head 201, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 115,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 66,840,000 
 
“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 66,840,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
202 වන ශීර්ෂය.-  මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු සහ සංසක්ෘතික 

කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 71,700,000 

 
“202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 71,700,000ක   මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         
රු. 31,160,000 

 
“202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 31,160,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
308 වන ශීර්ෂය.-  තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 12,166,500,000 
 

“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 12,166,500,000ක   මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 135,000,000 
 
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 135,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 115,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 66,840,000 
 

“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 66,840,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  202.- ஸ் ம் சமய பண்பாட்  அ வல்கள் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 71,700,000 

 

“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 71,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2673 2674 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா  31,160,000 

 

“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 31,160,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  308.- தபால் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா  12,166,500,000 
 

“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 12,166,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா  135,000,000 

 
“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 135,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of  Rs. 115,450,000, for Head 108, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 108 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 66,840,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 66,840,000, for Head 108, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 202.- DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 71,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 71,700,000, for Head 202, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 31,160,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 31,160,000, for Head 202, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

HEAD 308. -  DEPARTMENT OF  POSTS 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 12,166,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 12,166,500,000, for Head 308, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 135,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 135,000,000, for Head 308, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 88,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 11,500,000 
 

    "165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
සඳහා රු. 11,500,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.   

 
“தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 88,920,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 11,500,000 
 

   “தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 11,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 88,920,000 for Head 165,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 165, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

2675 2676 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 11,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,500,000, for Head 165, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 165, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

 “161 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 124,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
161 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 16,350,000 

 
“161 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 16,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

161 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

 
284 වන ශීර්ෂය.-  වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,043,530,000 
  

“284  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 1,043,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
284 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 489,600,000 

  
“284 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 489,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
284 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

 
294 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සත්ෙවෝද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 304,200,000 
 

  “294 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 304,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

294 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 539,700,000 

 
 “294 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 539,700,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
294 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

322 වන ශීර්ෂය.- ජාතික උද්භිද උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 340,500,000 

 
“322 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 340,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                  
රු. 287,800,000 

 

“322 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 287,800,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
322 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

“தைலப்  161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 124,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 16,350,000 

 

“தைலப்  161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 16,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

 
தைலப்  284.-  வனசீவராசிகள் பா காப் த்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,043,530,000 
 

“தைலப்  284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,043,530,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 489,600,000 

 
“தைலப்  284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 489,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  294.-  ேதசிய மி கக்காட்சிச்சாைலகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 304,200,000 
 

“தைலப்  294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 304,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 539,700,000 

 
“தைலப்  294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 539,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  322.-  ேதசிய தாவர ங்காக்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 340,500,000 

 

“தைலப்  322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 340,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 287,800,000 

 
“தைலப்  322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 287,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  322, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 124,650,000 for Head 161,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 161, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 16,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 16,350,000, for Head 161, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 161, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

 

HEAD 284.- DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 1,043,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,043,530,000, for Head 284, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 489,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 489,600,000, for Head 284, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 294.- DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL 

GARDENS 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 304,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 304,200,000, for Head 294,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 539,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 539,700,000, for Head 294, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 322. - DEPARTMENT OF NATIONAL BOTANICAL 
GARDENS 

 
Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 340,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 340,500,000, for Head 322, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 322, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

2679 2680 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 287,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 287,800,000, for Head 322, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 322, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

“106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 115,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 264,850,000 

  
“106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 264,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 423,300,000 
  

“106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 423,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 1,806,500,000 

  
“106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,806,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

304 වන ශීර්ෂය.-  කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 260,800,000   

 

“304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 260,800,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 63,200,000 

  
“304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 63,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 115,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 264,850,000 

 

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 264,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 423,300,000 
 

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான  பா  423,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,806,500,000 
 

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,806,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  304.- வளிமண்டலவியல் திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 260,800,000 
 

“தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 260,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 63,200,000 

 

“தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா 63,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of  Rs. 115,100,000 for Head 106, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.264,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 264,850,000, for Head 106, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development   Activities - Recurrent Expenditure,    
Rs. 423,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 423,300,000, for Head 106, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. -   Development Activities - Capital Expenditure,        
Rs. 1,806,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,806,500,000, for Head 106, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 304. -  DEPARTMENT OF METEOROLOGY 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 260,800,000 
Question, "That the sum of  Rs. 260,800,000, for Head 304, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of  the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 63,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 63,200,000, for Head 304, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය  
පුනරාවර්තන - 5,990,280,000 
මූලධන  -        7,670,850,000 

 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி அைமச்சு 

மீண்  வ ம்  - 5,990,280,000 
லதனம்  - 7,670,850,000 

 
MINISTRY OF SKILLS DEVELOPMENT AND VOCATIONNAL 

TRAINING 
Recurrent - Rs.5,990,280,000 
Capital     -  Rs. 7,670,850,000 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දී 
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

38වන පිටුෙව්, 9 සහ 10 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතම ආෙද්ශ කළ යුතුය. 

 'පුනරාවර්තන 5,324,280,000 

 මූලධන     6,692,850,000' " 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම සංෙශෝධනයට සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ශීර්ෂ 197. - නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යවරයා 
 

වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,     

රු.  4 ,190,335,000 

වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු.  1 ,674,850,000 

 
 தைலப்  197 - திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 4,190,335,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- லதனச் 

ெசல  பா 1,674,850,000 
 

HEAD 197.- MINISTER OF SKILLS DEVELOPMENT AND 
VOCATIONAL TRAINING 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 4,190,335,000 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.1,674,850,000 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
197වන ශීර්ෂෙය් 01වන වැඩසටහෙනහි පුනරාවර්තන හා මූලධන 
වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ සඳහා සභාෙව් එකඟත්වය?  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved:           
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

38වන පිටුෙව්, 13වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය. [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා] 

 
"වැඩසට හන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම 

3,524,335,000 
වැඩසට හන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම 696,850,000" 

(මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ශී ලංකා උසස් 
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය ෙමම අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් කිරීම 
ෙහේතුෙවන් අදාළ පතිපාදන ගැලපුම් කිරීමයි.) 

 
"197 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  3 ,524,335,000ක අඩු කරන ලද මුදල සහ මූලධන වියදම් 
සඳහා රු. 696,850,000ක අඩු කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

197 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  සහ 
මූලධන වියදම් සංෙශෝධිතාකාරෙයන්  උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
"தைலப்  197, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 3,524,335,000 குைறக்கப்பட்ட ெதாைக ம் 
லதனச் ெசல க்கான பா 696,850,000 குைறக்கப்பட்ட 

ெதாைக ம் அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப மாக" எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  197, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசல கள் தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் 
பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

   
Question, “That the decreased sum of Rs. 3,524,335,000 for 

Recurrent Expenditure and the decreased sum of Rs. 696,850,000  for 

Capital Expenditure, for Head 197, Programme 01, be inserted in the 
Schedule” put and agreed to.  

  
Head 197, Recurrent and Capital Expenditures, as amended, ordered 

to stand part of the Schedule. 

  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු.  5 ,745,000,000 

 
" 197 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.5,745,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
197 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 5,745,000,000 
 

“தைலப்  197, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 5,745,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                 
தைலப்  197, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 5,745,000,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 5,745,000,000, for Head 197, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 197, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

215 වන ශීර්ෂය.- කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 206,750,000 
 

“215 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන ෙමෙහයුම් වැඩසටහන 
- පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 206,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,       
රු. 14,000,000 

 
“215 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 14,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,593,195,000 

 
“215 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,593,195,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,        
රු. 237,000,000 

 
“215 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 237,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
தைலப்  215.-  ெதாழில் ட்பக் கல்வி மற் ம் பயிற்சித்  

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 206,750,000 

 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 206,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2685 2686 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 14,000,000 

 
  “தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க் கான 

பா 14,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,593,195,000 
ஜ 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,593,195,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 237,000,000 

 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 237,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

HEAD 215.- DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND 
TRAINING 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 206,750,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 206,750,000, for Head 215, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 14,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 14,000,000, for Head 215, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 215, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 1,593,195,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,593,195,000, for Head 215, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 237,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 237,000,000, for Head 215, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

“196 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු 154, 500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

196 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු.  13 ,700,000 
 

"196 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  13 ,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
196 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  1 ,463,350,000 
  

"196 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 1,463,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

196 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
      02  වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

    රු.  2 ,237,000,000 
 

"196 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  2 ,237,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

196 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 154,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 13,700,000 
 

“தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 13,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2687 2688 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,463,350,000 

 

“தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,463,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,237,000,000 

 

“தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,237,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  196, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 154,500,000 for Head 196,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 196, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 13,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 13,700,000, for Head 196, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 196, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 1,463,350,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,463,350,000, for Head 196,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 196, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 2,237,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,237,000,000, for Head 196, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 196, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
"157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 354,355,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 291,380,000 
  

"157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 291,380,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  

157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

236 වන ශීර්ෂය.-  රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 100,430,000 

  
“236  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 100,430,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      

රු. 44,650,000 
  

“236  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 44,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
236  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි   
නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
“தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 354,355,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 291,380,000 
 

“தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 291,380,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
தைலப்  236.- அரசக ம ெமாழிகள் திைணக்களம் 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 100,430,000 
 

“தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 100,430,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  44,650,000 
 

“தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  44,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Question, "That the sum of Rs. 354,355,000, for Head 157,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 157, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,           

Rs. 291,380,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 291,380,000, for Head 157, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 

Head 157, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 236. - DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 100,430,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 100,430,000, for Head 236, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 236, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 44,650,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 44,650,000, for Head 236, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 236, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 18වන සිකුරාදා. 

 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 

பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2015 
சம்பர் 18, ெவள்ளிக்கிழைம. 

 

It being  6.30  p.m., Mr. Presiding Member left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 18th  December, 
2015. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා.   
  

ෙටලි නාට්ය ආදායමින් ෙකොටසක් නිෂප්ාදකයන්ට 
ෙගවීම 

ெதாைலக்காட்சி நாடக வ மானத்தின் 
பங்ெகான்றிைனத் தயாாிப்பாளர்க க்கு வழங்குதல் 
PAYMENT TO PRODUCERS OUT OF PROCEEDS FROM TELE 

DRAMAS 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රූපවාහිනී නාලිකාවල විකාශනය වන ෙටලි නාට්ය එම ආයතන විසින් 
මිලදී ගනු ලබන්ෙන් ඉතා අඩු මුදලකටය. එනිසා එම නිර්මාණයන්ට 
දායකවන නළු නිළියන්ට, කැමරා ශිල්පීන්ට, ෙව්ශ නිරූපණ ශිල්පීන්ට 
ඇතුළු කලාකරුවන්ට ලැෙබන්ෙන්ද ඉතා අඩු ෙගවීමකි. ඔවුන් මුහුණ 
ෙදන වියදම් පශ්නය ෙහේතුෙවන් නළු නිළියන් ඇතුළු හැම ෙදනාෙගන්ම 
දිනක් තුළ උපරිම වැඩ පමාණයක් ඉටු කරවා ගැනීමට නිෂ්පාදකවරුන් ද 
ෙයොමු වී ඇත. ෙම් අධික ෙවෙහසකාරී  බව නිසා කලා කරුවන්ෙග් 
දක්ෂතාවයන් පශස්ත මට්ටෙමන් ඉදිරිපත් ෙනොෙවන බව නිරීක්ෂණය වී 
ඇත. ෙමය පැහැදිලිවම උසස් ෙපේක්ෂක රස වින්දනයට බාධාවකි. අෙනක් 
අතට දක්ෂ කලාකරුවන්ෙග් නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් ෙමොටවීමකි. 

සාමාන්ය ෙටලි නාට්යයක විනාඩි 30ක විකාශන කාලෙයන් විනාඩි 10ක් 
15ක් ෙවන් වන්ෙන් ෙවළඳ දැන්වීම් සඳහා වන අතර, රූපවාහිනී ආයතන 
එම ආදායම මුළුමනින්ම ලබාගනී. කලාකරුවන්ෙග් ජීවන තත්වය උසස් 
කිරීම සඳහාත්, කලා නිර්මාණවලට යම් ෙහෝ සාධාරණයක් ඉටු වීම 
සඳහාත්, ෙපේක්ෂකයාට උසස් නිර්මාණ රස විඳීමට අවස්ථාව සැලසීම 
සඳහාත්, ෙටලි නාට්ය විකාශන කාලය තුළ ඒ ඒ රූපවාහිනී ආයතන සඳහා 
ලැෙබන ආදායෙමන් යම් පතිශතයක් ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදකයන්ට ෙගවීම 
සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීම සුදුසු බව ෙයෝජනා කර සිටිමි. එම කාර්යය 
පථමෙයන්ම ජාතික රූපවාහිනිය හා ස්වාධීන රූපවාහිනිය තුළ ආරම්භ 
කරන ෙමන් වැඩිදුරටත් ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please! ෙම් අවස්ථාෙව් කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY  JAYAWARDANA   left the 
Chair and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව කර ෙගන යන්න.   

[අ.භා. 6.30] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට අෙප් රෙට් 

පමුඛතම කලා මාධ්යය බවට ෙටලි නාට්ය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, සාමාන්යෙයන් රාති හතට පටන් ගත්තාම, 
රාති දහය දක්වා පැය තුනක  කාල පරාසය තුළ විකාශය වන ෙටලි 
නාට්ය අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ඇඳ බැඳ ගන්නා බව. මැදිවිෙය් 
කාන්තාවන් සහ තරුණ කාන්තාවන්-දරුවන් හදා වඩා ගන්නා 
කාන්තාවන්- විසිනුයි ඔවුන්ෙග් දරුවන්ෙග් උසස් රස වින්දනය 
හදන්න වුවමනා කරන්ෙන්. ඒ අනාගත පරම්පරාෙව් උසස් කලා 
රස වින්දනයක් ඇති ෙවන්න නම්, වර්තමාන පරම්පරාෙව් අය තුළ 
කලා රස වින්දනය උසස් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් සමාජ වටපිටාව තුළ අපට ඒ අයට; ඒ 
ෙපේක්ෂකයන්ට ෙවනත් කලා මාධ්යයන් ෙයෝජනා කරන්න බැහැ; 
සිනමා පටයක් බලන්න යන්නට ෙහෝ ෙපොතක් පතක් රස වින්දනය 
කරන්න ෙයෝජනා කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් කාල පරාසය 
සහ ඔවුන්ෙග් ආර්ථික හැකියාවන් සීමිතයි.  ඒ නිසා, ෙකොෙහොමද 
ෙම් ෙටලි නාට්ය වඩා ගුණාත්මකව, පශස්ත මට්ටමට ඉහළට 
ඔසවා තබන්ෙන් කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් පිළිබඳව කල්පනා කරන විට මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් දක්ෂ ෙටලි නාට්ය අධ්යක්ෂවරුන් 
ක්ෙෂේතය හැර යන්නන් බවට පත් වීම ෙමහි තිෙබන පධානම 
බාධාවක්. එයට ෙහේතුව, දක්ෂ ෙටලි නාට්ය අධ්යක්ෂවරුන් සමඟයි 
දක්ෂ ශිල්පීන්, කැමරා ශිල්පීන්, ෙව්ශ නිරූපණ ශිල්පීන්, නළු 
නිළියන් රැඳී සිටින්ෙන්. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් එවැනි 
සම්පදායකුයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රූපවාහිනී ආයතනවල අඩු 
මුදලක් ලබා දීම නිසා දක්ෂ අධ්යක්ෂවරුන් ක්ෙෂේතය හැර යනවා 
වාෙග්ම, කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනක් දමා ෙටලි නාට්ය අධ්යක්ෂණය 
කරන්නට නිෂ්පාදකවරුන්ට සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙම් දවස්වල කථා බහක් තිෙබනවා, පසුගිය වකවානුෙව් ෙටලි 
නාට්ය රූපගත කිරීම්වලදී උදවු කරපු අයත් සමහර ෙටලි නාට්ය 
අධ්යක්ෂණය කරන බවට. ෙමොකද, දක්ෂයින් ෙම් field එක අත් 
හැර ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, දක්ෂ නළු නිළියන් එන්ෙන් 
නැහැ. සමහර අය ආවත් නිෂ්පාදකයා ඔවුන්ෙගන් උපරිම වැඩ 
ගන්න බලනවා. සමහරවිට උෙද් 6ට පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ රෑ 
12.00, 1.00, 2.00 වන තුරු shooting යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙගවන මුදල අඩු වුණාම, නිෂ්පාදකවරු 
ෙයොමු ෙවනවා සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් දවසකට episodes 
ෙදකක්, තුනක් රූගත කරන්න; shoot කර ගන්න. ඒ නිසා ඔවුන් 
ඉතාම අධික ෙවෙහසකරභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නළු 
නිළියන් විතරක් ෙනොව, සමස්ත කණ්ඩායම ෙම් තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවසක රෑ එක්තරා 
නවක නිළියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් barriers කඩා ෙගන ෙම් 
පැත්තට ආවා. මා හිතන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, ඇය 
shooting ගිහින් එක දිගට shoot කළාට පස්ෙසේ විඩාව, 
ෙතෙහට්ටුව නිසා එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ෙමවැනි අත් 
දැකීම්වලට මුහුණ දුන් කලාකරුවන් රාශියක් අපට කථා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමයට විසදුමක් අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

වර්තමානෙය් ෙටලි නාට්යයක් විනාඩි තිහක් විකාශනය කරන 
විට විනාඩි පහෙළොවක් තමයි නාට්යය ෙපන්වන්ෙන්, විනාඩි 
පහෙළොවක් advertisements දමනවා. මීට කලින්  අඩු තරමින් 
විනාඩි විසිහතරක් ෙටලි නාට්යය ෙපන්විය යුතුයි කියා තිබුණා. 
විනාඩි හයයි advertisements ෙපන්වන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් 
ෙටලි නාට්යයක episode එකක් සාමාන්යෙයන් රූපවාහිනී 
ආයතනයකින් මිලදී ගන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයක්, රුපියල් 
එක්ලක්ෂ විසිපන්දහසක් වැනි ඉතාම අඩු මුදලකට. ෙමය දැනට 
තිෙබන පශ්නයක්. හැබැයි ඒ ෙටලි නාට්ය විකාශය කරලා, ඉතිරි 
විනාඩි පහෙළොෙව් advertisements පහෙළොවක් දමා ගත්ෙතොත් 
සාමාන්යෙයන් රුපියල් ලක්ෂ පහෙළොවක්, විස්සක් ෙහොයන්න 
පුළුවන්.  ඒ නිසා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙටලි නාට්ය 
නිෂ්පාදනයට යම් දිරි ගැන්වීමක් හැටියට ඒ ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
වන සියලු ෙදනා -දක්ෂ අධ්යක්ෂවරුන් ෙමතැනට ෙගන්වා ගන්න. 
දක්ෂ නළු නිළියන් ෙමතැනට ෙගන්වා ගන්න.- ඒ වාෙග්ම විවිධ 
locationsවල ෙම්වා shoot කරන්න, දක්ෂ කැමරා ශිල්පීන් ෙම් 
සඳහා ෙයොමු කර ගන්න. ෙමවැනි ෙද් සඳහා අඩු තරමින්  
රූපවාහිනී ආයතනවලින් ඒ ෙටලි නාට්ය සඳහා ලබා ගන්නා 
ආදායෙමන්, ෙටලි නාට්යයක් විකාශය කර ලබා ගන්නා 
ආදායෙමන් යම් පතිශතයක් ෙම් නිෂ්පාදකවරුන්ට ලබා ෙදන්න 
කියන එකයි මාෙග් ෙයෝජනාව වන්ෙන්.   

දැන් රුපියල් ලක්ෂයකට, එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහකට විතර 
බැස්සාට, මීට අවුරුදු පහකට, හයකට කලින් ඒ දක්ෂ නිර්මාණ 
ශිල්පීන්ට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක්, ෙදක හමාරක් දීලා තිෙබනවා. 
එදා වාහනයක් hire කරන්න රුපියල් 500 සිට 3,500ක්, 4,000ක් 
යනවා. ඒ ෙගොල්ලන් බල කරනවා දක්ෂ අය ෙගන්වා ගන්න. ඒ 
නිසා අපි කමෙව්දයක් හැදුෙවොත් එෙහම යම් පතිශතයක් ඒ ෙටලි 
නාට්ය නිෂ්පාදකයන්ට ලබා ෙදන්න, එතෙකොට ඒ ආදායම ඒ අය 
අතෙර් ෙබදී යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම්ක ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනී නාළිකාවලට 
කියන්න කලින් අෙප් ජාතික රූපවාහිනිය සහ ස්වාධීන 
රූපවාහිනිය තුළින් ෙම්ක පටන් ගන්න කියලා. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් කවුරුත් පිළිගන්නවා, අපට මතක කාලෙය් ඉතා උසස් රස 
වින්දනයක් සහිත ෙටලි නාට්ය මුලින්ම හඳුන්වා දුන්ෙන් ජාතික 
රූපවාහිනිය කියලා. ධර්මෙසේන පතිරාජ වැනි අධ්යක්ෂවරු, ඒ 
වාෙග්ම කඩුල්ල වැනි ෙටලි නාට්ය බලපු පරම්පරාවක් තවම 
ඉන්නවා. ඉතාම උසස් ෙටලි නාට්ය ෙම් රූපවාහිනී channels 
ෙදෙක් ෙපන්වන්න පටන් ගත්ෙතොත් අපට අනික් ඒවාට බලපෑමක් 
කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම ෙහොඳ 
හිතින් අමාත්ය ෙදපළ භාර ගනීවි කියලා. අමාත්ය ෙදපළට මම 
විෙශේෂෙයන් ස්තුති කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන ෙපෞද්ගලිකව 
අෙප් අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් විෙශේෂ උනන්දුවක් 
දැක්වූ බව මම දන්නවා. ෙම් අවස්ථාවට එතුමන්ලා සහභාගි වුණා. 
අපි හැම ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් ෙයෝජනාව සැලකිල්ලට 
අරෙගන ෙම් කලාකරුවන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කරන්නත්, 
අෙප් අනාගත පරම්පරාෙව් කලා රස වින්දනය උසස ් කිරීම 
සඳහාත් ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න අපි හැම ෙදනාම වැඩ 
කටයුතු කරමු කියලා මා කියා සිටිනවා. 

[අ.භා. 6.36] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමන්  ඉදිරිපත් 

කළ ෙයෝජනාව මම ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ස්ථිර කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව වචන 

2693 2694 
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කීපයක් කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. එය මෙග් 
යුතුකමක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, මම ෙටලි 
නාට්යවල රඟපාලා නැති වුණත්, ඒ පිළිබඳව වැඩි අත් දැකීම් නැති 
වුණත් ක්ෙෂේතෙය් සිටි ෙකෙනක්, සිනමා නිළියක් හැටියට කටයුතු 
කරපු රංගනෙව්දිනියක් හැටියට ෙමතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
කරුණු පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම් කීපයක් කරන්නට මට 
අවශ්ය වී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන 
රූපවාහිනිය මුල් කාලෙය් පටන් ගනිද්දි ධම්ම ජාෙගොඩ වැනි 
ෙශේෂ්ඨ ෙටලි නාට්ය අධ්යක්ෂවරු ඉතාම වටිනා ෙටලි නාට්ය බිහි 
කළා. අපට ඒකට තව එකතු කරන්න පුළුවන්, ටයිටස් 
ෙතොටවත්තයන්, ධර්මෙසේන පතිරාජ වැනි අය. එතුමන්ලා ඉතාම 
විශිෂ්ට ෙටලි නාට්ය බිහි කළා. කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ෙටලි නාට්ය 
ෙපන්වීම සඳහා channels රාශියක් ෙම් රෙට් බිහි වුණා. ඒ සමඟම 
ෙටලි නාට්ය කර්මාන්තය එන්න එන්නම හුෙදක් විෙනෝදාස්වාදය 
සඳහා නාමික වශෙයන්ම කියනවා නම්, "ෙසෝප් ඔෙපරා" කියන 
තත්ත්වෙයන්ම ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදනය කරන්නට පටන් ගත්තා.  

අද තත්ත්වය ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් කනගාටුදායකයි. ෙටලි 
නාට්යවල තත්ත්වය වඩා පහතට ෙගොස් ඉතාම ඉක්මනින් ක්ෂණික 
නූඩ්ලස් වාෙග් අද ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. අපි  එදා ඉතාම අකමැති වූ, ෙකොටස් රාශියක් කරන 
ෙමගා ෙටලි නාට්ය තුළින් තමයි ෙමවැනි අත් දැකීම්  -නළු 
නිළියන්ෙග් ශමය සූරා කෑම- ෙම් අයට ලැබුෙණ්. මුල් යුගෙය් 
අෙප් චිතපටිවල නළු නිළියන්ට  සිෙලෝන් තියටර්ස් වැනි සමාගම් 
තුළින් මුදල් ෙගවා තමයි කටයුතු කෙළේ. අද අපි අතර නැති වුවද 
අෙප් ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිඳුන්ව මම ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් 
කරනවා. එතුමා වාෙග් අය ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ කමය 
සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කළා.  

ෙකෙනක් දක්ෂ නම්, ෙකෙනක්ට හැකියාව තිෙබනවා නම්, 
තමන්ෙග් ඉපයීෙම් මට්ටම ඉහළ දමා ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව 
කිසිම කථාවක් නැහැ. කැමරා ශිල්පියාෙග් සිට ඉතාම පුංචිම 
රසස්ාව කරන ෙකනා දක්වා තමන්ෙග් දක්ෂතාව උඩ තමන්ෙග් 
වැටුප, තමන් ලබා ගන්නා මුදල ඉහළට දමා ගැනීමට පුළුවන් 
වනවා. එම නිසා ෙමොන තත්ත්වය උඩ වුණත්, ෙකෙනක් චිතපට 
10ක් ෙහෝ ෙටලි නාට්ය 10ක් ඔය කියන විධියට එක දිනයක 
කරන්න ගිෙයොත් මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන්න වනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි ඉන්දියාෙව් ජනපිය නළු නිළියන් ඉන්නවා,  දිනකට පැය 
ෙදක තුන ගණෙන් වැඩ කරන. 

හැබැයි, අෙප් රෙට්  තිෙබන වැරැද්ද තමයි ඔවුන්ට සරිලන 
ෙගවීමක් ෙනොකිරීම. එෙසේ ෙගවීමක් ෙනොකිරීම නිසා ඔවුන් අන්ත 
අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බව අපි දන්නවා. එෙහමනම් 
සියලු ෙදනාම එකට එකතුෙවලා, අත් වැල් බැඳෙගන කියන්න 
ඕනෑ, ෙමවැනි ෙටලි නාට්යවලින් අපට මුදලක් ලබා දිය යුතුයි 
කියලා. ගිවිසුම අත්සන් කරනෙකොට, තමන් පිළිබඳව ඇති 
තක්ෙසේරුව අනුවයි ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කර ගන්න ෙවන්ෙන්. 
අනික් කාරණය තමයි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙටලි 

නාට්යයක් රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වනෙකොට යම්කිසි මුදලක් 
නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා කරපු ඒ ෙයෝජනාව 

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මමත් එතුමා කරපු ඒ ෙයෝජනාවට කැමැතියි. 
හැබැයි, ඊට වැඩිය ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් මම කරනවා. පළමුවැනි 
වතාවට ෙටලි නාට්යයක් ෙපන්වන ෙකොට ඒ විධියට කටයුතු 
කළත්, නැවත නැවතත් ඒ ෙටලි නාට්ය පචාරය ෙවනවා. අඩු 
තරමින් එක් වතා වක් ෙහෝ නළු නිළියන්ට වාෙග්ම  
නිෂ්පාදකයන්ට යම්කිසි පතිලාභයක් ලැෙබන විධියට කටයුතු 
කෙළොත් ඉදිරිෙය්දී අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කියා මම හිතනවා.  

මම ෙම් කාරණය කිව්වාම මමත් එක්ක නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා තරහ ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙපේමකීර්ති අල්විස්, 
ෙත්විස් ගුරුෙග් මැතිතුමන්, සාගරිකා ෙගෝමස ් වාෙග්ම අෙප් 
ආදරණීය විජය කුමාරණතුංගයන් ෙම් ර ෙට් ඝාතනයට ලක් වුණු 
කාලයට වඩා අද ඔය ඉන්න නළු නිළියන්ට බිෙයන් සැෙකන් 
ෙතොරව ජීවත් ෙවන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
අවස්ථාවම ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.41] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்கள் இன்  ெகாண் வந்தி க்கின்ற இந்த ஒத்திைவப் ப்  
பிேரரைண சம்பந்தமாக உைரயாற்ற எனக்கும் வாய்ப்பளித்த 
ைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
எம  நாட் ன் கைல, கலாசாரங்கைளப் பா காக்கின்ற, நம  
கைலஞர்கைளப் பா காக்கின்ற இந்தப் பிேரரைணைய நான் 

மனேதா  ஆதாிக்க ேவண் யவனாக ள்ேளன். 
ஏெனன்றால், நா ம் கைல, இலக்கியத் ைறேயா  ெதாடர்  
ைடயவன் என்ற வைகயி ம் ஓர் எ த்தாளன் என்ற 
வைகயி ம் ஒ  பதிப்பாளன் என்ற வைகயி ம் இலங்ைக 
நாட் ன் தமிழ்ெமாழி ேபசும் எ த்தாளர்கள், கைலஞர்கள் 
ப கின்ற ன்பங்கள் மற் ம் அவர்களின் கைலசார்ந்த 
விடயங்களில் அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள 
இந்த அைவயிேல எ த் க்கூ வதற்கு இதைன ஒ   
வாய்ப்பாகக் க கின்ேறன்.   

ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், 
குறிப்பாக தமிழ்த் ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள் இலங்ைகைய 
சார்ந்  தயாாிக்கப்ப கின்ற நிைலைம இன்  மிக ம் 
ேமாசமான பின்னைடைவ எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற . 
தமிழ்ெமாழி இந்தியாவிேல பரவலாகப் ேபசப்ப கின்ற 
ெமாழிெயன்ற வைகயி ம் இந்தியாவிேல இந்த நாடகத் 
தயாாிப் ம் திைரப்படத் தயாாிப் ம் ஒ  ைறசார்ந்த - 
professional நிைலக்கு மாற்றப்பட் ப்பதன் காரணமாக ம் 
எம்மால் அத டன் ேபாட் யிட யாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இதனால்  99 சத தமான தமிழ்  
நாடகங்க ம் தமிழ்த் திைரப்படங்க ம் இந்தியாவி ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இதன் காரணமாக நம  நாட் க்குாிய - நம  மண் க்குாிய 
தனித் வமான கைலகைளப் பைடப்பதற்கும் நாடகங்கைள, 
திைரப்படங்கைள உ வாக்குவதற்கும் வாய்ப்பற்றவர்களாக 
எம  தமிழ்க் கைலஞர்கள் மாறியி க்கிறார்கள்.  

அத் டன், நம  உள்நாட் க் கைலஞர்களினால் இங்ேக 
தயாாிக்கப்ப கின்ற ஒ சில நாடகங்க ம் மிகுந்த சிரமத் க்கு 
மத்தியிேல அவர்களின் தைலக்ெகாண்ேட தயாாிக்கப் 
ப கின்ற ர்ப்பாக்கிய நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஓர் 
உதாரணத்ைத மாத்திரம் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். அதாவ , பிரபல எ த்தாளர் ெதளிவத்ைத ேஜாசப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அவர்களால் 1963ஆம் ஆண்  எ தப்பட்ட ‘பாட்  ெசான்ன 
கைத’ என்ற சிறந்த  சி கைதையத் த வி ஒ  நாடகம் 
உள்நாட் ேல தயாாிக்கப்பட்  ஒளிபரப்பப்ப வதற்கு 

ன்ேனாட்டம் காட்டப்பட் ள்ள . அப்ெபா  அந்தக் கைத 
அவாிடமி ந்  ெபறப்பட் க்கின்ற . ஆனால் அதற்காக 
அந்த எ த்தாள க்கு எவ்விதமான ெகா ப்பன ம் 
வழங்கப்பட் க்கவில்ைல. இ பற்றிக் ேகட்டேபா  
உடன யாக அந்த நாடகத் தைலப்ைப மாற்றிவிட் , 
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப் கின்ற நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . இதற்காக அவர் வழக்குத் ெதாடர்வதானால் 
இன் ெமா  பக்கம் அவர் நிதி ாீதியாகப் பாதிப்பைடவார்.  
இத்தைகய சூழ்நிைலயில் இன்ைறய தமிழ்க் கைலஞர்கள் 
இலங்ைக நாட்ைட விட்  இந்திய சினிமாத் ைறக்குச் ெசன்  
தமிழ் நாடகங்கள், சினிமாக்கள் எனப் பல ைறகளில்  
பாடலாசிாியர்களாக ம் இைசயைமப்பாளர்களாக ம் மற் ம் 
ெவவ்ேவ  ைறகளில் தங்கள  திறைமகைளக் காட்  
அங்ேக ேவைல ெசய்பவர்களாக மாறிக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். எனேவ, நம  கைலஞர்கைளப் பா காக்கும் 
ேநாக்கில் நம  நாட் ல் இந்தத் ைறைய வளர்த்ெத ப்பதற்கு 
வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ெமன ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟ ට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. කාලය ඉතාම 
සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 6.44] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද වනෙකොට ෙටලි නාට්ය කර්මාන්තය මුහුණ පා සිටින 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම්  ෙයෝජනාව පිළිබඳව මටත් 
අදහස් පළ කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා.  

ඇත්තටම ෙමහි අහිතකර බලපෑම වන්ෙන් ෙටලි නාට්ය 
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින කර්මාන්තකරුවන් ඉවත් වීම සහ 
ආධුනික කර්මාන්තකරුවන් ෙම් සඳහා ෙයොමු වීමයි. අද වනෙකොට 
අපි ජාත්යන්තර මට්ටමින්  අෙප් ෙටලි නාට්ය සඳහා යම් 
ගුණාත්මක බවක්    ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය දිගටම 
ෙම් විධියට කියාත්මක වුෙණොත් ජාත්යන්තර මට්ටමින් අපි ලබා 
තිෙබන තත්ත්වය පහත වැෙටන්නත් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑය 
කියා මම විශ්වාස කරනවා. ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ 
ෙනොවුණත් මම උදාහරණයක් කියන්න කැමතියි.  

මහනුවර උත්පත්තිය ලැබූ "එම්ජීආර්" වාෙග් ශිල්පීන් 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ෙලෝකෙය්ම ජනපිය වුණා. ෙම් "එම්ජීආර්" 
කියන පුද්ගලයාට ලංකාෙව්දී සිනමා නළුෙවක් වීමට ෙනොහැකි 
වුණු නිසා ඒ කීර්තිය ඉන්දියාවට ලැබුණා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ.  

මම මෙග් කථාව ඉතාම ෙකටිෙයන් අවසන් කරන්නම්. අද 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාෙව් කියන්ෙන් ර ජෙය් ආයතනවලින් ෙම් කටයුත්ත පටන් 
ගන්න කියලායි. පසුගිය කාලෙය් රජෙය් මාධ්ය ආයතන පාඩු 
ලැබුවා. ඒක අපි හැෙමෝම  දන්නා ෙදයක්. හැබැයි, අද වනෙකොට 
යම්කිසි මට්ටමකින් ලාභ ලැබීෙම් කමෙව්දයකට ෙයොමුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැරිකමක් නැහැ. ෙටලි 
නාට්ය ෙපන්වන මාධ්ය ආයතන අතර තරගයක් ඇති කිරීෙම් 
මූලික අඩිතාලම විධියට රජෙය් මාධ්ය ආයතනවලින් ෙම් ෙටලි 
නාට්යවලට ෙහොඳ මිලක් ෙගවන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලටත් ඒ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ගරු 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 6.46] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත්, ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක ඇමතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙගන් මට විනාඩියක කාලයක් ලබා 
දුන්නා. ෙමහිදී කථා කළ අෙප් සිනමා තාරකාවිය  - පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනිය -  කිව්වා, බිෙයන් සැෙකන් 
 ෙතොරව නළු නිළියන්ට ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව  ලැබිලා 
තිෙබනවා කියලා. එතුමිය චිතපට සිය ගණනක රඟපෑ නිළියක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත් එතුමියට තර්ජනයක් තිබුෙණ් කාෙගන්ද කියලා මම 
අහනවා. ඒතුමියට තර්ජනයක් තිබුණා නම්  එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙයන්ම තමයි ඒ තර්ජනය තිබුෙණ්.   ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගත් 
ෙවලාෙව් සිට නළු නිළියන් සමඟ, කලාකරුවන් සමඟ, 
මාධ්යෙව්දීන් සමඟ  ෙබොෙහොම සමීපව කටයුතු කරමින්, ඉතාම  
ෙහොඳ පෙව්ශයක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඇති වුණු ඒ අලුත් 
සංස්කෘතිය තුළ ඉදිරි කාලය තුළත් කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් 
රජය ෙපනී සිටිනවා.  

ගරු  නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව අනුව, ෙම් 
වසෙර් නැති වුණත් ඉදිරිෙය්දී, සියලු මාධ්ය ආයතන  ඇතුළු ෙම් 
සියලු ෙදනාම එක්ක කථිකාවතක් ඇති කර ෙගන  ජනපිය 
නළුවන් නිළියන්, වාෙග්ම  ෙම් කර්මාන්තෙය් නියැලුණු හැම 
ෙකනාටම ඉතාම  සාධාරණව, යුක්ති සහගත ෙලස කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  හැම ෙදනාම අද 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; පිකට් කරනවා;  වැඩ වරනවා. නමුත් ෙම් 
කලාකරුවන් කිසි ෙලසකත් "අපට ෙම්ක දියව්" කියලා  කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අවුරුදු ෛදදහස් පන්සිය 
ගණනක් තිබුණු  සංස්කෘතික උරුමය විසිඑක්වන ශත වර්ෂය 
තුළත් ඉදිරියට අරෙගන යන ෙම් රෙට් ෙද්ශීය සිනමා කලාවත්, 
ෙටලි නාට්ය කලාවත් ඉතාම  ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන එක මතක් කරනවා. ඒ සඳහා අපි 
ෙහොද පෙව්ශයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු 
මන්තීතුමිය කිසි ෙලසකින්වත් බය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් අපිත් එක්ක පසුපසින් පිහිෙයන් අනින අය තමයි  
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා පසුපස ඉන්න අය ගැන ෙබොෙහොම පෙව්ශමින් 
කටයුතු කරන්න කියලා  මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

2697 2698 

[ගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මූලාසනෙය් හිටියත්  මමත් කියන්ෙන් දැන් නාට්යවල 

තිෙබන්ෙන් අෙප් dubbing විතර ෙන්.   

මීළඟට ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

[අ.භා. 6.49] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්  ගරු නලින්ද ජයතිස්ස  

මන්තීතුමා අෙප් ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතෙය්, ඒ සංස්කෘතිෙය් ඉතාම  
වැදගත් ඉසව්වක් පිළිබඳව ඉතා වැදගත් නිරීක්ෂණ ටිකක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් සංෙව්දී කාරණාව ගැන උනන්දුවීම 
සම්බන්ධෙයන් ඒ  විද්වත් මන්තීතුමාට අෙප් පණාමය මුලින්ම පුද 
කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ගැන දැනුම් දුන්නාට  පසෙසේ, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා අපට උපෙදස් දීලා ඒ පිළිබඳව 
මූලික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා.  දැනට නම් සඳහන් ෙවලා තිෙබන 
ජාතික රූපවාහිනිය හා ස්වාධීන රූපවාහිනීයත්, ෙටලි නාට්ය 
ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය සංගම් -වෘත්තීය සංගම් කිව්වාට ඒවා  වෘත්තීය 
සංගම් ෙනොෙවයි- ''ෙටලිනිස'' වැනි සංවිධාන සමඟ අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා.  

තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙයෝජනාෙව් පළමුවැනි ෙඡ්දෙය්  සඳහන් 
ෙවලා තිෙබන කරුණු කාරණා සම්පූර්ණ ඇත්තයි. ඒවා ඉතාම 
සංෙව්දී කරුණු කාරණා. අපිත් ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් උනන්දුයි. 
ෙටලි නාට්ය කලා ක්ෙෂේතයත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිතර කථා බහ 
කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ෙටලි නාට්යවලට කරන ෙගවීම් ගැනයි. ඒ ෙගවීම්වලට අදාළව 
නීතියක් සම්පාදනය කරන්නය කියලා තමයි ෙම් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 
අද තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? එදා ජාතික රූපවාහිනිය හා 
ස්වාධීන රූපවාහිනිය සති අන්තෙය් තමයි ෙටලි නාට්ය ෙපන්නුෙව්. 
ඒ ෙපන්නුෙව්ත් පැය භාගයයි. ඒ කාලෙය් ඒ ආයතනවලට 
ඒකාධිකාරයක් තිබුණා. ෙටලි නාට්ය ගුවන් කාලය සතියකටම 
පැය භාගයයි, නැත්නම් පැයයි. නාට්ය කිහිපයයි  ෙපන්වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙලොකු මිලකට ඒවා ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් ෙහොඳ නාට්ය හැදුණා;  නාට්ය අතර තරගයක් තිබුණා. 
නමුත් අද පවතින තත්ත්වය සහමුලින්ම ෙවනස්. අද රූපවාහිනී  
channels 10ක් 15ක් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ඒ එකක දවසට 
ෙටලි නාට්ය තුනක් විකාශය ෙවනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට channels 10ක් ගන්න. දහවරක් තුන 
තිහයි. දවසකට ෙටලි නාට්ය 30ක් විකාශය ෙවනවා. එතෙකොට 
සතියකට මහා විශාල ෙටලි නාට්ය කන්දරාවක් අපට බලන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට වැඩිෙයන් නාට්ය සපයනවා; 
මිල බහිනවා. අද රූපවාහිනී ක්ෙෂේතය  අතුෙළේ ඒ න්යාය 
කියාත්මක ෙවනවා. එතෙකොට වැඩි වැඩිෙයන් ෙටලි නාට්ය  
ෙපන්වන්න ගියාම ඒ channelsවලින් ෙකොච්චරවත් ෙටලි නාට්ය 
ඉල්ලනවා. ෙදන්න, ෙදන්න, ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. ෙම්ක 
නිකම් යකාට කන්න ෙදනවා වාෙග්. ඉතින් ''පිට්ටු බානවා'' වාෙග් 
ෙටලි නාට්ය හදා ෙගන හදා ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම්වාෙය් 
ගුණාත්මකභාවය ෙහොඳටම බැහැලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
කාර්යය සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක වන්ෙන් ඉතාම භයංකර, 
ඉතාම  අෙශෝභන ෙවෙළඳ නීතිරීති යටෙත්යි.  

මම අෙශෝභනයි කියලා කිව්ෙව්, පසුගිය කාලෙය් ෙටලි නාට්ය 
විකාශය කර ගන්න සමහර ෙවලාවට මුදල් අල්ලස්, ලිංගික 
අල්ලස් පවා ෙදන්න ඕනෑය කියලා ෙචෝදනා එල්ල වුණ නිසා. ෙම් 
කර්මාන්තය අතිශයින්ම දූෂිත කර්මාන්තයක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා කනගාටුෙවන් වුණත් ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට පකාශ කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. අපි මූලික 
වශෙයන්ම අඩිතාලමක් දැම්මා, රජෙය් ආයතනවල ඒ දූෂිත 
තත්ත්වය නැති කරන්න. ඒ නිසා දැන් එෙහම තත්ත්වයක් 
ෙපෙනන්න නැහැ. ඒ අතර අපි කියන්න කැමැතියි, ෙටලි 
නාට්යවලට දැනටත් වැඩි මිලක් ෙගවන්ෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
සහ ජාතික රූපවාහිනිය බව.  මම අනික් නාලිකා ගැන කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  රජෙය් ආයතන ෙදෙක් වාර්තාව ඉතා ෙහොඳයි.  

ඒ අතර ගුවන් කාලය ගැනත් මන්තීතුමාට යමක් කියන්න 
තිෙබනවා. ජාතික රූපවාහිනිෙය් සහ ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් ෙටලි 
නාට්ය ගුවන් කාලය අඩු ෙවලා නැහැ. තවම එය විනාඩි 22 
සීමාෙව් තිෙබනවා. විනාඩි 24 ෙනොෙවයි, විනාඩි 22 සීමාෙව් 
තිෙබනවා. විනාඩි 8යි, දැන්වීම්වලට ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම් පැය 
භාගයක ගුවන් කාලය සඳහා දළ වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක 
වියදමක් ඒ ආයතනවලට වැය ෙවනවා.  එතෙකොට ඒ රුපියල් 
ලක්ෂ 5 ෙසොයා ගැනීම සඳහා ෙවෙළඳ දැන්වීම් කරා යන්න 
ෙවනවා. නමුත් විනාඩි 8ක ෙවෙළඳ දැන්වීම් කාලෙය් ලැෙබන 
ආදායම මුළුමනින්ම ඒ ආයතනවලට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එයින් 
සියයට 15ක් නිශ්චිත වශෙයන්ම agency commission හැටියට 
අපට ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ අතර තවත් සියයට 2.5ක් අෙළවි 
පවර්ධන නිලධාරින්ට අපි ෙගවනවා.  ඒ අනුව සියයට 17.5ක් 
ෙවන් ෙවනවා ඒවාට.  එෙහම බැලුවාම, ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් 
මට්ටමින්  කියාත්මක කිරීම දැන් පාෙයෝගික නැහැ කියන අදහස 
තමයි අෙප් අදහස ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ජාතික රූපවාහිනිය විශාල මූල්ය අර්බුදයකට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා.  ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් විශාල මූල්ය දූෂණ  පිළිබඳ 
විමර්ශන දැන් කරෙගන යනවා. නමුත් ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට  සලකා,  ෙම් ක්ෙෂේතය 
කර්මාන්තයක් හැටියට දියුණු කිරීම ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් 
පතිපත්තිය නිසා ෙමහි විවිධ  පරදු   පාර්ශ්ව සමඟ අපි 
සාකච්ඡාවක නියැලිලා සිටිනවා.  

අපි  A,B,C,D යනාදී වශෙයන් ෙටලි නාට්ය වර්ගීකරණයකට  
යමු. ''ෙටලිනිස'' සංගමයත් අපට ඒ වාෙග් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. අපි ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් ඉඳලා ෙටලි නාට්ය 
ෙතෝරන පතිපත්තිෙයන් සම්පූර්ණෙයන් බැහැර ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා, 
යම්කිසි විද්වත් මණ්ඩලයක් තුළින් ෙබොෙහොම විනිවිද ෙපෙනන 
ආකාරයට ඒ නාට්ය ෙතෝරනවා. ෙතෝරලා, ඒ ෙවලාෙව්ම 
නිෂ්පාදන ආයතනත් එක්ක මිල කථා කරනවා. ඒ මිල කථා 
කරලා, විනිවිද ෙපෙනන්න සලස්වා ඒ අනුව බාරෙගන තමයි 
දැනට ෙම් විකාශන කටයුතු ජාතික රූපවාහිනිෙය්ත්, ස්වාධීන 
රූපවාහිනිෙය්ත් ෙකෙරන්ෙන්. ඒ අය කැමැති ෙවලා තිෙබනවා, ඒ 
මිල ගණන්වලට. එෙහම වුණාම, රාජ්ය ආයතන කිසියම් මට්ටමක 
වගකීමකින් හැසිෙරනවාය කියලා අපට කියන්න පුළුවන්.  එෙසේ 
වුණත්, අපි පිළිගන්නවා ෙම් ෙගවන මිල මට්ටම් පමාණවත් නැහැ 
කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය 

අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඒ අතර තව සමහර නාට්යවලට දැනටත් රුපියල් තුන්ලක්ෂ 

පනස්දහසක් වාෙග් episode එකකට ෙගවන ආයතනත් 
තිෙබනවා. එතැන ෙලොකු වර්ගීකරණයක් තිෙබනවා.  ෙහොඳ නාට්ය 
එක විධියට හැෙදන්ෙනත් නැහැ.  ෙකෙනක් ෙකොරියා ගිහින් සල්ලි 
ටිකක් ෙහොයාෙගන ඇවිල්ලා, "ආ ෙටලි නාට්යයක් ගහමු" 
කියනවා. ඉතින් ගහනවා. නමුත් විකුණා ගන්න බැහැ. ඉතින් විවිධ 
අකටයුතුකම් කරනවා. අන්තිමට කුණු ෙකොල්ලයට විකුණනවා.  
ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම නියාමනය කරලා, අලුත් පමිතීන් හදන්න අපි 
කටයුතු කරනවාය කියලා සඳහන් කරන අතර, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙයෝජනාෙව් අවසාන ෙකොටස ෙම් අවස්ථාෙව් අපට කියාත්මක 
කරන්න අමාරුයි  කියන කාරණයත්  සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

[අ.භා. 6.55] 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම ෙම් කල්තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ෛවද්ය නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙටලි නාට්ය 
නළුෙවක් මූලාසනෙය් තියාෙගන ෙම් ගැන පිළිතුරු කථාවක් 
කරන්න ලැබීම ගැනත් මම සන්ෙතෝෂ වනවා. අමාත්යවරයකු 
හැටියට පත් වුණාට පසුව,  කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක පිළිතුරු 
කථාව මට කරන්නට ලැබුණු පළෙවනි අවස්ථාවත් ෙම්කයි.  

ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේ මෙග්ම පෙද්ශෙය් ජනපිය 
නිළියක්. එතුමිය කිව්වා ෙටලි නාට්යවල රඟපාන්ෙන් නැහැ 
කියලා. එතුමිය සිනමාෙව් ෙහොඳට රඟපානවා; ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාෙව් ෙහොඳට රඟපානවා. එතුමිය කිව්වා නළු නිළියන්, 
කලාකරුවන් ඉස්සරට වඩා ටිකක් බෙයන් ඉන්නවා කියලා. අපට 
නම් කවුරුවත් එෙහම දැන්වීමක් කරලා නැහැ. සමහර විට එතුමිය 
ටිකක් බෙයන් ඉන්නවා ඇති, අර පුරවැසිභාවය පිළිබඳ තීන්දුව 
ෙමොකක් ෙවයිද කියලා. 

එවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, ෙම් අංශෙය් 
දියුණුව ෙවනුෙවන් හැමදාමත් ෙම් ගරු සභාව තුළ ඔබතුමා ෙහොඳ 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන බව අපි අවෙබෝධ කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් ඔබතුමා කියපු කාරණා ගැන අෙප් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත්, ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනෙය් සහ ජාතික 
රූපවාහිනී ආයතනෙය් නිලධාරින් කිහිපෙදෙනකුත්, ෙටලි නාට්ය 
නිෂ්පාදකවරුන්ෙග් සංගමෙය් නිෙයෝජිතෙයෝ කිහිපෙදනකුත් 
ෙගන්වලා මා ඊෙය් දිනෙය්දී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව්  
ෙමම පළමු වන ෙඡ්දෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන කාරණා සියල්ලම 
මමත් පිළිගන්නවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම, ඒ කාරණා පිළිබඳව අපිත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න දැන් පටන් ෙගන තිෙබනවා. එක පාරටම ඔක්ෙකොම 
කරන්න බැරි බව ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා. කමානුකූලව ටිෙකන් 
ටික අපි දැන් කරෙගන යනවා. අපි බලයට පත් ෙවනෙකොට තිබුණු 
රාජ්ය මාධ්ය ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. අද වන විට ඊට වඩා 

ටිකක් ෙවනස්. ඒවාෙය් ලාභදායී තත්ත්වයත් දැන් එන්න එන්නම 
වැඩි ෙවනවා. ෙපේක්ෂක පතිචාරත් දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියනවා වාෙග්, සමහර රූපවාහිනී ආයතන ෙටලි 
නාට්යයන්  මිලදී ගන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් -අඩු- මුදලකටයි. 
ෙම් ෙහේතුව නිසා  නළු නිළියන්ටත්; කැමරා ශිල්පීන්ටත්; ෙව්ශ 
නිරූපණ ශිල්පීන්ටත් අඩු ෙගවීමක් තමයි කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදකයිනුත් පුරුදු ෙවලා සිටිනවා,  
කලාකරුවන් ෙහම්බත් කරවලා එක දවසකට උපරිම වැඩ 
ෙකොටසක් කර ගන්න. ඒ නිසා  සමහර ෙවලාවට කලාකරුවාෙග් 
දක්ෂතාවත් යට යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපේකෂකයාෙග් රස 
වින්දනයටත් ඒක බලපාලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි භාගයයි තිෙබන්ෙන්.   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහමද? මූලාසනෙයන් ඔබතුමාත් විනාඩි කිහිපයක් ගත්තා.   

පධාන වශෙයන්ම අෙප් රෙට් රූපවාහිනී නාලිකා ආරම්භ 
කෙළේ, මූලික අරමුණු ෙදකක් ඇතිවයි. එකක් තමයි, දැනුම ලබා 
දීම. අෙනක් එක තමයි, විෙනෝදාස්වාදය ලබා දීම. ජාතික 
රූපවාහිනිය සහ  ITN එක තමයි රූපවාහිනී ක්ෙෂේතෙය් ජාතික  
මාධ්ය ආයතන හැටියට සලකන්ෙන්. එම නිසා ෙපේක්ෂක රස 
වින්දනය උද්දීපනය කිරීම සඳහා නිබඳවම කටයුතු කිරීෙම් ජාතික 
වගකීමක්  ෙම් නාලිකා ෙදකට තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]   

ෙවලාව නැහැ,  මන්සූර් මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්]   ෙවලාව 
නැහැ, ෙවලාව නැහැ. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, - [බාධා 
කිරීමක්] හරි. [බාධා කිරීමක්]  ෙකොයි කාෙල්ද? [බාධා කිරීමක්] 
ෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් වුණාම අපි කථා කරමුද? නැත්නම් 
මූලාසනෙයන් මට ෙලෙඩ් දානවා. නමුත්, කනගාටුයි කියන්න. 
ෙමොකද, අපි සියලු ෙදනාම පිළිගත යුතු කාරණයක් තමයි,  පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් නාලිකා ෙදකම ෙපේක්ෂක ජනතාවෙගන් ඈත් වුණා 
කියන එක. ඊට පධානම ෙහේතුව තමයි ෙද්ශපාලන පතිරූප පිම්බීම 
සඳහා ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙම් නාලිකා ෙදක ෙයොදා 
ගැනීම.   

පසුගිය කාලෙය්දී රූපවාහිනිෙය් ෙටලි නාට්යවලටත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් අත ගහපු අවස්ථා තිබුණා.  සමහර ෙවලාවට ඒ 
අය කියන විධියට තමයි  ඒවා විකාශය කළ යුතුව තිබුෙණ්.  එම 
තත්ත්වය නිසා විශාල වශෙයන් මුදල් වංචා ගනුෙදනු 
අතරමැදියන් අතර සිදු වුණා. දැන් අපි ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම 
නතර කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. තවමත් ෙකොෙහේ හරි 
අස්සක මුල්ලක පරණ කථාන්දර තිෙබන අයත් ගෑවිලා ඉන්නවා 
නම්, එවැනි ෙමොනවා හරි ෙදයක් තිෙබනවා නම් අපට වාර්තා 
කරන්න කියලා අපි හැම ෙකනාෙගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් ෙදවැනි ෙඡ්දෙය් සඳහන් කරපු 
පධාන කාරණයක් තමයි, ෙටලි නාට්ය විකාශය කරන විනාඩි 30ක 
කාලය ඇතුළත විනාඩි 10ක් 15ක් ෙවෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ෙවන් 
ෙවනවාය කියලා. රාජ්ය මාධ්යයක් හැටියට රූපවාහිනි නාලිකාෙව් 
සහ ITN එෙක් නම් ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සමහර නාලිකාවල එෙහම ඇති. මටත් ඇහිලා 
තිෙබනවා ෙටලි නාට්යයක් බැලුවාට පසුව සමහරු කියනවා, 
"ෙටලි නාට්යයක් බැලුවාද, ෙවෙළඳ දැන්වීම් බැලුවාද කියලා හිතා 
ගන්න බැහැ" කියලා. හැබැයි, අෙප් රාජ්ය  මාධ්යවල නම්  විනාඩි 
30න් විනාඩි 22ක්ම ෙටලි නාට්ය ෙපන්වනවා, විනාඩි 8ක 
කාලයක් තමයි ෙවෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන්.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
විනාඩි 08ක කාලය තුළ ෙපන්වන ෙවෙළඳ දැන්වීම්වලට 

ලැෙබන මුළු මුදලම රූපවාහිනි ආයතනයයි, ITN ආයතනයයි 
ලබා ගන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්වා වාෙග් අපි සියයට 15ක්  
දැන්වීම් agencyවලටත් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, -   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, ඔබතුමාත් 

විනාඩියක් ගත්ත නිසා, ඒ විනාඩිය ලබා ෙදන්න.  

සියයට 2.5ක් දැන්වීම් පවර්ධන නිලධාරින්ටත් ලබා ෙදනවා, 
සියයට 17.5ක්ම පිටට යනවා. රූපවාහිනී ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදක 
සංගමය මුණ ගැහුණු ෙවලාෙවත් ෙමම පශ්නය ගැන මම සාකච්ඡා 
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අයත් කිව්ෙව්,  රාජ්ය මාධ්ය ආයතන 

ෙදෙක්ම ෙටලි නාට්යයක් විකාශය  සඳහා ෙවන් කර තිෙබන 
විනාඩි 30ක කාලෙයන්   විනාඩි 22ක්ම ෙටලි නාට්ය විකාශය  වීම 
ගැන  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා කියලායි.   

එෙහම නම් මීට වඩා දීර්ඝ ෙව්ලාවක් කථා කරන්න අවශ්ය 
නැහැ.  ෙහොඳ අදහස් ලබා ෙදන්න. අපි සියලු ෙදනාම  එකතු ෙවලා 
ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න කටයුතු කරමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් 28 වන දින 

සභා සම්මුතිය අනුව 2015 ෙදසැම්බර් 18 වන සිකුරාදා පූ. භා. 9.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.  

 

அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 28ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 18, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 7.00  p.m., Mr. Presiding Member adjourned Parliament 
without Question put. 

2703 2704 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

2015 ෙදසැම්බර් 18 දින "මව්බිම" සහ "සිෙලෝන් ටුෙඩ්" පුවත් පත්වල වාර්තා:  
  මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [විසිතුන් වන ෙවන් කළ දිනය] : 
 [ශීර්ෂ 135, 293 (වැවිලි කර්මාන්ත); ශීර්ෂ 154, 292 (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ );  

ශීර්ෂ 199, 289 (පාථමික කර්මාන්ත); ශීර්ෂ 121, 254 - 279 (ස්වෙද්ශ කටයුතු); 163, 
206, 208, 226, 227 (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු); 
ශීර්ෂය 140 (කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන); ශීර්ෂය 194  
(විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්); ශීර්ෂය 167 (විෙශේෂ කාර්යභාර)] - 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
2015 சம்பர் 18ஆந் ேததிய ‘மவ்பிம’ மற் ம் ‘சிேலான் ேட’ பத்திாிைக அறிக்ைககள்: 
 நிதி அைமச்சாின் கூற்  
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட இ பத் ன்றாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 135, 293 (ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்); தைலப் கள் 154, 292 ( கிராமியப் 

ெபா ளாதாரம்); தைலப் கள் 199, 289 (ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்); தைலப் கள் 121, 254-
279 (உள்நாட்ட வல்கள்); தைலப் கள் 163, 206, 208, 226, 227(உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்); தைலப்  140 (மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி); தைலப்  194 
(ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அபிவி த்தி); 
தைலப்  167 (விேசட பணிப்ெபா ப் கள்)] –  கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
REPORTS  OF “MAWBIMA" AND “CEYLON TODAY” NEWSPAPERS OF 18TH DE-

CEMBER, 2015:            
 Statement by Minister of Finance 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Twenty Third Allotted Day]: 
  Considered in Committee – [Heads 135, 293 (Plantation Industries); Heads 154, 292 (Rural 

Economy);    Heads 199, 289 (Primary Industries); Heads 121, 254-279 ( Home Af-
fairs); Heads 163, 206, 208, 226,227 (Internal Affairs, Wayamba Development and 
Cultural Affairs); Head 140 (Hill Country New Villages, Infrastructure and Commu-
nity Development); Head 194 (Telecommunication and Digital Infrastructure); Head 
167 (Special Assignment)]   
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙදසැම්බර් 18වන සිකුරාදා, එනම් අද දින අපර භාග 2.00ට මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි 
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් 
දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
Sir, on behalf of the Hon. Minister of City Planning 

and Water Supply, I present the Annual Report of the 
National Water Supply and Drainage Board for the year 
2011, and move that this Report be referred to the 
relevant Consultative Committee.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි. 

(1) බලපිටිය, පාෙතගම්ෙගොඩ, "නිල්මිණි" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩී. ගීතිකා රසාංජලී ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) ගාල්ල, බටගන්විල, ෙව්වැල්වල පාර, අංක 3/25 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ආර්. විජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ෙකොසේගොඩ, එෙගොඩදූව, පන්සල පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ජී.එල්. කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ගාල්ල, බණ්ඩාරනායක ෙපෙදස, අංක 181 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණපාල විතාරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ගාල්ල, ඇතුමෙල්, ෙදහිගහවිට, ''චාරික සර්විස'්' යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ෙක්.ජී. චතුරිකා කුමුදුනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) ගාල්ල, වැකුණුෙගොඩ, හරස ් පාර, අංක 139/1බී දරන 
සථ්ානෙයහි  පදිංචි ෙක්. සිසිර කුමාර චන්දෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) ෙදහිවල, හිල් ෙකසන්ට්, අංක 146 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
මෙහේෂ්වරී ඥෙණොඔලී ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) තල්ෙප, පුංචියද්ෙදහිෙගවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙරොබට් නානායක්කාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) අපරැක්ක, උඩ/අපරැක්ක, බිබුලවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි සුදත් සිසිර කුමාර මත්තක ගමෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10) ෙපෝද්දල, නරාවල, "සරසවි", අංක 14/ඒ/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි විජිත ජයලත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) අවිසස්ාෙව්ල්ල, සීතාගම ඒ, අංක 57 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.එන්. ඩයස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) බත්තරමුල්ල, දකුණු තලංගම, සිංහපුර මාවත, අංක 817/ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිචි එම්.ටී. පීරිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නුවරඑළිය, මීපිළිමාන, අංක 02 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. සරත් අමරවංශ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නිවිතිගල, වටාෙපොත, අක්කර 90, 

මාවතපල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ඩබ්ලිව්. කුසුමාවතී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම වැලිමඩ, දඹවින්න, 2 කණුව, 

හපුතෙල් පාර දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී. අෙබ්රත්න පතිරණ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මාදම්ෙප්, තනිවැල්ලගම, අංක 161 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඒ. සුසිල් ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මාරවිල, පල්ලිය පාර යන ලිපිනෙයහි පදිචි එම්.ඒ. මාෂල් 
පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) රාගම, කුරුකුලාව, සීවලී මාවත, "සම්පත", අංක 141/එච්. 
දරන සථ්ානෙයහි පදිචි ඒ.එස.්එම්. පතිරණාරච්චි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) බුත්පිටිය, උතුරු අරංෙගොඩ, අංක 109/4/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි චින්තක සංජීව ෙදහිවත්ත මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) කඩවත, ෙගෝනෙහේන, අංක 192 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩී.ඩී. සීතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) ගෙන්මුල්ල, කැන්දලිද්ද පාළුව, රණවිරු මාවත, අංක 
429/11 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ජී. කාන්ති ධර්මලතා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) මාතෙල්, ෙදොඩම්ෙදනිය, අංක 44/13 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) මහරගම, පතිරෙගොඩ, මායා මාවත, අංක 32 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පීතිරාජ් විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சம்மாந் ைற, 

அல்மர்ஜான் 7ஆம் ஒ ங்ைக, இல. 213 இல் வதி ம் தி . ேக. 
ெமாஹமட் ைபஸா டமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவச் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

රජෙය් ආධාර ලබන ආගමික සංවිධානවලට අයත් 
අධ්යාපන ආයතන : විසත්ර  

அரச உதவிெப ம் மத அைமப் க்களின் கல்வி 
நி வனங்கள்: விபரம் 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF GOVERNMENT ASSISTED 
RELIGIOUS ORGANIZATIONS: DETAILS 

53/’15 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) රජෙය් ආධාර මත පවත්වාෙගන යනු ලබන 
ආගමික සංවිධාන යටෙත් පාලනය වන අධ්යාපන 
ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
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 (ii) එම සංඛ්යාව, එක් එක් ආගම අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත අධ්යාපන ආයතනයන්හි නම්, ලිපින හා 
දුරකථන අංක කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ආ)     (i)   ඉහත, (අ)(iii) හි සඳහන් අධ්යාපන ආයතනයන්හි 
ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව, එක් එක් 
ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අධ්යාපන ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩලවල 
සංයුතිය කවෙර්ද;  

 (iii) උක්ත ආයතනයන්ට රජය වර්ෂයකට වැය කරන 
මුදල එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அரசாங்கத்தின் உதவி டன் ேபணிவரப்ப  
கின்ற மத அைமப் க்களின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப  
கின்ற கல்வி நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii )  அவ்ெவண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மதத்தின்ப  
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii )  ேமற்ப  கல்வி நி வனங்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் 

யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  ேமேல, (அ) (iii ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கல்வி 
நி வனங்களில் கல்வி பயில்கின்ற மாணவ 
மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
நி வனத்திற்கைமய தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii )  ேமற்ப  கல்வி நி வனங்களின் 
பதவியணிகளின் உள்ளடக்கம் யா ; 

 (iii )  ேமற்ப  நி வனங்க க்காக அரசாங்கம் 
ஆண்ெடான் க்குச் ெசலவி கின்ற பணத் 
ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கைமய 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he state -  

 (i) the number of educational institutions 
administered by religious organizations 
funded by the Government; 

 (ii) separately, that number in respect of each 
religion; and 

 (iii) the names, addresses and telephone 
numbers of the said educational 
institutions?   

(b) Will he also state -  

 (i) separately in respect of each institution, the 
number of students studying in the 
institutions indicated in (a) (iii) above; 

 (ii) the composition of the staffs of the said 
educational institutions; and 

 (iii) separately, in respect of each institution, the 
amount of money spent annually by the 
Government?  

(c) If not, why?    
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රජෙය් අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල් සංඛ්යාව 80කි. 
ඉන් ගුරු වැටුප් ආධාර ලබන පාසල් සංඛ්යාව 
36කි. ෙනොලබන පාසල් සංඛ්යාව 44කි. ෙමම 
සියලුම පාසල් සඳහා ශිෂ්ය නිල ඇඳුම්, 
ෙපළෙපොත්, අනුමත ගුරු පත්වීම්ලාභීන්ට විශාම 
වැටුප් වරපසාද වැනි රජෙය් ආධාර, පහසුකම් 
ලබා ෙදයි. ගුරු වැටුප් ආධාර ලබන පාසල් 36න් 
පාසල් 27ක් ආගමික සංවිධාන යටෙත් පාලනය 
ෙව්. 

 (ii) ෙමම පාසල් 27ම කිසත්ියානි ආගමික (කෙතෝලික 
ෙහෝ කෙතෝලික ෙනොවන) සංවිධාන යටෙත් 
පවත්වා ෙගන යනු ලබයි.  

  (මීට අමතරව සංවිධාන යටෙත් පාලනය  ෙනොවන, 
ෙබෞද්ධ ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල් හතක්ද, 
හින්දු ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල් එකක්ද, 
ඉසල්ාම් ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල් එකක්ද 
ඇත.)  

  එම විසත්ර ඇමුණුම 01හි දක්වා තිෙබනවා. මම 
ඇමුණුම 01 සභාගත* කරනවා. 

 (iii)  

2709 2710 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

රජෙය් ආධාර ලබන කිස්තියානි ආගමික (කෙතෝලික හා කෙතෝලික  ෙනොවන) 
සංවිධාන යටෙත් පාලනය වන පාසල් ෙල්ඛනය 

අනු 
අංකය 

පාසල ලිපිනය දුරකථන 
අංකය 

ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව 

1 ආෙව් මරියා කන්යාරාමය මීගමුව 031-2227747 2891 
2 කිස්තුරාජ විද්යාලය පන්නිපිටිය 011-4373795 2331 
3 චුන්ඩිකුලි බාලිකා 

විද්යාලය 
යාපනය 021-2222338 1672 

4 අප ස්වාමි දුවෙග් විද්යාලය නුවරඑළිය 052-2222656 1435 
5 ජයලත් අප ස්වාමි දුවෙග් 

විද්යාලය 
ෙමොරටුව 011-2649340 2271 

6 ද මැසනද් විද්යාලය කඳාන 011-2236295 3529 
7 යහපත්  එ ෙඬ්රාෙග් 

කන්යාරාමය 
ෙකොළඹ 13 011-2434210 2354 

8 යහපත් එ ෙඬ්රාෙග් 
කන්යාරාමය 

නුවර 081-2228002 1918 

9 යහපත් එ ෙඬ්රාෙග් 
කන්යාරාමය 

පානදුර 038-2235060 1023 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ඉහත වගුෙවහි සටහන්ව ඇත. 

 (ii) පාලක මණ්ඩලයක් ෙහෝ කළමනාකරණ 
මණ්ඩලයක් මගින් කළමනාකරුෙවකු විසින් 
පාසල පාලනය ෙකෙරන අතර ඒ යටෙත් 
විදුහල්පති, නිෙයෝජ්ය විදුහල්පති, අංශ පධාන හා 
ගුරු මණ්ඩලයකින් සමන්විතය. 

  (ගුරු මණ්ඩලය විශාම වැටුප් හිමි අනුමත 
පත්වීම්ධාරි ගුරුවරුන්ෙගන් සහ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් කමය යටෙත් බඳවා ගනු ලැබූ 
ගුරුවරුන්ෙගන් සමන්විත ෙව්.) 

 (iii)  

  (ෙමයට අමතරව සංවිධාන යටෙත් පාලනය 
ෙනොවන, ෙබෞද්ධ ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල්, 
හින්දු ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල් හා ඉසල්ාම් 
ආගමික පසුබිමක් සහිත පාසල් සඳහා රජය 
වර්ෂයකට වැය කරන මුදල)  

  එම විසත්ර ඇමුණුම 02හි සඳහන් ෙවනවා. 
ඇමුණුම  02 සභාගත* කරනවා. 

  ගුරු වැටුප් ආධාරවලට අමතරව පහත සඳහන් 
වරපසාද රජය මගින් ලබා ෙදනු ලබයි. 

1. අනුමත ගුරු මණ්ඩලයට වැන්දඹු, වැන්දඹු 
පුරුෂ අනත්දරු අරමුදල් වරපසාද හා 
පාඨශාලා ගුරු විශාම වැටුප් පනත යටෙත් 
විශාම වැටුප් වරපසාද. 

2. නිල ඇඳුම් හා ෙපළ ෙපොත්. 

3. ගුරු අත්ෙපොත් හා විෂය නිර්ෙද්ශ.  

4. අනුමත ගුරුවරුන් සඳහා ෙසේවාසථ් ගුරු 
පුහුණුව හා ආයතනික ගුරු පුහුණුව. 

5. නාම ෙල්ඛන, ඇතුළත්වීෙම් ෙල්ඛන, 
ෙලොග් ෙපොත්, ශිෂ්ය කාර්ය දර්ශක, ගුරු 
අත්සන් ෙපොත්, නිවාඩු ෙල්ඛන යනාදි 
කාර්යාලීය ෙල්ඛන.  

6. රජෙය් විභාගවලට පාසල් අයදුම්කරුවන් 
ෙලස ෙපනී සිටීෙම් හැකියාව.  

7. විෂයමාලා කියාත්මක කිරීෙම්දී සියලු 
උපෙදස ්හා මග ෙපන්වීම් ලබා දීම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඍජුවම ආධාර ලබන සහ ආධාර ෙනො ලබන 
වශෙයන් රජෙය් අනුමත පාසල් තිෙබනවා. ෙම් පාසල්වලට 
අමතරව පිරිෙවන් පද්ධතියකුත් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 

2711 2712 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

රජෙය් ආධාර ලබන කිස්තියානි ආගමික (කෙතෝලික හා කෙතෝලික  ෙනොවන) 
සංවිධාන යටෙත් පාලනය වන පාසල් ෙල්ඛනය 

අනු 
අංකය 

පාසල ලිපිනය දුරකථන 
අංකය 

ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව 

10 සිරි කුරුස විද්යාලය ගම්පහ 033-2222540 3256 

11 සිරි කුරුස විද්යාලය කළුතර 034-2222560 2363 
12 ශුද්ධ වූ පවුෙල් 

කන්යාරාමය 
ෙකොළඹ 04 011-2587261 3013 

13 ශුද්ධ වූ පවුෙල් 
කන්යාරාමය 

කළුතර 034-2229064 1526 

14 ෙලොෙයොලා විද්යාලය මීගමුව 031-2277258 3754 

15 මාරිස් ස්ෙටල්ලා විද්යාලය මීගමුව 031-2222825 4374 
16 ශාන්ත ෙබනඩික් 

විද්යාලය 
ෙකොළඹ 13 011-2431025 2935 

17 ශාන්ත ෙජෝන් විද්යාලය යාපනය 021-2222432 2069 

18 ශාන්ත ෙජෝසප් පිරිමි 
විදුහල 

නුෙග්ෙගොඩ 011-5299472 1171 

19 ශාන්ත ෙජෝසප් විදුහල ෙකොළඹ 10 011-2698642 5757 

20 ශාන්ත ෙලෝරන්ස් 
කන්යාරාමය 

ෙකොළඹ 06 011-2581119 1410 

21 ශාන්ත මරියා 
කන්යාරාමය 

මාතර 041-2224008 2732 

22 ශාන්ත පැටික් විද්යාලය යාපනය 021-2222388 1987 

23 ශාන්ත පැටික් විද්යාලය තලවාකැ
ෙල් 

052-2258606 434 

24 ශාන්ත පීතර විද්යාලය ෙකොළඹ 04 011-2588249 6666 

25 ශාන්ත ෙසබස්තියන් 
විද්යාලය 

ෙමොරටුව 011-2645245 3294 

26 ශාන්ත ෙතෝමස් විද්යාලය මාතෙල් 066-2233697 948 

27 ෙවස්ලි විද්යාලය ෙකොළඹ 09 011-2695763 2834 

                                          මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 69947 

අනු 
අංකය පාසල ලිපිනය 

වාර්ෂිකව රජෙයන් 
වැය කරන මුදල රු. 

11 සිරි කුරුස විද්යාලය කළුතර 36085584.00 
12 ශුද්ධ වූ පවුෙල් කන්යාරාමය ෙකොළඹ 04 39384051.00 
13 ශුද්ධ වූ පවුෙල් කන්යාරාමය කළුතර 24934455.00 
14 ෙලොෙයොලා විද්යාලය මීගමුව 50809512.00 
15 මාරිස් ස්ෙටල්ලා විද්යාලය මීගමුව 67556682.00 
16 ශාන්ත ෙබනඩික් විද්යාලය ෙකොළඹ 13 32957823.00 
17 ශාන්ත ෙජෝන් විද්යාලය යාපනය 37034262.60 
18 ශාන්ත ෙජෝසප් පිරිමි විදුහල නුෙග්ෙගොඩ 48700863.72 
19 ශාන්ත ෙජෝසප් විදුහල ෙකොළඹ 10 79023121.08 
20 ශාන්ත ෙලෝරන්ස් 

කන්යාරාමය 
ෙකොළඹ 06 23554131.00 

21 ශාන්ත මරියා කන්යාරාමය මාතර 46357201.68 
22 ශාන්ත පැටික් විද්යාලය යාපනය 32374099.80 
23 ශාන්ත පැටික් විද්යාලය තලවාකැෙල් 5624478.00 
24 ශාන්ත පීතර විද්යාලය ෙකොළඹ 04 87941851.44 
25 ශාන්ත ෙසබස්තියන් 

විද්යාලය 
ෙමොරටුව 52005525.60 

26 ශාන්ත ෙතෝමස් විද්යාලය මාතෙල් 17181243.00 
27 ෙවස්ලි විද්යාලය ෙකොළඹ 09 44458281.00 
එකතුව රු.1136767454.88 
මිලියන රු. 1136 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

අනු 
අංකය පාසල ලිපිනය 

වාර්ෂිකව රජෙයන් 
වැය කරන මුදල රු. 

1 ආෙව් මරියා කන්යාරාමය මීගමුව 45944079.36 
2 කිස්තුරාජ විද්යාලය පන්නිපිටිය 31865058.00 

3 චුන්ඩිකුලි බාලිකා විද්යාලය යාපනය 31812974.52 

4 අප ස්වාමි දුවෙග් විද්යාලය නුවරඑළිය 20693278.80 

5 ජයලත් අප ස්වාමි දුවෙග් 
විද්යාලය 

ෙමොරටුව 39064485.00 

6 ද මැසනද් විද්යාලය කඳාන 67848752.40 

7 යහපත්  එ ෙඬ්රාෙග් 
කන්යාරාමය 

ෙකොළඹ 13 45434729.52 

8 යහපත් එ ෙඬ්රාෙග් 
කන්යාරාමය 

නුවර 30923103.00 

9 යහපත් එ ෙඬ්රාෙග් 
කන්යාරාමය 

පානදුර 17613060.00 

10 සිරි කුරුස විද්යාලය ගම්පහ 79584768.36 
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ෙමවැනි පාසලක් අලුතින් ස්ථාපනය කරන ෙකොට, එම පාසල 
රජෙය් අනුමත පාසලක් බවට පත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දෙය් 
ෙවනසක් කිරීමට අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එහි 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කිරීෙම්දී ෙපරට වඩා යම් 
කිසි ගැඹුරු විද්යාත්මක පදනමක් භාවිත කරන්නට කටයුතු 
කරනවාද කියාත් ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට එෙහම කිසිම ෙවනසක් සිදු කිරීමට 

අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
සහ ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා ඇතුළු අධ්යාපනයට 
සම්බන්ධ අෙප් සියලුම අමාත්යවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් 
මඟින් ලබන වසෙර් සිට ෙම් ෙවනස්කම් ටික සිදු කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

විධියට ෙම් කාරණය අහන්නට කැමතියි. වර්තමාන ගරු 
අගාමාත්යතුමා එවකට අධ්යාපන අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු 
කරද්දීයි, පිරිෙවන් පනත සහ පිරිෙවන්වලට විෙශේෂෙයන් ආධාර 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කෙළේ. අද වර්තමානෙය් 
පිරිෙවන්වලට ලැෙබන මූල්ය පතිපාදන ශිෂ්ය භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා 
සහ ගිහි ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් පමාණවත් නැහැ කියන එකයි  
පිරිෙවන් භාර පරිෙව්ණාචාර්යවරුන්ෙග් සහ පරිෙව්ණාධිපති 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් අදහස. වැඩි මුදලක් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කර තිෙබන ෙමොෙහොතක, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2016 වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්  තිෙබන  දැක්ම     
ෙමොකක් ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දින සියෙය් වැඩ පිළි ෙවළ තුළත් අවශ්යතා අනුව අපි 

පිරිෙවන්වලට ඒ මුදල් සහ අවශ්ය උපකරණ මුදා හැරියා. ලබන 
වසෙර් සිට ඒ ලබා ෙදන මුදල් පමාණය වැඩි කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්න මත පදනම් ෙවලායි මම 

ෙම් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්. ලංකාෙව් විධිමත් පාසල් 
අතර ඉංගීසි මාධ්ය පාසල් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම මට 
දැනගන්නට තිෙබන විධියට සම්පූර්ණෙයන් ඉංගීසි මාධ්යෙයන් 
ඉගැන්ෙවන එක පිරිෙවනයි ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒ අස්ගිරිෙය් 
පිරිෙවනයි. මම ඒ පිරිෙවන නිරීක්ෂණය කළා. ඒ අයට තිෙබන 
පධාන ගැටලුව තමයි, ෙපළ ෙපොත් සහ විභාග සම්පූර්ණ ඉගීසි 
භාෂාෙවන් පැවැත්වීම පිළිබඳව  විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් ෙවලා 
නැතිකම. දැන් අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා, ෙම් පිරිෙවන පටන් 
ෙගන. ශිෂ්ය භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා විශාල පිරිසක් එහි අධ්යාපනය 
ලබනවා. අද  ෙවනෙකොටත් ෙබොෙහෝ රටවල ෙබෞද්ධාගම පිළිබඳව 
ගෙව්ෂණාත්මක, විශ්ෙල්ෂණාත්මක ෙපොත් ලියැෙවන්ෙන් ඉංගීසි 
භාෂාෙවන්. එබැවින් ඉංගීසි මාධ්ය පිරිෙවන් අධ්යාපනය ලංකාෙව් 
වැඩි දියුණු කරන්නට  අමාත්යාංශෙය් තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද?  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පිරිෙවන් අංශෙය් සම්පූර්ණ අඩු පාඩු සහ ඔබතුමා කියපු 

කරුණු සම්බන්ධෙයනුත් සලකා බලන්න අපි කමිටුවක් දාලා 
තිෙබනවා. ඒ කමිටුෙව් වාර්තාව ලැබුණු පසුව අපි අවශ්ය පියවර 
ගන්නම්. ඉංගීසි මාධ්යෙයන් පිරිෙවන් අධ්යාපනය ලබන අයට මතු 
ෙවලා තිෙබන කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පශ්නයත් මා එම කමිටුවට මතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ෙබෝගසව්ැව කලාපෙය් නැවත පදිංචි කරවීම: ඉඩම් 

ලබා දීම   
ேபாகஸ்ெவவ வலய மீள்கு ேயற்றம்: காணி 

வழங்கல் 
RESETTLEMENT IN BOGASWEWA ZONE : PROVISION OF 

LAND 
195/’15 

2.  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2): 

(අ) (i) වවුනියාව දිසත්ික්කෙය්, ෙබෝගසව්ැව කලාපෙය්, 
යුද්ධෙයන් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීෙම් 
වැඩසටහන යටෙත් පවුල් 312ක් නැවත පදිංචි කර 
ඇති බවත්; 

 (ii)  ෙමම වැඩසටහන යටෙත් ඔවුන්ට ෙගොඩ ඉඩම් 
අක්කර 1ක් සහ කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 1ක් 
ලබාදීමට නියමිතව තිබූබවත්; 

  (iii) ෙම් වනවිට අවුරුදු 3ක් ගතවී ඇතත්, ඉහත 
සඳහන් පරිදි ඉඩම් ලබා දීමක් සිදු වී 
ෙනොමැති බවත්;  

 (iv) තම ජීවෙනෝපාය අහිමි වීෙමන් ඔවුන් 
අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වී ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   ෙමම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා කඩිනම් කියා 
මාර්ගයක් ගන්ෙන්ද;  

 (ii)  එෙසේ නම්, එම කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  வ னியா மாவட்டத்தின் ேபாகஸ்ெவவ 
வலயத்தில் த்தத்தின் காரணமாக இடம் 
ெபயர்ந்தவர்கைள மீள்கு யமர்த் வதற்கான 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 312 கு ம்பங்கள் மீள் 
கு யமர்த்தப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii )  இவ்ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் இவர்க க்கு 1 
ஏக்கர் உலர் நில ம் 1 ஏக்கர் வயற்காணி ம் 
ெபற் க்ெகா க்க உத்ேதசமாயி ந்த  என்ப 
ைத ம்; 

 (iii )  தற்ேபா  3 வ டங்கள் கடந் ள்ள ேபாதி ம், 
ேமற்கூறப்பட்டவா  காணிெய ம் வழங்கப் 
படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iv )  தம  வாழ்வாதாரத்ைத இழந் ள்ளதால் 
இவர்கள் மிக ம் நிர்க்கதியான நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  இந்த நிைலைமையச் சீர்ெசய்வதற்கு ாித 
நடவ க்ைககைள எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனில், அந்நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 312 families have been resettled in 
Bogaswewa zone in Vavuniya District 
under the programme to resettle those 
displaced owing to the war; 

 (ii) they were to be provided one acre of dry 
land and one acre of paddy land under this 
programme; 

 (iii) no provision of land in the said manner has 
been done, even though three years have 
lapsed by now; and 

 (iv) they have been rendered utterly helpless due 
to loss of their livelihood? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether speedy action will be taken to 
remedy this situation; and 

 (ii) if so, what that measure is? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, the answer for Question No. 2 is as 

follows: 

(a) (i) 165 core families who have been displaced 
due to war and 147 extended families have 
been resettled.  

 (ii) One acre of highlands has been provided for 
each resettled family. The allocated lands 
for paddy cultivation belongs to the 
Department of Forest and the land will be 
provided to the resettled families after it is 
released by the Department of Forest.  

 (iii) Request to release the land has been made 
by the Divisional Secretary to the 
Department of Forest. Action is being taken 
to submit the documents to the Department 
of Forest after obtaining the approval from 
the District Land Committee to be held on 
the 21st of December, 2015.   

 (iv) Some facilities have been created to 
improve their livelihood, but it is not 
enough for all the resettled families. The 
International Rainforest Conservation 
Organization Programme and the 
Divineguma Programme are also 
implemented to improve livelihood 
facilities.  

(b)  (i) Speedy action is being taken to provide 
paddy cultivation land for families with the 
consent of the Department of Forest to 
rectify this  situation.  

      (ii) The Vavuniya District Secretary has 
reported that the recommendation of the 
District Land Use  Committee which is 
scheduled to be held on the 21st of 
December, 2015 will be obtained and 
submitted to the Department of Forest for 
the release of the lands.  

(c) Does not arise.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙගොඩ ඉඩම් සහ මඩ ඉඩම් අක්කරයක් ලබා දීමට අවශ්ය 
පියවර ගනිමින් තිෙබනවාය කියලා ගරු ඇමතිතුමා මෙග් 
පශ්නෙය් (අ) (ii) ෙකොටසට උත්තර දුන්නා. ෙම් අය පදිංචි කරලා 
දැන් අවුරුදු තුනක් වනවා. ඇත්තටම ෙම් අය පදිංචි කරද්දි ඒ අයට 
කිව්ෙව්, "ඇඳෙගන ඉන්න ඇඳුම් ටික පමණක් අරෙගන එන්න. 
ඉඩම ෙදනවා. නිවාසයට අවශ්ය කරන බඩු භාණ්ඩ ලබා ෙදනවා. 
සලාකය ෙදනවා. නිවාස හදන්න අවශ්ය කරන උදව් උපකාරත් 
කරනවා" කියලා. නමුත්, දැන් අවුරුදු තුනක් වනවා. තවමත් 
ඉඩමට අදාළ නීත්යනුකූල බලපතයක්වත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඒ නිසා ෙමොවුන්ට අවශ්ය ෙමොවුන්ෙග් පදිංචිය තහවුරු කරන 
නීත්යනුකූල බලපතය ලබා ෙදන කාල සීමාව පිළිබඳව ඔබතුමා 
සහතික වනවාද? ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන් කටයුතු කරමින් 
තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමා කිව්වා. නමුත්, ෙකොතරම් කාලයකින් 
එය ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා ඔබතුමාට සහතිකයක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද? 
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, I fully appreciate that there are many 

issues to be considered as far as resettlement of families 
are concerned.  Our Ministry is taking all the necessary 
action. This has been happening for so many years and we 
took over only a few months ago.  So, necessary steps are 
being taken.  I cannot give you a reassurance on what date 
we can give it because we have to get the permission of 
the Department of Forest and the Department of Forest 
will have to release the lands. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම් අයට ජීවත්වීමට අත්යවශ්ය පහසුකම් වන ෙබොන්න වතුර 

ටිකක් නැහැ; විදුලිය ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලිකව විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මුලින් 
තිබුණා. දැන් ඒකත් නතර කරලා. ආහාර සලාකය ලබා 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඉඩමට ජලය නැත්නම් ෙම් අයට වගාවක් 
කරන්න විධියකුත් නැහැ.  

ආහාර සලාකය ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඇත්තටම ඔවුන්ට කන්න 
ෙදයකුත් නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් කරන්න රැකියාවක් නැහැ. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති, ඒ පෙද්ශයට ගිහින් ඇති. ඒ පෙද්ශෙය් ආදායම් 
උපයන ෙවනත් කමයක් ඇත්ෙත් නැහැ. රක්ෂා නැහැ, -ආණ්ඩුෙව් 
රක්ෂා නැහැ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂා නැහැ- ඉතාම දුෂ්කර 
පෙද්ශයක්. අඩුම තරමින් ෙම් කියන ඉඩම්වලට අදාළ බලපතය 
ලබා ෙදන ෙතක්වත්, ෙම් අය ෙගොවි කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන 
ෙතක්වත් මුලික අවශ්යතාව වන ජලය, විදුලිය සහ ආහාර සලාකය 
ලබා ෙදන්නට ඔබතුමා කඩිනම් පියවරක් ගන්නවාද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, as far as electricity is concerned, Hon. Member, 

with the permission of the Cabinet, tenders have been 
called to supply electricity for 65,000 houses. Each house 
will have a solar power system and furniture will also be 
provided for  inhabitants of each house.  

The second thing is, as far as water is concerned, my 
Ministry is taking immediate steps to renovate all the 
tanks that have been unutilized and not repaired. Once the 
tanks are repaired probably within another six months’ 
time, I will take immediate steps to see that water is 
provided. Otherwise there is no other way of providing 
water.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, solar power system එෙකන් විදුලිය 

ලබාදීම ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. ඒ අයට ෙපෞද්ගලිකව ඒ පහසුකම 
ලබා ගැනීමට ආර්ථික හැකියාවක් නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් 
ඒ තිෙබන ෙගවල්වලට solar power system එකක් සවි කරන්නට 
පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ, ටකරන් තහඩු 
ෙසවිලි කළ ෙගවල් තිෙබන්ෙන්. ඒවාට solar power system සවි 
කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. ෙහොඳ තත්ත්වෙය් ෙගවල් 

කිහිපයකුත් තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වලට solar power system 
එකක් සවි කරන්නට පුළුවන් ෙවයි. නමුත් එතැන සම්පූර්ණෙයන් 
ගම්මාන 5ක් තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් තිස්සමහාරාමෙයන්, 
බදුල්ෙලන් වාෙග් විවිධ පෙද්ශවලින් අරෙගන ගිහින් පදිංචි කළ 
අය. ඇත්තටම ඒ අයට කිව්ෙව්, "ඉඩම් ලබා ෙදනවා. ඒ සියලු 
පහසුකම් ලබා ෙදනවා" කියලා. ඒ නිසා තමයි ඒ අය සියලු ෙද්වල් 
අත හැරලා එහාට ගිෙය්. එහි පදිංචි කිරීෙම්දී වැරැද්දක් සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ වැරැද්ද දැන් නිවැරදි කළ යුතුව තිෙබනවා. අඩුම 
ගණෙන් ඒ පෙද්ශවල ඉන්න ළමයින්ට යන්නට පහසුකම් තිෙබන 
පාසලක්වත් නැහැ. ඒ පාසල්වලට ගුරුවරු අනුයුක්ත කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ පාසල් පළාත් සභාෙවන් පාලනය 
ෙවන බව. ඒ පාසල් තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාත් සභාෙව් පාලනය 
යටෙත් තිෙබන පෙද්ශවලයි. ඒ පාසල්වලට ගුරුවරු සැපයීෙම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ෙම් අධ්යාපන පහසුකම් ටික 
ලබා ෙදන්නවත් ඔබතුමා කඩිනම් පියවරක් ගන්නවාද? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, firstly I appreciate that you raised this question. 

Now, when we talk about the solar power system, I am 
not talking about the solar power system to be given to 
thatched-houses. I am only talking about the new houses 
that are going to be built and there will be solar power to 
those houses. I think that should be clarified.  

Secondly, your point of view has been a well-known 
factor - electricity is not provided; water service is not 
provided. It is done not only by my Ministry. It is being 
concurrently done with the Ceylon Electricity Board and 
the National Water Supply and Drainage Board. As water 
is very important for humans for their living, I am taking 
immediate steps to renovate the tanks that are available in 
the Northern Province. As far as electricity is concerned, 
I have to discuss it with the Ceylon Electricity Board or 
the Ministry of Power and Renewable Energy. After that 
I can give you a complete answer.   

Thank you. 

 
විෙද්ශීය දූත මණ්ඩල: විසත්ර 
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4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශීය දූත මණ්ඩල කාර්යාල පිහිටුවා 
ඇති රටවල් හා උප කාර්යාල (Consulates) 
පිහිටුවා ඇති රටවල් හා නගර කවෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් විෙද්ශීය දූත මණ්ඩලවල පධානීන්ෙග් හා 
නිෙයෝජ්ය පධානීන්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පිරිස අතරින් සථ්ිර ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් වන හා අයත් ෙනොවන 
 පුද්ගලයින්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන දූත 
මණ්ඩල පධානීන් හා නිෙයෝජ්ය පධානීන් ෙසේවය 
කරන රටවල් කවෙර්ද; 

 (v) 2015.01.08 වැනි දිෙනන් පසු විෙද්ශීය දූත 
මණ්ඩලවලට දූත මණ්ඩල පධානීන් හා නිෙයෝජ්ය 
පධානීන් ෙලස පත් කරන ලද පුද්ගලයින්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 (vi) එම පිරිස අතරින් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් 
හා අයත් ෙනොවන පුද්ගලයින්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  க் கு க்களின் 
அ வலகங்கள் அைமந் ள்ள நா கள் 
அத் டன் உப அ வலகங்கள் (Consulates) 
அைமந் ள்ள நா கள் மற் ம் நகரங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெவளிநாட்  க்கு வின் 
பிரதானிகளின ம் பிரதித் க்கு ப் 
பிரதானிகளின ம் ெபயர்கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்ப கின்றவர்களில் 
நிரந்தர இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவையச் 
சார்ந்தவர்கள் மற் ம் சாராதவர்களின் ெபயர்கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவக்கு 
ஏற் ைடயதல்லாத க்கு  பிரதானிகள் 
மற் ம் பிரதிப் பிரதானிகள் பணியாற் ம் 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2 0 1 5 . 0 1 . 0 8  ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் 
ெவளிநாட் த் க்கு க்க க்கு க்கு  
பிரதானிகளாக ம் பிரதிப் பிரதானிகளாக ம் 
நியமிக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (vi) இவர்களில் இலங்ைக ெவளிநாட் ச் 
ேசைவையச் சார்ந்த மற் ம் சாராதவர்களின் 
ெபயர்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Minister of Foreign Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i)  the countries in which Sri Lanka Foreign 
Diplomatic Missions and the countries and 
respective cities in which Sri Lankan 
Consulates are located; 

 (ii) the names of the heads and the deputy heads 
of each of the Sri Lankan Overseas 
Diplomatic Missions, separately in respect 
of foreign diplomatic missions; 

 (iii) out of the persons in answer to (ii) above, 
the names of those who belong to the 
permanent Sri Lanka Foreign Service and 
those who do not belong to it, separately; 

 (iv) the names of the countries in which 
Overseas Diplomatic Missions are headed 
by those who do not belong to the Sri 
Lanka Foreign Service; 

 (v) the names of those who have been 
appointed as heads and deputy heads of Sri 
Lanka’s Overseas Diplomatic Missions 
after 08.01.2015; 

 (vi) out of the persons so appointed, the names 
of those who belong to the Sri Lanka 
Foreign Service and the names of those 
who do not belong to it, separately?  

(b)  If not, why?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. ෙමය දීර්ඝ පිළිතුරක්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නෙය් (අ) (i) (ii) ෙකොටසට 

පිළිතුරු වාචිකව අවශ්ය නැහැ. ඒ පිළිතුරු table කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

(අ) (i)  ඔව්.  කරුණාකර ඇමුණුම i බලන්න. 

 (ii)  ඔව්.  කරුණාකර ඇමුණුම ii හා iii බලන්න. 

 (iii)  ඔව්.  කරුණාකර ඇමුණුම් අංක (iv), (v),  (vi) හා 
(vii) බලන්න.  

ඇමුණුම i, ii, iii, iv, vi සහ vii  සභාගත* කරමි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පශ්නෙය් (අ) (iii) ෙකොටෙසන් අසා තිෙබන විෙද්ශ ෙසේවයට 

අයත් ෙනොවන අයෙග් නම් වාචිකව ඉදිරිපත් කරන්න.  
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
* පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of Answer. 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඇමුණුම් අංක  v 

ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල පධානීන්ෙග් නම් - ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන (2015.12.08 වන දිනට)  

(*) වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
(අ)  (iv)   ඔව්. කරුණාකර ඇමුණුම් අංක viii බලන්න.  

ඇමුණුම් අංක viii සභාගත* කරමි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නිෙයෝජ්ය මහ 
ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් නම් ටිකත් දැන ගන්න 
අවශ්යද? 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කමක් නැහැ. ඔබතුමාට කාලය ඉතිරි කරගන්න අවශ්ය නිසා, 

(අ) (iv) වන පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට 
අයත් ෙනොවන දූත මණ්ඩල පධානීන් කවුද කියලා කියන්න. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒ අයෙග් නම් තමයි මම දැන් කිව්ෙව්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඊට පස්ෙසේ (අ) (v) වැනි පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න. ඒ 

කියන්ෙන් 2015 ජනවාරි 08වැනි දිෙනන් පසු විෙද්ශීය දූත 
මණ්ඩලවලට දූත මණ්ඩල පධානීන් හා නිෙයෝජ්ය පධානීන් ෙලස 
පත් කරන ලද පුද්ගලයින්ෙග් නම්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි.  
(a) (v)   List of names of those who have been 

appointed as Heads of Sri Lankan Missions 
Abroad after 08.01.2015:  

Annex ix 
SLFS Officers and Non-SLFS Diplomats               
(Revised as at 1800 hours on 08.12.2015) 
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  නගරය රට තනතුර 
දූත මණ්ඩල 
පධානී ෙසේවය 

1. කැන්බරා ඕස්ෙට්ලියාව මහ 
ෙකොමසාරිස් 

එස්. 
ස්කන්ධකුමාර් 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

2. ක්වාලාලාම්
පූර් 

මැෙල්සියාව මහ 
ෙකොමසාරිස් 

අයි. අන්සාර් 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
(විශාමික) 

3. වික්ෙටෝරියා ෂීෙසල්ස් මහ 
ෙකොමසාරිස් 

ආචාර්ය 
එච්.එම්.ටී.බී. 
ගුණතිලක 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

4. සිංගප්පූරුව සිංගප්පූරුව මහ 
ෙකොමසාරිස් 

එන්. වීරරත්න 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

5. පිෙටෝරියා දකුණු 
අපිකාව 

මහ 
ෙකොමසාරිස් 

ඩබ්ලිව්.එස්.ඩී. 
ද සිල්වා 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

6. කාබුල් ඇෆ්ඝනිස්තා
නය 

තානාපති ඒ.එන්.ටී. 
නජිමුදීන් 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

7. බසීලියා බසීලය තානාපති ජනරාල් ජගත් 
ජයසූරිය 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

8. බීජිං චීනය තානාපති ආචාර්ය ෙක්. 
ෙකොඩිතුවක්කු 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

9. පැරිසිය පංශය තානාපති තිලක් 
රණවිරාජා 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

10. බර්ලින් ජර්මනිය තානාපති ෙක්. අමුණුගම 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
(විශාමික) 

11. ෙටෙහරාන් ඉරානය තානාපති වයි.ෙක්.ඒ. 
ෙරෝහනජිත් 
ෙපෙර්රා 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
(විශාමික) 

12. ෙරෝමය ඉතාලිය තානාපති ඩී.එස්.ෙජ්. 
පැල්ෙපොල 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

13. ෙටෝකිෙයෝව ජපානය තානාපති මහාචාර්ය 
ඩී.ජී. 
දිසානායක 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

14. යැන්ගුන් මියන්මාරය තානාපති ෙක්.ඩබ්ලිව්.එ
න්.ඩී. 
කරුණාරත්න 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

15. කත්මන්ඩු ෙන්පාලය තානාපති ඩබ්ලිව්.එන්. 
ෙසෙනවිරත්න 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
(විශාමික) 

16. ෙදෝහා කටාර් තානාපති ආචාර්ය 
ඩබ්ලිව්.එම්. 
කරුණාදාස 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

17. ෙමොස්කව් රුසියානු 
සමූහාණ්ඩුව 

තානාපති ෛවද්ය 
එස්.ෙක්.ආර්. 
වීරසිංහ 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

18. රියාද් සවුදි 
ආරාබිය 

තානාපති එම්.ඒ. තාසිම් 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

19. අබුඩාබි එක්සත් 
අරාබි එමීර් 
රාජ්යය 

තානාපති එස්.ෙජ්. 
ෙමොහිදීන් 
මහතා 

ශී ලං.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 

20 ෙවොෂිංටන් 
ඩී.සී. 

ඇෙමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

තානාපති පී. කාරියවසම් 
මහතා 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
(විශාමික) 

21 නිව්ෙයෝර්ක් ඇෙමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් 
නිත්ය 
නිෙයෝජිත 

ආචාර්ය 
ඒ.ආර්. 
ෙපෙර්රා 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
ෙනොවන 

  නගරය රට තනතුර 
දූත මණ්ඩල 
පධානී ෙසේවය 

22 රමල්ලා 
නගරය 

පලස්තීනය නිෙයෝජිත එම්.එෆ්. 
අන්වර් මහතා 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
ෙනොවන 

23 සිඩ්නි ඕස්ෙට්ලියාව ෙකොන්සල් 
ෙජනරාල් 

එල්. 
විකමතුංග 
මහතා 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
ෙනොවන 

24 කරච්චි පකිස්ථානය ෙකොන්සල් 
ෙජනරාල් 

එච්.එම්.ටී.බී. 
ෙහේරත් මහතා 
(*) 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
ෙනොවන 

25 ඩුබායි එක්සත් 
අරාබි එමීර් 
රාජ්යය 

ෙකොන්සල් 
ෙජනරාල් 

එස්.එම්.සී.ඩී. 
යට්ෙටෝෙගොඩ 
මහතා (*) 

ශී.ලං.වි.ෙසේ.
ෙනොවන 

                Name of the Appointee 
1 Amza, Mr. P.M. (*) 
2 Dissanayake, Mrs. S.H.U. 

3 Gunasekera, Mrs. N.M.D.A. 
4 Gunasekera, Mrs. Y.K. 

5 Jawad, Mr. A.A. 

6 Kandeepan, Mr. B. 

7 Lafeer, Mr. A.L.M. 

8 Mendis, Dr. A.S.U. 

————————— 
* පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of Answer. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(*) Yet to assume duties 

ඒ තමයි, 2015 ජනවාරි 08වැනි දායින් පසුව විෙද්ශ රටවල 
පිහිටි ශී ලංකා දූත මණ්ඩල පධානීන් ෙලස පත් කරනු ලැබූවන්ෙග් 
නම් ලැයිස්තුව. ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර හැටියට, ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින් සහ ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙනොවන 
රාජ්ය තාන්තික  සියල්ලන්ෙග්ම නම්  47ක් ඉදිරිපත් කළා. 

Then, the list of names of those who have been 
appointed as Deputy Heads of Missions Abroad after 
08.01.2015: 

Annex x 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට නම්  සඳහන් කිරීම අවශ්ය නැහැ, සංඛ්යාව කියන්න. 

ජනවාරි 08වැනි දායින් පසුව විෙද්ශ ෙසේවෙය් පධානීන් වශෙයන් 
පත් කළ අයෙගන්, විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන පුද්ගලයින්ෙග් 
නම් සංඛ්යාව කියන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 (vi)  ඔව්. ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින් වන 
24යි. ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙනොවන 
රාජ්යතාන්තික නිලධාරින් 23යි. කරුණාකර 
ඇමුණුම් අංක xi, xii, xiii හා xiv බලන්න. 
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annexes tabled: 

  

2723 2724 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 

                Name of the Appointee 
9 Mendis, Mrs. H.M.G.R.R.K.W. 
10 Pathmanaathan, Mr. M.K. 
11 Perera, Mr. D.M. 
12 Rajapakse, Mrs. R.D. 
13 Ranaraja, Mrs. A. 
14 Rohanajith, Mr. Y.K.A. 
15 Sadiq, Mr. A.M.J. 
16 Selvaraj, Mr. P. 
17 Senewiratne, Mrs. K.D. 
18 Weerakoon, Mr. E.R. 
19 De Silva, Mr. Sunil 
20 Disanayake, Prof. D.G. 
21 Fawzan, Mr. M.A.M. 
22 Gunatilake, Dr. H.M.T.B. 
23 Jayasuriya, Gen. J. 

24 Karunadasa, Dr. W.M. 
25 Karunaratne, Mr. K.W.N.D. 
26 Kodituwakku, Dr. K. 
27 Mohideen, Mr. S.J. 
28 Najeemudeen, Mr. A.L.T. 
29 Pelpola, Mr. D. 
30 Perera, Maj. Gen. (Rtd) L.K. J.C. (*) 
31 Perera, Dr. A.R. 
32 Ranaviraja, Mr. T. 
33 Skandakumar, Mr. S. 

34 Thassim, Mr. M.A. 
35 Yogarajan, Mr. Y. (*) 

36 Wijesekera, Mrs. P. (*) 

37 Weeraratne, Mr. N. 
38 Weerasinghe, Dr. S.K.R. 

39 Dissanayake, Mrs. S.S. 
40 Gunaratna, Mr. M.R. 

41 Jauhar, Mr. U.L.M. 

42 Prasanna, Mr. W.G.S. 
43 Ratnayake, L.P. 
44 Saram, Mrs. S.A.P.P. 
45 Herath, Mr. H.M.T.B. 
46 Wickramatunga, Mr. L. 
47 Yattogoda, Mr. S.M.C.D. 

                Name 
1 Mrs. H.A.Serasinghe 
2 Mr.P.R.S.S.Gunaratne 
3 Mr.A.S.Khan 
4 Mr.V.Krishnamoorthy 
5 Prof.G.Keerawella 



2015 ෙදසැම්බර් 18  2725 2726 
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ඇමුණුම් අංක xi 

2015.01.08 දිෙනන් පසුව විෙද්ශවල පිහිටි ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල 
පධානීන් ෙලස පත් කරනු ලැබූවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව 

ශී ලං.වි.ෙසේ. නිලධාරින් (2015.12.08  දින පැය 18.00 වන විට 
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  පත්වීම් ලාභියාෙග් නම 

1. පී.එම්. අම්සා මහතා (*) 

2. එස්.එච්.යූ. දිසානායක මිය 

3. එන්.එම්.ඩී.ඒ. ගුණෙසේකර මිය 

4. වයි.ෙක්. ගුණෙසේකර මිය 

5. ඒ.ඒ. ජවාඩ් මහතා 

6. බී. කාන්දීපන් මහතා 

7. ඒ.එල්.එම්. ලාෆීර් මහතා 

8. ආචාර්ය ඒ.එස්.යූ. ෙමන්ඩිස් 

9. එච්.එම්.ජී.ආර්.ආර්.ෙක්.ඩබ්ලිව්.ෙමන්ඩිස් මිය 

10. එම්.ෙක්. පද්මනාදන් මහතා 

11. ඩී.එම්.ෙපෙර්රා මහතා 

12. ආර්.ඩී. රාජපක්ෂ මිය 

13. ඒ. රණරාජා මිය 

14. වයි.ෙක්.ඒ. ෙරෝහනජිත් මහතා 

15. ඒ.එම්.ෙජ්. සාදික් මහතා 

16. පී.ෙසල්වරාජ් මහතා 

17. ෙක්.ඩී.ෙසෙනවිරත්න මිය 

18. ඊ.ආර්. වීරෙකෝන් මහතා 

19. එස්.එස්. දිසානායක මහත්මිය 

20. එම්.ආර්. ගුණරත්න මහතා 

21. යූ.එල්.එම්. ජවුහර් මහතා 

22. ඩබ්ලිව්.ජී.එස්. පසන්න මහතා 

23. එල්.පී. රත්නායක මහතා 

24. එස්.ඒ. පී.පී. ෙසේරම් මිය 

  පත්වීම් ලාභියාෙග් නම 
1. සුනිල් ද සිල්වා මහතා 
2. මහාචාර්ය ඩී.ජී. දිසානායක 
3. එම්.ඒ.එන්. ෆවුසාන් මහතා 
4. ආචාර්ය එච්.එම්.ටී.බී. ගුණතිලක මහතා 
5. ෙජනරාල් ෙජ්. ජයසූරිය මහතා 
6. ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්. කරුණාදාස 
7. ෙක්.ඩබ්ලිව්.එන්.ඩී. කරුණාරත්න මහතා 

8. ආචාර්ය ෙක්. ෙකොඩිතුවක්කු 
9. එස්.ෙජ්. ෙමොහිදීන් මහතා 
10. ඒ.එල්.ටී. නජිමුදීන් මහතා 
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* ඇමුණුම් පුසත්කාලෙය්ද තබා ඇත. 
   இைணப் கள் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
   Annexes are also placed in the Library. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා (vi) වන පශ්නයට 
දුන් පිළිතුෙරන්ම පැහැදිලි වනවා පසු ගිය  රාජපක්ෂ පාලනය 
තුළදී විෙද්ශ ෙසේවයට, විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන -බහුතරයක් 
ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත සහ විවිධ ෙහේතු මත- නුසුදුසු 
පුද්ගලයන් තමයි පත් කෙළේ කියලා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන් 
සියලු ෙදනාම නුසුදුසු පුද්ගලයන් කියලා. දැන් ඒක නිවැරදි කරන 
බවට පකාශ කළත්, ඔබතුමාෙග් ෙම් උත්තරෙයන්ම පැහැදිලි 
වනවා ඒ පත් කරන ලද 47න් 23ක්ම විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් 
ෙනොවන පුද්ගලයන් කියලා.  

විෙද්ශ ෙසේවෙය් තානාපති ධුරවලට පත් කරද්දී යම් ආකාරයක 
ෙරගුලාසියක් තිෙබනවා, විෙද්ශ ෙසේවෙයන් සියයට 70කුත්, එෙසේ 
ෙනොවන අයෙගන් සියයට 30කුත් තමයි පත් ෙකරන්ෙන් කියලා. 
ෙම් පතිශත අනුව ගත්තාම ඔබතුමාට ෙපෙනනවා සියයට 51ක් 
විෙද්ශ ෙසේවෙයන්, සියයට 49ක් විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙනොෙවන 
අයෙගන් කියලා. ෙමොකක්ද ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන්  කරන 
පැහැදිලි කිරීම? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඕනෑම රටක තනාපතිවරු ෙලස, මහ ෙකොමසාරිස්වරු ෙලස 

පත් කරන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් පුද්ගලයන්ෙග් සහ විෙද්ශ 
ෙසේවයට අයත් ෙනොවන පුද්ගලයන්ෙග් සම්මිශණයකින් තමයි. 
ඒෙක් පතිශතය ෙවලාෙවන් ෙවලාවට ෙවනස් ෙවනවා. නමුත්, අපි 
කියලා තිෙබනවා විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින් වැඩි පමාණයක් පත් 
කරනවා කියලා. මම ඔබතුමාට කියන්නම් ඇත්ත තත්ත්වය. අපි 
2015 ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් ඒ පතිශතය අරෙගන බැලුෙවොත්, 
විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් අය හිටිෙය් සියයට 22යි. විෙද්ශ ෙසේවෙයන් 
විශාම ගිය අය සියයට හයයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
විෙද්ශ ෙසේවෙයන් සියයට 70යි, එෙසේ ෙනොවන අයෙගන් 

සියයට 30යි කියලා එකක් නැහැ. සමහර විට විෙද්ශ ෙසේවා 
නිලධාරින් ඇවිල්ලා එෙහම කියනවා ඇති. ෙකොෙහේවත් එෙහම සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි 
තීරණය කළා, එෙහම එකක් නැහැ, සුදුසුකම් තිෙබන පුද්ගලයන් 
විෙද්ශ ෙසේවයට යවනවා  කියලා. විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිරතෙවලා 
ඉන්න සමහර අය ආපසු ෙකොළඹට කැඳවලා කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. ඒක දන්ෙන් නැති අයත් 
ඉන්නවා. විෙද්ශ ෙසේවයට සුදුසුකම් තිෙබන සියලුම ෙදනාට අපි 
පත්වීම් ෙදන්නම්. සමහර, ෙහොඳ අය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය 
සීමාෙවලා සිටින්ෙන්. සමහර අය ෙම් ෙසේවය අත් හැරලා ගියා. 
කිසිම රටක විෙද්ශ ෙසේවෙය් අයෙගන් සියයට 70යි, එෙසේ 
ෙනොවන අයෙගන් සියයට 30යි කියලා ෙදයක් නැහැ.  ෙහොඳ අය 
ඉන්නවා නම් සියයට සියයක්ම ඒ අයෙගන්  පත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් පත් කරලා ඉන්න සමහර අය විශාම ගිය  අය.  ෙමොකද, ඔවුන් 
ඒ ෙසේවෙය් හිටිෙය් නැහැ. විෙද්ශ ෙසේවය වැඩි කරනෙකොට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ සංඛ්යාව මදි desks බලා ගන්න. ෙම් විෙද්ශ ෙසේවය 
අලුතින් හදලා ගන්න තව අවුරුදු ෙදක තුනක් ගත ෙව්වි. ඒ කාලය 
තුළ අපට ඒ රටවලට ගිහිල්ලා අෙප් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
ෙගනයන්න තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඊළඟ වතාෙව් විෙද්ශ 
ෙසේවයට පත් කරනෙකොට අපට  ඒ ෙසේවෙය් ඉන්න අයෙගන් 
වැඩිෙයන් පත් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු හරියට කරන්න ඕනෑ . ඒ සඳහා ෙහොඳ 
අය දැම්මා නම් පශ්නයක් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය්  අපි විෙව්චනය 
කෙළේත් එෙහම විෙද්ශ ෙසේවයට යවපු යම් යම් පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි. තවමත් ඒෙගොල්ලන්ෙග් බිල් ෙගවනවා. 
විෙද්ශ ෙසේවයට යවන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවෙය් ඉන්න අයෙගන් 
සියයට 70යි, එෙසේ ෙනොවන අයෙගන් සියයට 30යි කියලා කිසි 
දවසක තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාරණය අපි පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ.   
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  ෙසේවා 
ස්ථානය රට තනතුර නම ෙසේවය 

1. කැන්බරා ඕස්ෙට්ලියාව නිෙයෝජ්ය මහ 
ෙකොමසාරිස් 

හිමාලි ඒ. 
ෙසේරසිංහ මිය 

ශී.ල.වි.ෙසේ
. 

2. ලන්ඩනය එක්සත් 
රාජධානිය 

නිෙයෝජ්ය මහ 
ෙකොමසාරිස් 

පී.ආර්.එස්.එස්. 
ගුණරත්න 
මහතා 

ශී.ල.වි.ෙසේ
. 

3. නිව්ෙයෝර්ක් ඇමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

නිෙයෝජ්ය නිත්ය 
නිෙයෝජිත 

ඒ.එස්. ඛාන් 
මහතා 

ශී.ල.වි.ෙසේ
. 

4. ෙචන්නායි ඉන්දියාව නිෙයෝජ්ය මහ 
ෙකොමසාරිස් 

වී කිෂ්ණමූර්ති 
මහතා 

ශී.ල.වි.ෙසේ
. 

11. ඩී. පැල්ෙපොල මහතා 
12. ෙම්ජර් ජනරාල් (විශාමික) එල්.ෙක්.ෙජ්.සී. ෙපෙර්රා (*) 
13. ආචාර්ය ඒ.ආර්. ෙපෙර්රා මහතා 
14. ටී. රණවිරාජා මහතා 
15. එස්. ස්කන්ධකුමාර් මහතා 
16. එම්.ඒ. තාසීම් මහතා 
17. වයි. ෙයෝගරාජන් මහතා (*) 
18. පී. විෙජ්ෙසේකර මිය (*) 
19. එන්. විෙජ්රත්න මහතා 
20. ෛවද්ය එස්.ෙක්.ආර්. වීරසිංහ 
21. එච්.එම්.ටී.බී. ෙහේරත් මහතා 
22. එල්. විකමතුංග මහතා 

23. එස්.එම්.සී.ඩී. යට්ෙටෝෙගොඩ මහතා 

  ෙසේවා 
ස්ථානය රට තනතුර නම ෙසේවය 

1. ෙවොෂිංට
න් ඩීසී 

ඇෙමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

නිෙයෝ
ජ්ය දූත 
මණ්ඩල 
පධානී 

මහාචාර්ය 
ජී. 
කීරවැල්ල 

ශී.ල.වි.ෙසේ. 
ෙනොවන 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇත්තටම  ෙම් පාලනය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා  පසු ගිය කාලෙය් 

විෙද්ශ ෙසේවෙය් ඇති වී තිබුණ කඩා වැටීම පධාන ෙලස ඉවහල් 
වුණා. ඒ කාරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පිටතත් විශාල සංවාදයකට භාජන වුණා. ඒ අවසථ්ාෙව්දී පතිපත්තියක් 
ෙනොමැති වුණත්, ඔබතුමන්ලා ෙග් පාර්ශව්ය නිෙයෝජනය කරමින් 
රූපවාහිනි සංවාද වැනි විවිධ වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වූ අය ෙම් 
සියයට 70යි, සියයට 30යි කියන සාකච්ඡාව   කළා. ඒක 
පතිපත්තියක් ෙනොවන්න පුළුවන්.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කිසි දවසක එෙහම එකඟ ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එකඟ ෙනොවීම ෙවනත් ෙදයක්. නමුත් ඒක තමයි 

ඔබතුමන්ලාෙග් සාකච්ඡාව. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. අෙප් පතිපත්තිය සියයට 

70යි, සියයට 30යි කියන එක ෙනොෙවයි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි. ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ඒක ෙනොවන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, ඒක තමයි ඔබතුන්ලා රටට දුන්න පණිවුඩය.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කලබල වන්ෙන් නැතිව මම ෙම් පශ්නය අහන ෙතක් 

ඉන්න.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සියයට 70යි, සියයට 30යි ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් නම් ලැයිස්තුව බැලුවාම,  

නිව්ෙයෝර්ක්, ෙවොෂින්ටන් ඩී.සී, පංශෙය් පැරිස්, ෙරෝමය, බීජිං, 
ෙටෝකිෙයෝ, සිඩ්නි, ෙටෙහරාන් ෙම් ඔක්ෙකොම තැන්වල ඉන්ෙන් 
කවුද? ෙම්වා තමයි විෙද්ශ ෙසේවෙය්දී වැදගත්ම රාජ්යයන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ රාජ්යයන්ට පත් කර තිෙබනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරපු 
සාමාජිකයන්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්න ඕනෑ. සමහර අය   

Committee on High Posts  එකට ආවාම තමන්ෙග් CV එක දීලා 
ෙපන්වන්ෙන්, කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කිරීම තමයි 
සුදුසුකම කියලා. ඒක ඔවුන්ෙග් CV එෙක්ත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එතුමන්ලා Committee on High Posts එකට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන CV එක බලන්න. ඒෙක් කියනවා, "කෘත්යාධිකාරී 
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කිරීම " කියලා. එතෙකොට කමිටුෙව් ඉන්න 
සාමාජිකයන් අහනවා, "කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් ෙකොච්චර 
කාලයක් හිටියාද?" කියලා. එතෙකොට කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් 
වැඩි කාලයක් ඉඳීම තමයි සුදුසුකම බවට පත් වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Committee on High Posts එෙක්දී අපි ඒ අය පූර්ණ 

පරීක්ෂණයට ලක් කළා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 එෙහම තිබුණා ෙන්ද, ඔබතුමාත් ඒ කමිටුෙව් හිටියා ෙන්.  ඒ 

නිසා මම කියන්ෙන් ෙම් වැදගත්ම රාජ්යයන්හි-  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එකක් කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි,-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය පිළිබඳ අපට පශ්නයක් නැහැ. 

නමුත් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුව බිඳ වැට්ටීම සඳහා 
ෙගොනැඟුණු විෙව්චනය ඒක. ඒ විෙව්චනය පෙසක ලා නැවත 
වැදගත්ම රාජ්යයන් සහ ෙවෙළඳ ෙපොළ, බිස්නස්, පහසුකම්, වැඩි 
මුදල් සංසරණය තිෙබන ෙම් රාජ්යයන් සියල්ෙල්ම තනතුරු 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන පත්වීම් හරහා තමයි පුරවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කියන්නම්. මම තමයි විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 

පළමුවැනි නිෙයෝජ්ය ඇමති. අපි කිසි ෙදයක් ගත්ෙත් නැහැ. අද 
අපට තිෙබන්ෙන් රටවල් එක්ක වැඩ කරන්නයි. අෙප් විෙද්ශ 
ෙසේවෙය් අයට ඒ සම්බන්ධකම් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
කිව්ෙවොත් අෙප් කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් අයට පුළුවන් 
telephone   එක අර ෙගන ඒ රටවල් එක්ක කථා කරන්න.  අද  
බිතාන්ය විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට කථා කරන්න වුවමනා නම් 
telephone  එෙකන් කථා කරලා පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. 
අෙප් අය ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ අෙප් විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින් හම්බ 
ෙවන්න. ෙමොකද, ඒ අය නිලධාරි මට්ටෙම් හිටිෙය්. ඇෙමරිකාව 
සමඟ විෙද්ශ සබඳතා දැන් තමයි හදාෙගන යන්ෙන්.     

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් අපිත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
සිටියදී, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිබූ විෙද්ශ සබඳතා නිසා තමයි 
අපට ෙම් ව්යාපාර ගණනාවක් ෙගනියන්න පුළුවන් වුෙණ් කියන 
එක ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. එහි වාසිය අපි ෙම් රටට ලබා 
ෙදනවා. විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින් අපි අර ගන්නවා. නමුත් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් ෙබරය ගහන්න බැහැ. එන අවුරුද්ෙද් ඒ සියලු 
ෙදනාවම අලුෙතන් පුහුණු කරවීම සඳහා මම ලංකාවට කැඳවනවා. 
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එෙහම නැතිව ෙමොනවද කරන්ෙන්? ෙමොකද, අපට ෙවළඳ 
පතිපත්ති ෙගනියන්න ඕනෑ. ෙලෝකය අපට ගහනවා ගහනවා කියා 
එදා කියපු පදය අද කියන්න බැහැ. ඒක ගියා ෙව්.  ඒක 2014 ඉවර 
වුණා. දැන් අෙප් නිලධාරින් පුහුණු කරවන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින්ට 
පුහුණුවක් නැතිව ගිහින් ෙලෝකයත් එක්ක සටන් කරන්න බැහැ.   

අෙප් ජනාධිපතිතුමා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන  මැතිතුමායි. 
එතුමා දුටුගැමුණු රජ්ජු රුවන් ෙනෙවයි. ඒ කාරණය දැනෙගන අපි 
විෙද්ශ පතිපත්ති ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධතා ඔක්ෙකෝම 
හදලා ෙදන්නම්. ෙහොඳ නිලධාරින් නැහැ ෙනොෙවයි, ඉන්නවා. ඒ 
නිලධාරින් පුහුණු කරලා, ඔවුන්ට විෙද්ශ සම්බන්ධකම් ඇති 
කරලා, ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. තානාපති 
ෙනොසිටියත්, දැන් එංගලන්තෙය් තානාපති ෙනොසිටියත්, ඊට වඩා 
ළඟ සම්බන්ධකමක් අද තිෙබනවා. ඕනෑ නම්, අගමැතිතුමාට හරි 
කථා කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඊළඟට,  තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ 

අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය අපි ෙහළා දකින බව. අපි ෙද්ශපලන 
වශෙයන් එම පකාශය  ෙහළා දකිනවා. ෙමොකද, එතුමා අද කළ 
පකාශෙයන් හැ  ෙඟන ෙද් තමයි එෙහම නම් ෙම් රටට විෙද්ශ 
ෙසේවයක් අවශ්ය නැහැ කියන එක. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
clerksලා, typistsලා ටිකක් පත් කර ගන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් අවුරුදු 
10ක්,15ක්, 20ක් රෙට් සල්ලි වියදම් කරලා පුහුණු කළ 
නිලධාරින්ට වඩා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරි 
මණ්ඩලෙය් හරි, - එෙසේ ෙනොවන අයත් ඉන්නවා; ව්යාපාර කරපු 
අයත් ඉන්නවා.  ඒ හැම ෙකනාටම තමන්ෙග් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
දැනුමක් තිෙබනවා. ෙමොකද,  ජිනීවා ගිහිල්ලා එහිදී රවිනාත් 
ආරියසිංහ කරන කට උත්තෙර්- විෙශේෂෙයන්ම, මම එතුමාව 
පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ෙගන කියනවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න.  දැන් ඒකට කරුණු 

කිව්වෙන්. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කියන්ෙන්, ගරු අගමැතිතුමා තර්කානුකූලව යම් කිසි 

කරුණු පමාණයක් ඉදිරිපත් කළ නිසායි. එවැනි කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙගොඩනැඟුණු දැනුමක් සහිත මිනිසුන් විෙද්ශ ෙසේවය සඳහා 
අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒක ආර්ථිකයටත් එෙහමයි; ආරක්ෂාවටත් 
එෙහමයි. එෙහම නම්, හමුදාවටත් නිකම්ම  අයව දාන්න පුළුවන් 
ෙන්? එෙහම බැහැ. ෙම්කත් එක ෙදයක්. ඒ නිසා අපි එය ෙහළා 
දකිනවා. මම අගාමාත්යතුමාෙගන් හරි, විෙද්ශ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් හරි දැන ගන්න කැමැතියි, එතෙකොට  
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරියට කටයුතු කරන්න යන්ෙන් ෙම් 
පතිපත්තිය මතද කියලා.  එෙහම නම් ඔය සියයට 70 කථාවලින් 

වැඩක් නැහැ ෙන්. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය අනුව 
ඉදිරි කාලය තුළදී ස්ථීරවම විෙද්ශ ෙසේවයක් වැඩක් නැහැයි කියන 
පදනෙමන්ද  -නිකම් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල්වලට දා ගන්නවා 
හැෙරන්නට - වැඩ කරන්න යන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් ෙහෝ විෙද්ශ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ෙහෝ 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජිනීවා කටයුතු කෙළේ  රවිනාත් 

ආරියසිංහ ෙනොෙවයි. ඒ වැඩ කටයුතු ෙකොළඹින් කළා. ඇමතිතුමා 
කළා නිව්ෙයෝර්ක්වලින්. මමයි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමියයි එකතුෙවලා ෙමහි තානාපතිට කථා කරලා අපි ඒ  
වැඩ කටයුතු කරෙගන ගියා.  ෙමොකද,  අපි සියලු  ෙදනාම දැන 
ගත්තා, එදා කරපු ෙසල්ලම අද ජිනීවාවල කරන්න බැහැ කියලා. 
විෙද්ශ ෙසේවය හදලා ගන්න ඕනෑ. හදලා ගන්නම්. අපට එහි යන්න 
තිෙබනවා;  ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. ෙහොඳ නිලධාරින් 
ඉන්නවා. ඒත් මතක තියා ගන්න, ආණ්ඩුවක් ෙවනස් වුණාම - පසු 
ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු කරලා -  එකම පදය 
කිව්ෙව් විෙද්ශ ෙසේවෙයන්. සමහර අයට ඒ රටවලට ආපහු යන්න 
බැහැ. ඉතින් පුළුවන්ද කියලා ඇහුෙවොත්, මම කියන්නම්,"දැනට 
අපට පුළුවන්" කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පුඵවන්, විෙද්ශ 
ෙසේවයට වඩාත් සම්බන්ධකම් තිෙබන බව කියන්න.  

ඒත් අෙප් දැනුම විෙද්ශ ෙසේවයට ෙදන්නම්. ඒ දැනුම දීලා 
විෙද්ශ ෙසේවය හදලා ෙග්න්නම්. විෙද්ශ ෙසේවයට භාර දුන්නා නම් 
ෙම් දුර එන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් වැඩ කටයුතු ෙගන ගිෙය් 
විෙද්ශ ෙසේවය නිසා ෙනොෙවයි. ඒ ෙක් සමහර අය අපට උදවු කළා. 
ඒ නිසා ඔය නිලධාරින්ට කියන්න, විෙද්ශ ෙසේවය ගැන කියන 
කථාව නවත්වන්න කියලා. අපි හරියට කරන්නම්.  පතිපත්ති 
ෙමොනවාද කියලා දැන් තමයි ඉෙගන ගන්ෙන්. "The Island" 
පුවත් පතට අරවා ෙම්වා ලියලා එෙහම කරන්න බැහැ. ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිටම ෙම් රෙට් හුඟක් වැඩ 
කටයුතු කෙළේ ෙද්ශපාලන වශෙයන්. ඒ නිසා තමයි අපට ෙහොඳ 
ගමනක් යන්න පුළුවන් වුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අගමැතිතුමනි. 

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  මම බාෙගට කියපු කාරණය 

කියලා අවසන් කරන්න ඕනෑ.  

ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවුණු 
කට්ටිය සියයට 52ක් හිටියා. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට අහගන්න. ඊට 
පසුව ඒ පමාණය සියයට 29ක් වුණා. ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමනි, ඒක අඩු ෙවලා නැද්ද කියලා ඔබතුමාෙග් 
ගණන්වලින් හදලා බලන්න. විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවුණු අය 
සියයට 52ක් සිටියා. ඊට පසුව එය සියයට 29කට අඩු කර 
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොෙළොන්නාව පහත්බිම් කලාපෙය් ඇළ මාර්ග: 
ශුද්ධ පවිත කිරීම 

ெகாெலான்னாைவ தாழ்நிலப் பிரேதசக் 
கால்வாய்கள்: ப் ர ெசய்தல் 

 CANALS IN LOW-LYING AREAS OF KOLLONNAWA: 
CLEANING 

260/’15 
5.  ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය්, ෙකොෙළොන්නාව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් බැන්ඩියාවත්ත, 
ෙවෙල්වත්ත සහ ෙවන්නවත්ත පෙද්ශ පහත්බිම් 
කලාපයක් වන බවත්; 

 (ii) එම පෙද්ශ හරහා ඇති ඇළ මාර්ග දීර්ඝ කාලයක් 
තිසේසේ සිට ශුද්ධ පවිත ෙනොකිරීම නිසා වැසි 
දිනවලදී පෙද්ශෙය් නිවාස, ෙවළඳසැල්, ආගමික 
සිද්ධසථ්ාන සහ මංමාවත් සියල්ල ජලෙයන් 
යටවන බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) එම ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත කිරීම සඳහා උපෙදස ්ෙදන්ෙන්ද 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

  
 மாநகர, ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ெகாெலான்னாைவ 

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய 
பிரண் யாவத்த, ெவேலவத்த மற் ம் 
ெவன்னவத்த பகுதிகள் தாழ்நிலப் 
பிரேதசங்களாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பகுதிகள் ஊடான கால்வாய்கள் 
நீண்டகாலமாகத் ப் ர  ெசய்யப்படாத 
காரணங்களினால் மைழக்காலங்களில் 
பிரேதசத்தின் கள், வர்த்தக நிைலயங்கள், 
வணக்க ஸ்தலங்கள் உட்பட திகள் 
அைனத் ம் ெவள்ளத்தில் ழ்குகின்றன 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கால்வாய்கைளத் ப் ர  ெசய்ய 
அறி ைர வழங்குவாரா என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  
(a) Is he aware that - 

 (i) Brandiyawatta, Welewatta and Wennawatta 
areas belonging to Kolonnawa Divisional 
Secretariat Division in Colombo District, 
are in a low-lying area; and 

 (ii) houses, shops, religious places and roads in 
the area get flooded on rainy days as a result 
of not cleaning the canals running across 
that area for a long period of time? 

(b) Will he inform this House whether instructions 
will be given to clean those canals? 

(c)   If not, why? 
 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ)  (i), (ii) }  ඔව්.  

(ආ) ෙමම පෙද්ශෙය් ඇළ මාර්ග ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංසථ්ාව යටෙත් ෙනොවන බැවින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උපෙදස ්ලබාදිය ෙනොහැක. 

(ඇ) ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශෙය් පධාන ඇළ මාර්ගය වන 
කිත්තම්පහුව ඇළ වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
ඇති අතර, ද්විතීයික ඇළ මාර්ග පද්ධතිය ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් 
ෙව්. 

ෙමම ඇළ මාර්ග ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාව ෙවත පවරා ෙදන ෙලස ඉල්ලා ඇතත් ෙමෙතක් ලබා දී 
ෙනොමැත. නමුත් අවශ්ය වූ විෙටක උපෙද්ශන ෙසේවා සැපයීමට 
ෙහෝ බාහිර ආයතනයකින් පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන් නම් ඉඩම් 
ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාවට ඇළ මාර්ග ශුද්ධ 
පවිත කිරීෙම් හැකියාව ඇත. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, දැනට ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 14ක පමණ පෙද්ශයක පවතින ගංවතුර තත්ත්වය සහ 
වතුර බැස ෙනොයාෙම් පශ්නය පිළිබඳව විධිමත් අධ්යයනයක් සිදු 
කරමින් පවතින අතර, ලබන වසෙර් ෙපබරවාරි මාසෙය්දි එය 
අවසන් වීමට නියමිතයි.  ඉන් පසු අපි ඒ පිළිබඳ වැඩ කටයුතු 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අදාළ ආයතන සමඟ 
සම්බන්ධීකරණෙයන්. ෙම් සඳහා අප විසින් සකස් ෙකොට ඇති ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව සියලු ෙදනාෙග් අදහස් ලබා ගැනීම පිළිබඳ 
විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් ලබන ෙදසැම්බර් 21වැනිදා අප 
අමාත්යාංශෙය් පවත්වන බවත් දන්වා සිටින අතර, ඔබතුමාටත් 
එයට සහභාගි වන ෙලස ආරාධනා කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කියාපු කාරණා මා පිළිගන්නවා. එතුමාට පමණක් 
ෙනොව, අෙනකුත් ගරු ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදනකුටම ෙම් 
කාරණාව අදාළ වනවා. 

ෙකොළඹ නගරය හා ආශිතව පිහිටි පෙද්ශ නිතරම වැසි 
වතුෙරන් හා ගංවතුෙරන් යට වීම නිසා,  භයානක ෙඩංගු ෙරෝගය 
පැතිරී යාෙම් හා උග වීෙම් තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා  ඇළවල් 
ශුද්ධ කිරීෙම් කටයුතු කඩිනම් කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒත් එක්කම බැන්ඩියාවත්ත, ෙවන්නවත්ත, ෙවෙල්වත්ත යන 
පෙද්ශ කැලණි ගඟ ආශිත පෙද්ශ නිසා, ඇළවල් ශුද්ධ කිරීම 
කඩිනම් කිරීම අවශ්ය වී තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙමෙගොඩ 
ෙකොෙලොන්නාව, අයිඩීඑච් ඇතුළු  ෙගොතටුව, බුත්ගමුව ජලයට යට 
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වීම වැළැක්විය හැකියි. එපමණක් ෙනොව, එම පෙද්ශවල 
ෙකොන්කීට්, කාපට් ඇතුළු අෙනකුත් අතුරු මාර්ග කැඩී බිඳී යාෙම් 
අවදානමකුත් තිෙබනවා. එම ඇළවල් ශුද්ධ පවිත ෙනොකරන්ෙන් 
නම්, ෙකොළඹ අපජලය බැහැර කිරීෙම්දීත් ඒක බලපාන බව මා 
එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
අදාළ ගරු ඇමතිවරුනුත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා එය විසඳීමට 

එතුමා කටයුතු කරන්ෙන්ද කියලා මා අහනවා. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් පහත් බිම් 

පෙද්ශ කියා අර්ථ දක්වන පෙද්ශ වර්ග කිෙලෝමීටර් 14ක් 
තිෙබනවා. එයින් සියයට 25ක් පමණ -වර්ග කිෙලෝමීටර් 3.2ක්ම- 
මීටර් 2කට වඩා අඩුෙවන් පවතිනවා. ඇතැම් විට වැසි ජලය වැඩි 
වීම නිසා ඇළ මාර්ග උතුරා යෑෙමන්, ඒ වාෙග්ම වැසි ජලය නිසා 
ඇති වන කැලණි ග ෙඟ් ජල මට්ටම ඉහළ යාෙමන් ෙම් පෙද්ශ 
ගංවතුරට යට වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. මා කලින් සඳහන් කළ 
පරිදි අපි ෙම් පිළිබඳව විධිමත් අධ්යයනයක් කර ෙගන යනවා. ඒ 
කටයුතු ලබන ෙපබරවාරි මාසෙය් අවසන් කරනවා.  

අපි දැනට කර තිෙබන සැලසුම් තමයි, කිත්තම්පහුව ඇෙළේ 
අවහිරතා ඉවත් කර කැලණි ගඟ පහත් මට්ටමක පවතින විට 
ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය වැසි වතුෙරන් යට වීම වැළැක්වීම, අතුරු 
ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය, ෙම් සඳහා පාලම් හා ෙබෝක්කු 
අලුත්වැඩියාව හා ධාරිතාව වැඩි කිරීම, ඇළ මාර්ග අවහිරතා ඉවත් 
කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ කටයුතු 2017 සිට ආරම්භ කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අපි දැනට මුදල් අමාත්යාංශයට දැනුම් දී තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම මා කලින් සඳහන් කළ මීටර් 2.5ට අඩු පෙද්ශවලට 
බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, දැනට වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගංවතුර පාලන ෙග්ට්ටු සකස් කර තිෙබන 
නිසා ඒ අයත් එක්ක ඒකාබද්ධව අපි කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා 
ඇත්තටම දැන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, පහළ මට්ටෙම් 
පෙද්ශයක් නිසා එහි ජල ෙපොම්පාගාරයක් ඉදි කිරීමටත්, ගඟට 
ජලය ෙපොම්ප කිරීමටත්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
මට අනික් අතුරු පශ්න ඇසීමට අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
21වන දා තිෙබන අෙප් රැස්වීමට ඔබතුමා එන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙහේන් වගාව, සතුන් දඩයම් කිරීම හා විවිධ 
සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙහේතුෙවන් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වනාන්තරවලට හානි 
සිදු වන බවත්; 

 (ii)  එම හානි වළක්වා ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇත්ෙත් 
ඉහළ නිලධාරින්ෙග් හා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
මැදිහත් වීම නිසා බවත්;  

 (iii) උක්ත වන හානිය සමසත් ශී ලංකාෙව්ම ෙද්ශ 
ගුණික, ආර්ථික හා සමාජීය වශෙයන් බලපෑම් 
ඇති කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

 (ආ)     (i) පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ ෙමම වනාන්තර තුළ 
දඩයම් කිරීම හා ෙහේන් වගා කිරීම සම්බන්ධව 
නීතිය ඉදිරිෙය් වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රක්ෂිත තුළ දඩයම් කිරීම හා ෙහේන් වගාව 
නැවත්වීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව සඳහා දැනට තිෙබන 
මානව හා ෙභෞතික සම්පත් සම්බන්ධව සෑහීමකට 
පත්වන්ෙන්ද;  

    (ii) ෙනො එෙසේ නම්, රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව තර 
කිරීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ேசைனப்பயிர்ச்ெசய்ைக, விலங்குகைள 
ேவட்ைடயா தல் மற் ம் பல்ேவ  
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் காரணமாக வனப் 
பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு உாித்தான 
வனங்க க்கு ேசதம் ஏற்ப கின்ற  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேசதத்ைத உயர் அதிகாாிகள் மற் ம் 
அரசியல்வாதிகளின் தைலயீட் ன் காரணமாகத் 
த க்க யா ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வனங்க க்கான ேசதமான  
ஒட் ெமாத்த இலங்ைகயி ம் காலநிைல, 
ெபா ளாதார மற் ம் ச க ாீதியான 
தாக்கங்கைள ஏற்ப த் கின்ற  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) கடந்த இரண்  வ ட காலப்பகுதிக்குள் இந்த 
வனங்களில் ேவட்ைடயா தல் மற் ம் ேசைனப் 
பயிர்ச் ெசய்ைக ெதாடர்பாக சட்டத்தின் ன் 
தவறாளிகளாக்கப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) வன ஒ க்கங்களி ள் ேவட்ைடயா தல் மற் ம் 
ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய த க்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வன ஒ க்கங்களின் பா காப் க்காக தற்ேபா  
காணப்ப கின்ற மனித மற் ம் ெபளதிக 
வளங்கள் ெதாடர்பாக தி ப்தியைடகின்றீரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், வன ஒ க்கங்களின் பா காப்ைப 
உ தி ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

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

(a) Is he aware that - 

 (i) the forests  coming under the Department of  
Wildlife Conservation are destroyed as a 
result of Chena cultivation, poaching and 
various development projects;  

 (ii) the aforesaid destruction cannot be 
prevented due to interference by higher 
officials and politicians; and 

 (iii) the above destruction of forest brings about 
climatic, political, economic and social 
repercussions on entire Sri Lanka?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) of the number of persons who have been 
found guilty by law of committing the 
offenses of engaging in poaching and 
Chena cultivation in these forests during the 
period of last two years;  

 (ii) Whether steps have been taken to put an 
end to poaching and Chena cultivation 
carried out inside conservation areas; and 

 (iii) if so, of the aforesaid steps? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the human and physical resources 
currently available for the protection of the 
conservation areas are satisfactory; and 

 (ii) if not, of the steps that will be taken to 
boost the protection of conservation areas? 

(d) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)   වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල 
ෙහේන් ෙගොවිතැන් කිරීෙම් අවසරය පාරම්පරික 
ෙහේන් වගාෙවහි ෙයෙදන ෙගොවීන් සඳහා පමණක් 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය 
විසින් නිකුත් කර ඇති අංක 03/2014 දරන 
චකෙල්ඛය මඟින් ලබා දී ඇත. සංවර්ධන ව්යාපෘති 
සඳහා අවශ්යතාව මත පමුඛතාව ලබා දී රජෙය් 
ඉල්ලීම් අනුව ඉඩම් නිදහස ්කළ අවසථ්ා ඇත. වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු රක්ෂිතවලින් 
සතුන් දඩයම් කිරීමට අදාළව වන අපරාධ 2014 
වර්ෂය තුළදී සහ 2015 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් 31 
දින දක්වා වාර්තා වී ෙනොමැත. 

  ෙකෙසේ වුවද, කුමන කාර්යක් සඳහා ෙහෝ 
වනාන්තර එළි ෙපෙහළි කිරීෙම්දී පරිසර 
පද්ධතියට හානි සිදු වීමට ඉඩකඩ ඇත. 

 (ii)  නැත. 

 (iii)  වන හානිය තුළින් පරිසර පද්ධතීන්ට හා 
ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට  යම් බලපෑමක් ඇති 
විය හැකිය. ඒ තුළින් ඇති විය හැකි සමාජයීය හා 
ආර්ථික බලපෑම් අවම කර ගැනීම සඳහා වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා රජය තිරසාර 
අයුරින් වනාන්තර කළමනාකරණ කමෙව්දයන් 
කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. ෙගොවි වන වගා, 
ආරක්ෂිත වන වගා, වාණිජ වන වගා, වනාන්තර 
අවට ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු ආදිය මඟිනි. 

(ආ) (i) දඩයම් කිරීම් වාර්තා වී ෙනොමැති අතර, අනවසර 
එළි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය ඉදිරිෙය් 
වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 2014 
වර්ෂෙය්දී 830ක්ද, 2015 වර්ෂෙය්දී (2015.10.31 
දිනට) 378ක් ද ෙව්. 

 (ii) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලනය 
යටෙත් පවතින රක්ෂිත වනාන්තර තුළ 2014 
වර්ෂෙය් සිට 2015.10.31 දින දක්වා දඩයම් කිරීම් 
වාර්තා වී නැත. අනවසර ෙහේන් වගාව 
නැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 (iii) ෙහේන් ෙගොවිතැන සඳහා අනවසරෙයන් ෙයොදා 
ෙගන ඇති වනාන්තර ඉඩම් වන සංරක්ෂණ ආඥා 
පනත මඟින් සැලසී ඇති නීතිමය පතිපාදන හා 
ඉඩම් සන්තකය (ආපසු) පවරා ගැනීෙම් පනෙත් 
නීතිමය පතිපාදන කියාත්මක කිරීම මඟින් නැවත 
අත් පත් කර ගන්නා අතර, ඉහත (අ) (i) පිළිතුෙරහි 
සඳහන් අංක 03/2014 චකෙල්ඛයට අනුව හඳුනා 
ගන්නා ලද ඉඩම්වලට වාර්ෂික අවසර පත නිකුත් 
කිරීෙම් කමයක් හඳුන්වා දී ඇත. 

(ඇ) (i) දැනට ඇති මානව හා ෙභෞතික සම්පත් තුළින් 
රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව සඳහා උපරිම ෙලස 
කටයුතු කරන අතර තවදුරටත් මානව හා ෙභෞතික 
සම්පත් වැඩි දියුණු කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් 
ඇත. 
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 (ii) වනාන්තර ඉඩම් අනවසරෙයන් අල්ලා ගැනීමට 
පධාන ෙහේතුවක් වී ඇත්ෙත් රක්ෂිතයන්හි මායිම් 
සලකුණු ෙකොට ෙනොමැති වීමයි. එම නිසා එම 
මායිම් සලකුණු කර ඒවා ගැසට් මඟින් පකාශයට 
පත් කිරීම සිදු ෙකෙරමින් පවතින අතර, ඒ මඟින් 
රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 
විශාල පිටුවහලක් ලැෙබ්. 

  එෙසේම, පවතින මානව හා ෙභෞතික සම්පත් 
භාවිතා කරමින් අනවසර කියා පාලනය කර, 
වනාන්තරවල ආරක්ෂාව තර කිරීමට හැකි  
උපරිමෙයන් කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ඊට අමතරව 
ෙපොලීසිෙය් හා යුද හමුදාෙව් සහාය ලබා ගන්නා 
අවසථ්ා ද ඇත. දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ පවතින 
නිලධාරි මණ්ඩල, කාර්යය මණ්ඩල පුරප්පාඩු 
පිරවීම සඳහා ෙම් දිනවල නව බඳවා ගැනීම් සිදු 
ෙකෙරමින් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පස්තුත කාරණය වුෙණ් 

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වැලිෙපොත, ඕපාත, වීරපාන, උඩගම, ෙනළුව, 
තවලම යන පෙද්ශවල ෙබොෙහෝ කඩවල ශීතකරණවල තිෙබන දඩ 
මස්. ඒ වාෙග්ම කන්එළිය රක්ෂිත වනාන්තරය තුළ සතුන් දඩයන් 
කිරීම පිළිබඳව ලැබුණු වාර්තා. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, 2014 
අවුරුද්ෙද් පමණක් වන අපරාධ සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලයින් 830 
ෙදෙනකුත්, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 31 වන විට පුද්ගලයින් 378 
ෙදෙනකුත් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන බව ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුෙරන් පැහැදිලියි.  

ෙම් පිරිස අතරට රාජ්ය නිලධාරිනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය හා 
හමුදාව නිෙයෝජනය කරන යම් පිරිසකුත් ඇතුළත් ෙන්ද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් අසා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
කියාත් සඳහන් කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් පුද්ගලයන් අත් 

අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන්, අනවසර ෙහළි කිරීම් සම්බන්ධවයි. 
මම හිතන හැටියට ඒ අපරාධවලට සම්බන්ධ සියලුෙදනාම එයට 
අයත් ෙවනවා. එෙහම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අෙපන් අසා නැති 
නිසා මම කියන්න ඕනෑ, එවැනි අපරාධයක් කර තිෙබනවා නම් ඒ 
සියලුෙදනාටම නීතිය හමුෙව් උත්තර ෙදන්න ෙවනවාය කියන 
එක.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ලංකාෙව් සම්පූර්ණ වනාන්තර පමාණෙයන් සියයට 55ක් අයිති 
ෙවන්ෙන්, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඍජුවම අයත් වනාන්තර තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් පවා වනාන්තර බවට පත් ෙවනවා. Buffer 
zones තිෙබනවා, සමහර ෙවලාවට ඒවා රජයටත් අයිතියි;  
ෙපෞද්ගලික අයටත් අයිතියි.  

දැන් ෙම්වාෙය් විෙශේෂෙයන්ම මාතර, ගාල්ල දිස්තික්කවලත් ඒ 
වාෙග්ම අනිකුත් දිස්තික්කවලත් ෙබොෙහෝ විට සිදු ෙවන ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, වනාන්තරයට යාබද ඉඩෙම් අය එක 

ගහක්වත් කපන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් මුලින්ම කරන්ෙන්, 
වනාන්තරයට ගිහින් ෙත් ගස් සිටුවන එකයි. එක ගහක්වත් 
ෙනොකපා වනාන්තරෙය් ෙත් ගස් සිටුවනවා. එතෙකොට, අවුරුදු 
ෙදක, තුනක් යන ෙකොට, ෙත් වගාව වනාන්තරෙය් අනිත් ගස් 
අතර හැදිලා. ඊට පසුව අර මායිම් කණු ටික ෙගනිහින් සිටුවනවා, 
ෙත් ගස් හිටවපු සීමාව දක්වා. ඉන් පසුව කැෙල් ගස් ටික කපනවා. 
නිලධාරින් ආවාම ෙපන්වන්ෙන්, "ෙම් අෙප් ෙත් වගාව" කියායි. 
ෙමොකද, ඒ ෙවන ෙකොට, අවුරුදු ෙදක, තුනක් ගත වී තිෙබන නිසා 
ෙත් ගස් ෙලොකුවට හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සූදුව අවුරුදු 30ක්, 
40ක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු නිසා තමයි, ෙම් ෙවනෙකොට රක්ෂිත 
වනාන්තර ෙබොෙහෝ පමාණයක් වි නාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල, මාතර දිස්තික්කවල ඒ  අදාළ 
ෙකොට්ඨාසවලට යන ෙකොට, අපට ඒ සම්බන්ධව ජීවමාන 
උදාහරණ දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් අසා සිටිනවා, ඒ සූදුව නැවැත්වීම සඳහා 
අමාත්යාංශය ෙගන තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය පැන 

නඟින්ෙන්, හරිහැටි නීතිමය පදනමක් නැතුව මායිම් ස්ථාපිත කර 
තිෙබන නිසායි. අපි ගරු මන්තීතුමාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි, 
2001.08.10 දිනැති 05/2001 චකෙල්ඛය අනුවත්, ඒ වාෙග්ම 
2006.05.17 දිනැති 02/2006 චකෙල්ඛය අනුවත් ෙමම මායිම් 
හරියටම සීමා කිරීම සඳහා දැනට වැඩ පිළිෙවළක් සිදු කරමින් 
පවතින බව. එම වැඩ පිළිෙවළ තවම අවසන් ෙවලා නැහැ. සමහර 
ෙව්ලාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පාරම්පරික ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කිරීම නිසා තමයි, ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන්. ඉතාම ඉක්මනින් 
මායිම් සීමා කරලා එම පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අසන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙහේන් වගාව කියන්ෙන්, පාරම්පරික ෙගොවීන්ෙග් සංස්කෘතිය, 
ජීවිතය හා ආර්ථිකය කියන ෙම් සියලු කාරණා එක්ක බැඳුණු 
ෙදයක්. ඒ නිසා අපිට ඒ කාරණය අමතක කරන්න බැහැ. හැබැයි, 
සමහර ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් නිසාත් එෙහම සිදු 
ෙවනවා. ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, ලුණුතිබ්බාෙහළ ෙයෝජිත 
රක්ෂිත වනාන්තරෙය් ෙහේන් වගා කිරීමට අවසර ෙදන්නය කියා 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලිපියක් යවා තිෙබනවා. 
හැබැයි, එහි ෙයොමු අංකයත් නැහැ; දිනයත් නැහැ. ෙම්, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් සිටි ෙද්ශපාලකයන් කරපු ෙද්වල්. ෙමවැනි කියා 
නවත්වන්නට, ඍජුවම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව යටෙත්ත් ෙනොෙවන්නට ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 
ඒ සම්බන්ධෙයන්  නිලධාරින්ට දී  තිෙබන උපෙදස් ෙමොනවාද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නත්,  

ෙම් අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ, අතිගරු  ජනාධිපතිතුමා 
ෙවනුෙවන් ගරු අගාමාත්යතුමායි. අෙප් රෙට් තිෙබන ෙද්ශපාලන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකාරෙය් ඉහළම තත්ත්වය දරන්ෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා 
පූර්ණ වගකීම අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් කිසිම 
ෙද්ශපාලන බලයක් පාවිච්චි කර අෙප් වනාන්තර විනාශ  කිරීමට 
ඉඩ ෙනොදීමට.  

2010 වනාන්තර පමාණය පතිශතයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ලංකාෙව් භූමි පමාණෙයන් සියයට 29.7ක් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී, 
2018 වර්ෂය ෙවද්දී, ඒ පමාණය සියයට 33 දක්වා වර්ධනය 
කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් 
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ෙම් වනාන්තර ආරක්ෂා කර ඒ තුළින් 
අෙප් රෙට් අනාගතය ආරක්ෂා කිරීම ට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

  

එක්සත් රාජධානිෙය්, ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස ්
ධුරෙය් පුරප්පාඩුව: ෙහේතුව 
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6.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
      (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) එක්සත් රාජධානිෙය්, ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් ධුරයට ෙම් 
වන විට පුද්ගලෙයකු පත් කර තිෙබ් නම්; 

 (i) එම පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද; 

 (ii) ඔහු පත් කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඔහු පත් කිරීමට ෙපර ෙකතරම් කාලයක් තනතුර 
පුරප්පාඩුව පැවතිණිද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එක්සත් රාජධානිෙය්, ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් ධුරයට ෙම් 
වන විට පුද්ගලෙයකු පත් කර ෙනොමැති නම්; 

 (i) එකී තනතුර ෙකතරම් කාලයක් පුරප්පාඩු වී 
පවතින්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට තනතුර පිරිනැමීෙමන් පසු භාර ගැනීම 
පතික්ෙෂේප කළ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන් තනතුර භාර ගැනීම පතික්ෙෂේප 
කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමම තනතුර දීර්ඝ කාලයක් පුරප්පාඩු වී පැවතීමට ෙහේතුව 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகர் 
பதவிக்கு இன்றளவில் ஆெளா வர் நியமிக்கப் 
பட் ப்பின், 

 (i) ேமற்ப  ஆ ைடய ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர் நியமிக்கப்ப வதற்கு ன்னர் எவ்வள  
காலம் பதவி ெவற்றிடமாக இ ந்தெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகர் 
பதவிக்கு இன்றளவில் ஆெளா வர் நியமிக்கப்பட 
வில்ைலெயனில், 

 (i) ேமற்ப  பதவி எவ்வள  காலம் ெவற்றிட மாக 
உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இன்றளவில் ேமற்ப  பதவி வழங்கப் பட்டதன் 
பின்னர் ஏற்பைத நிராகாித்த ஆட்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்கள் பதவிைய ஏற்க 
நிராகாித்தைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இப்பதவி நீண்ட காலமாக ெவற்றிடமாக இ ப்பதற் 
கான காரணத்ைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Foreign Affairs:  

(a) If a person has been appointed to the post of Sri 
Lankan High Commissioner to the United 
Kingdom, will he inform this House - 

 (i) the name of the said person; 

 (ii) the date of appointment; 

 (iii) the period for which the particular vacancy 
existed prior to the appointment of this 
person? 

(b) If a person has not been appointed to the post of 
Sri Lankan High Commissioner to the United 
Kingdom, will he also inform this House - 

 (i) the period for which the post exists vacant; 

 (ii) the persons who have declined to accept the 
above post when it was offered to them; 

 (iii) the reasons that caused the aforesaid 
persons to decline accepting this post? 

(c) Will he state the reason that caused this position to 
remain vacant for a long period of time? 

(d) If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Mr. Speaker, on behalf of the Hon. Minister of 

Foreign Affairs, I answer that Question. 
 

(a)     (i)     Does not arise. 

       (ii)     Does not arise. 

 (iii)     Does not arise. 

2743 2744 
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(b)      (i)     14 months. 

             (ii)    Does not arise. 

            (iii)    Does not arise. 

(c) The Government is in the process of selecting a 
suitable person. 

(d)     Does not arise 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වසර 133 ක් ෙම් රට පාලනය කළ අදත් යුෙරෝපීය සංගමෙය්  
පධාන සාමාජිකයන් තුන්ෙදනාෙගන්  එක්ෙකෙනකු  වන,  
එක්සත් රජධානිෙය් තානාපති ධුරය  මාස 14ක් පුරප්පාඩුව 
පවතින්නට ෙහේතුව,  එක්සත් රාජධානිය ශී ලංකාවට වැදගත් රටක් 
ෙලස වර්තමාන ආණ්ඩුව සලකන්ෙන් නැති නිසාද කියන පශ්නය  
මම අහන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එක්සත්  රාජධානිය අපට වැදගත් රටක් ෙලස අපි සලකනවා, 

ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්  පත් කර 
තිබුණු මහ ෙකොමසාරිස්තුමාට ගුටි බැටවලින් තමයි  
ඔබතුමන්ලාෙග්  විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් හිටපු මන්තීවරෙයක් 
සංගහ කෙළේ. ඒ මනුස්සයාට ගහලා ඉස්පිරිතාලයට  යැව්වා. ඊට 
පස්ෙසේ,- [බාධා කිරීමක්] මෙගන් ඇසූ අතුරු පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා වාෙග් අෙප් තානාපතිතුමන්ලාට 

අපි අතින් පයින් ගහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උත්තරය ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අතින් පයින් ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ මනුස්සයාට ගහලා, 

ඉස්පිරිතාලයට දාලා- [බාධා කිරීම්] අපි කිව්වා,ඉතාම-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
අහන පශ්නයට ෙනොෙවයි ෙන්, උත්තර ෙදන්ෙන්. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා,- [බාධා කිරීමක්] උත්තර 

ෙදන්ෙන් ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන්, මම ෙන්. කරුණාකරලා 
අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. ෙම්ක පළාත් 
සභාව ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි 
අහෙගන ඉන්න කියලා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන 
ඉන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Hon. Deputy Minister, please respond. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අතුරු පශ්නයකට උත්තර ෙදන ෙකොට අහෙගන ඉන්න. [බාධා 

කිරීම්] එතුමා ෙමොනවාද ෙම් කියවන්ෙන්? මම උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාෙග් අතුරු පශ්නයටයි උත්තර ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
මන්තීතුමනි, පනින්න එපා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි 
ඒකට උත්තරය ෙකළින්ම කියලා තිෙබනවා. අපි සුදුසු 
පුද්ගලෙයකු ෙතෝරා ගන්නවා. අගමැතිතුමා ඉතාමත් සෘජුවම 
පකාශ කළා, අෙප් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. හරි පුද්ගලෙයකු 
ෙතෝරා ගත්තාම ඒ පුද්ගලයාව එතැනට යවනවා. ඒක තමයි 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වෘත්තීය සහ කාර්යක්ෂම විෙද්ශ ෙසේවාවක් ෙගොඩ නැඟීමට 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වුණු, ඒ ගැන නිරන්තරෙයන් 
කථා කරපු ෙම් ආණ්ඩුවට එක්සත් රාජධානියට ගැළෙපන 
පුද්ගලෙයකු මාස 14ක් පුරාම ෙහොයා ගන්න බැරි වුණාද? ෙම් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා මතු කෙළේත් ඔය පශ්නයම තමයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගුටි කාලා අයින් කළාට පස්ෙසේ, අපි ඒ 

තනතුරට පුද්ගලයකු පත් කරලා තිෙබනවා, වැඩ බලන්න. ඒ වැඩ 
බලන පුද්ගලයා ඊට පස්ෙසේ මාලදිවයිනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා, 
ඔහුෙග් මූලික ස්ථානයට. දැනට වැඩ බලන්න සුගීෂ්වර ගුණරත්න 
කියලා අෙප් අධ්යක්ෂවරෙයක් -ඉහළ නිලධාරිෙයක්- පත් කරලා 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ රාජතාන්තික වැඩ 
කටයුතු ඉතාමත් ෙහොඳට සිදු ෙවනවා. එතැන කවුරුවත් හිටියත්, 
නැතත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය්දී මහා බිතාන්යෙය් සහාය අපට ලැබී තිෙබනවා; අෙප් 
අගමැතිතුමා සමඟ ඔවුන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා; විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා; අෙප් 
මිතත්වය ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. අපි ඒ වැෙඩ් ඉතාමත් ෙහොඳට 
කරෙගන යනවා. අපට හරි පුද්ගලෙයකු හම්බ වුණාම අපි ඔහුව 
ෙහෝ ඇයව එතැනට යවන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්  

ගරු සභා ගැෙබ් සිටින එක ගැන මම ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. අෙප් 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් උත්තරයයි, ගරු අගාමාත්යතුමා 
කලින් සඳහන් කරපු පකාශෙය් සඳහන් කරපු කාරණයයි ෙදකම 
එකට අරෙගන මා ෙම් අතුරු පශ්නය අහනවා. විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
අත්යවශ්ය පත් වීම් ෙනොකර සිටින්ෙන් ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශ 
කළ ආකාරෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාලය හරහා විෙද්ශ 
ෙසේවෙයහි රාජකාරි ඉටු කර ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපට කිසි අවස්ථාවක අෙප් නිලධාරින් දාලා, අෙප් නෑදෑයන් 

දාලා බිස්නස ්කරලා වැඩක් නැහැ. තානාපති කාර්යාල කියන්ෙන් 
රෙට් විෙද්ශ පතිපත්ති ෙගන යන ස්ථාන. [බාධා කිරීමක්] මම 
පිළිතුරු ෙදන්නම් ෙකෝ. රෙට් විෙද්ශ කටයුතු ෙගන යන්න තමයි 
තානාපති කාර්යාලයක් තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ කටයුතු ෙගන යනවා 
කියන්ෙන් තානාපතිවරු හැටියට තමන්ෙග් නෑදෑයන් දාලා, ඉන්න 
අය මරලා, ෙත් බිස්නස් කරලා එක එක ඒවා කරන එක ෙනොෙවයි. 
තවම අපට ඒ බිල් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ලන්ඩන් මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය සම්බන්ධෙයන් සිද්ධිය වුෙණ් ගහ ගත්තා. 
ගහෙගන කිස් ෙනෝනිස්ට ෙගදර යන්න කිව්වා. මම ඒ සිද්ධිය 
දන්නවා ෙන්. කිස් ෙනෝනිස් මට කිව්වා, සම්පූර්ණ කථාව. ඒ ගැන 
තවත් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. එතැන වුෙණ් ෙමොනවාද කියලා 
අපි ඔක්ෙකෝම දන්නවා. මට ඒවා අදින්න අවශ්ය නැහැ. අන්තිමට 
එතුමා මට හම්බ වුණා, එංගලන්තෙය්දී. මම ඇහුවා, "දැන් 
ෙකොෙහොමද, පශ්නයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් ෙන්ද?" කියලා. මට 
බර්මින්වලදී තමයි එතුමා හම්බ වුෙණ්. මම ලන්ඩන් ඉන්න ෙකොට 
දැන ගත්තා, එතුමා ඇතුළු ඔක්ෙකෝම නිලධාරි අයින් කරලා 
කියලා. ඒ විධියට විෙද්ශ ෙසේවය ෙගන යන්න බැහැ. එංගලන්තයට 
අෙප් තානාපතිවරෙයක් ඕනෑ. අපි ෙහොඳ ෙකෙනක් ෙතෝරා 
යවන්නම්. මහා බිතාන්ය එක්ක අපට තිෙබන සම්බන්ධකම් හුඟක් 
දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන් හුඟක්ම පශ්න 
telephone එෙකන් කථා කරන්න පුළුවන්. උසස්ම මට්ටෙම් සිට -
අගමැතිෙග් සිට- අපට එෙහම කථා කරන්න පුළුවන්. මහා 
බිතාන්යෙය් අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, 
මා හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, අනික් අයත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙද්වල් කියන ගමන් මම තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. 
ෙජෝන් කී නවසීලන්ත අගමැතිතුමා ලබන අවුරුද්ෙද් ලංකාවට 
එනවා. ඒ එන්ෙන් ෙවන එකක් නිසා ෙනොෙවයි. ජාත්යන්තර 
පජාතන්තවාදී සංගමෙය් රැස්වීමකට. ඒකට විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
ෙමොකුත් අපට වුවමනා වුෙණ් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධකම් ඔක්ෙකෝම 
අපි ෙදන්නම්. විෙද්ශ ෙසේවය ෙහොඳ මට්ටමකට ෙගන ඒම පිළිබඳව 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය එක්ක අපි කථා කර 
ෙගන යනවා. දැන් අපි කාටවත් ගහන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුවක් නැතිව 
නිලධාරි අයින් කරන්ෙන්ත් නැහැ. තමන් කථා කරන ඒවා 
කාමරෙය් record කරන්ෙන්ත් නැහැ. අවුරුද්දක්, ෙදකක් අපට 
ෙදන්න. එතෙකොට සියයට සියයක් විෙද්ශ ෙසේවෙය් ඉඳියි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ෙදෙවනි වටය. පශ්න අංක 3. 

 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය: 

පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාව 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் க்கள் ெதாகுதி 
அதிகாரசைப: நிர்வாக விைனத்திறனின்ைம 

       SUGATHADASA NATIONAL SPORTS COMPLEX 
AUTHORITY: MANAGEMENT INEFFICIENCIES  

     248/’15 
3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 

 அ த்கமேக சார்பாக) 
       (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the 

 Mahindananda Aluthgamage) 

කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2011 - 2014 කාලය තුළ සුගතදාස ජාතික 
කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය කාර්යක්ෂමව 
පවත්වාෙගන යෑම තුළින් C මට්ටෙම් සිට B 
මට්ටෙම් රාජ්ය ආයතනයක් බවට උසස ්වූ බවත්;   

 (ii) පසු ගිය මාස 10ක කාලය තුළ එහි පරිපාලන 
අකාර්යක්ෂමතාව ෙහේතුෙවන් නැවතත් C 
මට්ටමට පහත වැටී ඇති බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙමම ආයතනය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට 
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011 - 2014 ஆண்  காலத்தில் சுகததாச ேதசிய 
விைளயாட் க்கள் ெதாகுதி அதிகாரசைப 
விைனத்திறன்மிக்க வைகயில் ேபணப் 
பட்டைமயால் C மட்டத்தி ந்  B மட்ட அரச 
நி வனமாக தர யர்த்தப்பட்ட ெதன்பைத ம்; 

 (ii) கடந்த 10 மாதத்தில் இதன் நிர்வாக விைனத் 
திறனின்ைமயால் மீண் ம் C மட்டத்திற்கு 

ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  நி வனத்ைத மீண் ம் சீரான நிைலக்கு 

ெகாண் வ வதற்கு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sports:  
(a) Is he aware that - 

 (i) the Sugathadasa National Sports Complex 
Authority was promoted from a ‘C’ Grade 
State Institute to a ‘B’ grade one due to its 
efficient functioning during the period from 
2011 to 2014; and 

2747 2748 
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 (ii) it has been demoted to ‘C’ Grade once 
again due to its administrative inefficiencies 
during the period of past 10 months?  

(b) Will he inform this House the measures that will 
be taken to get the aforesaid institute promoted to 
its former status?  

(c) If not, why? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, හතරෙවනි, පස්ෙවනි වතාවට පමණ 

තමයි මම ෙම් පශ්නයට උත්තරය අරෙගන ආෙව්. අදාළ 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට එන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මම ෙම් 
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   එෙසේ පහත වැටී නැත. රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් 2003.06.02 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද රාජ්ය ව්යාපාර 
චකෙල්ඛ අංක 12 සමඟ නිකුත් කරන ලද "රාජ්ය 
ව්යවසායන්හි යහපාලනය සඳහා වන මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
සංගහෙය්" කාණ්ඩගත කිරීමට අනුව සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණ අධිකාරිය "C" මට්ටෙම් රාජ්ය ව්යවසායක් ෙලස 
වර්ගීකරණය කර ඇත. එෙසේම ෙමම ආයතනය රාජ්ය 
ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් B කාණ්ඩය යටෙත් කිසි 
දිෙනක වර්ගීකරණය වී ෙනොතිබුණි. ඒ බව දනිමි. 

 (ii)   එකඟ ෙනොෙවමි. ෙමම ආයතනය ආරම්භෙය් සිටම 
වර්ගීකරණය වී තිබුෙණ් C මට්ටෙම්ම බැවින් පරිපාලන 
අකාර්යක්ෂමතා ෙහේතුෙවන් ෙමම ආයතනය C මට්ටම 
දක්වා පහත වැටීමක් සිදුවී ෙනොමැත. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. වර්ගීකරණෙය් පහත වැටීමක් සිදු වී ෙනොමැත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ පකාශ, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
2015 ෙදසැම්බර් 18 දින "මව්බිම" සහ 

"සිෙලෝන් ටුෙඩ්" පුවත් පත් වාර්තා : මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

2015 சம்பர் 18ஆந் ேததிய "மவ்பிம" 
மற் ம் "சிேலான் ேட" பத்திாிைக 

அறிக்ைககள் : நிதியைமச்சாின் கூற்  
REPORTS  OF “MAWBIMA" AND “CEYLON 

TODAY” NEWS PAPERS OF 18TH DECEMBER, 
2015 : STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. මට අද ෙමවැනි පකාශයක් 

කරන්න අවශ්ය වුෙණ් ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව නිසායි.  

සාමාන්යෙයන් චරිත ඝාතනය කරන "මව්බිම" පත්තරයයි, 
"Ceylon Today” එකයි අද ෙමෙසේ කියලා තිෙබනවා: 

"ෙබොරු ගණන් ෙපන්වා ලංකාවට ෙගනා වාහන 700ක් අඩු ගාණකට මුදා 
හරින්න යයි" 
 
  “Customs Bust Massive Prado Import Fraud”  

ෙම් වාක්ය උපුටා ෙගන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න අදහස් 
කරන්ෙන් ෙම්කයි. ෙමවැනි වාහනවල මිල අඩු කරලා ෙර්ගුව 
තුළින් ආනයනය කරන්න අවස්ථාව තිබුණා කියලා අපි 
දැනගත්තා. ඒ නිසා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා පත් වුණු අප 
ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් valuation එක සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
ෙකොට ෙර්ගුවත්, ආනයනකරුවනුත්, අලුත් වාහන 
ආනයනකරුවනුත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
ෙම් ආනයනය කරන රථවාහන සම්බන්ධෙයන් අලුත් නිල අගයක් 
අපි ඉදිරිපත් කළා. එහිදී සියයට 35ක විතර වැඩිවීමකට යන්න 
අපට හැකියාව තිෙබන බව ෙපනුණා. ඒ නිසා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
ෙමවැනි කාර් ගණනාවක් ෙහොෙරන් clear  කරන්න හදන එක අපි 
නැවැත්වූවා. ඒකට සියයට 35ක, 40ක අධි බද්දක් අපි දැම්මා. 

ඒ අධි බද්ද දැම්මාට පසුව, අය වැය කියවන අවස්ථාව වන 
විටත් ෙම්වා clear කරලා තිබුෙණ් නැහැ. අපි අය වැය තුළින් අලුත් 
duty එකක් නියම කළාට පසුව අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා. අලුත් 
duty  එක යටෙත් මීට වඩා අඩුවට කාර් එකක් ආනයනය 
කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණාකර අපි දමා තිෙබන අධි බද්ද 
අයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. අපි ෙම් පශ්නය අධ්යක්ෂ 
ෙජනරාල්වරයාට භාර දුන්නා. එතුමා පරීක්ෂණයක් කරලා, 
සියලුම ඉහළ නිලධාරින් සමඟ කථා  කරලා කිව්වා, "ෙමතැන 
රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ වැඩිවීමක් තිෙබනවා, අලුත් ෙර්ගු 
බද්දට වැඩිය" කියලා. ඒ නිසා අදහසක් ෙයොමු කරලා තිබුණා ඒක 
අද තිෙබන බද්දට, ඒ කියන්ෙන් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ බද්දට 
අඩු කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව මුදල් අමාත්යාංශෙය් සියලු 
ෙදනාම සාකච්ඡා කරලා තීරණය කළා, තව සියයට 5ක බද්දක් 
දමා clear කරන්නට අවස්ථාව ෙදමු කියලා. 

දැන් ෙම් කාරණය තමයි "ෙලොකු ෙපෝඩාවක්" කියා අද 
ෙපන්වන්නට හදන්ෙන්. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී clear  කරන්නට හදපු 
එක නැවැත්වූවා. නවත්වලා ඒකට අධි බද්දක් දැම්මා. නමුත් ඒක 
අය වැය වන තුරු clear කෙළේ නැහැ. අය වැයට පසුව ෙපනුණා, 
අපි අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ අලුත් බද්දට වැඩිය අපි දැම්ම අධි 
බද්ද වැඩියි කියලා. ඒ නිසා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කළා. අපි ඒ ඉල්ලීමට ඇහුම් කන් දුන්නා. 
ආනයනකරුවන් ෙකොටස් 2ක් ඉන්නවා. අපි ඒ ෙකොටස් ෙදකම 
ෙගන්වූවා. ඉන් පසුව අලුත් ආනයනකරුවන්ෙග් සංගමයත් 
ෙගන්වුවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ඉල්ලීම් සලකා බලලා අපි සමස්ත 
වශෙයන් ඒ අයට අවස්ථාවක් දුන්නා, "ෙමොකක්ද තත්ත්වය" කියා 
කරුණාකරලා අපට ඇත්ත කියන්න කියලා. ෙර්ගු නිලධාරින් 18 
ෙදෙනකුත් සිටියා. ඉන් පසුව තමයි අපි ෙම්ක විවෘත කෙළේ.  

දැන් තිෙබන කැක්කුම ෙම්කයි. ෙම් වනෙතක්ම සිදු වුණු ෙද් 
තමයි තුන් හතර ෙදෙනක් තමන්ෙග් එන හැම කාර් එකක්ම 
නවත්වනවා, නවත්වලා ඒකට නිල බද්දක් දමනවා. නිල බද්ද 
දැම්මාට පසුව ඒ ෙදක අතර ෙවනස, penalty  එකක් වශෙයන් 
තිෙබන පමාණය රජයට යන්ෙන් නැතිව යම් යම් අය අතට යන්න 
තිෙබන අවස්ථාව දැන් නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ රුදාව නිසා තමයි 
ෙම් කෑ ගහන්ෙන්.  

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී 
කර ගන්නවා, අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්තුමාව දැනුවත් කරන්නට. 2014 
ජනවාරි මාසෙය් 01 ෙවනි දා සිට අද වන තුරු ෙඩොලර් 40,000කට 
වැඩිෙයන් එන සියලුම වාහනවලට ෙගව්ෙව් කීයද, අද ෙගවලා 

2749 2750 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් කීයද, එළියට ගිහින් තිෙබන්ෙන් කුමන අගයකටද 
කියලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඉහළ 
නිලධාරින් ඊෙය් මාව දැනුවත් කළා, අඩුම ගණෙන් ෙමතැන 
ෙකෝටි 3,800ක පමණ ෙවනසක් තිෙයයි කියලා. නමුත් ෙම් 
පශ්නය උගව ෙපන්වන්නට හැදුවා. අපට ෙම් රෙට් පළමුෙවනි 
වතාවට ෙර්ගුෙව්  ඇස්තෙම්න්තුවලට වඩා සියයට 10ක් වැඩිෙයන් 
ආදායම් උපයන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බව මම 
ඉතාමත්ම සතුෙටන් ආඩම්බරෙයන් කියනවා. කරුණාකර ෙම් 
පරීක්ෂණයත් විවෘතව කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

සිගරට් සම්බන්ධෙයන් දැනට කන්ෙට්නර් ෙදකක් එළියට 
යන්න හැදුවා. ඒක නවත්වපු නිසා අපි රුපියල් ෙකෝටි 300ක විතර 
ආදායමක් ලබා තිෙබනවා. අපි දන්නා විධියට එතෙනෝල් එක 
කන්ෙට්නරයක්වත් නිල ෙනොවන මට්ටමින් තවම එළියට ගිහිල්ලා 
නැහැ. එෙහම එළියට ගිහිල්ලා කියලා සිරස්තල ෙකොෙහේවත් 
ඇවිල්ලා නැහැ. ඒෙක් සම්පුර්ණ ආදායම දැන් රජයට යනවා. ඒ 
වාෙග්ම පුවක් සම්බන්ධව කථා කරනවා නම්, ෙමෙතක් දුරට 
කන්ෙට්නර් 340ක් විතර ගිහිල්ලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රුපියල් 
මිලියන 1,900ක ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමවැනි ෙබොරු 
ෙචෝදනා තුළින් තමයි කියන එක මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් දැන ගැනීම පිණිස පකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ 
වාෙග්ම මම කාරුණිකව ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම කියන්න 
කැමැතියි, ෙමතැන සිටින ගරු මන්තීවරු දහ ෙදෙනක්, පහෙළොස් 
ෙදෙනක් විතර ඇවිල්ලා ඇහුවා, අපි දමා තිෙබන බද්ද වැඩියි, 
කරුණාකරලා අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම් සියල්ලම 
අහෙගන ගරු අගමැතිතුමාෙග් නිරීක්ෂණෙයන් පසුව අපි අධිභාර 
බද්ද අඩු කිරීම තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒත් අද තිෙබන මිලටත් 
වැඩිය සියයට ෙදකක්, තුනක් වැඩිෙයන් තමයි clear කරලා 
තිෙයන්ෙන්. මම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා, 
ඕනෑම ෙව්ලාවක, ඕනෑම රථ වාහනයක සැබෑ මිල කුමක්ද  කියලා 
පරීක්ෂණ කරන්න කියලා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you cannot have a discussion on 

Ministerial Statements.  

දැනටමත් පැය භාගයක් පරක්කු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සහාය ෙදන්න.  ඔබතුමා ෙම්කට 
පිළිතුරු ෙදන්න කැමතිද? ෙකටිෙයන් අහන්න. ෙමොකද, දැනටමත් 
විනාඩි 38ක් පමාදයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකද, මම ෙම්ක පකාශ කෙළේ ඒක විවෘතව තිෙබන්න ඕනෑ 

නිසායි. ඒ නිසා මම මන්තිවරු 225 ෙදනාෙගන්ම කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා, අද ෙවන වංචා ටික නවත්වන්න උදවු කරන්න 
කියලා.  ඕනෑ ෙව්ලාවක විවෘත කරලා තිෙබනවා, ඒක නිවැරදි 
කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන අවශ්ය වටිනාකම 

ෙනොෙපන්වා වාහන ෙතොගයක් ෙගනැල්ලා තිබුණා. ඒ වාහන 
ෙතොගය ෙවනුෙවන් තමයි අධිභාරයක් පනවනු ලැබුෙව්. සඟවා 
කරන ලද ඒ අධිභාරෙය් තිෙබන වටිනාකම ෙසොයා ගැනීම 
වාෙග්ම, ඒ අධිභාරෙය් ෙම් වංචාවටත් එෙරහි දඬුවමක් ෙම්ක 
අස්ෙසේ තිෙබනවා. ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් අධිභාරය 
පනවන්ෙන් නියමිත මිලට ෙගෙනන්නම විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක 
අස්ෙසේ දඬුවමක් තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා 
තිෙබන ෙද් තමයි, අලුත් බදු පැනවීම හරහා ඒ අලුත් බදු පැනවීමට 
ෙම්ක ගලප්පලා තිෙබනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා, ඒ පශ්නයට ඔබතුමා ෙමොකක්ද ලබා 

ෙදන පිළිතුර?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගැලපුවාට පස්ෙසේ අධිභාරය වැඩි ෙවලා කියලා ඉතිරි මුදල අඩු 

කරලා තිෙබනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ෙමොකද, ඒ අධිභාරය 
අස්ෙසේ දඬුවමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කරුණු පැහැදිලි කරන්න. මට 

ෙව්ලාව ඉතිරි කර ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන්ෙන් වැරදි 

නිගමනයක්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඉතා ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඕනෑම දඬුවමක් දීම ගැන අපි සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟයි. ගරු 

මුදල් ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඔබතුමා අය වැය 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කලින් L/C ඇරලා තිබුණ විදුලි 
වාහනවලට, ණයවර ලිපි නිකුත් කරලා තිබුණු ඒවාට ෙම් බද්ද 
බලෙනොපාන විධියට අවශ්ය සහනයක් සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට ලබා 
ෙදනවාද කියන පශ්නයයි. 

2751 2752 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, එයට පිළිතුර ෙදන්න ඉතාම ෙකටිෙයන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග් කාර් 35ක් පමණ සංඛ්යාවක් 

සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් අපි මතක 
තියාගන්න ඕනෑ සැප්තැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි සුමානෙය් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කළා, "අය වැයට ඉස්සර ෙවලා රථ 
වාහන ෙගෙනනවා නම්  ආනයනකරුවාට අවදානම් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් ෙනොකරපු ෙද් අපි කළා. 
කරුණාකර තමන්ෙග් අවශ්යතාවන් අනුව වාහන ආනයනය 
කරන්න. ෙමොකද, අපි මිල ෙවනස් කිරීමක් කරනවා" කියලා. ඉන් 
පසුව තමයි ෙම්වා ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා කියන්ෙන්, ව්යාපාර ආයතන ගැන ෙනොෙවයි, ගරු 

ඇමතිතුමා. සාමාන්ය පුද්ගලයන් ගැනයි.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සියලුෙදනාට එකයි ෙන්. ඒ කාර් සම්බන්ධෙයන් ෙකරුණු 

ඉල්ලීම් 25න් 12ක් විතර clear කර තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවා 
සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. නමුත් අපට තිෙබන 
විධියට ෙම්කමයි අර කෙළේ. අපි බැරි ෙවලාවත් release කෙළොත් 
කියාවි, ඒකත් ෙලොකු වංචාවක් කියලා. ඒ පිළිබඳ අපි පරීක්ෂණ 
කරෙගන යනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පසුව දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.  

මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම. එතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් නැහැ. 

ඊළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2016, කාරක සභා 
අවස්ථාව.  

ඊට පථම, දැනටමත් විනාඩි 38ක විතර අමතර කාලයක් ගතවී 
තිෙබන නිසා දිවා විෙව්ක කාලය තුළත් කාරක සභා සාකච්ඡාව 
ෙගන යෑමට ගරු සභාෙව් අවසරය පතනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිවා විෙව්කය ෙනොමැතිව සභාෙව් 

කටයුතු පවත්වාෙගන යා යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟ ද?  

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  

[පගතිය: ෙදසැම්බර් 17] 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 17] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

Considered further in Committee- [Progress: 17th December]    
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
135 වන ශීර්ෂය.- වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 440,200,000 
 

தைலப்  135.-  ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 440,200,000 

 

HEAD 135.- MINISTER OF PLANTATION INDUSTRIES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
440,200,000 

 
154 වන ශීර්ෂය.-  ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 248,050,000 
 

தைலப்  154.-  கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சர் 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 248,050,000 

  

HEAD 154.- MINISTER OF RURAL ECONOMIC AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 248,050,000 

 
199 වන ශීර්ෂය.- පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 164,780,000 
 

தைலப்  199.- ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 164,780,000 

 
HEAD 199.-  MINISTER OF PRIMARY INDUSTRIES  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 164,780,000 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

121 වන ශීර්ෂය.- සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 9,588,000,000 

 
தைலப்  121.-  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 9,588,000,000  

 
HEAD 121.-  MINISTER OF HOME AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 9,588,000,000 

 
163 වන ශීර්ෂය.- අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 

සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 257,550,000 

 
தைலப்  163.- உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 

கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 257,550,000 

 
HEAD 163.- MINISTER OF  INTERNAL AFFAIRS, WAYAMBA  

DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 257,550,000 

 
140 වන ශීර්ෂය.- කඳුරට නව ගම්මාන, ය ටිතල පහසුකම් හා 

පජා සංවර්ධන  අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 225,800,000 

 
தைலப்  140.- மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 225,800,000 

 
HEAD 140.-  MINISTER OF HILL COUNTRY NEW VILLAGES, 

INFRASTRUCTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 225,800,000 

 
194 වන ශීර්ෂය.-  විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්  

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 108,700,000 

 

தைலப்  194. - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 108,700,000 
 

HEAD 194.- MINISTER OF  TELECOMMUNICATION AND 
DIGITAL INFRASTRUCTURE 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 108,700,000 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 135 සහ 293; 

ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 154 සහ 292; 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 199 සහ 289; 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 121, 254 සිට 279; 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 163, 206, 208, 226, 227; කඳුරට නව 
ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය, වැය 
ශීර්ෂ 140; විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශය, වැය ශීර්ෂ 194; විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යාංශය, 
වැය ශීර්ෂ 167 සලකා බැලීම, අපර භාග 6.30 දක්වා.  

 
[ .ப. 10.37] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, "2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்ைறய கு நிைலயில் 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற  அைமச்சுக்கள், 
அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 135,  293, 154, 292, 199, 289, 121, 254
-279, 163, 206, 208, 226, 227, 140, 194, 167 ஆகிய 
இலக்கங்கைள ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின் கீழான 
ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  மீண்  
வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம்" என 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 
னின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
[ .ப. 10.38] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஆரம்பக் 

ைகத்ெதாழில் அைமச்சு, கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சு, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சு, ெதாைலத் 
ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியைவ உள்ளிட்ட மற் ம் சில 
அைமச்சுக க்கான நிதி ஒ க்கீ கள் பற்றிய கு நிைல 
விவாதத்தில் எனக்கும் பங்குபற் வதற்கு அ மதியளித்ததற் 
காக நன்றி கூ கின்ேறன்.  
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எம  கிராமங்களில் வா ம் மக்கள் ெம ெம வாக 
நகரங்கைள ேநாக்கி நகர்ந் ெகாண் க்கின்ற நிைல இன்  
ேதான்றியி க்கின்ற . ஆனா ம் சுமார் 70 தமான மக்கள் 
இன்ன ம் கிராமப் றங்களில்தான் வாழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றனர். இந்த மக்களின் இடப்ெபயர்ைவத் த க்கேவண்  
மானால் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்த ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் கிராமியப் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் ம். அவர்க க்கு சுயெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். கிராமியக் ைகத்ெதாழில்கைளக் கட்  
ெய ப்ப ேவண் ம். விவசாயப் ெபா ளாதாரத்ைத வி த்தி 
ெசய்யேவண் ம். "ைகத்ெதாழில் ஒன்ைறக் கற் க்ெகாள்; 
கவைல உனக்கில்ைல ஒப் க்ெகாள்" என்பதற்ேகற்ப இைளஞர் 

வதிக க்கு சுயெதாழில் வாய்ப்பிைனப் ெபற 
ெதாழிற்பயிற்சியிைன வழங்க ேவண் ம்.  

தச்சுத்ெதாழில், ேமசன் ெதாழில், வாகனங்கைளத் தி த் ம் 
ெதாழில் ேபான்ற ெபாறியியல் கலந்த ெதாழில்கைளச் 
ெசய்வதற்ேகற்ற விதத்திலான பயிற்சி, திறன், வி த்தி 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். சி  
ைகத்ெதாழில்கைள ஆரம்பிப்பதன் லம் உள் ர் வளங்கைள 
அதிகமாகப் பயன்ப த்த வ டன் அதிகளவான 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ம் வழங்க ம். அந்த வைகயில் 

ம் த் ெதாழிற்சாைலகள், மரத் தளபாடத் ெதாழிற்சாைலகள், 
ைதயல் மற் ம் ைகத்தறி நிைலயங்கள், ஆைடத் ெதாழிற் 
சாைலகள், மட்பாண்டத் ெதாழிற்சாைலகள், அலங்காரப் 
ெபா ள் உற்பத்தி நிைலயங்கள் ேபான்றவற்றிைன அைமக்க 
ேவண் ள்ள . வடக்கு, கிழக்கு வாழ் மக்க க்கு 
இவ்வாறான சந்தாப்்பங்கைள ஏற்ப த்திக்  ெகா ப்பதன் 

லம் அவர்கள் வாழ்வில் நல்லெதா  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ம். ட் த் ேதாட்டங்கள், கிராமியப் பண்ைணகள், 

ெதன்னந்ேதாப் க்கள், நாற்  ேமைடகள் ேபான்றவற்ைற 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் விவசாயப் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த்த ம்.  

அம்பாைற, மட்டக்களப்  மாவட்டங்களில் பாற்பண்ைணத் 
ெதாழி க்கு மிகப் ெபா த்தமான இடங்களாக வட்டம  
ேமய்ச்சல் தைர, கர யனா  விவசாயப் பண்ைண, 
மயிலந்தைரம  ேமய்ச்சல் தைர, ெவள்ளங்கால் ேமய்ச்சல் 
தைர, ெபாியமாதவைன ேமய்ச்சல் தைர ேபான்றன 
காணப்ப கின்றன. இதன் லம் விவசாய கால்நைட வளர்ப்  
ேமம்ப வ டன், நம  நாட் க்குத் ேதைவயான 
பா ற்பத்தியி ம் மிகக் கணிசமான பங்கிைனப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம். இதன் லம் திரவப்பால் கர்ேவாாின் 

தத்திைன அதிகாிக்க ம் ம்.  

ேம ம், வட்டம  ேமய்ச்சல் தைரைய எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு கிட்டத்தட்ட 12,000 இற்கும் ேமற்பட்ட 
மா கள் அந்த இடத்திேல ேமய்க்கப்ப கின்றன. ஆனால், 
எம  மக்க க்கான ெசயற்பா கைளச் ெசய்யவிடாமல் 
த த் , அப்பண்ைணயாளர்கைள அச்சு த் கின்ற நிைல 
தற்ெபா  அங்கு காணப்ப கின்ற . ேமய்ச்சல் தைரக் 
காணிகெளன அைவ வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 
ெபா ம் அந்த இடத்தில் பண்ைணயாளர்களின் கால்நைட 
கைள அ மதிக்காமல் த க்கின்ற ஒ  நிர்ப்பந்தம் காணப்ப  
கின்ற . அண்ைமயில் 7 - 8 மா களின் தைலகைளக் ெகாய்  
அவர்கைள அச்சு த்தியி க்கின்றனர். ஆகேவ, இந்நிைல 
ெதாடராமல் ேமய்ச்சல் தைரக்குாிய காணிகைள வட்டம வில் 
வழங்க ேவண் ெமன் ம் அதற்கு எதிரானவர்கைளச் 
சட்டத்தின் ன் நி த்த ேவண் ெமன ம் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்த நாட் ேல ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ய கடைமப்பா  இ க்கின்ற . ேகாழிப் 
பண்ைணயாளர்க க்குத் ேதைவயான மானியங்கள் மற் ம் 
கடன்கைள வழங்க ேவண் ம்; ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் 
ேகாழிகைள வளர்ப்பதற்காகக் குறிப்பிட்ட பிரேதசத்ைத 
உள்ளடக்கி அவர்கள் அைனவ க்கும் ேதைவயான வசதிகைள 
வழங்க ேவண் ம். எம  மக்கள் மத்தியில் ட்ைட மற் ம் 
இைறச்சித் ேதைவ அதிகம் காணப்ப கின்ற . ஆனால், இந்த 
நாட் ேல இந்தத் ேதைவயில் கிட்டத்தட்ட பத்  

தமானவற்ைற மட் ேம நாங்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ேறாம். 
ஆகேவ, அந்த உற்பத்தி சாியான ைறயிேல 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். விேசடமாக எங்கள  
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள சகல பிரேதசங்களி ம் 
அதற்குாிய வளங்கள் காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் 
இலங்ைகயான , பறைவக் காய்ச்சல் ஏற்படாத ஒ  நாடாகக் 
காணப்ப வதனால் எங்கள  ேகாழி உற்பத்தியாளர்க க் 
குாிய சகலவிதமான வசதிகைள ம் வழங்கி அவர்களின் 
ெபா ளாதாரத்ைத உயர்த்தக்கூ ய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ம். அத் டன், நாட் ல் இைறச்சி மற் ம் 

ட்ைடக்கான பற்றாக்குைறைய நீக்கக்கூ யதாக இ க்கும் 
என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இன்  ெநல் ற்பத்தி மற் ம் உப உண  உற்பத்திப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக ேபான்றவற்றி ம் இயற்ைக ேசதனப் பசைளப் 
பயன்பாட்ைட ஊக்குவிக்கின்ற அேதேவைள, அதைன ந ன 

ைறயில் ைகயாளேவண் ய ேதைவ ம் இ க்கின்ற . 
அதன் லம் ஏக்க க்குாிய உற்பத்தியளைவ அதிகாிக்கக்கூ ய 
வாய்ப் க் காணப்ப கின்ற . அத் டன் அாிசிைய 
மட் மல்லாமல் ஏைனய உற்பத்திப் ெபா ட்கைள ம், 
'ெசாக்லட்', 'பிஸ்கட்' மற் ம் ம பான உற்பத்திக க்குாிய 
அ ப்பைடத் ேதைவகைள ம்கூடப் ெபற் க்ெகாள்ள ம். 
ஆகேவ, இந்தியா க்ேகா அல்ல  ேவ  ஏைனய 
நா க க்ேகா ெநல்ைல ஏற்றிப் பின்னர் அதைன அங்கி ந்  

ப் ெபா ளாக எம  நாட் க்குக் ெகாண் வ வைத 
அ மதிக்காமல், எம  நாட் ேலேய குறித்த 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்  அந்தத் ேதைவகைள 
நிைற ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இங்கு 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கிராமியப் ெபா ளாதாரத்ைத மீட்ெட க்க ஒ க்கப் 
பட் க்கும் நிதியிைன உாிய ைறயில் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட  
ேபான்  பாற்பண்ைணயாளர்கள், ேகாழிப் பண்ைண 
யாளர்கள், மற் ம் ஆ  வளர்ப் ,  ேதனீ வளர்ப்  மற் ம் 
அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் ஈ பட் ப்ேபாாின் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்கு அ  பங்களிப் ச் ெசய் ம் என நான் உ தியாகக் 
கூற வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம் அம்பாைற மாவட்டத்தில் அைமய ள்ள ெதாழில் 
ங்காைவ வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் உள்ள மக்கள் வாழ்கின்ற 

தி க்ேகாயில், ஆைலய ேவம்  பிரேதசங்களில் நி வ 
ேவண் ம் என்  நான் அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இப்பிரேதச மக்கள் 
இன்  தம  வாழ்க்ைகையக் ெகாண்  நடத்த யாத ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்குள் தள்ளப்பட் ள்ளனர். கடந்த 30 
வ ட கால த்தத்திேல இவர்கள் தங்கள  நிலம் மற் ம் 
சகலவிதமான ெபா ளாதார வசதிகைள ம் இழந் காணப்ப  
கின்றனர். ஆகேவ, இந்தப் பிரேதசத்தில் இவர்க க்குாிய 
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வசதி வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா த்  அவர்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்த ேவண் ம் என்  நான் 
இவ் யாிய சைபயில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், விேசடமாக உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சின்கீழ் 
வ கின்ற மாவட்டச் ெசயலகங்கள் தல் கிராம ேசவகர் 
அ வலகங்கள் வைரயில் அங்கு மக்க க்கான ேசைவ 
அர்ப்பணிப் ள்ளதாக ம் விைனத்திறன் மிக்கதாக ம் 
மாற்றம்ெபற ேவண் ம். அதாவ , சட்டங்கைள  அ ல்ப த்  
கின்றேபா  அவற்ைற மக்கள் கால யில் ெகாண் ெசல்கின்ற 
அ வலகங்களாக இைவ மாறேவண் ம் என்ப  என  அவா! 
அேதேநரம் கடைம, கண்ணியம், கட் ப்பா , ேவகம், 
விேவகம், விைனத்திறன், விைளதிறன் மிக்கைவயாக இைவ 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்ப ம் என  வி ப் ! 
இ ந்தேபாதி ம் ஊழல், ேமாச , ண் விரயம், அதிகார 

ஷ்பிரேயாகம், அரசியல்மயமாக்கம் என்பைவ காரணமாக 
இச்ெசயலகங்கள் மக்களின் மதிப்ைப இழந் வி ம் என்கின்ற 
சந்ேதகம் எம்மத்தியில் காணப்ப கின்ற . கடந்த அரசாங்கக் 
காலத்தில் இந்த அைமச்சி ம் மற் ம் பிரேதச ெசயலகம், அரச 
அதிபர் காாியாலயம் ேபான்றவற்றி ம் அரசியல் 

ஷ்பிரேயாகம் இடம்ெபற் ள்ள . அதாவ , அவர்கள் 
பாகுபா ைடய - பக்கச்சார் ள்ள ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்தி க்கின்றனர். இ ந்தேபாதி ம் இந்த நல்லாட்சி 
அப்ப ப்பட்ட ெசயற்பா கைள நி த்திச் சாியான ைறயிேல 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்  நான் இவ்விடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இன்  எம  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் சிறந்த ைறயில் ெசயற்ப  
கின்றவர்களாக இ ப்பதனா ம் அேதேபால் உள்நாட்  
அ வல்கள் அைமச்சில் சிறந்த ஓர் அைமச்சர் ேசைவயாற்  
வதனா ம் குறித்த ெசயற்பா கள் சாியான ைறயில் 
ேநர்த்தியாக, உண்ைமயாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்  நாம் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

விேசடமாக, கல் ைன தமிழ் உப பிரேதச ெசயலகம் 
தர யர்த்தப்பட ேவண் ம் என்ற ேவண் ேகாைள நான் 
இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்த உப பிரேதச 
ெசயலகமான  பிரேதச ெசயலகமாகத் தர யர்த்தப்ப வதற்கு 
கடந்த காலங்களிேல அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
வழங்கி ம்கூட, அதைன வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்காமல் சிலர் 
த த்  நி த்தியி க்கின்றனர். குறிப்பிட்ட சில அரசியல்வாதி 
களால் திட்டமிடப்பட்ட ைறயில் எம  மக்க க்கான 
கல் ைன தமிழ் உப பிரேதச ெசயலகம் தர யர்த்தப்படா  
த த்  நி த்தப்பட் க்கின்ற . அந்தப் பிரேதச 
மக்க க்குாிய ேசைவ சாியான ைறயிேல கிைடப்பைதத் 
த த்  நி த்தியி க்கின்றனர். இ  ஒ  திட்டமிட்ட 
ெசயற்பாடாகும். இ  ஒ  ெபாிய மனித உாிைம மீறலாக ம் 
காணப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ 1993ஆம் ஆண்  இதற்கு 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ம்கூட, 
தற்ெபா வைர இ  நைட ைறப்ப த்தப்படாதி க் 
கின்ற . 

ேம ம் கூறப்ேபானால், கல் ைன வடக்கு தமிழ் உப 
பிரேதச ெசயலகமான  32,000 தமிழ் மக்கைளக் ெகாண்ட ஒ  
பிரேதசமாகும். அ  31 கிராம ேசவகர் பிாி கைள ம் 
உள்ளடக்கியி க்கிற . இ  29 ச ர கிேலாமீற்றர் 
பரப்பளைவக் ெகாண்ட ஒ  பாாிய பிரேதசமாகும். ேம ம், 
1989ஆம் ஆண்  இ  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சினால் 

தன் தலாக ஓர் உப பிரேதச ெசயலகப் பிாிவாக 

அறிவிக்கப்பட்ட .  அதைனத் ெதாடர்ந்  1993ஆம் ஆண்  
ஜுைல 28ஆம் திகதி கூ ய அைமச்சரைவ நா  வ ம் 
உள்ள அரசாங்க அதிபர் பிாி களில் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கும் 28 உப பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கைள ம் தர யர்த் வதற்கு அ மதி வழங்கிய . 
ஆனால், கல் ைன வடக்கு தமிழ் உப பிரேதச ெசயலகம் 

ைமயாகத் தர யர்த்தப்படாமல் த த்  
நி த்தப்பட் க்கின்ற . இ  ஒ  பாரபட்சமான 
ெசயற்பாடாகும். இத்தீர்மானத்திைனச் ெசயற்ப த் மா  
அம்பாைற அரச அதிப க்கும் கல் ைனப் பிரேதச 
ெசயலாள க்கும் அைமச்சு அறி த்தல் வி த்தி ந்த . 
ஆனா ம், தற்ேபா ம் இ  நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, அைமச்சரைவத் 
தீர்மானத்திேல குறிப்பிடப்பட்ட 28 உப பிரேதச 
ெசயலகங்களில் 27 தர யர்த்தப்பட் ள்ளன. ரதி ஷ்ட 
வசமாக இந்தக் கல் ைன வடக்கு தமிழ் உப பிரேதச 
ெசயலகம் தர யர்த்தப்படவில்ைல. இ  ைமயான ஒ  

றக்கணிப்பா? அல்ல  அரசியல் பழிவாங்கலா? என்ப  
ெதாியவில்ைல. எனேவ, இந்த உயாிய சைபயிடம் இைத 
ஒப் விக்கின்ேறன். இதைன ஒ  ைமயான பிரேதச 
ெசயலகமாக மாற்றேவண் ம்.  

அண்ைமயில் பிரேதச ெசயலகங்களாகத் தர யர்த்தப் 
பட்டைவைய எ த் க்ெகாண்டால், இறக்காமம் பிரேதச 
ெசயலகத்தில் மக்கள் ெதாைகேய 12,000 தான். அதிேல உள்ள 
கிராம ேசவகர் பிாி கள் 12. அேதேபால் எம  கல் ைன 
வடக்கு உப பிரேதச ெசயலகத்திற்குப் பக்கத்தி க்கின்ற 
சாய்ந்தம  பிரேதச ெசயலகத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்ேக கிராம ேசவகர் பிாி கள் 17; மக்கள் ெதாைக 26,000. 
அேதேபால் காைரதீ  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் கிராம 
ேசவகர் பிாி கள் 17 ஆக ம் மக்கள் ெதாைக 18,000 ஆக ம் 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், நான் ஏற்ெகனேவ 
கூறிய ேபால் கல் ைன வடக்கு தமிழ் உப பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவில் மக்கள் ெதாைக 32,000க்கு ேமல் காணப்ப கின்ற ; 
கிராம ேசவகர் பிாி கள் 31 ஆகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, 
ஏன், இந்தப் பாரபட்ச ம் அநீதி ெமன்  இந்த இடத்திேல 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அதற்குாிய பதிைல நீங்கள் 
வழங்கேவண் ம்.  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் 
இைதப்பற்றி ஏற்ெகனேவ எ த் க்கூறியி க்கின்ேறன். அவர் 
அதைனச் ெசய்  த வதாக ஒப் க்ெகாண் ப்பேதா , எம  
மக்க க்குாிய ேசைவ சாியான ேநரத்திேல, சாியான 
இடத்திேல உாிய ைறயில் கிைடக்கும் என் ம் கூறியி க் 
கின்றார். அவர் அதைன நியாயமாக ம் நீதியாக ம் 
ேநர்த்தியாக ம் ெசய்  த வார் என்ற நம்பிக்ைகைய இந்த 
இடத்திேல நான் ெவளிப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.     

ேம ம், ெபாத் வில் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சில பிரேதசங்கள் மிகமிகத் 
ெதாைலவில் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இப்பிரேதச 
ெசயலகத்தில் தம  ேதைவகைள நிைறேவற்ற ேவண் மா 
னால் மக்கள் சுமார் 20 கிேலா மீற்றர் ரம் ெசல்ல 
ேவண் ள்ள . ஆகேவ, ெபாத் வில் வடக்கு பிரேதச 
ெசயலகத்ைத ஏற்ப த்தித் தரேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அந்த இடத்திேல 12,000க்கும் ேமற்பட்ட 
தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். இவர்கள் 25 
கிேலாமீற்றர்க க்கு அப்பால் ெசன் தான் தங்க ைடய 
ேதைவகைளப் ெபறேவண் ம். அப்ப ச் ெசன்றா ம் தம  
ேதைவகள் உாிய ைறயிேல கிைடக்கப்ெபறாமல் 
அல்ல கின்றனர். அ மட் மல்ல, அவர்கள் மிக ம் 
வ ைமக் ேகாட் ன்கீ ள்ள பிரேதசங்களில் வா கின் 
றார்கள்.  
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இலங்ைகயில் ேவைலயற்ேறார் 4.3 தம் எனச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . ஆனால், வடக்கு, கிழக்கிேலா இ  20-
30 தம் வைர காணப்ப கின்ற . அதி ம், அம்பாைற-
ெபாத் வில் பிரேதசத்தில் மிகமிக அதிகமாக, 30-40 

தமாேனார் ேவைலயற்றவர்களாக இ க்கின்றனர். ஆகேவ, 
வட் வழி, இன்ஸ்ெபக்ரர் ஏத்தம், ெராட்ைட, ஊறணி, 
தாண் ய , ேகாமாாி, சங்கமன் கிராமம் ேபான்ற பிரேதசங் 
கைள உள்ளடக்கியதாக ஒ  தனிப் பிரேதச ெசயலகத்திைன 
உ வாக்கித் தரேவண் ம் என் ம் அதன் லமாக எம  
மக்க க்குாிய ேசைவ உாிய ேநரத்திேல, உாிய இடத்திேல 
சாியாகக் கிைடக்கப்ெப வதற்கான வழிைய இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் ஏற்ப த்தித் தரேவண் ம் என் ம் நான் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அம்பாைற மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, இலங்ைகயில் 

இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகத்தி ம் IT park 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  உ வாக்குவதன் லம் 
அ மட்டத்தி க்கின்ற எம  மக்கள் தங்க ைடய 
ேதைவகைள இலகுவாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும். அ பற்றிய ரண அறிைவ ம் அறி ைரகைள ம் 
அவர்கள் அந்த இடத்திேல ெபற் க்ெகாள்ள ம் 
என்பதைன ம் நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ம் IT park ஐ உ வாக்கேவண் ம்.  

அேதேபால், அம்பாைற மாவட்டத்திேல உ வாக்கப் 
ப கின்ற ெதாழிற் ங்காைவப்ேபால், வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் 
இ க்கின்ற எம  பிரேதசங்களான ெபாத் வில், 
தி க்ேகாவில், ஆைலய ேவம்  பிரேதசங்களி ம் அைமக்க 
ேவண் ெமன்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேவண் ேகாள் வி க்க வி ம் கின்ேறன். இதைன அைமச்சர் 
அவர்கள் நைட ைறப்ப த் வார் என்  நம் கின்ேறன். 
கட்டாயமாகத் தமிழ்ப் பிரேதசங்களி ம் பாரபட்சம் இல்லாமல் 
ெதாழிற் ங்காக்கள் அைமக்கப்படேவண் ம். நீங்கள் எம  
மக்க க்கு வி ைவ ஏற்ப த்தித் த ர்கள் என்  
நம் கின்ேறன். "நல்லாட்சி அரசாங்கம்" என்  
ெசால்லப்ப கின்ற இந்த அரசாங்கமான , எம  மக்க க்கு - 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள தமிழ் மக்க க்கு - வடக்கு, 
கிழக்கிேல வா கின்ற மக்க க்கு - சாியான, ஒ  ேநர்த்தியான 
ெசயற்பாட் க்கு ஒ  ெசயல்வ வம் ெகா க்கும் என்ற 
எதிர்பார்ப் டன் என  உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி,  
வணக்கம்! 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. P. Harrison.  You have 

ten minutes.   

[පූ.භා. 10.55] 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ගාමීය ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
මට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු අෙප් ගරු මන්තීතුමා, 
එතුමාෙග් කාලෙයන් වැඩි ෙකොටසක් ෙවන් කෙළේ ගාමීය 
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නයි.  

අද රෙට් ෙලොකුම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි ගරු නිෙයෝජ්ය  
සභාපතිතුමනි.  මම දන්නවා,  මීට ෙපර පැවැති හැම රජයක්ම ෙම් 
ෙකෙරහි යම් යම් උත්සාහයන් දරපු බව. ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ උත්සාහයන් 
දැරුවා. එතුමා බැලුවා, ෙනොමිෙල් හාල් ලබා දීලා ගෙම් මිනිසුන්ව 
සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. තවත්  කාලයක පැවැති 
ආණ්ඩුවක්  හාල් ෙසේරු එක ෙවනුවට ෙදකක් දීලා, ඒ අයව 
ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා  බැලුවා.    

ඊළඟට ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, ජනසවිෙයන් 
ගෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
එතුමා උත්සාහයක් දැරුවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ධාන්ය 
රාත්තල් 8ක් දීලා ඒ අය නඟා සිටුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
උත්සාහය දැරුවා. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය සමෘද්ධි 
සහනාධාරය අලුතින් හඳුන්වා දීලා ගෙම් ආර්ථිකය නංවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන වැඩසටහන ෙකෙරහි විශාල අවධානයක් 
ෙයොමු කළා. ෙම් වාෙග් පැවතුණ හැම රජයක්ම ගාමීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න උත්සාහ දැරුවත්, තවමත් එතැනින් ෙගොඩ 
එන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අතෙළොස්සක් වූ 
ෙදනාට පමණයි කියන එක අපට ෙපෙනනවා.  එෙහනම්  නිකම් 
සහන ලබා ෙදන කමය වාෙග්ම, ඒ අයව දිරිමත් කරන යම් යම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීමත් සිදු වන්නට   ඕනෑ.  

අෙප් එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා සමෘද්ධි සහනාධාරය 
හඳුන්වා දීලා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල කැප වීමක් කළා. එතුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් උත්සාහයක් ගත්තා. හැබැයි, ඒ තුළිනුත් ගෙම් 
ආර්ථිකය තවමත් ශක්තිමත් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන 
අවස්ථාවක, අද ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශයට භාර දීලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම  ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙමවර 
අය වැය යටෙත් අපට රුපියල් බිලියන 21ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ගෙම් යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු 
කිරීමටත්,  ඒ වාෙග්ම යම් යම් ගාමීය කර්මාන්ත සඳහා ජනතාව 
ෙයොමු කරලා, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්නටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊළඟට රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් අලුත්ම සංකල්පය 
වන ගාම රාජ්ය  2,500ක් ඇති කරලා ගාමීය ජනතාව ශක්තිමත් 
කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, සෑම ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසයකටම වැඩි ඵලදාවක් ලබා ගත හැකි වන පරිදි මූලික 
අදියෙර්දී රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් වියදම් කරනවා. ලංකාෙව් 
තිෙබන අෙනකුත් අමාත්යාංශ, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබ සාධන අමාත්යාංශය, 
ඒ වාෙග්ම රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, 

2761 2762 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය වාෙග් අමාත්යාංශ ගණනාවක් එකතු 
කරලා ඒ සියලු අමාත්යාංශවල සහෙයෝගය ඇතිව ගෙම් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අද අලුත්ම 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයට යන්න අපට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් ඉලක්ක තුළින් අප උත්සාහ කරන්ෙන්,  ඉදිරි වසර 5 තුළදී 
ගෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා ඒ අයට ෙහොඳ 
අනාගතයක් ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමයි. ඒ සඳහා 
අෙප් අමාත්යාංශය, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරි මහත්වරුන් ඉතාමත් කැපවීෙමන් 
ෙම් කාර්ය සම්බන්ධෙයන් වැඩකටයුතු රාශියක් දැනටමත් ආරම්භ 
කර තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්න නම් ගෙම් නිෂ්පාදනවලට ෙහොඳ මිලක් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඒ සඳහා පසු ගිය අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටපු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ගෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න, විෙශේෂෙයන් ගෙම් ෙගොවි ජනතාවෙග් කෘෂි 
කාර්මික නිෂ්පාදන වන එළවලු සහ පලතුරුවලට ෙහොඳ මිලක් 
ලබා ෙදන්න රට පුරා ආර්ථික මධ්යස්ථාන ඇති කළා. ඒවා ෙහොඳ 
අදහසකින් යුතුව ඇති කළත් පසු කාලයකදී ඒ ආර්ථික 
මධ්යස්ථානවල කටයුතු අඩ පණ ෙවලා ගියා. බලාෙපොෙරොත්තු වූ 
ඉලක්කයට යන්න බැරි තත්ත්වයට ඒවා පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එම නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථක කරන්න නැවත වතාවක් අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් ෙලොකු 
උත්සාහයක් ගන්නවා කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙමවර 
අය වැෙයන් ලංකාෙව් තිෙබන ආර්ථික මධ්යස්ථාන 5ක් ඉලක්ක 
කරෙගන ඒ අයෙග් එළවලු, පලතුරු කල්තබා ගැනීම සඳහා අපට 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන 
උතුරු පළාෙත් අවුරුදු 30ක කාලයක් පැවැති යුද්ධෙයන් පසුව; 
ෙලොකු භීෂණකාරී තත්ත්වයකින් පසුව,  වවුනියාව දිස්තික්කය 
මූලස්ථානය කරෙගන වවුනියාව, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චිය, 
මන්නාරම වෙග් පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවෙග් එළවලු ටික, 
පලතුරු ටික ගන්න අලුතින් ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් උතුරු 
පළාතට ලබා දීෙම් කටයුත්ත අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

නුවරඑළිය වාෙග් පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට හැමදාම අල පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අයට ඒ සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. නුවරඑළිෙය් ෙගොවීන්ෙග් අල ටික කල් තබා ගැනීම සඳහා 
ශීතාගාර පහසුකම් ඇති කරලා, නුවරඑළිය අල ෙගොවීන්ටත්  යම් 
සහනයක්  ලබා ෙදන්නට අපි ෙම් අය වැය තුළින් කටයුතු කර 
තිෙබනවා කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ විධියට ආර්ථික මධ්යස්ථාන පහක් ආශිතව  ශීත ගබඩා ඇති 
කරලා, එම ෙගොවීන්ට  සහන ලබා ෙදන්න  ෙම් අය වැය තුළින් අපි 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන් අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන වී අෙලවි මණ්ඩලය පසු ගිය කාලෙය් නිතර 
කථාවට ලක් වුණු ආයතනයක්. මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ඉතිහාසෙය් කවරදාවත් නැති විධියට ෙමවර වී 
අෙලවි මණ්ඩලය මැදිහත් ෙවලා ෙගොවීන්ෙග් වී මිලදී ගත් බව. 
සමස්තයක් හැටියට එක කන්නයකට, එෙහම නැත්නම් රෙට් 

සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට පහක් වැනි ෙබොෙහොම සුළු 
පමාණයක් මිලදී ගත් අවස්ථාවක, පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙගොවීන්ෙග් වී 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දහයකට වැඩි පමාණයක් ලබා ගන්න 
අපට පුළුවන් වුණා.   

පසු ගිය වතාෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, 
එතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශනෙයන් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට 
පැහැදිලි  පතිඥාවක් දුන්නා,  රුපියල් පනහකට  සම්බා වී කිෙලෝ 
එකක්, රුපියල් හතළිස් පහකට  නාඩු වී කිෙලෝ එකක් ලබා 
ගන්නා බවට.  එම ෙපොෙරොන්දුව මත විශාල පමාණයකට ඒ 
සහනය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ තුළින් 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් නියැළි සිටින ෙගොවි මහත්වරුන් ෙවනුෙවන් 
ඉදිරියටත්  අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම තමුන්නාන්ෙසේට තව වචනයක් කියන්න 
ඕනෑ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
මෙග් time එෙකන් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙගොවීන්ෙග් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය කපා දැම්මා කියලා ෙලොකු ෙචෝදනාවක් කරමින් 
ෙගොවීන් ඇවිල්ලා ඊෙය් උද්ෙඝෝෂණයක් කළා අපි දැක්කා. 
ෙවනදා ලබා දුන්  රුපියල් බිලියන 30ක්වූ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය , මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙමවර අය වැෙයන්  
රුපියල් බිලියන 37ක් දක්වා  වැඩි කර තිෙබන බව මා 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි .  
ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් සමඟ අපට ෙලොකුම පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන  වකුගඩු ෙරෝගය  රටපුරා ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. 
අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණු 
වකුගඩු ෙරෝගය, අද මුළු රටම ෙවළා ෙගන තිෙබනවා. රටට 
අහිතකර විෂ අධික කෘෂි රසායන සහ බාල ෙපොෙහොර වර්ග  
භාවිතය නිසා වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙම් රෙට් විසිදහසක්, 
තිස්දහසක්  පමණ මිය ගිහින් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි.  පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ උතුරු මැද පළාෙත් 
විසිදහසකට වැඩි පමාණයක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් මිය ගිය බව 
තමුන්නාන්ෙසේට මම කියන්න කැමැතියි.  සමස්තයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ෙම් වනෙකොට මුළු රෙට්ම 67,000කට වැඩි පිරිසක් 
වකුගඩු ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳිනවා. සමහර මිනිස්සු ඇවිදින මළ 
මිනී බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. ඒ අයට කර කියා ගන්න ෙදයක් 
නැහැ. සමහර තැන්වල තමන්ෙග් අම්මායි, තාත්තායි ෙදන්නාම 
මැරිලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් 
කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. අම්මායි, තාත්තායි ෙදෙදනාම 
මැරුණු ළමයි 50ක්, 60ක් පදවිය පෙද්ශෙය් සමහර පාසල්වල 
අධ්යාපනය හදාරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙරෝගය නිසා ඒ 
අයෙග් පවුල් සංස්ථාවම බිඳ වැෙටන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 

2763 2764 

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙවනුෙවන් කරන විකල්පය ෙමොකක්ද? ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් අපි කූපන් පතක් තමයි නිකුත් 
කෙළේ. සමහර අය කියනවා, "ෙපො  ෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු 
කළා, ආපසු වතාවක් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න" කියලා. අපි 
ආපසු ෙහෝද ෙහෝදා එතැනටම යනවා නම් ෙම්කට විකල්පයක් 
තිෙබනවාද කියා මම  අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රසායන ෙපොෙහොර 
කමකමෙයන් අඩු කරලා, කාබනික ෙපො ෙහොරවලට ෙගොවියාව හුරු 
කරන්නටයි අපි උත්සාහ කරන්ෙන්. එෙහනම් ෙම්කට වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙපොෙහොර 
 සහනාධාරය ෙවනුවට ෙම් කූපන් පත ෙදන එක සියයට සියයක්ම 
සාර්ථකයි කියලා. ෙමහි අඩු පාඩුකම් ඇති. හැබැයි, අපි ෙම් 
කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට  
තිත තබන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් අවුරුද්දද, ෙදකද, තුනද, හතරද, පහද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න 
ඕනෑ. ෙමහි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් 
එක්ක වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා අපි 
ඔක්ෙකොටම වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන්. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අද 
ජනාධිපතිෙවලා ඉන්ෙන් ෙගොවිෙයක්. ඒ වාෙග්ම ෙගොවි පරපුරකින් 
එන ෙකෙනක්. ඒ නිසා එතුමාට අපට වැඩිය ෙම් රට ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශයක නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට අපටත් ෙම් රට ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ මිනිස්සු අද මහ පාරවල්වල 
ඇවිදින මළ මිනී බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ෙග් පවුල් 
සංස්ථාව බිඳ වැටිලා තිෙබනවා නම්, දවසින් දවස ෙබෝ ෙනොෙවන 
ෙරෝග වැඩි ෙවනවා නම් අපි ෙම්කට පිළියමක් ෙයොදන්න ඕනෑ. අද 
වකුගඩු ෙරෝගිෙයකුව නඩත්තු කරන්න රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් 
වියදම් වනවා. රුධිර කාන්දු ෙපරන යන්තය සඳහා ඒ අයට රුපියල් 
ලක්ෂ ගණනක් වියදම් වනවා. රජය විසින් ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වියදම් කරන මුදලින් වැඩිම ෙකොටසක් වියදම් 
කරන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහායි.  

එෙහනම් ෙම්වාට අපි පිළියම් ෙහොයන්න ඕනෑ ෙන්ද කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. එෙහම නැතිව ආපසු අර 
ෙකොම්පැනි තුන හතරක් ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටලා ඒ අය 
ෙපොෙහොසත් කරන්න ඉදිරිපත් වනවාද, රෙට් සමස්ත ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වනවාද කියන කාරණය මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වී අෙළවි 
මණ්ඩලය ගැන කථා කරනෙකොට අපට පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා, 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට වාර්තාගත වැඩිම වී අස්වැන්න 
මිලදී ෙගන ෙගොවියාව ආරක්ෂා කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න.  

මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් තුළින් ෙගොවියාට සියයට 100ක්ම 
සාධාරණයක් වුණාය කියලා. හැබැයි, ඒ අය ශක්තිමත් කරන්න 
අපි උත්සාහයක් දරනවා. අපට පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා 
ෙගොවියාෙග් වීවලට ෙහොඳ සහන මිලක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කළ අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා කිව්වා කුකුඵ මස් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
10යි සම්පූර්ණ කර තිෙබන්ෙන් කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්න කැමැතියි ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙද්ශීය 
පරිෙභෝජනය සඳහා කුකුඵ මස් පිට රටින් ආනයනය කරන්ෙන් 

නැහැයි කියලා.  ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අද රෙට් 
ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට අවශ්ය  කුකුඵ මස් නිෂ්පාදනය කරනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා පාලන මිලකුත් ඇති කර තිෙබන බව 
මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න  කැමැතියි. හම සහිත කුකුඵ මස් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 380යි. හම රහිත කුකුඵ මස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
හිතූ ගණන්වලට අෙළවි කරන බව අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
පාරිෙභෝගික අධිකාරිය භාරව කටයුතු කරන ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමා,  මුදල් අමාත්යතුමා සහ ගරු මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පවත්වන Committee on Cost of 
Living  එෙක්දී අපි පැහැදිලි තීන්දුවක් ගත්තා, පාරිෙභෝගික 
ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා  අපි දැන් 
හම රහිත කුකුඵ මස් සඳහාත් පාලන මිලක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් ෙම් රෙට් මන්දෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන අයට ෙපෝටීන් 
අවශ්යතාව සපුරා ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ අනුව 
පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් අමාත්යාංශය මැදිහත් 
ෙවලා සහනයක් අර ෙගන දීලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පරිෙභෝජනය සඳහා කුකුල් මස් 
පිටරටින් ආනයනය කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ඔබතුමාට 
මතක් කරන්න ඕනෑ. දැනට ආනයනය කරන්න අවස්ථා කිහිපයක් 
දීලා තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවල ෙම් රෙට් ති ෙබන නීතිරීතිවලට 
යටත්ව  මහා පරිමාණෙයන් පවත්වා ෙගන යන කාර්ගිල්ස්, කීල්ස් 
වෙග් ආයතනවලට ෙසොෙසේජස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විතරක් 
කුකුල්මස් ආනයන කරන්න අවසර ලබා දී තිෙබනවාය කියන 
එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවස්වල  කිරි විකුණා 
ගන්න බැහැ, ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා අමාරුෙව් වැටුණා, ඒ අයට 
අසාධාරණයක් වුණාය  කියලා  පුවත්පත්වලින් ෙලොකු පචාරයක් 
දීලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
කැමැතියි ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ තමයි රුපියල් 60ට තිබුණු 
කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 70 දක්වා වැඩි කෙළේ. ඒ වැඩි කිරීම 
ෙද්ශීය ෙගොවියා අමාරුෙව් දමන වැඩක්ද කියලා මම අහනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොවයි, ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙද්ශීය කිරිපිටි සඳහාත් සහනයක් දුන්නා. ෙමොකද,  විෙද්ශීය 
සමාගම්වලින් ෙගන එන කිරිපිටි වර්ග රුපියල් 325ට ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ  විකුණනවා. ඒ වාෙග්ම හයිලන්ඩ් ආයතනෙය් නිෂ්පාදනය 
කරන, රුපියල් 320ට තිබුණ  ගෑම් 400 කිරිපිටි පැකැට්ටුව ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් ශක්තිමත් කළ යුතු නිසා, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය 
පරිෙභෝජනය  දිරිමත් කරන්න ඕනෑ නිසා මිල අඩු කර -ඒ අනුව  
හයිලන්ඩ් ආයතනෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ගෑම් 400 කිරිපිටි 
පැකැට්ටුවක් අපි රුපියල් 295 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා.- ඒ අඩු 
කළ මුදල, භාණ්ඩාගාරෙයන් අදාළ සමාගම්වලට ෙගවන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් ෙතොණ්ඩමන් අමාත්යතුමා දන්නවා, 
ඒ කාලෙය් පටන් ගත් සමහර ව්යාපෘති තිබුණ බව.  දැන් ඒවා 
වැඩිදියුණු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි,  
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන කිරි ලීටරය රුපියල් 70 ගණෙන් මිල්ෙකෝ 
සමාගම හරහා   මිලදී ගැනීමට අපට පුළුවන් වන බව. ඒ අනුව 
රෙට් නිෂ්පාදනය වන කිරිවලින් ලීටර ෙදසීයක්  මිල්ෙකෝ සමාගම 
හරහා   දවසකට මිලදී ගැනීමට අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් අලුෙතන් පටන් ගන්නා දිගන 
ව්යාපෘතිය, අෙඹ්ෙවල ව්යාපෘතිය සහ ෙපොෙළොන්නරුව ව්යාපෘතිය 
වාෙග් ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම තුළින් තවත් කිරි ලීටර් ලක්ෂ 
4ක්, 5ක් අපට මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. මම දැක්කා 
කිරි ෙගනැල්ලා බවුසරෙයන්  spray කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා, ඒ අය නඟාසිටුවීම සඳහා අවශ්ය  සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය අපි ෙදනවා. හැබැයි, ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ සිංහ ෙවස් 
ෙපොරවාෙගන නරින්ෙග්  වැඩ කරනවා නම්, අපි ඒවාට ඉඩ ෙදන්න 
ලැහැස්ති නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නුවරඑළිය 
නගරෙය් බවුසරයකින් කිරි ඉසිනවා. මම අහනවා, ඒවා ෙද්ශීය කිරි 
ෙගොවියන්ෙගන් ලබා ගත්  කිරි ද කියලා? ෙමොකද, කිරි ෙගොවීන් 
ෙනොෙවයි ෙම්වා කරන්ෙන්.   

ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් එක්ෙකනක් ෙදන්ෙනක් ෙම් ලබාදුන් 
සහන කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. ඉතින් 
ඒවාට ඉඩ තියන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙමයයි. රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපට කරන්න පුළුවන් හැම 
සහෙයෝගයක්ම ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙබොෙහොම 
වගකීෙමන් කියනවා, එක කිරි බිංදුවක්වත් අහක දමන්ෙන් නැතිව 
මිල්ෙකෝ සමාගම හරහා ඒ සියලුම කිරිවලට ලීටරයට රුපියල් 70 
ගණෙන් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කිරි ෙගොවීන් නඟාසිටුවීම සඳහා කිරි 
ෙගොවිෙපොළවල් අලුත්වැඩියා කර ගැනීමට ෙවනම සහන ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා ලබන 
අවුරුද්ද තුළදී, සතුන් 20,000ක් විතර පිට රටින් ෙගන එන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙනකුත් ෙගොවිෙපොළවල් 
නඟාසිටුවන්නත් අපි සහනදායී වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරලා 
තිෙබනවා කියන එකත් මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පශු සම්පත් සංවර්ධන අංශය 
ගැනත් මට විනාඩියක් කථා කරන්න අවසර ලබා ෙදන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම, අපි ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට රජෙය් 
ෙගොවිෙපොළවල් 31න්, ෙගොවිෙපොළවල් 17ක්ම පාඩු ලබන 
තත්ත්වෙය් තිබුෙණ්. අද වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ 
පාඩු ලබමින් තිෙබන ෙගොවිෙපොළවල් 17, ෙගොවිෙපොළවල් 5කට 
සීමා කරන්න. එෙහමනම්, ඒ තුළින් ඉතිරි ෙගොවිෙපොළවල් 
සියල්ලම ලාභ ලබන තත්ත්වයට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
2016 වර්ෂය වන විට පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් 
තිෙබන සියලුම ෙගොවිෙපොළවල් ලාභදායී තත්ත්වයට ෙගන එන්න 
පුළුවන් කියන එක මම ෙබොෙහොම වගකීමකින් යුතුව කියනවා.  ඒ 
ෙගොවිෙපොළවල්වලට රජෙය් ආධාර නැතිව, නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරලා ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්ය කියන එක 
මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාර්ය අපට 
තනිවම -ෙපෞද්ගලිකවම- කරන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමියත්, ඒ අදාළ සභාපතිතුමන්ලා, ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාෙග්ම 
මහන්සිෙය්; කැපවීෙම් පතිඵලයක් හැටියටයි අපට ෙමය කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම, මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ලබා ෙදන දායකත්වය සහ සහෙයෝගය ඒ සියල්ල 
එකතු කර ෙගන ෙම් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට  ෙගන යන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවාය 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
அ த் , ெகளரவ ஆ கன் ெதாண்டமான் அவர்கள். 

உங்க க்கு 8 நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.   

[ .ப. 11.15] 
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் ன் 

வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் மைலயக மக்க க்கு நன்ைம 
கிைடக்குெமன நாம் நம் கின்ேறாம். கடந்த அரசாங்கத்தின் 
ேபா  ஆசிாிய உதவியாளர்கள் 3,000 ேபைர நியமிக்கத் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . அதிேல 800க்கும் ேமற்பட்ட 
நியமனங்கள் இன்ன ம் ெகா க்கப்படவில்ைல. அந்த 
நியமனங்கைளக் கூ ய சீக்கிரம் ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இந்த அரசாங்கம் பாடசாைலப் பிள்ைளக க்கு token 
ைறைமயின்ப  school uniform வழங்க நடவ க்ைக 

எ த்தி ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அந்தத் திட்டத்ைத 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், அதிேல சில 
குைறபா கள் இ க்கின்றன. உதாரணத் க்கு மைலயக 
மக்கைள எ த் க்ெகாண்டால், ரத் த் ேதாட்டங்களி 

ள்ளவர்கள் அந்த uniform வாங்குவதற்காக town க்கு 
வந் ேபாகின்ற ெசல  அந்த uniform இன் ெப மதிையவிட 
அதிகமாக இ க்கின்ற . ஆைகயால் இந்தச் ெசல கைளத் 
தவிர்த் க்ெகாள் ம்வைகயில் அதைன வழங்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இப்ெபா  கூட்  ஒப்பந்த ம் சம்பள உயர் ம் பற்றிச் 
சிலர் ஒவ்ெவா  க த்ைதச் ெசால்கின்றார்கள். ேதாட்ட 
மக்கைள - மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தளவில், அவர்கள  
சம்பள விடயத்தில் 1992இ ந்  கூட்  ஒப்பந்தம் 
நைட ைறயி ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தம் லமாகத்தான் சம்பள உயர்  வழங்கப்பட்  
வந்த . இந்த ைற இ  சற்  இ பறியானதற்குக் 
காரணங்கள் உண் . ஒன்  இன்ைறய ேதயிைல விைல. 
அேதேநரம் உற்பத்தி ம் ெகாஞ்சம் கம்மியாக இ க்கின்ற . 
அதனாேலேய இ  சில மாதங்கள் தள்ளிப்ேபான .  
இன்ைறக்கு மத்தியான ம் கூட்  ஒப்பந்தம் சம்பந்தமான 
கூட்டம் ெதாழில் அைமச்சர் ன்னிைலயில் நைடெபற 
வி க்கின்ற . ேநற்  பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் 
சந்தித் ப் ேபசிேனாம். அதனால் இன்ைறக்கு இ  சாிவ ம் 
என்கின்ற ஒ  நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  

ேம ம், மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தளவில், அவர்கள் 
பல பிரச்சிைனக க்கு மத்தியில் இ க்கின்றார்கள் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். காணிப் பிரச்சிைன, ெதாழில் 
பிரச்சிைனெயன்  அவர்க க்குப் பல பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. இவற்ைறத் தீர்த் ைவப்பதற்கு இந்த 
அரசாங்கம் என்ெனன்ன விடயங்கைள ன்ைவக்கப் 
ேபாகின்ற  என்  நாங்கள் எதிர்பார்த் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அேதேநரம் 'ெதாண்டமான் ஞாபகார்த்த மன்றம்' 
என்ற நிைலயத்திேல கடந்த எட்  மாதங்களாகச் சம்பளம் 
ெகா க்கப்படாம ந்த . ஆனால், இப்ேபா  ெகா க்கப் 
பட்  வ கின்ற . அந்த நிைலயத்ைத ைறப்ப  நடத் ம்ப  
அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். அேதேநரம் கடந்த 
அரசாங்க காலத்திேல மைலயகத்திேல ன்ென க்கப்பட்ட 
சில அபிவி த்தித் திட்டங்கள் - ேவைலத்திட்டங்கள் இப்ேபா  
நி த்தப்பட் க் கின்றன. சம்பந்தப்பட்டவர்க டன் ேபசி, 
அவற்ைற மீண் ம் ெதாடங்க ேவண் ம் என்  நாங்கள் 
அரசாங்கத்திடம் ேகட்கின்ேறாம் . 

2767 2768 

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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JEDB, SPC, Elkaduwa Plantation Ltd லம் 
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ய EPF, ETF மற் ம் 
gratuity ெகா ப்பன களில் கிட்டத்தட்ட 800 மில் யன் 

பாய் பாக்கி இ க்கின்ற . அைதக் ெகா ப்பதற்கு 
அரசாங்கம்  ன்வர ேவண் ம். ஏெனன்றால் அங்குள்ள 
மரங்கைள ெவட்  விற்  அந்தப் பணத்ைதக் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்  கடந்த அரசாங்கத்தில் Cabinet decision 
எ க்கப்பட்ட . அதைன உடேன நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

மைலயகத் க்கு ஒ  பல்கைலக்கழகம் ேதைவ என்  
ஏற்ெகனேவ நாங்கள் ெசால் யி ந்ேதாம். அதைன 
அைமப்பதற்குாிய நடவ க்ைகைய அரசாங்கம் எ க்க 
ேவண் ம். அேதேநரம் கடந்த அரசாங்கத்திேல 60 மில் யன் 

பாய் ெசலவில் ெகாட்டகைலயிேல wetland park என்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அந்த ேவைலத்திட்டம் 
ஜனவாி மாதம் 8ஆந் திகதி டன் அப்ப ேய நி த்தப் 
பட் க்கின்ற . அதைன மீண் ம் ஆரம்பிப்ப  பற்றி 
ெகளரவ அைமச்சர் பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க அவர்க டன் 
ேபசிேனாம். அதற்கு அவர் இணங்கிக்ெகாண்டார். அதற்காக 
அவ க்கு எங்க ைடய நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.  

அேதேநரம், மைலயகத்தி ள்ள காலநிைல பற்றி ம் அங்கு 
இப்ேபா  க ம் மைழ ெபய்வ ம்  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அவ்வாறான நிைலயில் எங்க ைடய மக்கள் கஷ்டத்தின் 
மத்தியில் மிக ம் சிரமத்ேதா தான் ேவைல ெசய்கிறார்கள். 
எனேவ, அவர்க ைடய ேவைல ேநரங்கைள கால 
சூழ்நிைலக்ேகற்றவா  மாற்றிக் ெகா க்க ேவண்  ெமன்   
கம்பனிகளிடம் நாங்கள் அரசாங்கத்தின் லமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம். ேம ம், கம்பனிக டன்  ேபச்சு 
வார்த்ைத நடத் கின்றேபா , உரமானியத்ைத ெவட் யதால் 
தான் சம்பள உயர்ைவ வழங்குவ  பிரச்சிைனயாக 
உள்ளெதன்  அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். உரமானியம் என்ப  
கம்பனிக ம் அரசாங்க ம் ேபசிக்ெகாள்ள ேவண் ய விடயம். 
அதைனத் ேதாட்டத் ெதாழிலாள ைடய சம்பள உயர்ேவா  
ெகாண் வந்  திணிக்கக்கூடா .   

இந்த அரசாங்கத்தின் நல்ல திட்டங்க க்கு நிச்சயமாக 
எங்க ைடய இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிர ன் 
ஆதர ண் . ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் என்ற வைகயில் 
நாங்க ம் இந்த நாட் ல் ேதசிய நீேராட்டத்தில் இைணந்  
வாழேவண் ம். சி பான்ைம என்  தள்ளிைவக்கா  
எங்கைள ம் இந்த ேதசிய நீேராட்டத்தில் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஏைனய மக்க க்கு என்ன கிைடக்கிறேதா, அ  
எங்கள் மக்க க்கும் கிைடக்கேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

[පූ.භා. 11.20] 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රජෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කර 

ඇති ෙම් අවස්ථාෙව් ජාතික ආර්ථිකයට වැදගත් දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන විෂය පථයන් 03ක් සහිත අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. 

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් පුද්ගල අනන්යතාව තහවුරු 
කිරීම පිළිබඳව කියා කිරීම අභ්යන්තර කටයුතු විෂය යටෙත් මාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් පධාන කාර්ය භාරයකි. ඒ යටතට ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අයත් ෙවනවා. 

වසරකදි සාමාන්යෙයන් ගමන් බලපත ලක්ෂ පහක් පමණ 
නිකුත් කරනවා. ෙම් වසෙර්දි අදාළ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට 
සමත්ව සිටින අතර විෙද්ශ ගමන් බලපත හාරලක්ෂ 
පණස්තුන්දහස් හැත්තෑහතක් ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කර තිෙබනවා. ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, රටට විශාල ආදායමක් 
උපයා ෙදන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ෙම් වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මස 30 
දින දක්වා පමණක් රුපියල් මිලියන හත්දහස් හත්සිය අනූඅටක 
ආදායමක් රජයට උපයා දී තිෙබනවා. විෙද්ශ ගමන් බලපත නිකුත් 
කිරීම සඳහා වන එක් දින ෙසේවාව ජනතාව අතර තවතවත් ජනපිය 
ෙවමින් පවතිනවා. 

දිවිත්ව පුරවැසිභාවය පිරිනැමීම ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තවත් වැදගත් කාර්ය භාරයක් වනවා. අෙප් 
රෙට් පුරවැසියන් ෙවනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම 
ෙහේතුෙවන් ෙමරට පුරවැසිභාවය අහිමි වූ අයට නැවත වතාවක් 
අෙප් රෙට් පුරවැසිභාවය ලබා දීම ෙම් මඟින් සිදු ෙවනවා. පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් 17 ෙවනිදා එවැනි 2,045ෙදනකුට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිරිනැමීමට අපට හැකි වුණා. ද්විත්ව 
පුරවැසිභාවය ලබා දීෙම් අය නැවත අෙප් මව්බිම හා සම්බන්ධ 
කිරීමට අෙප් යහ පාලන රජයට හැකි වුණා. ෙමොවුන්ෙග් දක්ෂතා, 
වෘත්තීය හැකියාවන් අෙප් රෙට් දියුණුවට ෙයොදා ගැනීමට ෙම් 
මඟින් අපට අවස්ථාවන් ලැෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් හා 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ආශීර්වාදය අනුව ෙමම ද්විත්ව 
පුරවැසිභාවය පදානය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ මෙග් අමාත්යාංශය හා 
ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිගටම කියාත්මක කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙනකුත් රටවලට 
ෙනොෙදෙවනි ආකාරයට පත්යන්ත පාලන කටයුතු ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරනවා. 2015 වර්ෂය තුළදි 
හරියටම කියනවා නම් ෙනොවැම්බර් 30 වන විට බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන්  ෙතොටුෙපොළ ඇතුළුව අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හා වරාය මඟින් පුද්ගලයන් පණස්අටලක්ෂ, හතළිස්දහස් හයසිය 
හැත්තෑඅට ෙදනකු  නිෂ්කාසනය කර තිෙබනවා. 

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පුද්ගලයින් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ඒ 
ෙවනුෙවන් බත්තරමුල්ෙල් අලුතින් ඉදි වූ පුද්ගල අනන්යතා 
ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ ස්ථාපිත කිරීමට අප විසින් කටයුතු සිදු 
කරමින් සිටිනවා. එවිට  එම ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදෙකන් ෙසේවය 
ලබන මහ ජනතාවට වඩාත් පහසුකම් සහිතව, සිය ෙසේවාවන් ලබා 
ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දි නිකුත් කිරීමට 
නියමිත විෙද්ශ ගමන් බලපතය මීට වඩා සුරක්ෂිත ගමන් බල 
පතයක්.  ඒ සඳහා එයට ෛජවමිතික දත්ත ඇතුළත් කර ලබා දීමට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවශ්ය පියවර ගනිමින් සිටිනවා. 
පත්යන්ත පාලනය සුරක්ෂිත කිරීම හා විධිමත් කිරීම සඳහා ගත 
යුතු සෑම පියවරක්ම අප විසින් ගනු ලබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය 
මානව හා ෙභෞතික සම්පත් සපයා දීමට කටයුතු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඇති තවත් වැදගත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වශෙයන් පුද්ගලයින් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්.  
ෙද්ශීය වශෙයන් පුද්ගල අනන්යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ෙමම 

2769 2770 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් වසරකදි ජාතික හැඳුනුම්පත් මිලියනයක් 
පමණ නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

ආරම්භෙය් සිට මිනිස් ශමය මත පදනම් වූ කමෙව්දයකින් 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම කළ නිසා ගැටලු මතු වූ අවස්ථා 
තිෙබනවා. එම ගැටලුවලට විසඳුමක් ෙලස ෛජවමිතික දත්ත, 
පවුෙල් ෙතොරතුරු ඇතුළත් මධ්යගත  විද ත් පුද්ගල දත්ත 
පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර එමඟින් විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීම සඳහා විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කිරීමට තීරණය කළා. පුද්ගල අනන්යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා 
පහසුෙවන් භාවිත කළ හැකි ෙමම හැඳුනුම්පත නවීන 
තාක්ෂණෙයන් යුතු වන අතර, ෛජවමිතික ලක්ෂණය ෙලස 
ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීමට සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලය තුළ විවිධ ෙහේතු නිසා විද ත් හැඳුනුම්පත් 
ව්යාපෘතිය පමාද වී තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව මාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කර ෙමම ව්යාපෘතිය පතිනිර්මාණය කර ඉතාම 
ෙකටි කාලයකදි විද ත් හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 
එෙලසම පතිනිර්මාණය කිරීම මඟින් බිලියන 14.5ක් වූ ව්යාපෘතිය 
වියදම බිලියන 8කට අඩු කිරීමට හැකි වීම ජයගහණ යක් ෙලස 
කියන්න පුළුවන්. 2014.02.28 දින සිට ස්වයංකීය පරිගණක 
කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ සිංහල හා ෙදමළ මාධ්ය ෙදෙකන්ම 
හැඳුනුම්පත මුදණය කර නිකුත් කිරීම ආරම්භ කර දැනට 
සාර්ථකව කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනතට 
අවශ්ය සංෙශෝධන සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
2015.10.14 දින ලබා දී ඇති අතර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට 
අදාළව ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කර ඇති අතර, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල 331හිම ෙදපාර්තෙම්න්තු ඒකක ස්ථාපිත කර, 
කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කර අනුයුක්ත කරලා තිෙබනවා. උතුරු 
හා නැ ෙඟනහිර පළාත් කාර්යාල ආරම්භ කර ෙදපාර්තෙම්න්තු 
කාර්යයන් විමධ්යගත කර තිෙබනවා. 

වයඹ සංවර්ධන විෂයය මාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් ඉතාම 
වැදගත් විෂයයක් ෙවනවා. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්ත්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය්ත් ශීඝ සංවර්ධනයක් ඇති 
කිරීෙමහිලා ෙමන්ම, පළාෙතහි ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්නවලට 
පිළියම් ෙසවීෙම්දීත් වයඹ සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙලොකු 
පිටුවහලක් වන බව මා දැඩිව විශ්වාස කරනවා. වයඹ සංවර්ධන 
විෂයය මා ෙවත පැවරීෙමන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගමැතිතුමා මා ෙකෙරහි තබන ලද විශ්වාසය මා අගය කරනවා. 
ෙමම සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කියා කිරීමට වයඹ ෙල්කම් 
කාර්යාලය හා ශී ලංකා වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය නුදුෙර්දීම 
ස්ථාපිත කිරීමට මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල 
නගරය ෙක්න්ද කරගනිමින් ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාෙද්ශීය 
කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමට මා බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වයඹ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
ෙම් වන විටත් අමාත්යාංශය විසින් විශාල පරිමාණෙය් ව්යාපෘති 
ගණනාවක් හඳුනාෙගන ඇති අතර, ඉන් ව්යාපෘති ෙයෝජනා 
කිහිපයක් දැනටමත් මුදල් අමාත්යාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. වයඹ තරුණයන්ට රැකියා අවස්ථා ඉලක්ක 
කරගනිමින්, සියලු පාර්ශ්වවල සහාය ඇතිව කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය තුළ ආෙයෝජන පවර්ධන කර්මාන්ත කලාපයක් 
ස්ථාපිත කිරීමට මෙග් අමාත්යාංශය කියා කරනවා. ඒ අනුව වයඹ 
පළාත සංවර්ධනෙය්දී සියලුම අමාත්යාංශවල සම්බන්ධීකරණයක් 
හා පතිපත්ති තීරණ ගැනීමට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබාෙදන ෙලසත් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මෙග් අමාත්යාංශයට අයත් තවත් වැදගත් විෂය ක්ෙෂේතයක් 
වන්ෙන් සංස්කෘතික විෂයය පිළිබඳ කටයුතු කිරීමයි. එහිදී 
සංස්කෘතික අමාත්යාංශයත්, සංස්කෘතික ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, 
ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙමම විෂයය පිළිබඳව 
කියා කරනවා. ජන වාර්ගික සමඟිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
සංස්කෘතිය හා කලාව ෙයොදා ගතහැකි යැයි මා විශ්වාස කරනවා.  

 ෙම් වනවිට දිවයින පුරා විසිරී ඇති සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 
178 මඟින් ෙද්ශෙය් සංස්කෘතික දායාදය මතු පරපුරට ලබාදීම 
සඳහා විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. එවැනි මධ්යස්ථාන 
35ක් අලුතින් ඉදිෙවමින් පවතිනවා. දිවයිෙන් සියලුම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 
පිහිටුවීම මාෙග් අමාත්යාංශෙය් අෙප්ක්ෂාවයි. විෙශේෂෙයන්ම 
රුපියල් මිලියන 1,583ක් වැය කර මාතර නාවිමන පෙද්ශෙය් 
ඉදිවන සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට අෙප් රජය කටයුතු 
කරනවා. ෙම් සියලු සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන මඟින් තවදුරටත් 
වඩාත් ෙහොඳ ෙසේවාවක් සැපයීමට හැකි වන ෙලස සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථාන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 2016 වසෙර්දි බිහි 
කිරීමට මාෙග් අමාත්යාංශය කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  
 
රාජ්ය  ෙසේවය තුළ කටයුතු කරනු ලබන සියලු රාජ්ය 

නිලධාරින් සංස්කෘතික සහ කලා නිර්මාණයන්ට ෙයොමු කළ යුතු 
බව මෙග් විශ්වාසයයි.  

ඒ සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් රාජ්ය 
ආයතනවල සංස්කෘතික නිර්මාණකරණය හා කලා භාවිතයට 
රාජ්ය නිලධාරින් උනන්දු කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් දියත් කිරීමට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

රෙට් අනාගත පරපුර සංස්කෘතිය හා කලා නිර්මාණ සමඟ 
කටයුතු කිරීමට හුරු කිරීම තුළින් අනාගතෙය් රටට ආදරය, 
ෙස ෙනහස, දයාව, කරුණාව හඳුනන පියමනාප හා සමාජ 
වගකීමක් සහිත පුරවැසියන් පිරිසක් බිහි කිරීමට දායක වීම සඳහා 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
සියලු වැඩසටහන් පාසල් සංස්කෘතික පර්ෂද හරහා ශී ලාංකීය ළමා 
පරපුෙර් ළමා මනස සුවපත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කිරීම දක්වා ව්යාප්ත කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
ෙක්න්ද කර ෙගන තිබූ කලා උත්සව උතුරු නැ ෙඟනහිරට හා ගම් 
මට්ටමට ෙගන යෑමට ලබන වර්ෂෙය් සිට කටයුතු සූදානම් 
කරනවා. 

2015 වසෙර්දී සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ජාතික කලාෙව් හා සංස්කෘතිෙය් ව්යාප්තිකරණය හා පුනරුදය 
ෙවනුෙවන් රාජ්ය සාහිත්ය උෙළල, රාජ්ය නාට්ය උෙළල, රාජ්ය 
ළමා චිත උෙළල, ආබාධිත කලාකරුවන්ෙග් ජාතික උෙළල වැනි 
ජාතික උත්සව අටක් පවත්වා අවසන් කර තිෙබනවා. එම 
උත්සවවලදී කලාකරුවන් විශාල පමාණයකට මුදලින් ත්යාග, 
සම්මාන සහ සහතික පත් පිරිනමා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පවීණ 
කලාකරුවන් සාහිත්ය රත්න සම්මානය වැනි ඉහළ ගණෙය් රාජ්ය 
සම්මානවලින් ඇගැයීමට ලක් කර තිෙබනවා. ජාතික සංහිඳියාව 
ඇති කිරීෙම් අරමුණින් ලබන වසෙර්දී කලාභූෂණ රාජ්ය සම්මාන 
උෙළල යාපනෙය්දී පැවැත්වීමට කටයුතු කරනවා. 

2771 2772 

[ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා] 
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කලාකරුවන් ඇගැයීම පමණක් ෙනොව ඉතා විශාල පහසුකම් 
පමාණයක් කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ලබා දීමට සංස්කෘතික 
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු සංවිධානය කරනු ලබනවා. 
අගහිඟ කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ආධාර ලබා දීම, 
කලාකරුවන්ෙග් රක්ෂණ කම පවත්වා ෙගන යාම, පාෙද්ශීය 
කලායතන සඳහා ආධාර, අනුගහ සහ උපකරණ ලබා දීම වැනි 
කලාකරුවන්ෙග් ශුභ සාධන ඉලක්ක කර ගත් වැඩසටහන් ඉතා 
විශාල පමාණයක් කියාත්මක කරනු ලබනවා. 

ගාමීය කලාකරුවන්ෙග් හා සංස්කෘතික කටයුතුවල ව්යාප්තිය 
හා පවර්ධනය ෙවනුෙවන් සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් සංස්කෘතික බලමණ්ඩල ව්යාපෘතිය පාෙද්ශීය මට්ටෙම් සිට 
ජාතික තලය දක්වා කියාත්මක කරනවා. සංස්කෘතික බලමණ්ඩල 
සඳහා ශී ලාංකීය සියලුම කලාකරුවන් සම්බන්ධ ෙවනවා. ආධාර 
අවශ්ය කලාකරුවන්ට ආධාර ලබා දීම, කලාකරු හැඳුනුම් පත් 
ලබා දීම, කලාභූෂණ සම්මාන ලබා දීම ආදි සුභ සාධන කටයුතු 
සඳහා කලාකරුවන් ෙයෝජනා කිරීම වැනි බිම් මට්ටෙම් 
කියාකාරකම් සඳහා සංස්කෘතික බලමණ්ඩල මැදිහත් වීම සිදු  
ෙවනවා. 

සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වැදගත් වන තවත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වන්ෙන් ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. 
ෙකොළඹ ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙගොඩනැඟිල්ල 1877දී ඉදි කරනු 
ලැබූවක්. එහි 1877 සිට ෙම් දක්වා කිසිදු පධාන සංරක්ෂණ 
කාර්යයක් සිදු කර තිබුෙණ් නැහැ.  ෙමහි පධාන ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
වහලය ඉතාම ඉක්මනින් පතිසංස්කරණය සිදු කළ යුතු තත්ත්වෙය් 
 තිබුණා. ඒ අනුව එහි සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළ අතර ෙමම 
වසෙර්දී ෙකෞතුකාගාරෙය් බිත්තිවල සංරක්ෂණ කටයුතු අවසන් 
කර තිෙබනවා. ලබන වසෙර්දී ෙකෞතුකාගාරෙය් වහලෙය් 
සංරක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර මහජන පදර්ශනය සඳහා විවෘත 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඓතිහාසික ඇහැෙල්ෙපොල වලව්ව පිහිටා ඇති රත්නපුර 
ජාතික ෙකෞතුකාගාරෙයහි  ෛජව විවිධත්ව උද්යානෙය් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු ෙමම වසෙර්දී අවසන් කරනු ලැබුවා. ෙමහි පාග් 
ඓතිහාසික යුගෙය් සබරගමුව පළාෙත් ජීවත්ව සිට වඳවී ගිය 
සත්ත්වයන් පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති කරන ආකාරයට එම සත්ව 
ආකෘති නිර්මාණය කිරීම සිදු කළා. දැනට එහි ස්ථාපනය කර ඇති 
ෙකෞතුකාගාරය වර්තමානයට උචිත පරිදි නවීකරණය කිරීම ලබන 
වසෙර්දී සිදු කරනු ලබනවා.  

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට මත්ෙතන්, මෙග් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් පළ කළ සියලුම 
ඇමතිවරුන්ටත්, ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මෙග් කෘතඥතාව පළ 
කිරීමට කැමැතියි. ෙමම විවාදෙය්දී ඔබතුමන්ලා ෙපන්වා දුන් 
කරුණු පිළිබඳව මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන බව පකාශ කිරීමට 
කැමැතියි. 

අවසාන වශෙයන්, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින්, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානින් ඇතුළු ඒ ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිලධාරින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය හා ජන මාධ්යෙව්දීන් කෘතෙව්දීව සිහිපත් 
කරමින් මෙග් පිළිතුරු කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 11.32] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙතෝරා ගත් 

අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාව නිෙයෝජනය කරපු සාමාජිකයකු 

හැටියට මා මුලින්ම ඒ කාරක සභාෙව් කාර්ය භාරය අගය කරන්න 
ඕනෑ. ගරු මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමා එහි සභාපතිත්වය දරමින් 
ඉතා විවෘත කියාවලියක් අනුගමනය කළා. එහි පතිඵලයක් හැටියට 
අමාත්යාංශ ගණනාවක් එකතු කරලා පැවැත්වූ සාකච්ඡාෙව් 
සටහනුත් පළමුවැනි වතාවට අපට සභාගත කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ කාරක සභාෙව්දී පකාශ කළ නිලධාරින්ෙග් 
අදහස්, අමාත්යවරුන්ෙග් අදහස්, පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් සියල්ලම ඒ 
සටහන් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි ඒ 
ෙවලාෙව්දී පකාශ කළා, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සහ මහ 
මැතිවරණ සමෙය්දී ෙබදන්න ෙගනැල්ලා දැනට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල ෙනොෙබදා ඉතුරු ෙවලා තිෙබන භාණ්ඩවල 
ලැයිස්තුවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අරමුදල්වලින් මහජනතාවට ෙබදා දීම 
සඳහා මිලදී ෙගන, ෙනොෙබදා ඇති භාණ්ඩ පිළිබඳව දිස්තික් 
මට්ටෙමන් විෙශේෂ වාර්තාවක් ඔවුන් අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
තවත් අමාත්යාංශ කිහිපයකින්ම එවැනි වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙහොඳ පවණතාවක්. මීට කලින් තිබුෙණ්, අඩු 
තරෙම් වාර්තාවක්වත් නැති තත්ත්වයක්. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
විවාදය තුළ අමාත්යාංශවල නිලධාරින්ෙග් කටයුතු පිළිබඳව යම් 
කිසි අගය කිරීමක් කරමින් මාෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ නිසායි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙම් අය වැය විවාදය ආරම්භ වන්න කලින් ෙම් රෙට් තිබුණු 
පශ්නවලින් පධාන පශ්නයක් තමයි ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ දුන් 
ගැටලු. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්, factory හිමියන් මුහුණ දුන් ගැටලු. 
ෙත් මිල ඉතා ශීඝ ෙලස පහළ බැහැලා, රට පුරා උද්ෙඝෝෂණ 
ගණනාවක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 
මාතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, කලුතර දිස්තික්කෙය් විශාල වශෙයන් 
උද්ෙඝෝෂණ තිබුණා. රෙට් ජන ගහනෙයන් සියයට 10ක්, ආසන්න 
වශෙයන් ලක්ෂ 20ක්, ඒ වාෙග්ම වකාකාරෙයන් තවත් ලක්ෂ 
40ක් ජනතාව ජීවත් වන කර්මාන්තය තමයි ෙත් කර්මාන්තය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ කාලෙය් අෙප් රෙට් තිබුණු 
පධාන අපනයන ආදායම් මාර්ග තුෙනන් එකක් තමයි ෙත් 
අපනයන ආදායම. ෙත්, රබර්, ෙපොල් කියන අපනයන ෙභෝග 
තුෙනන් පධාන අපනයන ෙභෝගය වුෙණ් ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙත්. 
පධාන අපනයන ආදායම වුෙණ් ෙත් අපනයනෙයන් ලැබුණු 
ආදායම. නමුත් මෑත කාලෙය්දී ෙත් වගාකරුවන් මුහුණ දුන් ගැටලු 
-බරපතළ පශ්න- ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ පශ්නවලට උත්තරයක් 
ෙදනවා ෙවනුවට ෙම් අය වැෙයන් කෙළේ, ෙත් කර්මාන්තය 
කබෙලන් ලිපට ඇද දමපු එකයි. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙමොකද, 
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ෙත් වගාකරුවන්ට ලබා දුන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම් අය වැෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබන 
නිසායි. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා, අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව්දී.  

 ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන සාකච්ඡා කළ ෙවලාෙව්දී නවින් 
දිසානායක විෂය භාර ඇමතිතුමා කියපු කාරණය මම ඒ සාක්ෂි 
සටහන්වලින් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි. එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් 
පථමෙයන් තිබුණු අමු ෙත් දලු කිෙලෝවකට ස්ථාවර මිලක් ලබා 
දීම අපට කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ." කියලා. එතෙකොට 
එෙහම නම් ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන්, රුපියල් අසූවක ස්ථාවර 
මිලක් ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
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ෙදන්නයි. නමුත් මම අහනවා, ඒ ෙයෝජනාවට දැන් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මම හිතන විධියට අද 
පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදය තමයි අය වැය තුන්වනවර කියවා සම්මත 
කරන්න කලින් තිෙබන අවසාන විවාදය; ෙම් විෂයයට අදාළව 
තිෙබන අවසාන විවාදය. ඒ නිසා මම විෂය භාර අමාත්යතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙත් වගාකරුවන්ට -කුඹුරු ෙගොවීන්ටත් ෙම් 
පශ්නය එෙහමම තිෙබනවා- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය නිශ්චිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්න කියලා. ඒක පධාන පශ්නයක්. එදා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
වුණා.  

එක පැත්තකින් තමුන්නාන්ෙසේලා පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ෙයෝජනා කරනවා, ලංකාව ෙත් මධ්යස්ථානයක් -tea hub එකක්- 
බවට පත් කරලා, පිට රටින් ෙත් ආනයනය කරලා, අෙප් රෙට් 
තිෙබන කළු ෙත් පවා ආනයනය කරලා, මිශ කිරීෙම් කියාවලියක් 
ආරම්භ කරන්න. ඇයි එෙහම කරන්ෙන් කියලා ඇහුවාට පස්ෙසේ 
දුන් උත්තරය තමයි, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන ෙත් පමාණය 
අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට මදියි කියන එක. ඇමතිතුමාෙග් 
උත්තරය වුෙණ්, දැන් අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙත් කිෙලෝ 
මිලියන 350ක් විතර, අපට ෙම් පමාණය ෙත් කිෙලෝ මිලියන 
550ක් විතර දක්වා වැඩි කර ගන්න ඕනෑ කියන එක. එෙහම නම් 
ඒ සඳහා ෙමොකක්ද, කරන්න ඕනෑ? ඒ සඳහා කළ යුතු පළමුවන 
කියා මාර්ගය ෙත් ආනයනය කිරීමද? ඒ සඳහා කරන්න තිෙබන 
එකම කියාමාර්ගය ෙත් ආනයනය කිරීමද? එෙහම නැත්නම්, අෙප් 
රෙට් ෙත් නිෂ්පාදනෙය් ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමද?  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඵලදායිතාව පැත්ෙතන් හිතනවා නම් කළ 
යුතුව තිෙබන්ෙන්, ෙත් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමයි. ෙත් නිෂ්පාදනෙය් 
ඵලදායිතා ව සම්බන්ධෙයන් බලන විට පළමුවන කාරණය තමයි 
ෙපොෙහොර. පමිතිය සහිත, කුණු ෙපොෙහොර අඩංගු නැති ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර ෙත් නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන්ට ලබා දීම. ඵලදායිතාව 
වැඩි කරන්න උපරිම උත්සාහ කරලා, එෙහත් බැරි නම් තමයි අපි 
විකල්ප ෙයෝජනාවලට යන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව විකල්ප 
ෙයෝජනාව මුලින්ම බදා ගන්න එක ෙනොෙවයි, කරන්න ඕනෑ. 
එතැනදීත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අත්යවශ්ය අංගයක් බවට පත් 
වනවා. පමිතිය සහිත ෙහොඳ ෙපොෙහොර, සහනාධාරයක් හැටියට ෙත් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කපලා, ෙත් ආනයනය කරන්න සූදානම් වීම. ෙත් 
ආනයනය කරන්න පටන්  ෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙත් ආනයනය කර එම ෙත් අෙප් ෙත්වලට මිශ 
කිරීමත් එක්ක අනිවාර්යෙයන් අෙප් ෙත් කර්මාන්තය බරපතළ 
අභිෙයෝගවලට ලක් ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට ඒ පතිපත්තිමය තීරණය ගන්න පුළුවන්කම ඇති. 
හැබැයි, ෙම් ඇත්ත කියන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳවත් 2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
එහිදී  අපි ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, ෙමය කළ යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියා. නමුත් ඒ පිළිබඳව අවසාන විගහයක්, 
විස්තරයක් තවම ඉදිරිපත් කර නැහැ.  

මම දන්නා තරමට  ලංකාෙව් ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියන්ෙග් 
සංගමය ගරු අගමැතිතුමා මුණ ගැසුණා; සභානායකතුමාත් මුණ 
ගැසුණා. නමුත් තවම උත්තරයක් ලැබී නැහැ. ඒ නිසා ෙම් තීරණය 
ගත යුත්ෙත්, ෙත් කර්මාන්තයට අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීෙමන් පමණයි කියා මා විෙශේෂෙයන් අවධාරණය 
කරනවා. ෙලොව පුරා ෙත් අපනයනය කරන අය 550ක් විතර ඉන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ 550 උපරිමය ෙලස ගණනය කෙළොත්, එයින් 

ලංකාෙව් ෙත් අපනයන ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ෙන්, 50ක් විතර 
පමාණයක්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා අරගන්ෙන් ඒ අයෙග් 
පැත්තද, එෙහම නැත්නම් ෙත් කර්මාන්තය නිසා ජීවත් ෙවන 
ලක්ෂ 40ක් විතර ෙවන අයෙග් පැත්තද කියා මම අහන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් ෙත් දළු නිෂ්පාදනෙය්දී පධාන වශෙයන්ම කළ යුත්ෙත්, 
ඵලදායීතාව වැඩි කිරීමයි. නැවත වගාවට සහනාධාර ලබා දීම 
තුළින් හා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම තුළින් ෙත් 
නිෂ්පාදනෙය් ඵලදායීතාව වර්ධනය කළ යුතුයි කියා අපි ඉතා 
පැහැදිලි ෙලස කියන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ කර තිෙබන්ෙන් ෙත් කිෙලෝ මිලියන 50ක් රට 
යවන්න නම්, ඒ ෙත් කිෙලෝ මිලියන 50 ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන්. අපිට ෙවළඳ ෙපොළ තුළ එෙහම ෙදයක් කරන්න 
බැහැ කියා ෙලොකු මිථ්යාවකින් අෙප් අය පසු ෙවනවා. නමුත් 
ඇත්ත ෙදය ඒක ෙනොෙවයි. අදටත් ෙලෝකෙය් ෙත් නිෂ්පාදනය 
කරන ෙවනත්  රටවල්  ලංකාෙව් ෙත්වල තිෙබන පමිතිය නිසා, 
රසය නිසා ලංකාෙව් ෙත් යම් පමාණයක් අරෙගන ඔවුන්ෙග් 
ෙත්වලට මිශ කරලා ෙවළඳ ෙපොළට එවනවා. ඒක තමයි, ඇත්ත 
තත්ත්වය.  

දැන් ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල් අෙප් ෙත් අරෙගන ඒවා 
ඔවුන්ෙග් ෙත්වලට මිශ කරද්දී, අෙප් ෙහොඳ ෙත්  ටිෙක් පමිතිය අඩු 
කර ගැනීම සඳහා අපි පිට රටින් ෙත් අරෙගන අෙප් ෙත්වලට මිශ 
කරන්න හදනවා. ෙම් විහිළුව   ෙමොකක්ද කියා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

ඊළඟට, තවත් පධාන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, රාජ්ය 
ෙකොටස් තිෙබන ෙත් වැවිලි සමාගම්වලට වසර ෙදකක බදු නිදහස් 
කාලයක් ලබාෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිබීම.   ෙත් 
වැවිලි සමාගම්වලින් කරන්ෙන්ත් ෙත් දළු ලබා ගන්නා එකයි. ෙත් 
දළු මිලදී ගැනීම ඇතුළු ඒ කර්මාන්තෙය් තමයි, ඒ අය 
ෙයෙදන්ෙන්. ඒ අයට වසර ෙදකක බදු නිදහස් කාලයක් ලබා 
දුන්නාට, අනිකුත් ෙත් කර්මාන්ත ශාලාවල අයට ඒ සහනය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට සමාන තරගයක් එතැන නැහැ. 
එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙත් වැවිලි සමාගම්වලට බදු නිදහස් 
කාලයක් ලැෙබනවා. නමුත් ෙත් factoryවලට,  ෙත් කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන බහුතර පිරිසකට ඒ සහන කාලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් අය වැය ෙයෝජනා අනුව ආදායම් බදු 
සීමාව සියයට දහෙය් සිට සියයට පහෙළොව දක්වා වැඩි කරනවා. 
ඒක ෙත් factoryවල අයට අදාළ ෙවනවා. එතෙකොට  ෙත් වැවිලි 
සමාගම්වලට බදු නිදහස් කාලයක්  දීලා, ෙත් factoryවලට සහ ෙත් 
factory හිමියන්ට අදාළ වන විධියට කලින් තිබුණාට වඩා සියයට 
පනහකින් ආදායම් බදු සීමාව වැඩි කරනවා. එෙහම කළාට පසුව 
ෙවන්ෙන්  ෙමොකක්ද? එක පිරිසකට බදු සහනයක් ලැෙබනවා. 
තවත් පිරිසකට බදු වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින විශාල පිරිසකට බලපාන පශ්නයක් බවට ෙමය පත් 
ෙවනවා. ඇත්තටම ඍජු බලපෑමක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් කාරණාව පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා. ෙමය බලපාන්ෙන් ෙත් නිෂ්පාදන 
අංශයට විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධියට එළවළු නිෂ්පාදනය කරන 
අය ඉන්නවා. මල් වවන අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග් ෙගොඩක් අංශ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අඩු තරෙම් ඒවාටත් ෙමම මැදිහත්වීම කිරී ෙම් 
ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව සියයට .25 
සිට .5ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙමයත් අවසානෙය්දී ඍජුව 
ෙත් කර්මාන්තයට බලපානවා. ෙමන්න ෙම් ගාස්තු වැඩි වීම 
ෙබොෙහෝ කර්මාන්ත ශාලා අපහසුතාවට පත් වන පශ්නයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

2775 2776 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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ඊළඟට, ෙත්වල මිල පහත වැටීෙම් පශ්නයට තමුන්නාන්ෙසේලා 
 ෙම් අය වැය ෙයෝජනා තුළින් උත්තරයක් ෙසොයා නැහැ. ඒ නිසා 
මම ඒ කාරණාවත් ෙමතැනදී අවධාරණය  කරන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත් කර්මාන්තය අද මුහුණ ෙදන අර්බුදෙය් 
බරපතළකම නිසායි. අපි 2016 වර්ෂෙය් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බැලූ කාරණා අනුව ෙයෝජනා කිහිපයක් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව "ෙත් හා රබර් සඳහා උසස් හා ස්ථාවර මිලක් 
ලබා දීමට ෙනොපමාව පියවර ගත යුතු යයි ද,  ෙත්, රබර් හා ෙපොල් 
කුඩා වතු සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දිය යුතු යයි ද, වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙලොව පචලිතව ඇති 'ශී ලංකා ෙත්' නාමය රැක 
ගැනීම සඳහා අවශ්ය සෑම පියවරක්ම ගත යුතු යයි ද , 'ෙත් ශක්ති 
අරමුදල' කුඩා වතු හිමියන්ෙග් ලාභ පෙයෝජනය ෙවනුෙවන් 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතු යයි ද" යනුෙවන් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් එම විෙශේෂ කාරක සභා වාර්තාෙව් දක්වා තිෙබනවා.           
''ශී ලංකා ෙත්'' නාමය නැති ෙවන එක මිසක්  ශී ලංකා ෙත් නාමය 
ආරක්ෂා කිරීමට ෙම්ෙකන්   කිසිම  සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
ඒ නිසා ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන ෙම් ෙයෝජනා පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. මා ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරලා ෙත් කර්මාන්තයට අදාළ ෙකොටස 
අවසන් කරනවා. ඒ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරද්දී ෙත් ශක්ති 
අරමුද  ෙල් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව අපි කිව්වා. ඒ පතිලාභීන්ට 
මුදල් ෙගවීම පිළිබඳව, ඒ  මුදල්  ෙයදවීම පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙම්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වා.  ඒ කරුණු ෙම් සාක්ෂි 
සටහන්වල තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

 ඒ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාම නිෙයෝග කරනවා, 
ෙදසැම්බර් 17 වන දාට ෙපර ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න කියලා. කාර්යසාධන වාර්තාෙව්ත් ඒ ෙතොරතුරු තිබුෙණ් 
නැහැ. නිලධාරින්ට කියන්න  ඕනෑ, ඒ වාර්තාව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවා නැති බව. ෙත් ශක්ති අරමුදල පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා නැහැ. මම කලින් කිව්වා, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු  අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා කියලා, ඉදිරිපත් කරන්න කියපු ඒ වාර්තා  
ඔවුන් නිසි පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීලා තිබීම ගැන. වනජීවී 
අමාත්යාංශෙය් වාර්තාවත් ලබා දීලා තිෙබනවා.  නමුත් ෙත් ශක්ති 
අරමුදල භාර නිලධාරි මහත්වරු  අඩුතරමින් ඒ  වාර්තාව  ලබා 
ෙදන්න බැරි ඇයි කියන එක පිළිබඳවවත් දැනුම් දීමක් කරලා 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ කාරණයත් මා  
අවධාරණය කරනවා.   

ඊළඟට, ෙම් අය වැෙයන් කියනවා ෙපොල් ආනයනය කරනවා 
කියලා. අපි  ඒ කාරක සභාෙව්දී ඇහුවා ෙම් තීරණය ගත්ෙත් කවුද 
කියලා.  ඒ වාෙග් තීරණයක් අය වැයට එන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා අපි ඇහුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගෙහන් ෙපොල් 
වැෙටනවා වාෙග් ෙපොල් ආනයනය කරන්න ෙයෝජනාවක් අය 
වැයට ෙගෙනන්න ෙහේතුවක් නැහැෙන්. අහම්ෙබන් කලටි  
වැෙටන්නා වාෙග් ෙපොල් ආනයනය කරන්න කියලා ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කවුද එෙහම ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්? අන්තිෙම්දී බලනෙකොට එෙහම ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාපු ෙකෙනක් නැහැ.  

මම ඒ පශ්නය මතු කළාට පස්ෙසේ, ෙමම විෂය භාර අමාත්ය 
ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමාෙග් කථාව මම එතුමාෙග් 
වාක්යවලින්ම උපුටා දක්වන්නම්. "එයට අපි දැඩි ෙලස විරුද්ධයි." 
එෙහම තමයි එතුමා කිව්ෙව්. ඒ අදහස තමයි  අමාත්යාංශය නිල 
වශෙයන් පකාශ කරලා තිෙබන්ෙන්ත්. ෙපොල් ආනයනය කරන 
එකට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය දැඩි ෙලස විරුද්ධයි. ඒ  
කාරක සභාෙවන් තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, ''ෙපොල් 

ආනයනය කිරීම සඳහා කිසිදු ආකාරයකින් ඉඩ පස්ථාවක් ලබා  
ෙනොදිය යුතුය'' කියලා. දැන් මම ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ෙපොල් 
ආනයනය  කිරීම පිළිබඳව තිෙබන ෙයෝජනාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා. දැන් ඒ ගැන ආණ්ඩුව කියන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන මීට 
කලිනුත් සාකච්ඡා කළා.   

ලංකාෙව් තිෙබන quarantine නීතිය අනුව ෙපොල් ෙගන්වන්න 
බැහැ. ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන් -අගමැතිතුමා උෙද් කිව්වා 
වාෙග්- අපි නීති ෙවනස් කරලා ෙගෙනනවා කියලා. ෙම්                
තිෙබන නීතියට අනුව ෙපොල් ෙගෙනන්න බැහැ. එෙහනම්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට මුලින්  ෙගෙනන්න  ඕනෑ, quarantine නීතිය   
ෙවනස් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්. අපි පාකිස්තානෙයන් ෙපොල්  නැවක් 
ෙගනැල්ලා මුහුදට හැලුවා මතකද? ඒ නිසා ෙපොල් ආනයනය 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියන 
එක දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ඒ කාරක 
සභාෙව් ස්ථාවරය ඒ වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා  
තිෙබනවා.  

විෂය භාර ඇමතිතුමාත් දැඩිව ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධවයි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ  කාරක සභාවත් ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධයි. ඒ නිසා අය 
වැය ෙයෝජනාවක් හැටියට තිෙබන ෙපොල් ආනයනය කිරීෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා තවදුරටත්  ඉන්නවාද නැද්ද කියලා 
අපට කියන්න. ෙම් කාරණය නැවතත් ෙම් රෙට් වාද විවාදවලට 
ලක්වන පශ්නයක් බවට පත් වන  නිසායි අපි එෙහම අහන්ෙන්.   

අද ෙපොල් කර්මාන්තය බරපතළ අභිෙයෝගයකට ලක්ෙවලා 
තිෙබන එකක්. මම ඒ ගැන එකින් එක සංඛ්යාෙල්ඛන, වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය  
කර්මාන්තය කර  ෙගන යන්ෙන් ඉතා අමාරුෙවන්. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙකොළ ෙරෝගය නිසා දකුණු පළාෙත් වැලිගම පැත්ෙත් 
ෙපොල් ගස් ටික සම්පුර්ණෙයන් කපලා අයින් කළා.  අද ෙපොල් 
කර්මාන්ෙය් නැවත වගාවක් සිද්ධෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් කැබැලි 
කිරීෙම් පශ්නයත් තිෙබනවා. මයිටාවන්ෙග් පශ්නය තිෙබනවා. 
ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කිරීෙම් පශ්නය තිෙබනවා. එෙහම පශ්න තිෙබන 
නිසා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගන්න 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා හරියට කියන්න ඕනෑ.   

ඊළඟට, අපි සාකච්ඡා කළ කාරණා අතර ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය  
සභාපතිතුමනි. මම කලිනුත් ඉදිරිපත් කළා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල තිෙබන ගැටලුව. දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය්ත්, ෙම් 
වර්තමානෙය්ත් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් තිෙබන පශ්නයක් ගැනයි 
මම ෙම් කියන්න යන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා හම්බ 
ෙවන්න අපි ගිහිල්ලා කථා බහ කරන ෙකොට, හුඟක් අයට තිෙබන 
පශ්නයක් තමයි තවම ඔවුන්ට ස්වාධීනව තීන්දු තීරණ ගන්න 
පුළුවන් මට්ටමක නැති වීම. ඔවුන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ගරු 
මන්තීතුමා ෙම් ෙද්ශපාලන නායකත්වය හරියට ෙවනස් ෙවලා 
නැහැ. ෙවනස් වුණු ෙද්ශපාලන නායකත්වය  සථ්ාවර ෙවනකල් 
අපි බලාෙගන ඉන්නවා.'' කියන එක තමයි ඔවුන් කියන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය. ''ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
කවුද කියලා පාෙද්ශීය මට්ටමින් අපට තවම පැහැදිලි නැහැ. 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන්ෙන් නැහැ.  
ඒ අය පත් කරලා නැහැ. ඒ පශ්නය තමයි මාස 14ක් තිස්ෙසේ 
තිබුෙණ්" කියලා ඔවුන් අපට කියනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙපොඩි 
ෙදයක් ගැන තීරණ ගන්නත් තවම ඒ අය ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය ස්ථාවර ෙවනකල්. ඒ වචන තමයි මම අහලා 
තිෙබන්ෙන්. මම වැඩි පුරම අහපු වචන තමයි ඒ. ''ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය තවම අපට උත්තරයක් දීලා නැහැ. ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය අපට තවම නිසි මඟ ෙපන්වීමක් කරලා නැහැ.'' 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔන්න ඔෙහොම එකක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා මම ඉතා පැහැදිලිව 
රජෙය් නිලධාරින්ට කාරණයක් කියනවා. ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය අවුරුදු හෙයන් හයට මාරු ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය කළවම් ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය එහාට ෙමහාට පනින්නත් පුළුවන්. හැබැයි රජෙය් 
නිලධාරින් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා, ආයතන 
සංගහයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට මූල්ය ෙරගුලාසි තිෙබනවා. රජෙය් 
නිලධාරින් හැටියට වැඩ කිරීෙම් ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවා. ඒ 
ස්වාධීනත්වය තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන නායකත්වයට උඩින්. ඒ 
මිස, ෙද්ශපාලන නායකත්වයට යටින් ෙනොෙවයි. ඒක ෙත්රුම් 
ගන්න.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඇති වුණු 
ෙවනස හරියට පැහැදිලි කර ගත්ෙතොත්, ඒ ෙද්ශපාලන 
නායකත්වයට වඩා රාජ්ය නිලධාරින්ට තිෙබන ස්වාධීනත්වයත් 
එක්ක වැඩ කිරීෙම් කලාව පටන් ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙම් පරිවර්තනවල -පජාතන්තීයකරණ ෙවනස්කම්වල- සැබෑ 
පතිඵලයක් ඇත්තටම ලබා ගන්න බැහැ. මම ඔවුන්ට කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන නායකත්වයට අභිෙයෝග කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. 
අඩු තරමින් තමන්ට තිෙබන බලතල යටෙත්, තමන්ට තිෙබන 
හැකියාව යටෙත්, තමන්ට තිෙබන ස්වාධීනත්වය යටෙත්, ආයතන 
සංගහෙයන්, මූල්ය ෙරගුලාසිවලින් තමන්ට ලබා දී තිෙබන බලය 
යටෙත්, ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ලබා දීලා තිෙබන ස්වාධීනත්වය යටෙත් 
කටයුතු කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. එෙහම කටයුතු ෙනොකෙළොත් 
අපට ෙම් ගමන යන්න බැහැ. ඒ නිසා  ඒ කාරණය මම 
විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. 

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව්දීත් ෙම් කාරණය සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමාත් සහභාගි වුණා. ඒ කථා කරපු කාරණා කිහිපයක් 
නැවත අවධාරණයට ලක් කරන්න ඕනෑ. එකක් තමයි ගාම 
නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් පශ්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැනට 14,000ක් ගාම 
නිලධාරිවරුන් විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ 14,000 ෙමොන තරම් 
අමාරුකම් මැද්ෙද්ද ඉන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගාම රාජ්ය සංකල්පය හඳුන්වා ෙදන්න යනවා. 
ගාම රාජ්ය සංකල්පය හඳුන්වා දීෙම්දී හැම ගාම ෙසේවා වසමකටම 
ලක්ෂ 15ක් ෙවන් කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. සාකච්ඡා 
කරද්දී ඇමතිතුමාත් පිළිගත්තා, තවම ගාම නිලධාරිවරුන් 
960ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම - 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana ) 
ලබන අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස ෙදෙක්දී අපි ඒ ගාම 

නිලධාරින් පත් කරන වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. දැනට 
නවසිය ගණනක් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙදසැම්බර් ෙවන ෙකොට 
විශාම යන අයත් එක්ක ඒ පුරප්පාඩු සංඛ්යාව එක්දහස් ගණනක් 
විතර ෙවයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ගාම නිලධාරිවරෙයකුට 

ෙකොට්ඨාසෙය් ෙනොෙයකුත් රාජකාරි පැවරිලා තිෙබනවා. ගාම 
නිලධාරි මහත්වරුන් කියන්ෙන් පැය 24ම රාජකාරිය කරන අය. 

නමුත් ඔවුන්ට තමන්ෙග් වසෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න ගමන් 
වියදම් හැටියට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 350යි. ඒ වාෙග්ම ගාමීය 
වශෙයන් කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
රුපියල් 750යි. නගරෙය් නම් හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් 1,000යි. 
බලන්න, රුපියල් 1,000කින් ඒ අයට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්? 
රුපියල් 750කින් ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්? ඒ මුදල කිසිෙසේත්ම 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා ලක්ෂ 15ක් ගමට ෙවන් කරන ෙමොෙහොතක ඒ 
ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් මීට වඩා පතිපාදනයක් ෙවන් වන්න 
ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් ගමන් වියදම්වලට මීට වඩා පතිපාදනයක් ෙවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යන්න මීට වඩා 
පතිපාදනයක් ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
ගාම නිලධාරි කාර්යාල 14,000න් 6,982ක් තවම පවත්වාෙගන 
යන්ෙන් කුලියට. ඒ අයට ස්ථීර කාර්යාලයක් නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඔබතුමා පිළිගන්න, ඔවුන් "ගාම නිලධාරි" කියන 
ෙබෝඩ් එක දා ගන්ෙන්ත් ඔවුන්ෙග් වියදමින්. "මම ගාම 
නිලධාරිවරයා, මම ගෙම් ඉන්න පධාන ෙසේවකයා, නිලධාරියා" 
කියලා ෙබෝඩ් එක දා ගන්න යන්ෙන්ත් ඔවුන්ෙග් මුදල්. ඉතින් 
ෙම්ක ෙමොන තරම් අසාධාරණද? ගාම නිලධාරිවරුන්ෙග් එම 
පශ්න, ගමන් වියදම් පශ්නය, දීමනා පශන්ය විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතු පශ්න හැටියට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල පුද්ගලයින්ෙග් 
දත්ත පරිගණකගත කරන්න හඳුන්වා දුන් වැඩසටහනක් 
තිෙබනවා, e-Citizen කියලා. එම වැඩසටහන නරක එකක් 
ෙනොෙවයි. වැඩසටහන ෙහොඳ එකක්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහා 
මුදල් පතිපාදන ෙවන් ෙනොකිරීමයි. e-Citizen නම්, අඩු තරමින් 
පළමුෙවනි e-Citizen ෙවන්න ඕනෑ, ගාම නිලධාරිතුමායි. ගාම 
නිලධාරිතුමාට පරිගණකයක් නැතිව ගාම නිලධාරිතුමා 
ෙකොෙහොමද e-Citizen ෙවන්ෙන්? එතෙකොට ඒ වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
දැනට අපි ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිෙබනවා. ගාම 

නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 14,000ක තිෙබන එම වැඩසටහනට අපි 
ෙවනම අරමුදලකින් මුදල් ගන්න සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. 
එම සාකච්ඡා අවසන් වුණු වහාම අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  තවම මාස කිහිපයයි ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා. ඉතිරි කටයුතු ටික අපි  ආරම්භ 
කරනවා. ෙමොකද,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිෙබන පශ්න ෙන්. 
අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ තිෙබන පශ්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය ඔබතුමාට පිටුපසින් සිටින්ෙන් e-

Citizen භාර හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
එතුමාත් ඒ වැෙඩ්ට ලෑස්ති ෙවලායි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාට එතුමාෙග් සහෙයෝගයත් ගන්න පුළුවන්. ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන්  තවම හුඟක් 

2779 2780 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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ෙද්වල් සාකච්ඡා මට්ටෙම් පැවතීමයි. දැනට ෙම් අය වැෙය්දි 
ඔබතුමන්ලාට ඒක උත්තරයක් ෙවයි. නමුත්, මම කියන්ෙන් ෙම්ක 
පාෙයෝගිකව කරන්න යම් පටන්ගැන්මක් අවශ්ය බවයි. හැම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙදනවා කියලා 
ඔබතුමන්ලා "ගාම රාජ්ය" කියලා ෙලොකු සංකල්පයක් ෙගනාවා 
ෙන්. ඒ ෙද් කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් ඒක කථාවට විතරක් 
සීමා ෙවනවා. ෙම් වාෙග් සංකල්ප තිෙබනවා. e-Citizen 
කියන්ෙන්ත් සංකල්පයක්. හැබැයි, ගාම නිලධාරිට පරිගණකයක් 
නැහැ. පරිගණකයක් නැති වුණාම ඒ සංකල්පෙයන් වැඩක් නැති 
වනවා. e-Citizen නම්, ඒකට ඒ මූලික ෙද්වල් ටික අවශ්ය වනවා.  

පුරප්පාඩු ෙවලා තිෙබන තනතුරු සඳහා ගාම නිලධාරිවරුන් 
බඳවා ගන්න ලබන මාස ෙදෙක්දි කටයුතු කරනවා කියලා ඔබතුමා 
කලින් කථා කරද්දී කිව්වා. හැබැයි, ෙමන්න ෙමෙහම පශ්නයක් 
තිෙබනවා. II ෙශේණියට බඳවා ෙගන, විභාගයකට, සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකට ලක් ෙනොකරපු II ෙශේණිෙය්ම අවුරුදු 15ක් සිටින 
ගාම නිලධාරිවරුන් සිටිනවා.  II  ෙශේණිෙය්ම තමයි ඔවුන් දිගටම 
සිටින්ෙන්. I ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු තිෙබද්දිත්, ෙමවැනි නිලධාරින් 
4,000ක් පමණ බරපතළ අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
අවුරුදු 15 සීමාව අඩු තරමින් ඔබතුමා අවුරුදු 10ටවත් අඩු කරලා 
ඒ ෙගොල්ලන්ට I ෙශේණියට යන්න තත්ත්වයක් හදා දිය යුතුයි 
කියලා ෙයෝජනාවක් අපට තිෙබනවා. 

ඊළඟට, 2006 ෙසේවා ව්යවස්ථාව නිසා ගාම නිලධාරින්  “එන් 
2”  වැටුප් කාණ්ඩයට දමා තිෙබනවා. ඇත්තටම පැය 24ක 
ෙසේවයක් කරන ඒ අය පැය 8 වැටුප් කාණ්ඩයකට එන එක;  පැය 
8ක ෙසේවා මුරයකට එන එක තුළ අසාධාරණයක් තිෙබනවා. 
පාෙයෝගික පශ්න ඇති. ගම්වල සිටින ගාම නිලධාරිවරුන් 
ගත්ෙතොත්, ඔවුන් පැය 24ම වැඩ කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අය  
වගාවන් කරනවා; ෙවනත් කටයුතු කරනවා. ඒක ෙවනම 
තත්ත්වයක්. නමුත් ඇත්තටම ෙම් අය මීට කලින් ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක නිලධාරි මට්ටෙම් සිටි අයයි. ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට 
සමාන්තර ෙශේණියක සිටි ගාම නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය තමයි ෙම් 
පහත දමා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා ගාම නිලධාරින්ෙග් ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, අඩු තරමින් ඔවුන්ව ආර් එස් 2 වැටුප් තලෙය්වත් 
තබන්න කියලා. ඔබතුමා ෙම් කරුණ ගැනත් අවධානයට ලක් 
කරලා; විෙශේෂෙයන් ෙමන්න ෙම් ෙසේවා ව්යවස්ථාව 
සමාෙලෝචනයට ලක් කරලා,  ෙම්ෙකන් ගාම නිලධාරින්ට වූ 
අසාධාරණය ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ෙයෝජනාව 
අෙප් පැත්ෙතන් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගාම රාජ්ය සංකල්පය ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්කත් අපි කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලුවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ෙමෙහම සලකා 
බලන්න ෙහේතුව, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කියනවා,  “අපට 
දැන් රුපියල් ලක්ෂ 15ක් තිෙබනවා” කියලා.  ගාම රාජ්යයට 
ෙනොෙවයි දැන් ෙම්ක ලැෙබන්ෙන්. දැන් යූඑන්පී රාජ්යයට 
ලැෙබනවා වාෙග් තමයි කථාව තිෙබන්ෙන්. ගාම රාජ්යයට 
ලැෙබනවා නම් අපි කැමැතියි. හැබැයි, ෙම්ක යූඑන්පී රාජ්යයට 
ලැෙබන්න ගිෙයොත් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණ 
ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමා එදා අපි කාරක සභාෙව්දී  දීර්ඝ වශෙයන් 

සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් මම සඳහන් කරපු කරුණු පිළිබඳව 
සටහන්  තිෙබනවා. ඒ සටහන් කරලා තිෙබන කරුණු අනුව තමයි 
ගාම රාජ්ය හැෙදන්ෙන්. අපි තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්ත් ඒ විධියටයි. 
එතෙකොට ඒ ගාම රාජ්යෙය් තිෙබන දක්ෂතාව අනුව කණ්ඩායෙම් 
අදාළ සංවර්ධනය එතැන සිද්ධ ෙවයි. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි.  එතැන අවශ්යතාව  තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.   ගෙම් 

සංවිධාන තිෙබනවා;  ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන තිෙබනවා. ගම 
මුලික වුණු ගාම නිලධාරින් වාෙග්ම ගෙම් පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ 
ඉන්නවා. ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් ගෙම් ඉන්නවා. ගෙම් 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් ඉන්නවා. ඒ අයටත් ෙම් සඳහා සහභාගි 
ෙවන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. මම කියන්ෙන් ඒ 
අයෙග් අදහස් පැත්තකට දමලා කටයුතු කරන්න කියලා 
ෙනොෙවයි. ගෙම් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා ඉන්නවා, ෙමොන 
පක්ෂෙය් වුණත් ඔවුනුත් ගෙම් නායකෙයෝ. ගම මූලික වුණු 
නායකෙයෝ ගෙම් ඉන්නවා. ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
ඔවුන්ෙග් අදහස් සහ ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ අදහස් හා ෙයෝජනා 
ෙම් සඳහා එකතු කරන කමයක් අවශ්ය ෙවනවා. ගෙම් ගාම 
නිලධාරිතුමාව යට කරන ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ෙම් තුළ 
කියාත්මක වුෙණොත්,  ඔබතුමන්ලාෙග් රුපියල් ලක්ෂ 15 වතුෙර් 
යනවා. 

ඊළඟට අපට අහන්නට තිෙබන්ෙන්, අර ලක්ෂ 15ට වුණු ෙද් 
ෙමොකක්ද කියලායි.  පසු ගිය කාලෙය් බඩු ෙබදපු ලැයිස්තුවට 
වුණා වාෙග්. එක ගමකට එක වැඩක් කළ කට්ටිය වාෙග්.  එක 
ගමට එක වැඩක් කියලා, ගෙම් මුදල් නාස්ති වුණු ඉතිහාසය වාෙග් 
කථාවක් තමයි ඊළඟට අපට අහන්නට ෙවන්ෙන්. ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ඒ කාරණයත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ගන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙමන්න ෙම් ගැටලු පමාණය තමයි  මට 
තිබුෙණ්.  

විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමාට 
මතක් කළ යුතු එක කාරණයක් තිෙබනවා. පාසල්වලට 
අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් පසු ගිය කාලෙය් 
කියාත්මක වුණා. ඔබතුමා ෙසොයලා බලන්න, ඒක SchoolNet 
කියලා තමයි කියාත්මක වුෙණ්. 2006 අවුරුද්ෙද් සිට පාසල් 
1,700ක් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 2,400ක් පමණ ෙගවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ පරිගණකවල අන්තර්ජාල පහසුකම් 
කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් මට්ටෙම් ධාරිතාවක් ලබාදීලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වැඩසටහන අසාර්ථක මට්ටමින් යම් කාලයක් 
ගත වුණා. ෙම්ක මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 170ක් පමණ වියදම් 
වුණු ව්යාපෘතියක්. තමුන්නාන්ෙසේලා අදාළ නිලධාරින්ෙගන් කුමක් 
ෙහෝ සහෙයෝගයක් ලබාෙගන ෙම් වියදම රුපියල් ලක්ෂ 25 විතර 
දක්වා අඩු කළා. එෙහම අඩු කරලා ෙම් ව්යාපෘතිය පාසල් 60ක 
පමණ නියමු ව්යාපෘතියක් විධියට කියාත්මක කරන්නට පටන් 
ගත්තා, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා.  

දැන් ගැටලුව තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අධිෙව්ගී අන්තර්ජාල 
වැඩසටහන කියලා වැඩසටහනක් හැටියට තිබුණු ෙම් ව්යාපෘතිය 
නවත්වන්නට තීරණයක් අරන් තිෙබනවාද කියන එකයි. ගරු 
හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 
ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒ තුළින් නාස්තියක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, එම වැඩසටහන කියාත්මක වීෙම් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම්,  ඒ  තිෙබන දූෂණය, නාස්තිය පැත්තකින් තියලා,  
එම වැඩසටහන ගැන යළි සලකා බලා පාසල්වල අන්තර්ජාල 
පහසුකම් දියුණු කරන්නට ඕනෑ තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා අපි 
හිතනවා. ෙමොකද, අෙප් ෙලෝකෙය් ඊළඟ පරම්පරාව, අනාගත 
පරම්පරාව නවීකරණය  ෙවන්ෙන් තාක්ෂණයත් සමඟයි.  ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන් අන්තර්ජාල පහසුකම් අනාගත පරම්පරාවට ලබාදීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්න නම් ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණු 
නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව පැත්තකින් තියලා, ෙම් ෙහොරකම 
පැත්තකින් තියලා ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්නට ඕනෑ කියන කාරණය අවධාරණය කරනවා. ගරු හරින් 
පනාන්දු ඇමතිතුමනි, එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙගන් මම දැන ගන්නට 
කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණා කිහිපය  
තමයි විෙශේෂෙයන්ම මා මතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

මම නැවත වතාවක් ඉල්ලා සිටිනවා,  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් ෙත් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පතිපත්තිමය තීරණය ගැන යළි සලකා බලන්න කියලා. ඒ 
කාරණයත් මා  අවධාරණය කරනවා. ෙත් කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවන්නට අවශ්ය නම්  සියලුම ෙත් වගා කටයුතු සඳහා සියයට 
6ක පමණ ෙපොලියක් යටෙත්,  අවුරුදු 15ක කාල සීමාවක් සඳහා 
කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ලිහිල් ඇප මත ෙම් අයට ණය 
පහසුකම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ණය පහසුකම් ලබා දීලා ඒ අය 
දියුණු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් වැවිලි සමාගම්වලට 
දීලා තිෙබන බදු සහන නිදහස අෙනකුත් කුඩා ෙත් වතු 
සමාගම්වලටත්, ෆැක්ටරි හිමියන්ටත්, වතු කර්මාන්තෙය් අෙනක් 
අයටත්, ෙත් මණ්ඩලෙය් ලියා පදිංචි අෙනක් අයටත් ලබා ෙදන්න 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීම 
අත හැරිෙයොත්,  ඒෙකන් ෙත් කර්මාන්තය බරපතළ අර්බුදයකට 
ලක් ෙවනවා. 

ෙපොල් ආනයනය කිරීම පිළිබඳව  ෙම් අය වැෙය් සඳහන් 
ෙයෝජනාව විෙශේෂ කාරක සභාව පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා; 
විෂය භාර ඇමතිවරයාත් පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ 
පතිපත්තිමය තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කරන්න 
කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටතට වැෙටන ගාම 
නිලධාරින් සම්බන්ධ ගැටලු ටික විසඳන්නට තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට 
ෙපර තව ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි.  අපි එකතු ෙවලා ඇති 
කර ගත් ෙම් අය වැය විෙශේෂ කාරක සභාෙව් කටයුතු   විධිමත් 
කිරීම සඳහා තවත් අමාත්යාංශ ෙම් කාරක සභාවට ඇතුළත් කරන 
ෙලස ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
ඇමතිතුමා ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරන ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කළ අදහස අනුව ෙම් කාරක 
සභාෙව් කටයුතු මාධ්යයට විවෘත කරන්න කියන ඉල්ලීම ගැනත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

ෙමොකද ෙහේතුව, දැන් ෙම් සභාෙව් කරන සාකච්ඡාව අපි 
මාධ්යයට ෙගනියනවා නම්,  මීට වඩා පතිඵලදායක සාකච්ඡාවක් 
ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාව තුළ සිද්ධ ෙවද්දී, ෙතෝරා ගත් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ  සාකච්ඡාව මීට වඩා පතිඵල 
දායකෙවන්න නම්, ඒකත් ජනමාධ්යවල වාර්තා කිරීෙම් නිදහස 
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, එහි කිසිම ගැටලුවක් නැත්ෙත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ කාරක සභාෙව් සියලු සාක්ෂි සටහන්, 
අපි කථා කරන ෙද් වචෙනන් වචෙන් හැන්සාඩ් වාර්තා ව ෙමන් 
වාර්තාවක් ෙලස සකස් ෙකොට දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරලා තිෙබන නිසායි. දැන් ෙමය විවෘත ෙල්ඛනයක්.  ෙම්ක 
විවෘත ෙල්ඛනයක් ෙවනවා නම්, ඇයි එෙහම නම් ඒ කාරක සභාව 
මාධ්යවලට විවෘත කරන්න බැරි කියන පශ්නය තිෙබනවා. 
ෙමොකද, එතැනදී මීටත් වඩා තව පතිඵලදායක ෙවයි; මීටත් වඩා 

මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය වැඩි ෙවයි; මීටත් වඩා 
නිලධාරින්ෙග් වගකීම වැඩි ෙවයි; මීටත් වඩා විවෘත වශෙයන් යම් 
පතිඵලයක් අය වැය විවාදය සිද්ධ ෙවන අතරතුරම, අය වැය 
විවාදය කාලය තුළදීම මහජනතාවට  ලබා ගන්න අවස්ථාවක් 
ඒෙකන් හැෙදනවාය කියන එක තමයි මෙග්  අවධාරණය කිරීම. 
ෙබොෙහොම  ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. C.B. Rathnayake. You 

have eight minutes. 
 

 
[අ.භා. 12.04] 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  විපක්ෂෙය් කාල ෙව්ලාව 

කළමනාකරණය කිරීෙම්දී "ෙමගා ටයිම්'' තව ෙකෙනකුටත්, "බඩී 
ටයිම්'' අපිටත් ලබා දීම පිළිබඳවත් මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විනාඩි අටක  වාෙග් කාලයක් තුළ ෙම්  කාර්ය කරන්න 

ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග්  මිත - என் ைடய 
பைழய கூட்டாளி- ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී 
කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.  

වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී මෙග් මිත 
ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් මිත කඳුරට 
නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන  අමාත්ය ගරු 
පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමාත් මෙග් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරමින් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ තිෙබනවා. අපි බහු වාර්ගික 
දිස්තික්කයක ජීවත් ෙවන මිනිස්සු. ඒ බහු වාර්ගික දිස්තික්කෙය් 
මිතත්වෙය් දෑත් දිගු කරෙගන අපි ෙම් යන ගමෙන්දී ඒ පෙද්ශෙය් 
සිටින ජනතාවට පහසුකම් සැපයීම, ඔවුන්ට අවශ්ය යටිතල 
පහසුකම් සැපයීම අපි සියලු  ෙදනාෙග්ම වගකීමක්  ෙවනවා. 
පතිපත්ති මත අෙප් මතගැටුම් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි මිතයන් 
හැටියට කටයුතු කිරීෙම්දී සාමූහිකව ඒ කටයුත්ත කරන්න අපි 
සුදානම් ෙවනවා.  

වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ගැන  කතා කරන ෙකොට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය, ෙම් රෙට් අවශ්ය තැනට ෙග්න්න විශාල දායකත්වයක් 
සපයනවා. ෙම් රෙට්  මුලික අඩිතාලම හැටියට ෙත්, ෙපොල්, රබර් 
ආර්ථිකයක් ගැන අපි  ඉතිහාසෙය් කතා කරලා තිෙබනවා. එයින් 
ෙත් ආර්ථිකෙය් මහා පරිමාණ ෙත් වතු පමාණයක් නුවරඑළිය 
දිස්තික්කයට අයත් වන ෙකොට, කුඩා ෙත් වතු අෙනකුත් 
දිස්තික්කවල සංවර්ධනය වුණා. ෙම් ෙත් ආර්ථිකෙයන් සියයට 
70ක් කුඩා ෙත් වතුවලින් එනෙකොට, සියයට තිහක් තමයි විශාල 
ෙත් වතුවලින් ෙම් රටට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඒ 
ආෙයෝජනයත් එක්ක අපි ෙසස් බද්දක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙසස් බද්ද තමයි සියයට එෙක් ඉඳලා,  සියයට තුන දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙසස් බද්දත් එක්ක වතුකරෙය් ෙගොඩ 
නැ ෙඟන, වතුකරෙය් යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා දීෙම්දී ඒ අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
සුදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ සුදානමත් එක්ක අදාළ සමාගම් ඒ 
සඳහා දායකත්වය ලබා ෙනොදී, ඒ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය 
මැදිහත් ෙවනෙකොට, ෙත් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ෙගන අපට 
ඉදිරියට යා යුතු ෙවනවා. ඒ යාෙම්දී අවශ්ය පසුබිම සකස් කරන්න, 
අවශ්ය කාරණය කරන්න අඩිතාලම දාලා අපි සුදානම් ෙවන ෙකොට 
නැවතත් ෙත් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න උත්සාහ ගන්න  ෙකොට, 
දැන් පිට රටින් ෙත් ආනයනය කරන්න අවස්ථාව සලසලා 

2783 2784 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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තිෙබනවා. "Ceylon Tea" කියන නාමය අද රජය සතු ෙනොවුණත්, 
ඒ නාමය අද මකා දමන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා කියන එක 
තමයි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙත් ෙකොළ 
ආනයනය කරමින් ඒ සඳහා කටයුතු කරලා, නැවත අපනයනය 
කරන්න සුදානම් කරන වැඩ පිළිෙවළකට යනවා නම්, අද අපිට 
ෙමොකක් ගැනද කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්? ඒ ගැන මැදිහත් 
ෙවන්න, ඒ ගැන කථා කරන්න, ඒ ගැන සුදානම් ෙවන්න කියලා 
මම මෙග් මිත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඒ සඳහා සටහන් කර 
ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් සඳහා ලබා ෙදන 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
පකාශ කළා. ඒ වාෙග් දැනීමක්, හැඟීමක් අපිටත් තිෙබනවා. 
ෙත්වලට, ෙපොල්වලට, රබර්වලට, වාෙග්ම එළවලුවලටත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු  සූදානම් 
විය යුතු ෙවනවා.  

ෙත් මඟින් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන කුඩා 
ෙත්වතු හිමියා අද අඩිෙයන් අඩිය බිමට වැටිලා යළි ෙගොඩ 
නැෙඟන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ෙත් ශක්ති 
ව්යාපාරය ෙකොටස්කරුවන් හැටියට දායකත්වය ලබා දී තිෙබනවා. 
ඒ ෙකොටස්කරුවන්ෙග් දායකත්වය මඟින් කර්මාන්තශාලා ඉදි 
ෙවලා තිෙබනවා. කර්මාන්තශාලාවලට දායක වූ ඒ 
ෙකොටස්කරුවන්ෙග් මුදල් දැන් ලැෙබනවාද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
සූදානම් වන්න කියා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

වැවිලි ක්ෙෂේතය තුළ ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. එම 
ක ්ෙෂේතෙය් නියැෙලන්නන්ට වතු යටිතල පහසුකම් සපයන්න එදා 
අපි සකස් කරපු වැඩසටහන් තිෙබනවා. "පජා ශක්ති", "පජා 
නැණැස", "පජා සුවෙසේවා" යනු ඒවායි. වැවිලිකරුවන්ෙග් 
ආර්ථික, සමාජයීය දියුණුව සඳහාත්, අභිවෘද්ධිය සඳහාත්, අනාගත 
පරපුර ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරන්න අපි සූදානම් වුණා. එවකට 
වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට මා ගත්තා වූ 
තීන්දුවක් අනුව ගුරු පත්වීම් 3,164ක් ලබා දීලා ඒ දරුවන්ෙග් 
නැණැස පැදීෙම් කටයුත්ත කළා. ඒ නිසාම අද ඒ කම්කරුවන්ෙග් 
දරුවන් ෛවද්ය පීඨයට, ඉංජිෙන්රු පීඨයට, තාක්ෂණ පීඨයට 
ඇවිත් තිෙබනවා. මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ඒ 
කාලෙය් වතු ක්ෙෂේතෙය් දරුවන් අතරින්, ඉෙගනෙගන ඉස්සරහට 
ඇවිත් අමාත්යාංශයක ෙල්කම්වරයකු ෙහෝ දිසාපතිවරයකු ෙලස 
පත්වීම් ලැබුවා නම්, ඒ අෙත් ඇඟිලි ගණනටයි කියා. නමුත් අද ඊට 
එහා ගිහින් ෛවද්යවරුන් හැටියට පත්වීම් ලබන්න, ඉංජිෙන්රුවන් 
හැටියට පත්වීම් ලබන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කරගන්න පුළුවන් 
අවකාශය සැලසී තිෙබනවා.  

එදා වතු කම්කරුවන්ෙග් පෙද්ශවල පාරවල අපට යන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා මෙඩ් එරි එරී තමයි ඒ පාරවල 
ගිෙය්. පාරවලට ෙකොන්කීට් දැමීෙම් සංකල්පය යටෙත් වතු 
ක්ෙෂේතෙය් මාර්ග සකස් කරන්න අවශ්ය පසු බිම හදන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. වර්තමාන අමාත්යතුමා වන පලනි දිගම්බරම් 
මැතිතුමා එදා මා සමඟ එකතු ෙවලා ඒ ෙද්වල් කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. විදුලිය ලබා දීෙම්දීත් වතු ක්ෙෂේතෙය් සෑම තැනකටම 
විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත 
ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ, 
ෙවනත් ෙමොකවත් ෙනොව, කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ෙග් අභිවෘද්ධිය 
සඳහා කටයුතු කරන්න, ෙත් ශක්ති ව්යාපාරය පටන්ගත් උදවිය 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය කටයුතු කරන්න, ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට 
යන මංමාවත් ටික පිළිසකරගැනීම සඳහා අවශ්ය පසු බිම සකස ්
කරන්න කියන ඉල්ලීමයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සුළු අපනයන ෙබෝග වන 
එනසාල්, කරාබු නැටි, කුරුඳු පමණක් ෙනොව අලුත් පෙභ්ද හා 
සම්බන්ධ ව්යාපාර -වැනිලා ව්යාපාරය වාෙග් ඒවා- හඳුනාගන්න 
අවශ්යයි. ෙමකී  දව්ය මිලදී ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන ආරම්භ කරන්න. 
තත්ත්වානුකූල විධියට සුළු අපනයන ෙබෝග දියුණු කරන්න. 
මාතෙල් බහුල වශෙයන් සුළු අපනයන ෙබෝග වගාව ෙකෙරනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කය වන නිසා 
ඔබතුමාට එය දැෙනනවා; හැෙඟනවා. ඔබතුමාෙග් ඡන්දදායකයන් 
තමයි එමඟින් විශාල ආදායමක් ලබන්ෙන්. අද සංචාරක 
ව්යාපාරයටත් ඒක  සම්බන්ධ කරෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒවා 
සංචාරකයන්ට ෙපන්වන්න අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද කරුංකාත් පිට රටින් 
ෙගෙනන තැනට ඇවිල්ලා. කරුංකාවලට තිබුණු tax එකත් අයින් 
කරලා කරුංකා ෙගන්වන්න අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. අපි 
බුලත් ටික පිට රට යවන ෙකොට, පුවක් ටික ආනයනය කරන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. වැවිලි ක්ෙෂේතය ඒ තැනින් මඟ 
හරවාෙගන දියුණු තැනකට ෙගන එන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් 
කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවත -මෙග් සෙහෝදර 
ගරු ඇමතිතුමා ෙවත- මම ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ, වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳවයි. අනාදිමත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ අපි ෙම් පිළිබඳව නිතර නිතර කථා කරනවා; ඒ 
ෙකෙර් නිතර නිතර අවධානය ෙයොමු කරනවා. සමාගම් පාඩු 
ලබනවා, පාඩු ලබන නිසා වැඩි වැටුපක් ෙදන්න බැහැ කියා 
කියනවා. ෙසස් බද්ද පනවනවා නම් ඒ ෙසස් බද්දත් එක්ක 
භාණ්ඩාගාරෙය්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ''බඩී'' ෙවලාවක් ලබාගත් 

හින්දාද ෙකොෙහේෙදෝ මෙග් කාලය අඩු කරන්න යනවා. මා ඒ ගැන 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම හිතනවා, ගරු එස්.එම්. 
චන්දෙසේන මන්තීතුමාෙග් කාලයත් මට ෙද්වි කියා, එතුමා කථා 
කරන්න එන්ෙන් නැහැ කියා දන්වා තිෙබන නිසා. මට ඒ කාලය 
ෙදන්න පුළුවන් ෙව්විද, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පුළුවන්, පුළුවන්. එතුමා එන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
කාලය නැහැ ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමාෙග් කාලය? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
பார்த்திட்  ெசால் ங்கேளன். நாம இரண்  ேப ம் 

தைலவர். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Eight minutes තිෙබනවා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
තවත් කාලය තිෙබනවාද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Eight minutes තිෙබනවා. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ඒ ෙවලාව ෙදනවාද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Are you going to take the time allotted to the Hon. S. 

M. Chandrasena? 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
Yes. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Okay. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
Thank you, Sir.  
මම විෙශේෂෙයන් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප පිළිබඳව 

ෙයෝජනාවක් කරනවා. ඒකට ෙසස් බද්දත් එකතු කරලා, ඒ ෙසස් 
බද්දත් එක්ක රජෙයන් -භාණ්ඩාගාරෙයන්- මුදලකුත් එකතු 
කරෙගන ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන්න. ඔවුන් හිමිදිරි 
පාන්දර ගිහිල්ලා ෙත් දළු ෙනළනවා. අවසානෙය් වැස්ස එන 
ෙවලාෙව්ත් වැඩ කරමින් ඒ අය මහා කටුක ජීවිතයක් ගත 
කරනවා. ඒ අය ලැයිම් කාමරයට සීමා වුණු තත්ත්වය ඉවත් කරලා 
ඒ තැන් ගම්මාන බවට පරිවර්තනය කරන්න අද දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාට අවස්ථාව සැලසී තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවලට අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් සපයන ෙකොට ඒ සඳහා තාක්ෂණය සම්බන්ධ 
කරන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා 
තාක්ෂණය පිළිබඳව දන්න නිසා සහ ඔහු බදුල්ල දිස්තික්කෙය් වතු 
කම්කරු ජනතාවත් එක්ක ඉන්න නිසා ඔවුන්ටත් ඒ අවස්ථාව 
සලසාගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරයි කියා මා හිතනවා. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අනාගත නායකයා. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

වතු ක්ෙෂේතෙය් ගාම නිලධාරි වසම් ගත්තාම, ඒ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල වපසරිය ඉතා විශාලයි. ගාම නිලධාරි වසෙම් වපසරිය 
වැඩි වුණාම ගාම නිලධාරින්ට ඒ ෙසේවාව කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අද සමෘද්ධිය, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් දීමනා ෙදන ෙකොට 
ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව සැලසිලා නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ටත් ඒ 
අවස්ථාව සලසා ෙදන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් එළවලු වගා කරන ජනතාවටත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම අෙප් වග 
කීමක් හා යුතුකමක් ෙවනවා. බත සපයන වැව් බැඳි රාජ්යයට ඒ 
කාර්ය කරන්ෙන්ත් නැත්නම්, බතට එළවලු සපයන අයටත් ඒ 
අවස්ථාව ෙනොලැෙබනවා නම් ඒ ෙගොවීන් ඊෙය් අමුඩය ගැහුවා 
වෙග් ෙනොෙවයි, ඒ සුපිරි අමුඩ ෙගොවිෙයෝ වෙග් ෙනොෙවයි සැබෑ 
ෙගොවිෙයෝ ඒවා ලබා ගැනීමට අවශ්ය පසු බිම සකස් කරගත යුතු 
ෙවනවා.  

අපි  කිරි ෙගොවි ගම්මාන නිර්මාණය කළා. විෙශේෂෙයන්ම මම 
ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න ෙකොට අපි රසකාරක ෙයදූ පානයන් 
ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව හැම ෙරෝහලකටම, ඒ වාෙග්ම හැම බස් 
නැවතුම් ෙපොළවලම ඉතාම අඩු මුදලට කිරි කප් එකක් ගන්න 
පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දුන්නා. නගරය පුරා එවැනි ස්ථාන 
තුන්සීය ගණනක් සකස් කර දී තිෙබනවා. අද ඒ ෙද්ශීය කිරි 
කර්මාන්ත ඉස්සරහට ෙගනියන්න ඇමතිතුමා උත්සාහයක 
ෙයෙදනවා කියන එක මට දැෙනනවා. නමුත් ඒක තව ශක්තිමත් 
කරගත යුතු ෙවනවා. එය ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අවශ්ය පසු බිම සකස් කරන්න ඕනෑ.  

පශු සම්පත් ක්ෙෂේතෙය් ෙගොවි ෙපොළවල් පාඩු ලබන ආයතන 
බවට පරිවර්තනය වුණා; ඒවා සුදු අලිෙයක් බවට නිර්මාණය 
වුණා. නමුත් අපට ඒවා එක්තරා මට්ටමකට ෙග්න්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. පාඩු ලබන මධ්යස්ථාන ටික පාඩු ෙනොලබන තත්ත්වයට 
ෙග්න්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අවස්ථාව සලසා දීම නිසාම 
අපට එතැනින් ඉස්සරහට යන්නත් අවකාශය සලසා ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙගොවීන් කිරි හරෙකකුෙගන් 
ගන්නා වූ නිෂ්පාදනවලින් රුපියල් මිලියනක වෙග් ආදායමක් 
ලබනවා. මිලියනක වෙග් ආදායමක් ලැබුවත් ඒ කිරි හරකා; කිරි 
වැස්සී කිරි වැරුවාට පස්ෙසේ සමහර ෙවලාවට,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
හිටපු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ. පසු 

ගිය කාලෙය් 750ක් වැස්සිෙයෝ හිටියා.  ඔබතුමාෙගන් එය භාර 
ගත්තාට පස්ෙසේ හිටපු ඇමතිතුමා ඒක නැති කරලා ගියා. ඒ ගැන 
තමයි මම මතක් කරන්ෙන්. 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපට අදාළ නැහැ, ඒක. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ ඒ කිරි වරපු සත්තු ටික 

අවසානෙය්  'කල් කරපු සත්තු' හැටියට සලකා ගව ඝාතනයට, 
ෙඝෝ ඝාතකාගාරයට යවන්න තමයි සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක වහාම නතර කරගන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කරගන්න ඕනෑ. 
මම පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාරගත් ෙවලාෙව් ඒ මහලු 
සත්වයින් අරෙගන ගිහිල්ලා මහලු මඩමක් වාෙග් තැනක් වන 
ෙපොෙළොන්තලාව ෙගොවිපළට දාන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිබුණා. එම ෙගොවිපෙළන් ගත්තා වූ ෙපොෙහොරවලින් හදන 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර ටික ෙපොල් කර්මාන්තය සඳහා  ෙයොමු 
කරලා විෙශේෂ ලාභයක් ලබාගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් 
වෙග් ෙද්ශීය කර්මාන්තය ෙගොඩනඟන්න, ෙද්ශීය කර්මාන්තෙය් 
නිර්මාණකරුවා රැකගන්න ෙම් ආර්ථිකය තුළ කමයක් 
ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. එවැනි තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසායි අපි ෙමයට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්.  අපි ෙම් ෙද්ශීය 
කර්මාන්තය හා ෙද්ශීය ෙගොවියා රැකෙගන ෙද්ශීය ආෙයෝජකයා 
රැකෙගන ඉස්සරහට යා යුතු ෙවන්ෙන්. ඒ ෙද්ශීය ආෙයෝජකයා 
රැකගන්ෙන් නැතුව අපි ආනයනය කරන්න සූදානම් ෙවනවා නම්, 
එෙසේ ආනයනය කරන නිසා ඔවුන්ට සහන ෙදන්න බැරි ෙවනවා 
නම් අපට අෙප් ආර්ථිකය ෙගනයන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මට මතකයි, එක්තරා පුවත් පතක සඳහන් කරලා තිබුණා, ''වී මිල 
එක්තරා ස්ථාවරයකට සලසා දුන්නත්, වී මිල ඉහළට දැම්ෙමොත් 
සහල් මිල වැඩි ෙවනවා. අපට සහල් පිට රටින් ෙගෙනන්න 
පුළුවන්'' කියලා.  මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට 
පැහැදිලිවම  අෙප් වගකීමක් තිෙබනවා.   

උදාහරණයකට ජපානය ගනිමු.  ජපානය  එක වාෙන් 
කැබැල්ලක්වත් නැතිව, අද වාෙන් කර්මාන්තෙයන් ෙලෝකෙය් 
ජයගහණය කරන තැනට ෙගනැල්ලා, ෙලෝකෙය්ම පමුඛ ෙපෙළේ 
වාෙන් නිෂ්පාදකවරයා බවට පරිවර්තනය ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණා වාෙග්ම, ඔවුන්ෙග් ෙද්ශීය ආර්ථික 
තත්ත්වය නිවැරදිව කළමනාකරණය කර ෙගන ගියා. තමන්ට 
අවශ්ය ෙද්වල් ඔවුන්ට නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ නිසා, ''යළි පුබුදමු ශී ලංකා'' කියනවාට වඩා, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශීය කර්මාන්තය රැක ෙගන ඉදිරියට යන්න අවශ්ය කටයුතු කළ 
යුතු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
அந்த 8 நிமிடங்க ம் ந்ததா? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

ந் விட்ட .  

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
கூட்டாளிதாேன! இன் ம் 2 நிமிடம் தாங்ேகா!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் தரலாம்.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 

නැතිනම්, සමහර ෙව්ලාවට "ෙමගා ටයිම්'' අර ෙගන, අනවශ්ය 
විධියට අභූත ෙචෝදනා එල්ල කරනවා, ''අරවා කළා, ෙම්වා කළා'' 
කියලා. එෙහම කියන්න සූදානම් ෙවන උදවියට  පැහැදිලිව පකාශ 
කරන්න ඕනෑ, වතු ගැන කථා කරන්නවත්, ෙත් කර්මාන්තශාලා 
ගැන කථා කරන්නවත් ඔවුන්ට බැහැ කියලා. ඔවුන් තමයි 
factoriesවලට ගිනි තිබ්ෙබ්; ඔවුන් තමයි ෙම් රෙට් බස්වලට ගිනි 
තිබ්ෙබ්. ඔවුන් එදා වතු කම්කරුවන්ට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
නිවාසවලට ගිනි තියලා වතු කම්කරුවන්ෙග් අවශ්යතාවලින් 
ෙමොනවාද ඉටු කෙළේ කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. දැන් 
බබාලා වාෙග් කටයුතු කරනවා. ෙම්වා තමයි megadeal. ෙම්වා 
ෙමම අය වැෙය් deals. ඒ පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට, ෙම් පැත්ෙතන් 
ඒ පැත්තට කටයුතු කරන්න සූදානම් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් දෑත්වල කුණු නැහැ; අපි ෙල් තවරා ෙගන නැහැ. අපි 
ෙම් රෙට් මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අෙප් වගකීම 
හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න සූදානම් ෙවලා සිටිනවා. ඒ වගකීම 
ඉෂ්ට කරන විට ෙනොෙයක් ආකාරෙය් ෙචෝදනා, අපවාද එල්ල 
කරන්න පුළුවන්. සත්යෙය් යථාර්ථය කථා කරන විට එයට එෙරහි 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් රට ෙගොඩ නැඟුවා නම්, රටට ශක්තිය දුන්නා 
නම්,  රටට ජීවය දුන්නා නම්,  රටට නිදහස දුන්නා නම්,  එෙසේ 
කළත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ගත්තාවූ ඒ කියා මාර්ගය අද 
දැඩි ෙලස විෙව්චනය කරන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි 
නිදහෙසේ ඉන්නවා; නිදහෙසේ  හසුරුවනවා; නිදහෙසේ කථා කරනවා. 
ෙමවැනි අවස්ථා සැලසිලා තිෙබන නිසා දැඩි ෙලස විෙව්චනය 
කළත් අපි සැෙලන්ෙන් නැහැ. එවැනි අභිෙයෝග ආවත්  
සැෙලන්ෙන් නැති නිසා ඉදිරියටත් එෙලස කටයුතු කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා . ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාව සලසා දීම 
පිළිබඳව ස්තුති වන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්, විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කළ 
අමාත්යාංශ අටක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට  එක ෙයෝජනාවක් කිරීමට සූදානම් 
ෙවනවා. පරිගණක ලබා දීලා- 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
අද  විනාඩි ගණනකින් තමන්ෙග් පශ්න විසඳන්න අවස්ථාව 

සලසා දීලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට ඒ පරිගණකය ලබා ෙදන විට ගාමීය මට්ටෙම් අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවට ඒ කටයුතු  ඉතා ඉක්මනින් කර ගන්නට හැකි ෙවනවායි 
කියන එකත් මතක් කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි- 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  There is a point of Order being raised.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ேதாட்டத்தில அந்த 

மக்க க்கு இந்த ைற சம்பளம் ெகா க்கப்ேபாறீங்களா? 
[இைடயீ ]  உங்களிடம்தான் நான் ேகட்கின்ேறன்.          
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොරු කරන්න එපා . 

[අ.භා. 12.22] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන විට, 
විෙශේෂෙයන් ස්වෙද්ශ කටයුතු හා අභ්යන්තර කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් පැන නඟින පශ්නයක් ගැන මා ෙමම ගරු සභාෙව් 
කථා කරන්නට කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන් ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රෙට් දූෂණයට, වංචාවට 
තිත තැබුවා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ පද්ධතියට ස්වාධීනත්වය 
ලැබුණා. අධිකරණ පද්ධතිය අපි ස්වාධීන කළා. නමුත්, තවමත් -
අද වන විටත්- අධිකරණ පද්ධතිය රාජපක්ෂ සුදු ෙසවණැලිවලින් 
පිරිලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
විෙශේෂෙයන් තාජුඩීන්, ලසන්ත විකමතුංග ඝාතන නඩු සහ අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව දැනට ෙගොනු කළ 
නඩු අහන නිශාන්ත පීරිස් කියන අතිෙර්ක මෙහස්තාත්තුමාව 
හදිසිෙය්ම මාතරට මාරු කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
පධාන මෙහස්තාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහත්මයාවත් මාරු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගිහාන් පිලපිටිය මහත්මයා තමයි පධාන ෙපෙළේ 
අපරාධ නඩු, CID එෙක්, FCID එෙක් සියලුම නඩු ගැන කථා 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ගිහාන් පිලපිටිය මහත්තයාව මාරු 
කරලා ඒ ෙවනුවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙමොහාන් පීරිස් 
මහත්තයාෙග් ෙගෝල බාලිකාවක්. [බාධා කිරීම්] ෙම් තැනැත්තිය 
කලින් කෑගල්ෙල් වැඩ කරන කාලෙය් අධිකරණය සමඟ පශ්න 
ඇති කරගත් තැනැත්තියක්. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙවන්ෙන්- [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙවන්ෙන් 

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හරහා. අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් දැනට ඉන්ෙන් වැඩබලන ෙල්කම් ෙකෙනක්. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් තවම කියාත්මක වන්ෙන් 
රාජපක්ෂ මාෆියාවක්. [බාධා කිරීම්] එතැන අරවින්ද, තිළිණ හා 
රත්නායක කියන gang එකක් ඉන්නවා. ඒ තිමූර්තිය තමයි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන්. අධිකරණය දිහා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. 
අධිකරණයට ඇඟිලි ගහන එක නැවැත්විය යුතුයි. ෙම් අඳුරු 
ෙසවණැලිවලින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, දැන්වත් ෙම් වැඩ 
නවත්වන්න කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම මාධ්යෙව්දි සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙගන් අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ගැන ඔබ දැනුවත් විය යුතුයි කියලා. ෙම්ක 
ස්වෙද්ශ කටයුතු සහ අභ්යන්තර කටයුතුවලට බලපාන 
කාරණයක්. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය නැති 
කරන ආයතනයක් හැටියට ඒක පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා, 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉන්න ඒ තිමූර්තිය ගැන 
අවධානෙයන් ඉන්න කියලා. තවම ෙම් කියාත්මක වන අඳුරු 
ෙසවණැලිවලට තිත තැබිය යුතුයි.   

ෙම් පරාජිත කල්ලිය විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් අම්මලාත් 
කියනවා, "මට වහ ෙබොන්න ෙවනවා" කියා. ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] එතෙකොට අම්මලා කියනවා, වහ 
ෙබොන්න ෙවනවා ලු. අවසානෙය් ෙවන්ෙන්, අම්මලා වහ බිව්ෙව් 
නැත්නම් රෙට් ජනතාවට වහ ෙබොන්නයි. CID එෙක්, FCID 
එෙක් තිෙබන ෙම් cases ගැන වහාම කියාත්මක විය යුතුමයි. ඒ 
වාෙග්ම අපි දැඩිව ඉල්ලනවා, ෙම් මාරු කිරීම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න කියලා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියන ෙදයක් 
තමයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් routines අනුව, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් normal 
procedure එක අනුව තමයි ෙම් මාරුවීම් කරන්ෙන් කියලා. ඒ 
අසත්ය. තවම කියාත්මක ෙවන්ෙන්, රාජපක්ෂ කල්ලිය. තවම 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්, රාජපක්ෂ තිමූර්තිය. ෙම් රාජපක්ෂ 
තිමූර්තිය, ෙම් කියාත්මක වන අඳුරු ෙසවණැලි වහාම අයින් විය 
යුතුයි.  

අපි අධිකරණයට බලපෑම් කරන්ෙන් නැහැ. අපි අධිකරණයට 
ස්වාධීනත්වය දීලා තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය දඩ 
මීමා කරෙගන, වල්බූරු නිදහසක් විධියට පාවිච්චි කරෙගන 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියා කරන ආකාරය පිළිබඳව 
ෙම් ගරු සභාෙව් දැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගැන 
කථා කරන ෙකොට එම ආයතනය අධිකරණ අමාත්යාංශයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. ස්වෙද්ශ කටයුතු, අභ්යන්තර කටයුතු කියන 
ෙම් ආයතන ෙදකටම අයිති ෙවනවා. 

ඊළඟට, මා කථා කරන්න කැමැතියි විදුලි සංෙද්ශ හා- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

2791 2792 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order?    

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම් විෂයට 

පරිබාහිරව ගිහිල්ලා දිගින් දිගටම ෙහොරකම් ගැන කථා කරනවා. 
මම අහන්න සතුටුයි, එවකට විමල් වීරවංශ අමාත්යතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සභාපති හැටියට ඉන්න ෙකොට ෙමතුමා ෙහොරකම් 
කරලා අහු වුණා ෙන්ද කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you may 

continue with your speech. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ ෙද්වල් කථා කරමින්- [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි,-[බාධා කිරීම්] මට අවස්ථාව ෙදන්න. මෙග් 
කාරණයට සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව ෙදන්න. අවශ්ය නිසායි ෙම් 
කාරණා  කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම කථා කරන්ෙන් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන්. ෙම් රෙට් ජනතාවට බලපාන කාරණා. 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සහ අභ්යන්තර කටයුතු 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු සහ අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශ හරහා 

තමයි නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ෙම් සියලු 
කාරණා සඳහන් කිරීම අවශ්යයි. ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්]  

ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
තිෙබනවා ෙම් රෙට් අධිකරණ පද්ධතියට  තාක්ෂණය හරහා 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න. විෙශේෂෙයන් CCTV cameraවල තිෙබන 
දත්ත වාෙග්ම අතුරුදන් වුණු අයෙග් cameraවල තිෙබන ෙද්වලුත් 
දැන් අතුරුදන් ෙවනවා. ෙම් CCTV cameraවල තිෙබන දත්ත 
අතුරුදන් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් දත්ත 
පතිව හගතකරණ ඩිජිටල් තාක්ෂණ කියාදාමය හරහා ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. S. 

Viyalanderan.  

[பி.ப. 12.28] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

கு நிைலயில் விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
பல்ேவ  அைமச்சுக்களில் நான் குறிப்பாக உள்நாட்ட வல் 
கள் அைமச்சு சம்பந்தமான சில விடயங்ைளப்பற்றிப் 
ேபசலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். உண்ைமயிேல பிரேதச 
சைபகள், நகர சைபகள், மாநகர சைபகள் என்பன அரசியல் 
அலகுகள் என்றால், அவற்றால் எ க்கப்ப கின்ற 
தீர்மானங்கள், திட்டங்கள், ெநறி ைறைள நைட ைறப் 
ப த் கின்ற நிர்வாக அலகுகள்தான் இந்த மாவட்டச் 
ெசயலகங்க ம் பிரேதச ெசயலகங்க மாகும். ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ஆர். பிேரமதாஸ அவர்களின் காலத்தில், 
குறிப்பாக 1990களில், மாவட்ட ெசயலகங்களில் குவிந்  
கிடந்த அதிகாரங்கைளப் பரவலாக்க ேவண் ம், அவற்ைற 
பிரேதச ெசயலகங்க க்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கி டாகப் பல தீர்மானங்க ம் திட்டங்க ம் 
எ க்கப்பட்டன. அதன் அ ப்பைட ேநாக்கம் மக்க க்கான 
ேசைவைய மக்களின் கால க்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண்  
ெமன்பதாகும். அந்த அ ப்பைடயிேலேய இன்  மாவட்ட 
ெசயலகத்ேதா  இைணந்  பிரேதச ெசயலகங்கள் 
ெசயற்ப கின்றன. இந்த மாவட்ட ெசயலகங்கள், பிரேதச 
ெசயலகங்கேளா  அேநகமான அைமச்சுக்க ைடய 
கடைமக ம் பணிக ம் ஏேதா ஒ  விதத்தில் ெதாடர்  
பட் க்கின்றன. எனேவ, இந்த மாவட்ட ெசயலகங்க ம் 
பிரேதச ெசயலகங்க ம் விைனத்திறன் கூ யதாக 
இயங்கினால்தான் அைவ சிறந்த விைளபயன்கைளத் 
த வதாக அைம ம். ஆகேவ, இவற்றின் விைனத்திறைன 
ேமம்ப த் ம் வைகயில் இந்த நல்லாட்சி அரசு மாவட்ட 
ெசயலகங்கள், பிரேதச ெசயலகங்கைள அதிகாிப்பதற்கான 
வழிவைககைள இன் ம் அதிகமாக ன்ென க்க ேவண்  
ெமன்பைத இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
கடந்த 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்தில் எம  மாவட்ட 
ெசயலக ம் அதன்கீழ் இயங்கும் 14 பிரேதச ெசயலகங்க ம் 
விைனத்திறன்மிக்கதாக இயங்கியதால், இலங்ைகயில் 
அத்திட்டத்தில் தலாவ  இடத்ைதப் ெபற்ற மாவட்டமாக 
எம  மாவட்டம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட . இதற்காக எம  
அரசாங்க அதிபர், பிரேதச ெசயலாளர்கள் தங்கைள 

ைமயாக அர்ப்பணித்  ெசயற்பட் ந்தார்கள். எனேவ, 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் இந்த உயாிய சைபயில் நான் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

நீண்ட காலமாக எம  மாவட்ட ெசயலகம் ஒல்லாந்தர் 
கட் ய ேகாட்ைடக்குள்ேளேய ேதைவயான ெபௗதிக 
வளங்கள் இல்லாமல் இயங்கிவந்த . ஆனால், எம  மக்களின் 
ேதைவகைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் சிறந்த ைறயில் 
நிைறேவற்றிக் ெகா ப்பதற்கு ஒ  மாவட்டச் ெசயலகம் 
எங்க க்குத் ேதைவப்பட்ட . எம  மாவட்ட ெசயலகத்ைத 

ைமயாகக் கட் ப்பதற்கு 804 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் இந்த வ டம் அதைன 
அைமப்பதற்கான தற்கட்ட நிதியாக இந்த அரசு 150 
மில் யன் பாைய ஒ க்கி ள்ள . அதற்காக ெகௗரவ 
அைமச்சர் வஜிர அேபயவர்தன அவர்க க்கும் இந்த 
நல்லாட்சி அரசுக்கும் நான் இந்த இடத்தில் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
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எங்க ைடய மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர இன் ம் 78 
கிராம ேசவகர்  ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன. ெதாழில் ட்ப 
உதவியாளர்கள் - technical officers - 04 ேபர் ேதைவயாக 
உள்ளனர். AO - நிர்வாக உத்திேயாகத்தர்கள் 10 ேபர் 
ேதைவயாக ள்ளனர். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
தற்ெபா  இந்த சைபயில், இலங்ைகயில் இ க்கின்ற கிராம 
ேசவகர் ெவற்றிடங்கைள விைரவாக நிரப்பித்த வதாகக் 
கூறியி க்கின்றார். எனேவ, இந்த நிைலைமகைள ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்ெகாண்  இந்தக் கிராம 
ேசவகர் ெவற்றிடங்கைள ம் ஏைனய பதவிக க்கான 
ெவற்றிடங்கைள ம் விைரவாக நிரப்பித்த வார் என்  
நிைனக்கின்ேறன். அந்த அ ப்பைடயில் அந்தத் திட்டத்ைத 
ேவகமாக ன்ென க்கும்ெபா  நிச்சயமாக இந்த நாட் ல் 
அைனத்  இடங்களி ம் மக்கள் ேசைவையச் சிறந்த 

ைறயில் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப்  ஏற்ப ம். 

 இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
கிராம ேசவகர் ஒ வர் இரண்  கிராம ேசவகர் பிாி கைளப் 
பார்க்க ேவண் யி க்கின்ற . உதாரணமாக, ஏறா ர்ப்பற் க் 
குள் வ கின்ற ேவப்பெவட் வான், பன்குடாெவளி என்ற 
இரண்  கிராம ேசவகர் பிாி க க்குள் ஒன்ப  கிராமங்கள் 
அடங்குகின்றன. இந்த ஒன்ப  கிராமங்கைள ம் ஒ  கிராம 
ேசவகர்தான் பார்க்க ேவண் ய சூழ்நிைலயி க்கின்ற . 
இன்  இங்ேக ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் ேபசும்ேபா , கிராம ேசவகர்கள் 24 
மணித்தியாலங்கள் ேசைவ ெசய்பவர்கள். எனேவ, இந்த அரசு 
அவர்க க்கான ெகா ப்பன கைள அதிகாிக்க ேவண் ம்; 
அவர்க க்குத் ேதைவயான வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  குறிப்பிட்டார். ேம ம், கிராம 
ேசவகர்க க்கான கணினி பற்றி ம் அவர் ேபசினார். ஆனால், 
எம  பகுதிகளில் பார்க்கும்ேபா  கிராம ேசவகர்கள் இ ந்  
ேவைல ெசய்வதற்கு அவர்க க்கான ஒ  நிரந்தரக் 
கட் டம்கூட இல்ைல. அவர்கள் அங்கு வாடைகக் 
கட்டடங்களில்தான் இ க்கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, 
அவர்கள் இ ந்  ேவைல ெசய்வதற்கு ஒ ங்கான 
தளபாடங்கள் இல்ைல. இவ்வா  பல்ேவ  கஷ்டங்கைள 
எம  கிராம ேசவகர்கள் அ பவித்  வ கிறார்கள். 
இதற்கான தீர் கைள விைரவில் ன்ென ப்பதாக 
எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூறியி க்கின்றார். 
அவ்வாேற அவர்க க்கான நிதி ஒ க்கீட்ைட ம் 
அவர்க க்கான ெபளதிக வளங்கைள ம் ேதைவப்பா  
கைள ம் ெபற் க்ெகா க்க இந்த நல்லாட்சி அரசில் 
அைமச்சர் அவர்கள் ேவண் ய நடவ க்ைககைள 

ன்ென க்க ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அத் டன் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் இந்த உயாிய 
சைபயில் நான் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள ஏறா ர்ப்பற் ப் 
பிரேதச ெசயலகம் 39 கிராம ேசவகர் பிாி கைளக் ெகாண்ட . 
இதில் கிட்டத்தட்ட 20,289 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றார்கள். 
இ  580.4 ச ர கிேலா மீற்றர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட . இ  
தமிழ் மக்கள் ெசறிந்  வாழ்கின்ற பிரேதசம். இதிெலா  கிராம 
ேசவகர் பிாி  சிங்கள மக்கைள உள்ளடக்கிய . இந்தப் 
பிரேதச ெசயலகப் பிாி  இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  ன்ைனய காலங்களில் சில ன்ென ப் க் 
கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ஆனால், அதற்கான ஒ  சிறந்த 
தீர்ைவ ன்ைனய அரசு எங்க க்குத் தரவில்ைல. ஆகேவ, 
இந்த அரசாவ  இந்த ஏறா ர்ப்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் 

பிாி  இரண்டாகப் பிாிக்கப்ப வதற்கு நிச்சயமாக 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். ேகாரைளப்பற்  
ேமற்கு, ேகாரைளப்பற்  மத்தி என்பன எம  சேகாதர 
இனமான ஸ் ம்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசங்கள். 
ேகாரைளப்பற்  ேமற்குப் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 8 கிராம 
ேசவகர் பிாி கள்தான் இ க்கின்றன.  8 கிராம ேசவகர் 
பிாிவிற்கு ஒ  பிரேதச ெசயலகம். அதன் பரப்பள  15.74 ச ர 
கிேலா மீற்றராகும். 6,956 கு ம்பங்கள் தான் அங்கு 
வாழ்கின்றார்கள்.  6,956 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்ற 15.74 ச ர 
கிேலா மீற்றர் பரப்பள  ெகாண்ட 8 கிராம ேசவகர் 
பிாி கைளக் ெகாண்ட ஒ  பிரேதசத்திற்கு ஒ  தனிப் பிரேதச 
ெசயலகம் இ க்கின்ற . ஆனால், ஏறா ர்ப்பற்  
கிட்டத்தட்ட இலங்ைகயின் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் ஒ  

தத்திைனக் ெகாண் ள்ள . அ ம் ஒ  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவாகத்தா ள்ள . ஆகேவ, மக்க ைடய கால க்குச் 
ேசைவகைளக் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில் 
உ வாக்கப்பட்ட இந்தப் பிரேதச ெசயலகங்கள், மாவட்ட 
ெசயலகங்கள் அந்த ேசைவகைள விைனத்திறன் மிக்கதாக, 
விைளபயைன உ வாக்கக்கூ யதாக மக்க ைடய 
கால க்குக் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் மானால் நிச்சயமாக 
இவ்வாறான பிரேதச ெசயலகங்கள் பிாிக்கப்பட ேவண் ம்.   

இ  மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப்பி ள்ள ேபாரதீ ப்பற்  
பிரேதச ெசயலகப் பிாி  தமிழ் மக்கள் ெசறிந்  வாழ்கின்ற 
பிரேதசம். இதில் 43 கிராம ேசவகர் பிாி கள் இ க்கின்றன. 
அங்ேக கிட்டத்தட்ட 12,549 கு ம்பங்கள் இ க்கின்றனர்.  
இ  166.2 ச ர கிேலா மீற்றர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட . 
அ ேபான்  மண் ைனத் ெதன் எ வில் பற்  பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவில் கிராம ேசவகர் பிாி கள் 45 உள்ளன; 
கிட்டத்தட்ட 18,585 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றனர்;  57.84 ச ர 
கிேலா மீற்றர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட . அேதேபான்  
மண் ைன வடக்கு பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் கிராம ேசவகர் 
பிாி கள் 48 உள்ளன; கிட்டத்தட்ட 25,546 கு ம்பங்கள் 
வசிக்கின்றன. இேதேவைள ேகாரைளப்பற்  ேமற்குப் 
பிரேதசம் 8 கிராம ேசவகர் பிாி கேளா  ஒ  பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவாக ம் ேகாரைளப்பற்  மத்தி பிரேதசம் 8 
கிராம ேசவகர் பிாி கேளா  ஒ  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவாக ம் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் வஜிர அேபவர்தன அவர்கள் 
இவற்ைறத் தன் ைடய கவனத்திற்ெக த் , தமிழ் மக்கள் 
ெசறிந்  வாழ்கின்ற இவ்வாறான பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கைள மிக விைரவாக இரண்  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களாக மாற் வதற்கு, வ கின்ற வ டத்திற்குள் 
குைறந்த  ஒ  பிரேதச ெசயலகத்ைதயாவ  இரண்  பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி களாகப் பிாித் த் த வதற்கு, ஆவன 
ெசய்யேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயில் பணிவாக ம் 
தாழ்ைமயாக ம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இன்  கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சின ம் 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சின ம் ஒ க்கீ கள் 
ெதாடர்பாக ம் இந்தக் கு நிைல விவாதம் 
நைடெப கின்ற . அந்த வைகயில் இைவ ெதாடர்பாக ம் 
சில க த் க்கைளத் ெதாிவிக்கலாெமன்  வி ம் கின்ேறன். 
எம  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் கடந்த 3 தசாப்த 
காலமாக த்தத்திற்குள் இ ந்த பிரேதசங்கள். இந்தப் 
பிரேதசங்களில் த்தத்தினால் எம  ைகத்ெதாழில் 
நிைலயங்கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாகத் ம் த் 
ெதாழிற்சாைலகள், மட்பாண்டத் ெதாழிற்சாைலகள், ெநச த் 
ெதாழிற்சாைலகள், ந்திாிப் ப ப்  உற்பத்திகைளச் ெசய் ம் 
ெதாழிற்சாைலகள், பாய் பின் கின்ற ெதாழிற்சாைலகள், 
மரத்தளபாடங்கள் ெசய்கின்ற ெதாழிற்சாைலகள் ேபான்ற பல 

2795 2796 
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ெதாழிற்சாைலகள் கடந்தகால த்த நடவ க்ைகயினால் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன; பல கட்டடங்கள் உைடக்கப் 
பட் க்கின்றன. இவ்வாறான கிராமியக் ைகத்ெதாழில் 
சார்ந்த ெதாழிற்சாைலகள் பாழைடந்த நிைலயி ம் 
அழிக்கப்பட்ட நிைலயி ம் காணப்ப வதால் ெகளரவ 
கிராமியப் ெபா ளாதார அைமச்சர் பீ. ஹாிசன் அவர்கள் 
இதைனக் க த்திற்ெகாண் , எம  வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் இந்தக் கிராமியக் ைகத்ெதாழில்கைள 

ன்ென ப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள ேவகமாக 
ன்ென க்க ேவண் ெமன்பைத ம் இந்த உயாிய சைபயில் 

கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

கிராமிய மட்டங்களில் கிராமியக் ைகத்ெதாழில்கைள 
வி த்தி ெசய்வதற்கான ெசயற்றிட்டங்கள் மற் ம் அ  
ெதாடர்பான பயிற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 
அேதேவைளயில் கிராமியம் சார்ந்  வ கின்றதான உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைளச் சந்ைதப்ப த் வதற்கான வசதிகைளச் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் ன்ென க்க ேவண் ம் 
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக 
இந்தியா ேபான்ற நா களில் மரத்தி ந்  வி கின்ற க்கள் 

ண் விரயமாகக்கூடா  என்பதற்காக அவற்ைறக்கூடப் 
பிரேயாசனப்ப த் கின்றார்கள். அங்கு அந்தப் க்கைள 
விற்  வாழ்க்ைக நடத் கின்ற பல ஆயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்கள் உள்ளனர். அந்த வைகயில் எம  கிராமங்களில் 
இ க்கின்ற வளங்க ம் ண் விரயம் ெசய்யப்படாமல் 
பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ம். கிராமங்களில் கிராமியக் 
ைகத்ெதாழில் சிறந்த ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப மானால் 
அவ்வாறான வள ண் விரயம் தைடெசய்யப்ப ம். 
அேதேநரம் கிராம மட்டங்களில் ந்தள  
அதிகளவானவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகா க்கக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உ வாகும். இ பற்றி ம் 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சு க த்தில் ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

கால்நைட நலேனாம் ைக மற் ம் அத டன் 
ெதாடர் ைடய அ வல்கள் என்ப ம் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சின் கடைமயாக ம் 
பணியாக ம் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
கால்நைட நலேனாம் ைக நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய ஒ  
க த்ைத ம் நான் இங்கு கூற வி ம் கின்ேறன். கால்நைடப் 
பா காப் த் திட்டம் என்ப  தனிேய கால்நைட ேநாேயா  
சம்பந்தப்பட்ட  மட் மல்ல. இன்  எம  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு குறிப்பாக 
கால்நைடப் பண்ைணயாளர்க க்குப் பல பிரச்சிைனகள் 
உண் . அவர்களின் கால்நைடக க்கான ேமய்ச்சல் தைர 
இல்லாைம அவற்றில் ஒ  க்கிய பிரச்சிைனயாகும். அங்கு 
அந்தப் பிரச்சிைன நீண்டகாலமாக இ ந்  வ கின்ற . 
அேதேநரம் அண்ைமக் காலங்களில் எம  கால்நைடகள் சில 
ஆ ததாாிகளால் சுடப்பட் க்கின்றன; 30 க்கும் ேமற்பட்ட 
மா கள் சுடப்பட் ள்ளன என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
இதனால் இன்  அந்தப் பண்ைணயாளர்கள் மிக ம் 
கவைல டன் இ க்கின்றார்கள். இன்  மா கள் 
சுடப்பட் க்கின்றன; நாைள பண்ைணயாளர்க ம் 
தாக்கப்ப வார்கள் என்ற அச்சம் அவர்கள் மத்தியில் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சின்கீழ்வ ம் கால்நைட நலேனாம் ைகச் 
ெசயற்றிட்டத்தின் லம் கால்நைடகைள ேநாயி ந்  
பா காப்ப  மட் மல்லாமல், அவற்ைற வளர்ப்பதி ள்ள 
ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைனைய ம் அைமச்சு தீர்த் க் 
ெகா க்க ேவண் ம் என்  நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

கால்நைடத் ைறயில் விலங்குகளின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிப்பதற்கு, ேதைவயான விஞ்ஞான ைறையப் 
பிரபல்யப்ப த்தல் என்ற அ ப்பைடயில் ெசயற்றிட்டங்கள் 
இ க்கின்றேபாதி ம் குைறந்தள  வ மானம் தரக்கூ ய 
இனம் சார்ந்த மா கள்தான் எம  மாவட்டத்தில் அதிகமான 
பண்ைணயாளர்களிடம் உள்ளன. இன்  அைமச்சு 
கால்நைடத் ைற வி த்தியில் அதிகள  கவனம் 
ெச த் வதால், குைறந்த எண்ணிக்ைகயிலான மா கைளக் 
ெகாண்  கூ ய வ மானம் ெபறக்கூ ய வைகயில் நல்ல இன 
மா கைள எம  கால்நைடப் பண்ைணயாளர்க க்கு 
வழங்குவதற்கான ஏற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ம்.  

அ த் , ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ 
ஹாின் பர்னாந்  அவர்களின் கவனத் க்கு ஒ  விடயத்ைதக் 
ெகாண்  வர வி ம் கின்ேறன். தங்க ைடய 
அைமச்சி ைடய கடைமகள், பணிகளின்கீழ் தாங்கள் 

ன்ைவத் ள்ள ஒ  க்கிய விடயம், கணனி அறிைவ 
ேமம்ப த் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதாகும். 
அந்த அ ப்பைடயில் நகர்ப் றங்கைளத் தாண்  கிராமப் 

றங்களி ம் கணனி அறிைவ ேமம்ப த் ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள அதிகள  ன்ென க்க ேவண் ம். 
அேதேநரம் எம  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் அதிகளவான 
கிராமங்கள் உண்ைமயிேல கணினி அறிவின்றிக் 
காணப்ப கின்றன. இன்  இலங்ைகயில் 5 இலட்சம் 
மாணவர்கள் க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற் கின்றார்கள் என்றால், அதில் சராசாி 2 இலட்சம் 
மாணவர்கள்தான் க.ெபா.த. உயர் தரத் க்குத் தகுதி 
ெப கின்றார்கள்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
நன்றி.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அதில் கிட்டத்தட்ட 26,000 மாணவர்கள் வைரதான் 

பல்கைலக்கழக அ மதி ெப கின்றார்கள். ஏைனயவர் 
க க்காக இலவசக் கணினிப் பயிற்சி ைமயங்கைள அைமச்சு 

ன்ென க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

    
[අ.භා. 12.44] 

  
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම හිතන විධියට රටට විශාල 
වැදගත්කමක් තිෙබන, රෙට් අනාගතයට විශාල බලපෑමක් 
කරන්න පුළුවන් අමාත්යාංශයක වැය ශීර්ෂයක් සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්නට ලැබීමත්, ඒ ගැන මතු කරන ලද පශ්න කීපයකට 
අවශ්ය උත්තර ලබා දීමට අවස්ථාව ලැබීමත් සම්බන්ධෙයන් මම 
සතුටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම විසිඑක්වන සියවසට වඩාත්ම වැදගත් වන 
අමාත්යාංශයක් තමයි ෙම් විදුලි සංෙද්ශ සහ ඩිජිටල් යටිතල 

2797 2798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පහසුකම් අමාත්යාංශය. යහපාලන ආණ්ඩුෙව් අලුත් අමාත්යාංශයක් 
තමයි ෙම් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය. ෙම් 
අමාත්යාංශය ලැබුණ ගමන් මමත් කිව්වා"ඩිජිටල්" කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. මම 
අද මලලෙසේකර සිංහල - ඉංගීසි ශබ්ද ෙකෝෂය අරෙගන බැලුවා, 
"ඩිජිටල්" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. අපි ඔක්ෙකොම "ඩිජිටල්", 
"ඩිජිටල්' කියලා කිව්වාට, "ඩිජිටල්" කියන වචනෙය් නියම 
පරිවර්තනය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙත්රුම තමයි 
"අංකන", එෙහම නැත්නම් "සංඛ්යාංක" කියන එක.  තාක්ෂණය 
පාවිච්චි කරලා කරන ෙවනස් කිරීම, එෙහම නැත්නම් තාක්ෂණය 
පාචිච්චි කරන ෙමවලම තමයි ''ඩිජිටල්''  කියන්ෙන්. අද ෙලෝකයට 
නැතිවම බැරි තාක්ෂණය තමයි ඩිජිටල් තාක්ෂණය. ෙම් ඩිජිටල් 
තාක්ෂණය හරහා තමයි රටක් දියුණු කිරීෙම්දී ඒ ගමනාන්තය 
දක්වා යන්න පුළුවන් මාර්ගය තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් 
මට  අයත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙටලිෙකොම් ආයතනයත්, IT parks  
ටිකත්, අෙප් ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණික 
නිෙයෝජිතායතනයත් - ICTA -  පමණයි.  අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් අයිතිය ශී ලංකා රජයටත්, 
මැෙල්සියානු සමාගමකටත් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත්    ෙතොරතුරු 
හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණික නිෙයෝජිතායතනයට -ICTA- තමයි 
ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක්  -එෙසේ ෙමෙසේ 
මුදලක් ෙනොෙවයි- ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව  ලංකාවට 
විශාල වශෙයන් බලපාන ව්යාපෘති 64කට  අපි  මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙමච්චර මුදලක් ෙම් ව්යාපෘතිවලට ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් කියන අමාත්යාංශයක් 
ගැන රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත්, ජනාධිපතිවරයාෙග්ත් 
අවධානයට ෙයොමු වුෙණ් ඇයි කියන එක මුලින්ම ෙත්රුම් ගන්න 
අවශ්යයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

එයට මූලික ෙහේතුව තමයි නිවැරදි දත්ත ලබා ගැනීමට 
කමෙව්දයක් ලංකාෙව් ෙනොමැතිකම. ඒ නිසා ලංකාෙව්  මුදල් 
විශාල වශෙයන් නාස්ති වීමක් තිෙබනවා. නිවැරදි දත්ත 
ෙනොමැතිවීම නිසා දවසකට ලංකාෙව් මුදල් රුපියල් මිලියන 
150කට වඩා නාස්ති වීමක්, කාන්දුවීමක් ෙවනවා. ඒ නාස්තිය, 
පාඩුව නැති කරන්න තමයි ඩිජිටල්කරණය කරන්න ඕනෑය කියන, 
ඒ තාක්ෂණය ඕනෑය කියලා ෙවනම අමාත්යාංශයක් නිර්මාණය 
වුෙණ්, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් උදාහරණයක් ගනිමු. අෙප් රෙට් pension  
ලබා ගන්නා අය ඉන්නවා. සමහර අවස්ථාවල ඒ pension එක  
අයිති පුද්ගලයා මැරිලා. නමුත් ෙවනත් පුද්ගලෙයක් තවමත් ඒ 
pension එක ගන්නවා. ෙම් ලංකාෙව් සල්ලි. ඒ දත්ත තබා ගැනීම 
සම්බන්ධ  කමෙව්දයක් නැහැ. ඒවා   register  ෙවලා නැහැ. ඒවා 
ෙසොයන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ නිසා අද අපි ඒවා 
ඔක්ෙකොම සංඛ්යාගත කරලා, ඒවා ඩිජිටල්කරණය කරන්න 
කටයුතු කරන්ෙන්.   

බලන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව. නිකම් බලන්න, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගරු සභාව විතරක් ගත්ෙතොත් ෙම් ෙම්ස උඩ 
ෙපොත් ෙකොපමණ තිෙබනවාද? ෙම් ෙපොත් නිපදවීම සඳහා ගස් 
කීයක් කපලා ඇද්ද? හරි නම් ෙම් පාර්ලිම්න්තුවත් ඩිජිටල්කරණය 
කරන්න ඕනෑ.  ඩිජිටල්කරණය කෙළොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන ෙපොත් පමාණය, කැබිනට්වල තිෙබන ෙපොත් පමාණය   
අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන 
තාක්ෂණය. ෙලෝකෙය් රටවල ෙම් වාෙග් ෙපොත්, ෙකොළ කෑලි 
ෙගොඩගහෙගන වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  

අපට තිෙබන file ෙගොඩ ගහන්න ෙවනම කාමර, ෙවනම  
buildings ඕනෑ. කලිනුත් කථා කළා වාෙග් උසාවිවල තිෙබන 
ෙල්ඛන ෙගොඩ ගහන්න ෙවනම තැන් ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ලිපිෙල්ඛන දමන්න ෙමොන තරම් විශාල ඉඩ පමාණයක් යනවාද 
කියන එක අපි  දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා 
අපි ව්යාපෘති රාශියක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘති ගැන 
කථා කරන්න ගිෙයොත් විශාල කාලයක්  යනවා.   

I want to mention what "Digital Sri Lanka" is. It is 
none other than a country transformed into a creative 
knowledge-based economy and a society by digitally 
empowering citizens.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් වැඩසටහන් රාශිය තුළි 
එක ෙකොටසක් තමයි අන්තර්ජාල පහසුකම. අපට තිෙබන 
ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි අන්තර්ජාල පහසුකම ලංකාෙව් කී 
ෙදෙනක් පාවිච්චි කරනවාද,  අන්තර්ජාල පහසුකම තුළින් අපට 
ෙමොනවාටද ළඟා ෙවන්න පුළුවන් කියන කාරණය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීම. අන්තර්ජාල පහසුකෙමන් අෙප් ජන ජීවිතය 
පහසුකර ගන්න  පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි ළඟ අන්තර්ජාල පහසුකම 
සහිත smartphone එකක් තිෙබන්න ඕනෑ.  ලංකාෙව් කී ෙදනාද 
smartphones පාවිච්චි කරන්ෙන්? ලංකාෙව් smartphones  
පාවිච්චි කරන්ෙන් සියයට 25යි. අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්ෙන් 
සියයට 26යි. හැබැයි, ලංකාෙවන් සියයට 85ක පමාණයක  
අන්තර්ජාල coverage  තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් අන්තර්ජාලය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් සියයට 25යි. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු පවර්ධනය 
කරන්න අමාත්යාංශයක් අවශ්යයි කියා ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට  ෙත්රුණා. ඒ නිසා 1993දී "INFOTEL" ලංකාවට 
ෙගෙනන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න තරම් එතුමාට දුරදක්නා 
ඥානයක් තිබුණා. ICTA ආයතනය පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ එහි 
මුල්ම සභාපතිවරයා වුෙණ් වත්මන් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මැතිතුමායි.  ෙම්වාෙය් වටිනාකම ගැන කල්පනා 
 කෙළේ 2001දී ICTA  ආයතනය ෙගනැල්ලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් කටයුතු දියුණු කරන්න 
විශාල ව්යාපෘතියකට යනවා. අද අපි smartphones වාෙග්ම 
internet පහසුකම  වැඩි වශෙයන් භාවිත ෙනොකරන නිසා, රට තුළ 
සිටින අෙප් ජනතාවට ඒ ෙසේවය ලබා දීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අපි අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් යහ 
පාලන අය වැෙයන්,  අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙදන්න හදන 
ෙද්වල් ගැන අපි කියනවා.    

අවුරුදු 60ට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට - senior citizens- 
අෙප් Sri Lanka Telecom - Mobitel ආයතනය මඟින් 
ෙනොමිලෙය් ජංගම දුරකථනයක් සහ අලුත් පැෙක්ජයක් ලබා 
ෙදන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒකට "කළගුණ"  ෙනොෙවයි, 
අපි අලුෙතන් නමක් දාලා තිෙබනවා "ෙමත් කළගුණ" කියලා.  ඒ 
පැෙක්ජය තුළින් අවුරුදු 60ට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 
ෙනොමිෙල් ජංගම දුරකථනයක් ලබා ෙදනවා.   

අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශය පරිදි සියලුම 
මාධ්යෙව්දීන්ට අපි ෙනොමිෙල් smartphone එකක් ලබා ෙදනවා.   
යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙමොනවාද ෙදන්ෙන් කියලා අහනවා. ෙමන්න 
ෙදන ඒවා.  මාධ්යෙව්දීන්ට ෙනොමිලෙය් smartphone එකක් සහ 
සියයට 50ක, ෙබොෙහොම අඩු මිලට data package එකක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, ඒ තුළින් එතුමන්ලාෙග් වැඩ 
කටයුතු පහසු කරගන්න පුළුවන්. ෙමොකක් හරි සිදුවීමක් 
දැක්ෙකොත්, ඒ ෙවලාෙව්ම එය video  කරලා Facebook එකට 
දමන්න පුළුවන්. මාධ්යෙව්දීන්ට ඒ තුළින් ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්. ඒ අනුව smartphone එකක් ඔවුන්ට ලබාෙදන 
කටයුත්තක් ආරම්භ කරනවා.  

2799 2800 

[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පදවි 
පාප්තිෙය් පළමු අවුරුද්ද නිමිත්ෙතන් සියලුම විශ්වවිද්යාලවල 
සිසුන් 25,000කට, පළමු වසෙර් ශිෂ්යයන් සියලුෙදනා ෙවනුෙවන් 
අපි ෙම් වසෙර් සිට tablet එකක් ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් වැඩසටහනක්. අපි ෙම් 
කටයුත්තත් හැම අවුරුද්ෙද්ම කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් හරහා  අලුත් තාක්ෂණය ගමට ෙගනියන්න පුළුවන්; 
දරුෙවකුට ඉෙගන ගන්න පුළුවන්. අපට යම් වචනයක් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්, "ඩිජිටල්" කියන වචනය ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැත්නම් අපට පුළුවන් internet  ගිහිල්ලා Google එක සම්බන්ධ 
කරෙගන "What is digital" කියලා  ටයිප් කරන්න.  එෙහම ටයිප් 
කළාම  "ඩිජිටල්" කියන වචනෙය් definition  එක එනවා.   

අද ෙලෝකය තිෙබන්ෙන් අෙත්; ෙම් phone එෙක්. ෙලෝකය 
පිළිබඳ දැන ගැනීෙම් ඥානය තිෙබන්ෙන් phone එෙක්. එකයි 
"ඩිජිටල්" කියන්ෙන්.  හැබැයි, අෙප් ජනගහනෙයන් සියයට 25යි 
ෙම් පහසුකම පාවිච්චි කරන්ෙන්.  ෙම් පිළිබද පශ්න තිෙබන්න 
පුළුවන්; security threats තිෙබන්න පුළුවන්.  නමුත් ෙම් තාක්ෂණ 
කටයුතු වර්ධනය කරන්න රුපියල් බිලියන 10ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිලාභීන්ට, ඒ වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් EPF, ETF තිෙබන ෙසේවකයන්ට පවා 
ෙනොමිලෙය් දුරකථන ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් Sri Lanka 
Telecom - Mobitel  ආයතනය සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Telecom 
ආයතනය ගැන වචනයක් කියන්න ඕනෑ. එය ඉතා  ලාභ ලබන, 
විශාල පගතියක් තිෙබන ආයතනයක්. ඒ ආයතනය ගැන  
වචනයක් කියන්න ඕනෑ, ෙමොකද, ෙම් දවස්වල එහි තිෙබන 
manpower agency එකක් සම්බන්ධ පශ්නයක් කථා ෙවනවා. 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ඒ 
manpower ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා පිළිබඳ පශ්නයක් මතුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අද උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා අවුරුදු 7ක් manpower agency ෙය් 
වැඩ කළ ෙසේවකයන් Sri Lanka Telecom ආයතනෙය් 
ෙසේවකයන් වශෙයන් ෙසේවෙය් ස්ථිර කරන කමෙව්දය සකස ්
කරන්නත්, අවුරුදු 7ට වඩා අඩුෙවන් සිටි ෙසේවකයන්ෙග් අයදුම්පත 
කැඳවීමක් කරන්නත් අපි බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මට  තව ෙකටි කාලයක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ලංකාව වෙට්ම අලුත් 
කම ෙව්දයක් ආරම්භ කරනවා. අපි දන්නවා, පාරම්පරික 
computer centres තිෙබන බව. ඒවාට වඩා අපි "නැණසල" 
මධ්යස්ථාන ආරම්භ කර ෙගන යනවා. අපි ඊටත් වඩා අලුත් වූ 
කමෙව්දයකින් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් තිෙබන පධාන ආයතන එකතු කර ෙගන, Microsoft, 
Google, Oracle කියන පධාන ආයතනත් ෙගනැල්ලා පරිපාලන 
දිස්තික්ක 25ක computer centres 25ක් ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලයත් 
අනුබද්ධ කර ෙගන, අෙප් අමාත්යාංශයත් සම්බන්ධ කර ෙගන 

innovation centres 25ක් හදනවා. අෙප් තරුණ තරුණියන්ට 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් මෘදුකාංග සංවර්ධනය - software development- 
සඳහා අලුෙතන් next generation computer centres හදනවා.  
පන්සලක් ඇතුෙළේ, ඉස්ෙකෝලයක් ඇතුෙළේ නිකම් පාරම්පරික 
ෙලස නමට හදලා තිෙබන computer centres වාෙග් ෙනොෙවයි. 
දියුණු ෙලෝකයට,  දියුණු තාක්ෂණයට යන්න පුළුවන්; අලුත් වූ 
කම ෙව්දයකට යන්න පුළුවන් ආකාරයට නව තාක්ෂණය ඉදිරියට 
ෙගන යන  වැඩ පිළිෙවළකට අපි ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එම නිසා 
21 ෙවනි සියවසට ගැලෙපන ෙසේ ෙමම තාක්ෂණය ගමට ෙගන 
එන්න පුළුවන් ආකාරයකට ඉතාමත්ම දියුණු  වැඩ පිළිෙවළකට 
අපි ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා;  අපි එය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ෙම් පිළිබඳව  කථා කරයි.  අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විශාල කැපකිරීමක් කරනවා.  අෙප් අමාත්යාංශයට 
විශාල දක්ෂතා තිෙබන, විශාල ඥානයක්, දැනුම් සම්භාරයක් 
තිෙබන ෙහොඳ ෙල්කම්තුෙමක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් අෙනකුත් නිලධාරිතුමන්ලා, Sri Lanka Telecom 
ආයතනෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු එහි පධාන විධායක 
නිලධාරිතුමන්ලා යන සියලු ෙදනාම ලබා ෙදන ෙසේවයත්, ඒ 
වාෙග්ම ICT ආයතනෙය් දක්ෂ නිලධාරිතුමන්ලා, විධායක 
නිලධාරිතුමන්ලා ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම එකතුවත් එක්ක අපට 
ලංකාව තුළ revolutionary  ෙවනසක්, ඓතිහාසික ෙවනසක් ඇති 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   ෙම් 
රට ෙවනස් කරන, ලංකාව ෙලෝකයට බද්ධ කරවන 
අමාත්යාංශයක් බවට ෙමය පත් කරනවා කියන එක විතරක් 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙපොෙරොන්දු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
                                                                                                                                                 

The next speaker is the Hon. Lakshman Wasantha 
Perera. You have eight minutes. Before you start Hon. 
Lucky Jayawardana will take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ලකී ජයවර්ධන  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
[අ.භා. 12.55] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 
of Plantation Industries) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාත්යාංශය, ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය, පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය සම්බන්ධව පැවැත්ෙවන කාරක සභා 
විවාදෙය්දී මා හට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව 
පළමුෙවන්ම මා සතුට පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම  මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් දඹුල්ල, මාතෙල්, රත්ෙතොට, ලග්ගල පෙද්ශවල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාව වැඩිම මනාපෙයන් ෙදවැනි වරටත් මා  ෙතෝරා පත් කර 
ගනිමින්, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මෙග් සතුට, පණාමය හා ෙගෞරවය ඔවුන්ට පුද කර 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් එකතු වී යහපාලන රජයක් ආරම්භ කරමින්, 
අපට යම් කිසි වගකීමක් ලබා දීම ගැනත්,  ෙම් රටට යම්කිසි 
ෙසේවයක් කරන්නට අපට  අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳවත්  
එතුමන්ලාට මෙග්   ෙගෞරවය පුද කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  

ගරු නවින් දිසානායක අමාත්යතුමා තරුණ අමාත්යවරයකු 
වශෙයන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා හැටියට අද වන විට 
ෙමම වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙත්, රබර්, ෙපොල් වැනි අංශ 
සම්බන්ධෙයන් විශාල පගතියක් දක්වා තිෙබනවා. එම 
කර්මාන්තෙය් පගතිෙයහි අගයන් සමස්ත රටටම ලබා දීම සඳහා 
කටයුතු කරන ෙමොෙහොතක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට 
මටත්, ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, සභාපතිතුමා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින්ටත් ෙමම ක්ෙෂේතය නඟාසිටුවීම සඳහා යම් කිසි 
නිදහසක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා,  පසු ගිය කාලෙය්දී ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් යන 
ක්ෙෂේතය තුළ විවිධාකාර පශ්න   පැන නැගුණු බව.  ෙත් හා රබර්  
මිල පහත වැටීම ෙහේතුෙවන්, අප රෙට් ෙමම නිෂ්පාදන 
සම්බන්ධෙයන්  කටයුතු  කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබඳව විශාල මහජන මතයක් ෙගොඩනැඟුණා. අෙප් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ටී.බී. ඒකනායක රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත්  සඳහන් කරපු ආකාරයට  ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
ආකාරෙය් මහජන මතයන් ෙගොඩනැඟිලා තිබුණා. ෙත් 
සහනාධාරය කපනවා; ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපනවා; ෙපොල් 
ආනයනය කරන්න කටයුතු කරනවා; ෙවනත් රටවලින් ෙත් 
ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් මිශ කරලා ෙවනත් රටවලට යවන්න 
කටයුතු කරනවා වැනි විවිධාකාර ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාට 
දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කරයි.   

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කළ 
පකාශය සම්බන්ධෙයන් එතුමා තමන්ෙග් මතය පැහැදිලි කළා.     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙමම යහ පාලන රජයට සම්බන්ධ 
වුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු හැටියට මෙග්ත්, අෙප් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන අනිකුත් අමාත්යවරුන්ෙගත් මතය වන්ෙන් 
ෙපොල් ආනයනය කිරීම නතර කළ යුතුයි කියන එකයි. ෙම් 
සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අප 
ඊෙය්ත් දැනුවත් කළා. ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ සියලුම ඇමතිවරුන් 
ගිහින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් ෙහෝ පියවරක් ගන්න කියලා 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා.  

අද "Ceylon Tea" යන්න ෙලෝක පචලිත නාමයක්. ෙමම 
නාමෙයන් ෙවනත් රටවලින් අෙප් රටට ෙත් ෙගනැවිත් මිශ කරලා 
පති අපනයනය කෙළොත්, ඒෙකන් ෙත් කර්මාන්තයට විශාල 
හානියක් සිදු ෙවයි කියන සැකය අප තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා                  
ශී ලංකාෙව් ෙත් කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්ය වන්නා වූ 
ෙයෝජනා රාශියක් අප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙත් වගා කිරීමට 
ෙදන සහන, ෙත් සඳහා ලබාෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන 
ගරු අමාත්යතුමා දිගින් දිගටම ගරු අගාමාත්යතුමා දැනුවත් කර 
තිෙබනවා; ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කර 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් අදත් 
පැවැත්ෙවනවා. ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමා විසින් කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් යම්කිසි සංෙශෝධනයක්  සිදුෙවයි කියන විශ්වාසය අප 

තුළ තිෙබනවා.  

ෙත් අපනයනය කරන රටවල් අතරින් අප සිටිෙය් 21වැනි 
ස්ථානෙය්යි. අපි අතිවිශාල ෙත් පමාණයක් අපනයනය කළා.  
2014 වර්ෂෙය්දී විතරක් අෙප් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 0.9ක් 
අප ෙත්වලින් ලබාෙගන තිෙබනවා. එහි වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 212,588ක් ෙවනවා.   

ඊළඟට, රබර් කර්මාන්තය ගැන කථා කරනවා නම්, ජාතික 
ආදායෙමන් සියයට 0.2ක් අප රබර්වලින් ලබාෙගන තිෙබනවා. 
එය රුපියල් මිලියන 5,916ක් වශෙයන් සලකා බලන්නට පුළුවන්.  
ඒ වාෙග්ම ෙපොල් කර්මාන්තෙය්ත් ඉතාම ඉහළින් සිටින රටක් 
හැටියට තමයි අප සැලෙකන්ෙන්. වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්  
මුළු අපනයන ආදායෙමන් සියයට 2ක් අප ෙපොල්වලින් ලබාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්න නම් අප ෙම් ක්ෙෂේතය 
ෙලෝකයට හඳුන්වා දීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. අද වන විට අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමා ෙත්, රබර් කර්මාන්තවල තිෙබන අගය එකතු 
කරමින් නව නිෂ්පාදන කරා ෙයොමු කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
සූදානම් කර තිෙබනවා.  

අප දැනටමත් අමාත්යාංශ මට්ටමින් ෙවනම ඒකකයක් 
පවත්වාෙගන යනවා. ෙලෝකෙය් සිටින ගැනුම්කරුවන්,  
කර්මාන්තකරුවන් සම්බන්ධ කරෙගන එය ව්යාප්ත කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව එම ඒකකය 
හරහා දැන්  සලකා බලාෙගන යනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාව ෙත් අපනයනය 
කරන පධාන රටවල් දහෙයන් රටවල් 8ක්ම යුද තත්ත්වයකට 
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙත් කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවන්න අප විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. 2016 වසෙර් 
ජූනි මාසය වන්නට ෙපර ෙත්, රබර් හා ෙපොල් සම්බන්ධෙයන් 
ලංකාෙව් පධාන ෙපෙළේ ෙවෙළඳ පදර්ශන තුනක්  පැවැත්වීමට 
කටයුතු කරන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සතුටින් දන්වන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
අපි ෙවනම වැඩමුළුවක් පවත්වා,  අලුතින් ෙමම ආයතනවලට 

පත්වුණු සභාපතිතුමන්ලාට  යම්කිසි ඉලක්කයක් දීලා තිෙබනවා, 
අෙප් විෂයට අයත් වන ආයතන 14ක් සඳහා ඒ අවශ්ය කටයුතු 
කරලා, ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ෙම් සියලු 
කටයුතු තුළින් ෙමම කර්මාන්තය ශී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට වැඩි දායකත්වයක් සපයන, ජනතාවෙග් 
ආදායමඉහළ නංවා ගැනීමට සුවිෙශේෂ දායකත්වයක් දක්වන 
කර්මාන්තයක් බවට පත් කරගැනීමට හැකි ෙවයි කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් කරුණු ෙකෙරහි ගරු අමාත්යතුමාෙග්ත්, 
ෙල්කම්තුමන්ලා සහ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලාෙග්ත්, 
සභාපතිතුමන්ලා සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙම් සියලුම කටයුතු තුළින් ෙමම කර්මාන්ත දියුණු 
මට්ටමකට, ෙහොඳ තැනකට ෙගන එන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප 
විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். த்தத்ைத ெமௗனிக்கச் ெசய்ததன் 
சூழ்ச்சியால் கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசுக்கு அள கடந்த 
நிதி கிைடத்த . "வடக்கின் வசந்தம்", "கிழக்கின் உதயம்" 
என்  ெபயர்கைளச் சூட் , அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில் 
அவ்வரசுக்குப் பல ேகா  பாய் ைகமாறிய . இப்பணம் 
உண்ைமயிேலேய பாதிக்கப்பட்ட மக்கைளச் 
ெசன்றைடயவில்ைல என்ப  தற்ேபா  ெவளிவ ம் உண்ைம. 
எம  மக்கள் ெசாத்  சுகங்கள், உற கள், கன கள், அங்க - 
அவயவங்கள் ஆகியவற்ைற இழந் , எதற்காக 30 வ ட 
காலமாக ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள அ பவித்தார்கேளா, 
இ தியில் எ ம் கிைடக்காத நிைலயில் மீள்கு ேயற்றப் 
பட்டனர். எம  மக்கள  ேதைவகள், பிரச்சிைனகள் என்பன 
அ மட்டத்தி ந்  அைடயாளம் காணப்படவில்ைல. PTF 
என அைழக்கப்பட்ட Presidential Task Force என் ம் ேமல் 
மட்டத்தி ந்ேத மக்க க்குச் ெசய்யப்படேவண் ய 
உதவிகள் பற்றித் தீர்மானிக்கப்பட்ட . இதனால், விவசாயத் 
ெதாழி ல் ஈ படாதவர்க க்கு நீர் இைறக்கும் இயந்திர ம் 
கடல் ெதாழி ல் ஈ படாதவர்க க்குப் படகும் வழங்க 
ேவண் ய பாிதாபநிைல ஏற்பட்ட . அப்ேபா  மிக ம் 
பலமாக இ ந்த ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட ‘திவிெநகும’ திட்டம் ற் தாக 
ெதன்பகுதித் ெதாழிலாளர்க க்ேக ேவைல வாய்ப்பிைன ம் 
வ மானத்ைத ம் ெகா க்கும் திட்டமாக இ ந்த . இதற்குச் 
சிறந்த உதாரணமாக கட்டம் கட்டமாக வழங்கப்பட்ட தானிய 
விைதப் ெபாதிகைளக் குறிப்பிடலாம். இ  “சுண்டங்காய் 
கால்பணம் சுைமக்கூ  க்கால் பணம்” என்ற பழெமாழிக்கு 
அைமவாக இ ந்த ஒ  திட்டமாகும்.  

அத் டன், பிரதான திகள் ெசப்பனிடப்பட்டன; 
ைகயிரதம் யாழ்ப்பாணம்வைர ெசன்ற ; கட் டங்கள் 

கட்டப்பட்டன; மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட . இதன் லம் த்தம் 
நைடெபற்ற இடங்களில் அபிவி த்தி நைடெபற் விட்ட ; 
மக்கள் இழந்த எல்லாவற்ைற ம் மீட் க் ெகா த் விட்ேடாம்; 
ஒேர ேதசம், ஒேர இனமாகிவிட்ேடாம் என உலகிற்குப் 
பைறசாற்றப்பட்ட . ஆனால், இன்  வடக்கு, கிழக்கு 
பிரேதசங்களில் வா கின்ற மக்கள்  அன்றாடம் ஒ ேநர 
வயிற் ச் ேசாற் க்ேக அல்லல்ப கின்ற நிைலைம உள்ள . 
அங்கு ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன தைலவிாித்  ஆ கின்ற . 
ஆனால், த்த காலத்தில் ஏற்ப த்தப்பட்ட ெபா ளாதாரத் 
தைடயின்ேபா ம்கூட, எம  மக்கள் தன்மானத் டன் 
தைலநிமிர்ந்  வாழ்ந்தார்கள். மின்சாரம் இல்லாதேபா  குப்பி 
விளக்கில் ப த்  டாக்டர், 'எஞ்சினியர்' ஆனார்கள்.  

இத்தைகய ஒ  சூழ்நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கின் 
ெபா ளாதாரத்ைத மீளக் கட் ெய ப் ம் வைகயில், கீழி ந்  
ேமல்ேநாக்கிய - bottom to top - திட்டங்கைள வகுப்ேபாெமன 
நான் இந்த நல்லாட்சி அரைசக்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
இயற்ைக வளங்கைள ம் மனித வளங்கைள ம் இனங்கண் , 
மக்க க்கு நிைலேபறான வ மானத்ைதத் தரக்கூ ய 
திட்டங்கைள அைடயாளம் கா ேவாம்! வடக்கு, கிழக்கு சி  
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ஊக்கம் வழங்கி, உள் ர் 
உற்பத்திைய ஊக்குவிக்கேவண் ம். இதற்கு அரசும் 
தனியா ம் க்கிய பங்காற்றேவண் ம். கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் லம் ைகத்ெதாழில்கைள ேமம்ப த் வ  பற்றி ம் 

நாங்கள் சிந்திக்கேவண் ம். அ மட் மன்றி, பல்கைலக் 
கழகங்க ம் ைகத்ெதாழில் ஊக்குவிப்  நைட ைறையப் 
பின்பற் வ  அவசியமாகும். இதன் லம் எம  
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ டன், பாரம்பாியங் 
கைள ம் ேபண ம்.  

குறிப்பாக, யாழ். குடாநா  ெப ம் ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகைள உ வாக்கக்கூ ய சூழைலக் ெகாண்டதல்ல. 
ெபாிய ெபாிய ஆைலகைள உ வாக்ககூ ய விதத்தில் அங்கு 
இயற்ைகச் சுற் ச்சூழல் அைமந்தி ப்பதாகக் கூற யா . 
அத் டன், தண்ணீர் பற்றாக்குைற, நிலத்தின் தன்ைம, எம  
பாரம்பாிய பண் கள் யா ம் ெப ம் ெதாழிற்சாைலகைள 
உ வாக்க உத வதாக அைமயவில்ைல. எனேவதான், 
கூட் ற  அ ப்பைடயில் சிறிய சிறிய அலகுகைளக்ெகாண் , 
ெபாிய அளவில் நன்ைம ெபறலாம் என நான் க கின்ேறன். 
ஐக்கிய நா கள் சைபயின் அகதிக க்கான உயர் 
ஆைணயகம் வடக்கு, கிழக்கில் மீள்கு ேயறிய மக்களின் 
வ மான நிைல பற்றி ஆய்  ெசய்த . அதில் 9 சத தமான 
கு ம்பங்கள் மட் ேம ஒ ங்கான ஊதியம் ெப வதாக ம் 55 
சத தத் க்கும் அதிகமாேனாாின் வ வாய் ஒ ங்கற்றதாக 
உள்ளதாக ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .  

பல்கைலக்கழகங்கள் ெதாழில் ேதர்ச்சியில்லாத 
பட்டதாாிகைள உ வாக்குவதால், தனியார் நி வனங்கள் 
பட்டதாாிக க்கு ேவைல வழங்குவதில் ஆர்வம் 
காட்டவில்ைல. இவ்வா  இைளஞர்கள் ெதாழில் வாய்ப் 
பின்றிக் காணப்ப வதால், ச க, அரசியல் விேராத நிைல 
வளர்வதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப வ டன், ேபாைதவஸ் ப் 
பாவைன, கடத்தல், ெகாள்ைள, ெகாைல தலான 
நடவ க்ைககளில் அவர்கள் ஈ ப வதற்கும் வழிேயற் 
ப கிற . எனேவ, ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய உடன் 
தீர்க்கேவண் ய ச கப் ெபா ப்  நன்ேனாக்குள்ள 
சகல க்கும் உாியதாகும்.  

ேவைலவாய்ப்பின்ைம காரணமாகப் ெபண்கள் மத்திய 
கிழக்கு ேபான்ற நா களில் ேவைலவாய்ப்பிைனத் 
ேத கின்றனர். இதனால் கு ம்ப, கலாசார சீர்ேக கள் 
ஏற்ப வ டன், பலர் பாதகமான பல ேநாய்க க்கும் 
உள்ளாகின்றனர்.  அத் டன், வடபகுதியில் ெபண்கைளத் 
தைலைமயாகக் ெகாண்ட 53,241 கு ம்பங்கள் உள்ளன. 
இவர்கள் சிறப்பாகக் கவனிக்கப்பட ேவண் யவர்கள். ேம ம், 
இவர்கள் ெபா ளாதாரம், பா காப்  ேபான்ற விடயங்களில் 
பல சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். இவர்க க்குாிய 
உதவிகள் வழங்கப்படாைமக்கு அப்பால் இவர்களின் 
பிள்ைளகைள ம் ன் த் கின்றனர். உதாரணமாக, இ தி 

த்தத்தின்ேபா  வட் வாகல் இரா வ காமில் தம  
கணவைர ஒப்பைடத்த ெபண்கள் நீதி ேகட்  இன் ம் 
நீதிமன்றங்க க்கு அைலகின்றனர். அங்கு அவர்களின் 
பிள்ைளக ம் அைழக்கப்பட்  பல ேகள்விக்கைணகள் 
ெதா க்கப்ப கின்றன. கடந்த க.ெபா.த.ப. சாதாரண தரப் 
பாீட்ைச எ ம் ஒ  பிள்ைள பாீட்ைசக்குச் ெசல்லா  தன  
தந்ைதயார் ெதாடர்பாகச் சாட்சி ெசால்வதற்காக நீதிமன்றம் 
ெசன்ற ஒ  ன்பியல் நிகழ்ைவ ஒ  தாயார் கடந்த வாரம் 
என்னிடம் ைறயிட்டார்.  

இந்நிைலயில், இலங்ைகயின் ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு சுயெதாழில் வாய்ப் , 
ெதாழில் ட்பப் பயிற்சிகைள வழங்குதல் மற் ம் அரச 
சார்பற்ற நி வனங்க டாக ேவைல வாய்ப் க்கள் 
வழங்குதல், ேதசிய ாீதியாக பிரேதசத் க்குப் பிரேதசம் 
காணப்ப ம் வளங்கைள மதிப்பீ  ெசய்  அவற் க்கு 
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ஏற்றதாக சுயெதாழில் யற்சிகைள ஊக்குவித்தல் ேபான்ற 
ேவைலத்திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ல் த்த காலத்திற்கு ன்  
இயங்கிய ெதாழிற்சாைலகள் மீள இயங்க ைவக்கப்பட 
ேவண் ம். உதாரணமாக, ஒட் சுட்டான் ஓட் த்ெதாழிற் 
சாைல, ஆைனயிற  உப்பளம், பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைல என்பவற்ைறக் குறிப்பிடலாம். 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் ெபா ளாதாரம் 
நீண்டகாலப் பாரம்பாியமிக்க விவசாயத்ைதேய 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அைமந் ள்ள . ஆயி ம், ஒ  
விவசாய ெதாழில் ைற ேநாக்கிய விாிவாக்கம் இங்கு 
குறிப்பி ம்ப யாக அபிவி த்தியைடயவில்ைல எனலாம். 
அதாவ , விவசாய உற்பத்தி லப்ெபா ளான  அதிக 
வ மானத்ைதத் தரத்தக்க விவசாய அ ப்பைடயிலான 
ைகத்ெதாழில் ைற ேநாக்கி இன் வைர சாியாக 
நகர்த்தப்படவில்ைல. இலங்ைகயின் ெமாத்த ெநல் 
விைளபரப்பில் 25 தம் வைரயான இடத்ைத வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கேள ெகாண் ள்ளன. ஆனால், இங்கு உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் ெநல் லப்ெபா ளாகேவ ெதன்பகுதிக்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . எனேவ, இதைன இங்கு ப் 
ெபா ளாக மாற்றத்தக்க வைகயில் ந ன ெநல் குற் ம் 
ஆைலகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். வட பகுதியில் ெதங்குசார் 
உற்பத்தி ைகத்ெதாழில் மயமாக்கப்பட ேவண் ம். இ  கிராம 
மட்டத்தில் பல க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கு 
வசதியானதாக அைம ம்.  

அங்குள்ள அதிகள  அபிவி த்தி வாய்ப்ைபக்ெகாண்ட 
இன்ெனா  ெதாழில் ைற விலங்கு ேவளாண்ைமயாகும். 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் நல்ல ைறயில் திட்டமிட்  
இைவ ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இங்கு மீள்கு ேயற்றத் 
தின் பின் "Go Green" என் ம் ெபயாில் அரச சார்பற்ற 
நி வனங்களால் ன்ென க்கப்பட்ட பல திட்டங்கள் ேதால்வி 
யைடந்தைமைய நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். சிறந்த 

ைறயில் ஒன்றிைணக்கப்பட்ட கிராமப் பண்ைணத் திட்ட 
வி த்திகள் லமாக அதிக பயைனப் ெபற ம். இதேனா  
இைணத்  இங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் பால் என் ம் 

லப்ெபா ைள வன்னிப் பகுதியிேலேய ப்ெபா ளாக 
மாற்றத்தக்க ெதாழிற்சாைலகள் அைமக்கப்ப வதன் லமாக 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்குவ டன், மக்களின் வ மானத்ைத 

ம் அதிகாிக்க ம். அத டாக இலங்ைகயில் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டேம ஏழ்ைம நிைலயில் உள்ள  என்ற 

குைறைய ம் நீக்க ெமன நான் க கின்ேறன். 

உண  பதனிடல் ெதாழில் ைற ம் வடபகுதியில் நல்ல 
பலைன நல்கும். இவற்றில் க்கியமாக பழங்கள், 
காய்கறிகைளப் பதனிடல், தகரத்திலைடத்தல், ெபாதி ெசய்தல் 
என்பன பற்றிச் சிந்திக்கலாம். சில ப வகாலங்களில் சில 
பழங்க ம் காய்கறிக ம் அதிகம் விைளகின்றன. ஆயி ம், 
இவற் க்கான சந்ைத வாய்ப் க்கள் இன்ைமயால் 
விவசாயிகள் ெப ம் நட்டத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றனர். இங்கு 
பா காப்பாக நீண்டகாலம் ைவத்தி க்கக்கூ ய களஞ்சியங் 
கைள உ வாக்குதல், உைறயச் ெசய்வ  அல்ல  இரசாயன 
பா காப் ச் ெசய்வ  ேபான்ற ந ன பா காப்  

ைறகைள ம் ெதாழில் ட்பத் ைறகைள ம் பயன்ப த்தி 
உண  பதனி ம் ெதாழில் ைற விாிவாக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். இதற்கான ஆய் க ம் ெசயற்றிட்டங்க ம் 
விைரவில் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் நற்பலைன விைளவிக்கும். 

பைன வள ம் வடபகுதியில் காணப்ப ம் சிறந்த 
லவளமாகும். 'கற்பகத ' என வர்ணிக்கப்ப ம் பைன வளம் 

உாிய ைறயில் பயன்ப த்தப்படாைமயால் ேவைல 
வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கான அ ைமயான சந்தர்ப்பங்கள்  
ந வவிடப்பட்  வ கின்றன.   

அத் டன், மீன்வளம் வடபகுதியில் காணப்ப ம் சிறந்த 
ஓர் இயற்ைக வளமாகும். ஆனால், மீள்கு ேயற்றம் 
நைடெபற்  ஆ  வ டங்கள் வைடந்த நிைலயி ம் 
மீன்பி த் ெதாழில் ைறசார் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. மாறாக, ெதன்பகுதியினர் வந்  
எம  பகுதி மீன்வளங்கைள அள்ளிச் ெசல்வ ம் இந்திய 
மீனவர் அத் மீறி வ வ ம் எம்மவரால் பி க்கப்ப ம் 
மீன்கைளக் குைறந்த விைலயில் ெகாள்வன  ெசய்  
ெதன்பகுதிக்குக் ெகாண்  ெசல் ம் நடவ க்ைகக ேம 
ெதாடர்கின்றன. எனேவ, இந்நிைலைமகள் உடன யாக 
நி த்தப்பட்  வட பகுதியிேலேய மீன், இறால், நண்  
பதப்ப த் ம் ெதாழிற்சாைலகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். 

அத் டன், கு ைசக் ைகத்ெதாழில்களில் அ பவம் 
வாய்ந்த பலர் இன்  உாிய நிதி வசதிக ம் பின் ட்டல் 
நடவ க்ைகக ம் சந்ைத வாய்ப் க்க மின்றி நைடப் 
பிணமாகத் திாிகின்றனர். இவர்கைள ஊக்குவிக்கும் வைகயில் 
இத் ைறசார் நடவ க்ைககளி ம் கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ெமனக் ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.14] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි 05ක් ෙහෝ ෙම් 

විවාදෙය්දී කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා. මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව, එයිනුත් අෙප් පෙද්ශයට ආෙව්ණික වූ 
ෙපොල් වගාව පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නටයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් වාර්ෂික ෙපොල් 
නිෂ්පාදනය ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,800ක වාෙග් පමාණයක්. 
නමුත්, ලංකාෙව් අවශ්යතාව අනුව ෙගඩි දසලක්ෂ 3,600ක විතර 
පමාණයක් අප සකස් කර ගත යුතු වනවා. ෙම් අනුව බලන ෙකොට 
ෙපොල් නිෂ්පාදනෙය්දි ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 800ක විතර 
පිටුපසිනුයි අපි ඉන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය මත රෙට් ෙපොල් 
අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් අපට ෙපොල්  එෙහම නැත්නම් එයට 
ආෙද්ශක වූ වර්ග ආනයනය කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

මට මතකයි, පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙපොල් හිඟය වැඩි වුණාම 
ෙක්රළෙයන් ෙපොල් ආනයනය කරන්නට කටයුතු කළා. එෙහම 
නම් ෙම් ෙපොල් නිෂ්පාදනෙය් ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 800ක් වැඩි 

2807 2808 

[ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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කර ගත්ෙතොත් පාම් ඔයිල්, එළවලු ෙතල් වැනි ෙවනත් අනුකරණ 
ෙද්වල් ෙගන ඒම අපට පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ෙම් කාරණය කරන්න නම් අපි ෙම් ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ; ෙම් 
ගැටලු හඳුනා ගන්නට ඕනෑ. මමත් ෙම් ෙපොල් වගාවට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයකු වශෙයන්, මයිටා ෙරෝගී තත්ත්වය සහ ෙපොල් ගස්වල, 
ෙපොල් අතුවල, ෙපොල් ෙකොළ කන කෘමීන් වර්ගයක් ෙබෝ වීම ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන විශාල ගැටලුවක් විධියට  මා දකිනවා. ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වය ෙපොල් නිෂ්පාදනය කඩා වැෙටන්නට පධාන 
කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. මයිටා ෙරෝගී තත්ත්වය සහ පත කන 
කෘමීන් මර්දනය කර ගැනීමට ෙපොල් වගාකරුවන්ට එතරම් 
හැකියාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා, තාක්ෂණය ෙනොමැතිකම සහ 
ආර්ථික දුෂ්කරතා  මත. ෙම් කාරණෙයන් ෙපොල් වගාවකරුවන් 
මුදා ගැනීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යාංශය එෙහම නැත්නම් 
ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය මැදිහත් ෙවලා එයට දායකත්වයක් 
දැක්විය යුතුයි කියන එක මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙගොවියාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, ෙපොල් 
ඉඩම් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරලා, එහි ගැටලු හඳුනා ෙගන ඉඩම 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීමට ෙපොල් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑයි කියන එක මාෙග් මතයයි. එම 
මැදිහත් වීම තුළින් ෙපොෙළොෙව් තිෙබන පාංශු තත්ත්වය, ජල 
තත්ත්වය, ෙරෝග සහ පළිෙබෝධ තත්ත්වය පිළිබඳව ෙපොල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් ලබා ගන්නා වූ අවෙබෝධය සහ 
දැනුම ඒ ෙපොල් වගා ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න උදවියට ලබා දීම තුළින් 
ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට දායකත්වයක් ෙවනවා කියා 
මා අදහස් කරනවා.   

අෙනකුත් වී වර්ග සහ ෙත් වර්ගවලට ෙපොෙහොර සහනාධාර 
ලැබුණත් ෙපොල් සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. ෙවෙළද ෙපොෙළේ පවතින රුපියල් 1,200ක මිලට 
ෙපොෙහොර මිටිය අරෙගන ෙගොවීන්ට පාවිච්චි කරන්නට සිද්ධ වුණා. 
ඉතින් ෙම් රසායනික ෙපොෙහොර වර්ග දිගින් දිගටම පාවිච්චි 
කිරීෙමන් ඇති ෙවන්නා වූ හානිදායක තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා 
බලා ෙම් කාබනික ෙපොෙහොර වර්ග පිළිබඳව ෙගොවීන් අතර 
ජනපියතාවක් ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. 

ෙපොල් ඉඩම්වල කුකුළු පාලනය සහ ගව පාලනය වැනි සත්ත්ව 
පාලනයන් වැඩි කරලා ඒ කාබනික ෙපොෙහොර ෙපොල් වගාව සඳහා 
පාවිච්චි කෙළොත්, පෙසේ සාරවත්භාවය ලබා ගැනීමටත්, ෙරෝගී 
තත්ත්වයන් පාලනය කර ගැනීමටත්, රසායනික ෙපොෙහොරවලින් 
සිදුවන්නා වූ අගතිය වළක්වා ගැනීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා පිළිබඳව ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් 
අවධානය ෙයොමු කර ෙගොවීන් සමඟ කටයුතු කෙළොත් ඉතා 
වැදගත් වනවා.  

ෙම් ෙපොල්වලින්  ලැෙබන ආදායම පමාණවත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ, අද තිෙබන වියදමත් එක්ක. විෙශේෂෙයන්ම ශමිකයින්ෙග් 
හිඟයත් ෙපොල් කර්මාන්තයට බලපා තිෙබනවා. ෙපොල් 
කර්මාන්තයට බලපා තිෙබන ෙම් ශමිකයින්ෙග් හිඟයට විසඳුමක් 
වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහාත් නවීන 
තාත්කෂණය හඳුන්වා දීමත් ඒ වාෙග්ම නවීන තාක්ෂණික 
උපකරණ ෙගොවීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කිරීමත් සිදු කළ යුතු 
වනවා.  ෙම් සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන නිලධාරි මහත්වරු හරහා 
ගම්වල කමිටු ඇති කර තිෙබනවා. ෙම් කමිටුවලට සහනාධාර 
කමයක් මත උපකරණ සහ තාක්ෂණය ලබා දීමට කටයුතු 
කෙළොත්, ෙපොල් ෙගොවියා දැනුවත් කිරීම තුළින් තවදුරටත් අෙප් 
ආදායම වැඩි කර ගැනීමට හැකි වනවා.  එෙසේ කිරීම තුළින් මා 
කලින් කිව්ව පරිදි, අපට තිෙබන ෙපොල් දසලක්ෂ 800ක අඩුව ෙම් 
තිෙබන වගාව තුළින්ම පුරවා ගැනීමට හැකි ෙවයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

ෙපොල් ෙගොවීන්ෙග් ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා අතුරු 
ෙබෝග හඳුන්වා දීම සහ අතුරු ෙබෝග වගා කිරීම සඳහා ෙපළඹවීම, 
එයට සහාය දැක්වීම ඉතාම අත්යවශ්ය කාරණයක් විධියට මා 
දකිනවා.  ජල සැපයුමත් ෙපොල් වගාවට අත්යවශ්යයි. ෙම් ජල 
සැපයුම ලබා ගැනීෙම්දී බිඳිති වාරිමාර්ග කමය තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් කියාත්මක කෙළේ. නමුත් ෙපොල් ගෙසේ මුල් ඈතට නුදුවන 
තත්ත්වයක් තුළ ෙපොෙහොරවලින්ම නඩත්තු කරන ෙපොල් වගාවක් 
බවට එය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බිඳිති වාරි මාර්ග කමයට 
වඩා වැසි කාලවල ජලය ඒක රාශි කර තබා ගැනීමට වාෙග්ම 
පාංශු ජල මට්ටම  ඉහළට ෙගන ඒමට ඉතාමත්ම වටිනා 
කියාවලියක් විධියට අපි දකිනවා, විශාල ෙපොල් වතු මැද ජල ටැංකි 
සහ ෙපොකුණු ඉදිකිරීම. ෙම් ෙපොකුණු ඉදිකිරීම සඳහා ෙපොල් 
වගාකරුවන්ට සහාය දැක්වීෙම් කමෙව්දයක් ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලය තුළින් කියාත්මක වුෙණොත් ෙහොඳයි කියන කාරණයත් 
මම සිහිපත් කරන්නට කැමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ක්ෙෂේතෙය් තාක්ෂණික නිලධාරින් විශාල 
පිරිසක් විශාම අරෙගන ඉන්නවා. ෙම් විශාම අරෙගන ඉන්න 
තාක්ෂණික නිලධාරින් ටික ඒක රාශි කරලා, ඒ උදවියෙග් 
සංචිතයක් සකස් කර ෙපොල් වතු හිමියන්ට වාෙග්ම ෙපොල් 
වගාකරුවන්ට දැනුමක් ලබා දීම සඳහා ඔවුන් කටයුතු කරන්න 
ෙයොදවනවා නම් එය ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යයක් විධියට මම 
දකිනවා. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශවල -කුරුණෑගල, දඹුල්ල, 
පුත්තලම, ෙමොනරාගල ආදී විවිධ පෙද්ශවල- ෙපොල් වතු 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොල් වතු රට පුරා 
විහිදිලා තිබුණත්, ෙම් ෙපොල් වතුවල හිමිකරුවන්ෙගන් වැඩිම 
පිරිසක් ඉන්ෙන් නාගරික පෙද්ශවලයි.  

මීගමුව, කළුතර, පුත්තලම, ෙකොළඹ ආදී පෙද්ශවල තමයි ෙම් 
වතුවල හිමිකාරයන් ඉන්ෙන්. ෙම් වතුවල හිමිකරුවන්ට ශමික 
හිඟයත්, දැනුම පිළිබඳ පශ්නයත් තිෙබනවා. වත්ෙත් ඉන්න 
මුරකරු මාර්ගෙයන් තමයි වත්ත පාලනය කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. විශාම ගිය තාක්ෂණික නිලධාරින් ඒක රාශි කරලා, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් සංචිතයක් හරි ගස්සලා තිබුෙණොත්, ෙම් සංචිතෙය් 
ඉන්න තාක්ෂණ නිලධාරින්ව hire එකට -යම් මුදලක් ෙගවලා- 
අරගන්න ෙපොල් වගාකරුවන්ට වාෙග්ම ෙපොල් වතු හිමියන්ට 
පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම අරෙගන ෙම් තාක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් 
දැනුම ලබා දුන්නා නම් ෙම් ෙපොල් වගාව තවතවත් ශක්තිමත් කර 
ගන්න හැකි වනවා වාෙග්ම ඒ තුළින් ෙපොල් වගාව සාර්ථක කර 
ගැනීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෙපොල් දසලක්ෂ අටසියයක හිඟය 
පියවා ගැනීමට තවත් පහසු වන කාරණයක් තමයි, ෙපොල් පාවිච්චි 
කිරීෙම්දී සිදු වන විනාශය, නාස්තිය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු 
කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් කිරි පිටි, ෙපොල් දියර කිරි නිෂ්පාදන 
බහුල කෙළොත් ෙම් හිඟය වළක්වා ගැනීමට වාෙග්ම නාස්තිය අවම 
කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් කටයුතු කරන්නට අෙප් 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු නවීන් දිසානායක මැතිතුමාට සහ 
එම අමාත්යාංශෙය් සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට ශක්තිය 
ලැෙබන්න කියා මම පාර්ථනා කරනවා. මට ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුති කරමින් මම 
නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි විස්සක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.22] 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් ඉඳලා මන්තීවරු 

ඉදිරිපත් කරපු විවිධ අදහස්වලට මම ඇහුම් කන් දුන්නා. සවස ්
භාගෙය්දීත් එවැනි කරුණුවලට ඇහුම් කන් ෙදන්න අපට අවස්ථාව 
ලැෙබ්වි. ලංකාෙව් සියලුම දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලත්, සියලුම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලත්, ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, රජෙය් පධාන උත්සව සංවිධානය කිරීමත්, 
නව විෂයයක් හැටියට ගාම රාජ්ය බිහි කිරීෙම් කටයුත්තත්, දිස්තික් 
සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩල හැසිරවීමත් ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට බාරෙවලා තිෙබනවා.  

1931 ආරම්භ වුණු ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය පසු ගිය 
අවුරුදු 87ක කාලය තුළ විවිධ පාලන කම පසු කරෙගන  දීර්ඝ 
ගමනක් ඇවිත් තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් ගම් සභා කමය තිබුණා, දිසා ඇමති කමය තිබුණා, 
විවිධ පාලන කම තිබුණා. ෙම් සියලු පාලන කමවලිනුත් රට 
එක්තරා පමාණයකට ඉදිරියට ෙගන ගිහින්, 1992දී ලංකාෙව් 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල 25ක්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
332ක්, ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක්, ඒ වාෙග්ම ෙමවර ඉඳලා 
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් 14,665ක් ඇතුළත් ව හයක් එක්ක 
තමයි ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ඉදිරියට ගමන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැෙය් සඳහන් වනවා, ගාම රාජ්ය 
2,500ක් ඇති කරනවාය කියලා. ලබන වර්ෂය තුළ ගෙම් කටයුතු 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගාම රාජ්ය 2,500ක් තුළ ගාම නිලධාරි 
වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් රුපියල් මිලියන 21,000ක 
මුදලකුත් අය වැෙයන් ෙවන් කර ති ෙබනවා. දැන් ෙම් මුදල් 
සම්භාරයත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලත්, අෙප් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කාරක සභාෙව්දී මතු කරපු පශ්නත් 
එක්ක ෙම් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන අඩු පාඩු සියල්ලම මැද්ෙද් ෙම් 
විශාල කර්තව්යය හසුරුවන්න ති ෙබනවා. ගාම නිලධාරි තනතුරු 
14,000න් දැනට 917ක් පුරප්පාඩුව පවතිනවා. මා හිතනවා, 
ෙදසැම්බර් මාසය, ජනවාරි මාසය වන විට අවුරුද්ද අවසානෙය් 
විශාම යන කණ්ඩායමත් එක්ක ෙම් පමාණය එක්දහස් ගණනක් 
පමණ ෙවයි කියලා. ෙම් සියලු ෙකොටස් සමඟ තමයි අපට ඉදිරියට 
ගමන් කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපෞද්ගලික නිවාසවල පවත්වා ෙගන යන 
ගාම නිලධාරි කාර්යාල 7,378ක් තිෙබනවා. එතෙකොට ගාම 
නිලධාරි කාර්යාල 14,000න්, අඩකට වැඩි ෙකොටසක් ෙපෞද්ගලික 
නිවාසවලයි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අවුරුදු ගණනක 
ඉතිහාසෙය් යථාර්ථය වන්ෙන්. දැනට "ෙසේවා පියස" වැඩසටහන 
යටෙත් කාර්යාල 1,630ක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් පමාණයත් එක්ක 
බලන ෙකොට එය ඉතා සුළු පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම රජෙය් සහ 
ෙවනත් කාර්යාලවලත් ගාම නිලධාරි කාර්යාල 3,252ක් 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙම් අමාත්යාංශ ය යටෙත් විවාහ, උප්පැන්න, මරණ 
ෙරජිස්ටා ර්වරු 1,711ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනම තිෙබනවා. ෙනොතාරිස්වරුන් 
11,954ෙදෙනක් ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් පත්වීම් ලබා රෙට් විවිධ 
පෙද්ශවල ජනතාවට අවශ්ය කරන ෙසේවාවන් විශාල පමාණයක් 
ඉටු කරමින් ඉන්නවා.  

ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් සඳහන් කළ කාරණා අනුව විවිධ 
සංගම් ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් පශ්න, උසස් වීම් හා කාර්යාල පහසුකම් 
පිළිබඳව ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
ගැන කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කළා. ෙකොල්ලුපිටිය, කුරුඳුවත්ත, 
ෙකොළඹ 7, ෙකොළඹ 5, ෙකොළඹ 3 යන පෙද්ශවලින් රුපියල් 
10,000කට ෙහෝ රුපියල් 15,000කට කාර්යාලයක් ගන්න බැහැ. 
එතෙකොට ඒ අයට ඉෙබ්ම සිද්ධ වනවා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ගෙම් ෙවනත් මාර්ගවලට ගිහින් 'ෙබෝඩ්' 
එක සවි කර ගන්න; ෙවනත් මාර්ගවලට ගිහින් කාර්යාල ෙසොයා 
ගන්න. ෙවනත් අයට අවශ්ය විධියට හැසිරිලා කියා කරන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් අමාත්යාංශෙය් ව හය තුළ පවතිනවා. 
එෙහම නම් ඒ ව හය ෙවනස් කිරීම තමයි, වර්තමාන ජනාධිපති 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අෙප් අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් රජය යටෙත් කල්පනා කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. මට ඒකට ෙපොඩි උදව්වක් වනවා, 2001 - 2004 
දක්වා කාලය තුළ මා රාජ්ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ 
පතිසංස්කරණ ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කිරීම. 

අෙප් TNA මන්තීවරු කරුණු ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මා අසා 
ෙගන සිටියා. ඒ පෙද්ශවලත් පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්යාවක් 
පවතිනවා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් මා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඉන්න ෙකොට ඒ ෙවලාෙව් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය අනුව රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවනුත් පිටට ගිහින් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශයට පමණක් ෙවනම විභාගයක් පවත්වා, ෙදමළ කථා කරන 
නිලධාරින් උතුරටත්, නැ ෙඟනහිරටත් මට මතක විධියට 
175ෙදනකු පත් කරලා යවන්න මට සිද්ධ වුණු බව. ඒ 
175ෙදනාෙගන් විශාල පිරිසක් අද පළමුවන ෙශේණිෙය් නිලධාරින් 
හැටියට ඒ පෙද්ශවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වැඩ කර 
ෙගන යනවා. වර්තමානෙය් එෙහම ෙතෝරන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් මා හිතනවා, වර්තමානෙය්ත් අපට ෙවනම කල්පනා 
කරන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 173ක 
විතරයි, පළමුවන පන්තිෙය් නිලධාරින් ඒ කටයුතු හසුරුවන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අෙනක් තැන්වල ඒ කටයුතු හසුරුවා ෙගන 
යන්න අදාළ නිලධාරින් නැහැ. ඒ නිසා අමාත්යාංශයක් විධියට 
රෙට් මුළුමහත් ජනතාවට යහපතක් වන ආකාරයට ෙම් වැඩ 
කටයුතු හසුරුවන්න සිදු ෙවයි කියලායි අපි කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙවනම පධාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන 
යනවා. එක පැත්තකින් මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉඩම් 
මැනලා දුන්නාම, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒවා නිරවුල් කරලා දුන්නාම, ඊට පස්ෙසේ ඉතිරි 
කටයුතු ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා තමයි සිදු 
කරන්ෙන්. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානිනුත්, අෙනක් සියලු 
ෙදනාමත් එකතු ෙවලා ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම් ෙකෙනකුෙග් 
උපත, විවාහය, ඒ වාෙග්ම මරණය කියන අවස්ථා තුනම ලියා 
පදිංචි කරන අතර, ගම්වල ඇති වන ෙගොඩාක් ඉඩම් ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යනවා. දළ වශෙයන් 
ෙම් අවුරුද්ද තුළ -පසු ගිය මාසය දක්වා- උපත් ෙදලක්ෂ 
අසූඅටදහසක් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන් දළ වශෙයන් මසකට උපත් විසිනවදහසක් පමණ. ඒ 
වාෙග්ම මරණ එක්ලක්ෂ එෙකොෙළොස්දහස් හත්සිය තුනක් ලියා 
පදිංචි කරලා තිෙබනවා. විවාහ එක්ලක්ෂ විසිහත්දහසක් ලියා 
පදිංචි කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සහතික පන්ලක්ෂ 
විසිහත්දහසක් එක අවුරුද්දක් තුළ නිකුත් කිරීම සිදු වනවා. ඒ 
අතෙර්  රෙට් විවිධ පුරවැසියන්ෙග් උප්පැන්න සහතික, මරණ 
සහතික, විවාහ සහතිකවල පිටපත් නිකුත් කිරීමත් ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් සිදු වනවා. ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් 
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ගණනාවක් මධ්යෙය්, අවම පහසුකම් මධ්යෙය් ෙම් කටයුතු ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඉදිරියට කර ෙගන යාම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු නිලධාරින්ට මම ෙම් ෙවලාෙව් මාෙග් 
විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.  

වර්තමානෙය් තිෙබන දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු අපි නම් 
කරලා තිෙබනවා, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩල හැටියට. ෙම් 
වන විට අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් සාකච්ඡා කරලා සෑම 
දිස්තික්කයකම ෙම් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩලවලට සම 
සභාපතිවරු ෙදෙදනා බැගින් පත් කරලා තිෙබනවා. සම 
සභාපතිවරු ෙදෙදනා පත් කිරීෙමන් අනතුරුව පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරු පත් කරලා, ගාම රාජ්ය 
සංකල්පය කියාත්මක කරලා, ෙම් අමාත්යාංශය හසුරුවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන අභිෙයෝගය ගැන තමයි අපි අද සාකච්ඡා 
කරමින් ඉන්ෙන්.  

ඇත්තටම ගාම රාජ්ය සංකල්පය ගැනත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. ගාම නිලධාරී වසම් පහක්, හයක් 
එකට එකතු ෙවලා ගාම රාජ්යයක් හැෙදනවා. ගාම නිලධාරින් 
14,023 ෙදනා ගාම රාජ්ය 2,500කට ෙගොනු කරන්න තමයි අපි 
ඉලක්ක කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ගාම නිලධාරී වසම් පහක 
ඉන්න නිලධාරින් ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවයි. අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී අපි එදා 
කථා කර ගත් පරිදි ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල 
පධානිනුත් ෙම් කමිටුවට ඇතුළත් වනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම ගාම 
නිලධාරී වසෙමන්ම තරුණයන් ෙදෙදෙනක් ඉදිරිපත් වනවා. සෑම 
ගාම නිලධාරී වසෙමන්ම කාන්තාවන් ෙදෙදෙනක් එකතු වනවා. 
එෙහම එකතු වුණාම ගාම රාජ්යයක සියයක විතර කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා.  

ෙම් සියයක විතර කණ්ඩායම සඳහා සමහර ෙවලාවට අපට 
නිල බලෙයන් තනතුරු කිහිපයක් පත් කර ගන්න ෙවයි. ඕනෑ නම් 
සභාපතිවරයා ඡන්ද බලෙයන් පත් කර ගන්න පුළුවන් කම 
ලැෙබයි. ඒ ගාම නිලධාරි වසම් පෙහේ ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ ගාම නිලධාරී 
මහත්මයාට නිල බලෙයන් එහි ෙල්කම් හැටියට පත් ෙවන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි. උපාධිධාරිෙයක් හැටියට ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ඉන්න ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියාට සමහර විට පුළුවන් ෙවයි, 
නිල බලෙයන් එහි පධාන මූල්ය පාලක හැටියට පත් වන්න. ඊට 
පස්ෙසේ උප  ෙල්කම්, උප සභාපති සහ කාරක සභාව සඳහා ඒ ඒ 
ගාම නිලධාරි වසම්වලින් පත් ෙවලා කුඩා මණ්ඩලයක් ඇති 
වනවා.  

ෙම් ඇති වන මණ්ඩලයට අවසානෙය්දී ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් තිෙබන සම්බන්ධීකරණ සංවර්ධන 
කමිටුවට ඇවිල්ලා කරුණු කියන්න පුළුවන් වනවා. ඒ 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල ඉන්න පධාන නිෙයෝජිතයින්ට දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා කරුණු කියන්න පුළුවන් 
වනවා. රජයක් හැටියට අපි ෙම් කරුණු පිළිබඳව කල්පනා කෙළේ, 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩලවල වර්තමාන තත්ත්වය ෙදස 
බැලුවාම ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ෙගන් අවශ්ය කරන පෙයෝජනය 
හරියාකාව ගන්ෙන් නැති බවක් ෙපෙනන නිසායි. ඒ ෙගොල්ලන් 
කැ ෙඳව්වාම ඇවිත් පැය තුනක්, හතරක් වාඩි ෙවලා ඉඳලා නැවත 
පිටත්ව යෑම තමයි, වර්තමානෙය් සිදු ෙවමින් පවතින තත්ත්වය 
 වන්ෙන්. නමුත් ගාම රාජ්ය සංකල්පය ඇති  වුණාට පසුව ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවයි. ෙමොකද, අෙප් පංචවිධ පතිපත්තිය තුළින් 
ගාම රාජ්ය සංකල්පයත් රටට ඉදිරිපත් කළාම, ඒ සඳහා අපට 
අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ ලැබුණු අනුමැතිය -ලියවිල්ල- සංවර්ධනය 
කිරීෙම් අරමුණ ෙම් අමාත්යාංශය සතු වගකීමක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කලින් මතු කළ 

පශ්නයක් නිසා මම ෙම් ෙව්ලාෙව් පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, ෙමය කිසි ෙසේත්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බල 
මණ්ඩලයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක.  

ගෙම් තිෙබන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ගෙම් තිෙබන අෙනක් 
සංවිධාන වාෙග්ම ඒ පළාත තුළ තිෙබන නායකත්වය නිවැරදිව 
ෙගොනු වූ සංවර්ධන සැලැස්මක් ගාම රාජ්ය තුළ හදා ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි. ඒ ගාම රාජ්ය තුළ හදා ගන්නා වූ සංවර්ධන 
සැලැස්ම, I, II, III, IV, V, VI, VII හා VIII කියා හදා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වූ විවිධ මත, අදහස් 
හා ෙයෝජනා සියල්ලක් අපි ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් භාර ෙගන 
තිෙබනවා. ඉදිරියට තවත් භාර ගන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

දැනට ෙම් කටයුත්ත කරෙගන යෑම සඳහා අපට අලුත් නීති 
රීති නැතත්, 1994 වර්ෂෙය්දී පතිපත්ති සැලසුම් සම්පාදනය හා 
කියාත්මක කිරීෙම් අමාත්යාංශය හා අෙනක් අමාත්යාංශ විසින් 
නිකුත් කළ චකෙල්ඛ සහ ෙරගුලාසි අනුව ෙම් කටයුත්ත කරෙගන 
යෑෙම් හැකියාව -අවකාශය- ඉතාම පැහැදිලිව අපට ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ලබන වසෙර්දී ෙමම අමාත්යාංශයට පැවරී 
තිෙබන පධාන වගකීමක් හැටියට ෙමම කටයුත්ත ඉටු කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මා මුලින් කියපු ආකාරයට 
උත්පත්තියත්, මරණයත්, විවාහයත් අතර තිෙබන සියලුම ගැටලු -
ඉඩම් ගැටලු සහ ෙනොෙයක් පශ්න- ලබන වසෙර්දී නිරාකරණය 
කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම නුවරඑළිෙය් අෙප් 
ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ විධියට ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් පශ්න විසඳීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශෙය් පධාන වගකීමක් තමයි, වසර පහකට 
වතාවක් සීමා නිර්ණය කිරීම. 2012න් පසුව එය ආපසු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙසේ සිදු කිරීමට ෙපර සීමා ෙවනස් කිරීම්, එකතු 
කිරීම්, අඩු කිරීම්, වැඩි කිරීම් ආදිය සම්බන්ධව අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් විවිධ අදහස් හා  ෙයෝජනා කල් ෙව්ලා ඇතුව 
ලබා දුන්ෙනොත්, ඒවා අෙප් දිසාපතිතුමන්ලා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලා සහ රාජ්ය නිලධාරින් ලවා නිවැරදි මාවතකට 
ෙයොමු කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබයි. ඒ ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කෙළේ, පසු ගිය කාලෙය්දී පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
අමාත්යාංශෙයන් සිදු කළ සීමා නිර්ණය කිරීම් නිසා රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබන බරපතළ ගැටලුව නිසායි. එම සීමා නිර්ණය කිරීම 
සිදු කර තිෙබන්ෙන්, ජාතීන් අනුව, කුල අනුව, ආගම් අනුව, වර්ග 
අනුව අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවන 
විධියටයි. මට මතක හැටියට ඒ ෙබදා ෙවන් කිරීම් 5,035ක් වාෙග් 
කර තිෙබනවා. දැන් ඒ පශ්න නිවැරදි කිරීම සඳහාත් පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය විසින් ෙවනම කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, ස් වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හැටියට අපට තිෙබන වගකීම වන්ෙන්, වසර පහකට 
වරක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල තිෙබන ෙබදා ෙවන් කිරීම්, 
ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව තිෙබන 
ෙබදා ෙවන් කිරීම් සිදු කිරීමයි. ඒ අනුව අෙප් රටට අවශ්ය වන 
පරිදි, වැඩි වුණු ජනගහනයට අවශ්ය වන පරිදි ඒ සීමා නැවත 
සකස් කිරීෙම් කටයුතු ලබන වසෙර්දී ආරම්භ කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියාත් මා ෙම් ගරු සභාවට මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

නව සැලැස්මක් මත කටයුතු කිරීම ආරම්භ කළ පසුව 
විෙශේෂෙයන් දිස්තික් සංවර්ධන කමිටු, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුවලින් වාෙග්ම ගාම රාජ්ය තුළිනුත් එකම ආකාරයකට ගෙම් 
පහළ සිට ඉහළටම තිෙබන අඩු පාඩු සම්පූර්ණෙයන්ම මඟ හරිමින් 
කටයුතු කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි, අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය නිමල් ලාන්සා 
මැතිතුමාත්, අපත් අඩු පාඩුකම් ෙගොඩාක් මැද්ෙද් ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කර ෙගන යන බව. නමුත් ලබන ජනවාරි 
මාසය වනවිට, එම අඩු පාඩු හදාෙගන අද තිෙබන තත්ත්වය 
ෙවනස් කර මින් කටයුතු කිරීමට අපිට හැකියාව ලැෙබයි කියා අප 
විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව 2016 වර්ෂෙය්දී ගාම නිලධාරින් 
14,000ක් හැසිරවීෙම් නායකත්වය එක අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුට ලබා 
ෙදන්නත්, ආර්ථික නිලධාරින් 14,000කෙග් නායකත්වය ෙවනම 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයකුට ලබා ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
දිසාපතිතුමන්ලා අෙප් ෙල්කම්තුමා යටෙත් තබා ගනිමින් ඒ අදාළ 
සංවර්ධන කටයුතුවල වාර්තා ලබා ගනිමින් ඔවුන් නිසියාකාරව 
හසුරුවන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

දිසාපතිතුමන්ලාත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලාත්, ගාම 
නිලධාරිනුත්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිනුත් ගාම රාජ්යයන් 
සම්පුර්ණෙයන් හැසිරවීම සඳහා සම්බන්ධ කරෙගන, ගරු 
අගාමාත්යතුමා අපට දැනට දැනුවත්  කර තිෙබන විධියට අදාළ 
සිවිල් ජනතාවෙග් පශ්න ෙසොයා බැලීෙම් අධිකාරිෙය් කටයුතුත් 
ෙමයට අන්තර්ගහණය කර ෙගන සමස්ත රෙට් ජනතාවට 
යහපතක් ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් විධියට ෙම් කටයුතු  
හසුරුවන්නටයි අමාත්යාංශය හැටියට අපි බලෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  

අවුරුදු  87ක් දිග ගමනක් ආපු අමාත්යාංශයක වර්තමානෙය් 
ෙලොකු ෙවනස්කම් ගණනාවක් එක්ක අපට ඉදිරියට යා යුතුව 
තිෙබනවා.  අෙගෝස්තු 17වන දා  පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී  අපි 
අනුමත කර ගත් ලියවිල්ෙල් සඳහන් කාරණා ඉෂ්ට කිරීම අෙප් 
වගකීමක් හැටියටයි අපි  කල්පනා කරන්ෙන්.   

මම දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු  සඳහන් කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, අෙප් අමාත්යාංශෙය්  වර්තමාන 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප් අමාත්යාශෙය් සියලුම නිලධාරින් එකතු 
ෙවලා  අප ඉදිරිෙය් තිෙබන දැවැන්ත අභිෙයෝගය  ජය ගැනීම 
සඳහා අවශ්ය කරන වැඩකටයුතු  සියල්ලක්  සම්පාදනය කර ෙගන 
ඉදිරියට ගමන් කරනවාය කියා මම මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

ෙම් අමාත්යාංශය තමයි අෙප්  රෙට් පධාන ජාතික උත්සව  
හසුරුවන අමාත්යාංශය. ෙපබරවාරි මාසෙය් 4වැනි දා නිදහස් 
උත්සවෙය්  අපි ෙමවර ෙත්මාව හැටියට ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් 
"ජාතික සමගිය සාමයයි" කියන ෙත්මවයි. ඒ මඟින් ෙමම 
අමාත්යාංශෙයන් ෙපරවාරි මාසෙය් 4වැනි දා රටට පණිවුඩයක් 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් තිෙබන ව හය- 
දිසාපතිතුමන්ලා,  පාෙද්ශීය  ෙල්කම්තුමන්ලා,  ගාම නිලධාරි- 
මාර්ගෙයන්  ගම දක්වාම ඒ පණිවුඩය හරියට හසුරුවා ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන්  රටට අවශ්ය කරන, මහජනතාවට අවශ්ය කරන 
ඉලක්ක  සම්පුර්ණ කර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මණ්ඩලෙය්ත් පුරප්පාඩු විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. එම නිසා අනාගතෙය්දී අවශ්ය කරන  
නිලධාරි  සංඛ්යාවත් බඳවා ෙගන, ඉන්න නිලධාරි සංඛ්යාවත් 
ශක්තිමත් කර ෙගන   කියා කරන්නටයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන් දවිඩ මන්තීවරු මතක් කළා වාෙග්  ඒ අය ෙග් 
පුරප්පාඩු නිසියාකාරව පිරෙවන්ෙන් නැත්නම්, අපි  
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, අගමැතිතුමාෙගනුත්  ඉල්ලීමක් කර රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන්  සභාෙව් බඳවා ගැනීම් පරිපාටියට අනුව ෙම් 
අමාත්යාංශයට රට  හැසිරවීම  සඳහා අවශ්ය කරන  නිලධාරි 
සංඛ්යාව  බඳවා ගැනීම කරනවා.  

2016 වර්ෂය තුළදී ෙම් අමාත්යාංශය  උතුෙර්ත් නැ ෙඟනහිරත්  
ඒ කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
නැ ෙඟනහිර පළාත ලංකාෙව් භූමිෙයන් විශාල පෙද්ශයක්. උතුරු 
පළාතත් ලංකාෙව් භූමිෙයන් විශාල පෙද්ශයක්.  විශාල භූෙගෝලීය 
පිහිටීමක් තිෙබන පළාත් ෙදකක් නිසා තමයි ෙම් මන්තීවරු අදහස්  
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී කියන්ෙන්,  ගාම ෙසේවා වසම විශාලයි, ෙකොටස් 
ෙදකක් කරන්නය කියා. ෙම් වාෙග් දිස්තික්ක ගැන ෙවනම සලකා  
බලන්න අපි තීරණය කර තිෙබනවා.  එක පැත්තකින් අම්පාර 
දිස්තික්කය. තව පැත්තකින් පුත්තලම දිස්තික්කය.  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල පහක්,  හයක් තිෙබන  ෙමොනරාගල දිස්තික්කය, 
ඒ වාෙග්ම  උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර භූෙගෝලිය වශෙයන් විශාල  
ඉඩම් පමාණයක් තිෙබන පෙද්ශ ෙවනම හඳුනාෙගන 
හසුරුවන්නත්  බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා සදහන් කළ ඔය 

දිස්තික්කවලට අමතරව විෙශේෂෙයන් ගත්ෙතොත් කළුතර 
දිස්තික්කෙය්ත් එවැනි විශාල පමාණ  ෙය්  ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 
තිෙබනවා.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
කළුතර දිස්තක්කෙය් එක ඉල්ලීමක් ඇවිත්  තිෙබනවා. මට 

පෙද්ශය  මතක  නැහැ.  ගාම  නිලධාරි වසම් 30ක් ඒක රාශි කර- 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ, ඉත්තෑපාන. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒ පෙද්ශයට ෙවනම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක්  ඉල්ලා 

තිෙබනවා. දැනට  ඒ ගැනත් නිලධාරින් සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා, ෙමොකක්ද ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන්  කියා බලන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, විශාල පමාණෙය්  ගාම නිලධාරි 

ෙකොට්ඨාසයකුත්  තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත්  ඔබතුමාෙග් අවධානය  
ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා  සිටිනවා.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒවා අපිට වාර්තා කෙළොත් අෙප් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් 

කටයුතුත් එක්ක ඉක්මනින් අවසන් කර නිරාකරණය කර ෙදන්න 
පුළුවන්. සාධාරණ ඉල්ලීම් කුමක් තිබුණත් අපට ඒ සඳහා මැදිහත් 
ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

2815 2816 

[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම මීට වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  
අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කරුණුවලට අමතරව, ෙකොළඹ 

දිස්තික්කෙය් තිඹිරිගස්යාය, මැද ෙකොළඹ සහ අවට තිෙබන 
තදබදයත්, තිෙබන පශ්නත් නිසා අගමැතිතුමා විෙශේෂෙයන් අපට 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා, තට්ටු 22ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙකොළඹ 
ඉදිකරන්න. ඒ සඳහා ගිය සතිෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
ලැබුණා. ෙම් කටයුතුවලට අමතරව කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්ත් තට්ටු 
හතක ෙගොඩනැඟිල්ලක වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න අදාළ 
අනුමැතිය ලැබුණා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත් අෙප් සංචාරක 
කලාපෙය් තිෙබන පශ්න විසඳා ගැනීමට අවශ්ය නිසා තවත් තට්ටු 
හතක ෙගොඩනැඟිල්ලක් සඳහා අපි අනුමැතිය ලබාෙගන 
තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල බහුතරයක් දැනට පවතින්ෙන් 
රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල. එෙහම නැත්ෙත් කතරගමත්, 
ෙමොනරාගලත් තව එක ස්ථානයක පමණයි. ඒ ටිකත් ෙම් වර්ෂය 
තුළ පුළුවන් තරම් රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවලටම ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අවසාන වශෙයන්, මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දීර්ඝ කාලයක් -සති කිහිපයක්-  මහෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු නිලධාරින්  සියලු ෙදනාම කැපෙවලා අෙප් ෙම් කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යන්න සහෙයෝගය ලබා දීලා තිෙබනවා.                           
ඒ සියලුෙදනාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම                       
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජනරාල්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ටත් අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරමින් ලබන වසර සියලු ෙදනාෙග්ම සියලු කටයුතු 
සාර්ථක ෙවන වසරක් ෙවන්න කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 1.45] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලැබී තිෙබන කාලය ඉතා  

ෙකටි කාලයක් නිසා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට අදාළ, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත් කර්මාන්තයට අදාළ  කරුණු කිහිපයක් ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව පැවති විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දීත් මා ෙම් කාරණාව මතු 
කළා. අද අෙප් රෙට් ෙත් ෙගොවියා ඉතාම බරපතළ දුෂ්කර 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන කාරණය පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාත් මාත් එක්ක එකඟ ෙවනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත් ෙගොවියාෙග් ජීවිතය නඟා සිටුවීම සඳහා ෙත් 
සඳහා රුපියල් 80ක, 90ක පාෙවන මිලක් ලබා ෙදනවා කියලා 
විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිවරණ සමෙය් ඒ මැතිවරණ පකාශනෙය් 
සඳහන් කළා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාව අභියස තබපු ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒ සහනය ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නමුත් ඒක අෙප් ෙත් ෙගොවියාෙග් අතට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, 

ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ තත්ත්වයට බලපෑ ෙහේතු අද තවමත් එෙහමම 

තිෙබනවා. එෙසේ තිබියදී මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් 158වැනි ෙයෝජනාව හැටියට තිෙබනවා, 
"ලංකාෙව් ෙත් මිශ කිරීෙම් කර්මාන්තය ආරම්භ කළ යුතුයි. 
ෙත්වලට අගය එකතු කරන්න එෙහම කරන්න ඕනෑ" කියලා. එක 
පැත්තකින් ෙත් ෙගොවියාට මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙම් කාල 
වකවානුව ෙවනෙකොට. එෙසේ තිබියදී කියනවා, ඩුබායිවල 
ෙත්වලට අගය එකතු කරනවාලු; ෙත් මිශ කරනවාලු. ඩුබායිවල 
තිෙබන ෙත් මිශ කිරීෙම් කර්මාන්තය ලංකාෙව් ඇති කෙළොත් 
ඒෙකන් අෙප් ෙත් කර්මාන්තය ඉහළ දැමීමටත්, ෙත් 
වගාකරුවාෙග් ආදායම ඉහළ දැමීමටත් පුළුවන් කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරනවා.  

අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් ඒක, "ගෙහන් වැටිච්ච මිනිහාට 
ෙගොෙනක් ලවා අන්නනවා" වාෙග් වැඩක් කියලායි. එෙහම 
නැත්නම්, "පාචනය හැදිච්ච මිනිෙහකුට විෙර්ක ෙබෙහත් ෙදනවා" 
වාෙග් වැඩක් කියලායි. ෙම් නිසා ෙවන්ෙන් ෙම් පශ්නය තව තවත්, 
තව තවත් උඩු දුවන එකයි. එයින් ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ, ෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් ෙත් ඉහළ මිලකට ෙදන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද කියලා. අෙප් සාම්පදායික ෙත් 
ගැනුම්කරුවන් වන උතුරු අපිකානු රටවල අද බරපතළ යුදමය 
වාතාවරණයක් තිෙබනවා.  ටියුනීසියාෙව්, ලිබියාෙව්, ඊජිප්තුෙව් ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් මැද ෙපරදිග 
රටවලත් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. අෙප් පධාන ෙත් ගැනුම්කරුවා 
වුණු ඉරාකය අද ආර්ථික වශෙයන් බරපතළ තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරාකය ෙකෙරහි 
කරන ලද දැවැන්ත මැදිහත්වීමක -තිරශ්චීන මැදිහත්වීමක- 
පතිඵලයක් වශෙයන් ඉරාකෙය් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. කසළ ෙත් යවන්ෙනෝ විතරක් ඒ ෙවෙළඳාම 
අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඉරානයට ෙත් 
යැවීම පිළිබඳ පශ්නයකට අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. යුක්ෙර්නයට 
ෙත් ටික යැව්වාට ෙවලාවට සල්ලි හම්බ ෙවන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආදී කරුණු නිසා අද  අපට 
ෙත්වලට ලැෙබන්න තිෙබන මිල ෙනොලැබී යෑෙම් තර්ජනයකට  
මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රෙට් ෙත් ඵලදායිතාව  
එන්න එන්නම අඩු ෙවමින් තිෙබනවා. අඩි 2,000 - 4,000 අතර 
උසින් යුතු මැද රට කලාපෙය් වර්ෂයකට ෙහක්ටයාර් එකකින් ෙත් 
කිෙලෝගැම් 600ක් පමණ නිෂ්පාදනය ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඉන්දියාෙව් අවුරුද්දකට ෙහක්ටයාර් එකකින් ෙත් 
කිෙලෝගැම් 2,500ක් පමණ නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ පමාණය 
ඉන්දුනීසියාෙව්ත් නිෂ්පාදනය ෙවනවා; වියට්නාමෙය්ත් නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා. නමුත් ලංකාෙව් වර්ෂයකට ෙහක්ටයාර් එකක සාමාන්ය 
නිෂ්පාදනය කිෙලෝ 1,726කට පමණ බැහැලා තිෙබනවා. අපි ෙම් 
තත්ත්වයට පිළියම් ෙසොයන්න  ඕනෑ. ඇයි අෙප් ෙත් ඵලදායිතාව 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් අක්කරයකින් ගන්න පුළුවන් ෙත් 
දළු පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම්කට උත්තරයක් 
ෙසොයන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙනොෙයකුත් මාර්ගවලින්  කසළ ෙත් 
ෙලෝකය පුරා යමින් ශී ලංකාෙව්  pure "Ceylon Tea" නාමය එක් 
එක් ආකාරෙයන් ෙකොල්ලකමින් සිටිනවා. ඒකට වැට බඳින්න අපි 
තවම හරිහමන් උත්සාහයක් අරෙගන නැහැ. ඒ විතරන් ෙනොෙවයි. 
නව ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයාෙගන යෑෙම් වුවමනාවක්, 
උනන්දුවක් වාෙග්ම විධිමත්, සැලසුම් සහගත, ඉලක්ක සහගත 
අෙළවි පවර්ධන ව්යාපෘතියක බරපතළ අවශ්යතාව අපට 
තිෙබනවා. ෙම් කරුණු පිළිබඳව නිසි අවධානය ෙයොමු කෙළොත්,           

2817 2818 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකාවත් ෙත් මිශ කිරීෙම් කර්මාන්තයට යන්ෙන් නැතිව, ෙත් 
සම්බන්ධ  වැදගත් තීන්දු තීරණ ගණනාවක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි දන්නවා ගරු නවීන් දිසානායක 
ඇමතිතුමා හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන 
ෙකෙරහි, අෙප් රට ෙකෙරහි විෙශේෂ වුවමනාවක් තිෙබන 
අමාත්යවරයකු බව. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට ඒ කටයුත්ත කරන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම කිව්වා අෙප් රෙට් 
ෙත් ගැනුම්කරුවන්ට ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉරානයට සම්බාධක පනවා තිෙබනවා, ආහාරවලට. 
යුක්ෙර්නයට සම්බාධක පනවලා තිෙබනවා, ආහාරවලට. ඒ නිසා ඒ 
රටවලට ෙත් මිලදී ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ රටවලට 
ෙඩොලර්වලින් ගනුෙදනු කිරීෙම් හැකියාව අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඒ රටවලට අෙප් ෙත් ටික යවා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. මට මතකයි, ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය ෙල්කම් ෙජෝන් ෙකරී 
මහතා ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් එකඟතාවක් පළ කරලා ගියා 
කියලා-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් වැඩිපුර 

ෙදන්න. මෙග් විනාඩි 8 ගත වුණාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියක් ගියාම විනාඩි 8 අවසන් ෙවනවා. වැඩිපුර තව 

විනාඩියක් ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙත් 

මණ්ඩලෙය් හිටියා ෙබොෙහොම කීර්තිමත් සභාපතිවරෙයක්. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට එතුමාෙග් නම සුසන්ත රත්නායක. අපට ඒ 
වාෙග් අය අවශ්යයි.  එතුමා කටයුතු කරලා තිබුණා පිට රට යවන 
හැම ෙත් කිෙලෝ එකකින්ම රුපියල් 3.50ක ගාසත්ුවක් අය කරලා 
ෙලෝකය පුරා ෙත් පචලිත කිරීෙම් ව්යාපාරයක් - global 
promotion campaign - ආරම්භ කරන්න. ඒ global promotion 
campaign එක ආරම්භ කරන්න එකතු කළ රුපියල් 3.50න් 
රුපියල් බිලියන 6ක් ෙත් මණ්ඩලය සතුව තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 
බිලියන 6 පාවිචිචි කරලා චීනෙය් ෙත් පවර්ධන ව්යාපාරයක් 
ආරම්භ කරමු. අද චීනෙය් බිලියන 1.7ක ජනගහනයක් ඉන්නවා. 
ගරු  ඇමතිතුමනි, අපි ඒ හැම චීන තරුණයකුටම දවසකට ෙත් 
ෙකෝප්පයක් ෙපොවමු. අපි එෙහම campaign එකක්, පවර්ධන 
ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරමු. හැම චීන තරුණයකුටම ෙත් 
ෙකෝප්පයක් ෙපොවන්න  ගත්ෙතොත් ෙකොච්චර නම් ෙත් විකුණන්න  
පුළුවන්ද? ඒවාට අත තියලා නැහැ තවම. 

 රුසියාව කසළ ෙත්  - refuse tea - පාවිච්චි කරලා රූපලාවන්ය 
ආෙල්පන හදනවා. අපිත් ලංකාෙව් ඒ කර්මාන්තයට අත තියමු. 

කවුරුත් කැමැතියි ලස්සන ෙවන්න; වයස අඩුෙවන් ෙපෙනන්න. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට ඒ කර්මාන්තයට අත ගහන්නට පුළුවන්. 
ඒ refuse tea පාවිච්චි කරලා ෙලෝකෙය් රූපලාවන්ය ආෙල්පන 
හදලා තිෙබනවා. අපට වඩා ෙහොඳට ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් 
නිලධාරින් ෙම් ගැන දන්නවා.  කසළ ෙත් භාවිත කරලා 
ලංකාෙව්ත් ඒ වාෙග් කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න  පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් කසළ ෙත්වල සාරය අරෙගන 
Lipton Ice Tea කියලා ක්ෂණික - instant - ෙත් එකක් හදනවා.  
ඒකට ඇෙමරිකාෙව් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා කියලා ආරංචියි. 
ලංකාෙව් supermarketsවල ඒ ෙත් තිෙබනවා. අපි ඒවාත් හදන්න  
ගත්ෙතොත් කසළ ෙත්වලිනුත් අපට පෙයෝජනයක් ගන්නට පුළුවන් 
කියන කාරණය අවධාරණය කරනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ඊෙය් කැබිනට් තීරණ දැනුම් 
දීෙම් මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී කැබිනට් පකාශකතුමා කිව්වා, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට නැවත තීරු බදු රහිතව වාහනයක් 
ආනයනය කර ගැනීෙම් බලපතයක් අවුරුදු 5කට වරක් ලබා 
ෙදනවා කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට, ෛවද්යවරුන්ට, ඉංජිෙන්රුවන් 
ඇතුළු වෘත්තිකයන්ට ඒ බලපතය හිමි වුණා.  

ඒ අයට අවුරුදු පහකට වරක් එම බලපතය ලබා ගැනීමට 
තිබුණු හිමිකම තමුන්නාන්ෙසේලා නැති කරලා,  අවුරුදු දහයකට 
වරක් එම බලපතය ලබා ෙදන්න නැවත තීරණය කරලා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෛවද්යවරුන්, ඉංජිෙන්රුවන්, ඇතුළු එම වාහන බලපතයට 
හිමිකම් ලැබූ සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට එය  නැවත ලබා දීම 
සඳහා තීන්දුවක් ගන්න කියලා අපි ඉතාම ඕනෑකමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අවධාරණය කරනවා.  මට කාල ෙව්ලාව ලබා 
දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 1.55] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව අදහස් දැක් වූ සියලු මන්තීවරුන්ට මාෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ලැබුණු  
පතිචාර අනුව මා පිළිතුරු ලබා ෙදන්නත් කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් 
කථාෙව්දී එතුමා ඉතාමත් ඕනෑකමින් කරුණු ෙදක තුනක් මතු 
කළා. මුලින්ම එතුමා මතු කෙළේ අෙප් ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගා 
කරන කුඩා වැවිලිකරුවන්ට ලැෙබන සහනාධාරය 
සම්බන්ධෙයනුයි. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාමත් 
සතුටින් කියන්න කැමතියි, ෙත්, ෙපොල්, රබර් කුඩා 
වැවිලිකරුවන්ට ෙම් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න අපි පැහැදිලිව 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ෙත්, රබර් හා ෙපොල් කුඩා 
වැවිලිකරුවන්ට එම සහනාධාරය ලබා ෙදන්න ගරු අගමැතිතුමා 
ඇතුළු කමිටුව විෙශේෂ තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා කියන එක 
මා පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

2819 2820 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමා, එම සහනාධාරය කියන එෙකන් ඔබතුමා 

අදහස් කරන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරයද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔව්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොෙහොර කියන වචනය ඔබතුමාෙගන් කියවුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය තමයි.  ඒ වාෙග්ම ෙපොල් ආනයනය 

කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අදහස් 
පකාශ කළා. මම ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දීත් මෙග් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ස්ථාවරය පකාශ 
කළා. ඇත්ත වශෙයන් නැවතත් ඒක මතු කරන්න අවශ්ය නැහැ. 
ෙමොකද, පැහැදිලිවම අෙප් අමාත්යාංශය ෙම්කට විරුද්ධයි. 
අමාත්යාංශය විරුද්ධ නම්,  ෙම්ක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  මා ඔබතුමාට පැහැදිලිවම කියනවා, 
අෙප් අමාත්යාංශෙය්  ස්ථාවරය ගරු අගමැතිතුමාටත්,  ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාටත් පකාශ කරලා තිෙබන බව.  අමාත්යාංශෙය් දැඩි 
විරුද්ධත්වයක් තිෙබනවා නම්, ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ.   ඒ බව පැහැදිලිව  පකාශ කරන්න අවශ්යයි.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා පිළිබඳව 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය හරි පැහැදිලියි. ඒ ගැන ආෙයත් 
විවාදයක් නැහැ. නමුත් ෙම් රජෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද?  අය 
වැයට බලපාන ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය ෙවන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
ස්ථාවරෙයන් විතරක්ම ෙනොෙවන නිසා තමයි, අද දවෙසේ රජෙය් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න මම කැමැත්ෙතන් 
සිටින්ෙන්.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මෙග් ස්ථාවරය තමයි රජෙය් ස්ථාවරය. ඒක මුදල් 

ඇමතිතුමාෙග් අදහසක්. ඒක ෙම් Budget එෙකන් ඉදිරිපත් වුණාට  
අපි දැන් එම ෙයෝජනාව සංෙශෝධන කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශය හා එතුමාෙග් අමාත්යාංශය සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා, අය වැෙය් කරලා තිෙබන 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද කියලා.  ඒකටත් පැහැදිලිව පිළිතුරු දීලා 
තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේ පකාශ කළා, අෙප් "ෙත් ශක්ති" අරමුදල 
සම්බන්ධව වාර්තාව සභාගත කරලා නැහැ කියලා. මෙග් 
ෙල්කම්තුමා පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා, එම වාර්තාව  
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබනවා කියලා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තවම ඇවිල්ලා නැහැ. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අපි එම වාර්තාව එවා තිෙබනවා. ඒ වෙග්ම ෙත් මිශකරණය 

සම්බන්ධෙයන් අෙප්  ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා අදහස ්පකාශ 
කළා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පසුව කථා කරන්නම්. ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් වැදගත් අදහස් සම්භාරයක් අපට තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් පාග්ධන වියදම් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 4.8ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4,800 ක් 
සහ ඒ වෙග්ම පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 3.7ක් 
වශෙයන් මුළු එකතුව රුපියල් බිලියන 8ක් පමණ ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් ආයතන 15ක් ෙවනුෙවන් 
ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපට අති විශාල මුදල් සම්භාරයක් ලැෙබනවා.  
ෙම් කාල වකවානුව තුළ ෙත් මිල ස්ථාවර කිරීමට විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවලක් හැටියට කැබිනට් අමාත්යවරුන්ෙග් අනුමැතිෙයන් ෙත් 
ෙවන්ෙද්සිෙයන් ෙත් මිලදී ගන්න අපි තීරණයක් ගත්තා.  අපි එය  
කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  නමුත් අපට ඒ සඳහා පතිපාදන ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

ෙත් මිල යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමකට දැන් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 368කට තිබුණු ෙත් ෙකොළ කිෙලෝ ග්රෑම් 
එකක් ෙම් සතිය වන විට රුපියල් 420ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ මිල තවත් අඩු ෙවනවා නම්, අපි පැහැදිලිවම ෙත් 
මිලදී ගන්න කියා කරන බව පකාශ කරනවා. 2008 වර්ෂෙය් 
ඉරාක යුද්ධය තිෙබන ෙකොටත් ෙමවැනි කියාමාර්ගයක් 
අනුගමනය කළා. එහි යම් කිසි සාර්ථකභාවයක් තිබුණු නිසා තමයි 
අපි ෙම් පියවර ගත්ෙත්. රජය ෙම් කමෙව්දයට රුපියල් 
බිලියනයක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඉරාක යුද්ධය කාලෙය් අෙප් ෙත් විකුණුෙන් 

නැහැ ෙන්. මට ෙත්ෙරන විධියට, මෙග් අවෙබෝධෙය් හැටියට දැන් 
ෙකෙරන්ෙන් ෙම්කයි. ෙත් පිට රට යවනවා, සල්ලි එන්න පරක්කු 
ෙවනවා. සල්ලි එන්න මාස තුනහතරක් යනවා. දැන් තිෙබන 
ගැටලුව හැටියට අප ෙත්රුම් ෙගන තිෙබන්ෙන් එයයි. ඔබතුමන්ලා ගන්නා 
ෙත්වලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙවන්ෙද්සිෙයන් අරෙගන ඒවා stock 
කරලා ෙවනම තබා ගන්නවාද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒ ෙවන්ෙද්සිෙයන් ගන්ෙන් රජය ෙනොෙවයි ෙන්. 

නිෂ්පාදකයන් හා ෙවළඳාම කරන අයයි ගන්ෙන්. ඒ අය credit 
lines open කරලා ෙත් ටික යවනවා. සාමාන්යෙයන් payment 
එක මාසයකට පසුව එනවා. විෙශේෂෙයන් රුසියාවට යන ෙත් 
ටිෙක්යි, Middle Eastවලට යන ෙත් ටිෙක්යි payments 
බාගෙව්ලාවට තවත් මාස ෙදකක් විතර කල් යනවා ඇති. ඒක 
අපනයනකරුවන් හා ඒ ෙත් ටික ජාත්යන්තර වශෙයන් ගන්නා 
අය අතර තිෙබන ගිවිසුමක්. ඒකට රජයට මැදිහත් ෙවන්න බැහැ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, -  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අෙන්, ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර මට බාධා කරන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ස්ථාවර ෙත් මිලක් ලබා දීම සඳහා අමු ෙත් දලු කිෙලෝවකට 
රුපියල් 80ක් ලබා දීමට  ජනවාරි මාසෙය් සිට සැප්තැම්බර් මාසය 
දක්වා අපි කටයුතු කළා. ඒ සඳහා රජය රුපියල් බිලියන 6.3ක් 
වියදම් කර තිෙබනවා. රබර්වලට රුපියල් මිලියන 900ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි සැබෑ දත්ත. ෙම්වා තමයි ජනතාවට 
ලබා දී තිෙබන සහන. ඇත්ත වශෙයන් එමඟින් ඵලදායි වැඩක් 
වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන තර්කයක් තිෙබනවා. මට කාලය 
නැති නිසා මම ඒ තර්කයට ෙමතැනදී ෙයොමු වන්ෙන් නැහැ.  
නමුත් අෙප් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුව අනුව අමු ෙත් දලු 
කිෙලෝවකට ස්ථාවර මිලක් ලබා දීමට අෙප් රජය කියා කළා. 
JEDB හා SLSPC ආයතනවලට අර්ථ සාධකය ෙගවීමට අපි 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම අමු  ෙත් දලු කිෙලෝවකට  ලැෙබන මුදල 
රුපියල් 368 සිට රුපියල් 420ක් දක්වා දැන් වන විට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙමය රජෙය් කියා දාමයක් නිසාම සිදු 
වුණාය කියලා. නමුත් අපි ඒ අවශ්ය පණිවුඩය, අවශ්ය සංඥා ටික 
ෙවළඳ ෙපොළට ලබා දුන්නා. අපි කිව්වා, " මිල අඩු වීමට විරුද්ධව 
අපි කටයුතු කරනවා." කියලා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් Cabinet Paper 
එකක් දාලා රජෙය් මැදිහත් වීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගත්තා. ඒ 
මුදල් ටික අපට ලැබුණා. ඒ මුදල් ටික වියදම් කරන්නත් අපි 
ලෑස්තියි. ඇයි එෙහම කරන්ෙන්? ෙත් දලු මිල තවත් අඩු ෙවන්න 
පටන් ගත්ෙතොත්, අපට ආර්ථිකෙය් විශාල අර්බුදයකට මැදි 
ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියලා අපි පිළිගන්නවා.  

ගරු මන්තීතුමාත් පකාශ කළ පරිදි  අපි මීට සති තුනකට 
පමණ ෙපර, එම එකතු වූ මුදලින්  අෙළවිකරණ campaign එක 
පටන්ගන්න  අත්සන් කළා. ෙඩොලර් මිලියන 50ක් අපට තිෙබනවා. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ඒ 
අෙළවිකරණ campaign එක පටන් ගන්න. එය ඉතාම කමවත්ව 
වියදම් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අවුරුදු 5කට ෙම් 
campaign එක කර තිබුෙණ් නැහැ. මා හිතන විධියට ඒ නිසා 
තමයි අෙප් markets අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  ඉරානය සහ 
ඇෙමරිකාව අතර දැන් යම්කිසි ගිවිසුමක් ඇති ෙවනවා කියලා 
කියනවා. අපි ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. අපට ලැෙබන ආරංචි මාර්ග 
අනුව ඇෙමරිකානු සමාගම් ඉරානයට ගිහිල්ලා දැනටමත් සාකච්ඡා 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ඉරානය අපට උදවු කරන 
අතෙර්, ඉරානෙය් market එකට ඇතුළු ෙවන්න අපි උත්සාහ 
කරනවා. අපට දැන් ඉරානෙය් සියයට 40ක පමණ market share 
එකක් තිෙබනවා. අපි ෙම් campaign එක හරියට කෙළොත්, එය 
සියයට 45කට, සියයට 47කට වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා අපි හිතනවා. පැහැදිලිවම අලුත් markets තිෙබනවා. අප 
ඒවාට යන්නට අවශ්යයි. අප ඒවා අමතක කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
අපට පාකිස්තානෙය් market එක තිබුණා, පාකිස්තානෙය් market 
එක අපට අහිමි වුණා. අපට ඊජිප්තුෙව් market එක තිබුණා, 
ඊජිප්තුෙව් market එකත් අපට අහිමි වුණා.  

තවත් රටවල තිෙබන  පතිශතය අඩු ෙවමින් තිෙබනවා. අපට 
එංගලන්තෙය් market එක තිබුණා. ඒකත් අඩු වුණා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම දැන් ෙකන්යාවට ගිහිල්ලා. ඉතින් ෙම් ගැන අපි 
අලුතින් හිතන්න අවශ්යයි. "Pure Ceylon Tea" කියන එක ඉතාම 
ලස්සණ වචනයක් බව අපි දන්නවා. "Ceylon" කියන වචනය 
හැෙමෝම දන්නවා. නමුත් තරුණ පරම්පරාව "Ceylon" කියන 
වචනය දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙනොෙයකුත් අපැහැදිලි තැන් 
අපට තිෙබනවා. අපි Market research කරලා කමානුකූලව, 
විද්යානුකූලව තීරණ ගන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී Select 
Committee එෙක් වාර්තාව ගැනත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
අවශ්යයි.  ෙමහි  ඉතාම ෙහොඳ අදහස් කිහිපයක් පකාශ  කරලා 
තිෙබනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ෙම් ගැන පකාශ 
කළා. I would like to tell you the steps taken to increase the 
stabilized prices of tea and rubber. අපි ෙත් මිල ස්ථාවර කිරීමට 
යම්කිසි පියවරක් ෙගන තිෙබනවා. රබර් සම්බන්ධෙයන් ඒ කාර්ය 
කරන්න අපට ඇත්ත වශෙයන්ම  අමාරුයි. ෙමොකද, ෙම්වා 
සම්පූර්ණෙයන් ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොළ හරහා එන මිල ගණන්. 
ඒ නිසා ඒවා සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්න අපට අමාරුයි. 
නමුත් ෙත් මිල ස්ථාවර කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. A fertilizer subsidy to be given to tea, rubber and 
coconut smallholders. අපි ඒ කටයුත්ත පැහැදිලිව කරනවා. අප 
ඒ තීරණය අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. Plantation Management 
Monitoring Division to be strengthened and no subleasing of 
estates to be allowed - අපි ඒක පිළිගන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා කියලා කිව්වා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ විනාඩි 10න් විනාඩි 8ක් ඉවරයි. 1.55ට කථාව පටන් 

ගත්ෙත්. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Monitoring Division එක ශක්තිමත් කරන්න අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනටමත් අපි ඒ සඳහා Cabinet Paper 
එකක් ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් ඉතාමත් 
වැදගත් ක්ෙෂේතය කඩා ෙනොවැටී ඉස්සරහට ෙගන යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාත් මමත් මීට දවස් තුනකට ෙපර 
මුදල් අමාත්යාංශයට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලුම ෙදනා 
ෙගනැල්ලා tea hub එක ගැන, මිශකරණය ගැන ඉතාමත් ඵලදායී 
සාකච්ඡාවක් ඇති කළා. විෙශේෂෙයන්ම tea hub එක ගැන 
ෙනොෙයකුත් අදහස් මතු වුණා. සමහර කට්ටිය ෙම්කට දැඩි ෙලස 
විරුද්ධයි, සමහර කට්ටිය දැඩි ෙලස පක්ෂයි. මෙග් ස්ථාවරය මම 
ඒ අවස්ථාෙව් පකාශ කළා. ෙම් ෙවන ෙකොට අපට ෙත් කිෙලෝගෑම් 
එකකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4ක් ලැෙබනවා. ඒ අදහස පචලිත 
කරන කට්ටියෙගන් මම ඇහුවා, ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි වචනයක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද ඒ මිල ෙඩොලර් 4ට වඩා අඩු ෙවනවාද, නැද්ද 
කියලා. අඩු වුෙණොත් ඒක අපට අවාසියි. ෙමොකද, එතෙකොට 
නිෂ්පාදකයාට විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඒකට මට පැහැදිලි 
පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම  tea hub එකට විරුද්ධව 
කථා කළ කට්ටියත් කියන්ෙන් ෙත් මිශකරණය ඇති කරනවා නම් 
ෙත් කිෙලෝගෑම් එකක්  ෙඩොලර් 4ට වඩා අඩු ෙවන්න බැහැ කියායි. 
අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙඩොලර් 4ට 
වඩා අඩු වුෙණොත් විෙශේෂෙයන්ම නිෂ්පාදකයාට විශාල ගැටලුවක් 
ඇති වන බව ඉතාමත් පැහැදිලියි. එෙහම අඩු වුෙණොත් ෙත් 
කර්මාන්තය විශාල අර්බුදයකට යනවා කියන එකත් පැහැදිලියි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමා,- 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙවලාව මදි. ඒ වාෙග්ම රබර් 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරමු. ෙම් ගුණය අපි රබර්වලටත් එකතු 
කරනවා. අෙප් රබර් නිෂ්පාදනය සෑෙහන්න අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් අපි රබර්වලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනයක් 
උත්පාදනය කරලා තිෙබනවා. රබර් නිෂ්පාදනෙය්දී value 
addition එකක් කරලා ගුණාත්මක භාවය එකතු කරලා අපි 
ෙඩොලර් බිලියනයක් උත්පාදනය කරලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, ෙත්වලින් අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 
1.6යි. අපි ෙම් ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න අවශ්යයි. 

ෙම් අමාත්යාංශෙය් දූෂණය, නාසත්ිය අඩු කරන්න විද්යානුකූල 
සැලසුමක් මම ඇති කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මුදල් පාවිච්චි 
කිරීෙම්දී voucher system එක, ඒ වාෙග්ම අවශ්ය තැනට පමණක් 
මුදල් වියදම් කරන කමය අපි කියාත්මක කරනවා. අපි දන්නවා 
ෙත් ශක්ති අරමුදෙල් විශාල දූෂණ ඇති ෙවලා තිබුණා, factories 
ටික වැහිලා තිබුණා. ඒ factories ටික නැවත පටන් ගන්න අපි වැඩ 
කටයුතු කරනවා. 

ෙම් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, සභාපතිතුමන්ලා, අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමන්ලා කරන කාර්ය භාරය ගැන මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය 
ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්න කැමැතියි. අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් 
විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් කාර්ය භාරය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙත්වල 
ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරන එක සහ වැඩි කරන එකයි. අෙප් 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට quality එක ගැන - ගුණාත්මක භාවය 
ගැන - ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් දැඩි ෙලස කියාත්මක 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙත් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 70ක් නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් මඟින්. ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්න ෙම් රජය සෑම 
පියවරක්ම ගන්නවා කියන එක පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. 

 අපෙග් ෙපොල් ක්ෙෂේතයත් දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට අදහස් රාශියක් තිෙබනවා. උතුරු 

නැ ෙඟනහිර පළාත්වලත් ෙපොල් පචලිත කිරීමට, එහි වගාව වැඩි 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පර්ෙය්ෂණායතනවලට අවශ්ය උපකරණ ලබා ගැනීමට රුපියල් 
මිලියන 50ක මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට පිරිනමන්නට 
කැමැතියි. අපෙග් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවර 
කමිටුවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කෙළොත් අපට ඒ 
අදහස් ඉතාමත් ඕනෑකමින් පිළිඅරෙගන තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
හදාෙගන ඉදිරියට යන්න අපට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ක්ෙෂේතය කඩා ෙනොවැටී ඉදිරියට ෙගනයන්න අපෙග් 
අගමැතිතුමාත්, අෙප් ආණ්ඩුවත් කැප වී සිටින බව පැහැදිලිව 
පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.07] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා පැය 

හතරහමාරක් තිස්ෙසේ අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. එදා ඒ අය 
වැය ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා කිව්ෙව් "ෙම්ක තමයි ෙම් රජෙය් අය 
වැය" කියායි. රජෙය් ස්ථාවරය විධියට තමයි එතුමා ඒ සියලු 
කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් මාසයකටත් වැඩි කාෙලකට පස්ෙසේ 
අද වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ඊට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. 

මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ෙග් අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, ''ෙපොල් 
ආනයනය කිරීම අෙප් නව ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය'' කියලා. නමුත් 
පමාද ෙවලා ෙහෝ වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා, ''නැහැ, අපි 
අමාත්යාංශය විධියට ඒකට විරුද්ධයි. අපි දන්ෙන් නැහැ 
ෙකොෙහොමද එවැනි තීන්දුවක් ගත්ෙත්'' කියලා. ෙකොෙහොම වුණත්, 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් විෂය ෙවනුෙවන් ෙකොන්ද පණ ඇතිව, 
ඍජු තීරණයක් අර ෙගන, ෙපොල් ආනයනය කිරීම නතර 
කරන්නට ඔබතුමා ගත් තීරණය පිළිබඳව අපි ස්තුති වන්ත 
ෙවනවා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනා තිබුණාට, අපි නම්යශීලී 

ආණ්ඩුවක් නිසා  සාකච්ඡා කරලා ඒවා ෙවනස් කරන්නත් අපි 
කැමැතියි. ෙමොකද, රාජපක්ෂලා වාෙග් දැඩි ස්ථාවරල ඉන්න අපි 
කැමැති නැහැ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙකොෙහොම හරි කමක් නැහැ නම්යශීලී 

ෙවලා, ෙකොන්ද ෙකළින් ෙහෝ නවලා ෙහෝ වැෙඩ් ෙකෙරනවා නම්, 
එපමණයි අපිට ඕනෑ.  

''ෙත්, ෙපොල්, රබර් සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවා'' කියලා අද තවත් ෙහොඳ තීන්දුවක් ඔබතුමා දුන්නා. ෙම්ක 

2825 2826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය්දී කියන්න තිබුණා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කරලා; රබර් වතු හිමියන් ඇවිල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණ කරලා; ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන සියලු ෙදනාම පසු 
ගිය කාලය තුළ, ෙම් සහනාධාරය නතර කිරීමට එෙරහිව විශාල 
අරගලවල ෙයදුණා. ඒවා දැන දැන මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් අතට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙම්ක අනුමත ෙවලායි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම්වා 
ඉදිරිපත් වුණු ෙව්ලාෙව් ඔබතුමන්ලා ෙම්ක අනුමත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුමැතිය දීෙමන් පසුව ජනතාවෙග් විෙරෝධයන්, 
මහ ජනතාවෙග් ඒ සටන් කියා මාර්ගත් එක්ක දැන් ඔබතුමන්ලා 
පමාද ෙවලා ෙහෝ ෙම් තීන්දුවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කමක් නැහැ, 
ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙකොන්ද ෙකළින් ෙවලා ෙහෝ, ෙකොන්ද 
ඇද ෙවලා ෙහෝ ෙම් ගත්ත තීරණය නිසා, ෙපොල් වගාකරුන්ටත්, 
ෙත් වගාකරුවන්ටත්, රබර් වගාකරුවන්ට යම් සුළු පමාණයක 
ෙහෝ  අස්වැසිල්ලක් ලැෙබනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ''ෙපොල් ආනයනය කිරීම 
නතර කරනවා, ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒක ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අපනයනය දිරිමත් කරන්නත් ඕනෑ. 
අපනයනය දිරිමත් කිරීෙම්දී දැන් තිෙබන පධාන ගැටලුවක් තමයි 
ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම ෙපොල් අපනයනකරුෙවක්ම වාර්ෂික ලියා 
පදිංචි ගාස්තුව විධියට රුපියල් ලක්ෂ දහයක මුදලක් බඳින්න ඕනෑ. 
ගිය අවුරුද්ෙද් -2014ට- රුපියල් ලක්ෂ දහයක් බැන්දා නම්, 
2015ට නැවත රුපියල් ලක්ෂ දහයක් බඳින්න ඕනෑ. 2016ට නැවත 
ලියා පදිංචි ගාසත්ුව පමණක් රුපියල් ලක්ෂ දහයක් බඳින්න ඕනෑ.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම මුදල රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා අඩු 

කරනවා.   

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි ෙන්. අද ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම සහනදායී ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒකත් රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා අඩු කරනවා. 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි; සන්ෙතෝෂයි. මුදල් ඇමතිතුමා රුපියල් ලක්ෂ 
දහයයි කියනවා, වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා රුපියල් ලක්ෂ පහයි 
කිව්වා. රුපියල් ලක්ෂ දහය, රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා, භාගයක්ම 
අඩු වුණා; ෙහොඳයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, තව කරුණක් තිෙබනවා, ෙමයටත් එවැනිම 
උත්තරයක් ලබා ෙදන්න.  ලියා පදිංචි ගාස්තුව වාෙග්ම තැන්පතු 
මුදලකුත් - deposit එකක්- තිෙබනවා.  රුපියල් මිලියන තුනක් -
රුපියල් ලක්ෂ තිහක්- තැන්පත් කරන්න ඕනෑ. වාර්ෂික ලියා පදිංචි 
ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ දහයක් වාෙග්ම, සෑම අපනයනකරුෙවක්ම 
රුපියල් ලක්ෂ තිහක තැන්පතු මුදලක් බඳින්නත් ඕනෑ. ඒකත් 
ඔබතුමා අර වාෙග්ම ෙවනස් කෙළොත් ෙහොඳයි. මම ඒකට 
උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක කරන්න අපහසුද? 
ඇත්ෙතන්ම, රුපියල් ලක්ෂ තිහක් තැන්පත් කරන්නයි, රුපියල් 
ලක්ෂ දහයක් වාර්ෂිකව ලියා පදිංචි ගාස්තු විධියට ෙගවන්නයි යන 
ෙම් ෙදකම කරන්න ගිෙයොත්, කුඩා පරිමාණෙය් ෙපොල් 
අපනයනකරුවන්ට ෙම් ක්ෙෂේතයට අවතීර්ණ ෙවන්න බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  අපනයනය තුළ දැනට පශ්නයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙපොල් අපනයන කර්මාන්තෙය් පධාන 
වශෙයන් දැනට නියැළී සිටින්ෙන් සමාගම් හතරක් පමණයි. ෙම් 
ආයතන හතර මඟින් තමයි ෙපොල් මිල සම්පූර්ණෙයන් තීරණය 
කරන්ෙන්. ෙම් සමාගම් හතර ෙපොල් අපනයනෙය් ඒකාධිකාරයක් 
පවත්වා ෙගන යනවා. කුඩා පරිමාණෙය් අපනයනකරුවන්ට 
තමන්ෙග් අපනයන වර්ධනය කරලා ඉදිරියට එන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ෙහේතුව, ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ දහයයි, 
තැන්පතු ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ තිහයි. ෙම් සියල්ල බඳින ෙකොට, 
අෙප් භාෂාෙවන් කියනවා නම් 'ෙපොල් ටැංකි', යවන කිහිපය 
යවන්නත් ෙම් අයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපනයනය දිරිමත් 
කිරීෙම්දී ෙම් පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් සැලකිල්ල ෙයොමු විය යුතු 
ෙවනවා. අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර, අය වැෙයන් පසුව 
ෙහෝ -ලියා පදිංචි ගාස්තු දැන් රුපියල් ලක්ෂ පහක් දක්වා අඩු කළ 
එක ෙහොඳයි- ෙම් තැන්පතු මුදලත් ඒ ආකාරයටම අඩු කරන්න යම් 
කිසි මැදිහත් වීමක් කෙළොත් ෙපොල් අපනයනයට යම් දිරි දීමක් 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් පධාන සමාගම් හතර මත පමණක් 
අපනයන ඒකාධිකාරය තිබුෙණොත්, ඒ අය ෙපොල් මිල තීරණය 
කිරීම හරහා ෙවන්ෙන්, ඇත්තටම අෙප් ෙපොල් වගාකරුවන්ටත් 
ෙම්ෙක් ෙගොදුරු බවට පත් වන්නයි.  

සාමාන්ය පිළිගැනීම තමයි ෙපොල් ෙගඩියක මිල රුපියල් 30ක් 
වීම. ෙම් දිනවල මිල සාමාන්යෙයන් රුපියල් 32ක් විතර වනවා. 
නමුත්, මිල ඒ මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන් නැහැ, අඩු වනවා, රුපියල් 
23ටත් බහිනවා. ඇත්තටම ඒවා තීරණය කරන්ෙන් අර කියපු 
පධාන සමාගම් කීපය. ඒකත් හාල් ෙවෙළඳ ෙපොළ වාෙග් තමයි. 
අෙප් රෙට් හාල් මිල තීරණය කරන්ෙන් හාල් නිෂ්පාදනය කරන 
පධාන ආයතන ෙදකක් ෙන්. අන්න ඒ වාෙග් ෙවන්න ෙනොදී 
ෙපොල්වල මිල තීරණය කිරීෙම් ඒකාධිකාරය ෙවනස් කිරීෙම් 
වගකීම අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොල් ආශිත 
අෙනකුත් නිෂ්පාදන. විෙශේෂෙයන් මම කථා කරන්න කැමැතියි, 
ෙකොහු අපනයනය පිළිබඳව. 2014 සාෙප්ක්ෂව 2015 ෙකොහු 
අපනයනය සියයට 30කින් බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 2014දී අපි 
අපනයනය කළ පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 1,02,727යි. ඒ 
කියන්ෙන්, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි - සැප්තැම්බර් කාලය තුළ 
අපි අපනයනය කළ ෙකොහු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 1,02,727යි. 
2015 ජනවාරි - සැප්තැම්බර් කාලය තුළ එය අඩු ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙමටික්ෙටොන් 72,344 දක්වා. ඒ කියන්ෙන්, පසු ගිය අවුරුද්දට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් ෙකොහු අපනයනය 
පමාණාත්මකව ගත්ෙතොත් සියයට 30කින් බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. 
ඒක මිල අනුව ගත්ෙතොත් ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපි 
ඒ තුළින් උපයනවා, රුපියල් මිලියන 5,239.1ක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අපට ලබන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3,609.96යි. 
එතෙකොට ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදනයක් වන ෙකොහු අපනයනය 
කඩා  වැටිලා තිෙබනවා සියයට 30කින්.  

ෙම් කාරණයට පධාන වශෙයන් බලපෑෙව් චීන  ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අපට අහිමි වීමයි. ඇයි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් තිබුණු චීන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් අහිමි වුෙණ්? එය අහිමි කරන්න 
බලපෑෙව් චීනෙය් ආර්ථිකෙය් පශ්නයක්ද, නැත්නම් ෙද්ශපාලන 
පශ්නයක්ද, ෙවනත් කවර ෙහෝ ජාත්යන්තර මූල්ය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ පශ්නයක්ද? එෙහම නම් ෙමය ෙවනස් කර ගැනීම සඳහා 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන විකල්ප විසඳුම ෙමොකක්ද?  

චීන ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට අහිමි වුණා නම්, චීනය ඉන්දියාව 
තල්ලු වුණා නම් ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ෙකොහු අපනයනය වර්ධනය 
කර ගැනීම සඳහා ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ගන්න විකල්ප 
පියවර ෙමොකක්ද? ඇත්තටම, චීනය ඉන්දියානු ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් 

2827 2828 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 18  

තමයි දැන් ෙකොහු ආනයනය කරන්ෙන්. චීනෙය් අපට තිබුණු තැන 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොහු අපනයනය සියයට 30කින් කඩා 
වැටීමට ඒක තමයි පධාන ෙහේතුව.  

අඩුම ගණෙන් අපට යුෙරෝපා ෙව ෙළඳ ෙපොළ ජයගහණය 
කරන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවාද?  එෙහම තිෙබනවා නම් ෙම්කට 
යම්තාක් විසඳුමක් ලැෙබනවා. ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා 
නම් එය ෙමොකක්ද කියලාත් දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙකොහු 
අපනයනය බිඳ වැටුෙණොත් ෙකොහුබත් අපනයනයත් කඩාෙගන 
වැෙටනවා. දැනට ෙකොහුබත් අපනයනෙය් යම් පමාණයක වැඩි 
වීමක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකොහුබත් අපනයනය කියන එක 
වර්ධනය ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙකොහු අපනයනය කඩා ෙගන 
වැටුෙණොත්. ෙම් ෙදක අන්තර් සම්බන්ධයක් ඇතුවයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙම් සඳහා ෙයොමු කරවනවා. ෙකොහු අපනයනය බිඳ වැටීම වළක්වා 
ගැනීමට ඔබතුමන්ලාෙගන් කඩිනම් විසඳුමක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ පිළිබඳව යම් අදහසක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමාට දැන් 
පුළුවන් ඉදිරිපත් කරන්න. කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. මෙග් 
කාලෙයන් ලබා ෙදන්න සූදානම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිගම්බරම් අමාත්යතුමාෙග් 
විෂය පථයට. එතුමා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා 
පජා සංවර්ධන අමාත්ය ධුරය දරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් මුලින්ම අහන්න කැමැතියි ෙම් කාරණය. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් ෙවලා තිෙබන ෙතොන්ඩමන් 
පදනමට රජෙයන් විශාල මුදලක් වැය කරලා තිෙබනවා. දශක 
එකහමාරක පමණ කාලය පුරාවටම රජෙයන් මුදල් වැය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සල්ලිවලට සිදු වුණු ෙද් පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් 
මතු ෙවලා තිෙබනවා. එහි මූල්ය අකමිකතා ෙගොඩක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා ෙතොරතුරු අනාවරණය ෙවලාත් තිෙබනවා. දැන් 
ෙම් ෙතොන්ඩමන් පදනමට ෙවන් කරපු රජෙය් සල්ලිවලට සිදු වූ 
ෙද් පිළිබඳව ඔබතුමා පරීක්ෂණයක් පටන් ෙගන තිෙබනවාද, ඒ 
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල ෙමොනවාද, ඒ ෙතොන්ඩමන් පදනමට 
අනාගතෙය් කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද, ඒ මූල්ය වංචා නතර 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒ ෙතොන්ඩමන් පදනම අනාගතෙය්දී 
දිගම්බරම් පදනමක් කරනවාද? ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය 
දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ රජෙය් සල්ලි ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි. එතැන විශාල වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබන 
නිසයි මම ෙම් කාරණය අහන්ෙන්. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කථාව ඇත්ත. ෙම්වා රෙට් 

ජනතාවෙග් සල්ලි. ෙම් රෙට්  ජනතාවෙග් සල්ලි විනාශ කරන්න 
බැහැ. ෙමය මෙග් අමාත්යාංශය යටතට පත් වුණු විගසම මම 
Auditor-Generalට audit කරන්න කියලා කිව්වත් ෙම්  වන තුරු 
ඒෙගොල්ලන් අපට සහෙයෝගය ලබා දීලා නැහැ. ඒක තමයි තිෙබන 
ගැටලුව. අපි මාස තුනක් පඩි දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිතුමා 
අපට කිව්ව නිසා අපි ගිය මාස ෙය් පඩි දුන්නා. Audit Report එක 
ආවාට පසුව ෙම් ගැන තීරණයක් ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Audit Report එක එන තුරු ෙසේවකයින්ට පඩි ෙදන්ෙන් 

නැද්ද? 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
දැනට මාස තුනක් අපි පඩි ලබා දුන්නා. නමුත් එතැන හුඟක් 

වංචා සිදුෙවලා තිෙබනවා. Audit report එක ආපු විගස මම ෙම් 
පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙව්විද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ෙබොෙහොම ඉක්මනින් තීරණයක් ලබා ෙදන්න මම 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත් Thondaman Foundation එෙක් 
ඉන්න DG ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් අපට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. හිටපු ඇමති ෙතොන්ඩමන් මැතිතුමා දැන් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා, "මාස තුනක් පඩි දුන්ෙන් නෑ. නමුත් 
දැන් දීලා තිෙබනවා. නමුත් දැන් නිදහෙසේ ඒක කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න" කියලා. නමුත් ෙපෞද්ගලික නමක් තිෙබන අරමුදලකට 
රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කර තිබීම තමයි අපට තිෙබන 
පශ්නය. එය අසාධාරණයි. නමුත් වංචාවක් තිෙබනවා නම්  
අනිවාර්යෙයන්ම අපි එයට විරුද්ධ කටයුතු කරනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් මම ෙම් පශ්නය ගැන කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
වුණු ෙද් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒකට අදාළ කියා 

මාර්ග ගන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අනිවාර්යෙයන්ම මම ඒ කටයුත්ත කරනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එය අනාගතෙය් ෙවන්න පුළුවන් ෙද්. තවම ෙතොන්ඩමන් 

පදනම තිෙබනවා ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී තීන්දුවක් අරෙගන, 
ෙම් ෙතොන්ඩමන් පදනෙම් නාමය ෙවනස් කරලා, එහි ව හය 
ෙවනස් කරලා, අනාගතෙය් ෙම් ෙද් සිදු ෙවන එක වැළැක්වීමට 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගන්න ඔබතුමන්ලාට දැන් පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙතොන්ඩමන් පදනම ෙවනස් කරන්න?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
මම කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙමය මෙග් 

අමාත්යාංශය යටතට ෙදන්න කියලා. TVT Centre එක, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Norwood Ground එක ඒෙගොල්ලන්ෙග් යටෙත් තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් මෙග් අමාත්යාංශය යටතට ෙදන්න කියලා කියා තිෙබනවා. 
එතැන ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. Audit report එක ආවාට 
පස්ෙසේ තීරණයක් ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙතොන්ඩමන් මන්තීතුමා ආණ්ඩුවට ආෙවොත් එෙහම ෙම් 

කටයුත්ත නතර ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඒවා නම් කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් ඔක්ෙකොම 

බයෙවලා හිටියා ෙන්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොකද, අය වැය ෙදවනවර කියවීමට පක්ෂව ඡන්දයත් දුන්න 

නිසා මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් ඔබතුමාෙග් ෙම් 
පරිශමය සම්පූර්ණෙයන්ම වතුෙර් යනවා. නිලධාරින් මහන්සිෙවලා, සියලු 
විස්තර ෙසොයලා හදපු Audit Report එකත් අපරාෙද්. ෙතොන්ඩමන් 
මන්තීතුමා ආණ්ඩුව පැත්තට ආවත්, නාවත් පරීක්ෂණ ඉදිරියට 
ෙගනි යන්න, 'ෙතොන්ඩමන් පදනම'  'දිගම්බරම් පදනමක්' 
කරන්ෙන් නැතිව රජෙය් සල්ලි ටික ජනතාවට ලැෙබන විධියට 
කටයුතු කරන්න කියලා මම  ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබන 
පධාන පශ්නය තමයි වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය. 
1992දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය් රජෙය් වතු සමාගම් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා දුන්නු බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් එෙතක් වතු සමාගම්වලින් ලබා දීපු වැටුප් 
සහ සුබසාධනයන් ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කළාට පස්ෙසේ ඒ 
ෙසේවකයන්ට ඒ ආකාරෙයන්ම ලැබුෙණ් නැහැ. එම ගිවිසුම්වල ඒ 
කරුණු නියමාකාර විධියට අන්තර්ගතෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික වතු සමාගම් ඒ කම්කරුවන්ට ලබා දිය යුතු වැටුප, 
සුබසාධනයන් වසර ගණනාවක් නිවැරැදිව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි 1999 වනෙකොට සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කරන 
තැනට ෙසේව්ය ෙසේවක ෙදපාර්ශ්වයම එකඟ වුෙණ්. 1999 ඉඳලා 
ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් කියාත්මක වුණා. ඒ අනුව වසර ෙදෙකන් 
ෙදකට ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරනවා කියන එකඟතාවකට ආවා.  

ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් ඇත්තටම අත්සන් කරන්න මැදිහත් 
ෙවන්ෙන් පධාන වෘත්තීය සමිති තුනයි. අෙප් ෙතොන්ඩමන් 
මන්තීතුමාට තිෙබන වෘත්තීය සමිතිය, ඔබතුමන්ලාෙග් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිතිය වාෙග්ම වෘත්තීය සමිති 
සන්ධානය තමයි ෙම් පධාන වෘත්තීය සමිති තුන. ෙම් පධාන 
වෘත්තීය සමිති තුන තමයි හාම්පුතුන් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන්ෙන්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් වසර ෙදකින් ෙදකට ෙම් ගිවිසුම් 
අත්සන් කරලා, ඒ වසර ෙදකට අදාළ වැටුප් වැඩි කිරීම කළ යුතුව 
තිබුණත් අද වනතුරු ඒ කටයුත්ත සිදු ෙවලා නැහැ.  

2015 මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදාට කලින් අවුරුදු ෙදෙක් 
සාමූහික ගිවිසුම්වල කාලය අවසන්ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18වැනිදා. අද වන තුරු නැවත සාමූහික 
ගිවිසුම්වලට අත්සන් කරලා නැහැ. 2015 අවුරුද්ෙද් මාස 

කීපයක්ම ගතෙවලා තිබුණත් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප ශත 
පහකින්වත් වැඩිෙවලා නැහැ. සාමාන්යෙයන් දවසකට ඔවුන්ෙග් 
වැටුප රුපියල් 450යි. දීමනාත් එක්ක බැලුවාම රුපියල් 615ක 
විතර ෙසොච්චම් වැටුපක් තමයි ඔවුන්ට ලැ ෙබන්ෙන්.  

ෙත් කර්මාන්තෙය් යම්කිසි අර්බුදයක් ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් කර්මාන්තයට ලාභදායී අවස්ථා 
ෙගොඩක් ආවා. ඒ ලාභදායී අවසථ්ාවලත් කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් 
වැඩි වන්ෙන් නැහැ. අර්බුදකාරී අවස්ථාවලදී ඒ වතු සමාගම්වලට 
යම්කිසි සහනයක් දීලා ඒ අයට ඒ වැටුප් ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
කරන විසදුම් ලබා දීම රජෙය් වගකීමක්. ඒකට තමයි ආණ්ඩුවක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට තමයි මහා භාණ්ඩාගාරය තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
තමයි ෙසස් අරමුදලක් තිෙබන්ෙන්. යම්කිසි ෙමොෙහොතකදී, යම් 
අර්බුදයකට ලක් වුණු ෙවලාවකදී රජය මැදිහත් ෙවලා වතු 
සමාගම්වලට යම්කිසි සහනයක් දීලා, ඒ වතු සමාගම් ආරක්ෂා කර 
ගන්න එකත්, කම්කරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්න එකත් රජෙය් 
වගකීමක්. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙත් කර්මාන්තෙය් යම් අර්බුදයක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, රජෙය් තමයි පධාන වගකීම  වහාම 
මැදිහත් ෙවලා ෙම් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නයට විසදුමක් ෙසොයන එක. 
අදත් සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා කිව්වා. හැබැයි, ෙම් වන ෙතක් තවම 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා  රජෙය් ඇමතිවරු සම්බන්ධ වුණත් වතු 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පශ්නයට පැහැදිලි විසඳුමක් ෙදන්න. 
ඇත්තටම අද කම්කරුවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් රුපියල් 1000ක 
වැටුපක්. රුපියල් 1000ක වැටුපක් ෙදන එක සම්පූර්ණෙයන්ම 
සාධාරණයි.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
රුපියල් 1000ක් ෙදනවා කියලා කවුරුවත් එකඟ ෙවලා නැහැ. 

ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා මැතිවරණ කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ අදහසක් 
ඒක. එච්චරයි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාට විතරක් 

ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමාට ෙහොඳට මතක් කරන්නම්. දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාට මතක නම්, දැන් අමතකද දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් 
දිගම්බරම් මන්තීතුමා තලවකැෙල් සංවිධානය කළ  රැස්වීමට 
වර්තමාන අගමැති රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ගිහිල්ලා 
ඔබතුමාෙග් ෙව්දිකාෙව් ඉඳන් වතු කම්කරුවන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා, ඔබලාෙග් වැටුප රුපියල් 1000ක් කරනවා කියලා. එෙහම 
කිව්ෙව් නැද්ද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
එදා එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙබොරු 

කතන්දර. සාධාරණ පඩියක් අර ෙගන ෙදනවා කිව්වා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුපියල් 1000ක වැටුපක් ෙදනවා කියලා අගමැතිතුමා ඒ 

මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී කිව්ෙව් නැද්ද?   
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
නැහැ, සාධාරණ පඩියක් අරෙගන ෙදනවා කියලා කිව්වා.     

2831 2832 

[ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා] 
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha Herath) 
දැන් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
මම ඔප්පු කරන්නම්. එදා රැස්වීෙම් මමත් හිටියා. රුපියල් 

1000ක් අරෙගන ෙදනවා කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අද තත්ත්වය ෙම්කයි. එදා ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමාට ඕනෑ 
වුෙණ් අපිව වට්ටලා දිනන්නයි. ඒක තමයි රුපියල් 1000ක් කියලා 
කිව්ෙව්. ඔබතුමාට මතකද, ඉස්සර ඔක්ෙකොම ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා 
අත්සන් කළා. 2006 අපි රුපියල් 500ක් ඉල්ලන ෙකොට රුපියල් 
380කට ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා අත්සන් කළා. ෙමවරත් ඕනෑ වුෙණ් 
එයාට දිනන්නයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? කම්කරුවකුෙග් වැටුප 

රුපියල් 1000ක් කරන්න ඕනෑ නැද්ද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palany Thigambaram) 
මෙග් ස්ථාවරය කියන්ෙන් රුපියල් 1000ක් ෙනොෙවයි, 1500ක් 

දුන්ෙනොත් අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන් අඩු 
පඩියක් ගන්ෙන්. මම එදත් කිව්වා. ෙමවර අය වැෙයන් - ඇත්තටම 
වැඩ වර්ජනය කරනවා නම් අෙප් ජනතාව තමයි කරන්න ඕනෑ. 
නමුත් අෙප් ජනතාව රට ගැන හිතලා වර්ජනය කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කමක් නැහැ. සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට අමතක 

වුණාට කමක් නැහැ. නමුත් ඔබතුමා පිළිගන්නවා රුපියල් 1000ක් 
ෙනොෙවයි, රුපියල් 1500ක් ෙදනවා නම් කැමැතියි කියලා. ඇත්ත 
තත්ත්වය ගත්ෙතොත් සාමාන්යෙයන් ෙම්සන් බාස් ෙකනකුෙග් 
අත්උදව්වට ගියත් අද රුපියල් 1200ක් ලැෙබනවා. ෙම්සන් බාස් 
ෙකනකුට රුපියල් 1500ක් 1800ක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා වතු 
කම්කරුවකුට රුපියල් 450ක ෛදනික වැටුපක් පමාණවත් 
නැහැයි කියන එක ඔබතුමන්ලා කවුරුත් පිළිගන්නවා. ෙදන්න 
බැරිද, පුළුවන්ද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. ෙදන්න බැරි වුෙණ් 
ඇයි? වතු සමාගම් තමන්ෙග් වතු නිවැරදි ආකාරයට නඩත්තු කර 
ෙගන ගියාද? රජයට අයිති ඇල්කඩුව ප්ලාන්ෙට්ෂන් සහ අෙනකුත් 
සමාගම්වලට අයත් වතු අද වල්බිහි ෙවලා. ඇත්තටම ෙත් වතුවල 
දළු කඩන්න යන්න බැහැ. රබර් ගස්වල කිරි කපන්න යන්න බැහැ.  
කැලෑ වැවිලා. ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  ඒ 
නිසා නිසි ෙවලාවට පඩි ෙගවන්න බැහැ. EPF,  ETF අරමුදල්වලට 
නිසි ෙවලාවට මුදල් බැර කරන්ෙන් නැහැ. දැන් බැලුෙවොත් 
Elkaduwa Plantations Limited  ආයතනය ෙත් දළු ටික 
ෙදන්ෙන්ත් ෙපෞද්ගලික සමාගමකට. Pride Tea Company එකට. 
ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගම රුපියල් මිලියන 30ක් ෙගවන්න තිෙබනවා 
Elkaduwa Plantations Limited ආයතනයට. තවම ඒවා ලබා 
ෙගන නැහැ.  

පරිපාලන වශෙයන් ඒවාට මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑත් රජයයි. 
ඒකට තමයි අමාත්යාංශයක් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ පමාදය 
කම්කරුවාෙග් පිටින් යවන එක සාධාරණ නැහැ. සාමාන්යෙයන් 
කම්කරුවාට හැම මාසයකම 10වැනිදාට ෙහෝ ඊට ෙපර වැටුප ලබා 
දිය යුතුයි. නමුත් දැන් දිගින් දිගටම කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රුපියල් 

1000ක් ෙදනවා තබා රුපියල් 450 වැටුපවත් 10වැනිදාට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 10වැනිදා ෙහෝ ඊට ෙපර ලබා දිය යුතුය 
කියලා තමයි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි,  අඩුම ගණෙන් රුපියල් 450 
වැටුපවත් 10වැනිදාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වැටුප් 
පශ්නය බරපතළ පශ්නයක්. වහාම ඒ පශ්නයට මැදිහත් විය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ෙදවැනි කාරණය,  ඇත්තටම ගත්ෙතොත් සුභ සාධනය. පසු ගිය 
කාලෙය් පර්චස් 7ක ඉඩම් කැබැල්ලයි භූමිෙතල්, පිටි, හාල් වැනි 
සහනාධාර ෙදනවා කිව්වා. ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අද වන විට ඒ සහනාධාරවලින්  සියයට 80ක්ම 
කප්පාදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතාම ෙසොච්චම් සහනාධාරයක් තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ෙම්වා සංස්ථා විධියට- 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න පුළුවන් 

නම් එතුමාෙගන් අහපු පශ්නයට  උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
විෙශේෂෙයන්ම පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටතට 

ෙපොල් කර්මාන්තය වෙග්ම හැම කර්මාන්තයක්ම එන නිසා, 
ඔබතුමා ෙපොල් කර්මාන්තය පිළිබඳ අහපු පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙපොල් මදය ආශිත කර්මාන්තෙයන් 2013 අපනයන 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 177ක් අපි ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. 2014 ඒක  ෙඩොලර් මිලියන 271ක් ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, charcoal වලින් 2013 වසෙර් අපනයන ආදායම 
ෙඩොලර් මිලියන 86.15ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 2014 ඒක 
ෙඩොලර් මිලියන 90.7ක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඊළඟට ෙකොහු 
බත්වලින්  ෙඩොලර් මිලියන 146 ක් ලබා තිෙබනවා. ඊට පසු  එය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 175ක් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙකොහු ගැන සඳහන් කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙකොහු සම්බන්ධෙයන් තමයි පශන්ය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙකොහු සම්බන්ධව අගයදාමය වැඩි කරන්න අපට පුළුවන්.  
ඒක තමයි ඇත්තටම අපි බලන්ෙන්.  ෙමොකද, ෙකොහු ෙවනුවට අපි 
අද  coco peat  හැටියට යවනවා. අද greenhouses එන්න එන්නම 
ෙලෝකෙය් වැඩි ෙව්ෙගන යනවා.  චීනෙය් විතරක් greenhouses  
ෙහක්ටයාර් ෙදලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
greenhouses වලට අෙප් රෙට් තිෙබන ෙපොල් මුඩුව ගත්තාම, ඒ 
ෙපොල් මුඩුෙව් වැඩිය වතුර පමාණයක් රඳවා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙරෝගවලට ඔෙරොත්තු ෙදන තත්ත්වයක් ඒෙක් තිෙබනවා.  
ඒ නිසා  ෙපොල් වගා කරන අනික් රටවල් ඒ කියන්ෙන් පිලිපීනය, 
තායිලන්තය, චීනය, ඉන්දියාෙව් ෙක්රළය වාෙග් ෙපොල් වගා 

2833 2834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන හැම රටකම හැෙදන ෙපොල් ෙගඩියක් අරෙගන අෙප් ෙපොල් 
ෙගඩියක් සමඟ සසඳා බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් ෙපොල් ෙලල්ෙල් ඊට 
වඩා ෙහොඳ ගුණාත්මක භාවයක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා අපට coco 
peat එක ෙගොඩක් යවන්න පුළුවන්.   

අෙප් ගරු නවින් ඇමතිතුමාත් කිව්වා, "ෙපොල් පිට රටින් 
ෙගෙනන එකට ෙගොඩක් උදවිය විරුද්ධ ෙවලා තිබුණා." කියලා.  
ඇත්තටම මම ගණන් හදලා බැලුවා, අෙප් ෙපොල් කර්මාන්තය 
ගත්ෙතොත් අපි ෙපොල් අතින් මිරිකලා, ෙකොච්චර ෛධර්ය දාලා 
මිරිකලා ගත්තත් කිරි ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් සියයට 7ක් විතර 
තමයි. නමුත් එය යන්තාණුසාරෙයන් කෙළොත් ඒ වාෙග් පස් 
ගුණයක  ෙපොල් කිරි පමාණයක් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි පුරුදු ෙවලා තිෙබන කම අපට ෙවනස් කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනස ්කිරීම තුළ කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන්. නවීන් ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ෙපොල් ගස් වවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අමාත්යතුමා ෙකටිෙයන් කියන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔබතුමාට මම කියන්නට ඕනෑ, අපි ඒ ගැන සලකා බලා 

තිෙබන බව. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය  
සහ පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශ  ෙදක 
එකතුෙවලා, ෙපොල් කර්මාන්තය ආශිත අපනයන ආදායම වර්ෂ 
2020 වනවිට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් වනතුරු වැඩි 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමා.  ඔබතුමා එෙහම කරලා 

ෙපන්නුෙවොත් අපි එදාට ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. තවම කරලා 
නැති නිසා, අපි ඒ පශ්නය මතු කරනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංස්ථාව යටෙත් වතු, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත් වතු  තිබුණ කාලෙය් ලබා දුන් ශුභසාධන 
පහසුකම්වලින්  සියයට 75ක්ම දැන් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා.  ඒ 
කාලවල  line-rooms ආශිතව පිරිසිදු කිරීමට වතුවල ෙවනම 
කණ්ඩායම්  ෙවන් කරලා තිබුණා. අද එෙහම එකක් නැහැ.  ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි  කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වතුවල ජීවත්වන පවුල්වල දරුවන්ට කීඩා කරන්න කීඩා සංගම් 
හදලා, ඒවාට දව්යමය ආධාර උපකාර දුන්නා. කීඩා භාණ්ඩ, 
උපකරණ දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම වතුවල තිෙබන්ෙන් ෙවොලිෙබෝල් 
කීඩාව.  

දැන් අද sports clubsවලට කිසිදු මුදල් පතිපාදනයක් ෙවන් 
වන්ෙන් නැහැ. එක් එක් මන්තීවරයා ෙවනම ෙවන් කරනවා තමයි.  
ඒවා ඉතා ෙසොච්චම් මුදලක්. නමුත් කමයක් විධියට, වතු සංස්ථා 
හරහා වතුවල සිටින කම්කරුවන්ෙග් පවුල්වල දරුවන්ට කීඩා 
කරන්න පහසුකම් දුන්නා.  අද ඒවා සම්පූර්ණෙයන් නතර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හැම පවුලකටම ෙපෝෂණ 
මල්ලක් දුන්නා.  වතු කම්කරුවන්ෙග් දරුවන් යන පුංචි ළදරු 
පාසල්වල මුං ඇට, කව්පි වාෙග් කෑම ජාති උෙද්ට කන්න දුන්නා. 

දැන් ඒවා ඔක්ෙකෝම නතර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද තිෙපෝෂ ටිකක් 
විතරයි ෙදන්ෙන්.  ඒ දීපු සහන සියයට  80ක්ම අද කප්පාදු කරලා 
තිෙබනවා.  

අනික් පැත්තට වතු ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, 
ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා, දිගම්බරම් ඇමතිතුමා දන්නවා, වතු 
ෙරෝහල්වල තත්ත්වයත් ඉතාම අසාධ්ය බව. ෙරෝහල්වල 
තත්ත්වයත් ඉතාම අසාධ්යයි.  වතුෙරෝහල්වල සිටින EMAලා -
Estate Medical Assistantsලා- දැනට කීෙයන් කී ෙදනාද 
ඉන්ෙන්?  සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඒ පෙද්ශයටම 
එක EMA ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඉතින්, එෙහම තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්.  Nurse තමයි ෙබෙහත් ෙදන්ෙන්.  Nurse තමයි 
ෙලඩ බලන්ෙන්. ඒක තමයි වතු ෙරෝහල්වල ඇත්ත තත්ත්වය. 
එතෙකොට අෙප් රෙට් පධාන අපනයන ආදායමක් වුණ, ෙත් 
වගාෙවන් ඒ අපනයන ආදායම ලබාෙදන කම්කරුවන්ට අපි 
සලකා තිෙබන්ෙන් ඉතාම අසාධාරණ විධියටයි. එතැන විශාල 
ෙවනස්කමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, ෙම් රෙට් මිනිස්සු. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත්, ඔවුන් අද උප්පැන්න සහතිකය ලියා පදිංචි කරන්ෙනත් 
"ඉන්දියානු-ෙදමළ" කියලා වැරැදි විධියටයි. ඔවුන් වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉඳන්ම ලංකාෙව් පුරවැසිෙයෝ. එම නිසා ෙම්ක 
වහාම ෙවනස් කළ යුතුයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවිධ අවස්ථාවලදී 
ෙම් සංවාදය ඇති වුණා. නමුත්, තවම කිසිදු රජයක් ස්ථීරව, සෘජුව 
ඒ පතිපත්තිමය තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ. ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව 
අතර cricket match එකක් තිබුණාම, ඉන්දියාව දිනන ෙකොට වතු 
කම්කරුෙවෝ අත් පුඩි ගහනවා; රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා.  

අෙනක් පැත්ෙත් ඉන්න සිංහල ගම්මානෙය් අය කියනවා,"අර 
වත්ෙත් කට්ටිය ඉන්දියාව දිනන ෙකොට රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා; 
අත්පුඩි ගහනවා" කියලා. හැබැයි, අපි ඔවුන්ෙග් උප්පැන්න 
සහතිකය බලන විට එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් 
පුරවැසිභාවය "ඉන්දියානු-ෙදමළ" කියලා. නමුත්, ඉන්දියානු 
ෙදමළ පුද්ගලයින් ඉන්දියාව දිනුවාම අත් පුඩි ගහන එක වැරැද්දක් 
කියලා, අපි ඔවුන්ට බණිනවා. ෙමතැන වැරැද්ද තිෙබන්ෙන් ඒ වතු 
ජනතාවෙග් ෙනොෙවයි.  ඒ පරිපාලන වැරැද්ද කරලා තිෙබන්ෙන් 
අෙප් ආණ්ඩු. එම නිසා වහාම ඒවා ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා දැන් විෂය භාර ඇමතිවරු; 
කැබිනට් අමාත්යවරු. ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ඉන්ෙදද්දි ෙම් 
පශ්නය නැඟුවා. හැබැයි, දැන් ඔබතුමා විෂය භාර ඇමතිවරයා; 
කැබිනට් ඇමතිවරෙයක්. එතෙකොට, ඒ කැබිනට් එක තුළ ෙම් 
පතිපත්තිමය තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. ඇයි ගන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔවුන් ශී ලංකා පුරවැසිෙයෝ. ඒකට ෙවනම ෙභ්දයක් අවශ්ය නැහැ. 
එම නිසා සුභසාධන කප්පාදු කිරීම; උප්පැන්න සහතිකෙය් 
ෙමවැනි නාමකරණ ෙවනස් කිරීෙම් සිට තිෙබන බරපතළ 
අසාධාරණකම් ෙවනස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

වතු ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ගැනත් මම කිව්වා. වතු ෙරෝහල්වල 
තත්ත්වය ගත්තත් ඉතාම අසාධ්යයි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, එම 
ෙරෝහල්වල පහසුකම් නැහැ; ෛවද්යවරු නැහැ.  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය හැමදාම කියනවා,"අපි සපයනවා, සපයනවා" 
කියලා. නමුත්, ෙම් වන ෙතක් ඒ සඳහා නිසි උත්තරයක් ලබා දීලා 
නැහැ. ඔවුන් වතුවල ස්ථිරවම අවුරුදු ගණනාවක් -දශක 
ගණනාවක්- ඇත්තටම ගත්ෙතොත් අවුරුදු 200ක් 300ක් පමණ 
කාලයක් ඉඳලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ආච්චිලා, සීයලා, මුත්තලා, 
මී මුත්තලා ඒ ඔක්ෙකොම ෙම් වත්ත ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දහඩිය 
ශමය වගුරලා තිෙබනවා. නමුත්, අද ෙවනකන් ඔවුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න ස්ථිර ඔප්පුවක් තිෙබන ඉඩම් කැබැල්ලක් නැහැ. 
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. ඔබතුමන්ලාත්, ආණ්ඩුව බලයට එද්දී 
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා, පර්චර් 7 ඉඩම් කැබැල්ලක් ෙදනවා කියලා.  

අපට මතකයි, චන්දෙසේකරන් ඇමතිතුමා ඉන්න කාලෙය් 
පර්චස් 7ක ඉඩම් කැබැල්ලක් ෙදන්න තීන්දුවක් ගත්තා. නමුත්, 
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[ගරු දයා ගමෙග් මහතා] 
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එෙහම දීලා එතැන කරලා තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ ෙපෝඩාවක්. 
හැටන් නගරය ආශිතව තිෙබන ඒ වතු කම්කරුවන්ෙග් ඉඩම් 
පිළිබඳව මම පශ්න කළා. ඔවුන්ට  ඔප්පු ෙදන්නම්  කියලා ඉඩම් 
දීලා තිෙබනවා. නමුත්, අද ෙවනකන් ඔප්පුවක් නැහැ. දැන් තිෙබන 
පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ ඉඩම්වල අයිතිය තිෙබන්ෙන් LRC එකටයි 
කියලා LRC එෙකන් කියනවා. වතු සමාගම් කියනවා, "නැහැ. 
ඒවා අපට අයිතියි" කියලා. දැන්, අද නඩු කියනවා. හැබැයි, ෙගවල් 
හදලා පරම්පරා කිහිපයක්ම ඒවාෙය් පදිංචි ෙවලාත් තිෙබනවා. 
නමුත්, තවම ස්ථීර ඔප්පුවක් දීලා නැහැ. ආණ්ඩුව පටන් ගත්ත 
ගමන් ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා පර්චස් 7ක් ෙදන්න මාධ්ය 
සංදර්ශනයක් තිබුණා. බදුල්ෙල් ෙපොඩි ඉඩම් ටිකක් දුන්නා. 
නුවරඑළිය පැත්ෙත් ටිකක් දුන්නා. හපුතෙල් ග්ලනෙනෝර්වත්ෙත් 
ඉඩම් කැබැලි 5ක් දුන්නා. ෙගවල් 5ක් හදලා තිබුණා. හැබැයි, 
ෙගවල් 5ක් හදලා මාධ්ය සංදර්ශන තිබ්බාට ඒෙකන් වතු 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නයට උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
එතෙකොට, ස්ථීර වැඩ පිළිෙවළ අද ෙකෝ?  

ඒ ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නයට උත්තරයක් සපයන්න 
ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල් පමාණය කීයද? ලබන අවුරුද්ෙද් ෙගවල් කීයක් හදලා ස්ථිර 
ඔප්පු ෙදනවාද? අන්න, ඒ වාෙග් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය 
යුතුයි. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙපොෙරොන්දු තිෙබනවා. හැබැයි, කියාවට 
නගලා නැහැ.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambar) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා ෙමොනවා හරි කියන්න ලැහැස්තියිද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව තමයි පළමුෙවනි වතාවට අය 

වැය ෙල්ඛනෙයන් වතු ජනතාවෙග් ෙගවල් හදන්න රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් හරි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු ආණ්ඩුව ෙත් 
ගස් ගලවන්න  දුන්නා කියලා කිව්වා. එම නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ගැන 
අපි ටිකක් හරි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාත් දන්නවා. 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඇත්ත කථාව. නමුත්, පළමුෙවනි වතාවට ෙම් 
ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙගවල් හදන්න ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන විට ෙගවල් 
1500ක් පමණ අපට හදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Dialogue) 
තව ෙදනවා, ඉස්සරහට. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ඒකයි ඇහුෙව්. ෙගවල් 5ක් හරි හපුතෙල් 

ග්ලනෙනෝර්වත්ෙත් දීලා තිෙබනවාෙන්. ෙගවල් 5ක් හරි දීම 
ගැනත් සන්ෙතෝෂයි. ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් කථා 
කළාෙන්? කථා කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩවලින් ෙපන්වන්න.  

 ඊළඟට තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, පිරිසිදු පානීය ජල 
පශ්නය. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. අනුරාධපුර, ෙපොෙලොන්නරුව 
පැත්ෙත් විතරයි වකුගඩු ෙරෝගය තිෙබන්ෙන් කියලා අපි හිතනවා. 
නැහැ. දැන් බණ්ඩාරෙවල, හල්දුම්මුල්ල, ෙබරගල - වතුකරෙය්- ඒ 
පෙද්ශවලිනුත් වකුගඩු ෙරෝගීන් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 1987 
UNICEF ආයතනය මැදිහත් ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාවට පානීය 
ජලය ලබා දීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. දැන් ඒවාෙය් පයිප්ප 
ගැලවිලා, ටැංකි ගැලවිලා සම්පූර්ණෙයන්ම අබලන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, වතු ජනතාවට පානීය ජලය ලබා ෙදන්න 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ස්ථීරසාර වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 
බණ්ඩාරෙවල, හපුතෙල්, හල්දුම්මුල්ල වත්ෙත් පදිංචිව හිටපු ෙක්. 
ධර්මලිංගම්, වයස අවුරුදු 60යි. ඔහු ගිය මාෙසේ වකුගඩු 
ෙරෝගෙයන් මැරුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙක්. සුබමනියම් 
මහත්මයාෙග් දියණියට වයස අවුරුදු 18යි. ඇයත් වකුගඩු ෙරෝගය 
හැදිලා මැරුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පූනාගල ULG Division 
එෙක් line-house අංක 4 පදිංචිව හිටපු ත්යාගරාජා මහත්තයා මාස 
4කට කලින් වකුගඩු ෙරෝගය හැදිලා තවමත් ඉස්පිරිතාෙල්. ෙම් 
වකුගඩු ෙරෝගය  දැන් වතුකරයටත් පැතිරිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
කඳුකරෙය් පානීය ජලය ලබාෙදන ඒ ජල මූලාශවල ඉහළ 
තැන්වලට යූරියා ගහනවා; ෙබෙහත් ගහනවා. ඒ වතුර ටික තමයි 
පහළ වත්ෙත් ලැයිෙම් ඉන්න වතුකරෙය් ජනතාවට ෙබොන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වකුගඩු ෙරෝගය අද වතුකරෙය් බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප ඒ ෙවනුෙවන් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 

පළමුවැනි වතාවට වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගන්නවා. ඒකට World 
Bank එක US Dollars 14 million ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉතිරි 
විස්තර ටික මෙග් කථාෙව්දී කියන්නම්. ඒක අප ජනවාරි මාසෙය්දී 
පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
World Bank එෙක් ෙවන් කිරීම ෙහොඳයි. ඒකත් World Bank 

එෙකන් ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? ඒෙකන් ෙහෝ කරනවා නම් 
කමක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන ඔබතුමා කිව්වා. 
නමුත්, අෙප් රෙට් අසාධාරණයට ලක්ෙවලා සිටින, තවමත් 
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල ලබන වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් පශ්නය, 
ස්ථිර ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් 
පානීය ජලය පිළිබඳ පශ්නය, අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්නය ගැනත් 
ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් සිට කථා කළා. දැන් ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු විධියට වගකීම් දරනවා. දැන් වැඩ කරලා 
ෙපන්වන්න. පතිපත්තිය කියාවට නඟලා ෙපන්වන්න. අප 
අභිෙයෝග කරනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දීත් ෙම් පශ්නය 
අහන්න ඉඩ තියන්න එපා. එෙහම තත්ත්වයක් ආෙවොත්, නැවත 
අප ෙම් කාරණය මතක් කර ෙදනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
8ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.40] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අය වැය විෙශේෂ කාරක 

සභාවට ෙයොමු කරන ලද අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ ගැන 
සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, මටත් අදහස් දක්වන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. මමත් ෙමම කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයක්. අප ෙම් අමාත්යාංශ සියල්ලම පරීක්ෂා කර බැලුවා. 
ඉදිරි අවුරුද්ෙද් විශාල ශක්තියකින් යුතුව ෙම් අමාත්යාංශවලින් 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කරන්න අෙප් 
අමාත්යතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඒ ගැන මම 
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

පළමුෙවන්ම සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා 
කරන්න මා කැමැතියි. එහි මුදල් ෙවන් කිරීම් පිළිබඳව පශ්න 
ගණනාවක් තිබුණා. අප ඒ ගැන ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ඒ අමාත්යාංශයට 
ලබාදුන් මුදල් පමාණෙය් යම් අඩු කිරීමක් සිද්ධ කර තිබුණා. ඒ 
සම්බන්ධව අප මුදල් අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා,  
යම් වැඩිකිරීමක් කරලා ඒ අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ලැහැස්ති 
කරන්න කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කලාකරුවන්ට 
සලකන්න ෙම් සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා, 
සංස්කෘතික ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් විය 
යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන මුදල් ෙවන් කරන්න කියා අප 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සම්බන්ධව මුදල් අමාත්යාංශය කටයුතු කරයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 ඊළඟට, බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. 
පූජා භූමි සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී විශාල අඩු පාඩුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට රුපියල් මිලියන 500ක් පමණ තමයි 
ෙවන් කර තිබුෙණ්. ෙම් මුදලින් ඒ කටයුතු කරන්න ටිකක් 
අමාරුයි. පූජා භූමි 100කට වැඩි පමාණයක් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අදාළ මුදල් පමාණයත් ලබාදීමට කටයුතු කරන්න 
කියා අප විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත්  දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න නිසා මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් පාරම්පරික ෙගොවීන්ට, ඒ 
වාෙග්ම වැවිලි කර්මාන්තයට, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යම් යම් පශ්න 
ඇති කරන ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙම් අය වැෙයන් ෙගනැත් 
තිබුණා. ෙම් ෙයෝජනා සියල්ලටම එක පාර අත උස්සලා 
සහ ෙයෝගය ෙදන්න ෙනොෙවයි අප සූදානම් ෙවලා හිටිෙය්. මා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඊෙය් රාතිෙය්ත් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක අෙප් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තිබුණු බව. ෙම් 
ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට කටයුතු කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරු විධියට අපට යම් වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැයට 
අත උස්සලා සහෙයෝගය ෙදන ෙකොට හෘදය සාක්ෂියට එකඟව යම් 
යම් විධිෙය් අදහස් උදහස් එක්ක, යම් සාධාරණ තත්ත්වයකට 
ඇවිත් ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත 

ඇමතිතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ෙපොල් 
ආනයනය කිරීම ගැන අෙප් මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. ලංකාෙව් 
ෙපොල් තිෙකෝණෙය් ඉන්න මන්තීවරෙයක් විධියට මම ෙම් 
කාරණය කියන්ෙන්. ෙපොල් ආනයනය කරන්න පටන් ගත්ෙතොත් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙපොල් කර්මාන්තකරුවන්ට පශ්න 
ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවයි. ඒක නතර කිරීම ගැන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, මුදල් ඇමතිතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමාටත්  මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.   

ෙම් වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙකොහු කර්මාන්තෙය්ත් 
පශ්න ගණනාවක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. අප එකතු ෙවලා ඒ 
සම්බන්ධව යම් කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ෙයෝජනා 
ගණාවක් තිෙබනවා. අනාගතෙය් අෙප් උපෙද්ශක කාරක 
සභාවලට ඇවිත් එහිදී සාකච්ඡා කරලා, ෙම් පිළිබඳව යම් යම් 
තීරණ අරෙගන කටයුතු කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් ඩිජිටල් අමාත්යාංශය, නැත්නම් අංකනය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය ගැන ඊළඟට මා කියන්න කැමැතියි. "අංකනය 
පිළිබඳ අමාත්යාංශය" නැත්නම්, "ඇඟිලි පිළිබඳ අමාත්යාංශය" 
කියා තමයි ඒකට කියන්න ඕනෑ. සිංහල භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත්, 
ඇත්තටම ඒක ඩිජිටල් අමාත්යාංශය ෙනොෙවයි. මා හිතන විධියට 
ඒ අමාත්යාංශය හරහා පාසල්වලට computer තාක්ෂණය 
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිබුණා. එම වැඩ 
පිළි ෙවළ තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම ගැන මා ඉතාම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අෙප් ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැනත් මා  
කථා කරන්න කැමැතියි. එතුමාෙග් අමාත්යාංශ තුළ අලුත් ව්යාපෘති 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ගාමීය ආර්ථිකය මත පදනම් වන දැවැන්ත 
ව්යාපෘති ගණනාවක් තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක සම්බන්ධ වුණු ව්යාපාර විශාල සංඛ්යාවක් එතුමාෙග් අලුත් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ ස්ථාපිත කරලා තිබුණා. අමාත්යවරයකු විධියට 
එතුමා ෙලොකු දර්ශනයක් ඒ අමාත්යාංශයට දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැනත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, කිකට් ගහද්දී 
ඉන්දියාව දිනන ෙකොට උඩරට නැත්නම් වතුකරෙය්  අය අත්පුඩි 
ගහනවා  කියලා. ඒක අරුමයක් ෙනොෙවයි. ඕස්ෙට්ලියාෙව් PR 
එක අරෙගන ඉන්න අෙප් ශී ලාංකිකෙයෝත් ලංකාව ගහන ෙකොට 
අත්පුඩි ගහනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] 
සංසන්දනය ෙනොෙවයි. ඒක තමයි තත්ත්වය.  ඒ ෙගොල්ලන් එෙහේ 
හිටියාය කියලා- [බාධා කිරීමක්] කැමැත්ෙතන් පුරවැසිභාවය. ෙම් 
ෙගොල්ලන් බලහත්කාරෙයන්- [බාධා කිරීමක්]  

අද තව කාරණා ගණනාවක් අපි කථා කළා, ෙම් අය වැෙය් 
සංෙශෝධන සම්බන්ධව. ඒ ගැන තවත් සාකච්ඡා කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඇත්තටම සමහර මන්තීවරු  ඇහුවා, කී ෙවනි පාරටද 
 ෙම් අය වැය ෙවනස් කරන්ෙන් කියලා. ඒක තමයි අෙප්   
පජාතන්තවාදය.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා, -ෙම් 
නායකයන් ෙදෙදනාම- ෙම් කරුණු පිළිබඳව ඉතාම දැඩි ෙලස 
කල්පනා කරලා කටයුතු කරන නායකයන් ෙදෙදෙනක්. පශ්න 
එනවා නම් ඒවා පිළිබඳව තව දුරටත් සාකච්ඡා කරලා,   
සංෙශෝධන තවත් කර ගන්න අවශ්ය නම්  ඒ  සම්බන්ධව කාරක 
සභාෙව් සාකච්ඡාවලදී මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් අරෙගන කටයුතු 
කරන්න සූදානම්.  

අද ගම්වල විවිධ පශ්න තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 
ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවෙග් විවිධ ෙචෝදනා, ෙදෝෂාෙරෝපණ 
තිෙබන බව. ඒවා සම්බන්ධව නිවැරදි විධියට කල්පනා කරන 
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ආණ්ඩුවක් විධියට තමයි අපි කියා කරෙගන යන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අලුත් ආණ්ඩුවක් විධියට අලුත් පතිපත්ති 
ගණනාවක් ෙම් අය වැය තුළ අන්තර්ගතයි.  ඒවා ඉතා ජනපිය 
ෙයෝජනා ෙනොෙවයි. හැබැයි, අවුරුදු ගණනක් ෙම් රෙට්  කළ යුතුව 
තිබුණු ෙයෝජනා  ගණනාවක් ෙම් අය වැයට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා.  හැබැයි, ඒවා එක පාරටම පිළිගන්න ලංකාෙව් සමාජය 
තවමත් සූදානම් නැහැ. සමහර අය ඒවාට විරුද්ධව විවිධ කියා 
මාර්ග ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අපි ෙම් සමාජ කමය ෙවනස් කිරීෙම්දි, නැත්නම් අලුත් ආර්ථික 
වැඩ පිළිෙවළක් හදා දීෙම්දී, අලුත් කියාදාම හඳුන්වා දීෙම්දී,  ගමත් 
එක්ක,  ගෙම්  මිනිසුන් එක්ක  සාකච්ඡා කරලා  තීන්දු  ගැනීෙම් 
ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙබනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  ඒ 
නිසා තමයි ෙම් ගත්ත යම් යම් කියා මාර්ග විශාල සංඛ්යාවක් 
නැවත සංෙශෝධනයට ලක් කරලා අලුත් කියා මාර්ග  විධියට අපි 
ඉදිරියට අරෙගන යන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි ෙපොල් ආනයනය නතර 
කිරීම, ෙත් ඇතුළු වගාවලට ෙපොෙහොර සහනාධාරය වැඩි කරන 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. අපි 
මුලින් ෙම් අය වැය තුළ  විවිධ පශ්න, අර්බුද ගණනාවක් දැක්කා. ඒ 
තිබුණු පශ්න ගණනාෙවන් විශාල පමාණයකට ෙම් වන ෙකොට 
සම්පූර්ණෙයන් විසඳුම් ලබා දීලා තිෙබනවා. සමහර කියාදාම 
පිළිබඳව අෙප් ස්ථාවරය නවත්වලා නිවැරදි විධියට මහජනතාවෙග් 
අදහස්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් අරෙගන කියා කරලා 
තිෙබනවාය කියන එක මා කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ගැනත් අදහසක් පකාශ කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල වකවානුව 
තුළත්, දැනුත් ගාමීය වශෙයන් තිෙබන විහාරස්ථාන සංවර්ධනය 
කරන්න අවධානය ෙයොමු වීම අඩුයි.  රාජ්ය නායකයන් එක්ක 
සම්බන්ධ වුණු   දැවැන්ත  පන්සල්වලට තමයි හැම දාම ආධාර 
මුදල් ලැබුෙණ්. අද ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගනුත් අපි 
ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. එතුමා තුළත් විෙශේෂ 
උවමනාවක් තිෙබනවා, ගාමීය වශෙයන් ඉතාම දුප්පත් 
විහාරස්ථාන දියුණු කරන්න.  

අපි හැම දාම මුදල් ලබා ෙදන විහාරස්ථානවලට, 
ෙද්වස්ථානවලට මුදල් ෙදන එක ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. ඉතා 
අමාරුෙවන් පවත්වා ෙගන විහාරස්ථාන, රජමහා විහාරස්ථාන 
විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඇතුළු වයඹ 
පළාෙත් විතරක් ෙම් වන ෙකොට එවැනි ස්ථාන 17ක් වැහිලා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා නැතිව අද විහාරස්ථාන විශාල සංඛ්යාවක් වසා දමා 
තිෙබනවා. ෙම් විහාරස්ථාන ටික ෙගොඩ නඟන එක ෙබෞද්ධ 
කටයුතු අමාත්යවරයා විධියට එතුමාට ලැබී තිෙබන විශාල 
අවස්ථාවක් විධියට අප දකිනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන මුදල් 
ෙවන් කිරීෙම්දි යම් කිසි කියාදාමයක් අනුව  කටයුතු කරන්නය 
කියන කාරණයත් මා සඳහන් කරනවා. 

විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය 
එෙහම නැත්නම් අංකනය පිළිබඳ අමාත්යාංශය මඟින් අෙප් 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග්ත් ඉල්ලීම අනුව ගරු හරින් 
පනාන්දු මැතිතුමා මාධ්යෙව්දීන් සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් ඩිජිටල්කරණයට ලක් කිරීමට සහ 
අනාගතෙය් අෙප් ආරක්ෂක විධිවිධාන, ආරක්ෂක පද්ධති 
ශක්තිමත්ව කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අමාත්යාංශ කිහිපයම වැදගත් වන්ෙන් ෙවනත් 
කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි, ෙම් කාරණය නිසා. ෙතෝරාගත් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාවට 

මන්තීවරුන්, නිලධාරින් ඇවිල්ලා දවසකට පැය කිහිපයක් බැගින් 
දවස් කිහිපයක් ඒ ඒ විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ඒ 
ඒ අමාත්යාංශවල තිෙබන ෙමෙහවර, දැක්ම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා 
කළා. ඔවුන්ෙග් අඩු පාඩු අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ඒ 
අමාත්යාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලා සහ අෙනකුත් නිලධාරින් අපිත් 
එක්ක ඉතාම  ෙහොඳ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ෙම් කියාදාමය 
තවත් අමාත්යාංශ ගණනාවක් එක්ක කරන්න පුළුවන් නම්,   අය 
වැයට ෙපර ෙම් සාකච්ඡා pre -budget meetings, පවත්වන්න 
පුළුවන් නම්, එෙහම නැත්නම් මුදල් ෙවන් කරන්න ෙපර ෙම් 
නිලධාරින් එක්ක කථා කරන්න පුළුවන් නම් ඊටත් වඩා ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් අමාත්යාංශවල ඇමතිවරුන්ටත්, ඒ කියාදාම 
පිළිබඳව, ඒ වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව අදාළ නිලධාරින්ටත්  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.50] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ අටක වැය ශීර්ෂ  

පිළිබඳව අද දිනෙය් සාකච්ඡාවට ෙගන තිෙබනවා. ඒ වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට යම්කිසි කාලයක් ලබා 
දීම ගැන පථමෙයන්ම ඔබතුමාට මෙග් කෘතඥතාව පළ කරන්න 
කැමැතියි. ඊෙය් මට කථා කරන්න විනාඩි හයයි ලැබුෙණ්. අද 
විනාඩි අටක් ලැබී තිෙබනවා. මා හිතනවා, එය සියයට 25ක 
වර්ධනයක් කියලා. ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු කියන අන්දමට එක 
අතකින් ෙමය වර්ධනයක් කියලා අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ අටක වැය ශීර්ෂ  
පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙමොෙහොෙත් අමාත්යාංශ අට ගැනම කථා 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. Ministry of 
Plantation Industries  පිළිබඳවත්, Ministry of Rural Economic 
Affairs පිළිබඳවත් තමයි මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්.  

අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාට ෙමම අමාත්යාංශය 
ලැබුණු එක ගැන මුලින්ම මෙග් සුබ පැතුම් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. එතුමා ඉතාම දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. නමුත් ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් මූලික පශ්නයක් මම දකිනවා. ඒ පශ්නය තමයි, 
blending purposesවලට ලංකාවට ෙත් ෙගන්වන්නට හදන එක. 
අෙප් නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවා, කෑගල්ල වාෙග් 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම රඳා 
පවතින්ෙන් ෙත් වගා කරන අයත්, රබර් වගා කරන අයත් මතයි 
කියලා. ලංකාෙව් ලක්ෂ 4ක පමණ ජනතාවක් ෙත් වගා කිරීෙමන් 
ජීවත් වනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
76ක් වැනි පතිශතයක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු වන්ෙන් 
කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ෙගන්. ඒ සියයට 76න් සියයට 80ක් 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් අක්කරයකට අඩු ඉඩම් පමාණයක් තිෙබන 
අය. ඇත්ත වශෙයන්ම ඉන්දුනීසියාව, වියට්නාමය වැනි රටවලින් 
බාල ෙත් ලංකාවට ෙගනැවිත් ''Ceylon Tea''  කියන brand  එක 
ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ ෙත් කිෙලෝවක් - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට විනාඩි හයයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් මට 

විනාඩියක් ෙදනවා නම් මා ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒක කියාත්මක කරන්න අෙප් කිසිම එකඟතාවක් නැහැ. ඒ 

කරුණු සාකච්ඡා මට්ටෙම් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔය තරම් 
ෙලොකුවට භය ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ.  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර තිෙබන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් භය 

ෙවන්න එපා යැ. Committee Stage  අවස්ථාෙව් විවාද කරන 
ෙකොට ඔබතුමා කියනවා  භය ෙවන්න එපා  කියලා. කෑගල්ල 
වාෙග් පෙද්ශයක ෙත් වගාෙවන් ජීවත් වන ලක්ෂ හතරක විතර 
ජනතාවට භය ෙවන්න එපා කියලා හරියන්ෙන් නැහැ, 
ඇමතිතුමනි. අය වැය ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ 
පිළිබඳව කලින් සාකච්ඡා කරලා, ඉන් පසුව ඉදිරිපත් කරන්න එපා 
යැ.  
     

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් අදහසක් හැටියට 

පමණයි. තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක තවත් ගැඹුරින් සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවාද  නැද්ද කියන තැනට 
අපි එන්නම්.  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමා දන්නවා, පංශෙය් සමහර තැන්වල, ඒ කියන්ෙන් 
Champagne කියන පෙද්ශවල champagne හදනවා. Sparkling 
wine වර්ගයක් තමයි හදන්ෙන්. නමුත් champagne ෙබෝතලයක 
මිල, sparkling wine ෙබෝතලයක මිලට වඩා වැඩියි කියලා එහි 
පමිතිය අඩු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පංශෙය් cognac හදන 
පැත්තක  එහි පමිතිය අඩු කරන්ෙන්ත් නැහැ. Muscat හදන 
පැත්තක එහි පමිතිය අඩු කරන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් වාෙග් උදාහරණ 
ඕනෑ තරම් කියන්න පුළුවන්.  හැබැයි ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් 
ඇමතිතුමා කියනවා නම් ඒක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ කියලා, 
ඒක ෙලොකු ෙදයක්.  ඒ නිසා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව මාෙග් කාලය 
මීට වඩා නාස්ති කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

 ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශය - Ministry of Rural 
Economic Affairs - පිළිබඳවත් මම වචනයක් ෙදකක් කථා 
කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම මම දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී හැම වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 
පනහක් පමණ මුදලක් ලබා දුන් බව.  ඒ ගම්වල,  එෙහම නැත්නම් 
වසම්වල යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධෙයන්  2014 වර්ෂෙය්ත්,  
2013 වර්ෂෙය්ත් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු කළා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනය තුළින් ගාමීය 
පෙද්ශවල විශාල පිබිදීමක් ඇති වුණා. බුලත්ෙකොහුපිටිය, 
යටියන්ෙතොට වාෙග් පෙද්ශවල පාරවල් හදපු නිසා ඒ පෙද්ශවල 

ෙත් දලු නිෂ්පාදනය කරන අයට ඒ සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් අපි ෙම් ගාමීය සංවර්ධනය යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනයට විතරක් සීමා කරලා බැහැ. ගාමීය 
සංවර්ධනය දියුණු කරන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒ ගාමීය 
නිෂ්පාදකයින්ට ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙහොයලා ෙදන්න ඕනෑ.  

මට මතකයි, ගාමීය නිෂ්පාදකයින්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණන්න 
අපි කෑගල්ෙල් ටවුෙම් ෙවනම ෙවෙළඳ ෙපොළක් - market එකක්- 
නිර්මාණය කරලා දුන් බව. එතෙකොට ඒ අයට හැම සුමානයකම 
එතැනට ඇවිත් ඒ අයෙග් නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න පුළුවන්. දැන් 
ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ හදලා මාස අටක්, නවයක් පමණ ගත  වනවා. 
හැබැයි අවාසනාවකට ෙමන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණාට පසුව දැන් ඒෙකන් කිසිම පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැතිව, 
තවම එෙහම්ම තිෙබනවා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අයෙග් 
බඩු භාණ්ඩ ෙගන යාම සඳහා - transportation සඳහා- යම් කිසි 
විධියක දායකත්වයක් ලබා දීමත් අවශ්ය වනවා. ඒ වාෙග්ම ගාමීය 
සංවර්ධනය දියුණු කරන්න නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අයට 
තාක්ෂණ දැනුමක් - technical support - එකක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ලංකාෙව් හුඟාක් ගාමීය නිෂ්පාදනවල පමිතිය බැලුෙවොත්, 
එය ජාත්යන්තර මට්ටෙම් නැහැ. අද අපි බාලි රටට ගිෙයොත්,  
එෙහම නැත්නම් ෙන්පාලයට ගිෙයොත් එෙහම ඒ රටවල 
නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල්වලට හුඟාක් ෙවලාවට ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල්වලට වඩා ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ඒවාෙය් පමිතිය ෙහොඳ මට්ටමක තිෙබන නිසා. අපි 
දන්නවා, ෙමොරටුව ලී බඩුවලට පසිද්ධ බව. නමුත් අපි තවමත් 
සම්පදායික designs ටිකම තමයි market එකට නිකුත් කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා  ඒ අයට විවිධ designs සම්බන්ධව know-how එකක්, 
නැත්නම් knowledge එකක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්,  
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ නිෂ්පාදනවල පමිතිය වර්ධනය කර ගන්න 
පුළුවන් වනවා.  

මම තව විනාඩියක පමණ කාලයක් ලබා ගන්නවා, Ministry 
of Telecommunication and Digital Infrastructure ගැන කථා 
කරන්න. අෙප් හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව කථා කළා. 
ඒ වාෙග්ම මම හුඟාක් සන්ෙතෝෂ වනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළදී ඩිජිටල්කරණය කිරීමට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ලංකාෙව් තිෙබන ආයතනවල 
ඵලදායිතාව වැඩි කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම්, අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ආයතන ඔක්ෙකෝම computerize කරන්න 
ඕනෑ.  

දැනට ලංකාෙව් තිෙබන ආයතනවලින් වැඩිම ඵලදායිතාවක් 
තිෙබන අමාත්යාංශ ෙමොනවාද, ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙමොනවාද කියා 
අපි දන්නවා. ජාතික හැඳුනුම්පත් -NIC- නිකුත් කරන ආයතනය, 
ෙව්රහැර driving licences නිකුත් කරන ආයතනය වාෙග් 
ආයතනවල ෙහොඳ computer system එකක් තිෙබන නිසා තමයි 
ඒ ආයතනවල ඵලදායිතාව වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම 
විශ්වාස කරනවා, ෙම් ආයතනවල ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ආයතන computerize  කරන්න ඕනෑ කියලා.  

 හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා කියපු නැති ෙදයක් ගැන මම 
ෙමතැනදී කථා කරන්න කැමැතියි. පත්තරවල එෙහම ෙම් 
දවස්වල නිතර පළ වනවා, SLT එෙකන් "හච්" සමාගම මිලදී 
ගන්න හදනවා කියලා. කීයටද, මිලදී ගන්න හදන්ෙන්? මම හිතන 
විධියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 95ක් වාෙග් මුදල් 
පමාණයකට තමයි ෙම් සමාගම මිලදී ගන්න හදන්ෙන්. නමුත් 
ඇත්තටම ඒ සමාගෙම් වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
50ක් කියලා කියනවා. අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා, රන්ජන් 

2843 2844 



2015 ෙදසැම්බර් 18  

රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වාෙග් කට්ටිය ඉස්සර නම් 
ෙමොකක් හරි අකමිකතාවක් සිදු වනවා නම්, ඒවා ගැන උඩ පැන 
පැන කෑ ගැහුවා. හැබැයි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් මන්තීවරුන් ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මම අහනවා, ඇයි ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් 

කියලා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා ෙම් ආයතනෙය් 
සභාපති හැටියට කටයුතු කරන නිසාද, ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඊෙය්ත් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා 
වාෙග් ෙහොරකමක් ෙවනවා නම්, කාෙගන් වුණත් ඒක 
ෙහොරකමක්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන කථා කිරීෙම් අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා.  

ගූගල් ආයතනෙයන් ඇවිත් ලංකා අහෙසේ බැලුන 16ක්  තබා, 
ඊට පසුව ඒ හරහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා අපිට වාර්තා වී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම telecommunication companies තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
ඔක්ෙකෝම ෙම් ආයතනයට යම් කිසි ගණනක් ෙගවන්න ෙවනවා. 
ෙම් කට්ටිය ෙම් වාෙග් ආයතනයක් පිහිෙටව්වාට මම දන්නා 
තරමින් එයින් රජයට හම්බෙවලා තිෙබන්ෙන්, සියයට 25ක් වාෙග් 
shares  පමාණයක් විතරයි. ඒ වාෙග්ම ගූගල් ආයතනයට සියයට 
50ක වාෙග් shares හම්බෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
ෙමොකක් හරි company එකකට, මම හිතන විධියට promoterෙග් 
company එකටද ෙකොෙහේද  සියයට 25ක් shares තබා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ගනුෙදනු සිදු කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා ගැන 
පැහැදිලි විස්තරයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් 
හුඟාක් ෙහොඳයි. එතෙකොට විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙම් කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා.  ඒ නිසා ෙම්වා හංගලා 
ගහන්න එපාය කියන එක තමයි මම ෙමතැනදී කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබතුමා මට විනාඩි 
අටක් වැනි සුළු කාලයක් ලබා දීම සම්බන්ධව මෙග් කෘතඥතාව 
පළ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා. 

 
[3.00 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity.  

Sir, I would like to speak on the votes of  the Ministry 
of Plantation Industries, especially with reference to 
coconut plantation. Hon. Minister, the coconut industry 
was doing very well in Sri Lanka up to 1976. I can 
remember that a lot of items like coconut, desiccated 
coconut, charcoal, oil and fibre were exported and it was 
almost equivalent to tea and rubber exports. But, 
unfortunately, in 1976, almost all the coconut lands were 
taken over by the LRC.  As far as I can remember, the 
Janatha Estate Development Board was formed and most 
of the big estates were handed over to big companies. I 
can remember that in our area estates such as Chilaw 
Plantations and Kurunegala Plantations  were handed 
over to big companies. But, I am sorry to say that all 
those estates were neglected; they were not looked after 
properly.  

I can give you one example.  If the officials want they 
can take a note of this. I had an estate called  
Marichchikattuwa Estate at Madurankuliya in the 
Puttalam Electorate. It is our family land. When we 
handed over that 100 acres of land in 1976, we were 
plucking over 60,000 to 70,000 nuts.  During the last 
election campaign when I went to that area I went to see 
this estate. It was completely neglected and fertilizer has 
not been used at all.  Now, they have started planting 
cashew and they are only plucking less than 10,000 nuts. 
This is the state of affairs in all those estates which were 
handed over to big companies. This is the reason why the 
coconut industry has come down. I am sure that all those 
lands have been given on long-term lease.  It is our land; 
it belongs to you. Therefore, I feel that there must be a 
system to supervise these plantations so that those estates 
are maintained and when they give back those 
plantations, they would be in the same condition that they 
were handed over.  So, Hon. Minister, please, look into 
this matter. I do not think that we need to import coconut.  
Hon. Minister, I was not here when you were speaking. I 
am sure that you would not allow that to happen; we need 
not do that. If we look after these estates and maintain 
them well, I am sure we can export all these items from 
our country like the good old days.  

The small coconut estate owners have found it 
extremely difficult due to the change in the weather 
patterns and  high price of fertilizer.  When I went 
through the Budget Proposal 2016, I noticed that Rs.250 
million has been allocated for a coconut cultivation 
rehabilitation programme. It is a very good proposal. If 
we are to bring back the coconut cultivation to the state 
of the good old days, we will have to give subsidies. 
Since the change of weather patterns, there is less rain 
and we will definitely have to provide the estates with 
drip irrigation systems, sprinkler systems and tube wells. 
But, this costs a lot of money. So, if we can give them a 
subsidy or long-term loans, most of the small coconut 
estate holders will definitely try to increase their 
cultivation. Because of the drop in coconut produce - not 
because of our fault, but because of the fault of the big 
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companies - I would like to tell you that the big oil mills 
like BCC  Limited and Sena Mills have closed down.  
Because of that, other kinds of oil are imported to Sri 
Lanka. If these matters can be looked into, we can 
definitely increase the production and we can export the 
products as in the good old days.  

Further, Rs. 200 million has been allocated for 
research. Hon. Minister, especially the seedlings provided 
by the Coconut Cultivation Board are of the same old 
varieties.  But, now there are new varieties. The 
Philippines and Malaysia have new varieties. Therefore, I 
suggest you to allocate more time and more officers for 
the  Coconut Research Institute and make sure that good 
quality seedlings are issued. If that is done, I am sure we 
can increase the yield. Hon. Minister, I do not know what 
you have said in this regard because I was not here when 
you spoke. If fertilizer is used for coconut plantation, we 
can get the results in one year. But, since the prices are so 
high most of the smallholders do not use fertilizer. 
Therefore, please be good enough to reduce the price of 
fertilizer and also help owners buy small tractors to 
plough their lands. 

Whenever we talk about the plantations we speak only 
about tea and rubber and we always forget coconut. So, as 
an owner of a coconut estate, and a Member who 
represents a cocoanut cultivation area, I would like to say, 
please, be good enough to consider a fertilizer subsidy for 
coconut also because more benefits can be derived from 
it. I am sure the Hon. Minister will look into these things. 
I will be there at the Consultative Committee Meeting and 
I will give all my support to you, Hon. Minister. During 
the last few years, coconut cultivation was completely 
neglected; everything was neglected. But I am sure you 
will be able to develop this industry in future and we will 
definitely help you.  

The Minister of Rural Economic Affairs, the Hon. P. 
Harrison is not here, but, I must mention this. We have an 
economic centre at Norachcholai. There is 16,000 acres of 
cultivable land available in Kalpitiya. From the economic 
centre at Norachcholai most of our produce - all the 
vegetables - is always sent to Dambulla and Colombo. 
But, very unfortunately, we do not have a cold room. I 
have already requested the Minister of Agriculture to 
provide us with a cold room and I am now requesting the 
Hon. Harrison also to provide us with a cold room so that 
we can preserve our produce. What happens there is, 
whatever excess stock that is left over there will get 
wasted and the farmers are losing as well. Therefore, I 
request the Hon. P. Harrison, the Minister of Rural 
Economic Affairs and also the Hon. Ameer Ali 
Shihabdeen, the Deputy Minister of Rural Economic 
Affairs to provide us with one cold room so that we can 
preserve these vegetables and our farmers will be 
benefited by that.  Thank you very much.    

[பி.ப. 3.07] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எட்  அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல உைரயாற் வதற்கு 5 நிமிடங்கைளயாவ  
எனக்கு ஒ க்கியைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயக மக்களின் 
பிரதிநிதிெயன்ற வைகயில் இந்த 5 நிமிடங்கைளக்கூட 
ெப மதியானதாகக் க கின்ேறன். இவ்வா  ஒ க்கப்ப  
கின்ற 5 நிமிடங்கள் எங்க க்குப் ேபா மானதாக இல்லாத 
நிைலயில்தான் நான் திய பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
இ ந் ம் ன்  மாதங்க க்குள் ன்  ஒத்திைவப்  
ேவைளப் பிேரரைணக டாக இந்தச் சைபயில் உைரயாற்றி 
யி க்கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
  
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, ெதாட ங்கள்! 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நீங்க ம் நா ம் ஒேர ச க மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தி இந்த சைபயிேல அங்கம் வகிப்பவர்கள் என்ற 
வைகயி ம் ஒேர பல்கைலக்கழகத்தில் காைமத் வ 
பீடத்தில் கல்வி கற்றவர்கள் என்ற வைகயி ம் இந்த வரலா  
சார்ந்த உைரைய உங்கள் ன்னிைலயில் ஆற் வதில் நான் 
ெப ைமயைடகின்ேறன்.  

கடந்த 3 மாதங்களாக நாங்கள் திய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக மைலயக மக்களின் பல்ேவ  பிரச்சிைன 
கைள ம் இந்த அைவயில் ன்ைவத் , அவற் க்குத் தீர்  
காண்பதற்காகத் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி சார்பாகப் பல 

ன்ென ப் க்கைளச் ெசய்  வ கின்ேறாம் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். அைமச்சரைவயிேல எம  
கூட்டணிையப் பிரதிநிதித் வப் ப த் ம் அைமச்சர்களாக 
ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்க ம் ெகளரவ திகாம்பரம் 
அவர்க ம் இ ந்  பல ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த்  
வ கின்றார்கள். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கிைடக்கின்ற 
ேநரங்கைளச் சாியாகப் பயன்ப த்தி மைலயக மக்களின் 
பிரச்சிைனகைள ெவளிக்ெகாண் வர ேவண் ய  எங்கள  
ச கக் கடப்பாடாகும்.    
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2015 ෙදසැම්බර් 18  

எம  மைலயக மக்களின் பிரதிநிதியாக இ க்கின்ற 
சிேரஷ்ட உ ப்பின ம் ன்னாள் அைமச்ச மான த்  
சிவ ங்கம் அவர்கள் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 
அைமச்சின் விவாதத்தின்ேபா  கலந் ெகாண்  திய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான எங்கைள வரேவற்றி ந்தார். 
அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அேதேநரத்தில் எங்க க்கு ன்னர் 20 
ஆண் களாக இந்தச் சைபயிேல அங்கம் வகித்த சிேரஷ்ட 
உ ப்பினர் மைலயக மக்களின் எத்தைகய பிரச்சிைனகைள 
இந்தச் சைபயிேல ன்ைவத்தி க்கின்றார் என்  
வரலாற்ைறப் ரட் ப்பார்க்கின்றேபா  மிகுந்த ேவதைனய 
ளிக்கின்ற . கடந்த காலங்களிேல அவர் ஆற்றியி க்கின்ற 
உைரகள் இன்  என் ைககளில் இ க்கின்றன. ெகளரவ த்  
சிவ ங்கம் அவர்கள் 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015ஆம் 
ஆண்  வைர ள்ள காலப்பகுதியிேல அதாவ  5 ஆண் களில் 
13 உைரகைள மாத்திரேம இந்த உயாிய சைபயில் 
ஆற்றியி க்கின்றார். அந்த 13 உைரக ம்கூட வர  ெசல த் 
திட்டக் காலத்திேல அவர் ெபா ளாதார அைமச்சின் பிரதி 
அைமச்சர் என்ற வைகயில் ஆற்றேவண் ய கட்டாய 
உைரகளாக இ க்கின்றன. அவர் அன்  கூறியி ந்தார், 
"நாங்கள் ன் ைரயாக இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரைஸ ம் ைரயாக அதன் ெசயலாள ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பின மான ஆ கன் ெதாண்டமான் 
அவர்கைள ம் குறிப்பி கின்ேறாம்" என் . என  இன்ைறய 
உைரைய நான் அவர்க க்கும் அவர்கள  கட்சிக்கும் 
சமர்ப்பணம் ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம் அவர  கட்சியின் ெசயலாளரான ன்னாள் 
அைமச்சர் அவர்கள் கடந்த ஐந்  வ டங்களில் ஐந்ேத ஐந்  
உைரகைளத்தான் ஆற்றியி க்கின்றார். அதாவ  2010 ஆம் 
ஆண்  இரண்  உைரகள்; 2011ஆம் ஆண்  ஒன் ; 2013ஆம் 
ஆண்  ஒன் ; 2014ஆம் ஆண்  ஒன் . இந்த ஐந்  
உைரக ம்கூட அவ க்குாிய கால்நைட அபிவி த்தி 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரத்தில் ஆற்றப்பட்டைவயாகும். 
அதாவ , அன்  கட்டாயத்தின்ேபாில் ஆற்ற ேவண் ய 
உைரகைள மாத்திரேம அவர் ஆற்றி ள்ளார். 
இவ்வாறானவர்கள்தாம் எங்கைளக் கத் க்குட் கள் 
என்கின்றார்கள். ஆனால், கத் க் குட் களிடமி ந்  யார் 
கற் க்ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற  என்பைத இப்ெபா  
இவர்கள் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த வரலா  சார்ந்த 
பதிைவ நான் இப்பாரா மன்றத்தின் அதிகார அறிக்ைகயான 
ஹன்சாட் ந்ேத ெபற் க்ெகாண்ேடன். இ தான் 
இவர்கள  இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் மைலயக 
மக்க க்காகச் ெசய்த . இவ்வரலா  பதியப்பட ேவண் ம். 
அதற்காகக் குறித்த *ஆவணத்ைத ஹன்சாட் பதி க்காக 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்தச் சைபயில் உைரயாற்றிய ெகளரவ உ ப்பினர் 
ஆ கன் ெதாண்டமான் அவர்கள் 'ெதாண்டமான் 
ஞாபகார்த்த மன்றம்' பற்றி ம் குறிப்பிட்  அதன் 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என ம் 
ெதாிவித்தி ந்தார். அவற்ைற ன்ென ப்பதற்கு நாங்கள் 
தயாராகவி க்கின்ேறாம்; ன்ென த் க்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். மக்கள் வி தைல ன்னணிையச் ேசர்ந்த ெகளரவ 
உ ப்பினர் விஜித ேஹரத் அவர்க ம் இந்த அைவயிேல இந்த 
மன்றம் பற்றிய ேகள்விகைள எ ப்பியி ந்தார். அதன் விேசட 

கணக்காய் ப் பாிசீலைன அறிக்ைகயான , பிரதான 
உள்ளகக் கணக்காய்வாளாின் ைகெயாப்பத்ேதா  என்வசம் 
இ க்கின்ற . இதைனப் பார்க்கும்ேபா  அந்த மன்றம் கடந்த 
காலங்களிேல மிக ம் ேமாசமான ைறயிேல 
நடத்தப்பட் க்கின்ற  என்ப  ெதாியவ கின்ற . "C.R. 

த்தகம் ஒன்றிேலேய கணக்கு வழக்குகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. திைறேசாியின் அ மதிெபற்ற 

த்தகம் அல்ல  அதன் மாதிாி அைமப்பில் தயாாிக்கப்பட்ட 
பட் யல் நைட ைறயில் இல்ைல” என்கின்ற விடயம் இந்த 
அறிக்ைகயில் ெசால்லப்பட் க்கின்ற . இந்த அைவயின் 
ேதைவக்காக ம் மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
கவனத் க்காக ம் *இவ்வறிக்ைகைய ம் ஹன்சாட் ல் 
ேசர்த் க்ெகாள் மா  இவ் யாிய சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இங்கு ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ெகளரவ 
ந ன் திஸாநாயக்க அவர்கள் இ க்கின்றார். அவாிடமி ந்  
நான் ஒ  விடயத்ைத ெதளி ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அதாவ , கடந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீ்ழ் 'பசுைமப் 

மி' காணி உ திப்பத்திரத் க்கான ஏற்பாட் க்காக 
provisional deed வழங்கப்பட்ட . அதைன ஒ  ைமயான 
deed ஆக மாற் வதற்குாிய ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள 
அைமச்சு மட்ட - ெசயலாளர் மட்ட உப கு  ஒன்  
ஏற்ெகனேவ நைட ைறயில் இ ந்ததாக அறிந்ேதன். அந்த 
உப கு க்கு இப்ெபா  என்ன நடந் ள்ள ? அ  
எவ்வா  ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற ? என்கின்ற 
விடயங்கைளத் ெதளி ப த் மா  நான் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Member, I would like to tell you that that 

committee is still there. Mr. Paskaralingam is heading it 
and it is still functioning - [Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Nimal Lanza.  

 
[අ.භා. 3.12] 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් සාකච්ඡා වන වැය ශීර්ෂ අංක 121 හා 254 සිට 279 
දක්වා වූ ශීර්ෂයන්ට අදාළව -ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට 
අදාළව- අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙමම වැය 
ශීර්ෂයන් සම්බන්ධව පසු ගිය 05 වැනි දා පැවැති අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ளள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ளள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කළා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී එම කාරක සභාෙව් ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු 
සාමාජිකයන් හා අෙප් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් නිලධාරි 
මහත්වරුනුත් එකතු ෙවලා විවිධ කරුණු පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳ 
සාකච්ඡාවක් සිදු කළා; ඉතාම ෙහොඳ විවාදයක් සිදු කළා. ඒ 
පිළිබඳව මම අවසානයට කරුණු දක්වන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට පත් වුණාම, අෙප් 
ගෙම් පාක්ෂිකයන් මට කිව්ෙව්, "ඔබතුමා පළාත් සභාෙව්දී විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කළා; නගර සභාෙව්දී විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා; 
නමුත් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය කියන්ෙන් සාමාන්යෙයන් 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් ෙනොෙවයි" කියායි. එවැනි 
මතවාදයක් තමයි, රෙට් ජනතාව තුළ තිබුෙණ්. ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන්, අෙනක් අමාත්යාංශ වාෙග් එක විෂයකට 
එෙහම නැත්නම් එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට යටත් ෙවන 
අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි.   

අෙප් ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය කියන්ෙන්, මිනිසාෙග් උපෙත් සිට 
මරණය දක්වා වූ සියලුම ෙද්වල් -විවාහෙය් සිට සියලුම ෙද්වල්- 
සම්බන්ධීකරණය කරන අමාත්යාංශයක්. ඒ සම්බන්ධව රට පුරා 
තිෙබන පධාන ජාලාව පවතින්ෙන්, ෙම් අමාත්යාංශය යට ෙත්යි. 
විෙශේෂෙයන් දිසාපතිතුමන්ලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා හා ගාම 
නිලධාරිවරුන් කියන ෙම් සියල්ල ඉන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය 
යටෙත්යි. එම නිසා ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කිරීමට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් දුගී දුප්පත් ජනතාව නඟා සිටුවීෙම් වැඩසටහන්; 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන ගෙම් සංවර්ධනය සඳහා 
දායකත්වය දක්වන වැඩසටහන් හා ශුභ සාධන වැඩ පිළිෙවළ 
සඳහා සහ ෙයෝගය දක්වන වැඩසටහන් ෙම් අමාත්යාංශය හරහා 
කියාත්මක කිරීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් රෙට් 
ස්වාභාවික විපතක් වුණාම, ඒ විපත සිදු වුණු තැනට ඉස්ෙසල්ලාම 
යන අමාත්යාංශයක් විධියට තමයි, ෙමම ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙමම අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට, අමාත්ය වජිර අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමාත්, අප අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලුම ෙදනාත් සමඟ එකතු වී 2016 අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළින් ෙයෝජනා කර තිෙබන සියලුම ෙද්වල් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙවනස ඇති 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙමොකද, පසු ගිය කාලයෙය්දී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
භාරව කටයුතු කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ වැඩ කරද්දී 
මා දුටු ෙදයක් තමයි, විෙශේෂෙයන් මග නැඟුම ව්යාපෘති, ගම නැඟුම 
ව්යාපෘති හා දිවි නැගුම ව්යාපෘති කියන ෙම් සියල්ල 
සම්බන්ධීකරණය කෙළේ, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහාය 
කියන එක. 

පළාත් සභාව තුළ විමධ්යගත අරමුදල්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙවන් කරන අරමුදල් සහ විවිධ 
ව්යාපෘතිවලින් සියයට 80කට වඩා  වැඩ  කරන්ෙන් ෙම් ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය හරහායි. එම නිසා මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා, පසු ගිය කාලෙය් අවුරුදු 20ක් වැඩ කළා වා ෙග්, ලබන 
අවුරුද්ෙද් සිට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා  දුගී දුප්පත් ජනතාව 
නඟා සිටුවීම ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට මුදල් 
ෙවන් කර තිබීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින්,  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සි රිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්  විෙශේෂෙයන් ගාම 
රාජ්ය සංකල්පය  හඳුන්වා දී තිෙබන  බව  අපි දැක්කා. ගාම රාජ්ය 
සංකල්පය කියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව මා කථා කරන්නට 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ගාම රාජ්ය 
සංකල්පය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ගෙම් ඉන්න සියලුම 
ෙදනා ගෙම් සංවර්ධනයට සහභාගි කරවා ගන්නවා වාෙග්ම, ගෙම් 
තිෙබන සියලුම සුබසාදන කටයුතුවලට මුල් තැන ෙදන ගමන්  
ගෙම් ජීවන තත්ත්වය උසස්  කර ෙම් රට ඉතාමත් ෙහොඳ තලයකට 
ෙගන ඒමයි  කියන එක.  

ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක් කැටිෙකොට ගාම රාජ්ය 
සංකල්පය සඳහා ගාම රාජ්ය 2,500ක් හැදීම  භාරධූර කාර්යයක්. 
ඇමතිතුමා, අපි ඇතුළු අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ට ඒ සඳහා විශාල  
වැඩ ෙකොටසක්  කරන්නට තිෙබනවා. සීමා නිර්ණය කරන්නට 
තිෙබනවා. ගරු  ඇමතිතුමා  කිව්වා  වාෙග් ගාම නිලධාරි වසම් 
14,022ක සංඛ්යාව, ගාම නිලධාරි වසම් පහක් හයක් එකතු කර,  
ගාම රාජ්ය 2,500ක් සකස් කිරීෙම් වගකීම අපිට තිෙබනවා. 
ජනතාවෙග් සහභාගිත්වයත් එක්ක  විෙශේෂෙයන් ගමට  පමුඛතාව 
දිය යුතු ෙයෝජනා  හඳුනාෙගන, ඒ ෙයෝජනා විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව කියාත්මක කර, ඒ සමඟම ඒවා ගැන පසු විපරම් කිරීම ෙම් 
සියලුම ෙදනා එකතු වී කරන්නත් ෙම් තුළින් පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
සඳහා ගෙම් ඉන්න රාජ්ය නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
ඉන්න ෙද්ශපාලන අධිකාරය විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් තිෙබන 
සිවිල් සංවිධාන, කාන්තා සංවිධාන, තරුණ සංවිධාන ෙම් සියල්ල 
එකතු කරෙගන ෙම් ගාම රාජ්ය සංකල්පය, -ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙලසට අපි සහෙයෝගය ෙදන ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙම්  වැඩ පිළිෙවළ-  
සාර්ථක කර ගෙම් ඉන්න ජනතාව දියුණු තත්ත්වයට පත් 
කරන්නට, ගම සංවර්ධනය කරන්නට අප බලාෙපො ෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සෑම ගමකටම රුපියල්  
මිලියන 1.5 බැගින්  -ලක්ෂ  15ක්-   ෙවන් කර තිෙබනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා දිසාපතිතුමන්ලා හරහායි ෙම් තරම්  විශාල 
මුදල් පමාණයට අදාළ ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්ෙන්. එම නිසා, 
සියයට 100ක පගතියක් ලබන වර්ෂය තුළ ඇති කර ගන්න 
පුළුවන් ෙව්ය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2015 වර්ෂෙය් 
සල්ලි ෙවන් ෙවලා තිබුණත් සමහර ෙවලාව ට මැතිවරණ නිසා ඒ 
මුදල් වියදම් කර ගන්නට ලැබුෙණ් නැහැ; ඒ පගතිය  කරා 
යන්නට ලැබුෙණ් නැහැ. 2016 වර්ෂය තුළ ගාම රාජ්ය 2,500ක් 
ඇති කරනවා වාෙග්ම  ගරු ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතුෙවලා ෙම් 
ගාම නිලධාරි වසම් 14,022කට ලක්ෂ 15ගණෙන් ෙවන් කර 
තිෙබන රුපියල් මිලියන විසිෙදදාෙහන්ම සියයට100ක ෙභෞතික 
පගතියක් සහ මූල්ය පගතියක්  අරෙගන ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ෙමොකද, ඒක අපි පසු ගිය කාලය තුළත් කර තිෙබනවා.  

මට ෙම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව මීට වඩා කථා කරන්නට 
ෙවලාව නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 2016 විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කරන්නට මට බැරිව ගියා. 
එෙහයින් ඒ සඳහා  මම  ෙමය අවස්ථාවක්  ෙකොට ගන්නවා. 
ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඡන්දය ඉල්ලා ජයෙගන, 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීමට ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ගුණ වාෙග්ම අගුණත් අපි කියන්න  ඕනෑ.  

ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අධ්යාපනය සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ පිළිබඳව ෙනොෙවයි, අද ජනතාව 
කථා කරන්ෙන්. නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කළ 
කමෙව්දය මත ඇති වුණු මතු කර ෙගන අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් 

2851 2852 

[ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා] 
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කළ විශාල මුදල ෙවන් කිරීෙම් වටිනාකම නැතිව ගියා. ඒ වාෙග්ම 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා, අපි 
දැක්කා. නමුත් ෛවද්යවරුන්ට ෙමෙතක් කල් ලැබුණු 
වරපසාදයක් නැති කිරිම තුළින් ෙසෞඛ්යය  සඳහා ෙවන් කළ මුදල 
පිළිබඳව ජනතාව අතර ඒ තරම් පැහැදීමක් නැතුව ගියා.    

ධීවර පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් විධියට 
මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.  මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
හාල්මැස්සන් කිෙලෝවකට  රුපියල් 420ක උපරිම මිලක් දමා 
තිෙබනවා මා දැක්කා. ෙම් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින් 
හාල්මැස්ෙසෝ කනවාද කියාවත් මම දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝ එකක් රුපියල් 420ට ගන්න නැහැ. 
හාල්මැස්සන්ෙග් ඔළු තමයි  ඒ මිලට ගන්න ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
සමහර නිලධාරින් ඇමතිවරුන්ට උපෙදස් ෙදද්දී හරි විධියට 
උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ. අපි ආණ්ඩුෙව් හිටියත් ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. ෙහටත් අය වැය ෙල්ඛනයට අපි සහෙයෝගය 
දක්වනවා.   

ජනතාවට ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබද්දී, ෙම්වාෙග් 
කරන්න බැරි, ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන වැඩ කළාම පශ්න ඇති 
ෙවනවා. ෙමොකද හාල්මැස්සාෙගන් තමයි ලංකාෙව් කරවල මිල 
තීන්දු කරන්ෙන්. ලංකාෙව් හාල්මැස්සන් නිෂ්පාදනයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ; පිටරටින් ෙගවන්වන්ෙන්. කිෙලෝ එකක් රුපියල් 550ක් 
ෙවනවා. ෙමවැනි වැඩවලින් ජනතාව අපහසුතාවට පත් ෙවනවා.  

බැංකුෙව් මුදල් නැවත ලබා  ගැනීෙම්දී සියයට 2ක පමාණයක් 
රජයට ලබා ගන්නවා. අපි එක පැත්තකින් කියනවා, සියලුම 
ෙසේවකයන් බැංකු ගිණුමක් මාර්ගෙයන් මුදල් ගනුෙදනු කරන්න 
ඕනෑ කියලා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා, මුදල් තැන්පතු කෙළොත් තැන්පතු 
ගැනීෙම්දී සියයට 2ක් ගන්නවා කියලා. අපි ඊෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝව කථා කළා. රෙට් 
ජනතාව ෙම් පශ්න ගැන කථා ෙවනවා. ෙමොකද රෙට් ජනතාව 
නැඟී සිටින්ෙන් තමන්ට පශ්නයක් වුණාමයි. ඒක අපි වරදවා 
ෙත්රුම් ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඊෙය් ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කළා. අද අපි හතරහමාරට අගාමාත්යතුමා එක්ක සාකච්ඡා 
කරනවා.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙහට අය වැය ෙයෝජනාව 
තුන්වැනි වර සම්මත කර ගනිද්දී ෙම් රෙට් ජනතාවට මීට වඩා 
සහන ලැෙබයි කියලා. විෙශේෂෙයන් අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට 
එකතු ෙවද්දී අපි ජනතාවට බලාෙපොෙරොත්තුවක් දුන්නා, ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුව තුළ ජනතාවට උපරිම ෙදයක් කරනවා කියලා. ඒ 
සඳහා අපි කැපෙවලා ඉන්නවා. අද අපි අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් සාකච්ඡා කරලා ෙහට යම් කිසි සංෙශෝධන කරලා 
තවත් ජනතාවට සහන ලබා ෙදනවා කියන පකාශය කරමින් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.22] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම ගාමීය ආර්ථික 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන්නු එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගාමීය සංවර්ධනය ගැන කථා කරන  ෙකොට අපි පසු ගිය 
වකවානුව දිහා ෙපොඩ්ඩක් බලන්න ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් 
අපි දැක්කා, ගාමීය සංවර්ධනය කියලා ගම්වල විශාල වශෙයන් 
නාමපුවරු ගහලා, විශාල සංවර්ධනයක් කරනවා කියලා අහිංසක 
ජනතාවට විශාල වශෙයන් ෙබොරු කළ බව. ඒ සඳහා ෙහොඳ නම් 
පාවිච්චි කළා. "එක ගමකට එක වැඩක්", එෙහම නැත්නම් "ගමින් 
ගමට", එෙහම නැත්නම් "දිවි නැගුම", "මඟ නැගුම" ආදී වශෙයන් 
විවිධ වචන පාවිච්චි කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි නම් පාවිච්චි කරලා 
ෙමොනවාද කෙළේ? එක පිරිසකට, එක ෙකොටසකට පමණක් ඒ 
ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ග සලසා දුන්නා. ගෙම් ඉන්න ඒ 
අහිංසක ජනතාවට අවශ්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්න එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. අපි දන්නවා, එදා ෙගොවි නියාමකවරු, සමෘද්ධි නියාමකවරු 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. තනිකරම ෙද්ශපාලනයයි කෙළේ.  

ඒ අය එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් -හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්- රැස්වීමක් ෙපොෙලොන්නරුෙව් තිෙබනවා නම් 
රඹුක්කන නැත්නම් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ඉන්න අහිංසක 
සමෘද්ධිලාභීන් ළමයිනුත් වඩා ෙගන උෙද් හතරට බස්වල යන්න 
ඕනෑ. එෙහම ගිෙය් නැත්නම් සමෘද්ධිය කපනවා කියලා කිව්වා. 
ෙම් විධියට ඒ සමෘද්ධිලාභීන් වහලුන් හැටියට පාවිච්චි කළා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ඇමතිතුමා පමුඛ වර්තමාන අෙප් ආණ්ඩුව ගාමීය 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරන බව මා පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාම රාජ්ය සංකල්පෙය්දී 
ගෙම් සෑම පජාවක්ම සහභාගි කරෙගන -තරුණ පජාව, වැඩිහිටි 
පජාව සහ ෙද්ශපාලන පජාව  ඒ සියලු ෙදනාම සහභාගි කරෙගන- 
ගාමීය මට්ටමට රෙට් සංවර්ධනය යන්නත්, ඒ සංවර්ධන පතිලාභ 
ගෙම් අයට ලබා ෙදන්නත් තමයි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් කියන 
එක ෙම් ෙවලාෙව් අපි පැහැදිලිවම පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

ආර්ථික මධ්යස්ථාන ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ, ආර්ථික මධ්යස්ථාන ඇති කරන්න කටයුතු කෙළේ 
එදා 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් බව. අපි 
ඇඹිලිපිටියට ගියාම ඒ ආර්ථික මධ්යස්ථානය අපට දකින්න 
තිෙබනවා. හැබැයි අද ඒවා වල් වැදිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් 
කර්තව්යයන් කරලා සංවර්ධනය තුළින් ඉදිරියට යන ගමනක් 
තමයි එදා ගිෙය්.  

සුළු අපනයන ෙභෝග නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම තුළින් ගාමීය 
ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහාත් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුෙව් විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් තමයි ඒ සුළු අපනයන ෙභෝගවලටත් යම් 
කිසි වටිනාකමක් දීලා, ඒවා අපනයන කරන්න පුළුවන් විධියට 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ඉදිරියට ෙගනිච්ෙච් කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තාක්ෂණික දැනුම ගැන කථා 
කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩුව  කාලෙය් දකුණු 
ෙකොරියාෙවන් "සැමුෙවල් ඩන්" කියන ආයතනය පැමිණ මා 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන ආසනෙය් කටයුතු 
කළ බව. හැබැයි, ඒ අය ලබා දුන් ඒ තාක්ෂණය අෙප් ගාමීය 
පජාවට හරියට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න එදා හිටපු 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සහ බලධාරින් කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම නිලධාරිනුත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. ඒ ෙද් වුෙණ් ගාමීය 
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මට්ටෙමන් එදා නායකත්වය දුන් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ උදවියට 
ඕනෑ අය ෙකොරියාවට යවන්න කටයුතු කළ නිසායි. හැබැයි, ඒ 
තාක්ෂණික දැනුම නැවත ලංකාවට  ලබා ෙදන්න හරියට කටයුතු 
කෙළේ නැහැයි කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මම පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කර්තව්යයත් 
හරියට හදා ෙගන ඉදිරියට යන්න අෙප් ගරු ඇමතිවරුන්ට 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියමින්, ඔබතුමා මට ලබා දුන් 
කාලයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You 

have 15 minutes. 

 
[3.28 p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, the Prime Minister, Hon. 

Ranil Wickremesinghe recently outlined a broad 
framework for Sri Lanka's new Constitution at his Sujata 
Jayawardena Memorial Oration, organized by the Alumni 
Association of the University of Colombo at the BMICH. 
He also mentioned that a Constitutional Assembly will be 
established to draft a new Constitution with devolution of 
power, electoral reforms and replacement of the executive 
presidential system; forming three main focus areas for 
drafters of the country’s new supreme law.  

His Excellency the President Maithripala Sirisena had 
also campaigned strongly for national reconciliation to 
resolve the country’s ethnic problem.  

The Hon. Prime Minister went on to say, “Most 
Members of Parliament agree that national reconciliation 
is a primary concern. We cannot and we should not miss 
this opportunity”.  He emphasized and said that the 31st of 
March, 2016 had been set as the deadline on national 
public consultations on the key factors of the draft 
Constitution. 

The Lessons Learnt and Reconciliation Commission 
in its Report on page 368 states, I quote: 

“What needs to be done for reconciliation and nation-building is that 
the State has to reach out to the minorities and the minorities, in turn 
must, re-position themselves in their role vis a vis the State and the 
country. There must be willingness on the part of all political parties 
to give up adversarial politics and have consensual decision-making 
on national issues. In order to meet the challenges of this 
opportunity there has to be courage and political will on the part of 
all political parties.” 

The commitments made by the new Government in 
this respect are welcome but the unfortunate reality is it 
needs to convince a very skeptical audience, because of 

the past records of previous Governments for over 65 
years. Unfortunately, the course of action we took as 
people and a nation was to fight and deny our fellow Sri 
Lankans the opportunity to live peacefully and with 
dignity. We simply denied peace to each other. What we 
have learned is, we did not give our countrymen their 
dignity but were prepared to endure its consequences in a 
painful way with the associated indignity cast along by 
the international community. What sort of logic have we 
been living with? 

It is now time to realize that Sri Lanka sans 
nationalism will be a true paradise in all sense to all Sri 
Lankans. The sufferings of the families of those killed 
and wounded during the war including the ones who 
fought the war whether they are Sinhalese or Tamils are 
continuing and we must resolve not to allow any space 
for new pain and sufferings. The ones languishing in jail 
and the saga of the missing do not speak well for our 
claims as a righteous country with noble historical 
traditions. 

Let us look and notice where our nation’s focus is at 
the moment. All our brilliant human capital is focused 
and preoccupied with defending the nation from the past 
and hardly any focus on the future. We have entangled 
ourselves in such a mess that all our best and brightest are 
occupied in dealing with and accounting for our actions 
in the past. 

Did any of us take these into calculation when we 
embarked on a dreadful cycle of violence which is 
essentially a sad clash of nationalism and counter-
nationalism? In saying this, I am not attributing blame 
and shame on anyone, but we need to imagine what could 
have been, if we had all been more sensible. We also 
need to recognize that we have a fresh opportunity to 
create our future and be mindful of the past. 

The Tamil diaspora remains important as it has the 
potential to both positively work towards peace or be 
negative. The role it will play in the future will be 
influenced by the path that reconciliation and political 
solution take. Within the Tamil diaspora, there are also a 
variety of opinions. Whilst it is true that many within the 
Tamil diaspora supported a separate State, there is 
currently an enormous opportunity that exist for the 
diaspora to facilitate constructive dialogue towards 
devolution and reconciliation. 

The Tamil diaspora remains a major financial 
contributor in the current restoration and rehabilitation of 
Tamils. This vastly untapped capacity must be formally 
encouraged by institutional and procedural arrangements 
to result in assisting local communities. We need them to 
help the local systems and capacities within Sri Lanka. 
By winning them over, such vast diaspora resources will 
provide a considerable scope towards peace and national 
development.  
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Then, Sir, the formidable defence posture of 
conventional forces stationed in the scale at present in the 
North-East of Sri Lanka cannot be justified as a “national 
security need”. What kind of war are you expecting from 
Tamils? The previous Sri Lankan Government, several 
years ago, announced to the whole world that the war is 
well and truly over. Then, it is disingenuous to try and 
argue that the presence of such a large security force is a 
national security requirement. The removal of all, but the 
basic number needed for national defence is important.  

Although the State of Emergency, which had been in 
place for almost three decades, was lifted in August, 
2012, many of the extraordinary powers provided by the 
Prevention of Terrorism Act - PTA - of 1979 are still 
being exercised. The PTA allows arrest for unspecified 
“unlawful activities” without a warrant and prolonged 
detention without charge. The PTA resulted in impunity 
for wrongful acts including torture. 

John Fisher, Geneva Director at Human Rights Watch 
said on September 15th, “An early test of the 
Government’s sincerity will be if the Prevention of 
Terrorism Act is repealed and not simply replaced by 
another bad law with another name.” So, that must be 
repealed forthwith. 

Sir, the Tamil people must be able to sing the National 
Anthem in Tamil. There is no point in singing the 
National Anthem in Sinhala without knowing what you 
are singing about. We want to feel that this land is ours as 
much as any other Sri Lankan does. So, we need the right 
to sing the National Anthem in Tamil on the same tune.  

The Report of the Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission and the National Plan of Action to 
Implement the Recommendations of the LLRC were 
published as Government’s process of reconciliation after 
three decades of war. It was five years ago that the LLRC 
published its initial Recommendations in September, 
2010 and over three years have passed since the Cabinet 
approved the Plan of Action in July, 2012.  But, we are 
still a long way from implementing even some of the key 
Recommendations and a focused attempt to implement all 
the Recommendations will assist in the process of 
reconciliation.  

The Tamils have still not recovered from the shock of 
the devastation experienced in the past. We have been 
decimated physically, socially, economically, 
psychologically and our land and culture too have been 
devastated. It will be an uphill battle to address all these. 
However, we are at a juncture which will define this 
nation’s future. The uphill battle of rebuilding and 
reconciliation must start immediately.  

Over 60 years of victimhood has placed the Tamils in 
such a dreadful state of mind and rebuilding and 
reconciliation will have to endure unique challenges with 

distrust being on top of the list. We sincerely hope that 
there is recognition that addressing the economic needs 
and development of the North-East are fundamental 
prerequisites to facilitate post-war reconciliation in this 
country. Our people have suffered for so long and their 
continued suffering cannot be justified under any 
circumstances. We recognize that the ground realities and 
the context have substantially changed; we recognize that 
this is the time to be forward-looking and to give this 
great opportunity for permanent peace our best efforts 
because we owe it to our people and for that matter, for 
all Sri Lankans.  

The promised Tokyo Donor Conference to address the 
immediate needs of the war-ravaged North-East will 
provide the kick-starter necessary to attempt to “rise from 
the ashes.” The mention of the Tokyo Donor Conference 
reminds us of the request the Hon. Prime Minister Ranil 
Wickremasinghe’s previous Government made to the 
international community to assist in post-war 
development, which led to the Tokyo Conference on 
Reconstruction and Development of Sri Lanka. This 
Conference was steered by its Co-Chairs, namely the 
United States, Japan, Norway and the EU and that was 
first held in June, 2003. At this Conference, the 
international community pledged US Dollars 4.5 billion 
as aid for reconstruction and development of the North-
East. 

This was at a time when the war was on a state of “no 
war, no peace” and even at a time when the LTTE was 
invited, but they refused to participate at that Conference. 
So, you can now understand the reason for our 
enthusiasm and reliance on this donor conference to lift 
our people from their turmoil and we believe it is our 
duty to shelve any skepticism and provide our utmost 
support to the Government in that regard.  

The Joint Declaration issued after the meeting the Sri 
Lankan delegation - which consisted of the Hon. Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe, the Hon. Ravi 
Karunanayake, the Hon. Mangala Samaraweera and the 
Hon. A.D. Susil Premajayantha - had with the Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe in October, 2015 stated that 
Japan will support Sri Lanka in the promotion of 
investment and trade, provide cooperation on the 
National Development Plan in Sri Lanka and for national 
reconciliation and peace-building. However, there was no 
mention of a donor conference or of the role Japan will 
play in such initiatives. We also want the Government to 
keep us engaged and informed of the progress with 
regard to this conference.  

A comprehensive needs assessment must be carried 
out in the war-affected North-East as a prerequisite for 
rehabilitation and development in the region. I emphasize 
that immediate steps must be taken to be in readiness for 
the promised donor conference. In 2014, a Joint Needs 
Assessment - JNA - was carried out to establish the needs 
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of the Northern Province and the data of this JNA 
provides a doorway for future studies to be conducted at 
district, provincial, national, regional and international 
levels. Also the JNA has improved the availability of 
accurate, quantifiable information on residual 
humanitarian and development needs. It provides a 
baseline for information on resilience, development and 
durable solutions through evidence-based data to ensure 
targeted assistance. It strengthens coordination and 
partnership between the Government and humanitarian 
and development partners. Such accurate information will 
facilitate mobilization of resources on evidence-based 
requests for funding. This JNA provides a rapid overview 
by sampling among the returned and remaining IDPs. Sir, 
targeted action for regional development with initiatives 
tailored specifically for individual villages and districts 
and engaging the beneficiaries in a participatory manner 
with community consultation in designing and execution 
of such initiatives will be the key for sustainability. Large 
infrastructure projects and large-scale businesses will not 
directly contribute to sustainable development of the war-
ravaged North and the East. These projects will have only 
a limited ability to engage locals in rebuilding and 
recovery of the region. What is required are solutions that 
address the specific needs of the returnees and ensure 
social stability at the village level.  

A significant aspect in addressing these needs is 
livelihood support through skills development and loan 
facilities. Human capacity development at individual, 
village and institutional levels is paramount for 
sustainable regional development. Vocational and skills 
development training should be provided to households, 
persons active in trade and youth engaged in construction-
related services. Reinforcement of administrative capacity 
to act as an enabling mechanism to assist will provide 
fresh input for effective programme management. 

Sir, the discourses in the past have come up with many 
proposals for devolution of power to achieve lasting 
peace in Sri Lanka.  

Now, let us look at the current provincial council 
system. The status of the current provincial council 
system is dismal and its design and operation results in 
encouraging conflict than resolve.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Then, Sir, I will table* the rest of my speech.  

Thank you. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
* Rest of the speech tabled: 

The causes range from the Central Government’s constant 
interference with ad-hoc top down operational direction and 
management. Central Government has the capacity to undermine 
devolved structure by legislation enacted overnight and has done it. 
The Central Government is still playing a larger role in many 
provincial affairs with its “national policies” and district 
secretariats.  

Due to arbitrary pronouncements of national policies, this cannot be 
even described as decentralization. In fact, it would be ridicule to 
suggest that the current provincial council powers are devolution.  

Let us look at the Local Government System. In order to revamp 
the local government bodies and to prepare them to take over higher 
order development responsibilities, the previous Government in 
2009 developed and gazetted a National Policy on Local 
Government after the war but yet implemented. As a Government 
geared towards developing the rural economy and committed to a 
greater devolution and power sharing, it should implement the 
recommendations in this policy document forthwith.  

Police powers are fundamentally important for rebuilding the North
-East. How can we rebuild our decimated social structure without 
an indigenous or local level policing that has the capacity to 
respond in meaningful ways at the grassroots to issues to achieve 
social harmony. 

Lands of the North and East must be dealt with like land in any 
other areas in Sri Lanka. It must be freely available for anyone to 
buy or sell on a fair market be they Sinhalese, Tamils, Muslims or 
even foreigners. 

Experiences of takeover of our lands that were owned privately and 
forcefully settling communities with Government assistance under 
engineered programmes must be avoided.  

The Government in the past designed deliberately, settlement of 
communities as a tool for nationalistic agenda is what we strongly 
object to.  

The land powers must be devolved with defined mechanisms to 
deal with resettlement issues.  

Let me also mention about the Devolution Proposals of the past. 
The journey of the past 20 years in attempting to devolve powers to 
the North and East clearly lets us know the issues we need to be 
mindful in the future model, to ensure its stability and certainty. 

The merger of the North and the East, which was an article of faith 
as far as Sri Lankan Tamils are concerned, was undone by a judicial 
pronouncement. 

In fact, President Chandrika Kumaratunga, Hon. Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe and President Mahinda Rajapaksa were all 
willing to go beyond the 13th Amendment.      

Mangala Moonesinghe Report, the draft 2000 Constitution and the 
Experts Committee Report - all of them have made positive 
recommendations which go far beyond the 13th Amendment.        

President Rajapaksa appointed the All Party Representative 
Committee (APRC) in April, 2006 and talked about “13th 
Amendment Plus One”. The “One” however, that was in the final 
Report of the APRC has so far not been made public. 

TNA is committed to achieving a bright future for the Sri Lankan 
Tamil community in a united Sri Lanka, in which all citizens can 
live in dignity, equality and self-respect. To this end are prepared to 
work for a durable political solution through meaningful devolution 
of powers.  
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I now refer to the Proposal by the Hon. Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe. The Hon. Prime Minister said at this Sujata 
Jayawardena Memorial Oration, the new constitution will focus on 
greater devolution of power to the provinces, within a unitary 
structure and explained that the Austrian model for provincial 
devolution was useful in this respect. “The impending task before us 
is to identify additional powers that will be devolved to the 
province. It is my belief that these devolved powers should not 
revert to the centre”, the Prime Minister said.    

We are willing to explore any and every proposal put forward to us 
and every opportunity provided to us. We have in the past 
participated in many discourses and conferences and have expressed 
what we are seeking and the reasons for what we are seeking. So, 
we will continue to do that.  

Sometimes, it is unfortunate that we keep getting mixed signals 
from the Government such as the initiative to introduce what is 
being described as "grassroots level reforms". Some 2,500 
Gramarajya Development Centres (Sanwardhana Kendraya - GSK) 
are to be set up. This is clearly one that is designed to govern even 
the villages centrally from Colombo. 

In conclusion, I wish to outline a way forward. We are announcing 
that we will constructively engage the Government in its 
reconciliation and devolution process. We also ask that the 
Government to be sensitive and not give mixed singles that could 
damage the credibility of this process as we too cannot miss this 
opportunity to achieve a permanent and lasting reconciliation.  

Repealing of PTA, implementing key LLRC recommendation and 
removing the security forces from occupied private lands and 
releasing all the political prisoners will be a good start towards 
reconciliation and engender confidence.   

To assist with the reconciliation, rehabilitation, recovery and 
regional development must start with local stakeholder participation. 
Centrally directed operational management will soon become 
counterproductive with negative consequences.  

We recognize that 30 years of war has destroyed the human capacity 
to even engage in this mammoth task of rehabilitation and 
development in a meaningful way but this is an important step in 
reconciliation that we all must try and find ways to do. We will 
require significant external professional expertise to even participate 
in the planning for recovery at every levels of our society.  

Further needs assessment must have local participation and even in 
the defining of its scope, without it being tempered by overblown 
security related consideration. The needs assessment should not 
simply a matter of finding out a wish list it must reflect a holistic 
approach to uplift our war-affected society.  

It is essential that the Government and Sri Lanka take this 
opportunity for devolution, reconciliation and integrate the Tamils 
more effectively in the fabric of this nation. We welcome that the 
Government has demonstrated and expressed its interest in moving 
onto these political processes and we assure that we will engage 
with good faith in a constructive and forward-looking manner.  

We have had many expressions of noble intention for reconciliation 
and rebuilding from various Sri Lankan governments and leaders. 
The inherent lack of will, not just residing at political level but it is 
in every layers of public and private sector resulting from slogans 
and campaigns carried out in the past and need to be addressed. In 
our history of reconciliation, we have a long list of resolutions, 
recommendations and action plans and every one of which would 
have benefited but never implemented.  

The major issue in the past had been the lack of political will to look 
beyond immediate political gains. What is required is the long-term 

interests of the country, a consensus, at least broadly, is required on 
the subject. We believe that the Government of today is in a 
position to do this and has the impetus to do.  

I feel that a new chapter has opened in our attempt to achieve peace 
and reconciliation, we are eagerly awaiting for a devolution 
proposal that will enable our country to achieve what all of us yearn 
for, namely peace, stability and unity.          
  
 
[අ.භා. 3.43] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ පැවැත්ෙවන 

අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට මටත් සහභාගි 
වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපට 
ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අසන්නට 
ලැබුණු පධාන තර්කයක් තමයි, ෙම් අය වැෙය් කිසිවක් නැහැ 
කියන එක. ෙම් අය වැය "සියඹලා ෙගනාෙව්ම නැති අය වැයක්" 
කියන මට්ටමට ඔවුන් කථා කළා. දියවී ෙගන යන විකල්ප 
විපක්ෂෙයන් ෙම් අය වැය විෙව්චනය කළාම, ඒවා සැලකිල්ලට 
ෙගන අෙප් ආණ්ඩුෙවන් අය වැය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාම ඒවා 
පිළිබඳව ඔවුන් නැවතත් විෙව්චනය කරනවා. අය වැය කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී තිෙබන්ෙන් පක්ෂවල, පුද්ගලයන්ෙග් සහ තමන් 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් අදහස්, උදහස් ෙම් අය වැයත් 
එක්ක සංසන්දනාත්මකව ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමයි.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් මෙග් 
පක්ෂෙය් නායක ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමාත් කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරමින් විවිධ 
අවස්ථාවල ෙම් අය වැය ෙවනස්කම්වලට භාජනය කළා. ඒ 
ෙවනස්කම්වලට අය වැය භාජනය කරනවා කියන එක ෙබොෙහොම 
හෑල්ලුවට, ෙබොෙහොම උපහාසයට, අපහාසයට ලක් කරන්න 
විපක්ෂ කණ්ඩායම ෙම් අවස්ථාෙව් මාන බලමින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි විය යුත්ෙත්. 
ආණ්ඩුව අය වැය ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය තුළ තිෙබන 
ගුණාත්මක සාධක ඒ වාෙග්ම ඒ අය වැය තුළ ජනතාවට තිෙබන 
අහිතකර සාධක ෙම් සියල්ල සංසන්දනාත්මකව තර්කානුකූලව 
ෙගොඩ නඟලා, ඒ තුළ නිවැරදි කර ගත යුතු ෙද්වල් නිවැරදි කර 
ගන්නා තැනට අපි යන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් අෙප් ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
සුහදශීලි ඇමතිවරෙයක්. අපි නවක මන්තීවරු විධියට අෙප් අදහස්, 
උදහස්, අෙප් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාම ඒ නිලධාරින් එක්ක ඍජුව 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒවාට විසඳුම් ලබාෙදන්න අවස්ථා කිහිපයක් 
එතුමා අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම එතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුති කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  නිෙයෝජනය කරන 
පුත්තලම දිස්තික්කය ෙපොල් තිෙකෝණයට අයිති වන 
දිස්තික්කයක්. ෙම් අය වැය තුළින්, පිට රටින් ෙපොල් ෙගන ඒම ට 
කටයුතු කිරීම  සම්බන්ධෙයන් ඒ දිස්තික්කෙය් ජනතාව යම් 
තැතිගැන්මකට ලක් ෙවලා සිටියා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, නැත්නම් 
ෙම් දියවීෙගන යන විපක්ෂය පාරවල්වල, වීදිවල, ආණ්ඩුවට 
ෙචෝදනා නඟමින්, ෙබොරු ෙගොතමින් ජනතාව මුළාවට පත් කරලා 
තිෙබනවා.  

2861 2862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද දවෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාත්, අෙප් ගරු නවීන් දිසානායක 
ඇමතිතුමාත් සාකච්ඡා කරලා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට 
අදාළ වැය ශිර්ෂය විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සුභවාදී පණිවිඩයක් ජනතාවට දීලා තිෙබනවා. 
ෙපොල් පිට රටින් ෙගන්වීම නවත්වන්නට වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක විය යුතු ෙදයක්. එදා 
ෙම්ක ෙවනත් ෙකෝණයකින් දැකලා එක පිරිසක් අපිට කියනවා, 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් තුළින් අෙප් රට විනාශ කරන්න යනවා 
කියලා.  

විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම 
කියන්න කැමතියි, එතුමාෙග් කතාව තුළ මම දැක්ෙක් මහ 
අ ෙඳෝනාවක් විතරයි කියලා. ඒ කතාව තුළ මම දැක්ෙක් එක්තරා 
අලංකාර වචන ෙප්ළියක් විතරයි. අපි ෙම් සඳහන් කර තිෙබන 
ෙයෝජනා කියාවට නංවන්න හදන ෙකොට විපක්ෂෙයන් ෙනොෙයක් 
ෙචෝදනා එනවා. මම අහන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ෙසේලා අපට 
නඟන විවිධ ෙචෝදනා හැරුණු ෙකොට ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද කියලා. ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? අපි දැක්කා, ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂයත් 
කාලයක් ෙම් රට පාලනය කළා. ඒ ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමන්ලා 
අමාත්යාංශ දැරුවා. අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ඒ කාලයන් 
තුළ ඇති වුණු ෙවනස ෙමොකක්ද, ඇති කරපු ෙවනස ෙමොකක්ද 
කියලා.  

අෙප් නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඉන්න දිස්තික්කෙය්, 
පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, හලාවත ආසනෙය් ආසියාෙව්ම එකම 
හුදකලා බීජ ෙපොල් බීජ ෙපොල් උයන පිහිටා තිෙබනවා. ඒ බීජ 
ෙපොල් උයන වෙට්ට තිෙබන්ෙන් ඝන කැලයක්. ඒ ඝන කැෙල් 
මැද්ෙද් තිෙබනවා බීජ නිපදවීම ෙවනුෙවන්ම වගා කරන ෙපොල් 
පෙභ්ද ගණනාවක්. ඒ මඟින් ගුණාත්මක සහ රටට වැඩි ඵලදාවක් 
ෙගන ෙදන ෙපොල් නිෂ්පාදනය කරන පැළ බිහි කරගන්නට 
පුළුවන්. පසු ගිය කාලෙය් ෙමන්න ෙම් බීජ ෙපොල් උයන පිළිබඳව 
රජෙය් ඇස ගැටුෙණ් නැහැ; රජය යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගිෙය් නැති නිසා ඒ බීජ 
ෙපොල් උයන කමෙයන් විනාශ ෙවමින් යනවා.  

ෙම් බීජ ෙපොල් උයන තුළ රාජකාරි කරමින්  කැප කිරීම් කරන 
නිලධාරින් ෙබොෙහෝ කලකිරීමකින් සහ ඉතාම  අපහසුතාවකින් 
තමයි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් බීජ ෙපොල් උයන 
පිළිබඳව  ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ආසියාෙව්ම 
තිෙබන එකම බීජ ෙපොල් උයන වන එහි ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන, 
ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබන ෙසේවකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි කාලය තුළ අෙප් රටට අවශ්ය, අෙප් 
රටට විෙද්ශ විනිමය ලබාගත හැකි බීජ පෙභ්ද බිහි කරන්නට සහ 
ඒ අය තෘප්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
කාලය සීමිතයි. ඒ නිසා මට සිදු ෙවනවා මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. අද දවෙසේ ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම පිළබඳව 
මා සතුටු ෙවනවා. ඔබතුමා ඇතුළු ෙම් සභාවට ෙගෞරවනීය ස්තුතිය  
පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.   

[பி.ப. 3.49] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shrithara n) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தம  

தனி ஆற்றலால், ைதாியத்தால், மன உ தியால், க ைமயான 
உைழப்பால் பச்ைசப்பேசெலனக் கிடந்த காட் ப் பகுதிைய 
அழகிய பசுைமயான ேதயிைலத் ேதாட்டமாக மாற்றிய மக்கள் 
கூட்டெமான்  இவ் லகில் வாழ்கின்ற . ேதநீர் ப கும் 
ஒவ்ெவா வ ம் அதன் சுைவைய உ சி பார்க்கும் 
ேபாெதல்லாம் நிைனத் ப் பார்க்கேவண் ய ச கம்தான் 
மைலயக மக்களாவர். ேதயிைலத் ேதாட்டங்கைள உ வாக்க 
இவர்கள் தியாகம் ெசய்த உயிர்கள் எத்தைன! சிந்திய இரத்தம் 
எவ்வள ! உரமாகக் ெகாட் ய வியர்ைவ எவ்வள ! பசி, 
பட் னி, பஞ்சம், இனக் கலவரம், ஒ க்கு ைறெயன 
எத்தைனேயா பல சவால்கைளச் சந்தித்  தனித்தன்மான 
இனமாகப் பாிணமித் ள்ள மைலயகத் தமிழ் மக்க க்கு நாம் 
தைலவணங்க ேவண் ்ம். தமக்ெகன ஒ  நிலம், ெமாழி, 
கலாசாரம், பண்பா , ெபா ளாதாரம் ெகாண்ட மைலயகத் 
தமிழ் மக்கள் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு 

ெக ம்பாகத் திகழ்கின்றனர். அம்மைலயகத் தமிழ் மக்கள் 
இலங்ைக நாட் ன் ேதசிய பிரைஜகளாவர். மைலயக மக்கள் 
மைலயகத் ேதசியத்திற்கு ெசாந்தக்காரர்கள்! யாேரா 
உ வாக்கிய நாட் ல் ெசன்  கு ேயறி ெப ம்பான்ைமயான 
ஒ  தனி மக்கள் கூட்டெமல்லாம் ேதசிய இன அங்கீகாரம் 
ேகட் ப் ெபற் ள்ள நிைலயில், காட்ைட ெவட்  வளப்ப த்தி 
நா  ெசய்  கு யி க்கும் மைலயக மக்கள் தங்க க்ெகன ஒ  
ேதசிய அைடயாளம் ேகா வதில் தவேற இல்ைல.  

1835 - 1840கள் தமிழக வரலாற்றில் ெகா ரமான 
காலகட்டமாகும். நிலப்பிர த் வ ைற, சாதிக் ெகா ைமகள், 
ேகாரப் பஞ்சம், ரத் ம் வ ைம -  இவற்ைறப் பயன்ப த்தி 
தி ச்சி, தஞ்சா ர், க்ேகாட்ைட, ம ைர, இராமநாத ரம், 
தி ெநல்ேவ , வட ஆர்க்கா  ஆகிய மாவட்டங்களி ந்  
"நல்ல ேவைல, நல்ல சாப்பா , நல்ல கூ " என்  
ஆைசகாட்  த ஷ்ேகா வைர கால்நைடயாக அைழத்  
வந்  மீண் ம் கால்நைடயாகேவ இலங்ைகயின் 
ேதாட்டங்க க்கு ஆங்கிேலயர்களால் அவர்கள் அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்டார்கள். அந்த நைடப் பயணத்தின்ேபா  பலர் 
இறந்தனர். பணத்தாைசயால் கங்காணிகள், 100 ேபைர 
ஏற்றேவண் ய ேதாணிகளில் 500 - 1000 ேபைர ஏற்றினர். பல 
ேதாணிகள் கட ல் ழ்கின. இப்ப  ஆயிரக்கணக்கான 
ஏைழத் தமிழர் க டன் பயணித்த 'ஆதிலட்சுமி' என்ற கப்ப ம் 
கைர ேசர்வதற்கு ன்பாகேவ கட ல் ழ்கிய . 1941-
1949க்கு இைடப்பட்ட காலத்தில் மட் ம் எ பதாயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட தமிழர்கள் இப்ப ப் ப யானைதப் பதி ெசய்தி க் 
கிற , 'ெகா ம்  ஒப்ேசவர்' பத்திாிைக! வளர வளர கவ்வாத்  
ெசய்யப்ப ம் ேதயிைல மரங்கைளப்ேபால இந்திய வம்சாவளி 
மைலயகத் தமிழர்க ம் வரலா  ெந கி ம் ெவட்டப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இந்த மக்கள் கண் , ஹற்றன், மாத்தைள, சல்லாைவ, 
வெர யா எனப் பல இடங்களில் அடர் வனங்கைளத் 

தி த்தி ெப ந்ேதாட்டங்களாக மாற்றினர். மைலகளில் 
சாைலகைள உ வாக்கினார்கள். சுரங்கங்கைள ெவட்  
இரயில் பாைதகைள உ வாக்கினார்கள். க ங்குளிாி ம் 
பனியி ம் ஓயாத மைழயி ம் அட்ைட, ரான், விசப்பாம்  
களின் க க்கும் , யாைன, சி த்ைத, நாி, கர  ேபான்ற 
மி கங்களின் தாக்குதல்க க்கும் உள்ளாகி 12 மணிேநரம் 
வைர உைழத்தார்கள். 1935களில் இத்தமிழர்கள் அநீதிகைள 
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எதிர்த் ப் ேபாராட்டத்தி ம் இறங்கினார்கள். தஞ்சா  
ாி ந்  ஹற்றனில் கு ேயறிய ேகா. நேடசய்யர் மைலயக 
மக்களின் அரசியல் வி தைலப் ேபாராட்டத்ைத ன்ென த் 
தார். சி.வி. ேவ ப்பிள்ைள, இளஞ்ெசழியன்,  இரா. 
சிவ ங்கம் இவ்வா  அ த்த த்  பல தைலவர்கள் மைலயக 
மக்களின் அரசியைல ன்ென த்தனர். 1948 ெபப்ரவாி 4 இல் 
இலங்ைக சுதந்திரமைடந் , .எஸ். ேசனாநாயக்க பிரதமராகி, 
இந்திய வம்சாவளி மக்களின் கு ாிைம பறிக்கும் சட்ட 
மேசாதாைவக் ெகாண் வந்தார். "இன்  இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழர்க க்கு ஏற்பட்ட அவலம் நாைள ஈழத் தமிழர்க க்கும் 
ஏற்ப ம்" என்  அன்ேற தந்ைத ெசல்வநாயகம் எச்சாித்த 
ேதா , அைத எதிர்த் ம் வாக்களித்தார்.  

1964இல் சிறீமா - சாஸ்திாி ஒப்பந்தத்தின் லம் ஐந்  
இலட்சத்  இ பத்திநான்காயிரம் ேபர் இந்தியா க்கு 
அ ப்பப்பட்டார்கள். சிறிமா - சாஸ்திாி ஒப்பந்தத்தின் 50 
ஆண்  நிைறவான 2014ஆம் ஆண் , அதாவ  ெசன்ற 
வ டம், ப ைள மாவட்டத்தின் ஹல் ல்ைல பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவின் ெகாட்டபத்த கிராம அ வலர் பகுதியில் 
ெகாஸ்லாந்ைத - மீாியப்ெபத்த ேதாட்டத்தில் ஏற்பட்ட மனித 
குலம் மீதான இயற்ைகப் ேபரழிவின்ேபா  200 ேப க்கும் 
ேமல் ப ெய க்கப்பட்  பலர் காணாம ம் ேபாயி க் 
கிறார்கள். அனர்த்தங்கள் ஒ ேபா ேம ந நிைலயானைவ 
யல்ல. ெபா வாக  ஓரங்கட்டப்பட்ட, வ ைமப்பட்ட 
மக்கைளேய இவ்வாறான அனர்த்தங்கள் மிக ம் பாதிக் 
கின்றன. தமிழர்கள் என்பதால் அவர்கள் ஒ க்கப்பட்டார்கள்! 
இட சாாிகளின் ெதாழிற்சங்கங்களில் இ ந்ததால் ஒ க்கப் 
பட்டார்கள்! இந்தியர்கள் என்ற வைகயில் ஒ க்கப்பட்டார்கள்! 
இப்ப யான பாிமாணம் உலகில் யா க்கும் இல்ைல.  

நீதி, நியாயம், மனிதேநயம் பற்றிப் ேபசுபவர்கள் 
மைலயகத்தில் வா ம் தமிழர்களின் சம்பளம், ட் ாிைம, 
காணி ாிைம, கல்வி ாிைம, வாழ் ாிைம பற்றிப் ேபச 
மறந் வி கிறார்கள். மைலயகத் தமிழர்கள் இன் ம் ப ம் 
ேவதைனக க்கு பிாித்தானியா ெபா ப் க் கூறேவண் ம்! 
அவர்கைளக் ெகாண் வ வதற்கு அ மதியளித்த இந்திய 
அரசு ெபா ப் க் கூறேவண் ம். இன் ம் அவர்கைளக் 
கூ களாக ைவத்தி க்கும் இலங்ைக அரசும் ெபா ப் க் 
கூறேவண் ம். மைலயகத் தமிழர்கள் இந்த உலகப் பந்தில் 
ெசாந்தக் காணியில்லாத மனிதக் கூட்டமாக வாழ்கின்றனர். 
காணி வழங்காமல் அங்ேக ம் ஓர் இனச் சுத்திகாிப்  
நைடெப கின்ற . அவர்களின் ெமாழியான தமிைழவிடச் 
சிங்களத்திற்கு க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப கின்ற . 
க த்தைட கட்டாயமாக்கப்பட் ள்ள . இந்த ந ன 
உலகத்தில் அவர்க க்கு இ க்க  இல்ைல; தகுந்த கல்வி 
வசதி இல்ைல.   

நிலம் என்ப  ேதசியத்தின் உயிர்நா யாகும். நிலம் 
இ ந்தால் ஏைனயவற்ைறக் காலப்ேபாக்கில் உ வாக்கிக் 
ெகாள்ளலாம்; நிலம் இல்லாவி ன் ஒன் ேம இல்ைல. 
மைலயக மக்கள் ஒ  ேதசிய இனம் என்பதற்கு அப்பால் இந்த 
மைலயக மண்ைண வளப்ப த்தியவர்கள்; இந்த மண்ணின் 
உாிைமக்குாியவர்கள். சர்வேதச ாீதியாக அவதானிக்கின்ற 
ேபா  ேபாினங்கள், ஏைனய ேதசிய இனங்கைள ம் சி  
இனக் கு மங்கைள ம் ஒ க்குவதற்குப் பயன்ப த் கின்ற 
பிரதான ஆ தம் நிலமாகும். நிலத் ெதாடர்ச்சிைய இல்லாமல் 
ெசய்தல் அல்ல  நிலத் ெதாடர்ச்சியின் அளைவக் குைறத்தல் 
என்ற ெசயற்பாட் ன் ஊடாக அைவ இதைனச் ெசய்ய 

யற்சிக்கின்றன. இதைன நிலப் பறிப்  அல்ல  ஆக்கிரமிப்  
என் ம் ெகாள்ளலாம்.  

அேதேநரம், மைலயகத்தின் பிரதான பாைதகளின் 
இ ம ங்கி ம் உ வாகி வ கின்ற சட்ட விேராதக் 
கு ேயற்றங்கள், ைகத்ெதாழில் கு ேயற்றங்கள், ெகாத்மைல, 
விக்ேராறியா ேபான்ற நீர்த்ேதக்கங்கைள அண்மித்  உ வாக் 
கப்ப ம் அபிவி த்தித் திட்டங்க டனான கு ேயற்றங்கள், 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம் பிரதான பாைதயின் ெந கி ம் 
உ வாக்கப்பட்  வ ம் சி  ெபளத்த விகாைரகள் மற் ம் 
அைதச்சூழ ைளவி ம் கு ேயற்றங்கள், வெர யா 
மாவட்டத்தின் ேபாபத்தலாைவ பிரேதசத்தில் உ வாக்கப் 
பட் ள்ள பாாிய கால்நைடப் பண்ைண மற் ம் அதைனச்சூழ 
சிங்களவர்கைளக் ெகாண்  உ வாக்கப்பட் ள்ள ெபாிய 
அளவிலான விவசாயக் கு ேயற்றங்கள் எனத் திட்டமிட்ட 
ேபாினக் கு ேயற்றங்களின் லம் மைலயகத்ைத 
வ வைமத்த, அந்த மண்ணில் வா ம் மைலயகத் தமிழ் 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரப் பிரேதசங்கள் அவர்க க்கு 
வழங்கப்படாமல் ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ளன.  

ேம ம், ேதாட்டங்கள் பராமாிப்பின்றி தாிசு 
நிலங்களாக்கப்பட்  பின்னர் அைவ சிங்களவர்க க்குத் 

ண் களாகப் பிாித் க்ெகா க்கப்ப வத டாக மைலயகத் 
தமிழாின் நிலத்ெதாடர் ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்ற . கண்  
பள்ேளகைலத் ேதாட்டம், வலப்பைனப் பிரேதசத்தி ள்ள 
எல ல்ல, வத் ல்ல, ெகாச்சிக்காய்த் ேதாட்டம் என்பன 
இதற்கான அண்ைமக்கால எ த் க்காட் களாகும். 
இேதேபால் ெப ந் ேதாட்டங்கள் சி சி  ண் களாக்கப் 
பட்  சி  ேதயிைல உற்பத்தியாளர்கள் என்ற ெபயாில் 
சிங்களவர்களின் ைககளில் ெகா க்கப்ப வதன் ஊடாக ம் 
மைலயகத் தமிழர்களின் நிலம் திட்டமிட்ட வைகயில் 
பறிக்கப்ப கின்ற . மைலயகத் தமிழர்களின் இனச்ெசறிைவ 

ம் இனப்பரம்பைல ம் நிலத் ெதாடர்ச்சிைய ம் 
சிைதப்பதற்குக் ைகயாளப்ப கின்ற மற் ேமார் உத்திதான், 
சிங்களவர்கள் ெசறிந்  வா ம் பிரேதசங்கைள மைலயகத் 
தமிழர் பிரேதசத் டன் இைணக்கும் யற்சியாகும்.  

மைலயகத் தமிழாில் ெப ம்பான்ைமேயாாின் வாழ்விடப் 
பிரேதசம் ெப ந்ேதாட்டமாகும். ஆனால், ேதாட்டங்களி ள்ள 
கு யி ப் க்க க்கான இடம் அவர்க க்குச் ெசாந்தமில்ைல; 
காணிக்கான உாித் ம் அவர்களிடம் இல்ைல. இவ்வா  
ெசாந்த நில இ ப்  இல்லாததனால் அவர்கள் ெசாந்தமான 

ம் கட்ட யா ள்ள . இைவ இரண் ம் ேசர்ந்  
மைலயகத் ேதசிய இ ப்ைப ஆட்டம்காணச் ெசய்கின்றன. 
இலங்ைகயி ள்ள ஏைனய இனங்க க்குக் காணி ாிைம ம் 

ட் ாிைம ள்ள சூழ்நிைலயில் மைலயகத் தமிழ க்கு 
மட் ம் இைவ இரண் ம் இல்லாத நிைல மனித உாிைமகள் 
பற்றிப் ேபசும் மிப் பந்தி ள்ள ஒவ்ெவா  மனச்சாட்சி ள்ள 
மனிதனின் இதயத்ைத ம் ைளக்கும் ெசய்தியாகும்.  

இலங்ைக வ ம் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கள் பத்  
இலட்சத் க்கும் ேமல் வாழ்கின்றார்கள். இதில் எட்  இலட்சம் 
ேபர் மத்திய, சப்ரக வ, ஊவா மற் ம் ெதன் மாகாணங்களில் 
வாழ்கின்றனர். இவர்களில் 90 தத் க்கும் அதிகமானவர்கள் 
ேதாட்டங்களிேலேய வாழ்கின்றனர். இவர்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவயான  100 - 150 வ டங்கள் பழைமவாய்ந்த 10x10 
அ  அளவான அைறகளான லயன்களாகும். இைவ அக்காலப் 
பகுதியில் ேவைலக்கு விைரவாகச் ெசல்லக்கூ யதாக பிரதான 
நகர்ப் றங்க டனான ெதாடர் கள் குைறந்த மைலப்பாங் 
கான ஆற் ப்ப க்ைககளிேலேய கட்டப்பட்டன.  

1904இல் இலங்ைகயில் ெமாத்தம் 1320 ேதாட்டங்கள் 
இ ந்தன. இைவ ப ப்ப யாகக் குைறந்  1980இல் 668 
ஆக ம் 1992 இல் 506 ஆக ம் 2013இல் 427 ஆக ம் 

2865 2866 
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காணப்பட்டன. இ ேபான்ேற ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின் 
ஆளணியான  1981இல் 4,97,995    ேபராக ம் 1992 இல் 
3,76,498 ேபராக ம் 2015இல் 1,93,412 ேபராக ம் குைறந்  
ெசல் ம் ேபாக்ைகக் காணலாம். மைலயகப் ெபா ளாதாரம் 
திட்டமிட்ட வைகயில் ஆட்சியாளர்களால் பறிக்கப்பட்  
வ வைத நான் த ல் கூறிய ள்ளிவிபரம் ெவளிப் 
ப த் கிற . இன்ைறய நிைலயில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறப் 
ெபா ளாதாரமான  திட்டமிட்ட ேபாினக் கு ேயற்றங்கள், 

ைறயான பராமாிப்பின்ைம, கிராமமயப்ப த்தல், 
ேதாட்டங்கைளக் காடாக விட் ப் பிாித் க் ெகா த்தல், 
மீள்ந ைக இல்லாைம, ெதாழிற்சாைலகைள தல், 
மரங்கள், கற்கள் ேபான்ற வளங்கள் சூைறயாடப்ப தல், 
மாற் ப் பயிர்ச்ெசய்ைக ஊக்குவிப்  ேபான்ற நடவ க்ைககள் 

லம் திட்டமிட்ட வைகயில் சிைதக்கப்ப கின்ற . 
அேதேநரம் சி ேதாட்டத் ைற ஊக்குவிப்  லமாக ம் 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறப் ெபா ளாதாரமான  மைலயக 
மக்களின் ைககளி ந்  பி ங்கி எ க்கப்ப கின்ற .  

வெர யா அம்பக வ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
கணக்ெக ப்பின்ப  சுமார் இரண்டைர இலட்சம் மக்கள் 
வாழ்கின்றார்கள். இவ்வா  இரண்டைர இலட்சம் மக்கள் 
வாழ்கின்ற அந்தப் பிரேதசத் க்காக ஒ  பிரேதச ெசயலகத்ைத 
மட் ேம ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், ஆறாயிரம் 
ேப க்கும் பத்தாயிரம் ேப க்கும்கூட பல இடங்களில் பிரேதச 
ெசயலகங்கள், பிரேதச சைபகள் உண் . இரண்டைர 
இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற ஒ  பிரேதச 
ெசயலகத்தி டாக அந்த மக்கள் ெதாடர்ந் ம் இவ்வா  
அ ைமகளாகேவ ேபணப்ப வைத நாங்கள் பார்க்க ம். 

அேதேபால் அவர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன பற்றி ம் 
ேபசேவண் ம். இந்த உலகத்திேல எல்ேலா ேம பல்ேவ  
அள களில் சம்பளத்ைதப் ெபற்  அ பவிக்கின்றார்கள். 
எல்ேலா ம் உலகத்தில் காணப்ப ம் ஒவ்ெவா  வசதிைய ம் 
தா ம் ெபற ேவண் ெமன்  எதிர்பார்க்கின்றார்கள். பிாித் 
தானியா, அெமாிக்கா, பிரான்ஸ் ேபான்ற நா களிேல 
ஆபிாிக்க நா களி ந்  கு ேயற்றப்பட்ட க ப்பர்கள் 
இன்  அந்த நாட் க்குச் ெசாந்தக்காரர்களாகி அந்த நாட் ன் 
ஆட்சி அதிகாரங்கைளக்கூடக் ைகப்பற்றியி க்கின்றார்கள். 
அந்த நாட் ேல அவர்கள் நல்ல சம்பளத் திட்டங்கேளா  
வாழ்கின்றார்கள். ஆனால், உலகத்திேலேய சம்பளத்திற்காகப் 
ேபாரா கின்ற ஓர் இனமாக, தாம் ெப ம் சம்பளத்தில் சீவிக்க 

யாத ஓர் இனமாக எங்க ைடய சேகாதரர்கள் மட் ேம 
இன் ம் மைலயகத்தில் இ க்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி இந்த 
நாட் ேல எத்தைனேப க்குத் ெதாி ம்? என்பைத நாங்கள் 

ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். அவர்கள  சம்பளத்திற்காக 
ஒவ்ெவா  வ ட ம் குரல் ெகா க்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதி 
கைள நான் இந்தச் சைபயிேல பார்க்கின்ேறன். ஆகேவ, 
மைலயக மக்களின  சம்பளப் பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட 
ேவண் ம் என்ப  நியாய ர்வமான .  ஓர் அரசாங்கம் 
ஒவ்ேவார் அரச அதிகாாிக க்கும் காலத் க்குக் காலம் 
சம்பளத்ைத அதிகாிக்கின்ற . தனியார் ைறக்குச் சம்பளத் 
திட்டங்கைள அறிவிக்கின்ற . அந்த வைகயில் மைலயகத் 
திேல இ க்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளியி ைடய சம்பளம் 
இவ்வள தான் என்பைத அரசாங்கம் ஒ  வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக ஏன் ெசால்லக்கூடா ? இன்  ஒ  ப ணின் 
ெப மதி என்ன? ஒ  ப ண் தங்கத்தின் ெப மதிக்கு ஒ  
மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளியின் சம்பளம் அைமய 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல 
மாற்றம் வ ம்.   

ெசாந்த நிலமில்லாமல், இ ப்பதற்கு ல்லாமல் 
இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் காணி வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இ  மிகமிக க்கியமான . இதைன இந்த அரசு 
ெசய்யேவண் ம். நாங்கள் ெவ மேன நல்லாட்சிெயன்  
ெசால்வத டாகேவா அல்ல  எல்ேலா ம் இைணந்  ஓர் 
ஆட்சி ெசய்கிேறாம் என்  ெசால்வத டாகேவா இந்த 
நாட் ேல நியாய ம் நியாயாதிக்க ம் நீதி ம் நிைலத்  
வி ெமன்  க த யா .  மனித குலத்ைத ம் மனித 
உற கைள ம் ேநசிக்கின்ற, மனிதர்க ைடய உண்ைமயான 
விடயங்கைள ேநசிக்கின்ற வைகயிேல இ  அைமக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

மைலயகத்திற்ெகன ஒ  தனியான பல்கைலக்கழகம் 
ேவண் ம். அண்ைமயில்கூட ேபராசிாியர் ேசா. சந்திரேசகரன் 
அவர்கள் தன் ைடய ஒ  கட் ைரயிேல, மைலயக 
மாணவர்க ைடய கல்வியிேல மாற்றம் வரேவண் மானால் 
அவர்க க்கு ஸ்ரீபாத கல்வியியற் கல் ாி அைமந் ள்ள 
இடத்திேல ஒ  பல்கைலக்கழகம் அைமயேவண் ெமன்  
கூறியி ந்தார்.  ஸ்ரீபாத கல்வியியற் கல் ாியில்கூட 25 தம் 
ெப ம்பான்ைம இனத் க்காகப் பறிக்கப்பட் விட்ட . 
ஆகேவ, அந்த இடத்திேல வெர யா மாவட்டத்ைத 
ைமயப்ப த்திய வைகயில் மைலயக மாணவர்க க்கான ஒ  
பல்கைலக்கழகம் அைமய ேவண் ம். குறிப்பாக அங்கு ந ன 
ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்த பீடங்கள் உ வாக்கப்பட்  
அவர்க ைடய ன்ேனற்றம் இந்த உலகப் பந்தில் 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர ேவண் ம்.  

ஆதிகாலத்தி ந்  ஆபிாிக்கா க்குச் ெசன்ற தமிழர்கள் 
தமிழ் ெதாியாமல் வாழ்கின்றார்கள். ெமாறீசியஸுக்குச் ெசன்ற 
தமிழர்கள் தமிழ் ெதாியாமல் வாழ்கின்றார்கள். அேதேபால 
மேலசியா ேபான்ற பல நா களி ம் தமிழர்கள் வாழ்கின் 
றார்கள். இவர்கள் எல்ேலா ேம தமிைழ இழந்  வ கின்ற 
நிைலயில், ஆயிரக்கணக்கான இழப் க்க க்கு மத்தியி ம் 
மைலச்சாி க க்கு மத்தியி ம் தமிேழா ம் தமிழ்க் 
கலாசாரத்ேதா ம் ெமாழி அைடயாளத்ேதா ம் பண்பாட் 
ேடா ம் மைலயக மண்ணிேல இப்ெபா ம் தங்கைளத் 
தக்கைவத்  வாழ்கின்ற இந்தத் தமிழ் மக்களின் எதிர்காலம் 
ேபணப்ப வதற்கு அரசாங்கம் நல்ெலண்ணத்ைத ெவளிப் 
ப த்த ேவண் ம். இதைன மனித குலத் க்கான, மனித 
நீதிக்கான,  மனித நியாயத் க்கான ஒ  ேகாாிக்ைகயாகச் 
ெசவிம க்க ேவண் ம். ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகளான , நிலம் மற் ம் அவ க்கான சம்பளம் 
என்பவற்ைற அரசு தீர்மானிக்க ேவண் ம். ஆனால், இந்த 
வர  ெசல த் திட்டம் அவற்ைறத் தவறவிட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, மைலயகத் ேதசிய இனத்தின் வரலாற்றில் 2016ஆம் 
ஆண்  ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் கின்ற ஆண்டாகத் 
திகழேவண் ம் என்  கூறி, என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். 
       

[අ.භා. 4.02] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
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15ක් තිස්ෙසේ  ෙත් කර්මාන්තයට අදාළව වාද විවාද කරන හැම 

2867 2868 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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දවසකම අදහස් ස්වල්පයක් කථා කරපු මන්තීවරයකු හැටියට අද 
අමාත්යාංශ ගණනාවක් ගැන කථා කරන නිසා මම විනාඩි පහක් 
ෙහෝ ඊට අඩු පමාණයක් ඇතුළත ෙහෝ යමක් සඳහන් කරන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තය ගැන අද 
ෙලොකු කථා බහක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් 
ෙත් කර්මාන්ත ය ජීවෙනෝපාය කර ෙගන සිටිනවා; එයින් 
යැෙපනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙත් මිල පහත වැටීම 
හරහා ඒ සියලු ෙදනාටම අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වන්න 
පටන් ගත්තා. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම 
අගාමාත්යතුමා, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජය ෙම් අවස්ථාව 
පිළිබඳව නිසි අවෙබෝධයක් ඇතුව ෙකටි කාලීනවත්, දීර්ඝ 
කාලීනවත් ෙත් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න සූදානම් වී තිබීම ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පිට රටින් ෙත් ෙගන්වා කලවම් කිරීම පිළිබඳව 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ෙලොකු කථා බහක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ෙක් 
ෙහොඳ පැත්තක් තිෙබනවාද, නරක පැත්ත ෙමොකක්ද, එයින් ඇති 
වන විපාක ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව ෙම් ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ උදවිය ෙගනැල්ලා ඒ හැම ෙකනා එක්කම සාකච්ඡා 
කරලා ඒ පිළිබඳව තීරණ ගැනීම සුදුසුයි කියන එකයි මෙග් මතය.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් වුණාට පස්ෙසේ ෙලොකු 
මතයක් ෙගන යන්න හැදුවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන්න 
හදනවාය කියලා. විරුද්ධ පක්ෂය එෙහම කියලා රෙට් ජනතාව 
අවුස්සන්න හැදුවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන්න කිසිම 
ෙලසකින් අෙප් රජය සූදානම් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා 
පමුඛ අෙප් රජය ඒකට ලෑස්ති නැහැ. ෙවනදා ෙපොෙහොරවලට 
ෙවන් කරන මුදලට වඩා රුපියල් මිලියන 2,500ක් වැඩිපුර ඒ 
සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කෙළේ  ඒ නිසායි. ඒ පිළිබඳව අප 
සතුටු වනවා.  

 ෙත් ෙගොවීන්ට  ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවාය 
කියලාත් ෙලොකු මතයක් ෙගොඩනඟන්න හැදුවා.  නමුත්,  ෙත් 
ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැෙපන්ෙන් නැති 
බව අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම අද පකාශ 
කළා. 

මම කියන්ෙන් සහනාධාර කමයට ෙදනවා වාෙග්ම, 
සහනාධාරය දුන්නත්, පිටින් ගත්තත් ෙත් ෙගොවියාට පමිතිෙයන් 
යුතු ෙත් ෙපොෙහොර මල්ලක් ලබා දීමයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ෙම් 
පමිතිය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. බාල දහ 
ජරාවල් ෙගන ගිහින් මිනිසුන්ට ෙපොෙහොර හැටියට ෙදනවාට වඩා,  
පමිතිය පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්යයි කියා මා 
විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කරනවා.  

 වතු සමාගම්වල කර්මාන්තශාලා අද පවත්වා ෙගන යන්ෙන් 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙගන් දළු අර ෙගනයි. ෙපෞද්ගලික ෙත් 
කර්මාන්තශාලා යැෙපන්ෙන්ත් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙගන්. රෙට් 
ෙත් නිෂ්පාදනෙය් පබලම ෙකොටස්කරුවන් බවට කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් පත් ෙවලා අවසානයි. ඒ නිසා අද අෙප් සාමාන්ය ජනතාව, 
ෙත් ෙගොවීන් හැටියට ෙම් කර්මාන්තයට පධානම දායකත්වය 
සපයනවා. 

ෙපෞද්ගලික වතු සමාගම්වලට යම් සහන බදු කාල සීමාවක් 
ලබා දීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම 

කම ෙපෞද්ගලික ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියන් ෙවතත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම ලබා දීම සුදුසුයි කියන එක ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. ෙමොකද, ඒ සෑම ෙකෙනක්ම කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ෙගන් තමයි යැෙපන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම, විවිධ කලවම් කිරීම් ගැන කථා ෙවනවා. එක එක 
ෙද්වල් කලවම් කරලා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට අෙප් ෙත් යවන 
විට "Ceylon Tea"  කියන කීර්ති නාමයට ඒෙකන් බරපතළ 
තර්ජනයක් සිදු ෙවනවා. ෙම්වා ගැන කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ කථා 
බහ වුණා.  

අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉද ෙගනත් ඒ කාලෙය් බලෙය් සිටි 
ආණ්ඩුවලට ෙම්වා ගැන කිව්වා. නමුත් ඒවා ගැන නීතිමය 
පැත්ෙතන් කියාත්මක ෙවන විධිය ගැන අපට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වැටලීම් හරියට කරනවාද කියන එක 
ගැනත් පශ්න තිෙබනවා. කලවම් කළ ෙත් ෙසොයා ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය තාක්ෂණික කම උපෙයෝගී කර ගැනීම පිළිබඳවත් මීට වඩා 
උනන්දු විය යුතුයි.  

ෙත් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ගනුෙදනු 
කරන විධිය ගැනත් විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බැලීම සුදුසුයි කියා, ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් ආශය කරන ෙකෙනක් හැටියටත්, කුඩා 
ෙත් වතු හිමියන් අතර ජීවත් වන ෙකෙනක් හැටියටත් මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. 

කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනක් කියා අවසාන 
වශෙයන් සඳහන් කරනවා. ඒ ගැනත් විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. ෙහොඳ ෙත් පරීක්ෂකවරු ඉන්නවා. ෙත් 
පර්ෙය්ෂණායතනයත් මීට වඩා පෙයෝජනවත් තැනක් කර ගන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා ෙපොෙරොන්දු වුණු විධියට විනාඩි පෙහන් කථාව අවසන් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන දන්නා ඉතාම දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් පළාතම ෙත් 
කර්මාන්තෙයන් පිරුණු පලාතක්. ඒ නිසා එතුමාෙග් කාලය තුළ 
ෙම් කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධියක් ඇති ෙවනවා කියන විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම දක්ෂ, තරුණ ඇමතිවරයාට අපි සුබ 
පතමින්, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිය පුද 
කරමින් මාෙග් කථාව නවත්වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

The Hon. Tharanath Basnayaka may speak next. 
 
[අ.භා. 4.08] 

   
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැය විවාදෙය් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, අමාත්යාංශ ගණනාවක් අද සාකච්ඡාවට 
බඳුන් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් සාකච්ඡා ෙකෙරනවා.  

2869 2870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව අප අමාත්යාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමා 
-හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා- අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ  
පිළිබඳවත්, අප අමාත්යාංශෙයන් ගනු ලබන කාර්ය භාරයන් 
පිළිබඳවත් පකාශ කළා. අප අමාත්යාංශය ෙම් රටට ඉතාම ෙයෝග්ය 
වූ අමාත්යාංශයක් හැටියටයි සැලෙකන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් 
ආර්ථික ගමනටත්, රෙට් දියුණුවටත් තාක්ෂණය අවශ්ය වනවා 
වාෙග්ම, අද ෙලෝකය දියුණු ෙවමින් පවතින්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 
තාක්ෂණයත් සමඟ බව කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අප වැනි රටකට 
ෙම් තාක්ෂණය තුළ ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙවනවා.   

මා හිතන හැටියට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සාකච්ඡා කරලා, 
ෙම් අමාත්යාංශය ෙවනම අමාත්යාංශයක් හැටියට -විදුලි සංෙද්ශ හා 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය- හැටියට නම් කරලා, 
විෙශේෂෙයන්ම තරුණ අමාත්යවරු ෙදෙදෙනකු වන හරින් පනාන්දු 
අමාත්යතුමාටත්, මටත් ඒ සඳහා ඒ කාර්ය භාරයන් හා වගකීම් 
පැවරුවා. පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ ගරු අමාත්යතුමාත්, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා  ඇතුළු, ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන නිෙයෝජිත ආයතනයත්, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සහ 
ෙමොබිෙටල් කියන ඒ ආයතනවල සියලු නිලධාරින් එකතු ෙවලා 
අෙප් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ නිසා, ෙම් 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සුවිෙශේෂී වූ 
විශ්වාසයක් තබා තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා, අෙප් අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 10කට වඩා විශාල 
මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

රෙට් ෙපොදු ජනතාවට, අනාගත පරම්පරාවට සුරක්ෂිත වූ ෙහට 
දවසක්, අනාගතයක් ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන් පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ වගකීම අපට පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් ෙහට දවෙසේ අනාගතය සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
වාෙග්ම ඩිජිටල් තාක්ෂණය ලබාදීලා රෙට් දියුණුව වාෙග්ම 
පුද්ගලයන්ෙග් දියුණුවත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු   ෙවනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ICTA එක, ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් සමාගම සහ ශී ලංකා ෙමොබිෙටල් සමාගම සුවිෙශේෂී වූ 
කාර්ය භාරයක් කියාත්මක කරනවා. අප අමාත්යාංශෙයන් ලබා 
ෙදන වරපසාද පිළිබඳව, සහන පිළිබඳව සහ ඉදිරියට කරනු ලබන 
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමා පැහැදිලි කළා.  

ශී ලංකා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සංනිෙව්දන නිෙයෝජිත ආයතනය 
හරහා ෙම් වන විට අපට ෙයෝජනා 64ක් ලැබිලා, අනුමත ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනා 64 පිළිබඳව ෙම් සභාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කාලය පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී 
අපි ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාව දැනුවත් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප 
ෙදෙනකුෙගන්ම අදහස් සහ ෙයෝජනා පළ වුණා, අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක ෙකෙරන පාසල් පරිගණක 
මධ්යස්ථාන පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම අපි දිස්තික් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සම්පත් මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කරලා තාක්ෂණය ගමට අරන් 
යන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගම 
සහ ශී ලංකා ෙමොබිෙටල් සමාගම් හරහා අපි ලබන වර්ෂෙය්දී 
ජාතික අවකාශිත දත්ත යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම 
පිළිබඳ මධ්යස්ථානයක් ෙහෝමාගම ඉදි කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උසස් ෙපළ ගණිත අංශෙයන් හදාරන ෙබොෙහෝ 
ළමුන්ට විශ්වවිද්යාලයට යන්නට ෙනොහැකි ෙවනවා; ඒ අය 
අපහසුතාවට පත් ෙවනවා. ඒ අය පමුඛ කරෙගන ලබන වර්ෂෙය්දී  
Sri Lanka Technological Campus එක - SLT Campus -  
පාදුක්ෙක් ස්ථාපනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව 
අෙප් ඉෙගන ගත්ත දරුවන්ට ඒ සඳහා පහසුකම් ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා. ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් 
තිෙබනවා.  

 රජය හැටියට ශී ලංකා ෙමොබිෙටල් සමාගම හරහා සුවිෙශේෂී වූ 
වරපසාද, සැලකිලි, සහන ෙගොඩක් ෙපොදු ජනතාවට ලබා ෙදනවා. 
ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබන වර්ෂෙය් සිට උපහාර 
සම්න්ධතාව නැවත ලබාදීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
සඳහා නව දත්ත ෙයොදාෙගන, නව තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීමටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රජෙය් ෙසේවයක්ට ලබා දීලා තිෙබන ඒ 
සහනය තව දුරටත් පුළුල් කිරීම තමයි අෙප් අරමුණ. ෙම් වාෙග් 
කාරණා රාශියක් අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සියල්ල ගැනම සඳහන් කිරීම 
අපහසුයි.  ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුම ගමට තාක්ෂණය 
ෙගන යාම පිළිබඳව කථා කළා. පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
හරහා ගාම නිලධාරි මඟින් ගමට තාක්ෂණය ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන කථා කළා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි ලබන වසෙර් මුලම විශ්වවිද්යාලෙය් පළමු 
වසෙර් ඉෙගන ගන්නා ළමයින් 25,000කට tablet PC එකක් 
ෙදනවා, පරිගණකයක් ෙදනවා. ඒ අනුව ඒ අයට විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනෙය් පළමුෙවනි පියවෙර් ඉඳලාම තාක්ෂණයත් සමඟ 
යන්නට පුළුවන් ෙවනවා. පරිගණක 25,000ක් විශ්වවිද්යාල 
සිසුන්ට ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 
14,000ක් පමණ තිෙබනවා. ෙම් ගාම නිලධාරින් 14,000 සඳහාත් 
ඉදිරිෙය්දී tablet PC එකක් ලබාදීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපි ඒ අයට අවශ්ය ෙතොරතුරු සහ මෘදුකාංගත් ලබා 
ෙදනවා. ඒ අනුව ගාම නිලධාරිවරයාට  තමන්ෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම තුළ සියලු ෙතොරතුරු සහ දත්ත ලබාෙගන ඔහුෙග් රාජකාරි 
පහසුව සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අවස්ථාව සැලෙසනවා. ගාම 
නිලධාරිවරයාට අදාළ වසම තුළ සිටින ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් 
සඳහා කඩිනමින් කියාත්මක වීමට හැකි වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඒ 
හරහා කියාත්මක කරනවා. 

අෙප් අමාත්යාංශය තුළින්  ඉදිරිෙය්දී කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ෙම් 
කටයුතු පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමා, ෙල්කම්තුමා, සභාපතිවරුන් 
ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් සමඟ කථා කරලා තිෙබනවා. මම මීට 
වඩා දීර්ඝව කථා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා සමඟ ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව 
කථා කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබන නිසා මට තව එක විනාඩියක් ෙදන්න. අෙප් 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා "හච්" සමාගම ගැන කිව්වා. ඒ 
ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්ෙව් ෙම් වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 95කට අපි ෙම් 
ආයතනය ගන්නට තීරණය කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ෙක් 
නියම වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 50යි කියලා. ඒ 
නිසා මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ කාරණය ෙමයයි. ෙම් 
පිළිබඳව කිසිදු තීන්දුවක් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් 
සභාපතිවරයා ඇතුළු ඒ නිලධාරින්වත්, අෙප් ගරු අමාත්යතුමාවත් 
අරෙගන නැහැ. නමුත් ෙම් "හච්" සමාගම අපට වැදගත්, ඒක අෙප් 
අමාත්යාංශයට අවශ්යයි. අපි ඒක ගන්ෙන් කමෙව්දයක් හරහායි. 
අෙප් Economic Committee එක තිෙබනවා. අපි ඒ කාරණය 
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Economic Committee එකට  දානවා, ඉන් පසුව කැබිනට් එකට 
දානවා. කැබිනට් එකට දාලා ඒ සම්බන්ධෙයන් නීත්යනුකූල 
මට්ටමි න් කියා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව අපි තවම කථා කරලාත් 
නැහැ, තවම තීන්දු කරලාත් නැහැ. 

ෙම් spectrum එක අපට ඉතාමත් වැදගත්. තාරක බාලසූරිය 
මන්තීතුමා වැරදි චිතයක් ෙම් සභා ගැෙබ් ඉදිරිපත් කළා. "ෙහොරු, 
ෙහොරු" කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා පත් කරෙගන ඉන්න නිසා 
ඔක්ෙකෝම නිහඬ ෙවලා ඉන්නවා කියලා කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා එහි සභාපතිවරයා 
හැටියට ඉන්නවා. අපි ඉතාම සුහදශීලීව, ෙබොෙහොම සමබරව 
ජනතාව එක්ක වාෙග්ම ඒ ආයතනෙය් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා 
කර අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ආයතනය ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙදයක් 
පිළිබඳව තවම සාකච්ඡා කර නැහැයි කියන එක පැහැදිලිවම ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, ඒ 
වාෙග්ම සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම ෙදනාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුද කරමින්, ගරු අමාත්යතුමාටත්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. அ த் , ெகளரவ வ ேவல் சுேரஷ் அவர்கள்! 

 
[பி.ப. 4.16] 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயிேல நைடெப கின்ற, மைலயக மக்க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்க ைடய கு நிைல விவாதத்திேல, 
மைலயக மக்க ைடய பிரதிநிதி என்ற வைகயில், கலந்  
ெகாண்  உைரயாற் வைதயிட்  நான் ெப மகிழ்ச்சி 
யைடகின்ேறன். அத்ேதா  மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற உ ப்பினரான நீங்கள் இச்சைபக்குத் 
தைலைமதாங்குவைதயிட் ம் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

இ ப  தசாப்த காலமாக - கிட்டத்தட்ட இ  
வ டங்க க்கு ேமலாக - மைலயக மண்ைணக் ெகாத்திப் 
பதப்ப த்தி, ேதயிைல, ெதன்ைன, இறப்பர் ேபான்றவற்ைறப் 
பயிாிட் , இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற ெப ந் ேதாட்ட மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைன பற்றிப் ேபசும்ேபா  மிக ம் 
ேவதைனயாக இ க்கின்ற . இப்பாரா மன்றத்திேல இந்த 
வர  ெசல த்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நாளி ந்  நான் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய சம்பள உயர்  ெதாடர்பில் 
ேகாாிக்ைக வி த்  வ கின்ேறன். இ தியாக, நான் 
என் ைடய உயிைர ம் ச்சமாக மதித் , ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்காக இந்தச் சைபயிேல தீக்குளிப்ேபன் என ம் 
குறிப்பிட் ந்ேதன். அந்தத் தீர்மானத்தில் எந்தவித மாற்ற ம் 
இல்ைல என்பைத நான் மீண் ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

மைலயகத்ைதப் பா காப்பதற்காக அன்  ல்ேலாியா 
ேகாவிந்தன், நாவலப்பிட்  - கந்தேலாயா ஆராயி, பத்தைன 
சிவ  இலட்சுமணன், கீனகைல ராைமயா ேபான்றவர்கள் 
உயிர்த் தியாகம் ெசய்ததனால்தான் இன்  மைலயகத்தில் 
ேதயிைலப் பயிர்ச்ெசய்ைக ெதாடர்ந்  நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இவர்க ைடய உயிர்த் தியாகம் 
இல்லாவிட்டால், பல வ டங்க க்கு ன்ேப மைலயகத் 
ேதாட்டங்கைளக் கூ களாகப் பிாித்தி ப்பார்கள். இன்  
அராஜக வழி ைறயில் ெப ந்ேதாட்டங்கைள நடாத்திக் 
ெகாண் க்கின்ற ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் ஒன்ைறப் 

ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய 
ெபா ைமக்கும் ஓர் அள  இ க்கின்ற . அந்த அளைவ 
மீ ம்பட்சத்தில் ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் ேபாரா வதற்கும் 
தயாராக இ க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ப் 
பற்றாளர்கள் என்ற வைகயில் இந்த ஜனநாயக நாட்  
அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக இ ப்பதா ம் அேதேபான்  
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்மீ  
அவர்க க்கு இ க்கின்ற அைசயாத நம்பிக்ைக 
காரணமாக ம் அவர்கள் இ வைர ேபாராட்டத்தில் 
குதிக்காமல் ெபா த் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த 
மைலயக மக்கள் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்காகப் 
பா ப கின்றவர்கள்.  

அேதேநரம், அவர்களின் சம்பளப்ப பிரச்சிைனத் தீர்  
ெதாடர்பில் தீக்குளிப்ப  என்ற என் ைடய வில் 
இன்ன ம் மாற்றம் ஏற்படவில்ைல. இன்  மைலயகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ேதைவகைளப் பற்றி இந்தச் 
சைபயிேல ேபசும்ேபா  அதைனச் சிலர் நைகச்சுைவயாக 
நிைனக்கின்றார்கள். ஆனால், அ  நைகச்சுைவயல்ல. 
வ ேவல் சுேரஷ் இந்தச் சைபயில் தீக்குளித்தால் 
மைலயகத்ைத உ வாக்குவதற்கு இன் ம் ஆயிரம் வ ேவல் 
சுேரஷ்கள் ஆயத்தமாவார்கள். இந்தத் தீக்குளிப் ச் ெசய்தி 
ேகட்ட டன் மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான 
என  உடன் பிறப் க்கள் ெதாைலேபசி ல ம் கு ந்தகவல் 

ல ம் என்ேனா  ெதாடர் ெகாண்டார்கள். அவர்கள் 
ேகட்டார்கள், "நீங்கள் தனியாக உயிர்த் தியாகம் 
ெசய்யாதீர்கள்; நாங்க ம் உங்க டன் வந்  இைணந்த 
ெகாள்கின்ேறாம்" என் . தனியாக இங்கு தீக்குளிப்பதற்கு 
நான் ேகாைழயல்ல. இந்த மைலயக மக்க க்குத் ேராகம் 
ெசய்த அைனவைர ம் இ த் க் கட் ப்பி த் க்ெகாண்  
அவர்களின் உயிைர ம் மாய்த் த்தான் என் ைடய உயிைர 
மாய்த் க்ெகாள்ேவன்.  

இந்தச் சைபயிேல பாரா மன்றத்தின் வரப்பிரசாதங்கைள 
அ பவித் க் ெகாண்  ங்கிக்ெகாண் ந்தவர்கைள 
இன்  நாங்கள் தட் ெய ப்பியி க்கின்ேறாம். தட்  
ெய ப்பப்பட்டவர்கள் இன்ைறக்கு  இந்தப் பாரா மன் 
றத்திேல மைலயக மக்க க்காகக் குரல் ெகா ப்பைதயிட் ச் 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறன். அேதேநரம், இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின ம் மக்கள் வி தைல ன்னணியின ம் 
மைலயக மக்கள் சார்பாகப் ேபசுகின்றார்கள்.  

இங்ேக கூட்  ஒப்பந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதயின்ேபா  
ேமைசக்கு ேமலாக என்ன நடக்கின்ற , ேமைசக்குக் கீழாக 
என்ன நடக்கின்ற  என்பதல்ல பிரச்சிைன.  இன் ம் 7 
நாட்கள் இ க்கின்றன. இந்த 7 நாட்க க்குள் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய  சம்பள உயர்விேல எந்தவித மாற்ற ம் ஏற்படா 
விட்டால் பாாியெதா  எ ச்சி மைலயகத்திேல ஏற்ப  
ெமன்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல நான் ெதாிவித் க் 
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ெகாள்கின்ேறன். என் ைடய விேல எந்தவிதமான 
மாற்ற ம் கிைடயா . என் ைடய மைலயக உடன்பிறப் க் 
க க்கு அநீதி ஏற்ப ம்ேபா  பார்த் க்ெகாண் க்க 

யா . அவர்க க்கு இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. இன்ைறய பிரச்சிைன அவர்க ைடய சம்பள 
உயர் ப் பிரச்சிைன! அவர்க ைடய சம்பள உயர்  
விடயத்திேல மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள்  ைமயாக தன்ைன அர்ப்பணித் ச் ெசயற்ப  
வைதயிட்  அவ க்கு நாம் நன்றிகூறக் கடைமப் 
பட் க்கிேறாம். மைலயகத்ைதச் சார்ந்த அைமச்சர்களான 
ெகளரவ திகாம்பரம், ெகளரவ மேனா கேணசன், ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் ஆகிேயா ட்பட நாங்கள் எ  ேபர் 
ஒன்றாக இைணந்  இந்த மைலயக மக்க க்காகத் ெதாடா்ந்  
குரல் ெகா த் க்ெகாண் க்கிேறாம். எங்க ைடய மைலயக 
மக்கள் சார்பாக இந்தச் சைபயிேல நாம் ெகா க்கின்ற 
அ த்தத்ைதச் சாியான ைறயிேல ாிந் ெகாள்ளாவிட்டால் 
பல ன்பகரமான நிகழ் க க்கு இந்த நா  கங்ெகா க்க 
ேவண் ய சூழ்நிைல ஏற்ப ெமன்  நான் எச்சாிக்ைக வி க்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

நாைளய தினம் வர  ெசல த் திட்ட கு நிைல 
விவாதத்தின் இ தித் தினமாகும். இந்த நாட் ேல பல 

ைறயின க்கும் சம்பள உயர்  வழங்கப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயில், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
பற்றி ம் நாைள மாைலக்கு ன்பதாக எமக்குத் ெதாிய 
ேவண் ெமன்பைத நான் வ த் கின்ேறன்.   

මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් රජය 2016 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ෙමම අය වැෙය්දී- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க ைடய ேநரம் வைடந் விட்ட . Hon. 

Member, please wind up now. 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. වතුකරය ගැන කථා කරන්න විනාඩි පහක් මදි. මට තවත් 
විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඔබතුමාත් 
වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජිතෙයක්.  

2016 අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට මට අහන්න ෙවන්ෙන්, 
"ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙග් පඩි වැඩි වීම හරි නම්, ආණ්ඩුෙව් 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි වීම හරි නම්, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි 
වැඩි වීම ෙකෝ?" කියලායි. ඒකත් තීන්දු කරන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් 
ජනතාව 2,74,411 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 2,74,411 ෙදනාෙග් 
පවුල් එක්ක -ඒ ජනතාව එක්ක- ෙසල්ලම් කරන්න හදනවාද? ඒ 
අයෙග් පඩිය ෙමොකක්ද කියලා ෙහට හවස් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා 
අපි දැනගන්න කැමැතියි. අපි ඒ ගැන දැනගන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම්, ෙම් සභාෙවන් බැහැලා මම ගිනි තියාගන්නවා. ඒකට 
සම්බන්ධ වූ කට්ටියත් බදාෙගන තමයි මම ගිනි තියාගන්ෙන් 
කියන පණිවුඩයත් මම කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

நன்றி. வணக்கம்.  

[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කල්යාණ මිත, අෙප් 

දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මැතිතුමාෙග් දැඩි වාග් පහාරෙයන් පසු කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
සතුටු ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 
       Whereupon THE HON. VELU KUMAR  left the Chair, and  THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඈ? 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ, මටත් ඇහුණා. ඒකයි "ඈ?" කිව්ෙව්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට කිව්ෙව් නැහැ.  

2875 2876 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා] 
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔබතුමා වැඩිය ෙබලිඅත්ෙත් යන්න එපා. [බාධා කිරීම්] මෙග් 

වාරය ෙන්. පනින්ෙන් ෙමොකද?  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට ෙමොකවත් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මෙග් වාරෙය්දී මූලාසනෙයන් අවසර ගන්න ෙකොට, පනින්ෙන් 

ෙමොකද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දඟලන්න එපා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හරි, හරි.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
'ෙබලිඅත්ත' කිව්වාම ඔබතුමාට යකා නඟිනවා ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට යකා නඟින්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඇයි නැත්ෙත්? 'ෙබලිඅත්ත' කිව්වාම ඔබතුමාට යකා නඟිනවා 

ෙන්. අපි ෙමොනවා කරන්නද, ඒ කාලෙය් ෙවච්ච ඒවාට? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය, අෙප් දිස්තික්කෙය් ගරු හරින් පනාන්දු මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය ඇතුළු අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
විවාදය ෙවලාෙව් මා අද උෙද් වරුෙව් සූදානම් ෙවලා ආෙව්, ගරු 
නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාට අර වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා 
වාෙග්ම ටිකක් තදින් කථා කරලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ 
කතන්දරය කියන්නයි. නමුත් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් වන ෙකොට ඉතාම දැඩි සටනක් කරලා එතුමා කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට අෙන්ක 
වාරයක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන් රාශියක් ෙම් සහනාධාරය ලැෙබන කල් 
බලාෙගනයි සිටිෙය්. පසු ගිය දින ගණනාවක් මුළුල්ෙල් කුඩා ෙත් 
වතු හිමියනුත් විවිධ උද්ෙඝෝෂණවලට ගන්න, ෙද්ශපාලන වාසි 
ගන්න ෙනොෙයක් අය උත්සාහ කළා. නමුත් සමහර අයට බැරි 
වුණා ඒ අය කිසිෙකෙනකු පාරට ගන්න. ඒ අය, උද්ෙඝෝෂණයකින් 
ෙතොරව, සාකච්ඡාෙවන් ෙම් ඉල්ලීම දිනාගැනීම සඳහා කටයුතු 
කරපු අයයි. ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
අෙන්ක වාරයක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
සාකච්ඡාෙවන් පශ්නය විසඳාගන්න දැරූ උත්සාහය සාර්ථක 
කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්වලින් මිනිසුන් ෙගනැල්ලා 
ෙම් ෙවලාෙව්ත් විවිධ ෙද්වල් ඉල්ලා ෙකොටුව දුම්රිය ෙපොළ 
ඉස්සරහාපිට ෙතමි-ෙතමී උද්ෙඝෝෂණ කරවනවා. එෙහම ෙතමි-
ෙතමී උද්ෙඝෝෂණ කරවන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුවකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් කථා කරලා ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙද්වල්. කථා කරලා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ගත්තා.  

අය වැය ෙදවන වර කියවීෙමන් පසුව, පසු ගිය සති 
ගණනාවක් මුළුල්ෙල් උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන් නැතිව, කථා කර 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනස් කර ගැනීමට හැකියාව අපට ලැබුණා. අද 
හතරහමාරට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු මැති ඇමතිවරුන්ට 
ගරු අගමැතිතුමා එක්ක, ගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක -එතුමා දැන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ඉන්නවා.- සාකච්ඡාවක් ලබා දී 
තිෙබනවා, තවදුරටත් ෙමොනවා හරි පශ්න තිෙබනවා නම්, ඒවා 
ගැන කථා කරන්න. ෙමය, කථා කරලා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් තිෙබන යුගයක්. එවැනි යුගයක සමහර 
අයට ඉතින් "සාකච්ඡාව" කියන එක "සම්මුතිය" කියන එක 
ගැරඬියාට භූමි ෙතල් වාෙග්යි. ෙමොකද, ඒ අයට පුරුදු, ගිනි තියලා; 
ෙවඩි තියලා; මරලා; හපලා; ජාතිවාදය අවුස්සලා; ෙකොටලා. ඒක 
තමයි පුරුද්ද. ජන්මයට වඩා පුරුද්ද ෙලොකු අයත් ඉන්නවා. දැන් 
ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන්, "වතුකරෙය් ජනතාවට පව්" කියලා.  
හැබැයි, ඒ අය ෆැක්ටරි ගණන් ගිනි තියලා.  

ෙම් අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළ සාකච්ඡා කර අද ෙම් 
අය වැෙයන් අප යම් යම් ෙද්වල් දිනාගත්තා වාෙග් -කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙවනුෙවන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිනාගත්තා වාෙග්ම, 
රුපියල් 10,000 දීමනාෙවන් රුපියල් 2,000ක් මූලික පඩියට 
එකතු කරගත්තා වාෙග්ම- අය වැෙයන් පසුවත් අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් හදනවා කියන කාරණය, ජාතික පශ්නයට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙගන එනවා කියන කාරණය, අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන එනවා කියන කාරණය යනාදියත් ෙම් 
සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුෙවන් ඉටු කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි 
හිතනවා. එෙහම පුළුවන් තත්ත්වයක් දැන් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා කියා අපි මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්වා තිෙබනවා.       

ෙහට හැන්දෑව වන විට අපි මුළු ෙලෝකයටම කෑ ගහලා 
කියනවා, ශී ලංකාව එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ගන්නා වූ, ජාතීන් 
අතර ෙභ්ද ඇති කර ගන්නා වූ, ආගම් අතර ෙභ්ද ඇති කර ගන්නා 
වූ, පක්ෂ හැටියට ෙභ්ද ඇති කර ගන්නා වූ ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිෙයන් මිදිලා, සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන්, කථාබස් 
කිරීෙමන් ඉස්සරහාට යන රටක් බවට දැන් පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන බව. ෙහට හැන්දෑෙව් 6.30 -7.00 වන  විට අපි ෙලෝකයටම 
හඬ ගහලා ඒක කියනවා. ඒකට ෙපරහුරුවක් ෙම් හැදුෙව්. ෙම් 
ෙපරහුරුවට අකැමැති අය ඉන්නවා. ෙම් ෙපරහුරුවට පුරුදු නැති 
උදවිය ඉන්නවා. ඒ උදවියත් ෙම්කට පුරුදු ෙවන්න ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාව පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් 
පතිඵලය අනුව කිව්ෙව්, "සම්මුතිවාදි ෙද්ශපාලනයට යන්න" 
කියලායි.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බලන්න. විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඩිජිටල් තාක්ෂණෙයන් ඡන්දය 
ෙදන්න “Yes”, “No”, “Abstain”, “Total” කියන විද ත් 
පද්ධතිය සවි කර ෙගන දැන් අවුරුදු ගණනක්. වි.ජ.මු. 
ෙලොකුබණ්ඩාර කථානායකතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ෙමය සවි 
කෙළේ. ෙම් විද ත් පද්ධතිය test කරන දවෙසේම අර ළි ෙඳේ ඉන්න 
ෙගම්ෙබෝ වාෙග්, හැම එකටම බැහැ කියන මන්තීතුමන්ලා ඒක 
test කරන්න ෙනොදී ඒ තිෙබන ෙබොත්තම් ඔක්ෙකෝම එබුවා. 
ඔබන්න කිව්වාම, තිෙබන ෙබොත්තම් ඔක්ෙකෝම එබුවා. එදා ඒක 
test කළාමයි ආෙය් test කෙළේවත් නැහැ. හැබැයි, ෙම් විද ත් 
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පද්ධතිය සවි කරෙගන ඉන්ෙන් ඇයි? එෙහම නම් ගලවා දමන්න. 
හැබැයි, දැන් අපට අලුත් තාෙලට හිතන, අලුත් යුගයකට පා 
තබන්න ඕනෑය කියලා කල්පනා කරන, ළි ෙඳන් එළියට 
ෙලෝකයක් තිෙබනවා කියලා දන්න, ළිඳ ඇතුෙළේ මහ ෙගම්බා 
වීමට වඩා  ෙලෝකයත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු බහුතරයක් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා අෙප් ගරු තාරානාත් 
බස්නායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට, ගරු කථානායකතුමාටත් 
කියලා, ගරු ඇමතිතුමාටත් කියලා, අර එෙක් පන්තිෙය් ළමයින්ට 
tablet PCs ෙබදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ෙම් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා අපි 
ඡන්දය ෙදන ෙකොට ෙම් විද ත් පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා ඩිජිටල් 
කමයට ඡන්දය ෙදමු කියලා.  ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් දැන් 
එෙහම තමයි කරන්ෙන්.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්තත්, අෙප් පළාත් සභා ගත්තත්, අෙප් 
පාෙද්ශීය සභා ගත්තත්, අෙප් ගම් මට්ටම ගත්තත්, අෙප් වතු 
මට්ටම ගත්තත් අපිට පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිබුෙණ්, අෙප් රට 
හුරු පුරුදු ෙවලා හිටිෙය්ම පචණ්ඩත්වයට. හුරු පුරුදු ෙවලා 
ඉන්ෙන්ම එකිෙනකා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා ෙවනුවට, 
එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ගන්න; ගහ මරා ගන්න. අද ඒ ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියට නැවතීෙම් තිත තියන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් අපිත් ෙකොටස්කාරෙයෝ ෙවලායි හිටිෙය්. 
ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත් අපිත් යම් යම් පරිවාරවලින් ඒකට වග 
කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒෙකන් දැන් ඈත් ෙවලා. අපිට 
සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් විසඳා ගන්නට ඕනෑ.  

අද  ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් එක එක කට්ටිවාදි පටු 
ෙද්ශපාලන මත තිෙබන අයට යට ෙවන්ෙන් නැතුව, පාරට 
බහින්ෙන් නැතුව තමන්ෙග් ජනතා නිෙයෝජිතයන් හරහා -විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා- ඉතාම ඕනෑකමින්, 
සාමකාමීව තමන් ඉල්ලා හිටපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිනා 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම තමයි, duty free vehicle permit එක. රජෙය් 
ෙසේවකයන් වැඩි කරපු රුපියල් 10,000න් අඩු ගණෙන් රුපියල් 
2,000වත් මූලික වැටුපට එකතු කර ගත්තා. වාහනවල දුම් 
පරීක්ෂණ බද්ෙදන් යම් පමාණයක් අඩු කර ගත්තා. ෙම්වා 
ෙපළපාළි ගිහින්, ජනතාව අව්ෙව් පුච්චලා, අද නම් ජනතාව 
වැස්ෙසේ ෙතමලා කරන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. සාකච්ඡා කරලා 
පශ්න විසඳා ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් දැන් ෙම් ආණ්ඩුව තුළ 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා සාකච්ඡා කරලා විසඳන්න 
පුළුවන් කියලා අපිටත් වඩා ෙහොඳින් සමහර උදවිය දන්නවා. ඒ  
ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් අය ෙපළපාළි ගිහිල්ලා ෙග්ට්ටු ළඟ ඉන්න 
ෙකොට, එක එක මන්දිර ඇතුෙළේ ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉඳෙගන ඉන්නවා. 
එෙහමත් ෙද්වල් ලංකාෙව් ෙවනවා. ඒ ආකාරෙය් "දවල් මිෙගල් රෑ 
දනිෙයල්" රඟපෑම ජනතාව දැන් ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි 
අද ඒ අය කියන ෙද්වල්වලට ඇහුම් කන් ෙදන්න ජනතාව එක් රැස් 
ෙවන්න සූදානම් නැති බව මැතිවරණවලින් ෙපන්වන්ෙන්. 

ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය තුළ අපට එකඟ ෙවන්නට බැරි 
කාරණාවලට එකඟ ෙවමින්, එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙපොදු 
කාරණාවලට සාකච්ඡාෙවන් ගමන් කරන්නට හැකියාව 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් අද අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා. 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට අපි කාරක සභා අවස්ථාව 
නිවැරැදිව පාවිච්චි කර ගත්තාය කියා මම ෙම් අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. මීට කලිනුත් අපි කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී වාද විවාද කර ගත්තා. එක එක ෙද්වල් කියා ගත්තා. 
නමුත් අය වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම් ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීෙමන් 
පසුව තමයි තුන්වැනි වර කියවීෙම් ඡන්ද විමසීම පවත්වා එය 
සම්මත කර ගන්ෙන්. ඒ කමෙව්දය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. එය 

ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. වාද විවාද වනවා විතරයි. ෙමවර   ෙටොන් 
පිටින් මඩ ගැහුවත්, ඒ අතරතුර යම් යම් සාකච්ඡාවන් හරහා අය 
වැය ෙවනස් කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට ලැබුණා. අය වැය 
ෙවනස් කර ගත්ෙත් නැත්නම් කියන්ෙන් ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් 
අය වැය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ කියායි. ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ 
අය වැය එකයිද, ෙදකයි, තුනයිද කියලා අහනවා. අය වැය 
ෙයෝජනා ෙවනස් කළත් ෙහොඳ නැති, ෙවනස් ෙනොකළත් ෙහොඳ 
නැති උදවියත් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාව තුළ ඇත්තටම විය යුතු ෙද් වුණා කියලා අපි පැහැදිලිවම 
ෙපන්නුවා. ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට අදාළව අය වැෙයන් මතුෙවලා 
තිබුණු ගැටලු සාකච්ඡා කරලා, ඒවාට විසඳුම් සහ විකල්ප විසඳුම් 
පවා ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ෙමවර අය කාරක සභා අවසථ්ාව 
තුළින් ලැබුණා. ෙමවර අය වැය සම්මත කරෙගන අපි 2016 
අවුරුද්ෙද් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි, අලුත් 
ව්යවස්ථාවකට මුල පුරන ෙයෝජනාවක් 2016 ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනිදා, 9වැනිදා ෙම් සභා ගර්භ ෙය්දී සම්මත කරනවා. අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් කරා යනෙකොට අලුත් මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳවත් 
අපි පමුඛතාව දීලා කථා කරන්න ෙවනවා. අලුත් මැතිවරණ කමය 
ගැන කථා කරනෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ශක්තිමත් විධායක 
ජනාධිපති කමය සහ තිබුණු මැතිවරණ කමය කියන කාරණා 
ෙවනස් වන නිසා, ශක්තිමත් ෙනොවන විධායක ජනාධිපති කමයත් 
එක්ක ෙකොයි ආකාරෙය් මැතිවරණ කමයක්ද අපි කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයත් අපි  කථා කරන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා 2016 අවුරුද්ෙද් අලුතින් හිතලා අලුත් විධියට ෙම් රට ගමන් 
කරවන්න පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් සිංහල භාෂාව සහ ෙදමළ භාෂාව කථා කරන සියලු 
ෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන්, කථා කරන භාෂාව මත, තමන් 
අදහන ආගම මත ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර පශ්න ඇති ෙනොවන, ඒ 
නිසාම පභාකරන් වාෙග් තස්තවාදී සංවිධානයක් ඇති ෙනොවන 
ආකාරයට ඒ පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයා ගැනීෙම් කමෙව්දයකුත් 
එක්ක තමයි අලුත් ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කිරීෙම් කාරණයට අපට 
මැදිහත් ෙවන්න සිදු ෙවන්ෙන් කියා. අපටත් හුරු පුරුදු නැති, 
විෙශේෂෙයන්ම මම වාෙග් අයට හුරු පුරුදු නැති, - එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් එක්ක ඩිලාන් ෙපෙර්රා එකට වැඩ කරනවා කියන්ෙන් 
මට හුරුම නැති එකක්. ඒක හුරු ෙවන්ෙන්ම නැති එකක්.            
- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් - මෙග් පක්ෂෙය්- ආදරණීය නායක 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ගරු අගමැතිතුමා අෙප් පක්ෂය හා එක්ව අත්සන් 
කරපු අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් පතිඵලයක් හැටියට සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුණා. ඒ ආණ් ඩුව තුළ ෙම් පක්ෂ ෙදක 
එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ගන්ෙන් නැතිව වැඩ කිරීම හරහා, ඇන 
ෙකොටා ගැනීමට එහායින් යන්නා වූ විසඳුම් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපට ෙමවර අය වැය තුළින් 
ෙපනිලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාව තුළ සාකච්ඡාෙවන් පශ්න විසඳා ගැනීෙම් කමෙව්දෙයන් 
ලැබූ යහපත් පතිඵල, අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩ නැඟීෙම්දී, අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙගොඩ නැඟීෙම්දී, අධ්යාපනය පිළිබඳව ජාතික 
පතිපත්තියක් හදනෙකොට වා ෙග්ම කෘෂිකර්මය පිළිබඳව ජාතික 
පතිපත්තියක් හදන ෙකොට මීටත් වඩා යහපත් ආකාරයට 
ෙයොදාෙගන කටයුතු කරමු.  

ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් සභාපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එහා 
පැත්ෙත් තිෙබන නිලධාරින්ෙග් කාමරෙය් ඉන්නවා. එතුමා 
සුදුසුකම් තිෙබන ඉතාම ෙහොඳ මනුෂ්යෙයක්. හැබැයි, එතුමා 
ඉපදුෙණ් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයාෙග් පවුෙල්. විපක්ෂෙය් 
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මන්තීවරෙයකු වන ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා ඇහුවා, 
"අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙග් සෙහෝදරයා ෙම් ආයතනෙය් සභාපති 
හැටියට කටයුතු කරන නිසාද, ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්" කියලා. "හච්" සමාගෙම් ෙහොරකම ෙහොයන්න 
ෙදවියෙන් "හච්" සමාගෙම් ගනුෙදනුවක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකක් 
ෙහෝ ෙහොරකමක් ඇති ෙවන්න ගනුෙදනුවක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවාය කියලා ඒක ෙහොරකමක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් සභාපති වීම 
නිසා පශ්නයක්, සැකයක් මතු කරලා, ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සෙහෝදරයා පාවිච්චි කරෙගන ජනාධිපතිතුමාට side එෙකන් මඩ 
පහරක් ගහන්න උත්සාහ කරනවා.  

එතුමා සුදුසුකම් තිෙබන ෙහොඳට ඉෙගන ගත් ෙකෙනක්. එතුමා 
ඒ ආයතනෙය් ඉන්නවා. ඒ ආයතනෙය් Mobitel-Hutch deal එක 
පිළිබඳව කිසිම ආකාර ෙය් ගනුෙදනුවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
සාකච්ඡා කරන්න අවශ්යමෙන්. ඒ  system එක අපට ඕනෑ ෙන්. ඒ 
සාකච්ඡා වුණු පමණින් එෙහම ගනුෙදනුවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
එෙහම සාකච්ඡාවක් ෙවනවා නම්, ගනුෙදනුවක් ෙවනවා නම් ඒ 
සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ ඒවා Cabinet Subcommittee එකට 
ගිහිල්ලා, ඒෙකන් Cabinet එකට එන්න ඕනෑ. එෙහම ෙන් 
එන්ෙන්.  හැබැයි, ෙපොඩි රසාස්වාදයක් ලබනවා, මම 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මල්ලී ගැන කිව්ව නිසා මෙග් නම අද හැන්දෑවට 
රූපවාහිනිෙය් යයි,  ෙහට මාධ්යෙය්ත් යයි කියලා. ඒක ෙන්. මම 
හිතන විධියට ඒ මන්තීතුමා ටිකක් තමාෙග් පියා එෙහම නැත්නම් 
තමාෙග් සීයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කාලෙය් විවාදවලදි කළ 
කථා දිහා බැලුවා නම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති ෙකෙනක් පිළිබඳව 
ඇඟිල්ල දික් කරන ෙකොට කථා කරන ආකාරය සහ  කථා 
ෙනොකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව එතුමාට සීයාෙගන් සහ  පියාෙගන් 
ෙගොඩක් ෙද්වල් ඉෙගන ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒ නිසා එකිෙනකාට 
මඩ ගහ ගැනීම, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් එයාෙග් 
ඥාතිෙයක් හරි අල්ලා ෙගන මඩ ගැහීම, ෙම් මඩ ගහ ගැනීෙම් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට කථා කරන මාත් ඇතුළුව අපි කවුරු 
කවුරුත් අඩු වැඩි වශෙයන් හුරු ෙවලා හිටියා. හැබැයි, දැන් 
ෙකෙමන් ෙකෙමන් ඒ සංස්කෘතිෙයන් මිදිලා අලුත් පාරක යන්න 
අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. මම ඊෙය්ත් ෙම් කාරණය 
කිව්වා. ගිය සුමාෙන්ත් කිව්වා. ඒ අලුත් පාෙර් යන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික පශ්නය විසඳීම කියන කාරණෙය්දී, අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන එනවා කියන කාරණෙය්දී සමහර විට 
ෙම්ක අන්තිම බස් එක ෙවන්නත් පුළුවන්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා ෙම් 
විධිෙය් ගමනක් යන්න පටන් ගත් ෙම් ෙවලාෙව් ඒ අන්තිම බස් 
එෙකන් පෙයෝජන ගත යුතුයි.  නැවත වරක් ෙම් පක්ෂ ෙදක එකට 
එකතු ෙවනවාය කියන කාරණය  පිළිබඳව සමහර අය දැනටමත් 
පශ්න මතු කරනවා. ඒ නිසා, එළියට ෙපෙනන්න තිෙබන සහ 
එළියට ෙපෙනන්ෙන් නැති විවිධ බලෙව්ග ෙම් සමගිය, සම්මුතිය 
කඩන්න පක්ෂ ඇතුෙළේත්, පක්ෂෙයන් පිටත් කියාත්මක වන 
තත්ත්වයන් තුළ, ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න සමහර උදවිය ඉතාම 
දැඩි ෙලස ෙවෙහස වන බව ෙපෙනන තත්ත්වයක් තුළ, ෙම් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව යටෙත් 2016 අවුරුද්ද නිසි ෙලස පාවිච්චි 
කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථා විවාදය තුළ වැඩිෙයන්ම මූලාසනෙය් හිටිෙය් ඔබතුමායි. 
අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙම් අය වැය විවාදය තුළ කාරක සභා 
අවස්ථාවකින් ගත හැකිව තිබූ යහපත් පතිඵල අපි ෙනලා ෙගන 
තිෙබනවා. අන්න ඒ සාකච්ඡාෙවන් සම්මුතිෙයන් පතිඵල ෙනලා 
ගත්තා වාෙග් අය වැය තුළින් අද කුඩා ෙත්වතු හිමියා ෙවනුෙවන් 

ඒ පතිඵලය ෙනලා ෙගන කුඩා ෙත් වතු හිමියාටත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 2016 
අවුරුද්ෙද් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොටත්, අලුත් 
මැතිවරණ කමය හදන ෙකොටත්, අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් එක්ක, 
ෙම් ර ෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම ජාතික පතිපත්ති හදන ෙකොට, 
ඇමතිවරු මාරු ෙවන ෙකොට, පක්ෂ මාරු ෙවන ෙකොට ජාතික 
පතිපත්ති ෙවනස් ෙනොවන අලුත් පතිපත්ති හදන ෙකොටත් ෙමන්න 
ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පධාන පක්ෂ ෙදක සම්මුතිෙයන් 
ෙබ්රා ගත් ඒ කමෙව්දය, ඒ කමෙව්දයට  හුරු නැති අෙනක් 
මන්තීවරුන් එක්කත් ෙබදා හදා ගනිමින් කටයුතු කරමුය කියා 
ෙයෝජනා කරමින්, ඒ හරහා 2016 අවුරුද්ද අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
රන් අකුරින් ලියැෙවන වර්ෂයක් බවට පත් කර ගැනීමට අපි 
කටයුතු කරමුය කියා ෙයෝජනා කරනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මෙග් පක්ෂෙය් නායක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාටත් ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව කර 
ෙගන යාමට ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා  පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.       

 
[பி.ப. 4.42] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு  உட்பட பல்ேவ  
அைமச்சுகளின் நிதிெயா க்கீ கள் சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதம் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கும் இவ்ேவைளயிேல, 
எனக்கும் ேபசுவதற்கு  வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றி 
ையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இங்கு ேபசிய தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் உ ப்பினர் ெகௗரவ சிறீதரன் 
அவர்கள் மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகைளப் பற்றி மிகத் 

ல் யமாக இந்த சைபயிேல எ த் க் கூறினார். அவ க்கு 
நான் என  ச கம் சார்பாக நன்றி கூறக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்ைசப் ெபா த் 
தளவிேல, மைலயகத்ேதா  பின்னிப்பிைணந்த ஓர் 
அைமச்சாகேவ நாங்கள் அதைனப் பார்க்கின்ேறாம். 1972ஆம் 
ஆண் ம் பின்னர் 1975ஆம் ஆண் ம் ெவளிநாட்  
மற் ம் உள்நாட்  தனியார்  கம்பனிக க்குச் ெசாந்தமான 
ேதயிைல, இறப்பர், ெதன்ைனத்  ேதாட்டங்கள் 
அரசாங்கத்தால் சு காிக்கப்பட்ட பின்னர், அைவ 'உசவசம', 
'ஜனவசம', ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனம் ேபான்ற அரச 
நி வனங்களால் நிர்வகிக்கப்பட்  ெப ந்ேதாட்ட அைமச்சின் 
கண்காணிப்பின்கீழ் இயங்கின. மைறந்த ன்னாள் 
அைமச்சர்களான ெகௗரவ காமினி திஸாநாயக்க, ெகௗரவ 
ரஞ்சன் விஜயரத்ன, ெகௗரவ பா க ணாதிலக 
ேபான்றவர்கள் இந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
காலகட்டத்திேல ேதாட்டங்களின் காைமத் வம் - 
ெப ந்ேதாட்டங்களின் நி வாகம் மிகச் சிறப்பாக 
நைடெபற்றைமைய நான் இங்கு நிைன கூர வி ம்  
கின்ேறன். இன்  அவ்வாறான ஓர் அைமச்சாின் தல்வன் 
ெகௗரவ நவின் திஸாநாயக்க அவர்கள் இந்த அைமச்சுக்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்றார். தந்ைதயின் அந்த வழிகாட்டல் 
அவைர நிச்சயமாகத் திறம்பட இயங்க ைவக்குெமன்  நான் 
ெவகுவாக நம் கின்ேறன்.  

அரச நிர்வாகத்தின்கீழ் இயங்கிய ெப ந்ேதாட்டங்கள் 
1992ஆம் ஆண்  மீண் ம் பிராந்திய தனியார் கம்பனிகளிடம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

காைமத் வம் ெசய்வதற்காகக் ைகயளிக்கப்பட்டைமயான , 
ெப ந்ேதாட்ட வரலாற்றிேல ஒ  பாாிய பின்னைடைவச் 
சந்திக்க வழியைமத்த . இலாபத்ைத மாத்திரேம ேநாக்காகக் 
க திச் ெசயற்பட்ட தனியார் கம்பனிகள் ெப ந்ேதாட்டங் 
களின் காைமத் வம் மாத்திரேம தமக்கு வழங்கப் 
பட் க்கிற  என்ற உண்ைமைய மைறத் , மிக 
இலாவகமாக ம் நாசூக்காக ம் இந்தத் ேதாட்டங்கள் 
அைனத் ம் தமக்குச் ெசாந்தம் என்கின்ற மாையையத் 
ேதாற் வித்தேதா , தாேம ேதாட்டங்களின் ெசாந்தக்காரர் 
கைளப்ேபால் ெசயற்பட ஆரம்பித்தன. 

ரதி ஷ்டவசமாக அரசாங்க ம் இவ்வாறான 
நடவ க்ைககைளக் கண் ெகாள்ளாமல் ஏேனாதாேனா 
ெவன்ற ேபாக்ைகக் ைகயாண்டதனால் பிராந்திய 

காைமத் வக் கம்பனிகளின் ைக ஓங்கும் நிைல ஏற்பட்ட . 
தங்கைளக் ேகட்பதற்கு எவ ம் இல்ைலெயன்ற நிைலயில் 
பிராந்தியக் கம்பனிகள் தான்ேதான்றித்தனமாகச் ெசயற்பட 
ஆரம்பித்தன. இலாபத்ைத மாத்திரம் ேநாக்காகக் ெகாண்  
ேதாட்டங்களின் பராமாிப்ைபச் சிறி  சிறிதாகக் 
குைறத் க்ெகாண்  வந்தன. ேதாட்டங்களி ள்ள மீள்ந ைகக் 
கான கன் கள் தயார் ெசய் ம் கன் த் தவறைணகைளத் 
திட்டமிட்  ன. ன்னர் வ டந்ேதா ம் ேமற்ெகாண்  
வந்த மீள்ந ைகத் திட்டத்ைத ற்றாகக் ைகவிட்டன. ஒ சில 
ேதாட்டங்களில் மாத்திரம் மிகக் குைறந்தளவிலான 
மீள்ந ைகைய ேமற்ெகாண்  வந்தன.  ேபாதியள  பசைள 
இடாத காரணத்தினால் விைளச்சல்கள் குைறந்தேதா  ல் 
ெவட் தல், திதாகக் கான்கைள ெவட் தல் அல்ல  
அவற்ைறப் பராமாித்தல், ள் க் குத் தல், ேதயிைல 
மரங்களில் கவ்வாத்  ெவட் தல் ேபான்ற  பராமாிப்  
ேவைலகைள ம் கம்பனிகள் ைகவிட்டன அல்ல  
கண் ைடப்பாக அங்குமிங்குமாக ஒ சில ேவைலகைள 
மாத்திரம் ேமற்ெகாண்  வந்தன. இ  அன்றாட நிகழ்வாக 
இன்  மாறி ள்ள . இவ்வாறான ெசயற்பாட் னால் 
ேதாட்டங்களின் தரத்திேல பாாிய ழ்ச்சிேயற்பட்டேதா , 
ேதயிைல விைளச்ச ம் மிக ேமாசமான பின்னைடைவச் 
சந்திக்க ேநர்ந்த . அத் டன், ேதயிைலயின் தர ம் மிக 
ேமாசமாக ழ்ச்சியைடயத் ெதாடங்கிய . அதன் 
பலாபலன்கைள நாங்கள் இப்ெபா  அ பவித்  
வ கின்ேறாம்.  

இன்  பல ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட்  
அைவ உ த் க்ெகாட் ம் நிைல ஏற்பட் ள்ள . ேதாட்ட 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக ெவகுவாகக் குைறக்கப் 
பட் ள்ளதனால் அவர்களின் உத்திேயாக ர்வ வி திகள் பல 
வ டங்களாக டப்பட்  அங்கு எவ ம் வசிக்க யாத 
நிைலைம ம் ஏற்பட் ள்ள . கட் டங்கள் பராமாிக்கப்படாத 
காரணத்தினால் அவற்றின் ஆ ள் குைறந் ேபாயி க்கின்ற . 
இைவயைனத் ம் இந்த நாட் ன் ேதசிய ெசாத் க்கள்! இைவ 
பா காக்கப்படல் ேவண் ம். பிராந்தியக் கம்பனிகள் 
ெப ந்ேதாட்டங்கைள அரசாங்கத்திடமி ந்  விைலெகா த்  
வாங்கியி ந்தால் இவற்றின் ெப மதி அவர்க க்கு 
விளங்கியி க்கும். ஆனால், நீண்டகால குத்தைகக்கு அல்ல  
அற்பெசாற்பத் ெதாைகக்குத் ேதாட்டங்கள் அவர்க க்குக் 
கிைடத்தன. அதாவ , ஏறக்குைறய இலவசமாகத் 
ேதாட்டங்கள் தமக்குக் கிைடத்தைமயினால் ேதாட்டங்க ம் 
அங்கு ெதாழில் ாி ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் ெதாழிலாளர் 
க ம் எக்ேகடாவ  ெகட் ப்ேபாகட் ம் என்ற நிைலப் 
பாட்ைடப் பிராந்தியக் கம்பனிக்காரர்கள் எ த்தி க்கிறார்கள். 
இதனால் எதிர்காலத்தில் பாாிய ச க, ெபா ளாதாரப் 

பிரச்சிைனக்கு எம  மக்கள் கங்ெகா க்க ேநாி ம். 
அேதேவைள, இதன் தாக்கம் அரசாங்கத்ைத ம் வந்தைட ம் 
என்பதிேல எவ்வித சந்ேதக ம் இல்ைல.  

இன்  ேதாட்டங்களிேல ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் 
பிரச்சிைன பாாிய பிரச்சிைனயாக மாறி ள்ள . நான் 
ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால, ேதாட்டக் கம்பனிகள் ேதாட்டங் 
கைளச் சாியாகப் பராமாிக்காதேத இைவயைனத் க்கும் 
காரணமாகும். விைளச்ச ல் குைற , ேதயிைலயின் தரத்தில் 
குைற , ேதயிைல விைலயிேல குைற  என்ற காரணிகள் 
அைனத் ம் ஒன்றாகச் ேசர்ந்ததனால் இன்  நியாயமாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய சம்பளம் 
கிைடக்காமல் இ க்கின்ற . இைவதான் அதற்குப் பிரதான 
காரணங்களாக இ ப்பைத நான் பார்க்கின்ேறன்.  

ன்ெனப்ேபா ம் இல்லாத வைகயில் இன்  
ேதாட்டங்களில் மண்சாி  அபாய ம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
இதற்கு என்ன காரணெமன்பைத நாம் மிக ஆழமாக ஆராய்ந் 
தால் பல உண்ைமகள் ெவளிவ ம். ேதாட்டப் றங்களிேல 
வியாபார ேநாக்கத்ேதா  பாாிய மரங்கள் ெவட்டப்ப  
கின்றன. இதனால் மைழயின் தாக்கம் ேநர யாகப் மிைய 
வந்தைடகின்ற . மைழநீர் வழிந்ேதா வதற்கான கான்கள் 

டப்பட் ள்ளன. ேதயிைல மைலயிேல ைறயான கான்கள் 
ெவட்டப்படாத நிைலயில், திதாக மரக் கன் கள் 
நாட்டப்படாத நிைலயில் மியில் பாாிய மாற்றம் 
ஏற்ப கின்ற . இதனால்தான் ன்ெனப்ெபா ம் இல்லாத 
வைகயில் இன்  ெப ந்ேதாட்டங்களில் மண்சாி  அபாயம் 
ஏற்பட்  வ கின்ற . எனேவ, எம  ேதசிய ெசாத்தான 
ெப ந்ேதாட்டங்கைளக் காப்பாற் ம் பாாிய ெபா ப்  
அரசாங்கத் க்கும் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சுக்கும் மாத்திரமன்றி எமக்கும் இ க்கின்ற  என்பைத 
நான் இந்த உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். எனேவ, இந்த அைமச்சான , ேதாட்டங்களின் 
தற்ேபாைதய நிைலைமைய ஆராய்வதற்காக ஒ  விேசட 
ஆைணக்கு ைவ நியமித் , அதன் லம்  உண்ைமகைளக் 
கண்டறிந்  ெப ந்ேதாட்டங்கள் ேம ம் சாி ப் பாைதயில் 
ெசல்லாமல் த ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சு எம  மக்களின் நன்ைம 
க திேய ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ள . இதற்கு வழிசைமத்த ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் ேதாட்ட 
மக்களின் நம்பிக்ைக நட்சத்திரமான பிரதம அைமச்சர் 
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்க க்கும் என  
ச கம் சார்பாக நான் நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். இதில் இன் ெமா  சிறப்பம்சம் 
இ க்கின்ற . மைலயக ச கத்தின் உணர் கைள நன்கு 

ாிந் ள்ள எம் ச கத்தின் ைமந்தன் அைமச்சர் ெகளரவ 
திகாம்பரம் அவர்கள் இந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக 
நியமிக்கப்பட் ப்பதால் இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் 
சாியாக இடம்ெப ம் என்ற அைசயாத நம்பிக்ைக எமக்கு 
இ க்கின்ற . எனேவ, இதற்காக ம் நான் ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் மீண் ம் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். இந்த அைமச்சுக்கு 
ஒ  பாாிய ெபா ப்  இ க்கின்ற . அப்ெபா ப்ைப இளம் 
அைமச்சரான ெகளரவ திகாம்பரம் அவர்கள் திறம்பட 
நிைறேவற் வார் என்ற நம்பிக்ைக இ க்கிற . அதற்கு 
நாங்கள் அவ க்கு உ ைணயாக நிற்ேபாம் என்பதைன ம் 
இந்த உயாிய சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  
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கைடசியாக நான் ஒன்ைறக் குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ   
நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ப ைள மாவட்டத்தின் 
பாரா மன்ற உ ப்பின ம் அைமச்ச மான ெகளரவ ஹாீன் 
பர்னாந்  அவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள அைமச்சின் லம் 
இந்த நாட் ல் ஜிட்டல் ெதாழில் ட்பத்தில் ஒ  ரட்சிைய 
ஏற்ப த்த ம். அதற்கான திறைம ம் ஆற்ற ம் அவ க்கு 
இ க்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me one more minute.  
நகரங்களில் மாத்திரமன்றி கிராமம், ேதாட்டப் றங்கள் 

என்  எல்லா இடங்களி ம் பாரபட்சமின்றி அவாின் பணி 
இடம்ெப ம் என்பதில் எவ்விதச் சந்ேதக ம் இல்ைல. 
அேதேவைள நடந் ந்த ேதர்த ல் என  ெவற்றிக்குப் 
ெப ம் ைணயாகவி ந்த ெகளரவ ஹாீன் பர்னாந்  
அவர்க க்கு நன்றி கூற ம் நான் இச்சந்தர்ப்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தலாெமன எண் கிேறன்.  

Since this is going to be my last speech for the year 
2015, before I conclude I must mention a few words 
about the Hon. V.S. Radhakrishnan, the leader of Up-
Country People’s Front and Deputy Leader of the Tamil 
Progressive Alliance, who has been appointed as the State 
Minister of Education. I consider this a very important 
and a very responsible appointment.  I represent the 
plantation community and I need not mention about the 
drawbacks of the educational levels and the educational 
system in the plantation areas. With his lengthy 
experience as the Provincial Minister of Education in the 
Central Province and with his ability and efficiency, I am 
confident that the Hon. V.S. Radhakrishnan will make a 
drastic change in uplifting the educational standards of 
the plantation community.  

Finally, I take this opportunity to wish everyone who 
is present in this House a bright and a prosperous 2016.  

Thank you, Sir.    
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අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்தச் சைபயிேல பல அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல விவாதம் 

நைடெப கின்ற . அதில் கலந் ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். இன்  
அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் மைலயக மக்களின் 
நல க்காக நல்ல பல பாாிய நடவ க்ைககைள மிக ேவகமாக 

ன்ென த்  வ கின்றார். அவ க்கு என் ைடய 
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரம் 
அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்களின் அைமச்சு என் ைடய 
அைமச்சுடன் இைணந்  பல விடயங்கைள 

ன்ென க்கின்ற . அேதேபால 'வயம்ப' அபிவி த்திக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் நாவின்ன அவர்கள் 'வயம்ப'வில் பல 

திய நலத்திட்டங்கைள ம் மற் ம் இன்ேனாரன்ன 
நடவ க்ைககைள ம் ன்ென க்கின்றார். அைமச்சர் தயா 
கமேக அவர்கள் Primary Industries அைமச்சராகவி ந்  
ெசயற்ப கின்றார். அவர் ெசாந்தத் ெதாழில் ாீதியாக 
உயர்நிைலக்கு வந்தவர். இன்  அவாின் அைமச்சுக்கு 
இரண்டாயிரம் மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இந்த நாட் ன் ைகத்ெதாழில் ைறக்கு 
என்ன வைகயிேல உதவி ெசய்ய ேமா, அதைனச் 
ெசய்வதற்கு அவாின் அைமச்சுடன் ேசர்ந்  நான் சார்ந்த 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சு பணியாற்றத் தயாராகவி க்கின்ற . 
அேதேநரம் அைமச்சர் அவர்க க்கு என  வாழ்த் க்கைள ம் 
கூ கின்ேறன்.   

இன்  இலங்ைகயிேல IT Industries ஐப் ெபா த்தவைர 
BPO, IPO மிக ம் மந்த நிைலயில் காணப்ப கின்ற . அைத 
அபிவி த்தி ெசய்ய அைமச்சர் ஹாின் பர்னாந்  அவர்களின் 
அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்கின்ற . அவர் ஒ  

ணிச்சல்மிக்க, ர ள்ள நல்ல அைமச்சர். அவாிடத்தில் 
நாங்கள் ஒ  விடயத்ைத எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அதாவ  
வாைழச்ேசைனயிேல 500 ஏக்கர் காணி இ க்கின்ற . 
அவ்வாறான ஒ  பிரேதசத்திேலேய அவர் இந்த நாட் க்கான 
IT park ஐ அைமக்க ேவண் ம் என்  நாம் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அதற்கு அவர் அந்த இடத்ைதத் 
ெதாி ெசய்வாராக இ ந்தால் அதற்கு உத வதற்கு என  
அைமச்சு நிச்சயமாகத் தயாராகவி க்கின்ற  அல்ல  இந்த 
நாட் ல் ேவ  எங்ேகயாவ  அவர் இந்த IT park ஐ நி வ 

யற்சிக்க ேவண் ம் என்  நான் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

என் ைடய நண்பர் அைமச்சர் வஜிர அேபவர்தன 
அவர்கள் ஒ  திறைமயான, நீண்டகால அரசியல்வாதி. நான் 
அண்ைமயில் அவாிடம் ெசன் , "மன்னார் - மாந்ைதப் பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள களவாக 
விற்பைன ெசய்கின்றார்; ஆகேவ, அவ க்கு எதிராக 
நடவ க்ைக எ ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். அவர் அ  
சம்பந்தமாக விசாரைண ெசய்வதாகச் ெசான்னார். ஆனால், 
இரண்  மாதங்களாகி ம் குறித்த விசாரைண நடக்கவில்ைல. 
அதன் பிறகு அந்தப் பிரேதச ெசயலாளர் பயத்தினால் தான் 
அங்கி ந்  ேபாவதாகத் தானாகக் க தம் அ ப்பி ம் 
அைமச்சின் அதிகாாிகள் அவைர இன்ன ம் அங்கி ந்  
அ ப்பாமல் இ க்கின்றார்கள் என்  நான் 
ேகள்விப்ப கின்ேறன். அேதேநரம் அங்கு மண் ெகாள்ைள, 
'கிரவல்' ெகாள்ைள அேதேபால் கா  மற் ம் காணிக் 
ெகாள்ைளகள் எல்லாம் நடந் ெகாண் க்கின்றன. அதற்கும் 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இன்  நாங்கள் சில விடயங்கைளச் ெசான்னால் சிலர் 
எங்கைள 'இனவாதிகள்' என்  ெசால்கின்றார்கள். அேதேநரம் 
இங்கு ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  
இந்த நாட் ேல 25 அரசாங்க அதிபர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அண்ைமக் காலங்களிேல ஒ  ஸ் ம் அரசாங்க 
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அதிபர்கூட நியமிக்கப்படவில்ைல. இ ந்தேபாதி ம் இந்த 
நாட் ல் ஸ் ம்கள் பத்  தம் வாழ்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
ஆகக் குைறந்த  இரண்  ேப க்காவ  சந்தர்ப்பம் 
ெகா க்கப்பட் க்க ேவண் ம். அேதேநரம் தரமான, 
தகுதியான SLAS Class 1 (Special Grade) ஸ் ம்கள் 
எத்தைனேயா ேபர் இ க்கின்றார்கள். அவ்வாறானவர் 
க க்கும் நீங்கள் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்க ேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான் இதைன நான் இங்கு குறிப்பி கின்ேறன். 
இ குறித்  நான் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
உங்க க்கும் ஒ  க தத்ைத அ ப்பி ள்ேளன். தய ெசய்  
இந்தக் ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற் ங்கள்!  

அேதேபால் அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்களாக இ ப்பவர் 
களில் ஒேரெயா  ஸ் ம் நப க்கு மட் ம் ஒ  
சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்தி க்கின்றீர்கள். அவாின் ெபயர் ரபீக். 
அவர் மிக ம் திறைமயானவர். அவைரப்ேபால் 
தகுதியானவர்கள் இன் ம் எத்தைனேயா ேபர் இ க்கின்றார் 
கள். இவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் கடந்த 
அரசாங்கத்தில் அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்களாக 
இ ந்தார்கள் என்ப  அவர்க ைடய ஒ  குற்றமாகப் 
பார்க்கப்ப கின்ற . தய ெசய்  அவ்வா  பார்க்காதீர்கள்! 
தகுதியானவர்கள் இ ந்தால் அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா ங்கள்!  நாட் ேல 50 அைமச்சுக்கள் இ க்கின்றன.  
எனேவ, விகிதாசாரப்ப  பார்த்தால் ஸ் ம்கள் 5 
ேப க்காவ  ெசயலாளர் பதவி ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், ஒேரெயா வ க்கு மட் ம்தான் வழங்கப்பட் க் 
கின்ற .  அ ேபால், மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த இராமா ஜம், 
வாமேதவன் ேபான்ற திறைமயான ெசயலாளர்கள் நல்ல பல 
ேசைவகைள இந்த நாட் க்குச் ெசய்தி க்கின்றார்கள். 

ைனட், ஹால்டீன் ேபான்ற திறைமயான ெசயலாளர்கள் 
இந்த நாட் க்கு நல்ல ேசைவகைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.  
எனேவ, அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா ங்கள்.   

ெகளரவ வஜிர அேபவர்த்தன அவர்கள் ஒ  சிறந்த 
அைமச்சர். எல்லா இனங்கைள ம் சமமாக மதிக்கின்ற ஒ வர்.   
Sri Lanka  Administrative Service, Sri Lanka Planning Service, Sri 
Lanka Educational Administrative Service, Sri Lanka Accountants’ 
Service and Sri Lanka Foreign Service ேபான்ற ேசைவகளில் 
எங்க ைடய ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் மிகக் 
குைறந்தளவிேலேய இ க்கின்றார்கள். தய ெசய்  நீங்கள் 
அவர்க க்ெகா  சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா ங்கள்! விகிதாசார 
அ ப்பைடயிலாவ  அவர்கைளத் ெதாி  ெசய் ங்கெளன்  
உங்களிடத்திேல நான் மிக அன்பாகக் ேகட்கின்ேறன் 
இல்ைலெயன்றால், ஒ  காலத்திேல இவ்வாறான ைறகளில் 
எம  ச கம் சார்ந்தவர்கள் யா ம் இ க்கமாட்டார்கள்.   

அேதேபால் இந்த நாட் ேல 8 தத்திற்கு ேமல் மைலயகத் 
தமிழர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் இவ்வாறான 

ைறகளிேல நீங்கள் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கி மைலயக 
ச கத்ைத ம் உயர்த் வதற்கு நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். அேதேபால் எம  ச கத்ைதச் ேசர்ந்த மக் ல் 
என்பவர் ஒ  காலத்திேல GA ஆக இ ந்தார். அவைரக் 
காரணமில்லாமல் சுட் க்ெகான்றார்கள். அதன்பிறகு இந்த 
நாட் ேல எம  ச கத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வைரக்கூட நான் 
அரசாங்க அதிபராகக்  காணவில்ைல. எனேவ, உங்க ைடய 
காலத்திேல மிக விைரவாக ஒ வ க்ேகா அல்ல  
இ வ க்ேகா சந்தர்ப்பம் ெகா ப்பீர்கெளன்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

மன்னாைரச் ேசர்ந்த பத்திநாதன் என்பவர் ெமானராகைல 
என்ற சிங்களப் பிரேதசத்திேல அரசாங்க அதிபராக மிக நல்ல 

ைறயிேல பணியாற்றினார். வ னியாவிேல ேராஹண 
ஸ்பகுமார என்கின்ற சிங்களச் சேகாதரர் தமிழ் 

ேபசிக்ெகாண்  மிக நல்ல ைறயிேல அரசாங்க அதிபராகப் 
பணியாற் கின்றார். அேதேபால் ேதசப்பிாிய என்கின்ற 
சிங்களச் சேகாதரர் மன்னார் மாவட்டத்திேல அரசாங்க 
அதிபராகக் கடைமயாற் கின்றார்.  இவ்வா  இவர்கள் 
கடைமயாற் வ  நல்ல விடயம். அதாவ  சிங்களவர் - தமிழர் 
என்ற ேபதம் எமக்கில்ைல.  ஆனால், எல்லாச் ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்க க்கும் எல்லா மாவட்டங்களி ம் ேசைவ 
ெசய்வதற்கு நீங்கள் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம். 
மன்னார் மாவட்ட அரச அதிபராக இ க்கும் ேதசப்பிாிய 
என்பவர் சிங்கள அதிகாாியாக இ ந்தா ம் அங்கு அவர் 
வந்  கு கிய காலத்திேலேய மிக நல்ல 
ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்தி க்கின்றார்.  அவ க்கு என  
பாராட் க்கைள இந்த இடத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

தற்ேபா  மைலயகத்தின் சில தமிழ் கட்சிகள் 
ஒன் ேசர்ந்  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டைமப்ெபன்ற ெபயாில் 
இயங்குகின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் 
அவர்களின் தைலைமயிேல ெகளரவ அைமச்சர்களான 
திகாம்பரம், இராதாகி ஷ்ணன் மற் ம் ெகளரவ உ ப்பினர் 
அரவிந்த்குமார் ேபான்ேறா டன் இன் ம் பலர் இைணந்  
மிக ம் ஒற் ைமயாக மைலயக மக்க க்காக மிக நல்ல 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள்.  அவர்கைள நான் 
பாராட் கின்ேறன். அவர்க ைடய ஒற் ைம ெதாடரேவண்  
ெமன இைறவைன நான் பிரார்த்திக்கின்ேறன். உண்ைமயிேல 
அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் அைமச்சரைவயிேல 
ெசயற்ப கின்ற விதத்ைதப் பார்க்கின்றேபா , சி பான்ைமச் 
ச கத்திற்காக அவர் குரல் ெகா க்கின்றேபா  மிக ம் 
சந்ேதாசமாக இ க்கின்ற .  மைலயகச் ச கம் இவ்வாறான 
தைலவர்க க்குத் ெதாடர்ந்  சந்தர்ப்பத்ைத வழங்க 
ேவண் ம். ஏன், கடந்த த்த காலத்திேலகூட தமிழ்க் 
கூட்டைமப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளவிட வடக்குத் 
தமிழர்க க்காக ம் ெகா ம்பிேல ைக  ெசய்யப்ப கின்ற 
தமிழர்க க்காக ம் அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் 
தன் ைடய உயிைரக்கூடப் பணயம் ைவத் ப் பணியாற்றிய 
ஒ வர். எனேவ, அவ ைடய தைலைமயிேல மைலயக 
அரசியல்வாதிகள் ஒன் ேசர்ந்தி ப்பைத நான் மிகுந்த 
சந்ேதாசத்ேதா  பார்க்கின்ேறன். எதிர்காலத்தில் அவர்கள  
பணி ெதாடர்வதற்கு நான் இைறவைனப் பிரார்த்திக்கின்ேறன். 

சி பான்ைமயாக வாழ்கின்ற நாங்கள் இந்த நாட் ேல 
இனவாதம் உ வாவதற்கும் இன் ெமா  த்தம் ஏற்பட ம் 
இடங்ெகா க்கமாட்ேடாம்; அதற்கு நாங்கள் 
தயாராக மில்ைல. இன்  எங்க ைடய அல்-குர்ஆனிற்கு 
எதிராக ஒ  நயவஞ்சக மதகு  இந்த நாட் ேல 
ேபசியி க்கின்றார். இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்மீ ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்மீ ம் மிகப்ெபாிய நம்பிக்ைக 
ைவத் த்தான் இந்த நல்லாட்சிைய நாம் ெகாண் வந்ேதாம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now.  
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, please give me one more minute.  

எனேவ, இரண் ேப ம் உ வாக்கியி க்கின்ற இந்த 
நல்லாட்சியிேல சி பான்ைமச் ச கங்கைளச் ேசர்ந்த 
அைனவ ம் இந்த நாட் ேல ஒ  நல்லாட்சி வ ெமன்  
எதிர்பார்த்ேதாம்.  ஆனால், இன்  மீண் ம் இனவாதம், 
மதவாதம் ேபான்றவற்ைற உ வாக்கி நயவஞ்சகக் 
க த் க்கைளப் னித அல்-குர்ஆனிற்கு எதிராக ம் 
எங்க ைடய னித நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் 
அவர்க க்ெகதிராக ம் ஒ  மதகு  மிக ேமாசமாகப் 
ேபசிக்ெகாண்  திாிகின்றார். வ கின்ற வாரம் நாங்கள் 
அவ க்ெகதிராகச் சட்ட நடவ க்ைக எ க்க இ க்கிேறாம். 
ஆனால், அரசாங்கத்திற்கும் ஒ  ெபா ப்பி க்கின்ற . 
அதாவ , ஒ  மதத்தி ைடய இதயத்ைதத் தாக்கிப்ேபசுகின்ற 
மதகு மார் யாராக இ ந்தா ம் அவர்க க்ெகதிராக 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறாம்.  

அேதேபால் உள் ராட்சித் ேதர்தல் ைறைமைய 
மாற் வதற்கும் சிலர் அவசரப்ப கின்றார்கள். ஏன், 
அவசரப்பட ேவண் ம்? ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் மக்க க்குச் ெசான்னார், "ேதர்தல் 

ைறைமைய மாற் ேவாம்; அரசியலைமப்ைப மாற் ேவாம்" 
என் .  எனேவ, எல்லாவற்ைற ம் ஒன்றாகச் ெசய் ங்கள் 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ைறைமைய மட் ம் ஏன், 
அவசர அவசரமாக மாற்றப்ேபாகின்றீர்கள்? இந்த நாட் ச் 
சி பான்ைமச் ச கம் பாதிக்கப்படக்கூ ய வைகயில், 
மைலயக ச கம் பாதிக்கப்படக்கூ ய ைறயில் ஒ  ேதர்தல் 

ைறைமையக் ெகாண் வந்தால் நீங்கள் இந்த நாட் ேல 
இன் ெமா  அநியாயத்ைதச் ெசய்தவர்களாக மா ர்கள். 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ஒ  நல்ல 
மனிதா்! ேநர்ைமயான ஓர் அரசியல்வாதி! அந்த வைகயில், 
ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகிய 
இரண்  ேப ம் ேசர்ந்  இந்த நாட் ேல ஒ  நல்லாட்சிையக் 
ெகாண் வந்தி க்கிறார்கள். சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
எதிர்பார்ப்ைப நாசப்ப த்திவிட்  இந்த நாட் ேல நீங்கள் 
எந்தெவா  ேதர்தல் ைறைமைய ம் தய ெசய்  
ெகாண் வந்  விடாதீர்கள்! ேதர்தல் ைறைமயிேல மாற்றம் 
ெகாண் வ வதற்கு நாங்க ம் தயார். காலம் தா ங்கள்! 
எல்ேலா ம் சிந்திப்ேபாம்! ேபசுேவாம்! எல்ேலா ைடய 
க த் க்கைள ம் உள்வாங்கி ஒ  ேநர்ைமயான ேதர்தல் 

ைறைமையக் ெகாண் வ ேவாம்! பாரா மன்றத் ேதர்தல், 
மாகாண சைபத் ேதர்தல், உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தெலன 
எல்லாவற் க்கும் ஒன்றாக மாற்றத்ைதக் ெகாண் வா ங்கள்!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, please give me thirty seconds.   

ன்னாள் அைமச்சர் அதாஉல்லா அவர்களால் அன்  
ெகாண் வரப்பட்ட உள் ராட்சிமன்ற  ேதர்தல் ைற 
ெதாடர்பான பிேரரைணைய எ த் ப் பா ங்கள்! அ  
எங்க க்கும் தரப்பட்ட . அந்தப் பிரேரரைண அன்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டா ம் அதிேல ெசய்யப்படேவண் ய 
மாற்றங்கள் அத்தைன ம் ெசய்யப்படாதவைர அ  
நைட ைறப்ப த்தப்படா . அப்ப யாக அத்தைன 
தி த்தங்க ம் ெசய்தபிறகுதான் அ  நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ெமன்  அன்ைறய மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அரசாங்கத்திேல அைமச்சர் அதாஉல்லா அவர்கள் இந்த 
பாரா மன்றத்தில் ேபசிய  ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் பதி  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, நல்லாட்சி என்  
கூறிக்ெகாண்  உள் ராட்சி ேதர்தல் ைறைமயிேல 
எங்க ைடய க த் க்க க்கு மாறாக ெவ த்தால், 
நிச்சயமாக அ  இந்த நாட் ேல இன் ேமார் அழிைவத்தான் 
ெகாண் வ ம் என்பைத இந்த இடத்திேல நான் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் வ ேவல் சுேரஷ் அவர்கள் 
ஆத்திரத்ேதா  ேபசினார். எங்கைள ம் நீங்கள் 
ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள்! உங்க ைடய ச தாயத்தின் 
நல க்காக நாங்க ம்  உங்கேளா  ேசர்ந்  ேபாரா வதற்கு, 
பா ப வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்ற நல்ல 
ெசய்திைய இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல அவ க்குக் கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් මට ෙපොඩි 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි.  වරදක් ෙනොෙවයි,  විමර්ශන 
අංශෙය් තිෙබන පශ්න කිහිපයක් ගැන ඇමතිතුමා කියපු කාරණා 
මම පිළිගන්නවා. ඒක අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට විසඳලා 
ෙදන්නම්. ඒ වාෙග්ම, දිසාපතිවරුන් ගැන කියපු කාරණයත් 
සත්යයි.  එය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නිවැරැදි කරලා ෙදන්න අපි 
බලනවා. දැනට, මුස්ලිම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් 18 ෙදෙනක් 
ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම, මුස්ලිම් සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්  
20ක් ඉන්නවා. දිසාපතිවරුන් නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් මා 
ඔබතුමාට කියපු විධියටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ තත්ත්වය 
නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරන්නම්. ෙදමළ අයෙගනුත් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්  50ක් ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම  සහකාර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්  40ක් ඉන්නවා.  දිසාපතිවරුත් කිහිප ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මුස්ලිම් අයත් - 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අනිවාර්ෙයන්ම එක්ෙකෙනක් හරි පත් 

කරන්න කියලා  ඔබතුමා ෙගන් කරුණාෙවන් යුතුව ඉල්ලීමක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන් මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අමාත්යාංශ ගණනාවක් 

යටෙත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී මම ඉතා ආශා කරන පාථමික කර්මාන්ත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත්යාංශය සම්බන්ධ  විෂය ගැන යම් කිසි අදහසක් ලබා දීමට 
කැමැතියි. මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමාටත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත් පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පා ථමික 
කර්මාන්ත කියන වචනය ඉදිරිෙයන් තිෙබන නිසා, අද ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය යයි කියා ගන්නා සමහර මන්තීවරුන් ෙමම අමාත්යාංශය 
අඩු තක්ෙසේරුවකට ලක් කරන හැටි පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා.  
රජයක් විධියට අපි ඒ ගැන කනගාටු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඊෙය් 
ෙපෙර්දා දවසක මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කියපු 
විධියට, ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් නැති අය ෙම් තැන්වලට ආවාම  
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙට් පන්තියටවත් 
ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් නැති අය ආවාමත් ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවන 
බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරුන් කියලා පත් කළ නිසා, ෙජ්යෂ්ඨ කියන වචනය පවා 
හෑල්ලුවට ලක් කරපු කාලයක් තිබුණා, අපි දැක්කා.  අද  පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්, කුඩා 
කර්මාන්ත සංවර්ධනය අවශ්ය නිසායි. ඒ පිළිබඳව ෙහොඳ  
අවෙබෝධයක් තිෙබන, එම අමාත්යාංශයට ශක්තියක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ආකාරෙය් හසළ දැනුමක් ඇති අෙප් පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨෙයක් ෙමම අමාත්යාංශෙය් ඇමති ධුරයට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ගරු අගාමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අමුතු ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අය ෙද්ශපාලන කුහකකම හිෙත් තියාෙගන ඉන්න 
නිසා ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්න  කැමැති නැහැ.  ඒ වාෙග්ම 
තමන් ෙකොමියුනිස්ට් යැයි කියා ගන්නා සමහර න්යායාචාර්යවරුන් 
කියන ෙද් පිළිගන්නා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යයි කියා ගන්නා 
සමහර මන්තීවරුන් ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්න සූදානම් නැහැ.  

සමහර අයට අෙප් රජෙය් සාර්ථකත්වය  ඉවසා ගන්න බැරිව,  
ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ෙවනස් කරන්ෙන් ඇයි කියලා  අහනවා.   
අපි කටයුතු කරන්ෙන් පසු ගිය කසිකබල් රජය වාෙග් ෙනොෙවයි 
කියලා අපි  කියන්න ඕනෑ.  අපි  ජනතාවෙග් අදහස,් ෙම් සමාජෙය් 
අදහස් අරෙගන ඒ ෙවනුෙවන් නම්යශීලීව හිතලා, ෙහොඳ ෙද් තියා 
ෙගන; නරක ෙද් අයින් කරලා, ඒ ෙවනුවට ෙහොඳ ෙද් ආෙද්ශ 
කරන්නත් කටයුතු කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී නම් ෙමවැනි අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කළාම, එහි කිසිම සංෙශෝධනයකින් ෙතොරව සම්මත කර ගන්න 
තමයි උත්සාහ කෙළේ.  නමුත්  අෙප් රජය එෙසේ ෙනොකර සමාජයට 
ඇහුම්කන් දීලා අවශ්ය ෙද්වල් කරන්න කටයුතු කිරීම නිසා අද 
සමහරුන්ට එය ඉවසා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
අපි යහ පාලනය කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  යහ පාලනය 
අනුව  කටයුතු කරෙගන යනෙකොට, ඒ කාලෙය් ෙගොළුෙවෝ 
බිහිෙරෝ වාෙග් හිටපු සමහර මන්තීවරුන් අද ෙම්කට විරුද්ධව 
කථා කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. මම ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙවන් ඉල්ලන්ෙන්, පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙනොව 
ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් ගන්නා තීරණවලට අපට උදව් 
කරන්න කියලායි.  

ෙමවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවක් අෙප් ජීවිත කාලෙය්දීම නැවත 
ලැෙබන්ෙන් නැති ෙවයි. ෙමොකද, අද ෙම් පක්ෂ ෙදකම  
සම්මුතියකට  අනුව එකතු ෙවලා කටයුතු කරන ෙවලාවක්. ෙම් 
රෙට් ෙහොඳ ෙද්වල් ස්ථාපනය කරන්න ෙහොඳ කාලයක්  එළැඹිලා 
තිෙබනවා.  එම නිසා 2016 වසර සඳහා වන ෙමම අය වැය සියයට 
සියෙය්  ඡන්දෙයන් සම්මත කරන්න සියලු ෙදනාෙග්ම  සහාය 
ලබා ෙදන්න කියලා   ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අපි කුඩා කාලෙය් අපට කර්මාන්ත පිළිබඳ මූලික අදහසක් 
ආෙව් කුරුම්බැට්ටි මැෂිම, ෙගොප් ෙකොළ රූං ෙපොත්ත, ටින් පියනක් 
අරෙගන ෙකෝට්ටකට ගහලා පද්දන කරත්තය වැනි  කුඩා 
කාලෙය් අප කළ නිර්මාණ තුළිනුයි. අද අෙප් දරුවන් චීනෙයන් 
ෙගන්වන  ෙසල්ලම් බඩුවලට බැටරි ටික දමන්නත්, ඒ ෙබොත්තම 
ඔබන්නත් විතරයි දන්ෙන්. ඒ  නිසා ඉදිරි කාලෙය්දි අෙප් 
දරුවන්ෙග් කාර්මික ඥානය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කිරීම  කාෙලෝචිත ෙවනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කරන 
පරිසර අමාත්යාංශය මඟින් ලබන වසෙර් සිට කෑම අසුරන 
සෘජිෙෆෝම් ෙපට්ටි නිෂ්පාදනයත්, ආනයනත් තහනම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක අපට ෙහොඳ අවස්ථාවක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ජීවත් වන ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය්ත් ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන අම්පාර 
දිස්තික්කෙය්ත් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්ම තිෙබන සුලභ 
ෙදයක් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒවා තමයි ෙකෙසල් ෙකොළ. 
ෙම් ෙකෙසල් ෙකොළවලින් අපටත් යම් යම් නිෂ්පාදන කරන්න 
පුළුවන්. ඉන්දියාෙව් ගිය අවස්ථාවල අප දකිනවා, ෙම් ෙකෙසල් 
ෙකොළ කීපයක් එකතු කරලා, ඒවා press කරලා, අද තිෙබන කෑම 
ෙපට්ටිවලට අනුරූපී කෑම ෙපට්ටි නිෂ්පාදනය කර තිෙබන  
ආකාරය. ෙමවැනි නිෂ්පාදන අෙප් ගම්මානවල ඇති කරලා, ඒ 
කර්මාන්ත දියුණු කෙළොත්, අෙප් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
අවස්ථාත් ලැෙබනවා. ෙමවැනි කටයුතු කරන්න ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර දීම පිළිබඳව 
මුදල් අමාත්යතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙහොඳ ව්යවසායකෙයක් 
පත් වීම ෙම් රෙට් පාථමික කර්මාන්තවල දියුණුවට විශාල 
පිටුවහලක් ෙවයි කියා මා හිතනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා 
ඔබතුමාටත්, ඒ අමාත්යාංශෙය් සියලුෙදනාටත් ශක්තිය, ෛධර්යය 
ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් 

සිටින අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා.  අෙප් ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා, අපි ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව හදන්න ෙකොයි තරම් මහන්සි වුණාද කියා අමුතුෙවන් 
කියන්න වුවමනාවක් නැහැ.  

ෙමවර අය වැෙයන් වැටුප් හා ෙව්තනවලට සහ රජෙය් 
අනිකුත් වියදම්වලට රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අනිකුත් දීමනාවලට රුපියල් බිලියන 313ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් සියල්ල ෙවනුෙවන් රුපියල් 
බිලියන 971ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත්ත ණයවලට ෙපොලිය 
ෙගවන්න රුපියල් බිලියන 520ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ඊට 
අමතරව වාරිකය ෙගවන්න අප රුපියල් බිලියන 336ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව ඒ ටිකට විතරක් රුපියල් බිලියන 1,810ක 
විශාල මුදලක් ෙවන් කරන්න අද අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.   

මම ෙසොයා බැලුවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයා 
ඉදිරිපත් කළ 2015 අය වැෙය් සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,468යි. ෙම් වියදම් ටිකට විතරක් තව බිලියන342ක් අප 
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ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙම් මුදලට අමතරව 2015 වසෙර් සහනාධාරවලට 
රුපියල් බිලියන 378ක් තමයි සම්පූර්ණෙයන්ම අය වැෙයන් ෙවන් 
ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් අවුරුද්ෙද් අප රුපියල් බිලියන 437ක් 
සහනාධාරවලට ෙවන් කර තිෙබනවා. එතැන සියයට 16ක 
වැඩිවීමක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අපි අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය කියන අංශ අරෙගන 
බලමු. 2015දී රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිබුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 98යි. අධ්යාපනයට සහ ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කරන 
මුදල අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි කරනවා කියා රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා කිව්වා. ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 210ක් වන තුරු අප 
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 114ක වැඩිවීමක්. ෙම් 
සියලු වියදම් ගත්තාම, මුදල් ඇමතිවරයාට ෙම් අය වැය සකස් 
කරන එක, ඒ ආදායම ෙහොයා ගන්න එක ඒ තරම් පහසු කාර්යයක් 
ෙනොෙවයි කියා මම දන්නවා.  

අද ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන ෙගොඩක් උදවිය ෙපොඩි ෙපොඩි 
අඩු පාඩු දිහා බලලා ඒ ගැන මහා ෙලොකුවට ජනතාවට, මාධ්යයට 
ෙපන්වන්න කටයුතු කරනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
කියන්නට ඕනෑ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂයත් කියන ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා -
සන්ධාන ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මූලිකත්වය අරෙගන වැඩ 
කටයුතු කරපු ඒ පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා- ෙම් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුව හදලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. ෙම් රට වැටිලා තිෙබන 
අගාධෙයන් ෙම් වතාෙව් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නට බැරි නම් මා 
හිතන්ෙන් නැහැ, ආෙය් කවදාකවත් ෙම් රටට  එවැනි අවස්ථාවක් 
උදා ෙව්වි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය තුළින් ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් අපි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්ෙකදි  ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා  මටත්, ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාටත් දීපු 
ඉලක්කය තමයි ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 11ක් තිෙබන අෙප් 
අපනයන ආදායම 2020 වන  ෙකොට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
25ක් කරන්න ඕනෑයි කියන එක. ඒකට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම 
සැලසුම් සකස් කළා.  ඒ සැලසුම් අනුව, ෙත් අපනයනය  
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,609ක් තිෙබන එක 2020 වන 
ෙකොට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,500ක් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඊළඟට අමු රබර්  සම්බන්ධෙයන් 
ලැෙබන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 45 ඒ ආකාරෙයන්ම තියා 
ගන්නත්,  ෙපොල් කර්මාන්තෙයන් ලැෙබන  අපනයන ආදායම 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 537 අපි 2020 ව න ෙකොට 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,500ක් කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

ඊළඟට, කුළුබඩු  -spices- සම්බන්ධෙයන් වන ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්  මිලියන 234ක් වන ආදායම් පමාණය 2020 වන විට 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,200ක් කරන්නත්, horticulture 
සම්බන්ධෙයන් වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 274ක අපනයන 
ආදායම් පමාණය 2020 වන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
600ක් කරන්නත්, මත්ස්ය -fisheries-  සම්බන්ධෙයන් වන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 265ක අපනයන ආදායම  2020 වන 
විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක් කරන්නත්, gem and 
jewellery සම්බන්ධෙයන් වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
381ක් වූ ආදායම 2020 වන විට  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
750ක් කරන්නත්  අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් ඒ සැලසුමත් එක්ක, 
එතුමාෙග් ඉල්ලීමත් එක්ක, යුෙරෝපය එක්ක ඉතිරි වැඩ කටයුතු 
ටික කරෙගන යන ෙකොට, 2016 ජුනි මාසය වන ෙකොට ඇඟලුම් 

ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් වන  GSP Plus  සහනයත් අපට ලැෙබ්වි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒකත් එක්ක අපට නැවත 
යුෙරෝපෙය්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 550ක ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් විවෘත වනවා. එෙහම නම්  ඇඟලුම් අපනයනෙයන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,908ක් තිෙබන ආදායම 2020 වන 
විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 8,500ක් කරන්න අපි ඉලක්ක 
කරනවා.  

රබර්  නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයන් වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 889ක් තිෙබන අපනයන ආදායම අපි 2020 වන ෙකොට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 2,000ක් කරන්න ඉලක්ක කරනවා. 
ඊළඟට ෙපෙටෝලියම් ආනයනය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන සියලුම 
red tape ඉවත් කර දමා, ආෙයෝජකයන්ට ඒ වාෙග්ම 
ව්යවසායකයින්ට අපි ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරනවා. දැනට 
ෙඩොලර් මිලියන 338ක් තිෙබන ඒ ආදායම අපි ෙඩොලර් මිලියන 
1,000ක් වනතුරු වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊළඟට food and beverages සම්බන්ධෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 
317ක් ෙලසට තිෙබන ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
600ක් කරන්නත්, non-metallic and minerals සම්බන්ධෙයන් 
වන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 125ක් වන ආදායම  ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 500ක් කරන්නත්, electrical machinery parts  
සම්බන්ධෙයන් වන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්  මිලියන 427ක් ෙලසට 
තිෙබන ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක් කරන්නත්  
අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.     

ෙමයට අමතරව, මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙහළ ඔසු 
කර්මාන්තය නැවත වැඩි දියුණු කරන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන indigenous medicine market එක  
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 139ක්.  ෙම්ෙකන් සියයට 1ක් අපට 
අත් පත් කර ගත්ෙතොත්, විශාල මුදලක්  ඒ  තුළින් ලබා ගන්නට 
පුළුවන්.  අද අෙප් රෙට් ඉන්න ජනතාවෙගන් සියයට 20කට 
diabetes  තිෙබනවා.  අෙප් ෙහළ ෛවද්ය කමය දියුණු කිරීම 
තුළින් අපට ඒ සඳහා යම් සහනයක් ලබා ගත හැකියි.   අෙප් 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් අපට පුළුවන්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයනුත් අගයක් එකතු කරලා ෙම් ෙබෙහත් නිෂ්පාදනය 
කරන්න.  ඒක අපි පටන් ගන්නවා.  

මම රාජිත ඇමතිතුමාට කථා කරලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
laboratory  එක ඉල්ලුවා. එතුමා ඒ laboratory එෙක් පහසුකම් 
මට සම්පූර්ණෙයන් ලබා ෙදන්නම් කිව්වා. එතෙකොට අෙප් 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශයත් ඒකට  එකතුෙවලා අපි ඒ වැඩ 
කටයුතු පටන් ගන්නවා.   

පසු ගිය කාලෙය් අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
සෑෙහන ෙලොකු වැඩක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ව්යවසායකෙයක් 
හැටියට මම කියනවා,  රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට අපනයන 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වියදම් කරපු ඒ මුදලට නියම 
වටිනාකම රටට ලැබී නැහැ කියලා.  නිවැරදි නායකත්වයක් 
තිබුෙණ් නැති නිසා තමයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතැන ෙහොඳ 
නිලධාරි මහත්වරු ඉන්නවා.  ඒ සියලු නිලධාරි මහත්වරුන් සහ 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන සම්පත් 
සම්පූර්ණෙයන්ම පෙයෝජනයට අරෙගන ෙම් ඉලක්කය කරා 
යන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය 
දවස්වල අෙප් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා, 
ෙම් රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කර දීලා, රට විජාතික 
ෙකොලනියක් බවට පත් කරනවා කියලා. ඇත්තටම මම අහන්න 
කැමැතියි, පසු ගිය කාලෙය් Galle Face එක ඉදිරිපිට හමුදා 

2893 2894 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලස්ථානය, ඒ වාෙග්ම ෙකොටුව පෙද්ශෙය් තිබුණ වටිනා ඉඩම්, 
තිකුණාමල වරාෙය් ඉඩම්, රෙට් තිෙබන අෙනකුත් ඉඩම් අක්කර 
දහස් ගණන් අතයට ෙකොමිස් මුදල් ලබා ෙගන රාජපක්ෂ පවුල පිට 
රට ෙකොම්පැනිවලට ෙදනෙකොට විමල් වීරවංශ මන්තීතුමන්ලා 
ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා.  දිව්ය ෙලෝකෙය් කියන්නත් බැහැ. ඊටත් 
වඩා සැප අරෙගන ඒ අය හිටියා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේටත් මතක ඇති, ඒ කාලෙය් American Embassy 
එක ඉදිරිපිටට ගිහින් විමල් වීරවංශ මහත්තයා කන්ෙන් නැතිව 
උපවාසයක් කළා. හැබැයි, මම හිතන්ෙන් ෙහොඳට කාලා බීලා 
ෙජොලිෙය් සිටියා.  මාධ්යයට ෙපෙනන්න තමයි ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] ඊට පස්ෙසේ, උපවාසය කරනෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා, තැඹිලි වීදුරුවක් දීලා 
නැගිට්ටවාෙගන ගියා. ෙමවැනි රඟපෑම් කරලා, අෙප් රටට තිබූ 
අභිමානය සම්පූර්ණෙයන් නැති කරලා දැම්මා. අෙප් රටට උදවු 
කරපු ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපය, ජපානය වාෙග් රටවල් ටික තරහ 
කරෙගන අපනයන ෙවළඳ ෙපොළ අපට සම්පූර්ණෙයන් අහිමි 
කළා. අෙප් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 36ක්ව තිබූ අපනයන 
ෙවළඳෙපොළ සියයට 14ක් ෙවනකම් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ අඩු කළා.   

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා -අෙප් කුරුණෑගල මන්තීතුමා- 
පසු ගිය කාලෙය් හිටපු ජනාධිපති දීමනාවත් අරෙගන, මන්තී 
දීමනාවත් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපට ලැබුණ 
ෙතොරතුර.  රජෙය් ෙසේවකෙයක් එෙහම වැටුප් ෙදකක් ගත්තා නම්, 
අද හිෙර්.  එතෙකොට ෙම් අය  රෙට් ජනාධිපතිෙවලා ඉඳලත් ෙම් 
ආකාරයට කටයුතු කර තිෙබනවා. ලජ්ජයි කියන්න,  ෙම් ෙසොච්චම් 
මන්තී දීමනාවත් අරගන්නවා කියලා.   

එතුමා වසර ගණනක් මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා.  
ඒ නිසා මම හිතනවා, ෙම් අය වැය විවාදයට සහභාගි ෙවලා ෙම් 
අය වැෙය් අඩු පාඩු, තිෙබනවා නම්, ඒවා ෙපන්වා දීලා අපට ඒවා 
නිවැරදි කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව්, කවුරු ෙහෝ යම් වැරැද්දක් අපට 
ෙපන්නුෙවොත්  ඒක අපි නිවැරදි කරනවා. ඒක  කරන්න තිබුණා. 
නමුත් පන්සල්වලට ගිහින් කියනවා, වාහන බදු ලක්ෂ ගණනින් 
වැඩි කරලා, ඉෙලක්ටික් ෙමෝටර් රථවලට ලක්ෂ 20ක බද්දක් 
ගහලා තිෙබනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්  
ඩීසල්වලට, ෙපටල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් කර්මාන්තවලට 
වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන දැවි ෙතල්වලටත් බදු ගහලා, දුප්පත් 
ජනතාව පාවිච්චි කරන භූමිෙතල්වලට බදුපිට, බදු ගහලා 
ජනතාවෙග් බඩ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබල්ලත් මිරිකලා රාජපක්ෂ 
භාණ්ඩාගාරය පුරවාෙගන රාජපක්ෂ පවුල රජ සැප වින්දා.  අය 
වැෙයන් සියයට 60ක් 70ක් වියදම් කෙළේ රාජපක්ෂ පවුල. ෙමන්න 
ෙම්ක  අද ෙම් අය වැය තුළින් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. එදා භුමිෙතල් මිල වැඩි කළ ෙවලාෙව් හලාවත 
ධීවරයන් පාරට බැස්ස බව මට මතකයි. ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨා 
මල්ලිට කිව්වා, "ෙවඩි තියපන්" කියලා. අහිංසක ධීවරයන් මරා 
දැම්මා; අතුරුදහන් කළා. රතුපස්වල වතුර ඉල්ලපු ජනතාවට ෙවඩි 
තැබුවා. පාසල් ගිය දරුවන් මැරුවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්නට කැමැතියි, 
පසු ගිය දවස්වල නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා systematic crimes 
ගැන කථා කළ බව. Systematic crimes ගැන කථා කරන ෙකොට 
අෙප් පක්ෂෙය් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, "තාජුඩීන් මරා 
වාහනයට දමා ගිනි තැබූ කථාව" මාධ්යවලින් දැක්ක බව කියන 
ෙකොට අෙප් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීවරයා ඇවිල්ලා මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්තීතුමාට ගහන්න හැදුවා. එදා අපට පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේත්, එළිෙය්ත් කථා කරන්න නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා 
කරපු මදාවිකම් ඉදිරියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී කරන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, අෙප් මන්තීවරුන් ඒ පැත්තට ගත්තා. ඒ පැත්තට 
ගන්න බැරි අප වාෙග් උදවියට ෙමොකක්ද කෙළේ? පැය 24ක කැලෑ 
නීතියක් ෙගනැවිත් ෙසවනගල සීනි කර්මාන්ත ආයතනය, මහඔය 
අෙප් ඇඟලුම් කම්හල, ෙසේවකයන් 4,500ක් පමණ වැඩ කරන 
අම්පාෙර් කර්මාන්තශාලාව කඩා දමන්නට UDA එෙකන් 
උසාවියට ගිහින් නිෙයෝග ගත්තා. විශාල වශෙයන් පළිගන්න 
ෙමවැනි ෙද්වල් කරපු උදවිය අද රෙට් ජනතාව ගැන කථා 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011දී ෙසවනගල අෙප් 
සීනි කර්මාන්ත ආයතනය ආණ්ඩුවට ගන්න ෙකොට ඒ අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් මිලියන 450ක ලාභයක් ලැබූ බව ඔබතුමාට කියන්නට 
ඕනෑ. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් රජය රුපියල් මිලියන 650ක ලාභයක් 
ලැබුවා. 2015 අවුරුද්ද වන විට රුපියල් මිලියන 100ක පාඩුවක් 
ලබන තත්ත්වයට ඒ ආයතනය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරලා 
දැම්මා.  

SriLankan Airlines ගුවන් සමාගම අද ෙඩොලර් බිලියනයකට 
-ෙඩොලර් මිලියන 1,000කට- වැඩි අලාභයක් ලබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, 
SriLankan Airlines ගුවන් සමාගමයි, Mihin Lanka ගුවන් 
සමාගමයි රාජපක්ෂ පවුලට රුපියලකට ගන්න කියලා. අපි 
රුපියලකට ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගුවන් සමාගම් ෙදක 
අරෙගන ඒ කටයුතු කරන්න. ෙමොකද, ෙකොමිස ්ගහලා order කර 
තිෙබන ගුවන් යානා 4ක් දැන් එනවා. ඒ ගුවන් යානා 4ට අපි 
මාසයකට ෙඩොලර් මිලියන 6 ගණෙන් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම මහ ජනතාව ෙගවන්න ඕනෑ. එත ෙකොට ෙම් බර කවුද 
උස්සන්ෙන්? ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තමයි අපි භාර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් බුද්ධියත් එක්ක අපට ෙහොඳ කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. අපි ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නවා, ෙගොඩ ගන්නවාමයි. අපි 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ඒ තුළින් රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි රැකියා 
දසලක්ෂයක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගන්නවා. අපි 2016 
අවුරුද්ද ඇතුළත අනිවාර්යෙයන්ම රැකියා ලක්ෂ 2ක් බිහි 
කරනවායි කියා ෙපොෙරොන්දු ෙවමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.26] 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
කන්ද උඩ රට ෙමොන ආකාරයට දායක වනවාද කියන එක රහසක් 
ෙනොෙවයි. මා මතක් කරලා ෙදනවා, 1815 කැරැල්ෙල්දී කන්ද උඩ 
රට අෙප් මුතුන් මිත්ෙතෝ ෙම් රෙට් නිදහස ෙවනුෙවන් ඒ 
දායකත්වය ලබා දුන්නාය කියලා. අෙප් අටුෙවන් බත් සපයන 

2895 2896 

[ගරු දයා ගමෙග් මහතා] 
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නිසා ඒ ස්ථානයට ආපු සුද්ෙදෝ ඒ අටුවට ගිනි තැබුවා. ෙකොත්මෙල් 
අෙප් නිවසට ගිහින් අෙප් අටුව දිහා බලන ෙකොට ඒ පිච්චුණු 
සලකුණු අදටත් දකින්න පුළුවන්ය කියන එක ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට මා මතක් කරලා ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පියා ගරු ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා මහවැලිය හරහාත්, ඒ වාෙග්ම වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා හැටියට ෙපොකුරු වතු කමය හරහාත් 
ඉමහත් ෙසේවයක් කරන්න වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ස්වර්ණ භූමි 
ඔප්පු කමය හරහාත් විශාල ෙසේවයක් සිදු කළා.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ඉන්නවා. 
එතුමාත් පවසයි, කිකට් කීඩාව හරහා එතුමා ෙමොන වාෙග් 
ෙසේවයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණාද කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොකුරු වතු කමය හරහා එදා ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, වතුකරෙය් තිෙබන 
විශාලම ගැටලුවක් වන ඉඩම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න.  

උඩරට පෙද්ශෙය් ආර්ථික සංවර්ධනය උෙදසා අෙප් ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහාමාර්ග, වාරිමාර්ග, විදුලිය, 
අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය සහ කෘෂිකර්ම යන ක්ෙෂේත ෙවනුෙවන් වැඩ 
කරන්න 1986 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 21 වනදා උඩරට ගැමි 
පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කළා. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අයත් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා හැටියට නාවලපිටිෙය් හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චන්දා කරුණාරත්න මැතිතුමා වැඩ භාර 
ෙගන කටයුතු කළා. අවසන් වශෙයන් අෙප් දි.මු. ජයරත්න 
මැතිතුමාත් ඒ අමාත්යාංශය භාර ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 අෙපේල් මාසෙය් 
පළමුවන දා ෙම් උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය බවට පත් කරලා, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සතුව තිබුණු වග කීම් සැහැල්ලුවට ලක් කරලා, අඩු කරලා, 2014 
ජනවාරි මාසෙය් තුන්වනදා දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දුන්නා. දැන්, පත්තරවල මුල් පිටුවලත් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
සහ දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙය්දී උසාවියට 
කැඳවනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයත් අමාත්යාංශය භාරව ඉන්ෙන් 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා.  

2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වනදාට ෙපර එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ අෙප් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ කන්ද උඩරට ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, කන්ද උඩරටට අවශ්ය කරන සංවර්ධනය ලබා 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම අපි අෙප් ඡන්ද දායකයින්ට ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා කියලා. මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව අපි දුන් ෙපොෙරොන්දු පිළිෙගන, යහ පාලන ආණ්ඩුවක් 
ඇති කරන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට පත් කරන්න 
වැඩ කළා, මහන්සි වුණා. ඒ දුන් ෙපොෙරොන්දු මත අෙගෝස්තු 
මාසෙය්දී අපට බහුතර ආණ්ඩු බලයක් සහිතව විශිෂ්ට 
ජයගහණයක් ලබා ෙදන්න කන්ද උඩරට ජනතාව කටයුතු කළා.  

වතුකරෙය් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියන එක පිළිබඳව ෙම් ආණ්ඩුව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා, 
ඔවුන්ෙග් ෙදවන, තුන්වන, පස්වන පරම්පරා ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට 
දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එක අපි 
ෙම් උත්තරීතර සභාවටත්, ෙම් ආණ්ඩුවටත් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. අෙප් වැඩිමහල් සෙහෝදරෙයක් වාෙග් ඉන්න ඉන්දියාව 
සමඟ ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, යම් කිසි ආධාරයක් ලබා 
ෙගන වැඩ ආරම්භ කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකත් අපි ෙම් 

ආණ්ඩුවට මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මම පැවසූ පරිදි 
අෙප් වතුකරෙය් ජනතාව, කන්ද උඩරට ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඊළඟ පරම්පරාව 
ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ඉඩම් ඔප්පුවක් 
ලැෙබයි කියලා. මාෙග් පියා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 
ෙපොකුරු වතු කමය හඳුන්වා දුන් ආකාරයට, ස්වර්ණ භූමි ඔප්පු 
හඳුන්වා දුන් ආකාරයට ෙම් ආණ්ඩුවත් කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.  

මෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදර නවීන් දිසානායක මැතිතුමා වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට අද පකාශ කළා, කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ අනුව 
එතුමා කියා සිටියා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කිරීම වාෙග් 
ෙද්වල් කිරීමට විපක්ෂෙයන් උත්සාහ කළාට අපි එෙහම ෙදයක් 
කරන්ෙන් නැහැ කියා. අද නවීන් දිසානායක මැතිතුමා ඒ කළ 
පැහැදිලි කිරීම ගැන මම ෙගොඩාක් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, අෙප් කන්ද 
උඩරට තරුණ තරුණියන් රැකියා පශන්යටත් විසඳුම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් හරින් පනාන්දු මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා ඒ අයට අවශ්ය කරන තාක්ෂණ දැනුම හා 
පුහුණුව ලබා දීලා, "coding"  ඒ කියන්ෙන්, අලුත් භාෂාවක් 
වශෙයන් පරිගණක යන්ත භාවිතය හඳුන්වා දීලා, Information 
and Communication Technology Agency එක හරහා කන්ද 
උඩරට තරුණ තරුණියන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කර ගන්නට 
අප යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කෙළොත් ෙහොඳයි කියා ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී මා ෙයෝජනා කරනවා.  

මෙග් පියා වන ගාමිණී දිසානායක මහතා 1983දී 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් වැනි නගර බිහි ෙවන 
ෙකොට ෙයෝජනා කළා, එම තරුණ තරුණියන්ට ඉංගීසි භාෂා 
දැනුම ලබාදී පරිගණක යන්ත භාවිතය පුහුණු කර ඒ තාක්ෂණය 
ලබා දීමට වැඩ කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියා. අද පරිගණක 
යන්ත භාවිතය ජාත්යන්තර භාෂාවක්  විධියට හඳුන්වනවා. 
පරිගණක යන්ත භාවිතය, හරින් පනාන්දු මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා කන්ද උඩරට තරුණ තරුණියන්ට ලබා 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. අෙප් කන්ද උඩරට ජනතාව, බුද්ධිමත් 
ජනතාවක්. ඒ නිසා එම ජනතාවට එවැනි පුහුණුවක් ලබා 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මෙග් 
වැඩිමහල් සෙහෝදර, නවින් දිසානායක මැතිතුමා  සිදු කර තිෙබන 
කියාකාරකම් මා දැක්කා. I can see that he is a professional 
Minister. Why the UNP Government has brought him 
forward is not because he is entitled to be a Minister, but 
because he is capable of being a Minister.  Our Leader, the 
Hon. Ranil Wickremasinghe has ensured a Cabinet that can 
work, that have capabilities and honesty. Therefore, Sir, I 
place on record my appreciation for this Government for 
ensuring the promises given are fulfilled in the next year.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් දිස්තික් 
නායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාත්, වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කළා. එතුමාටත් 
මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපිත් එක්ක අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ වැඩ කරපු 
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ශුභ අලුත් 
අවුරුද්දක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මූලාසනෙය් සිටින 
ඔබතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

2897 2898 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.37] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය 

ශීර්ෂ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා හටත් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව මා සතුටු ෙවනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
වැවිලි කර්මාන්ත හා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා 
පජා සංවර්ධනය සම්බන්ධව තමයි, මම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. වතුකරය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් වන මා ෙමතැනදී සඳහන් කරන්න කැමැතියි, පසු 
ගිය ජනවාරි අටවැනි දාට ෙපර -ජනාධිපතිවරණයට ෙපර- 
වතුකරෙය් තිබුෙණ් ඉතාම භයංකාර තත්ත්වයක්ය කියන 
කාරණය. වතුකරෙය් පාරක යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
සමහර පෙද්ශවලට ගියාම, භීතියට පත් ෙවලා තමයි කටයුතු 
කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. නමුත් පසු ගිය ජනවාරි අටවැනි දායින් පසුව 
වතුකරෙයන් ඒ කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් වුණා. අෙප් 
පක්ෂෙය් නායක, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් අපට ඒ බල පෙද්ශෙය් -මස්ෙකළිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය  විශාල බල පෙද්ශයක්- රැස්වීමක්වත් 
පවත්වන්න තැනක් අපට ලබාගන්න බැරි වුණා. 

ඒ බල  පෙද්ශෙය් අෙප් පධාන රැස්වීමක් තියා ගන්නට පවා  
තැනක් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ තරම් 
භීෂණකාරී තත්ත්වයක් නුවරඑළිය - මස්ෙකළිය බල පෙද්ශවල 
ඇති කළා. ඒ සියල්ලම දැන් ෙවනස් ෙවලා පසු ගිය ජනවාරි 
8ෙවනි දායින් පස්ෙසේ වතුකරෙය්  පිබිදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, නිවාස පශ්නය ගැනයි මට විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කරන්න ට තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට්  විවිධ පාර්ශ්වවලින් ෙම් නිවාස 
ගැන අවුරුදු 230ක් තිස්ෙසේ කථා කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය 
තුළ ඡන්දයක් කිට්ටු ෙව න ෙකොට -මීට කලින් ගරු මන්තීතුෙමකුත් 

කථා කරන විට ෙම් ගැන කිව්වා- இந்திய வம்சாவளி மக்கள்  
කියා තමයි කථා කරන්ෙන්.  

ேதர்தல் காலத்தில் இந்திய வம்சாவளி மக்கள் என்  
ேபசுவ  வாக்கு வாங்குவதற்கு மட் ம்தான். இந்திய 
வம்சாவளி மக்கள் இந்த நாட் ல் இப்ேபா  இல்ைல.  
இப்ேபா  இந்த நாட் க்கும் மக்கள் இலங்ைக மக்கள்.  
தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் எல்ேலா ம் 
இந்த நாட் க்கும் மக்கள். ேதர்தல் காலத்தில், 
"நாங்கள்தான் உங்கைளப் பார்ப்பதற்கு இ க்கும் தைலவர்கள்;  
எங்க க்குத்தான் நீங்கள் வாக்களிக்க ேவண் ம்" என்  கூறி 
வாக்கு வாங்குவார்கள். அதன் பிற்பா  எந்தக் கட்சி 
ெவற்றிெபற்  ஆட்சியைமக்கின்றேதா, அந்தக்கட்சிக்கு மக்கள் 

ஆதர  ெகா த் க்ெகாண் ப்ப தான் வழக்கம்.   

ඒ  වාෙග්  අමතක කර දමන තත්ත්වයක් තමයි පසු ගිය කාලය 
තුළ ෙම් වතුකරයට නායකත්වය දුන් අය  කෙළේ. දැන් ඒ කමය 
නැති ෙවලා, වතුකරය ෙවනුෙවන් නව නිවාස කමයක් ඇති 
කරන්න මිලියන 1000ක් ෙවන් කර අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශයකුත් පිහිටුවා තිෙබනවා.  
පර්චස් හතක ඉඩමක නිවාසය බැගින් ඉදි කරන්නයි ෙම් වැඩ  
පිළිෙවළ ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් ෙම්  කාරණය ෙයෝජනාවක් 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. ලැයින් ෙප්ළියක් ගත්තාම - division  

එකක් ගත්තාම-  නිවාස 40ක් 50ක් තිෙබනවා. ෙම් " ලැයිම" 
කියන  නාමය  ඉවත් කරන ෙලස අපි 1994 වර්ෂෙය්දීයි  ෙයෝජනා 
කෙළේ.  පසු ගිය රජෙයන් වතුකරයට කියා  අමාත්යාංශයක් ෙවන් 
කර ගත්තා. අමාත්යාංශයක් ෙවන් කර ගත්තාට එයින් කිසිම 
වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් පාරවල් හදාපු එක විතරයි කෙළේ. 
එෙහන් ෙමෙහන් ඔය ෙකොන්තාත් වැඩ කළා. ඒ හැර  ෙවන කිසි 
ෙදයක් වු ෙණ්ත් නැහැ. මම පසු ගිය දිනකත් ෙම් ගැන මතක් කළා. 

දිවංගත ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ෙයෝජනා කළා 
වාෙග් divisions පහක් විතර එකට අර ෙගන ෙපොකුරු ගම්මාන 
ඇති කළා නම්, නිවාස සියයක් විතර එක තැන ඉදි කළා නම් ඒ 
බල පෙද්ශය ෙලොකු ගම්මානයක් බවට පත්ෙවනවා. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් කියා තිෙබන්ෙන්ත්,  වතු හදනවාට වඩා ගම්මාන ඇති 
කිරීමයි. අර වත්ත, ෙම් වත්ත කියා ෙනොෙවයි. වතුකරෙය්  ගම්මාන  
ඇති කරන්නටයි දැන් ෙයෝජනා  කර තිෙබන්ෙන්. මස්ෙකළිය, 
බගවන්තලාව, ෙනෝර්වුඩ් නගරය, ආගරපතන, ඩයගම,  ළිඳුල, 
තලවාකැෙල්, වටවල වාෙග් පෙද්ශවල වතුකරෙය් මැදි වුණු 
ගම්මාන රාශියක් තිෙබනවා. ඒවා එකතු කර ගම්මාන නිර්මාණය 
කළා නම් වතුකරෙය් තිෙබන්නා වූ ඒ පශ්නය නිරාකරණය  කර 
අවුරුදු ෙදසිය  තිහක්, ෙදසිය හතළිහක් තිෙබන ලැයින් අයින් කර 
දමා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. 
විෙශේෂෙයන් ඡන්දයක් කිට්ටු ෙවනෙකොට තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙම් 
ගැන මතක් කරන්ෙන්. "අපි විඳින දුක බලන්න. අපි දිහා කවුරුවත් 
බලන්ෙන් නැහැ. ඡන්දය ගන්නවා. රජයන් පත්ෙවනවා. 
සලකන්ෙන් නැහැ. බලන්ෙන් නැහැ" කියා  කථා කරනවා. නමුත් 
ඡන්දය දුන්නාට පස්ෙසේ  ඡන්දය අරෙගන ආපසු ඊළඟ ඡන්දයට 
තමයි කථා කරන්ෙන්. මම ෙම්ක කීප වතාවක් කථා කර කියා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ෙම් රජය ෙකෙරහි  
විශ්වාසය තබා වතුකරෙය් ජනතාව විශාල වශෙයන් සහෙයෝගය 
දැක්වුවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ සහෙයෝගය දැක්වූ නිසා, වතුකරයට යම් කිසි වැඩ 
ෙකොටසක් කරලා, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු 
කරලා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

වතුකරෙය් කටයුතු සඳහා දැන් ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත් වතුකරෙය් 
වැවිලි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
වතුකරෙය් තිබුණු භීෂණය නැති කරලා, වතුකරය දියුණු මාවතට 
ෙගනැල්ලා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඒ ඇමතිතුමන්ලා 
කටයුතු කරනවා.   

දැන් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි පශ්නයක් ගැන කථා 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩි පඩියක් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
ෙමොකද, පඩි වැඩි කරන්න තරම් වතුකරෙය් වතු දියුණු නැහැ.  
ආදායම් අතින් බලන ෙකොට ඒ වතු දවස ගණෙන් පපාතයකට යන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙත් වතුවලට අවශ්ය සැලකිලි 
නැහැ; ෙපොෙහොර ෙයොදන්ෙන් නැහැ. තිෙබන දළු ටික ෙනළා 
ගන්නවා., ඒවාට අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.     
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ඒ වතුවල තිෙබන ගස් ටික කපලා විකුණා ගන්නවා; ෙකොට ටික 
විකුණා ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ වතු ටික ඔක්ෙකෝම විනාශ ෙවලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි කාලය තුළදී ඒ වතු පිළිබඳව විෙශේෂ 
පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, ෙකොම්පැනිවලට පවරා තිෙබන වතු   
මැනලා, ඒවා අක්කර වශෙයන් ෙවන් කර දීලා  ආදායම් ලබන 
තත්ත්වයකට පත් කිරීෙමන් පස්ෙසේ පඩි වැඩි කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම ෙනොකර වැඩිෙයන් පඩි ෙදන්න ගිෙයොත් වතු ටික වහන්න 
ෙවයි. අපි  වතුකරෙය් දුප්පත් අහිංසක ජනතාව දිහා බලන්නත් 
ඕනෑ. නමුත් පඩි වැඩිෙයන් ෙදන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අෙප් 
ගරු සුෙර්ෂ් වඩිෙව්ල් මන්තීතුමාත් පඩි වැඩි කිරීම ගැන කථා කළා. 
ඒක ඇත්ත. වතුකරෙය් ජනතාවට පඩි වැඩි කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නම් වතුවලින් ගන්න ලාභෙයන් යම් ෙකොටසක් අඩු 
කරෙගන ඒ මුදලින් වතුකරෙය් ජනතාවට සලකන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා ඒ විධිෙය් කමයක්වත් ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. එෙහම ෙතෝරා 
ෙගන ඒ විධියටවත් වතුකරෙය් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
අවශ්යයි. ඉදිරි කාලය තුළ ඒ පළාතට විෙශේෂ ෙසේවාවක්  කරලා, ඒ 
දුප්පත් අහිංසක ජනතාව  ඉන්න තත්ත්වෙයන් මුදවා ෙගන 
වතුකරය ෙහොඳ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය කාලෙය්  
තිබුණු ඒ භයානක තත්ත්වෙයන් මුදා ෙගන, ඉදිරිෙය්දී වතු 
පජාවෙග්  ජීවිතය නඟා සිටුවන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා.    

ලබන්නා වූ 2016 වර්ෂය අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාෙව් 
අෙප් කථානායකතුමා ඇතුළු  අෙප් හිතවත් සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත්, ෙම් ගරු සභාෙව් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු  සියලු  
කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ආරක්ෂක අංශෙය් සියලු ෙදනාටමත් 
වාසනාවන්ත නව වසරක් ෙව්වායි කියා ශුභ පාර්ථනා කරමින් 
2015 වර්ෂෙය් මෙග් අවසන් කථාව ෙමයින් අවසන් කරමින් මම 
නතර ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් 

ඇමතිතුමාට ලබා දීලා තිෙබන අමාත්යාංශය ඉතාම වැදගත් එකක් 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අද ෙම් රට  ෙගොඩ ගන්න සියලුෙදනා 
එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් හදපු අවස්ථාෙව්දී, ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යාංශයක් ආරම්භ කරලා මෙනෝ ගෙන්ෂන් ඇමතිතුමාට ඒක 
භාර දීපු එක අපි අගය කරනවා. එතුමාට ෙම් කාර්යය ෙහොඳට 
කරෙගන යන්න අවස්ථාව ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා. ෙම්  
අමාත්යාංශය හරහා සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් යන ෙම් 
සියලුෙදනාෙග්ම ගැටලු සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි ෙහොඳ තැනකට 
ෙම් රට ෙගෙනන්න එතුමාෙග් බුද්ධිය, ඉදිරි දැක්ම පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම 
Telecommunication and Digital Infrastructure අමාත්යාංශය ගැන 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න කැමැතියි.  වර්තමාන අගමැතිතුමා, 
2003 වර්ෂෙය් අගමැති හැටියට ඉන්න ෙකොට  "Smart Sri Lanka" 
කියලා වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. Information and 
Communication Technology Agency of Sri Lanka කියලා 
ආයතනයක් ආරම්භ කරලා ඒ හරහා “Smart Nation”, “Smart 

People” කියන සංකල්පය ෙගොඩ නඟන්න එතුමා කියාත්මක 
වුණා. එහි එක් කාරණයක් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. 
ගමට තාක්ෂණය ෙගන යෑම සඳහා,  සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, 
මුස්ලිම් ෙව්වා, වතුකරෙය් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා, උතුෙර් 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා ෙම් සියලු ගම්වල ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට 
පාවිච්චි කරන්න සිංහල හා ෙදමළ භාෂා ෙදෙකන්ම එකම අර්ථය 
ෙදන "විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද" කියලා වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. 
ෙම්කට "VGK" කියලා කිව්වා. ෙම් "විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද" හරහා 
අෙප් ගෙම් දරුවන්ට, නගරෙය් දරුවන්ට ෙලෝකයට පවිෂ්ට ෙවලා, 
ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා ඉෙගන ෙගන ඒ හරහා ෙලෝකයත් 
එක්ක සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාවක් සැපයීම තමයි එතුමාෙග් 
වුවමනාව වුෙණ්. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් “Smart Island” කියන 
සංකල්පය කියාත්මක කරන්න එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. 
ඒත් එක්කම එතුමා ඒ සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීම 
සඳහා අවශ්ය පතිසංස්කරණ කළා. 

I remember very well the liberalization of 
international telecommunication lines. When Sri Lanka 
Telecom held the monopoly, a telephone call to America, 
for instance, was about Rs. 100 a minute. How did it 
come down to Rs. 10 a minute? Now, I think it must be 
about Rs. 3 a minute. That is because there was 
liberalization of international carrier transmission.   

ඒ අවස්ථාෙව්දී HSBC call centre එක මෙග් ෙකෝට්ෙට් 
ආසනෙය්  - එදා නම්   ෙකෝට්ෙට් ආසනය මෙග් ෙනොෙවයි-  
ආරම්භ කරන්න කල්පනා කරපු අවස්ථාෙව්දී  කියලා තිබුෙණ් ෙම් 
ඒකාධිකාරය නිසා -because of the monopoly- ඔවුන්ට ෙම් call 
centre එක දමා ගන්න අවශ්ය තරෙම් පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ 
කියලායි. ඒ අවස්ථාෙව්දී තමයි ෙම් තරගකාරී බව ඇති කරන්න 
Tata Communications සමඟ undersea cable එකක් දමන්න 
තවත් ආයතනයකට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අෙපොයි, කාෙගන් හරි ෙවලාවක් ගන්න නැද්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි පහයි තිබුෙණ්. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තමුන්නාන්ෙසේට කැපිල්ලක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කැපිල්ලක්ද? 

2901 2902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම නැහැ. එෙහම නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාෙගන් හරි විනාඩි කීපයක් 

ෙදන්න ෙකෝ. කමක් නැහැ. ඒ ගැන කථා කර කර හිටිෙයොත් තවත් 
ෙවලාව යනවා. 

ඒ ආකාරයට පතිසංස්කරණය කරලා ඔය digital යටිතල 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය හරහා එදා -
2003- ගත් තීරණ නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වයට ෙම් digital 
පහසුකම් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. HSBC call centre වාෙග් ඒවා 
ලංකාව පුරාම පටන් ගනීවි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
ෙපේමදාස මහත්තයා garment factories ෙදසියයක් පටන් ගත්තා 
වාෙග්, ලංකාෙව් සෑම පෙද්ශයකටම ඒ පහසුකම් ලබා ෙදයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ලංකාෙව් සිටින තරුණ තරුණිෙයෝ ඒ 
digital  තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ෙම් call centres හරහා, ෙම් 
value-added services හරහා, Knowledge Process Outsourcing  
හරහා ෙලෝකයත් එක්ක එකතු ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. අෙන්! ෙමොකද වුෙණ්? HSBC එක හැදුවා. එච්චරමයි. ෙවන 
ෙකොෙහේවත් තව එකක්වත් හැදුෙණ් නැහැ. ඒ අතරවාරෙය් ෙමොකද 
වුෙණ්? දිල්ලිවලට එහා පැත්ෙත් තිෙබන ගුරුද්වාරා නගරෙය්, 
ඊළඟට හයිදාබාද් නගරෙය්, බැංගෙලෝර් නගරෙය්   හැම තැනම 
හතු පිෙපනවා වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙකොම්පැනි පටන් ගත්තා. ඒ  
පළාත්වල හිටපු වයස 21, 22 තරුණ තරුණිෙයෝ ෙලෝකයත් 
එක්ක එකතු  වුණා. එකතු ෙවලා මාසයකට ෙඩොලර් 1,000ක්, 
2,000ක් වැටුප් ගන්න රැකියා කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒ 
රටවල ගැහැනු ෙසෞදි අරාබියට යවන්ෙන් නැහැ. ඒ රටවල 
තරුණිෙයෝ ඒ බැංගෙලෝර්, හයිදාබාද්, ගුරුද්වාරා නගරවල වැඩ 
කරලා ෙඩොලර් 1,000ක්, 1,500ක් මාසයකට ගන්නවා. ඒක තමයි 
''ෙවනසට මුල පුරපු'' අෙප් මිත හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමාට ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා තරුණයා; Facebook 
එෙක් තමයි වැඩි ෙවලාවක් ඉන්ෙන්. ඒ නිසාම ෙමහි වැදගත්කම 
එතුමා දන්නවා. ෙලෝකයත් එක්ක ෙකොෙහොමද එකතු වන්ෙන් 
කියලා එතුමා දන්නවා.  

2003දී රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා පටන් ගත් “Smart 
Island”  “Smart Nation” කියන සිහිනය සැබෑ කරන්න එතුමාට 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ “Smart 
Island”  “Smart Nation” කියන සිහිනය සැබෑ කරන්න පුළුවන් 
වුෙණොත් තමයි අපට තිරසාර ෙලස රැකියා බිහි කරලා සංවර්ධනය 
ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් අවසන් 

කරනවා.  

තව එක ෙදයක් මම කියන්න ඕනෑ. We are thinking of a 
unique National Digital Identity Card.  

ෙම් unique NDI එකක් හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
රජය සහ පුරවැසියා අතර තිෙබන ගනුෙදනුව, transaction cost 
එක අඩු කිරීමයි. සමහර ෙවලාවට රජය විසින් පුරවැසියාට 
ෙනොෙයකුත් සහනාධාර ලබා ෙදනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවන්න පුළුවන්, සමෘද්ධිය ෙවන්න පුළුවන්, පාසල් නිල ඇඳුම් 
ෙවන්න පුළුවන්, තවත් ෙමොනවා ෙහෝ ෙවන්න පුළුවන්, pension 
ෙවන්න පුළුවන්. ඊට පසුව පුරවැසියා රජයට බදු ෙගවනවා. ෙම් 
ෙදකම එකතු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙදකම එකතු කරලා අපට 
පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ ගනුෙදනුෙව් මිල අඩු කර ගන්නට; 
lowering of transaction cost. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න. ඒකට තමයි 
අපි ෙම් ඩිජිටල් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙවලාව 
තිබුණා නම් තව ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්නට තිබුණා.   
නමුත් ෙවලාව නැති නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන, විෙශේෂ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ අමාත්යාංශ ගණනාවක්ම තිෙබනවා. එයින් මෙග් පෙද්ශයට 
බලපාන අමාත්යාංශය තමයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය. ගරු 
නවින් දිසානායක අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් ෙනොමැති 
වුණත් මම ඒ අමාත්යාංශය ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ. අද පුංචි 
ආරංචියකුත් ලැබුණා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා කියලා. 
නමුත් ඒක ෙකොෙහොම ලබා ෙදනවාද කියලා හරියට දන්ෙන් 
නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ආණ්ඩුව පත් වන විට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට අදාළව දීපු 
ෙපොෙරොන්දුව ෙම් අය වැෙය්වත් නැහැ. වී ෙගොවියාට නම් ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව අඩුකරලා හරි ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා.  නමුත් ෙත් 
සහ රබර් ෙගොවීන්ට දුන්  ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරනවා කියලා ෙම් 
අය වැෙය් සඳහන් ෙවලා නැහැ. ජනවාරි 29ෙවනි දා ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැෙය්දී නම් කිව්වා ෙත්වලට සහ රබර්වලට සහතික 
මිල කියාත්මක කරනවා කියලා. නමුත් ෙම් 2016 සඳහා ඉදිරිපත් 
කළ අය වැෙය් නම් ඒ ගැන වචනයක්වත් සඳහන් කරලා නැහැ. 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙත් ෙගොවියාට ලබා ෙදනවා කියපු රුපියල් 80ක 
සහතික මිල ලබා ෙදන්න ෙහට දවෙසේ ෙහෝ  කටයුතු කරයි කියලා 
මම හිතනවා. රබර් ෙගොවියාට ලබා ෙදනවා කියලා කියපු රුපියල් 
350ක  සහතික මිල ලබා ෙදන්න කටයුතු කරයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී ෙගොවියාට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 
35,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන්  2016 
අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් මිලියන 37,500ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා වැඩි මුදලක් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා ෙවන් කළා කියලා කියනවා. නමුත් එතැනදී වී 
ෙගොවියා ගැන විතරයි කියන්ෙන්. අෙනක් ෙගොවීන් ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙගොඩක් අපහසුතාවට පත් ෙවලා 
සිටින්ෙන්ත්  ෙත් ෙගොවිෙයෝයි.   
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අද පත්තරෙය්ත් තිෙබනවා ෙත් වගා කරන අය ෙගොඩක් අඩු 
ෙවලා කියලා. ඒ වාෙග්ම රබර් වගා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ අය ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් පැළ, රබර් 
පැළ නිෂ්පාදනය කරන අය, ෙම් පැළ තවාන්වලින් අයින් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙබොෙහොම අඩුෙවන් තමයි හිටවන්ෙන්. 
ලබන අවුරුද්ෙද් එෙහම හිටවන්නවත් ඉල්ලලා නැහැ. ඒ නිසා  
පැළ තවාන්කරුවන් විශාල පිරිසකට රැකියා අහිමි ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධව රජය යම් පියවරක් ගනියි කියලා මම 
හිතනවා.  

කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ලක්ෂ තුනහමාරකට වඩා ඉන්නවා. 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් සමිති තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්  ඒ සමිතිවලට රජය හරහා උපකරණ ලබා දුන්නා. අද 
කම්කරුෙවෝ නැති නිසා,  ඒ සමිතිවලින්  සාමාජිකයින්ට උපකරණ 
ලබා  දුන්නාම  එම උපකරණ හරහා  තමන්ට  කටයුතු කර 
ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණා.  2015 අවුරුද්ෙද් ෙකොෙහේවත් කුඩා 
ෙත්වතු සමිතියකට ඒ වාෙග් උපකරණ ලබා ෙදනවා මම දැක්ෙක් 
නැහැ. ඒ නිසා ලබන අවුරුද්ෙද් හරි,  කුඩා ෙත් වතු සමිති 
ශක්තිමත් කරන්නට ෙම් රජය යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක්  
ෙගෙනනවා නම් ෙහොඳයි.  

මම ඊෙය් හවස ් වරුෙව් මෙග් ආසනෙය් ෙබොෙහොම දුෂ්කර 
ගමක් වන ඉලුඹකන්ද ගමට ගියා. ඒ අය මෙගන් ඇහුෙව්, "සර්, 
අපට ෙමොකද ෙවන්ෙන්" කියලායි. ඒ අය වගා කරන්ෙන් ෙත් 
විතරයි. ෙත් වගා කරලා, දැන් අපට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා 
ඇහුවා.  ෙතල් මිල අඩු ෙවනවා, ෙතල් මිල අඩු ෙවනවාත් එක්කම 
ෙත් මිලත් අඩු ෙවනවා.  

මම ගරු අගමැතිතුමා සමඟ ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා ෙත් 
ෙගොවියා පිළිබඳව එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. මෙග් ආසනෙය්, 
කලවාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් සියයට 99ක්ම  සිටින්ෙන් ෙත් 
ෙගොවියන්. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන් නැත්නම් මට 
ෙහොඳයි,  ගිහින් කෑ ගහන්න පුළුවන්.  නමුත් අපි ඊට වඩා අහිංසක 
මිනිසුන් ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් බලන්නට ඕනෑ. මම ගරු 
අගමැතිතුමාට ෙපෞද්ගලිකවත් කිව්වා, ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ෙම් 
අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන්  ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
කථා කරන්න ෙවලාවක් නැහැ වාෙග් ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙත් 

ෙගොවියා, රබර් ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ෙහට දවෙසේ ෙහෝ රජය 
තීන්දුවක් අරෙගන, ඒ අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

කඳුරට අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  
අෙප් දිස්තික්කෙය් පන්සල්වල අක්කර දහස් ගණන් ඉඩම් 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් තවත් වතු තිෙබනවා. ඒ වතුවල සිටින 
අහිංසක දවිඩ ජනතාවට අද වනතුරු එක ටකරමක්වත් දීලා නැහැ. 
ඒක ෙපෞද්ගලික වත්තක් කියනවා. හැබැයි ෙපෞද්ගලික වත්ෙතත් 
වැඩ කරන්ෙන් අහිංසක දවිඩ ජනතාවයි. මා නිෙයෝජනය කරන  
පෙද්ශෙය් දුම්බර වත්ෙත් අක්කර 1,800ක් තිෙබනවා. ඒ වත්ෙත් 
අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් නිෙවස්වල වහලට ටකරමක් දාලා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් සෑම වත්කකම සිටින්ෙන් ෙම් රෙට් ඉපදුණු මිනිස්සු.     

ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ඔවුන් ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
ඉඩමකද කියලා බලන්ෙන් නැතිව ඒ අයට සලකන්න කියලා. 
ෙමොකද, ඒ ලයින් කාමරවල සිටින්ෙන්ත් අහිංසක මිනිස්සු. මම 
එක ෙගදරකට ගියාම, "උඩ බලන්න සර්" කියලා මට ෙපන්නුවා.   
බැලුවාම වහලට ඉටි ෙරදි දමලායි තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  ඒ වතුවල 
පාලනාධිකාරිය ඒ උදව්ව කරන්ෙන් නැතිනම්, ඒ අයට යම් කිසි 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියලා. අඩුම ගණෙන් අක්කර දහස් 
ගණනින් තිෙබන එම ඉඩම්වල හාම්පුතුන් ෙගන්වලා  ඒ 
සම්බන්ධව  මැදිහත් කරවීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා 
ඉල්ලනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  
අෙප් පෙද්ශෙය් ෙලොකු පාරක් හදනවා. රත්නපුර, පලාෙවල හරහා 
කරවිට මාර්ගය හදනවා. නිරිඇල්ල වතු සමාගම ඒ පාර හදන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ගණනක් දීලා ඒ පාර හදන ෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩෙමන් පාරට කැෙපනවා කියලා, මීටර් 500ක් 
පාර අත අරින්න කියනවා. ඒක රජෙය් ඉඩමක්. ආණ්ඩුෙවන් තමයි 
ඒ සමාගමට බදු දීලා තිෙබන්ෙන්. බදු දීපු ඉඩෙමන් පාරට 
කැෙපනවා කියලා, රජෙය් සංවර්ධන කටයුත්තක් විධියට  සැලසුම් 
කර තිෙබන පාර හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒ සමාගම් විසින් බදු 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්  අෙප් ඉඩම්.  ඒ නිසා රජෙය් සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා ඒවා ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැනත් ෙසොයා බලා කටයුතු කරයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.01] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்ைதப் ெபற் த்தந்ததற்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்ைறய இந்தக் கு நிைல விவாதத்திேல 
பல அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் ெதாடர்பாகப் 
ேபசப்ப கின்ற . அவற்றிேல நான் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ைறக்கு மிகக் கிட் யதாக 
இ க்கின்ற ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு,  
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியைவ 
உள்ளடங்கியி க்கின்றன. அேதேவைள, கிராமிய 
ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சும் ேநர யாக எங்க ைடய 
மக்க டன் ெதாடர் பட்ட ஓர் அைமச்சாக இ ப்பைதக் 
காண்கின்ேறன்.  

கடந்த ஆகஸ்ட் 17ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் இந்தப் திய 
அரசின் பாரா மன்ற அமர் களில் கலந் ெகாண்  
நகரத்ைதப் பற்றி ம் கிராமத்ைதப் பற்றி ம் வடக்கு - 
கிழக்ைகப் பற்றி ம் மற் ம் ஏைனய ைறகைளப் பற்றி ம் 
மீண் ம் மீண் ம் நாங்கள் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
அந்த வைகயில், இந்தச் சைபயில் ஆகக்குைறவாகப் 
ேபசப்பட்ட ஒ  ச கெமன்றால் அ  ெப ந்ேதாட்டச்  
ச கமாகும். அதாவ , ேதாட்டப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக 
இங்கு ஆகக்குைறவாகேவ  ேபசப்பட்ட . இப்ேபா  நாங்கள் 
2016ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்ட கு நிைல 
விவாதத்தின் இ திக்கு வந்தி க்கின்ேறாம். இந்த நிைலயில், 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டைமப்பில் இ க்கின்ற எங்க ைடய 
தைலைமகேளா  ஒன் ேசர்ந்  நாங்கள் இந்த அைவயிேல 
ஜனநாயக ாீதியாக மீண் ம் மீண் ம் எம  ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் பிரச்சிைனையத் தைலப் க்களாக 
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எ த் ப் ேபசியதன் காரணத்தினால் இன்  எல்லாத் 
திைசகளி ந் ம் ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் ேதைவகள், 
அபிலாைஷகள் ெதாடர்பாகக் குரல்கள் எ ந் ள்ளன 
என்பைத இந்த இடத்திேல நான் கூறிைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். அந்த வைகயிேல, இன்  காைல ேபசிய மக்கள் 
வி தைல ன்னணி உ ப்பினரான விஜித ேஹரத் அவர்கள், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  உ ப்பினரான  சிறீதரன் 
அவர்கள், அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள் ேபான்ேறார் 
மைலயக மக்களின் நிைலைமகள் ெதாடர்பாக தங்க ைடய 
ேநர்ைமயான க த் க்கைள இந்தச் சைபயிேல ெவளிப்ப த் 
தியைமக்கு எங்க ைடய ச கம் சார்பாக என் ைடய 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக ெதாடர்ச்சியாக மாறிமாறி 
மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இந்த அைவக்குள் வந்தவர்கள், 
மைலயகச் ச கம் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள இங்கு 
சாியான ைறயில் ன்ைவத்தி ந்தால், இன்  இத்ேதாட்டப் 
பிரச்சிைனயான  ேதசம் அறிந்த, சர்வேதசம் அறிந்த  ஒ  
பிரச்சிைனயாக இ ந்தி க்கும். ஆனால், அவர்கள் இங்கு வாய் 

 ெமளனித் , ஆட்சி ெசய்த அந்தந்த அரசுகளின் 
தைலைமக க்குக் ைககட்  நின்றார்கேள ஒழிய, இந்தச் 
சைபயிேல எங்க ைடய மக்களின் பிரச்சிைனகைள எ த் க் 
கூ வதற்கு ன்வரவில்ைல. ஆனால், இன்  தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டைமப்பின  தைலைமத் வத்தின்கீழ் 
நாங்கள் எ ப் கின்ற குரல்களின் மத்தியிேல, கடந்தகாலத் 
தைலவர்க ம் இங்கு வந்  குரல் எ ப்பக்கூ ய நிைலைமைய 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තවත් විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
දැන් තමයි පටන්ගත්ෙත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තවත් කථා කරන්න ඕනෑද?  

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ඔව්. තවත් විනාඩි ෙදකක් ෙහෝ මට ලබා ෙදන්න. අපි 

ෙදෙදනාම එකම දිස්තික්කෙය් ෙන්. තවත් විනාඩි ෙදකක් විතර 
මට ෙදන්න.  

அவ்வாறான ஒ  நிைலைமைய நாங்கள் இன்  
ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இன்  இந்த நாட் ேல அரச 
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க ைடய சம்பளம், அ ேபால் 
வங்கி ஊழியர்க ைடய பிரச்சிைனகள் பற்றிெயல்லாம் 
ேபசப்ப கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளம் ெதாடர்பாக ெதாடர்ச்சியான 
இ த்த ப்ேப நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இ  
ெதாடர்பில் நாங்கள் எங்களால் கூறக்கூ ய எல்லா 

வழிகளி ம் - இந்தச் சைபயிேல ஜனநாயக ாீதியாக மீண் ம் 
மீண் ம் கூறிக்ெகாண்  வ கின்ேறாம். ஆகேவ, 
தற்ேபா ள்ள அரசின் தைலைமகள் இந்த ஜனநாயகக் 
குரல்க க்குச் ெசவிம க்க ேவண் ெமன்  வ த்திக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இல்ைலெயனில், இதைனத் 
தாண் ய ஓர் இடத் க்கு எங்கைள வ ந் ெசல்வதற்கு 
வழிேயற்ப த்த ேவண்டாம் என்பைத ம் நான் இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்லா , இன்  இந்தப் ெப ந்ேதாட்டங் 
களான  கிராமங்களாக மாறிக்ெகாண்  வ கின்றன. 
ஆகேவ, மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சான , 
எங்க ைடய ேதாட்டங்கள் ெதாடர்பாக - கிராமங்களாக 
மாறியி க்கின்ற ேதாட்டங்கள் ெதாடர்பாகக் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பத் க்கு 
மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 6.06] 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன் - ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Dialogue) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතා සතුටු ෙවනවා 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන. මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් පියදාස මන්තීතුමා කියපු 
කාරණයක් ගැන. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා කථා 
කරන ෙකොට කිව්වා, "ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන ෙදමළ 
ජනතාව" කියන වචන භාවිත ෙවනවා කියලා. ඇත්තටම අපිත් 
කැමැති නැහැ, "ඉන්දියානු" කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. 
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් රෙට් Census and Statistics 
වාර්තාෙව් "ඉන්දියානු" කියන වචනය තවමත් නිල වශෙයන් 
භාවිත ෙවනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ සම්බන්ධවත් සාකච්ඡා 
කරලා එය ෙවනස් කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙදමළ 
ජනතාව ලක්ෂ 32ක් ඉන්නවා. ඒ ලක්ෂ 32න් ලක්ෂ 16ක් උතුර 
නැෙඟනහිර ජීවත් ෙවනවා. ඉතිරි ලක්ෂ 16 ජීවත් වන්ෙන් උතුරු 
නැෙඟනහිරින් පිටයි. ඒ නිසා දමිළ ජනතාවෙග් පශ්නය, ජාතික 
පශ්නය ෙම් රෙට් උතුර නැෙඟනහිර පමණක් පදනම් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා කවුරු ෙහෝ හිතුවා නම්, ඒක සම්පූර්ණෙයන් 
වැරැදියි. ෙම් ගැන ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගන්න ඕනෑ. 
"ඉන්දියානු" කියන වචනය අපි අත් හරිමු. ෙදමළ ජනතාව ෙව්වා, 
කඳුරට ෙදමළ ජනතාව ෙව්වා, ෙමොකක් ෙහෝ නමක් අපි පිළිගනිමු. 
ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු.  

මට ෙපර කථා කරපු අෙප් තරුණ නවක මන්තී ෙව්ලු කුමාර් 
මහත්මයා කියපු ෙද්වල් ෙබොෙහොම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම, වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ්  මන්තීතුමා, තිලකරාජා මන්තීතුමා ආදි නවක දක්ෂ 
මන්තීවරු කියපු විධියට ෙම් රෙට් උතුර නැෙඟනහිරින් පිට ජීවත් 
වන කඳුරට ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
මීට ෙපර හිටපු කවුරුවත් ඒ ජනතාව සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු 
කෙළේ නැහැ. නිකම් හිටියා විතරයි. සභාවට ආෙව්ත් නැහැ. නිකම් 
හිටියා. ඒ පමණක් ෙනොෙවයි. කථා කෙළේත් නැහැ. නිකම් හිටියා. 
ෙදමළ භාෂාෙවන් කථා කෙළේත් නැහැ; සිංහල භාෂාෙවන් කථා 
කෙළේත් නැහැ; ඉංගීසි භාෂාෙවන් කථා කෙළේත් නැහැ. නිකම් 
ෙගොළු ෙවලා හිටියා. නමුත් දැන් අපි කථා කරනවා.  

2907 2908 

[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. මම සිංහල භාෂාෙවන්ම කථා 

කරන්නම්. ඒක ඔබතුමාට පහසුවක් ෙවයි. අපි කවුරුත් ෙම් 
පිළිබඳව කථා කර තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක පිළිෙගනත් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන බවත් අපි 
දන්නවා. ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය සභා පමාණෙය් විශාල අඩුවක් 
තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අඹගමුව 
සහ නුවරඑළිය යන පාෙද්ශීය සභා ෙදකම ගත්ෙතොත්, ඒ එක 
පාෙද්ශීය සභාවක ලක්ෂ ෙදකකට වැඩි ජනගහනයක් ඉන්නවා. 
එම පාෙද්ශීය සභාවල ලක්ෂ ෙදකක ජනගහනයක් ඉන්න ෙකොට, 
7,000ක, 8,000ක ජනගහනයක් සිටින පාෙද්ශීය සභාත් ලංකාෙව් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් අලුත් ඡන්ද කමය නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ 
කරමින් ඉන්නවා. මමත් ඒ කමිටුෙව්  ඔබතුමා සමඟ ඉන්නවා, අපි 
වැඩ කරෙගන යනවා. එතැනදී ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සීමා නීර්ණය 
කරන එක එකක්, අලුත් ආයතන - පාෙද්ශීය සභා - හදන එක තව 
එකක්. අලුත් පාෙද්ශීය සභා හදන්නට ඕනෑ. ෙකොට්ඨාස කමය 
ආවත්, ෙකොයි කමය ආවත්, අලුත් ආයතන හැදුෙව් නැත්නම් අපට 
අසාධාරණයක් ෙවනවා. මන්තීවරු ෙතොගය වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ, 
ඒ වාෙග්ම සභා ෙතොගයත් වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. ලංකාෙව් අෙනක් 
පෙද්ශවල 6,000ක්, 7,000ක් පමණ ජනතාවකට පාෙද්ශීය 
සභාවක් තිෙබන ෙකොට, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ලක්ෂ 4ක 
ජනතාවට පාෙද්ශීය සභා 2ක් තිබීම ෙලොකු වරදක්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමා 

සමඟත් කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය විසින් සීමා 
නීර්ණ කටයුතු වසර 5කට වරක් කරෙගන යනවා කියන එක 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාත් අපට ලබා දීලා 
තිෙබනවා, නැවත එන සීමා නීර්ණයත් එක්ක ඔබතුමාෙග් ඉතිරි 
ෙයෝජනා ටිකත් අපට ලබා ෙදන්න. එතෙකොට අපි ඒ ගැන කියා 
කරන්නම්. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

ෙම් අවුරුදු 5 සභාවාරය අවසන් ෙවලා ලබන සභාවාරය පටන් 
ගන්ෙන් කවදාද කියා මම හරියටම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
2016දී පටන් ගන්නවා. 2012දී තමයි කලින් කරලා 

තිෙබන්ෙන්. නැවත 2016දී පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ලබන පළාත් පාලන මැතිවරණයට ෙපර 

ෙම් කටයුතු සිදු ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂ 
අවශ්යතාවක් හැටියට සලකලා ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අපට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාෙග් වැඩ රාජකාරි ගැනත් මම දන්නවා. අලුත් සභා 51ක්, 
52ක් විතර හදන්න ඉල්ලීම් තිෙබනවා කියලා මම දන්නවා. නමුත් 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ආඩම්බර ෙවනවා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී. අෙප් සන්ධානෙය් පක්ෂ තුනක් තිෙබනවා. 
කඳුරට ජනතා ෙපරමුණ, කම්කරු ජාතික සංගමය, පජාතන්තවාදි 
ජනතා ෙපරමුණ එකතු ෙවලා අපි දැන් ෙදමළ පගතිශීලී 
සන්ධානය කියලා සන්ධානයක් හදාෙගන තිෙබනවා. ඒ තමයි 
TPA. උතුර නැෙඟනහිර TNA එක ඉන්නවා වාෙග් ඉන් පිට TPA 
ඉන්නවා. TPA එක හදාෙගන අපි ඉදිරියට යන බව ඉතාම 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අෙප් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව -ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව- හදලා තවම මාස තුනහමාරයි. ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. මම ඒ ගැන ෙබෙහවින් 
ආඩම්බර ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ අෙප් 
සන්ධානෙය්  තරුණ නායකයින් ෙදෙදෙනක්  ඇමතිවරු හැටියට  
ඉන්නවා. ඒ තමයි, අෙප් ගරු පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමා සහ 
අෙප් ගරු රාධකිෂ්නන් රාජ්ය ඇමතිතුමා.  

අපි කථා බහ කරලා වැඩ කරෙගන යනවා. අපි ඉතාම 
සම්මුතිෙයන් වැඩ කරෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ජාතික 
පවාහය තුළ දැන් අපි අෙප් ජනතාව අරෙගන ඇවිත් තිෙබනවා. 
ජාතික පවාහය තුළ සිංහල සෙහෝදර ජනතාව සමඟ, මුස්ලිම් 
ජනතාව සමඟ, උතුර නැෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාව සමඟ අපි දැන් 
ගමන් කරනවා. ඒ බව මා කියන්න ඕනෑ.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண் ம். இந்த 
நாட் ேல மாவட்டச் ெசயலாளர்களாக தமிழர்கேளா, 

ஸ் ம்கேளா இல்ைலெயன்ற குைறபாட்ைட என  இனிய 
நண்பர் அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள் சுட் க் 
காட் யி ந்தார். அைதச் ெசவிம த்த எங்கள  அைமச்சர் 
வஜிர அேபவர்தன அவர்கள் இந்த நாட் ேல பிரேதச 
ெசயலாளர்களாக இ க்கும் ஸ் ம்களின் ெதாைகைய ம் 
தமிழர்களின் ெதாைகைய ம் குறிப்பிட் க் கூறியி ந்தார். 
அ பற்றி ஒன்ைறக் குறிப்பிட  வி ம் கின்ேறன்.  நான் 
ஆரம்பத்தில் ெசான்னைதப்ேபால இந்தத் தமிழர்களின் 
ெதாைகயிேல மைலயகத் தமிழர்களின் அல்ல  இந்திய 
வம்சாவளித் தமிழர்களின் ெதாைக ஆகக்குைறவாகேவ 
இ க்கின்ற . அங்கு தைகைமயானவர்கள் ேபாதியளவில் 
இல்ைலெயன்ப ம் அதற்கு ஒ  காரணமாகும். குறிப்பாக 

வெர யா, ப ைள, இரத்தின ாி, ேககாைல ேபான்ற 
மைலயகத் தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூ ய மாவட்டங் 
களிேல மாவட்டச் ெசயலாளர்களாக, பிரேதச ெசயலாளர் 
களாக அத்தைகயவர்கைள நியமிக்கக்கூ ய வைகயிலான 
ெசயற்பாட்ைட அவர் ன்ென க்க ேவண் ம்.   

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න එක ගැන අපි සතුටුයි. ඒක අෙනක් 
ඇමතිවරුන්ටත් ෙලොකු ආදර්ශයක් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ගරු 
සභාෙව් කටයුතු අවසන් වන ෙතක් ඉඳලා, අපට කන් දීලා පතිචාර 
දැක්වී ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, මම කියපු විධියට 
ඉන්දියානු ෙදමළ එෙහම නැත්නම් කඳුරට දවිඩ ජනතාව අතර 
ඉඳලා නිර්මාණය වන රාජ්ය ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් සමාජය ගැන 
හැඟීමක් ඇති ෙවයි කියා මම හිතනවා. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ෙම් කාරණය මම අද උෙද්ත් ගරු ඇමතිතුමාට මතක් කළා. 

ඔබතුමාත් ෙම් ගැන කිහිප වතාවක් මාව දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒවා ගැන කටයුතු කරෙගන යනවා. ඔබතුමාෙග් 
තවත් ෙයෝජනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නුවරඑළිය දිස්තික්කයට පමුඛත්වය ෙදන්න  ඕනෑ කියලා මම 
කියනවා. කරුණාකරලා ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ඒක ඉටු කරයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වාෙග්ම මම විශ්වාස කරනවා.  

ගාම නිලධාරි වසම් පමාණයත් වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. ඔතුමාත් 
දන්නවා, ඔබතුමා සඳහන් කළා, සාමාන්යෙයන් පවුල් 350කට එක 
ගාම නිලධාරි වසමක් තිෙබන්නට ඕනෑ බව. ජනගහනය පමණක් 
ෙනොෙවයි, භූමි පෙද්ශයත් බලනවා. නමුත් වතුකරෙය් එෙහම 
නැහැ. වතුකරෙය් ජනතාවට හරිම අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. වතුකරෙය්ත් වැඩි වැඩිෙයන් ගාම නිලධාරි වසම් 
නිර්මාණය ෙවන්නට ඕනෑ. එතෙකොට ජනතාව රාජ්ය පාලනයට 
සහ පජාතන්තවාදයට සමීප ෙවනවා. පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
ෙවන්නට, රාජ්ය පාලනය ශක්තිමත් ෙවන්නට ෙමය අවශ්යයි කියා 
මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත කරලා ෙදන්න. ෙමොකද, 
ෙමතැනින් එහාට වතුකරෙය් ජනතාවට, නැත්නම් කම්කරු 
ජනතාවට, එෙහමත් නැත්නම් ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති ජනතාවට, 
කඳුරට ජනතාවට නැවත ජාතිවාදය නිසා පිට ගිහිල්ලා ජීවත් 
ෙවන්න බැහැ.  

අපි සිංහල ජනතාව සමඟ එක්සත්ව අත්වැල් බැඳෙගන ජීවත් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ජීවත් වුණු යුගය අවසානයි. ජනතාව 
ෙවන් කරලා, ෙකොන් කරලා, හිෙර් දාලා තියලා, ෙග්ට්ටුව දාලා 
වහලා තිබුණු යුගය අවසානයි. අෙප් ඡන්ද ෙකොට්ඨාසවල 
ජනතාවෙගන් අපි ඡන්දය අරන් ෙදනවා කියලා deal දාන කමය 
අපි ළඟ නැහැ. අපි දැන් එකට වැඩ කරන්න කැමැතියි. එකට වැඩ 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා වැඩ කරයි කියන විශ්වාසය මට 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have one more minute. 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
One minuteද? මෙග් පියාෙග් ගමත් මහනුවර තමයි. ඒ නිසා 

තව ටිකක් කාලය ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා ෙපොඩ්ඩක් සලකා 
බලන්න. 

இன்  காைலயில் இங்கு உைரயாற்றிய தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் சிறீதரன் 
அவர்க ம் மைலயகத் தமிழர்கள் ெதாடர்பாகச் ெசால்  
யி ந்தார். அதற்காக அவ க்கு நான் நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். 
அ ேபால், இன்  காைலயிேல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினரான சுமந்திரன் 
அவர்களிடம் அரசியல் ைகதிகள் சம்பந்தமாக நான் ஒ  
விடயத்ைதத் ெதாிவித்தி ந்ேதன். அரசியல் ைகதிகைளப் 
ெபா த்தவைர, அவர்கள் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
மைலயகத்தி ம் இ க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், அவர்கள் 
பற்றிச் ெசால்லேவண் ய ேதைவ எனக்கும் இ க்கின்ற . 
ஏெனனில் இன்  அரசியல்  ைகதிகளின் பிரச்சிைன ஓர் எாி ம் 
பிரச்சிைனயாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற . அந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், நான் அவாிடம் ஒ  ேயாசைன 
கூறியி ந்ேதன். அதாவ , இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 

அரசியல் ைகதிகள் ெதாடர்பாகச் சர்வ கட்சிக் கு ெவான்ைற 
அைமக்க ேவண் ெமன்ற ேயாசைனையக் கூறியேபா , 
அைத அவர் ஏற் க்ெகாண்டார். பா ங்கள்! இ  தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு மட் ம் உாிய பிரச்சிைனயல்ல! 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டைமப் க்கு மட் ம் உாிய 
பிரச்சிைனயல்ல! இ  ெபா ப் பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, மக்கள் 
வி தைல ன்னணி, றிஸாட் பதி தீன் தைலைமயிலான 
அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ், ஸ்ரீலங்கா ஸ் ம் 
காங்கிரஸ், வாசுேதவ நாணாயக்கார தைலைமயிலான 
ஜனநாயக இடசாாி ன்னணி, தமிழரசுக் கட்சிெயன எல்லாக் 
கட்சிகைள ம் சார்ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் இந்த 
அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல விடயத்திேல ஒேர 
நிைலப்பாட் ல் இ க்கின்றார்கள் என்ப  எனக்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம்.  

அன்  மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தில் ைக ெசய்யப் 
பட்ட பன்னிரண்டாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட வி தைலப் 

களின் ேபாராளிகள் னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள். அப்ப யி க்கும்ேபா  சிைறயில் 
இ க்கின்ற சுமார் 230 அரசியல் ைகதிகைள ம்  எங்களால்  
வி தைல ெசய்ய ம். ஆகேவ, இைதத் தமிழர் 
பிரச்சிைனயாக மட் ம் பார்க்காமல், ேதசியப் 
பிரச்சிைனயாகப் பார்ப்பதற்கு இந்தப் பாரா மன்றம் தயாராக 
இ க்கின்ற . தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ம் தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டைமப் ம் ேசர்ந்  இந்தப் பாரா மன்றத் 
திேல தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்காக சர்வகட்சிக் 
கு ெவான்ைற ஏற்ப த்தேவண் ய ேதைவைய ஏற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. மிக விைரவிேல அைதச் ெசய்ய ம் 
என்ற உத்தவாதத்ைதத் தரவி ம் கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 
[பி.ப. 6.16] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட கு நிைல 
விவாதத்தில் உைரயாற் வதில்   மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
ேநற்  ன்தினம் இந்த சைபயிேல ேபசிய ெகளரவ த்  
சிவ ங்கம் அவர்கள், எம  அைமச்சுக்கு 200 மில் யன் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள ; அதில் 200 கள்தான் கட்டலாம் என்  
ெசான்னார். உண்ைமயில், வர  ெசல த் திட்ட உைர 
அச்சிடப்பட் ள்ள த்தகத்திேல மைலயக டைமப் க்காக 

பா 1,000 மில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ளதாகக் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . அவர் அதைன வாசித்தாேரா ெதாியவில்ைல. 
இந்திய அரசாங்கம்  மைலயக மக்க க்கு 4,000 கைள 
அைமத் த் த வதாகக் கூறியி க்கிற . ஆனால் அவர் 
ேபசும்ேபா , "இந்திய அரசாங்கம் 400 கைளத் 
தந்தி க்கின்ற " என்  கூறினார். அவ்வாெறனில்  மிகுதி 
3,600 கைள யார் ெகா ப்பெதன்  கூறினார்கள் எனக் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அ மட் மல்லாமல், இன்  
ெகளரவ உ ப்பினர் ஆ கன் ெதாண்டமான் அவர்கள், 
"மைலயக மக்கைள ம் ேதசிய நீேராட்டத்திேல 
இைணத் க்ெகாண் ேபாக ேவண் ம்" என்  ேபசினார். 
இவர்கள் 20 வ ட காலமாக ஆ ம் கட்சியில் அைமச்சர் 
களாகத்தான் இ ந்தார்கள். அப்ெபா ெதல்லாம் அைதச் 
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ெசய்ய யாதவர்க க்கு இப்ெபா  எதிர்க்கட்சியில் 
இ க்கும்ெபா , இந்த மாதிாியான சிந்தைனகள்  
வந்தி க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் மைலயக மக்கைள 
இப்ப யான தைலவர்கள்தான் தைலைமதாங்கியி க் 
கிறார்கள்.  

இப்ேபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் 
பிரச்சிைன ஒ  ெபாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . இ  
சம்பந்தமாக இன்ைறக்கு நடந்த ேபச்சுவார்த்ைத ம் 
ேதால்வியைடந்தெதன்ேற ேகள்விப்பட் க்கின்ேறாம். இந்த 
நாட் ேல அதிக ேவைல ெசய்பவர்கள் மைலயக மக்களாவர். 
எனேவ, அவர்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைனயில் உடன யாக 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் தைலயிட் , அந்த மக்க க்கு நியாயமான 
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
1994ஆம் ஆண்  ேதாட்டப் ற அபிவி த்திக்ெகனத் ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி அைமச்ெசனத் தனியானேதார் 
அைமச்சு ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா அம்ைமயாரால் 
உ வாக்கப்பட்ட . ஆனா ம் 2010ஆம் ஆண்  மஹிந்த  
அரசாங்கத்தினால் இந்த அைமச்சு இல்லாமலாக்கப்பட்ட . 
ஜனவாி மாதம் இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
எம  ேகாாிக்ைகக்கு அைமய மீண் ம் ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி அைமச்சு உ வாக்கப்பட் , 
பாரா மன்றத் ேதர்த ன் பின் அ  மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சாக மாற்றம் கண் ள்ள . 
ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் பின்தங்கிய நிைலயில் வா ம் 
மைலயக மக்களின் வாழ்க்ைக ைறைமயில் மாற்ற 
ெமான்றிைன ஏற்ப த் ம் ரேநாக்குடன் ஒ  ெபயர் 
மாற்றத்ேதா  உ வாக்கப்பட்ட இந்த அைமச்சுக்கு 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா க க்காக ஏறத்தாழ 1,500 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . ெப ந்ேதாட்டப் 
றங்களில் வா ம் மைலயக மக்க க்கு டைமப் த் 

திட்டத்திைன ன்ென த் , கிராமங்கைள அைமத்  சிறந்த 
வாழ்க்ைகச் சூழைல ஏற்ப த்திக் ெகா த்தல், மைலயக 
மக்க க்கான உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமற்ெகாள்ளல், 
மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ன்ேனற் ம் வைகயில் 
ச தாய அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைள ன்ென த்தல் என 
எம  அைமச்சின் ெசயற்பா கள் கடந்த காலங்கைளவிடத் 
தற்ெபா  விாி ப த்தப்பட் ள்ளன. 

எம  அைமச்சின் ெதாழிற்பா கைள நைட ைறப்ப த்  
வதற்கான தள ம் ெதாழிற்பாட் ன் ேதைவ ம் ெபாிதாகும். 

வெர யா, ப ைள, கண் , மாத்தைள, இரத்தின ாி, 
ேககாைல, க த் ைற ேபான்ற மாவட்டங்களி ம் ெதனியாய 
என்ற பகுதியி ம் பின்தங்கிய நிைலயில் வா ம் ஏறத்தாழ 15 
இலட்சம் மைலயக மக்களின் அபிவி த்தி அ ப்பைட 
நிைலயி ந்  கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ய ேதைவ ள்ள . 
எதிர்வ ம் வர  ெசல த் திட்டத்தில் இைவ 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்  அதற்ேகற்றவா  நிதிெயா க் 
கீ கள் ன்ெமாழியப்பட ேவண் ெமன அம்மக்களின் 
பிரதிநிதி என்ற வைகயி ம் அம்மக்க க்கான அைமச்சரைவ 
அந்தஸ் ள்ள அைமச்சர் என்ற வைகயி ம் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். 

ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் வ ைமநிைல மற் ம் மனிதக் 
கு ேயற்ற வாழ்விடக் குறிகாட் களில் பின்தள்ளப்பட்ட நிைல 
காணப்ப வ  நாம் அைனவ ம் அறிந்ததாகும். அ ேபால 

சுகாதாரக் குறிகாட் க ம் ேபாஷாக்குச் சார்ந்த குறிகாட்  
க ம் வாழ்வாதார அபிவி த்திக் குறிகாட் க ம் 
தாழ்நிைலயில் இ ப்ப  சுட் க்காட்டப்பட ேவண் ய 
ெதான்றாகும். இவற்ைறச் சாி ெசய்வேத எம  ெதாைல ர 
ேநாக்காகும்.  

இலங்ைக நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் க்கிய 
உைழப்பாளர் வளமான இந்த மக்க க்குச் ெசாந்தக் 
காணியில் தனி  எ ம் ெகாள்ைகேயா  7 'ேபர்ச்' 
காணியில் தனித்தனி டைமப் த் திட்டத்ைத ன்ென த்  
வ கின்ேறாம். ெதாடர்ந் ம் அதைன ன்ென ப்ப  எம  
தார்மீகப் ெபா ப்பாகும். இந்தப் ெபா ப்ைபச் ெசவ்வேன 
நிைறேவற் வதற்கு எதிர்பார்த் ள்ேளாம். அதற்காக 
அரசாங்க ம் ேபா மான நிதிெயா க்கீ  ெசய்  எம் டன் 
ஒத் ைழக்க ேவண் ம். மைலயகத்தில் ஏறத்தாழ 1,60,000 

கள் அைமக்கேவண் ய ேதைவ ள்ள . இந்த 
டைமப் த் திட்டத்திற்காக ஆரம்ப கட்டமாக 1,000 

மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில், 
மைலயகத் ேதாட்டப் றங்க க்கான டைமப் த் திட்டம் 
மைலயகச் ச கத்தினாின் தரத்திற்ேகற்ப, ேதைவக்ேகற்ப 
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். இயற்ைக 
அனர்த்தத் க்கு உள்ளான மக்க க்கு இலவசமாக ம் கள் 
இன்றித் தற்கா கக் கூடாரங்களில் வா ம் மக்க க்கு இலகு 
கடன் அ ப்பைடயி ம் ட்ைட நிர்மாணித் க் 
ெகாள்வதற்கான தைகைம உைடயவர்க க்குக் காணி உாித்  
வழங்கி ம் இவ் டைமப் த் திட்டத்திைன ன்ென க்க 
எதிர்பார்த் ள்ேளாம்.  

இவ் டைமப் த் திட்டம் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 
தற்ேபா  ெதாழில் ாிபவர்கைள மாத்திரேம ைமயப்ப த்திய 
தாக அைமந் ள்ள . ஆனால், இன்  கல்வி கற்றவர்களின் 
ெதாைக அதிகாிப் க் காரணமாகத் ேதாட்டச் ச தாய 
அைமப்பில் மாற்றம் ஏற்பட் ள்ள . ஏறக்குைறய 30-40 
சத தமானவர்கள் ேதாட்டங்களில் ெதாழில் ெசய்யா  
வசிக்கின்றனர். இவர்களில் ேதாட்டச் ேசைவயாளர்கள், அரச 
ேசைவயாளர்கள், சுயெதாழில் ாிபவர்கள் எனப் பல 
ெதாழிற் ைறயின ம் அடங்குவர். இவர்க க்குத் தற்ேபா  
எந்த வைகயான டைமப் த் திட்டங்க ம் நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. இவர்க க்கு டைமப்பதற்கான காணி 
குைறந்தபட்சம் 7 'ேபர்ச்' அளிக்க ெமன்றால் அவர்கேள 
ெசாந்த நிதியின் லமாகேவா, நிதி நி வனங்களிடமி ந்  
கடன் ெபற்ேறா தங்கள  கைளக் கட் க்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கும்.  

100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்ேபா  டைமப்ேபா  
இைணந்ததாக க க்கான உ திக ம் வழங்கத் 
தீர்மானிக்கப்பட் , ெகளரவ பிரதம அைமச்சாின் 
தைலைமயில் தலவாக்கைல நகாில் இடம்ெபற்ற ெதாழிலாளர் 
ேதசியச் சங்கத்தின் 50 வ  ெபான்விழா ைவபவத்தி ம் கண்  
மாவட்டத்தில் ன்னாள் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர் ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களி டாக ம் 
அேத அைமச்சின் இராஜாங்க அைமச்சராக இ ந்த மைறந்த 
ேவலா தம் அவர்களினால் ப ைள மாவட்டத்தி ம் 
ெமாத்தமாக 1,098 காணி உாிைமப் பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் 

ன்ைனய ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் கிாிஎல்ல 
அவர்களினால் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு, 
காணி அைமச்சு, ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சு, கம்பனிப் 
பிரதிநிதிகள் மற் ம் ஏைனய சம்பந்தப்பட்ட நி வனங்களின் 
பிரதிநிதிகள் உள்ளடங்கிய ஒ  கு  நியமிக்கப்பட்  இப்பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . தற்ெபா  இக்கு  ெசயற்ப வதாகத் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெதாியவில்ைல. இக்கு ைவ மீண் ம் ெசயலணியாக மாற்றி 
குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இப்பணிையச் ெசயற்ப த்தத் 
தற்ேபாைதய ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டப் 

றங்கைளத் திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கான ேதசிய பத்தாண் த் திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் 
திட்டமாக ன்ென க்க ேவண் ம் எனப் பாிந் ைரத் ள் 
ளார்கள். அதற்காக நான் அவர்கைளப் பாராட் வ டன் 
நன்றி ம் கூற வி ம் கின்ேறன். இன்  அந்தப் பத்தாண் த் 
திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் திட்டமாகச் ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கின்ற . அதற்காகச் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சுக்க டன் ெதாடர்ந் ம் இைணந்  ேசைவயாற்ற நாம் 
தயாராகேவ இ க்கின்ேறாம். ஆனா ம் பத்தாண் த் 
திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் திட்டமாக வைரய ப்பதால் அதற்கு 
அதிக நிதி ேதைவப்ப ம். ஆகேவ, இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதச் 
சாத்தியப்ப த் வதற்குக் குறித்த அைமச்சுக்க க்கும் 
இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்ெகனப் ேபாதிய நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட ேவண் ம். இந்த ஒ க்கீ கள் அைமச்சு 
மட்டத்தில் ேதாட்டத் ைறக்ெகன்  குறித்ெதா க்கப்பட் ப் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். இந்தத் திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் 
திட்டமாக வைரயைற ெசய் ம்பட்சத்தில் அதற்கு அதிகாித்த 
நிதியீட்டங்கைளப் ெபற் த ம் பாாிய ெபா ப்  
அரசாங்கத் க்கு உள்ள  என்பைத நிைன ப த் வ டன், 
அதற்கான நி வன ஏற்பா ம் ேதைவ என்பைத ம் 
சுட் க்காட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
  

“135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 440,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 15,800,000 
 
“135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 15,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,364,300,000 
 
“135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,364,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                
රු. 3,734,980,000 

 
“135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,734,980,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
293 වන ශීර්ෂය.- රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 267,000,000 
 
“293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  267,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 1,056,500,000 
 
“293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,056,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
"தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 440,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 15,800,000 
 
“தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  15,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 2,364,300,000 
 
தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 2,364,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,734,980,000 

 
“தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  3,734,980,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  293.- இறப்பர் அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 267,000,000 
 
“தைலப்  293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 267,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 1,056,500,000 
 
“தைலப்  293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  1,056,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 440,200,000, for Head 135, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 135, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 15,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 15,800,000, for Head 135, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 135, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs.  2,364,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,364,300,000, for Head 135, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 135, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 3,734,980,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,734,980,000, for Head 135, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 293. - DEPARTMENT OF RUBBER DEVELOPMENT 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 267,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 267,000,000, for Head 293, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 293, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 1,056,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,056,500,000, for Head 293, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 293, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 248,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 14,000,000 
 
“154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 14,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 294,785,000 
 

“154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 294,785,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 3,196,250,000 

 
“154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,196,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
154  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන,  මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

292 වන ශීර්ෂය.-  සත්ව නිෂප්ාදන හා ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 476,400,000 
 

“292  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 476,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 51,000,000 

  
“292  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 51,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
292  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 520,000,000 
 
“292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 520,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
292  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන,  මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 248,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  14,000,000 
 
“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 14,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 294,785,000 

 
“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 294,785,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  3,196,250,000 
  

“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,196,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  292.- கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் சுகாதாரத் 
திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  476,400,000 
 

“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 476,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  51,000,000 

 
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 51,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 520,000,000 

 
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா  520,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 248,050,000, for Head 154, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs.  14,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,000,000, for Head 154, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 154, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 294,785,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 294,785,000, for Head 154, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 3,196,250,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 3,196,250,000, for Head 154,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 292.-  DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION AND 

HEALTH 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 476,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 476,400,000, for Head 292, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 292, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 51,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 51,000,000, for Head 292, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 292, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 520,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 520,000,000, for Head 292,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  164 ,780,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,          
      රු.  17 ,450,000 

 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.17,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,           
    රු.  5 ,000,000 

 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  5 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

289 වන ශීර්ෂය.- අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 603,310,000 

 
“289 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 603,310,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.503,700,000 

 
“289 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු.503,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 164,780,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 17,450,000 
 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 17,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,000,000 

 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  289.-  ஏற் மதி கமத்ெதாழில் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 603,310,000 

 
“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 603,310,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 503,700,000 

 
“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 503,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 164,780,000 for Head 199,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 199, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,                    

Rs. 17,450,000  
Question, "That the sum of Rs. 17,450,000, for Head 199, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 199, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 5,000,000  
 
Question, "That the sum of Rs. 5,000,000, for Head 199, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 199, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 289.- DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 603,310,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 603,310,000, for Head 289, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 503,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 503,700,000 for Head 289, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“121 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 9,588,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
121 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 768,000,000 
 

“121 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 768,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
121 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
254 වන ශීර්ෂය.- ෙරජිසට්ාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,294,000,000 
 
“254 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,294,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
254 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               

රු. 105,000,000 
 

“254 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 105,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
254 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
255 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ෙකොළඹ 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 721,000,000 
 

“255 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 721,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
255 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 954,000,000 

 
“255 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 954,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
255 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
256 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ගම්පහ 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 986,000,000 
 

“256 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 986,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
256 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, රු. 
167,000,000 

 
“256 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 167,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
256 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
257 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - කළුතර 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 834,000,000 
 

“257 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 834,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
257 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 238,000,000 

 
“257 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 238,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
257 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

258 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - මහනුවර 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,132,000,000 

 
“258 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,132,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
258 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,            
රු. 99,000,000 

 
“258 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 99,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
258 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

 
 

259 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - මාතෙල් 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 575,000,000 

 
“259 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 575,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
259 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 296,000,000 

 
“259 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 296,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
259 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 

260 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - නුවරඑළිය 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 437,000,000 

 
“260 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 437,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
260 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 99,000,000 
 
“260 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 99,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
260 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2925 2926 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

261 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ගාල්ල 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,079,000,000 

 
“261 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,079,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
261 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 78,000,000 
 
“261 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 78,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
261 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

262 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - මාතර 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 903,000,000 

 
“262 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 903,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
262 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 179,000,000 
 
“262 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 179,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
262 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
263 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - හම්බන්ෙතොට 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 762,000,000 
 

“263 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 762,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
263 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 105,000,000 
 
“263 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 105,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
263 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

264 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 
යාපනය 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 679,000,000 
 
“264 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 679,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
264 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,            

රු. 106,000,000 
 
“264 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 106,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
264 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
265 වන ශීර්ෂය. - දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 

මන්නාරම 
 

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 212,000,000 

 
“265 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 212,000,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
265 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               

රු. 102,000,000 

 
“265 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන  වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 102,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට  ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
265 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
266 වන ශීර්ෂය. - දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 

වවුනියාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 193,000,000 

 
“266 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 193,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
266 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

2927 2928 
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01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              
රු. 60,000,000 

 
“266 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 60,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ  යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.    

               
266 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
 

267 වන ශීර්ෂය. -  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 
මුලතිව් 

 
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 169,000,000 
 

“267 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 169,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
267 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,             
රු. 91,000,000 

 
“267  වන  ශීර්ෂෙයහි  01  වන  වැඩසටහන,   මූලධන  වියදම   

සඳහා රු. 91,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
267 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

268 වන ශීර්ෂය. - දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 
කිලිෙනොච්චිය 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 188,000,000 
 

“268 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 188,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
268 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 108,000,000 

 
“268  වන  ශීර්ෂෙයහි 01  වන වැඩසටහන,  මූලධන  වියදම  

සඳහා  රු. 108,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
268 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

269 වන ශීර්ෂය. - දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 
මඩකලපුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 556,000,000 
 

“269 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 556,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
269 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 323,000,000 

 
“269   වන   ශීර්ෂෙයහි   01   වන  වැඩසටහන,   මූලධන   වියදම   

සඳහා රු. 323,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
269 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 
 

270 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - අම්පාර 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 886,000,000 

 
“270 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 886,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
270 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
 
 

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,            
රු. 77,000,000 

 
“270 වන  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  මූලධන  වියදම  

සඳහා රු. 77,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
270 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

 
271 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය / කච්ෙච්රිය - 

තිකුණාමලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 353,000,000 

 
“271 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 353,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
271 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 54,000,000 

 
“271  වන    ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන,   මූලධන  වියදම   

සඳහා රු. 54,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
271 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

2929 2930 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

272 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - කුරුණෑගල 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,572,000,000 

 
“272 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,572,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
272 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 47,000,000 

 
“272   වන   ශීර්ෂෙයහි  01  වන  වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

සඳහා රු. 47,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
272 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

273 වන ශීර්ෂය. - දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - පුත්තලම 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 634,000,000 

 
“273 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 634,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
273 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 75,000,000 

 
“273   වන   ශීර්ෂෙයහි  01  වන   වැඩසටහන,  මූලධන වියදම 

සඳහා රු. 75,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
273 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

274 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - අනුරාධපුරය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 714,000,000 

 
“274 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 714,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
274 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,            
රු. 67,000,000 

 
“274    වන   ශීර්ෂෙයහි 01   වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම  

සඳහා  රු.  67,000 ,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 

යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
274 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

275 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - 
ෙපොෙළොන්නරුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 369,000,000 
 

“275 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 369,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
275 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,            
රු. 565,000,000 

 
“275 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 565,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
275 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

276 වන ශීර්ෂය.-  දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - බදුල්ල 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 632,000,000 

 
“276 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 632,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
276 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 125,000,000 

 
“276 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 125,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
276 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

277 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - ෙමොණරාගල 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 450,000,000 

“277 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු. 450,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
277 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2931 2932 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 120,000,000 

 
“277 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 120,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
277 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

278 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - රත්නපුර 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 771,000,000 

 
“278 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 771,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
278 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              
රු. 209,000,000 

 
“278 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 209,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
278 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 
279 වන ශීර්ෂය.- දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය - කෑගල්ල 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 636,000,000 
 
“279 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 636,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
279 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 96,000,000 

 
“279 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 96,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
279 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටිය තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 
“தைலப்  121, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா  9,588,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  121, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  768,000,000 

 
“தைலப்  121, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  768,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  121, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  254.- பதிவாளர் நாயகம் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  1,294,000,000 
 

“தைலப்  254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,294,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  105,000,000 

 
“தைலப்  254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  105,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  255.- மாவட்டச் ெசயலகம், ெகா ம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  721,000,000 
 

“தைலப்  255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 721,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  954,000,000 

 
“தைலப்  255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  954,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  256.- மாவட்டச் ெசயலகம், கம்பஹா   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  986,000,000 

 
“தைலப்  256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 986,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2933 2934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  167,000,000 

 
“தைலப்  256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  167,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  257.- மாவட்டச் ெசயலகம், க த் ைற   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  834,000,000 

 
“தைலப்  257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 834,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  238,000,000 
 

“தைலப்  257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  238,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  258.- மாவட்டச் ெசயலகம், கண்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  1,132,000,000 

 
“தைலப்  258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,132,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  99,000,000 

 
“தைலப்  258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  99,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  259.- மாவட்டச் ெசயலகம், மாத்தைள   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 575,000,000 
 

“தைலப்  259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 575,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 296,000,000 

 
“தைலப்  259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  296,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  260.- மாவட்டச் ெசயலகம், வெர யா  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  437,000,000 
 

“தைலப்  260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 437,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  99,000,000 

 
“தைலப்  260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  99,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  261.- மாவட்டச் ெசயலகம், கா    

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  1,079,000,000 
 
“தைலப்  261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,079,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  78,000,000 

“தைலப்  261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  78,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  262.- மாவட்டச் ெசயலகம், மாத்தைற  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  903,000,000 

 
“தைலப்  262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 903,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2935 2936 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  179,000,000 

 
“தைலப்  262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  179,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  263.- மாவட்டச் ெசயலகம், அம்பாந்ேதாட்ைட   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  762,000,000 

 
“தைலப்  263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 762,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  105,000,000 
 
“தைலப்  263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  105,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  264.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - யாழ்ப்பாணம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  679,000,000 
 

“தைலப்  264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 679,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  106,000,000 

 
“தைலப்  264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  106,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  265.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - மன்னார்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  212,000,000 
 
“தைலப்  265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 212,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  102,000,000 

 
“தைலப்  265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  102,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  266.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - வ னியா   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  193,000,000 

 
“தைலப்  266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா  193,000,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  60,000,000 
 

“தைலப்  266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  60,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  267.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - ல்ைலத்தீ   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  169,000,000 

 
“தைலப்  267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 169,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  91,000,000 
 
“தைலப்  267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  91,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  268.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - கிளிெநாச்சி    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  188,000,000 

 
“தைலப்  268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 188,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  108,000,000 

 
“தைலப்  268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 108,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  269.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - மட்டக்களப்    

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  556,000,000 
 

“தைலப்  269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 556,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  323,000,000 
 

“தைலப்  269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 323,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  270.- மாவட்டச் ெசயலகம் - அம்பாைற     
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  886,000,000 

 
“தைலப்  270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 886,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  77,000,000 

 
“தைலப்  270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 77,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  271.- மாவட்டச் ெசயலகம்/ கச்ேசாி - தி ேகாணமைல   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  353,000,000 

 
“தைலப்  271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 353,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  54,000,000 

 
“தைலப்  271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 54,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  272.- மாவட்டச் ெசயலகம் - கு நாகல்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,572,000,000 

 
“தைலப்  272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,572,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  47,000,000 
 

“தைலப்  272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 47,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  273.- மாவட்டச் ெசயலகம் - த்தளம்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  634,000,000 

 
“தைலப்  273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 634,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  75,000,000 
 

“தைலப்  273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 75,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  274.- மாவட்டச் ெசயலகம் - அ ராத ரம்     
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  714,000,000 

 
“தைலப்  274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 714,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  67,000,000 

 
“தைலப்  274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  67,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  275.- மாவட்டச் ெசயலகம் - ெபாலந ைவ 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 369,000,000 

 
“தைலப்  275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 369,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 565,000,000 

 
“தைலப்  275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 565,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  276.- மாவட்டச் ெசயலகம் - ப ைள 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 632,000,000 

 
“தைலப்  276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 632,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 125,000,000 

 
“தைலப்  276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 125,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  277.- மாவட்டச் ெசயலகம் - ெமானராகைல 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 450,000,000 
 
“தைலப்  277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 450,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

ஜ 
தைலப்  277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 120,000,000 

 
“தைலப்  277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 120,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  278.- மாவட்டச் ெசயலகம் - இரத்தின ாி 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 771,000,000 

 
“தைலப்  278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 771,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 209,000,000 

 
“தைலப்  278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 209,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  279.- மாவட்டச் ெசயலகம் - ேககாைல 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 636,000,000 

 
“தைலப்  279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 636,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 96,000,000 

 
“தைலப்  279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 96,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 
Question, "That the sum of Rs. 9,588,000,000, for Head 121,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 121, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 768,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs.768,000,000, for Head 121, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 121, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 254. -  DEPARTMENT OF REGISTRAR GENERAL 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 1,294,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,294,000,000, for Head 254,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 254, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. -Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 105,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 105,000,000, for Head 254, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 254, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 255. -  DISTRICT SECRETARIAT, COLOMBO 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,           
Rs. 721,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 721,000,000, for Head 255,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 255, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 954,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 954,000,000, for Head 255, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 255, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
 

HEAD 256. -  DISTRICT SECRETARIAT, GAMPAHA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 986,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 986,000,000, for Head 256,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 256, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 167,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 167,000,000, for Head 256, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 256, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 257. -  DISTRICT SECRETARIAT, KALUTARA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 834,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 834,000,000, for Head 257,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 257, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 238,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 238,000,000, for Head 257,  

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 257, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 258. -  DISTRICT SECRETARIAT, KANDY 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 1,132,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,132,000,000, for Head 258,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 258, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 99,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 99,000,000, for Head 258, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 258, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 259. -  DISTRICT SECRETARIAT, MATALE 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 575,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 575,000,000, for Head 259,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 259, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 296,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 296,000,000, for Head 259, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 259, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 260. -  DISTRICT SECRETARIAT, NUWARA-ELIYA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 437,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 437,000,000, for Head 260,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 260, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 99,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 99,000,000, for Head 260, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 260, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 261. -  DISTRICT SECRETARIAT, GALLE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 1,079,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,079,000,000, for Head 261,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 261, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 78,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 78,000,000, for Head 261, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 261, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 262. -  DISTRICT SECRETARIAT, MATARA    
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 903,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 903,000,000, for Head 262,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 262, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 179,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 179,000,000, for Head 262, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 262, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 263. -  DISTRICT SECRETARIAT, HAMBANTOTA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 762,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 762,000,000, for Head 263,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 263, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 105,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 105,000,000, for Head 263, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 263, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 264. -  DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI - JAFFNA 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 679,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 679,000,000, for Head 264,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 264, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 106,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 106,000,000, for Head 264, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 264, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 265.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - MANNAR 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure         
Rs. 212,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 212,000,000, for Head 265,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 265, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 102,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 102,000,000, for Head 265, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 265, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 266.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - 
VAVUNIYA 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure               

Rs. 193,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 193,000,000, for Head 266,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 266, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 60,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 60,000,000, for Head 266, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 266, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 267.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI -  
MULLAITIVU 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 169,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 169,000,000 for Head 267,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 267, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 91,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 91,000,000, for Head 267, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 267, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 268. -  DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI-
KILINOCHCHI 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure               

Rs. 188,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 188,000,000, for Head 268,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 268, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 108,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 108,000,000, for Head 268, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 268, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 269. -  DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - 
BATTICALOA 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 556,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 556,000,000, for Head 269,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 269, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 323,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 323,000,000, for Head 269, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 269, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 270. -  DISTRICT SECRETARIAT, AMPARA 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 886,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 886,000,000, for Head 270,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 270, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 77,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 77,000,000, for Head 270, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 270, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 271. -DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI -
TRINCOMALEE 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure            

Rs. 353,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 353,000,000, for Head 271,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 271, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 54,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 54,000,000, for Head 271, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 271, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 272. -  DISTRICT SECRETARIAT, KURUNEGALA  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure               
Rs. 1,572,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,572,000,000, for Head 272,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 272, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 47,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 47,000,000, for Head 272, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 272, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
HEAD 273. -  DISTRICT SECRETARIAT, PUTTALAM  

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 634,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 634,000,000, for Head 273,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 273, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 75,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 75,000,000, for Head 273, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 273, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 274. -  DISTRICT SECRETARIAT, ANURADHAPURA  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure Rs. 
714,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 714,000,000, for Head 274,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 274, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 67,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 67,000,000, for Head 274, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 274, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 275. -  DISTRICT SECRETARIAT, POLONNARUWA  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 369,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 369,000,000, for Head 275,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 275, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 565,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 565,000,000, for Head 275, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 275, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
HEAD 276. -  DISTRICT SECRETARIAT, BADULLA 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 632,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 632,000,000, for Head 276,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 276, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 125,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 125,000,000, for Head 276, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 276, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 277. -  DISTRICT SECRETARIAT, MONERAGALA  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 450,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 450,000,000, for Head 277,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 277, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 120,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 120,000,000, for Head 277, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 277, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 278. -  DISTRICT SECRETARIAT, RATNAPURA  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 771,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 771,000,000, for Head 278,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 278, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 209,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 209,000,000, for Head 278, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 278, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 279. -  DISTRICT SECRETARIAT, KEGALLE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 636,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 636,000,000, for Head 279,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 279, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 96,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 96,000,000, for Head 279, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 279, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 257,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 1,013,410,000 

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 1,013,410,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 605,300,000 

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 605,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                
රු. 748,100,000 

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 748,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
206 වන ශීර්ෂය.- සංසක්ෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 86,510,000 
 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 86,510,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 6,400,000 
 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 6,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 418,180,000 

 
"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු.418,180,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 326,550,000 
 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 326,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
208 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 31,908,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 31,908,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2951 2952 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 4,200,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 4,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.139,820,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.139,820,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 150,200,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 150,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

226 වන ශීර්ෂය.- ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 991,770,000 

 
“226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 991,770,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 703,200,000 

 
“226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 703,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
227 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලයින් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 581,930,000 

 
“227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 581,930,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 86,200,000 

 
“227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 86,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 257,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,013,410,000 
 
“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,013,410,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 605,300,000 

 
“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 605,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 748,100,000 

 
“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 748,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  206.-  கலாசார அ வல்கள் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,510,000 
 

“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 86,510,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,400,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 6,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 418,180,000 
 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 418,180,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 326,550,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 326,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  208.-  ேதசிய தனசாைலகள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 31,908,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 31,908,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,200,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 139,820,000 
 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 139,820,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 150,200,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 150,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  226.-  கு வர , கு யகல் த்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 991,770,000 

 
“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 991,770,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 703,200,000 

 
“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 703,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  227.-  ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 581,930,000 

 
“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 581,930,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 86,200,000 

 
“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 86,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, "That the sum of Rs. 257,550,000, for Head 163, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 1,013,410,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,013,410,000, for Head 163, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 163, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 605,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 605,300,000, for Head 163, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 748,100,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 748,100,000, for Head 163, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 206.- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 86,510,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 86,510,000, for Head 206, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 6,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 6,400,000, for Head 206, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 418,180,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 418,180,000, for Head 206, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 326,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 326,550,000, for Head 206, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 208. - DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 31,908,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 31,908,000, for Head 208,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 4,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,200,000, for Head 208, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 139,820,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 139,820,000, for Head 208,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 150,200,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 150,200,000, for Head 208, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
HEAD 226. - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND 

EMIGRATION 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 991,770,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 991,770,000 for Head 226, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 703,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 703,200,000 for Head 226, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 227.- DEPARTMENT OF REGISTRATION OF  PERSONS 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 581,930,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 581,930,000 for Head 227, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 86,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 86,200,000 for Head 227, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 
" 140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 225,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු.  11 ,000,000 
 

"140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  11 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         

      රු.  450 ,000,000 

 
" 140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  450 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
"தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 225,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 11,000,000 

 
“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  11,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 450,000,000  
 

“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  450,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 225,800,000, for Head 140, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 140, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 11,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,000,000, for Head 140, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 140, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                

Rs. 450,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 450,000,000, for Head 140, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 140, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 108,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 12,825,000 
 
“194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2959 2960 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 10,000,000 

 

“194 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 10,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,            

රු. 295,275,000 
 

“194 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 295,275,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්ශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
“தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 108,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 12,825,000 

 
  “தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,825,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 10,000,000 
 

“தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 10,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 295,275,000 

 
“தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 295,275,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 108,700,000 for Head 194,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 194, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,                    
Rs. 12,825,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 12,825,000, for Head 194, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 194, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 10,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,000,000, for Head 194,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 194, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 295,275,000  
Question, "That the sum of Rs. 295,275,000, for Head 194, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 194, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විෙශේෂ කාර්යභාර 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

'*විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යාංශය 

ශීර්ෂ 167 - විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යවරයා 

39 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව පහත සඳහන් අයිතම ඇතුළත් 
කළ යුතුය. 

'විෙශේෂ  කාර්යභාර අමාත්යාංශය  

පුනරාවර්තන       85,200,000 

මූලධන   64,800,000 

පහත පරිදි වියදම් සැකසී ඇත:- 

ශීර්ෂ 167  - විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යවරයා 

වැඩසටහන 01   ෙමෙහයුම් වැඩසටහන   85,200,000          64,800,000' 
 

*(මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් නව 
අමාත්යාංශය වන විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යාංශය සඳහා පතිපාදන ෙවන් 
කිරීම සහ 2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතට ශීර්ෂ 167 ඇතුළත් 
කිරීමයි.)"  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම සංෙශෝධනයට සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

167 වන ශීර්ෂය.- විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 85,200,000 

 
தைலப்  167.- விேசட பணிப்ெபா ப் க க்கான  அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 85,200,000 
 

HEAD 167.-  MINISTER OF SPECIAL ASSIGNMENT   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 85,200,000 

 
“167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 85,200,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 64,800,000  
 
“167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 64,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 85,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 64,800,000 

 
“தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 64,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 85,200,000 for Head 167,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 167, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,                    
Rs. 64,800,000  

 
Question, "That the sum of Rs.  Rs. 64,800,000 , for Head 167, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 167, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2015 
ෙදසැම්බර් 19වන ෙසනසුරාදා. 

 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 

பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2015 சம்பர் 19, சனிக்கிழைம. 

 
It being  6.30  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  left the 

Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 19th 

December, 2015. 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30 ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වන 
ෙසනසුරාදා පු.භා. 9.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 

நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க,  2015 சம்பர் 19, 
சனிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 

19th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

නිෙව්දන : 
 දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 

ෙපත්සම් 
 ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු 

සංගමය සහ "සාක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා 
සභා රැස්වීම  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 යාපනය දිස්තික්කෙය් භූගත ජලය දූෂණය වීම 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශන් අංක 226/15:   
 කීඩා අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 
    චන්දකුමාර් සමාජ සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ෙමොහාන් 

පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා] -  පළමු වන වර කියවන ලදී  
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [විසිහතරවන ෙවන් කළ දිනය] : 
 [ශීර්ෂ 104, 237, 239, 252, 280  (ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු); 

ශීර්ෂ 195, 296 (සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ);  
ශීර්ෂ 102, 238, 240 – 251, 323, 324, 329 (මුදල්)] - කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

      තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදි 
මුදල් පනත :  
 නිෙයෝගය 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :  
 නියමය 
සුරාබදු අඥා පනත :  

 නිෙව්දනය 
මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
  නි ෙයෝගය 
රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත :  
 නිෙයෝග 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත :  
 ෙයෝජනාව 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ කටාර් රාජ්ය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ තායිලන්ත රාජධානිය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  ඉන්දුනීසියා ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  ඊජිප්තු අරාබි ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා  ආණ්ඩුව සහ  කුෙව්ට් රාජ්ය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  මහජන චීන සමූහාණ්ඩු අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා  සහ  මලයාසියා ආණ්ඩු අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා  ආණ්ඩුව සහ  පාකිස්තාන ඉසල්ාමීය ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  ඉරාන ඉසල්ාමීය ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  ෙචක් ජනරජය අතර ගිවිසුම 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ  ඉන්දියා ජනරජය අතර ගිවිසුම 

அறிவிப் கள்: 
 தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம்: 

உயர்நீதிமன் க்கு ம க்கள் 
      ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் பாரா  

மன்ற ஒன்றியம், ‘சார்க்’ பாரா மன்ற   உ ப்பினர்கள் 
சங்கம் ஆகியவற்றின் இைணந்த வ டாந்தப் ெபா க் 
கூட்டம் 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 யாழ். மாவட்டத்தில் நிலத்த  நீர் மாசைட  
வாய் ல விைடக்கான வினா இலக்கம் 226/15 : 
 விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின் கூற்  

மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சாவின  ெசாந்த விளக்கம் 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
  சந்திரகுமார் ச க ேமம்பாட்  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) –  

[மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா] - 
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட இ பத் நான்காம் 
நாள்] : 

 [தைலப் கள் 104, 237, 239, 252, 280 (ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்); தைலப் கள் 195, 296 
(அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தகம்); 
தைலப் கள் 102, 238, 240-251, 323, 324, 329  (நிதி)] –  
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

       ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட் , தி த்தப்பட்டவா  
நிைறேவற்றப்பட்ட  

நிதிச் சட்டம் : 
 கட்டைள 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
ம  வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 அறிவித்தல் 

த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த் தல் சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
உண்ணாட்  இைறவாிச் சட்டம் : 
 தீர்மானம் 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள்  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  

இலங்ைக –  கட்டார் அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  தாய்லாந்  அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  இந்ேதாேனசியக் கு யரசுக க்கிைடயிலான 

உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  எகிப்  அராபியக் கு யரசுக்கிைடயிலான 

உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  குைவத் அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  வியட்நாம் ேசாச சக் கு யரசுக் கிைடயிலான 

உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  சீன மக்கள் கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  மேலசிய அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  பாகிஸ்தான் இஸ்லாமியக் கு யரசுக் கிைடயிலான 

உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  ஈரான் இஸ்லாமியக் கு யரசுக்கிைடயிலான 

உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  ெசக் கு யரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
இலங்ைக –  இந்தியக் கு யரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 



ANNOUNCEMENTS: 
   Penal Code (Amendment) Bill: Petitions to the       

Supreme Court 

   Joint Annual General Meeting of Commonwealth 
Parliamentary Association, Inter-Parliamentary 
Union and SAARC Parliamentarians’ Association  

   
AUDITOR-GENERAL’S REPORT   
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 
     Groundwater Contamination in Jaffna District  

 
QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS NO. 226/15:   
    Statement by Minister of Sports  
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. WIJITH      

WIJAYAMUNI ZOYSA 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
   Chandrakumar Community Development Foundation 

(Incorporation) – [The Hon. Mohan Priyadarshana 
De Silva] – Read the First time 

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Twenty Fourth      

Allotted Day]: 
     Considered in Committee – [Heads 104, 237, 239, 

252, 280 (National Policies and Economic       
Affairs); Heads 195, 296 (Development Strategies 
and Internal Trade);    Heads 102, 238, 240 – 251, 
323, 324, 329  (Finance)]   

     Read the Third time, and passed as amended. 

 
FINANCE ACT:  
   Order 
 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT:  

   Order 
 
EXCISE ORDINANCE:  
   Notification 
 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT:   
   Order 
 
INSURANCE INDUSTRY ACT:  

   Regulations  
 

INLAND REVENUE ACT:  
   Resolution  
 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND STATE OF QATAR 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND KINGDOM OF THAILAND 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND REPUBLIC OF INDONESIA 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND STATE OF KUWAIT 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND SOCIALIST REPUBLIC OF       
VIETNAM 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND MALAYSIA 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ISLAMIC REPUBLIC OF          
PAKISTAN 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND CZECH REPUBLIC 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND REPUBLIC OF INDIA 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
 

2015 ෙදසැම්බර් 19වන ෙසනසුරාදා 
2015  சம்பர்  19, சனிக்கிழைம  

 Saturday, 19th December, 2015   
—————————————-   

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                           
in the Chair.  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 

தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
உயா் நீதிமன் க்கு ம க்கள் 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL : PETITIONS TO THE 
SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව පකාරව 

“දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන)” පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සම් පිටපත් තුනක් මා ෙවත ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග 
අංක 50(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ "සාක්" 

පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 
ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම 

ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் 
பாரா மன்ற ஒன்றியம், 'சார்க்' பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின்  இைணந்த 
வ டாந்தப் ெபா க்கூட்டம் 

JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF COMMONWEALTH 
PARLIAMENTARY ASSOCIATION, 

INTER-PARLIAMENTARY UNION AND SAARC 
PARLIAMENTARIANS' ASSOCIATION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන් ෙවත විෙශේෂ නිෙව්දනයක් 

කිරීමට ඇත. අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් 

පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය                   
(ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
කණ්ඩායම) සහ  "සාක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී  ලංකා 
ශාඛාව) යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට 
සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාර, 2010 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් 
XIV වැනි ෙකොටස; 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XI සහ 
XII වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ 

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා කුරුණෑගල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.- [ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික 
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා 
සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මගින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන් 
කිරීම - 2015.-  [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) වරකාෙපොල, ෙදල්ගමුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඇන්තනී 
 ෙදොන් ෙජෝශප් මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(2) හිඟුල, මාෙවල, මහන්ෙත්ගම පාර, අංක H 283 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ආර්. නිමල් රූපසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙබලිගල, මැටියගෙන්, ධර්මා ෙවෙළඳ සල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.පී.ඩී.ඒ.ෙක්. මුතුනායක 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) සියඹලාණ්ඩුව, අම්පාර පාර, 2 කණුව යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එස.්ඒ. රවින්ද ෙපේමනාත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;සහ 

(2) මාතර, මැද්ද වත්ත, මංගල පාර, අංක 43/3/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ආර්. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක  

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  කුරටිෙහේන, කරදව, යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එච්. පද්මිණී 
ජයමහ මැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   තිෙසෝගම, ෙමොලඑළිපිටිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. 
සරත් කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Law and 
Order and Prisons Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි,  නුෙග්ෙගොඩ, පාෙගොඩ පාර, අංක 62 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඒ.එම්. රංජිත් සූරියෙහට්ටි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම  කැකණදුර, සත්ව නිෂ්පාදන හා 

ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රජෙය් සත්ව ෙගොවිෙපොළහි ෙසේවය 
කරන  ජී.ඒ.එච්.එල්.එම්. විජයවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම  
පිළිගන්වමි. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙහට්ටිෙපොළ, පන්සල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.අයි. බී. 
ෙතන්නෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

2967 2968 
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(2) කුරුණෑගල, ගැට්ටුවාන පාර, 1 වන පටුමග අංක 50/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.එම්. උපතිසස් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙපොල්ගහෙවල, රත්මල්ෙගොඩ, කරගසත්ැන්න, "කලනි" 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.ෙක්.ඒ. වීරෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා -  පැමිණ නැත. 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1)   හික්කඩුව, සීනිගම, මුණුෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ. 
රූපසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   බූසස්, තුරඟ තරග පිටිය පාර, "ෙසවණ" අංක 327 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්. ෙබෝමන් සිරිල් ද සිල්වා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   අම්බලන්ෙගොඩ, කළුවඩුමුල්ල, ශී විජයාරාම පාර, "දීපානි", 
අංක 10/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ෙක්. ආරියරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)   වතුෙගදර, ශීපති මාවත, "සිසිර" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ටී. 
පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාවනැල්ල, මාෙකෙහල්වල, අංක 50 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.ජී. නිමල් ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, හංවැල්ල අංක 246 දරන ස්ථානෙයහි 

පදිංචි ෙජ්.ඩී. කරුණාසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් මාර්ග සංවර්ධනය : වැය කළ 

මුදල 
 மாத்தைற மாவட்ட தி அபிவி த்தி : ெசலவிட்ட 

பணம்  
DEVELOPMENT OF ROADS IN MATARA DISTRICT : MONEY 

SPENT 
 

32/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මාතර දිසත් කි්කය තුළ ග ාමීය මාර්ග රැසක් අබලන් 
තත්ත්වෙය් පවතින බවත්; 

 (ii) එෙහයින් එම ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවකට පත්ව 
ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ මාතර දිසත් කි්කෙය් මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැය කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල මඟින් සංවර්ධනය කරන ලද මාර්ග 
කවෙර්ද;  

 (iii) එම එක් එක් මාර්ගයට වැය කළ  මුදල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) මාතර දිසත් කි්කෙය් සංවර්ධනය ෙනොකළ මාර්ග 
පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) එම මාර්ග අවසන් වරට ප තිසංසක්රණය කර ඇති 
දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද? 

 (iv) එම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් සකස ්කර 
තිෙබ්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 

 உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  மாத்தைற மாவட்டத்தில் பல கிராமிய திகள் 
சீரழிந்த நிைலயில் உள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii )  இதனால் அம்மக்கள் ெப ஞ்சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகி ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் மாத்தைற மாவட்டத்தின் 
திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ெசல 

விடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

2969 2970 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) அப் பணத்ெதாைகையக் ெகாண்  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட திகள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  திக்கும் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அபிவி த்தி ெசய்யப் 
படாத திகள் பற்றிய மதிப்பாய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii )  ஆெமனில் அவ் திகள் யாைவ; 

 (iii )  அவ் திகள் இ தியாக னரைமக்கப்பட்ட திகதி 
தனித்தனியாக யா ? 

 (iv) அவ் திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (v )  ஆெமனில், அத்திட்டங்கைள இச்சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and  

Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) many rural roads in the Matara District are 
in a dilapidated condition; and 

 (ii) the people are subjected  to severe hardships 
due to that; 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money spent for road 
development in the Matara District in  2014; 

 (ii) the roads that were developed utilizing that 
money; and 

 (iii) the amount of money spent on each of the 
aforesaid roads  separately? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted on the 
condition of roads that have not been 
developed in the District of Matara; 

 (ii) if so, what that roads are; 

 (iii) separately, the dates on which those roads 
had been reconstructed for the last time; 

 (iv) whether plans have been prepared to 
develop those roads; and 

 (v) if so,  whether those plans will  be 
submitted to this House? 

(d) If not, why? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගාමීය මාර්ග රැසක් මාතර 
දිසත්ික්කය තුළ තවදුරටත් තිබිය හැකිය. ඒවා 
පාෙද්ශීය සභා සහ දකුණු පළාත් සභාවට අයත් 
මාර්ග ද විය හැක. 

 (ii) එම මාර්ග සංවර්ධනය ෙනොකිරීම තුළ මහජනයා 
අපහසුතාවකට පත්වීමට ඉඩකඩ ඇති බවද 
පැහැදිලිය. 

(ආ) (i) මඟනැගුම අංශය මඟින් ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය 
සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 532.70 

  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මාර්ග 
සංවර්ධනය සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 
2,366.03 

 (ii) මඟනැගුම අංශය   -      ඇමුණුම 01 බලන්න. 

  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - ඇමුණුම 02  බලන්න. 

 (iii) මඟනැගුම අංශය      -      ඇමුණුම 01 බලන්න.  

  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  ඇමුණුම 02 බලන්න. 

(ඇ) (i)  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සංවර්ධනය 
කරනු ලබන්ෙන් ජාතික මාර්ග පද්ධතියට අයත් A 
ෙශේණිෙය් මාර්ග හා B ෙශේණිෙය් මාර්ග පමණකි. 
මඟනැගුම ව්යාපෘතිය මඟින් ෙතෝරාගත් ගාමීය 
මාර්ග පමණක් සංවර්ධනය කරනු ලබයි. 

  එබැවින්, ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් සමීක්ෂණයක් 
සිදු කර ෙනොමැත. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම්  සභාගත* කරමි. 
 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් ෙමොෙහොත වන විට සිදු ෙවමින් තිෙබන මාර්ග සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිවලට දැඩිව බලපාලා තිෙබනවා, අයහපත් කාලගුණ 
තත්ත්වය සහ වර්ෂාව. ඒ ෙහේතුෙවන්, ඉංජිෙන්රුවරුන්ට සහ 
පෙද්ශවාසීන්ට තිෙබන බරපතළ සැකය තමයි  අෙප් මුදල් 
අවි ච්ෙඡ්ද ෙනොවීෙම් තත්ත්වයක් තුළ එම සංවර්ධන කටයුතු 
අත්හිටුෙවයිද, එෙහම නැතිනම් ෙමම සංවර්ධනය ෙවමින් තිෙබන 
ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි නම්යශීලී පිළිෙවතකට ගමන් 
කරනවාද කියන කාරණය. ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

  

2971 2972 

[ගරු   බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අපට දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ෙදසැම්බර් 

මාෙසේ 31වන දා සියලු ගිණුම් අවසන් කරන බවට -zero 
budgeting-. ඒ අනුව,ෙමම ව්යාපෘතිවල කාලය දීර්ඝ කිරීමට 
අපහසුයි. නමුත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් කැමැත්තක් ගන්නවා නම් 
අපිත් කැමැතියි; මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් ඒකට කැමැතියි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇමතිතුමාෙග් පළමුෙවනි පිළිතු ෙරන්ම පැහැදිලියි, මුදල් 
අමාත්යාංශය ෙම් කටයුත්තට කැමැති ෙවනවා නම්, ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් කියලා. හැබැයි, පාෙයෝගිකව බලනවා නම්, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දීත් මාතර දිස්තික්කය වර්ෂාෙවන් පීඩාවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල එෙහමයි. ඒ නිසා, මහා මාර්ග අමාත්යාංශය මුදල් 
අමාත්යාංශයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළකට 
මුල පුරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඉල්ලලා තිෙබනවා. නමුත්, මුදල් අමාත්යාංශය කියලා 

තිෙබනවා, ඒක කරන්න අමාරුයි කියලා. ෙමොකද, ඒක තමයි 
සම්පදාය. අවුරුද්ද අන්තිමට zero budgeting.  ඒක තමයි 
සම්පදාය. නමුත්, ගරු මන්තීතුමා කියන විධියට වර්ෂාව නිසා 
මාර්ගවලට එවැනි විෙශේෂ සිදු වීම් ෙවලා තිෙබනවා නම්, මුදල් 
අමාත්යාංශය කිව්ෙවොත් ෙම්ක දීර්ඝ කරන්නය කියලා, අපි 
කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට 

මම ෙම් කාරණය ගැන දැන ගන්න කැමැතියි. මුදල් අමාත්යාංශය 
යම් කිසි විධියකින් අවසර ෙනොදුන්ෙනොත් හදා ෙගන ගිය පාරවල 
සංවර්ධන කටයුතු මග නවතිනවා. ෙගනා බඩු භාණ්ඩත් ඉතිරිව 
තිෙබනවා. සමහර විට යන්ත සූතත් ආපසු ෙගනියාවි. එතෙකොට, 
ලබන අවුරුද්ද ෙවනෙතක් ඒ කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක 
තුළ ඇතිවන ජනතා අපසාදයට අපට තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නවතින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ලබන අවුරද්ෙද් ඉඳලා 

හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් ලක්ෂ 15ක් 
ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ගාම 
 නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 100ක් තිෙබන ආසනයකට රුපියල් මිලියන 
150ක් හම්බ ෙවනවා.  විමධ්යගත අරමුදලින් තව රුපියල් මිලියන 
15ක් හම්බ ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, ලබන අවුරුද්ෙද් 
ඕනෑ තරම් මුදල් තිෙබනවා.  

අධිකරණවල පවතින ළමා අපෙයෝජන නඩු : විසත්ර 
நீதிமன்றங்களி ள்ள சி வர் ஷ்பிரேயாக 
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2.   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
        (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
       (The Hon. Bimal Rathnayake) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

 

(අ) 2010, 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී, 

 (i) ෙපොලීසියට ලැබී ඇති ළමා අපචාර පිළිබඳ 
පැමිණිලි සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) අධිකරණවල පවතින ළමා අපෙයෝජන නඩු 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ළමා අපචාර සම්බන්ධව ෙපොලිස ් `බී' වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ පසු ඒවාට අධිෙචෝදනා පත නිකුත් 
ෙනොකරන ලද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු 
නඩු  සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
  

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2010, 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் 
ஆண் களில், 

 (i )  ெபா சா க்குக் கிைடத் ள்ள சி வர் 
ஷ்பிரேயாகங்கள் பற்றிய ைறப்பா களின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (ii )  நீதிமன்றங்களில் காணப்ப கின்ற சி வர் 
ஷ்பிரேயாக வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எத்தைன என்பைத ம்; 

 ( i ii )  சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் ெதாடர்பாக 
ெபா ஸ் 'பி' அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
பின்னர் அவற் க்கான குற்றப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்படாத, சட்ட மாஅதிபர் திைணக் 
களத்திற்கு உாித்தான வழக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development:  

(a) Will he inform this House in terms of the years 
2010, 2011, 2012, 2013 and 2014, separately - 

2973 2974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i)  as per each year,  the number of complaints 
on child abuses, received by the police;  

 (ii) as per each year,  the number of child abuse 
cases pending in the courts; and 

 (iii) as per each year,  the number of cases with 
the Attorney General’s Department, for 
which indictments have not been issued, 
though the Police ‘B’ reports on child 
abuses have been submitted? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ)  (i)  

 (ii) 

 (iii) 

 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නයට කඩිනමින් පිළිතුරු ලබාදීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
 

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙපෙනනවා ඇති, වර්ෂ අනුව සාෙප්ක්ෂව ළමා අපචාර 
පැමිණිලි වාර්තා වීෙම් පවණතාවක් තිෙබන බව. අධිකරණවලට 
ඉදිරිපත් වන ළමා අපචාර නඩු සංඛ්යාවත් එෙහමයි. මම  ෙම්  

අහන්න යන කාරණය සෘජුවම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයිති 
නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා ෙමම පශ්නෙය් තුන්වැනි ෙකොටසට දුන් 
පිළිතුර අනුව  අධිෙචෝදනා පත නිකුත් ෙනොකර නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ෙදදහස් ගණනක වාෙග් විශාල නඩු 
සංඛ්යාවක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  යුක්තිය ඉටු ෙනොවීම තමයි 
ෙම් නිසා සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක ෙවනස් කරන්න රජය 
විසින් ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියා මම දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාර්තා වී ඇති ළමා අපචාර සංඛ්යාව 

2010 සිට 2012 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා, ඊට පස්ෙසේ නැවත අඩු වීෙම් 
පවණතාවක් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම (අ) (iii) වැනි 
පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන විධියට, අධිෙචෝදනා පත නිකුත් 
ෙනොකරන ලද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු නඩු පිළිබඳව මම 
වාර්තාවක් ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උපෙදස් පතලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව 
ලැබීෙමන් පසු ඒ පිළිබඳ විස්තර මම ගරු මන්තීතුමාත් සමඟ කථා 
කරන්නම්. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මා 

අහනවා. මා මීට කලින් අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් පශ්නයක් 
ඇහුවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එතුමා උත්තරත් ලබා දුන්නා. 
මහාධිකරණවලදී ළමා අපචාර නඩු සම්බන්ධව වැරදිකරුවන් වූ 
පමාණය ෙකොපමණද කියලා මම ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩිම 
අධිකරණ පමාණය ගැන තමයි මම අහලා ති බුෙණ්. නමුත් සමස්ත 
එකතුව ගත්තාට පස්ෙසේ අඩුම ගණෙන් වර්ෂයකදී 500 
ෙදෙනක්වත් වැරදිකරුවන් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙපොලිස් 
පැමිණිලි අනුව ගත්තාම, 7,700 ගණන් පැමිණිලි තිබුණත්, අවුරුදු 
ෙදක තුනටම වැරදිකරුවන් ෙවලා සිටින්ෙන් 300ක්, 400ක් වෙග් 
පිරිසක් පමණයි. ඒ නිසා අෙප් අදහස තමයි පැමිණිලි විභාග කරන 
සහ පැමිණිලි ෙගොනු කරන කියාවලිෙය් තිෙබන අඩු පාඩුවක් නිසා 
වැරදි කරන පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරිෙය්දී දඬුවම් ලබන්ෙන් නැහැ 
කියන එක. ඒ නිසා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ විෂය භාර ඇමතිවරයා 
වශෙයන්  අපි ඔබතුමාෙගන් නැවත නැවත ඉල්ලා සිටිනවා ළමා 
අපචාර සම්බන්ධව විෙශේෂ අධිකරණයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. 
ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් නිරීක්ෂණත් අපි දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අධිකරණය 

සම්බන්ධව අහන පශ්නය මට අදාළ වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
නමුත් ඒ කියාවලිය ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න කරන නිසා ඒ කියාවලිය ගැන වුවමනාවක් 
දක්වන එක ෙනොෙවයි, අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඇත්තටම ඒ 
කියාවලිය දියුණු කරන්න අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් නිලධාරින් පුහුණු වනවා. අලුත් තාක්ෂණය 
භාවිත කරන්න අවශ්ය උපෙදස් අපි පතලා තිෙබනවා. අපි උදවු 
උපකාර ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක කාරණා ෙගොඩක් සම්බන්ධ වන 
ෙදයක්. සාක්ෂි අනුව, ඒ වාෙග්ම නඩුවට අදාළ පරීක්ෂණවලදි 
ෙහොයා ගන්න ෙතොරතුරු අනුව ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙගොනු වුණාම 
තමයි  නඩුව  නීතිපතිට  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඉතින් අෙප් 
පැත්ෙතන්, ෙපොලීසිය පැත්ෙතන් ඒ කටයුතු හරියාකාරව කරන්න 

2975 2976 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 

වාර්තා වී ඇති 
ළමා අපචාර 
සංඛ්යාව 

3,915 4,331 6,070 5,836 5,762 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 

අධිකරණවල 
පවතින ළමා 
අපෙයෝජන නඩු 
සංඛ්යාව 

3,616 3,986 4,480 4,812 5,049 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 

අධිෙචෝදනා පත 
නිකුත් ෙනොකරන 
ලද, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සතු නඩු සංඛ්යාව 

1,250 1,431 2,162 2,496 2,513 
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අපි විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා;  නිලධාරින් පුහුණු කරනවා 
වාෙග්ම තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරන්න අපි උනන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා.  
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, 
conviction rate එක අඩුවීම සම්බන්ධෙයන්. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, හැම නඩුෙව්ම වැරදිකාරෙයකු ෙවලා ඉවර ෙවන්න ඕනෑයි 
කියලා. නමුත්,  conviction rate එක  සියයට 10කටත් අඩු 
මට්ටමකයි ති ෙබන්ෙන්.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ළමා අපචාර සම්බන්ධ 
පශ්නෙය්දී අපරාධකරුවන් දඬුවම් ලැබුවත් ඒ වින්දිතයන්ට මෙනෝ 
විද්යාත්මක පැත්ෙතන් යම් ආකාරයක තල්ලුවක්, යම් ආකාරයක 
උදව්වක් නැතිව ඒ දරුවන් නැවත පකෘති තත්ත්වයට එන්ෙන් 
නැහැ.  

ඒ නිසා මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන 
ෙපොලීසියට අනුබද්ධ ආයතනයට සම්බන්ධ කරලා අවම වශෙයන් 
ASP Division එකකටවත් ළමා හා කාන්තා අපචාර සම්බන්ධ 
කටයුතුවලට මැදිහත් විය හැකි මෙනෝ ෛවද්යවරුන්, එෙහම 
නැත්නම් මෙනෝ විද්යාඥයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකියාවක් 
තිෙබනවාද කියලා. එෙහම නැත්නම් ඒ ගැන පතිපත්ති සැලසුම් 
කරන්න කල්පනා කරනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව අපි ඉතාම 

උනන්දුෙවන් සලකා බලනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් පතිපත්ති 
පකාශෙය්ත් සඳහන් කළ පරිදි කාන්තා ෙපොලිස් ඒකකය වැඩිදියුණු 
කරන්නත්, එමඟින් කාන්තාවන්ට සිදු වන කරදර විතරක් ෙනොව 
ළමා අපචාර සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කරන ආකාරය වැඩිදියුණු 
කරන්නත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සකස් කරමින් 
පවතිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ජාතික විධායක සභාව: විසත්ර 
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4.  ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි 08වැනි දායින් පසුව බලයට පත්වූ 
රජය මඟින් ජාතික විධායක සභාවක් ආරම්භ කළ 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ජාතික විධායක සභාෙව් අරමුණු කවෙර්ද; 

 (iii) එහි සාමාජිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් පත් කළ පදනම කවෙර්ද;  

 (v) එම පත්කිරීම් කළ බලධාරියා කවුරුන්ද;  

 (vi) එම සාමාජිකයන් පත්කරන ලද්ෙද් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් ෙහෝ රෙට් පවතින  කවර නීතියක් 
යටෙත්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජාතික විධායක සභාව රැස ්වූ වාර ගණන කවෙර්ද; 

  (ii) එම රැසව්ීම්වලදී ගත් තීරණ කවෙර්ද; 

 (iii)  ජාතික විධායක සභාව විසින් ගන්නා ලද තීරණ 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ගන්නා ලද පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iv)  එම සභාව දැනටත් කියාත්මකව පවතින්ෙන්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ජාතික විධායක සභාවට කවර ෙහෝ පුරවැසියකු 
අත් අඩංගුවට ගන්නා ෙමන් ෙපොලීසිය ෙවත 
නිෙයෝග නිකුත් කිරීමට බලය තිෙබ්ද; 

         (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවර නීතියක් යටෙත්ද; 

         යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ජාතික විධායක සභාව, ෙද්ශපාලන නායකයින් 
අවමානයට ලක් කිරීම සඳහා පිහිටුවා ගත් නීති විෙරෝධී 
ෙද්ශපාලන ෙමවලමක් බව පිළිගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 08ஆம் திகதிக்குப் 
பின்னர் ஆட்சிப் பீடேமறிய அரசாங்கம் ேதசிய 
நிைறேவற் ச் சைபெயான்ைற அைமத்த 
ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய நிைறேவற் ச் சைபயின் ேநாக்கங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் உ ப்பினர்கள  ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்கள் எந்த அ ப்பைடயில் நியமிக்கப் 
பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (v) குறித்த நியமனங்களின் நியமன அதிகாாி யார் 
என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  உ ப்பினர்களின்  நியமனம் அரசியல 
ைமப்  அல்ல  நாட் ல் வ வி ள்ள 
எச்சட்டத்தின்கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேதசிய நிைறேவற் ச் சைப கூ ய தடைவ 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த கூட்டங்களில் எ க்கப்பட்ட 
தீர்மானங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேதசிய நிைறேவற் ச் சைபயில் எ க்கப்பட்ட 
தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த்த எ க்கப் 
பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
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 (iv) ேமற்ப  நிைறேவற் ச் சைப இன்றளவி ம் 
நைட ைறயில் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எவேர ம் பிரைஜைய ைக ெசய் மா  
ெபா சா க்கு கட்டைளயிட ேதசிய நிைற 
ேவற் ச் சைபக்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எச்சட்டத்தின் கீழ் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) ேதசிய நிைறேவற் ச் சைபயான  அரசியல் 
தைலவர்கைள அவமதிப்பதற்ெகன அைமக்கப்பட்ட 
சட்டவிேராத அரசியல் க விெயன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that a National 
Executive Council was established by the 
Government which came into power after 
08th January, 2015; 

 (ii) the objectives of the National  Executive 
Council; 

 (iii) the names of its members; 

 (iv) the basis on which they were appointed; 

 (v) the appointing authority of the aforesaid 
appointments; and 

 (iv) the provisions of the Constitution or any 
other law in the country under which the  
aforesaid members were appointed? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of times that the National  
Executive Council was convened; 

 (ii) the decisions taken at the aforesaid  
meetings; 

  the actions taken to implement the decisions 
taken by the National Executive Council; 
and 

 (iii) whether the aforesaid Council is still 
operative? 

(c) Will  he state - 

 (i) whether the National Executive Council is 
vested with power to issue orders  to the  
police to arrest any citizen; and 

 (ii) if so, the law under which it can be done? 

 (iii)  Will he also state whether he accepts the 
fact that National Executive Council is an 
illegal political tool established for insulting 
the political leaders? 

(d) If not, why? 
 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

 

(අ)    (i)   නැත. 

        (ii)   පැන ෙනොනඟී.  

       (iii)   පැන ෙනොනඟී.  

     (iv)   පැන ෙනොනඟී.  

       (v)   පැන ෙනොනඟී. 

      (vi)   පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  (i)   පැන ෙනොනඟී. 

       (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

      (iii)   පැන ෙනොනඟී. 

      (iv)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  (i)   පැන ෙනොනඟී. 

       (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඉ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික විධායක සභාවක් පිහිටු වූෙව් 

නැහැ කියා තමයි එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්. ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ෙම්ක සත්ය පිළිතුරක්ද? 

 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ග රු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර තමයි මා දීලා 

තිෙබන්ෙන් කියා ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා. එතුමා අසා 
තිෙබන්ෙන් රජය විසින් ජාතික විධායක සභාවක් ආරම්භ කළ බව 
පිළිගන්ෙන්ද කියලායි. එයට "නැත" කියා තමයි මා පිළිතුරු 
දුන්ෙන්. 

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම් රෙට් එෙහම එකක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියලාද 

ඔබතුමා කියන්ෙන්?  
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යම් යම් සභා 
පිහිටුවා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා දන්නවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, කැබිනට් 
මණ්ඩලයත් තමයි විධායකය පාලනය කරන්ෙන් කියලා. 
ව්යවස්ථාව අනුව ඔබතුමා ෙම් ගැන අහලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
පිළිතුර තමයි ඔබතුමාට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ කියන්ෙන් ජාතික විධායක සභාව කියලා තිබුණු ආයතනය 

ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක් ෙනොෙවයි? 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙයන් එෙහම ආයතනයක් ඇති 

කරලා නැහැ. ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ. නමුත් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජයගහණයට වැඩ කටයුතු කරපු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂත්, සිවිල් සංවිධානත් එකට එකතු ෙවලා දින 
සියෙය් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරලා, 
මණ්ඩලයක් ඇති කළා. ඒක ජාතික විධායක සභාව කියලායි නම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙද්ශපාලන හා සිවිල් සංවිධාන 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඇති කර ගත් සංවිධානයක්. ඒ සංවිධානයට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ කිහිපයක නිෙයෝජිතයින් හිටියා. ඒ වාෙග්ම 
මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු සංඝයා 
වහන්ෙසේලාත්, අෙනක් සංවිධානත් සහභාගි වුණා. ඒකට ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්ත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් සංවිධාන තිෙබනවා. අන්න ඒ 
අනුව තමයි අපි ෙම්ක ඇති කරලා, ෙද්ශපාලන තීන්දු අර ෙගන 
දින සියෙය් වැඩසටහන යනුෙවන් විශාල වැඩසටහනක් කෙළේ. 
ආණ්ඩුවක් හැටියට සමහර වැඩ අතපසු වුණාම, ඒ ජාතික විධායක 
සභාෙව් හිටපු කණ්ඩායම් කිව්වා, ෙමන්න ෙම්ක සිදු ෙවලා නැහැ 
කියලා. අපි වග කීමක් භාර ගත්තා, දවස් සියයක් තුළදී ෙම් උදවු 
කරපු හැම එක් ෙකනාම සම්බන්ධෙයන් පියවර කිහිපයක් 
ගන්නවා කියලා. ඒකට අපි "ජාතික විධායක සභාව" කියලා 
කිව්වා. අපට ඕනෑ නමක් ෙදන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමාත් දන්නවා, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ව්යවස්ථාව අනුව කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලයට අමතරව අපටත් 
ජාතික විධායක සභාවක් තිෙබනවා කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජාතික විධායක සභාව. ඒක රජෙයන් ඇති කළ එකක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් ව්යවස්ථාවට අනුවයි ඒක ඇති කෙළේ. ඒවා ෙම් 
සභාෙවන් පිට, රජෙයන් පිටස්තරව තිෙබන ඒවා. මට ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඒ ගැන පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ නැහැ.  

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒකට සහභාගි 
වුණා. එතුමා ගිහින් ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඇසුවා නම්, ෙමොකක්ද 
කියලා කියයි. එක එක සංවිධාන තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විතරක් නිල වශෙයන් "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය" කියලා ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. තව ඇවිල්ලා 

ඔබතුමන්ලා "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කිව්වාට අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? රෙට් ඕනෑ නමක් කියන්න පුළුවන්. අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ඒවාට එනවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම කාරණයක්.   

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විකමබාහු කරුණාරත්න මැතිතුමා ඔය 

කියන ජාතික විධායක සභාවට සහභාගි ෙවලා එළියට ඇවිල්ලා 
පසිද්ධිෙය් මාධ්යවලට පකාශ කළා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
සිරභාරයට ගන්න කියලා ජාතික විධායක සභාෙවන් තීරණයක් 
ගත්තා කියලා. ඒකයි අපි අහන්ෙන්. එෙහම ගන්න පුළුවන්ද? 
[බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ඇත්ත වශෙයන්ම 

යළිත් මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ජනාධිපති ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් නායකතුමා, -සන්ධානෙය් නායකතුමා- එතුමාත් 
ජාතික විධායක සභාෙව් නායකෙයක්. ඒ පක්ෂයට උදවු කළ 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අත් අඩංගුවට ගන්නවා කියලා 
එතුමා හිතනවා නම්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා දැන් 
ගරු සභාවට පැමිණි විට ඒක එතුමාෙගන් අහන්න. ෙහොඳ නම් 
ෙහොඳයි කියන්න, නැතිනම් නැහැ කියන්න. ෙමතුමා අපට බල 
කරනවා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ අත් අ ඩංගුවට අර ගන්න කියලා. 
[බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් ෙමතැනදී පැහැදිලි වුණා, ෙමය ව්යවස්ථා 

බලතල තිෙබන ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා. ෙහොඳයි, ගරු 
මන්තීතුමා,- 

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ජාතික විධායක සභාව කියන්ෙන් මිනීමරු සභාවක්. 

එතුමන්ලා ඒක අටවා ගත්ෙත් ෙම් රෙට් මිනිස්සු න්ව සිරභාරයට 
ගන්නයි.  

 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කියන්ෙන්, එතුමාෙග් පක්ෂෙය් 

නායකයා මිනීමරු සංවිධානයක සභාපති කියායි. [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙවන්න ඇති. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉතින් අහන්න. ගිහිල්ලා ඒ ගැන අහන්න. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙවන්න ඇති කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කියන්න, 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා මිනීමරු සංවිධානයක 
නායකෙයක්ද, නැද්ද කියා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] විනය පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න. තමන්ෙග් නායකයාට බණින ෙකනාට අපි 
ෙකොෙහොමද - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් ඒ ගැන පැහැදිලි කළාෙන්. අපි ඊළඟ පශ්නයට ෙයොමු 

ෙවමු. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජනාධිපතිතුමා සහ අපි ඔක්ෙකෝම 

එකතු ෙවලා ආෙව්, ෙම් රෙට් සිදු ෙවන මිනී මැරුම් නවත්වන්නයි. 
මිනී මැරුෙව් කවුද කියා අද ෙපෙනනවා. ඒ අවිචාර සමයයි, 
මිනීමරු යුගයයි අවසන් කිරීම ගැන අපි ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධව ෙම් 
ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි ෙදකම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා 
කියා මම කියන්න කැමැතියි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ෙමොකක්ද? 
"ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියන්ෙන් කාෙග් ෙකොකාද? [බාධා කිරීම්] 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඔෙබ් ජනාධිපතිතුමා. මම අගමැති විතරයි. 
[බාධා කිරීම්] දැන් සිටින ජනාධිපතිවරයාත්, හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාත් කියන ෙදෙදනාම ඉන්ෙන්, ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය්. මෙගන් අහන්න එපා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳ නැද්ද? 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙහොඳ නැද්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙහොඳ නැද්ද? චන්දිකා කුමාරණතුංග ෙහොඳ නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 
අපිට ඒ ගැන කියන්න. [බාධා කිරීම්] මම අහන්ෙන් එපමණයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන්, එතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද 
කියායි. එ තෙකොට පක්ෂය කරදෙර් වැෙටන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]   
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා 

පශ්නයක් ඇසුවා. [බාධා කිරීම්] ඒ අනුව ව්යවස්ථාවට පටහැනිව 
ෙනොෙවයි -   [බාධා කිරීම්] 

 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අපි කියන්ෙන්, ෙම් ගරු සභාව අවමානයට ලක් කරන්න එපා 

කියායි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. 

ෙවොක්සව්ැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගම : ශී ලංකාෙව් 
අෙයෝජනය 

ெவாக்ஸ்ெவகன் ேமாட்டார் வாகன கம்பனி : 
இலங்ைகயில் தலீ  

VOLKSWAGEN MOTOR COMPANY: INVESTMENT IN SRI 
LANKA 
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5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) ෙවොක්සව්ැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගම ශී ලංකාෙව් දැවැන්ත 
ආෙයෝජනයක් සිදු කරන බවට අගාමාත්යතුමා විසින් කර 
ඇති පකාශය පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එකී සමාගම විසින් ෙමරට ආෙයෝජනය කිරීම 
සඳහා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට 
අයදුම්පතක් ෙහෝ ව්යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එකී සමාගම විසින් ෙමරට ආෙයෝජනය කරන මුළු 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එමඟින් ජනනය කරන රැකියා අවසථ්ාවන් ගණන 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම් වනවිට එකී ව්යාපෘතිෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெவாக்ஸ்ெவகன் ேமாட்டார் வாகன கம்பனி 
இலங்ைகயில் பாாிய தலீட்ைட ேமற்ெகாள்வதாக 
பிரதம அைமச்சர் ெவளியிட் ள்ள கூற்ைறப் பற்றி 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட கம்பனி இந்நாட் ல் 
தலீட்ைட ேமற்ெகாள்வதற்காக இலங்ைக 
தலீட் ச் சைபக்கு விண்ணப்பப் பத்திரத்ைத 

அல்ல  க த்திட்ட அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித் 
ள்ளதா; 

  (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட கம்பனி இந்நாட் ல் தலீ  
ெசய் ம் ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) இதன் லம் உ வாக்கப்ப ம் ேவைலவாய்ப் க் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) தற்ேபா   ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட க த்திட்டத்தின் 
ன்ேனற்றம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?   

asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade:  

(a) Is he aware of the statement made by the Hon. 
Prime Minister to the effect that the Volkswagen 
Motor Company is going to make an enormous 
investment in Sri Lanka? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the aforesaid company has 
submitted an application or a project report 
to the Board of Investment of Sri Lanka for 
the purpose of investing in Sri Lanka; 

 (ii) the total amount of money that the 
aforementioned company will be investing 
in Sri Lanka; 

 (iii) the number of employment opportunities 
generated by the particular company; and 

 (iv) the progress of the aforesaid project by 
now? 

(c) If not, why? 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows; 
(a) Yes. The project will be implemented by M/s 

Senok Automobile (Pvt) Limited of  No. 03, R.A. 
De Mel Mawatha, Colombo 05 in collaboration 
with Volkswagen AG of D 38436, Wolfsburg, 
Germany.  

(b) (i) Yes. 

 (ii) Proposed investment is US Dollars 26.5 
million.  

 (iii) Initially around 100-200 direct employment 
opportunities are expected.  

 (iv) The company has signed the agreement 
with the BOI on 13.08.2015 and releasing 
of the land in extent of 29 acres in 
Kuliyapitiya is being finalized. After the 
land is released and environment and 
construction approvals are obtained, it is 
planned to complete the construction work 
of the manufacturing plant within two 
years. It is expected to commence 
production thereafter.  

(c) Not applicable.   
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථනායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙවොක්ස්වැගන් ව්යාපෘතිය ෙම් රටට 
ෙගෙනනවාය කිව්ෙව් පසු ගිය ජූනි මාසෙය්. නමුත්  පිවිතුරු 
පවාහනය සඳහා වූ ජාත්යන්තර සභාව - International Council on 
Clean Transportation - 2014 මැයි මාසය වන විටත්, ෙම් සමාගම  
වායු විෙමෝචනය පිළිබඳ බරපතළ වංචාවක් කරපු වංචනික, පරිසර 
දුෂණ කරන සමාගමක් විධියට  නම් කර තිබුණු බව  ඔබතුමා 
දැනෙගන සිටියාද?   

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය තුළ පරිසර 

හිතකාමී වාහන ෙම් රට ෙගන ඒම ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය බව 
සඳහන් කරමින්, පරිසර දූෂක සමාගමක් රට ඇතුළට ෙගන ඒමට 
කටයුතු කිරීම  ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තියට ෙකතරම් දුරට 
ගැළෙපනවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒ පරිසර දූෂණය කියන්ෙන් මීට කලින් කරපු  ඒවාෙන්. ඒ 

ෙගොල්ෙලො ඉදිරිෙය්දී  ඒ වැරදි  හදාෙගන  හරියට  කටයුතු කරයි. 
ෙවොක්ස්වැගන් සමාගම කියන්ෙන් ලංකාෙව් විතරක්  තිෙබන 
සමාගමක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම  තිෙබන ෙමෝටර් රථ 
සමාගමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැරැදීමක් ෙනොෙවයි. 2009 

වර්ෂෙය් සිට අඛණ්ඩව ෙම් සමාගම හිතාමතා වංචනිකව පරිසරය 
දූෂණය කළා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Just because there are some discrepancies or some 

problems, Volkswagen Company has not stopped 
production.  They are going all over the world. Their 
vehicles are being produced in Germany, one of the 
cleanest countries. So, if there are some issues, they will 
correct those and move on. We are not getting cars which 
are rejected.  These are all new productions.  So, they will 
look at how to do these things properly. We are not 
saying that we are producing cars with some kind of 
defects.  

  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් අතුරු පශ්න අවසන්  නම් 

මට ඒ ගැන පකාශයක් කරන්න අවශ්යයි.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තවම නැහැ. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අතුරු පශ්නය අහන්න. මම ඊළඟට කියන්නම්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් වාහන නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට නම්, පසු ගිය වසර තුළ ෙම් වාහනවලට තිෙබන 
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුම බරපතළ ෙලස කඩා වැෙටන බවත්, වාහන 
මිලදී ගත් අය සමාගමට විරුද්ධව ෙලෝකය පුරාම නඩු පවරමින් 
සිටින බවත්, ඒජන්සි පවත්වන අය තමන්ට ඒජන්සිය එපා කියලා 
පතික්ෙෂේප කරන බවත්, එවැනි වාතාවරණයක්, පවණතාවක් 
ෙගොඩ නැඟී තිෙබන බවත් ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම එච්චර දන්ෙන් නැහැ.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you.  Hon. Prime Minister, please.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මම ෙපොඩි පකාශයක් 

කරන්නම්. ෙවොක්ස්වැගන් සමාගම, "ලංකාවට එන්න ඕනෑ, ඒ වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න වුවමනායි" කියලා පකාශ කළා. ඒ 
ෙගොල්ලන් ආෙව් 2015දී ෙනොෙවයි. ඊට කලිනුත් ආවා. ඒ 
ෙවලාෙව් ෙඩොලර් මිලියන පහක් ෙදන්න කිව්වා  ව්යාපෘතිය 
අනුමත කරන්න. ඒ අය කිව්වා, ෙමොන ෙඩොලර්  දීමක්ද, ආෙය් 
වැඩක් නැහැ කියලා. 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි බලයට ආවාට පස්ෙසේ අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා  

ඒ අවශ්ය ඉඩම ලබා දුන්නා. දැන් ෙම් පශ්නයට පිළිතුර දුන් මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමාත්, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමා වන එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාත් 
කියා කර ෙගන යනවා. ෙම් ෙවොක්ස්වැගන් සමාගම 
සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් හැම තැනම පශ්න ඇති වුණු බව අපි 
දන්නවා. ඒත් ඒ සමාගම කඩා වැටිලා නැහැ. මම ජර්මන් රජෙයන් 
ෙම් ගැන ඇහුවා. යම් සමාගමක් වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම්, 
අපි ඒ ඕනෑම සමාගමකට දඬුවම් කරනවා කියලා ඒ අය කිව්වා.    

ඒ රටවල් ලංකාව වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙමෙහේ යාළුෙවෝ අල්ලා ෙගන 
ඕනෑ තැනක ෙහොරකම් කරන්න පුළුවන්. Share market එෙක් 
වුණත්. ඒ වාෙග්ම එක එක ඒවා යාළුවන්ට ෙදනවා. ඒවාට දඩ 
ගහන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ අයට දඩ ගහන කාලය ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] තව ටිකක් එයි. ලබන අවුරුද්ෙද් එයි. 
භය ෙවන්න එපා. යාළුවන්ට ෙකොෙහොමද ෙබදුෙව් කියලා අපි 
ලබන අවුරුද්ෙද් ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ රටවල් "ෙවොක්ස්වැගන්" සමාගෙම් 
ගනුෙදනුවලින් ඉවත් ෙවලා නැහැ. මම දන්නා පරිදි, මට ලැබුණු 
වාර්තා අනුව කවුරුවත් තමන්ෙග් කර්මාන්තශාලා වහලා නැහැ.  
ෙවොක්ස්වැගන් සමාගෙම් ඒජන්තකම්වලින්   ඉවත් ෙවලා නැහැ. 
ෙම් ෙවනුෙවන් "ෙසෙනොක්" සමාගම විතරක් ෙනොෙවයි, ජර්මන් 
තානාපතිත්  අත්සන් කළා. ෙවොක්ස්වැගන් සමාගෙම් දැනට ඉන්න 
අලුත් සභාපතිවරයා ෙමොකක්ද  වුෙණ් කියලා ආදායම්, වියදම්, 
ආෙයෝජන හැම එකක්ම පරීක්ෂා කරන නිසා ඒ ව්යාපෘතිය ටිකක් 
පමාද ෙවයි කිව්වා. 

එෙහත් මුලික ආෙයෝජනය "ෙසෙනොක්" සමාගෙමන් කරන්න, 
ඊට පසුව ඒ අය එනවා කියලා කිව්වා. දැන් අපි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන් කුරුණෑගලට කර්මාන්තශාලාවක් දීලා, ඒ ආසනය 
නිෙයෝජනය කරන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අයට රැකියා 
ෙදන්නයි. ෙම් අය කියනවා ෙදන්න එපා කියලා. ඇයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා එතුමාෙග් අයටත් රැකියා ෙදන්න 
කියලා, මම කිව්වා ෙදනවා කියලා. ඉස්ෙසල්ලාම රැකියා ෙදන්ෙන් 
කුලියාපිටියට ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පිරිසටයි. 
දැන් ඒකට තරහද? දැන් ඉතින් නැව ගිෙලන ෙකොට පිට ෙවනවා 
ෙන්ද?  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවොක්ස්වැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගෙම් 

ශී ලංකා නිෙයෝජිතත්වය දරන්ෙන් "ෙසෙනොක්" සමාගමයි. ෙම් 
වන විටත්  "ෙසෙනොක්" සමාගම කුලියාපිටිෙය් ෙවොක්ස්වැගන් 
කර්මාන්තශාලාව හදන ඉඩම සඳහා BOI එකට මුදල් ෙගවලා ඒ 
වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා තිෙබනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම කුලියාපිටියට Medical Faculty එක එන නිසා 
කුලියාපිටිය ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් බවට පත් කිරීමට අවශ්ය 
සියලු කටයුතු සූදානම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
වරාය නගර ව්යාපෘතිය : විසත්ර 
ைற க நகரக் க த்திட்டம்: விபரம் 

PORT CITY PROJECT: DETAILS 
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6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) පසුගිය රජය ස මෙය් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ 
වරාය නගර ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අලුතින් ශක්යතා වාර්තාවක් 
ලබා ගන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
සිදු කරන්ෙන්ද;  
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 (iv) එෙසේ නම්, කලින් සමාගමට ඒ සඳහා අයදුම් කළ 
හැකිද;   

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිෙයන් අප රටට ලැෙබන පතිලාභ; 

 (ii) ව්යාපෘති ඉදි කිරීම්වලින් සාමාන්ය ජනතාවට 
ලැෙබන පතිලාභ;  

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් නම්, 
කියාත්මක කරනු ලබන කාල වකවානුව; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ைற க 
நகரக் க த்திட்டம் அ ல்ப த்தப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

  (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன திதாக சாத்தியக்கூற்  
அறிக்ைகெயான்  ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத் க்கு மீண் ம் ேகள்விப் 
பத்திரம் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ன்ைனய கம்பனியினால் இதற்கு 
விண்ணப்பிக்க மா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் லம் எம  நாட் க்கு 
கிைடக்கும் பயன்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

  (ii) க த்திட்ட நிர்மாணிப் களி ந்  ெபா மக்க 
க்குக் கிைடக்கும் பயன்கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டம் அ ல்ப த்தப்ப மாயின், 
அ ல்ப த்தப்ப கின்ற காலஎல்ைல யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Shipping:  

(a) Will he state - 

 (i) whether action will be taken to implement 
the Port City Project that had been initiated 
during the previous government;  

 (ii) if so, whether a fresh feasibility report will 
be obtained for that; 

 (iii) whether tenders will be called again for this 
project; and 

 (iv) if so, whether the company that had been 
selected earlier can submit tenders again? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the benefits that this country can derive 
from this project? 

 (ii) the benefits that the general public will 
receive through this project constructions; 
and  

 (iii) if this project will be implemented, the 
implementation period of that project?  

(c) If not, why? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව 

වරාය නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට භාර දීලා තිෙබනවා. දැනට ඒ ලිපි ෙල්ඛන මාරු 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් වන විට ෙම් විෂය මෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළ නැති නිසා, මට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ ෙම් පශ්නය 
සඳහා පිළිතුර ලබාදීමට. එම නිසා මම ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අදාළ නීතිමය, පාරිසරික හා පරිපාලනමය අවශ්යතා සපුරා 
ගැනීෙමන් පසුව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ෙම් පිළිබඳව 
තීරණයක් ගැනීමට නියමිත ෙව්. 

 (ii) ඔව්. 

  ෙමම ශක්යතා වාර්තාව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය විසින් ලබා ගැනීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු 
කර ඇති අතර, මීට අමතරව ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
විෙශේෂඥයින්ෙග් උපෙදස් ලබා ගැනීමටද ෙයෝජනා වී ඇත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) ව්යාපාර සහජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන 
අංගයන්ෙගන් සමන්විත  ඉතා උසස් තත්ත්වෙය් යටිතල 
පහසුකම්, ගස්වලින් ගැවසුණු මහා මාර්ග සහ සක්මන් 
මාර්ග, විෙනෝද ෙබෝට්ටු සඳහා සැලසුම් කළ වරායන් සහ 
ඇළ මාර්ග, එකිෙනකට සම්බන්ධ වූ නිවාඩු නිෙක්තන, 
විෙශේෂිත ෙහෝටල් සහ සුෙඛෝපෙභෝගී තට්ටු නිවාස 
සංකීර්ණ වැනි දෑ සඳහා අවස්ථා සලසන අතර ෙමම 
ව්යාපෘතිය මඟින් ශි ලංකාව ජාත්යන්තර තලෙය් විෙශේෂිත 
වාණිජ මධ්යස්ථානයක් බවට නිර්මාණය කිරීම. 

  වර්තමානෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වන පුද්ගලයන් හට 
බලපෑමක් එල්ල ෙනොවන ෙලස නගර සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා අවස්ථාව නිර්මාණය කිරීම. 

  ෙකොළඹ නගරය තුළ කමවත් සංවර්ධනය කිරීම මඟින් 
විශාල ඉඩම් හිඟයට විසඳුමක් ලබා දීම. 

  වරාය නගරෙය් යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම මඟින් 
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 1,337ක ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන රට තුළට අවෙශෝෂණය කර ගැනීම. 

  ව්යාපෘතිෙය් සංවර්ධන අවධිය තුළ ආසන්න වශෙයන් 
 ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් බිලියන 20ක 
ආෙයෝජන අවස්ථා නිර්මාණ කිරීම තුළින් රටට ආර්ථික 
වාසි ලබා ගැනීම. 

  සංචාරක ව්යාපාරය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් රටට ආර්ථික 
වාසි ලබා ගැනීම. 

  මුහුද ෙගොඩ කිරීෙමන් පසු අතිෙර්ක ඉඩම් පමාණයක්                      
ශී ලංකා රජයට එක්වීම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් සඳහා ආෙයෝජන අවස්ථා. 

  ඍජු හා වක රැකියා අවස්ථා. 

  අන්තර්ජාතික ආෙයෝජකයන් සමඟ ඍජු සබඳතා පැවැත්වීම 
සඳහා ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් හට අවස්ථාවන් ලබා දීම. 

 (iii) දැනට ඇති සැලසුමට අනුව අවුරුදු 8කි. 
 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් වරාය අමාත්යාංශය යටෙත් 
කියාත්මක වීමට නියමිතව තිබුණු Port City ව්යාපෘතිය නැවත 
කියාත්මක කිරීම සඳහා   වර්තමාන ආණ්ඩුව යටෙත් මහා නගර 
හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පවරා තිෙබනවාද?  

 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔව්. කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ෙගන දැනට එය භාර දී 

තිෙබනවා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්යතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට. ඒ සම්බන්ධ සමහර වාර්තා ලබාගන්න තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ ඒවා  කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය 
ෙගන, ඒ තීරණය ගන්නවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කලින් වතාෙව් එය දුන්ෙන් චීනෙය් “CCCC” කියන සමාගමටයි. 
එය ෙලෝක බැංකුෙව් අසාධු ෙල්ඛනගත වූ සමාගමක් කියා ඔබතුමා 
දන්නවාද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉස්සර ෙවලාත් කිව්වා වාෙග්  ෙම් 

පශ්නයට මම උත්තර ෙදන එක සදාචාරාත්මක නැහැ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
කලින් වතාෙව් දුන්ෙන් ඒ සමාගමට.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු ගිවිසුම්වල විශාල පශ්න ෙගොඩක් 

තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි ෙමය තාවකාලිකව ෙහෝ නවත්වන්න 
අපට සිදු වුෙණ්. ෙමොකද, නීතියට පිටින් ගිහින් කියා කිරීම 
ෙබොෙහෝ විට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා එම ව්යාපෘතිය 
කරනවා නම්  රටට පාඩුවක් ෙනොවන විධියට කරන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලය තීරණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එම ෙහක්ෙටයාර 233න් 125ක් ලංකාවට අයිති ෙවන්නත්,  එයින්  
ෙහක්ෙටයාර 88ක් අනූ නව අවුරුදු බද්දට ෙදන්නත්,  
ෙහක්ෙටයාර 20ක් සදාකාලිකව චීනයට ෙදන්නත් පසු ගිය 
ෙද්ශෙපේමි ආණ්ඩුව එකඟ ෙවලා තිබුණා. එෙහම නම්, ෙම් 
ව්යාපෘතිය මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයට මාරු 
වුණාට පසුවත් ඒ විධියටම ඒ ෙහක්ෙටයාර 20 ඒ අයට 
සදාකාලිකව ෙදනවාද? ඒ අය කියනවා, දිනකට ෙඩොලර් 
380,000ක පාඩුවක් සිදු ෙවනවා කියලා. ඒක පියවන්ෙන් කවුද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නය මතු කළාට 

ස්තුති වන්ත ෙවනවා. ෙම් සමාගම ගැන අපි ෙසොයා බැලුවා. දැන් 
ඒ ෙද්වල් කරන්න මුදල් තිෙබනවා. අපි  ෙනොෙවයි ෙම්වා කෙළේ. 
අපි කාටවත් ෙම්වා ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලා සතයක්වත් දීලා 
නැහැ. නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න කියලායි අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලුෙව්. නීතිය අනුව කටයුතු සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙමතැන ඉස්ෙසල්ලා ලංකාණ්ඩුවට 
ෙහක්ෙටයාර් එකසිය ගණනක් තිබුෙණ් නැහැ. එය විෙශේෂෙයන්ම 
ඉල්ලා තිබුෙණ් night racing track  එකක් දමන්නයි. ෙකොළඹ 
නගරය ඇතුෙළේ   night racing tracks දමන්න අපට කිසිම 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිටට  Formula 
One night racing tracks  ෙගන ඒමටවත් අපට කිසිම 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. එතැන චීන සමාගමට ෙකොට්ඨාස 
ෙදකක් තිබුණා. එකක් බදු දීලායි තිබුෙණ්. අෙනක සින්නක්කර 
අයිතියටයි ලබා දී තිබුෙණ්. නමුත්, අපි කාටවත් සින්කක්කර 
අයිතිය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ තිබිය යුතු පමාණය මුලික වශෙයන් 
චීන සමාගම නම් කළ පමාණයද, නැතිනම් ලංකාණ්ඩුව එකතු 
කළ පමාණයද, ඒ අතරමැද පමාණයක්ද කියලා අපි තීරණය 
කරන්නම්,  විෙශේෂෙයන් පරිසර වාර්තා සියල්ල අවසන් කර දුන් 
පසුව. ෙම් රෙට් ෙවරළට කිසිම හානියක් කරන්නට අපට 
වුවමනාවක් නැහැ. එෙහම හානියක් ෙවනවා නම්, ඒ අනුව එය 
අපට සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන්.  

 
කැතිනාගල ඓතිහාසික සථ්ානය : ගල් කැඩීම 

ெகதினாகல வரலாற் த் தலம்: கல் ைடப்  
KETHINAGALA HISTORICAL SITE: STONE MINING 

40/’15 
7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ගෙල්ෙවල ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් 
කැතිනාගල, ඓතිහාසික වශෙයන් වැදගත් 
පූජාභූමියක් බවත්; 

 (ii) එම පූජා භූමිෙය් ගල් කැඩීමට මීට ඉහත 
අවසථ්ාවක ඉඩදී ඇති බවත්;  

 (iii) එහිදී ප ෙද්ශෙය් ජනතාව ඊට එෙරහි වූ බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
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[ගරු අර්ජුන රණතුංග  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 19 

(ආ) (i) ෙමම ඓතිහාසික සථ්ානෙයහි ගල් කැඩීම සඳහා 
නැවත අවසර ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙලස ගල් කැඩීම සඳහා අවසර ලබා දුන්ෙන් 
කවෙරකු සඳහාද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කැතිනාගල පුරාවිද්යා භූමිය සංරක්ෂණය කිරීමට 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கேலெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய 
ெகதினாகல வரலாற்  க்கியத் வம் 
வாய்ந்தெதா  னிதத்தலம் என்பைத ம்; 

   (ii) இந்த னிதத்தலத்தில் கல் ைடப்பதற்காக 
இதற்கு ன்னர் ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் 
இடமளிக்கப்பட் ந்தெதன்ைத ம்; 

   (iii) இதன்ேபா  பிரேதச மக்கள் இதற்கு எதிர்ப் த் 
ெதாிவித்தனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த 
இடத்தில் கல் ைடப்பதற்காக மீண் ம் அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

     (ii) இவ்வா  கல் ைடப்பதற்காக அ மதி 
வழங்கப்பட்ட  யா க்கு; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெகதினாகல ெதால்ெபா ளியல் பிரேதசத்ைத 
ேபணிப்பா காப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 என்ைத அவர் குறிப்ப வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) Kethinagala, which belongs to the Galewela 
Divisional Secretary's Division, is a place of 
worship with historical significance; 

 (ii) stone mining had been permitted in the 
aforesaid place of worship at an earlier 
instance; and 

 (iii) the residents of the area opposed it at that 
time? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether permission has been granted once 
again to mine stones in the aforementioned 
historical site; and 

 (ii) the name of the person to whom such 
permission was granted for stone mining? 

(c) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to preserve 
the Kethinagala archaeological site; and 

 (ii) if so, the manner in which it will be done? 

(d) If not, why? 
 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) කැතිනාගල පුරා විද්යා භූමියකි. 

 (ii) එහි 2013ට ෙපර කළු ගල් කැඩීමට අවසර ලබා දී 
ඇත. (ෙකොන්ෙද්සි සහිතව) 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) 2013 වසෙරන් පසු අවසර ලබා දී නැත.  

 (ii) අවසර ලබා දී ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ආරම්භක පියවර ෙලස කළු ගල් කැඩීම සඳහා 
නිර්ෙද්ශ ලබා දීම නතර කර ඇත. ඉදිරිෙය්දී එම 
පෙද්ශය ආශිත පුරා විද්යා භූමිය සංරක්ෂණය 
කිරීමට පියවර ගනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 
පෙද්ශයට අයත් කැතිගානාගල ගල් ෙකොරියකට අතීතෙය් බදු දීලා 
තිෙබන්ෙන්, එක පැත්තකින් ඓතිහාසික ෙසල් ලිපි, අෙනක් 
පැත්ෙතන් කටාරම් ෙකටූ ගල් ගුහා, ඒ වාෙග්ම ෛචත්යයක්, 
ෙපොකුණක් සහිත කළු ගලක්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම  සඳහන් කරපු පුරා විද්යාත්මක සංෙව්දී 
සහ වැදගත්, ඓතිහාසික උරුමයන් සහිත ෙම් පෙද්ශය -ෙම් ගල 
සහ ෙම් පෙද්ශය- ආපහු සැරයක්  ගල් ෙකොරියක් සඳහා යම් කිසි 
ආයතනයක් ෙහෝ පුද්ගලෙයක් අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කෙළොත්, 
අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්න කියා මාර්ගය පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාවට සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ල පසු ගිය රජය කාලෙය්  සිදු 

වුණු ෙද්වල්. අවිධිමත්ව සිදු වුණු ෙද්වලුත් සෑෙහන පමාණයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් නව රජය බලයට පත් ෙවලා ෙම් 
විෂයයන් ගැසට් කළාට පස්ෙසේ කිසිම ආයතනයකට, කිසිම 

2993 2994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවිධිමත් කමයකට අවසර ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම 
ගරු මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් හා සමානම ඓතිහාසික උරුමයක් සහිත සීගිරිෙය් 
විෙද්ශීකයන්ට ටිකට් පත් නිකුත් කිරීෙම්දී බරපතළ අකමිකතා පසු 
ගිය කාලෙය් සිද්ධ කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ෙගන 
තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ටිකට් පත් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

පසු ගිය කාලෙය් ගැටලුවක් තිබුණා. විෙද්ශිකෙයෝ සමඟ එන අයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා එක ටිකට් පතකින් බස් පිටින් ඇතුළු කිරීම 
නිසා විශාල ආදායමක් ෙනොලැබී ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
අපි සාකච්ඡා කරලා තීරණය කර තිෙබනවා, පධාන ඇතුළු වීෙම් 
ෙදොරටුවලට කැමරා පද්ධතියක් සවි කරලා, එය සංස්කෘතික 
තිෙකෝණෙය් සිට monitor කරන කමයක් හදන්න. ෙම් කමය නිසා 
මම හිතනවා එන වසෙර් සිට අපට ආදායම ෙදගුණ කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පුරා විද්යා රක්ෂිතයන් සහ ජාතික උරුමයන්ට අදාළ භූමි 
ආරක්ෂා කිරීමට හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
ෙපොලීසියට අමතරව ආරක්ෂක බුද්ධි අංශයන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා 
ගන්නවාට අමතරව, ඔබතුමාෙග් අදහසක් නැද්ද පුරා                      
විද්යා ක්ෙෂේතයට අදාළව ෙවනම බුද්ධි ඒකකයක් ඇති කරන්න. 
ෙමොකද, බුදු පිළිමවල හිස පුපුරවනවා. ඒ වාෙග්ම දිගින් දිගටම 
පුරා වස්තු මං ෙකොල්ල කෑම් සිද්ධ කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
කටුෙග් කැඩුවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුරා විද්යා බුද්ධි අංශයක් ඇති 
කරන්න අමාත්යාංශෙය් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැද්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධි අංශයක් අවශ්ය නම් ආරම්භ 

කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒ හැම එකක් ගැනම අපි විමර්ශනශීලීව 
බලන ෙකොට ෙපනී යන්ෙන්, ඒ ෙගොඩක් ෙද්වල් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇතුෙළේ අයෙග් ෙමන්ම ඉහළ බලපෑම් සහ ඒ අයව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් කියාවලිය නිසා බවයි. දැන් ඒ කිසිවක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පුරා විද්යාව සම්බන්ධෙයන් අණ පනත්  තිෙබනවා. ඒ අණ 
පනත් හරියටම කියාත්මක ෙවනවා. එතැනින් එහාට කටයුතු 
කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. එයත් පමාණවත් ෙනොෙව් නම් 
එවැනි කම ෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ කාරණය ගැන හිතා බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය.    

පදවිය කෘෂිකර්ම ජනපද වාරි මාර්ග කමය: 
පතිසංසක්රණය 

பதவிய விவசாய கு ேயற்ற நீர்ப்பாசன ைறைம : 
னரைமப்  

PADAVIYA AGRICULTURAL COLONY IRRIGATION SCHEME: 
RENOVATION 
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3. ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 

(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය කාලෙය් අඛණ්ඩව පැවති වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් 
අධික ෙලස හානියට පත්වූ අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් පිහිටා 
ඇති පධාන ජලාශ 61ක් පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා 
ගන්නා ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) පදවිය කෘෂිකර්ම ජනපද වාරි මාර්ග කමය අවුරුදු 
40කට වැඩි කලක් පතිසංසක්රණය කර ෙනොමැති 
බව, පදවිය ඒකාබද්ධ කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් 
සභාපති විසින් දන්වා ඇති බවත්; 

 (ii) පූර්ණ කෘෂි කාර්මික පෙද්ශයක් වන පදවිය 
පෙද්ශයට සෑම කන්නයකදීම  නියමිත පරිදි 
වර්ෂාපතනය ලැෙබන බැවින් ෙමම වාරි මාර්ග 
කමය විධිමත්ව පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා 
ෙගන ඇති  පියවර කවෙර්ද ; 

          යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ)    ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) கடந்த காலத்தில் ெதாடர்ச்சியாக ெபய்த மைழ 
காரணமாக அதிகமாக பாதிப் க்குள்ளாகிய அ ராத 

ரம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 61 பிரதான 
நீர்த்ேதக்கங்கைள னரைமப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பதவிய விவசாய கு ேயற்றத்தின் நீர்ப்பாசன 
ைறைம 40 ஆண் க க்கு ேமலாக னரைமக் 

கப்படவில்ைலெயன, பதவிய ஒன்றிைணந்த 
விவசாய அைமப்பின் தைலவாினால் அறிவிக் 
கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

     (ii) ைமயான விவசாய பிரேதசமாகிய பதவிய 
பிரேதசத்திற்கு ஒவ்ெவா  ேபாகத்தின்ேபா ம் 
உாியவா  மைழ ழ்ச்சி கிைடப்பதால் இந்த 
நீர்ப்பாசன திட்டத்ைத உாியவா  னரைமப் 
பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
  

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management:  

(a) Will he inform this House the measures taken to 
renovate 61 major reservoirs located in the 

2995 2996 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 19 

Anuradhapura District which have been badly 
damaged owing to the torrential rains experienced 
in recent times?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that the Chairman of 
the Padaviya Joint Agricultural 
Organization has informed that the 
Padaviya Agricultural Colony Irrigation 
Scheme had not been renovated for more 
than 40 years; 

 (ii) of the measures taken to properly renovate 
this irrigation scheme as Padaviya which is 
predominantly an agricultural area which 
receives rainfall every season? 

(c) If not, why?  

 

ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா ) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa )  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් පධාන 
ජලාශ 11ක් හා මධ්ය පරිමාණ ජලාශ 90ක් පිහිටා ඇත. ෙමම ජලාශ 
අතුරින් 2015 වර්ෂෙය්දී ගංවතුර හානි සිදුවූ ස්ථාන 196ක් වාර්තා වූ 
අතර, ඒ සඳහා ෙවන්වූ පතිපාදන පහත පරිදි ෙව්. 

      

 ෙවන් කළ පතිපාදන           (රුපියල් මිලියන) 

· ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත්යාංශ  

 වැය ශීර්ෂ යටෙත්    240.00 

· ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම්  

 ව්යාපෘතිය (1 අදියර)   450.00 

· ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම්  

 ව්යාපෘතිය (2 අදියර)   300.00 

          (ගිවිසුම් පදානය කිරීම සඳහා පසම්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.) 

· ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම්  

 ව්යාපෘතිය (1 අදියර)    809.00 

ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම්  

ව්යාපෘතිය (2 අදියර)    791.00 
 
ඉහත පතිපාදන යටෙත් දිස්තික්කය තුළ පවතින ගංවතුර හානි සිදුවූ 

ස්ථානවල ෙම් වනවිටත් පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 
 
2014 වර්ෂය අවසානෙය්දී ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයන් නිසා විශාල 

වශෙයන් හානියට පත් වූෙය් පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
කියාත්මක වන වැව් පද්ධතියන්ය. 

 

(ආ)  (i) සෑම වසරකදීම පදවිය ව්යාපාරෙය් අත්යවශ්ය පුනරුත්ථාපන 
කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. එෙසේම, ෙම් වනවිට  ෙද්ශගුණික 
අවබලපෑම් අවම කිරීෙම් ව්යාපෘතිය හා ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා 
ජල සම්පත් සැලසුම් ව්යාපෘතිය යටෙත්ද ෙමම ව්යාපාරෙය් 
පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii)   ෙමම ව්යාපාර පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා සෑම වසරකදීම 
පතිපාදන ෙවන් වන අතර, පදවිය පාෙද්ශීය වාරිමාර්ග 

ඉං ජිෙන්රු ෙකොට්ඨාසයට අදාළව ඉහතින් දක්වන ලද 
පතිපාදනයන්ෙගන් ෙවන් වූ මුදල් පමාණ පහත පරිදි ෙව්. 
එමඟින් කුඹුරු සඳහා ජලය ලබා දීම ෙවනුෙවන් අත්යවශ්ය 
වන පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 

 ෙවන් කළ පතිපාදන       (රුපියල් මිලියන) 
· ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත්යාංශ වැය  

 ශීර්ෂ යටෙත්       32.00 

· ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම්  

 ව්යාපෘතිය (1 අදියර)   154.12 

· ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම්  

 ව්යාපෘතිය (2 අදියර)   230.00 

          (ගිවිසුම් පදානය කිරීම සඳහා පසම්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.) 

· ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම්  

 ව්යාපෘතිය          163.00 
 

 ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ යටෙත් ෙවන් කර ඇති 
පතිපාදන මඟින් පදවිය පාෙද්ශීය වාරි මාර්ග  ඉංජිෙන්රු ෙකොට්ඨාසය 
තුළ සිදු කරනු ලබන පුනරුත්ථාපන කටයුතු දැනටමත් සිදු කරමින් 
පවතී. 

 එෙසේම, ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය් (1 අදියර) 
යටෙත් ෙවන්වූ පතිපාදනයන්ට අදාළව ෙම් වනවිට ගිවිසුම්ගතව 
ෙකොන්තාත්කරුවන් විසින් වැඩ සිදුකරෙගන යමින් පවතින අතර, 
ෙද්ශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය් (2 අදියර) යටෙත් 
ෙවන්වූ පතිපාදනයන්ට අදාළව දැනට ගිවිසුම් පදානය කිරීම සඳහා 
පසම්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 තවද, යාන්ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිය යටෙත් පදවිය ව්යාපාරෙය් ජයන්ති 
වැෙවන් පහළ ෙකොටස පුනරුත්ථාපනය සඳහා ෙවනම පතිපාදනයන් 
ෙවන්ෙකොට ඇති අතර, ෙම් වනවිටත් එම පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු 
කරනු ලබයි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  Hon. Member, I ask you to bear in 
mind about time because we are already late for the 
Committee Stage Discussion. So, please be mindful of 
that. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාපනය දිසත්ික්කෙය් භූගත ජලය දූෂණය වීම 

யாழ். மாவட்டத்தில் நிலத்த  நீர் மாசைட  
 GROUNDWATER CONTAMINATION IN JAFFNA DISTRICT  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  நிைலயியற் 

கட்டைளச் சட்டம் 23(2)இன் கீழ் வினா எ ப் வதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். யாழ். மாவட்டத்தில் நிலத்த  நீர் மாசைடந் 
தி ப்பதாகப் ெபா மக்களிடமி ந் ம் ெபா  அைமப்  
களிடமி ந் ம் பல ேகாாிக்ைககள் எ ந்ததன் அ ப்பைடயில் 
நான் அைமச்சராக இ ந்த காலகட்டத்தில், உயர்மட்டக் 
கு ெவான்ைற அைமத் , அதன் லமாக ஆராய்ந்  
நடவ க்ைகெய த்தல், அதற்கான நிதிைய ஒ க்கீ  ெசய்தல், 

2997 2998 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அறிக்ைகயில் சிபார்சு ெசய்யப்பட்ட விடயங்கைள 
நைட ைறப்ப த் தல் என்ற வைகயில் அந்தக் கு  19 
விடயங்கைள ன்ைவத்தி ந்த . அந்த அறிக்ைகைய 
அைமச்சரைவயில்  சமர்ப்பித்  அைமச்சரைவ அங்கீகார ம் 
ெபறப்பட்ட . அந்த அ ப்பைடயில் இன்ைறய தினம் 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சு, நகரத் 
திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு, சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சு ஆகிய ன்  
அைமச்சுகைள ேநாக்கி பின்வ ம் ேகள்விகைள 

ன்ைவக்கின்ேறன்: 

1. தற்சமயம் சுன்னாகத்தில் தனியார் நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான மின்பிறப்பாக்கிகள் லம் மின்சாரம் 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றதா? அப்ப யாயின், அைவ 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கும் மின்சாரத்தின் 
அள  எவ்வள ? 

2. இந்த அறிக்ைக ெதாடர்பாக நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர் வழங்கல் அைமச்சு அறி மா? இந்த ஆய்  
அறிக்ைகயின் பாிந் ைரகள் எைவ? 

3. சட்டவ வற்ற ஒ  ைறக்கு வட மாகாண சைபயால் 
ெப மள  நிதிையச் ெசலவழித்  ஆய்  ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட  ஏன்? 

4. நிலத்த  நீாில்  எண்ெணய்க் கலப்  ெதாடர்பாக 
வடக்கு மாகாண சைபயால் ெவளியிடப்பட்ட 

தற்கட்ட அறிக்ைக பற்றி நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர் வழங்கல் அைமச்சுக்ேகா அல்ல  மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சுக்ேகா ெதாி மா? இ  
ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்ட உாிய அைமச்சு சார்ந்த 
நடவ க்ைககள் எைவ? 

5. இந்தச் ெசயலணி யாரால் என்ன ேநாக்கங்க க்காக 
உ வாக்கப்பட்ட ? 

6. தற்கட்ட ஆய்  அறிக்ைகயி ைடய கைளக் 
காலதாமதப்ப த்தி ெவளியிட்டதன் காரணம் என்ன? 

7. நி ணர் கு ைவச் ேசர்ந்தவர்கள் யாரால், என்ன 
அ ப்பைடயில் ெதாி ெசய்யப்பட்டனர்? அவர்களின் 
தைகைமகள் எைவ? 

8. ஆரம்பத்தில் எண்ெணய்ப் ப மங்கள் கிண களில் 
காணப்ப கின்றன என்  கூறப்பட் ந்தேபாதி ம் 
பின்  எண்ெணய் மாசு இல்ைலெயனக் கூறப் 
பட் ந்த  ஏன்? 

9. இரண்டாம் கட்ட ஆய்வில் ஈ பட்ட ெவளிநாட்  
ஆய்வாளர்கள் யார்? அவர்கள் என்ன அ ப்பைடயில் 
இப்பணியில் இைணந் ெகாண்டார்கள்? அவர்களின் 
தைகைமகள் எைவ? சிங்கப் ாில் எந்த நி வனத்தில் 
இந்த ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன? சுன்னா 
கத்தில் இயங்கும் மின்நிைலயத்தில் உள் ம் 

ற மாக ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டனவா? 
அப்ப யாயின், அந்த ஆய் களின் கள் எைவ? 

10. ேமற்ப  மகஜாிைனச் சமர்ப்பித்தவர்களி ைடய 
ேகாாிக்ைககள் எைவ? அந்தக் ேகாாிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் 
எைவ? 

11. உண்ணாவிரதமி ந்த மாணவர்கள  ேகாாிக்ைககள் 
எைவ? அந்தக் ேகாாிக்ைககள் ெதாடர்பில் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் எைவ? 

12. ஆரம்பத்தில் யாழ். குடாநாட் க் கு நீாில் எண்ெணய் 
நச்சுக்கள் உள்ளன என ம் தற்ேபா  இல்ைல 
ெயன ம் கூறப்ப கிற . இதற்கான காரணம் 
என்ன? 

சுன்னாகம் பகுதியில் ஆரம்பமாகி ெதல் ப்பைள 
வைரயிலான பகுதிகளில் மக்க ைடய கு நீர்க் கிண களில் 
எண்ெணய்ப் படலம் உ வாகி ள்ளதாக ம் கழி  எண்ெணய் 
மற் ம் பார உேலாகங்கள் கலந் ள்ளதாக ம் இவ்வாண் த் 
ெதாடக்கத்தில் யாழ். குடாநா  வ ம் பரபரப்பான 
ேபச்சுக்கள் மற் ம் ேபாராட்டங்கள் நடத்தப்பட் ந்தன. 
இந்நிைலயில் குறித்த விடயம் ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  
அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான நி ணர் கு  வட மாகாண 
சைபயினால் உ வாக்கப்பட் ந்த . ேமற்ப  கு  கடந்த 
பல மாதங்களாக பல்ேவ  ந ன க விக ட ம் மற் ம் 
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள், சுகாதார அைமச்சு 
உத்திேயாகத்தர்கள் ஆகிேயாாின் ஒத் ைழப் ட ம் வட 
மாகாண விவசாய அைமச்சின் பங்களிப் ட ம் ெசயற்பட் , 
தன  ஆய்  அறிக்ைகயின் இ தி அறிக்ைகைய 
ெவளியிட் ள்ள . இதற்கைமய ேமற்ப  ஆய்  அறிக்ைக 
யாழ். ெபா  லக ேகட்ேபார் கூடத்தில் ைவத்  வட 
மாகாண தலைமச்சர் சீ.வி. விக்ேனஸ்வரன் அவர்கள் மற் ம் 
வட மாகாண விவசாய அைமச்சர் ஆகிேயாாிடம் நி ணர் 
கு வினால் 07.12.2015 அன்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட . 

இந்நிைலயில் ேமற்ப  நி ணர்கு  தன  ஆய்  
அறிக்ைகயில், குடாநாட் ன் சுன்னாகம் பகுதி உள்ளிட்ட பல 
இடங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய் களின்ப , குடாநாட்  
நீாில் எண்ெணய் நச்சுக்கள் இல்ைல; ஆனால், குடாநாட்  நீர் 
பாவைனக்கு உகந்த  என்பைத தம்மால் கூற யா  
என ம் தாம் ஆய் க்காகப் ெபற் க்ெகாண்ட நீர் மாதிாிகள் 
அைனத்தி ம் மலக் கி மிகள் மிகமிக அதிகள  காணப்பட்ட 
தாக ம் தம  நீர் மாதிாிகளில் 50 தமானவற்றில் அதிகள  
ைநத்திேரற்  காணப்பட்டதாக ம் சுட் க்காட் யி ப்ப 

டன், மலக் கி மிகளின் தாக்கத்ைதக் குைறப்பதற்கு நீைரச் 
சுடைவத் ப் ப கலாம் என் ம் ைநத்திேரற் த் தாக்கத்ைத 
தணிக்க சாதாரண வழிகள் இல்ைல என ம் 
சுட் க்காட் ள்ள . இந்நிைலயில், “இன்ைறய கட்டத்தில் 
கு நீைர மக்கள் பயன்ப த்த மா, யாதா?” என 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் ேகள்வி எ ப்பினர். இதற்குப் 
பதிலளித்த நி ணர் கு , "நீாில் எண்ெணய் நச்சுக்கள் இல்ைல; 
ஆனால், ைநத்திேரற்  மற் ம் மலக் கி மிகள் ஆபத்தான 
அளவில் காணப்ப கின்றன" எனக் கூறிய . இந்த நீைர 
மக்கள் பயன்ப த்த மா? என்பைத சுகாதார அைமச்சும் 
நீர் வழங்கல் அைமச்சுேம ெவ க்கேவண் ெமன நி ணர் 
கு வினர் சுட் க்காட் ள்ளனர்.  

அதிக பணச் ெசல டன் சுமார் ஒ  வ ட காலமாக ஆய்  
ெசய்த நி ணர் கு  யாழ். குடாநாட்  கு நீைர மக்கள் 
பயன்ப த்த மா, யாதா? எனச் சாியான ைறயில் 
பாிந் ைர ெசய்யாத  ஏன்?  

இ தி அறிக்ைகயின் பாிந் ைரகள் உாிய அைமச்சுக் 
க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா? இந்த ஆய்  அறிக்ைக ம் 

ன்னர் மத்திய அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்  
அறிக்ைக ம் ஒத்திைசவானதா, அல்ல  ேவ பட்டதா?  

இ  ெதாடர்பான என  ேகள்விக க்கான விைடகைள 
வழங்குமா  உாிய ைறகளின் ெகளரவ அைமச்சர்கைள 
நான் இந்த அைவயில் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Hon. Speaker, as you told the Hon. Member at the 

very outset, today being the last day of the Budget, we 
have to be mindful of time. An extensive Question 
directed at three Ministers has been asked today.  

Sir, I must, at the very outset, say that the Hon. 
Member may be abusing the process of Parliament, 
because he had raised a similar Question in a different 
formulation previously and I answered it. But since there 
are other issues which are connected with the same issue 
that has been raised today, I am prepared to answer. But, 
it is going to take time.   

In any event, I must assure him that the Government is 
fully possessed of the issue pertaining to drinking water in 
Chunnakam. No less than the President and the Hon. 
Prime Minister themselves have got involved with all the 
agencies concerned in this regard and we are taking all 
remedial measures that need to be taken so that the people 
in the Jaffna Peninsula will not be forced to drink 
unsuitable water. So, regarding that, we are taking a 
variety of steps.  

Also in the Committee Stage Discussion on the Votes 
of my Ministry, I have explained the background relating 
to what alternative action we are taking. Most of the Hon. 
Member's questions are directed at various other agencies 
like the Ministry of Power and Renewable Energy, 
Ministry of Mahaweli Development and Environment, 
Ministry of Health Nutrition and Indigenous Medicine as 
well as the Provincial Ministry of Agriculture of  the 
Northern Province. But, in any event, I must tell him that 
the National Water Supply and Drainage Board has taken 
steps to examine the wells in the Chunnakam area and we 
have found that out of the 375 wells we have checked, the 
water in 225 wells is beyond the tolerance limit for oil 
and grease contamination according to SLS standards and 
therefore, is not suitable for drinking. So, we are now 
supplying water through bowsers to all those areas 
covered by those contaminated wells.    

This issue relates to the earlier arrangement of private 
electricity supply through the Northern Power Company 
Pvt. Limited, a private company and the contamination of 
the aquifer in that area. So, since the groundwater is 
contaminated in that area, we have taken suitable steps as 
an alternative measure. The Government has requested 
the Governor of the Northern Province to summon the 
GA, the Divisional Secretaries and all the stakeholders 
and have extensive meetings.  That also resulted in the 
abandoning of the hunger strike by the students. So, all 
that was being attended to.   

We have spoken to the ADB. The ADB has now given 
a US Dollars 250 million facility for us to go for a 
desalination plant. But, I have explained in my speech 

during the Committee Stage Discussion on the Votes of 
my Ministry that  desalinated water is ultimately going to 
be very costly to the consumer. The only alternative is to 
go for the Iranamadu Water Supply Scheme. There again, 
we face problems with the  farmers and that issue has to 
be resolved by the politicians of the area. So, I proposed 
to convene a meeting of all the political leadership in the 
Northern Province to amicably resolve these issues 
pertaining to long-term solutions to the problem. My 
Ministry and our Government has taken all necessary 
steps towards this matter, I must assure the House, Sir.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister. Hon. Douglas Devananda, 

are you satisfied with that assurance?  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Speaker, but still the issue is prevalent. They 

have been supplying water free of charge but because of 
the decision of the Provincial Council, they have stopped 
it from yesterday. So, still, the issue is prevalent. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, now the  Hon. Minister  has given the assurance 

that he will take adequate steps.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Also, Sir, I wish to point out that I am not misusing 

nor misleading the House.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Sure. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
So, it is wrong to say so.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
What I am saying is, the same Question had been 

asked in a different form earlier and I have replied.   
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
But, so far, nothing has happened. That is why I asked 

it again. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
We are supplying water by bowsers to all the affected 

areas. We are incurring heavy losses towards this.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yesterday itself, your Ministry announced they would 

not supply water because of the Provincial Council’s 
decision. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No. The Provincial Council and you have certain 

problems. I have nothing to do with that.  But, of course, I 
must admit that the decision of the Provincial Council and 
the Central Government is at variance on this issue. I 
agree with that.   

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
The only thing the people want to know is whether 

they can drink the water or not. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
We will summon a meeting in the North.  I will come 

there personally, have a discussion and explain to the 
people what steps we are taking.  But, I am thinking - 
[Interruption.] No. In this case, you are abusing the 
process of the House-  you have asked a similar Question 
earlier. That is what I am saying.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Douglas Devananda has raised the issue on 

behalf of the people; the assurance from the Minister is 
there.  So, let us proceed with today’s Business. Thank 
you very much.  

අමාත්යාංශ නිෙව්දන. කීඩා අමාත්ය ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමා.  
 
 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අංක 
226/15 :  කීඩා අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
வாய் ல விைடக்கான வினா இலக்கம் 

226/15: விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின் 
கூற்  

QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS NO. 226/ 15 : 
STATEMENT BY MINISTER OF SPORTS   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විමසන ලද 226/15 දරන පාර්ලිෙම්න්තු පශ්නය 
2015.12.16 දිනට පිළිතුරු සැපයීමට නියමිතව තිබිණි. ඒ අනුව 

2015.12.19 දින මා විසින් ඒ පිළිබඳව පකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙපොෙරොන්දු වූ බැවින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් සිදු වූ වංචා 
දූෂණ විමර්ශනයට අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමි. 

පසු ගිය රජය යටෙත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් සිදු වූ වංචා 
දූෂණ විමර්ශනය සඳහා හිටපු කීඩා අමාත්ය ගරු නවීන් දිසානායක 
මැතිතුමා විසින් නීතිඥ රවි අල්ගම මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
යුත් කමිටුවක් පත් කර තිෙබ්. එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ෙලස 
නීතිඥ ජාලිය ෙබෝධිනාෙගොඩ හා නීතිඥ වරුණ මල්ලවාරාච්චි යන 
මහතුන් පත් කරන ලදී. 

එම කමිටුව 2015 මැයි මස 19 වන දින පත් කරන ලද අතර, 
කමිටු වාර්තාව 2015 සප්තැම්බර් මස 22 දින ගරු කීඩා 
අමාත්යවරයා ෙවත භාර දී ඇත. එම කමිටු වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන අතර, පිටපතක් පාර්ලිෙම්න්තු 
පුස්තකාලෙය් අවශ්ය අයට පරිහරණය සඳහා තබා ඇත. අදාළ 
කමිටු වාර්තාව සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
රු. 2,025,000/-ක් ද, කීඩා අමාත්යාංශය රු.1,725,000/-ක් ද ෙලස 
රු.3,750,000/-ක් නීතිඥවරුන්ට ෙගවා ඇත. එම වාර්තාව පිටු 
27කින් හා ඇමුණුම් 30කින් සමන්විත ෙව්.  

එම කමිටුවට 2013 ජනවාරි මස සිට 2015 අෙපේල් දක්වා 
කාලය තුළ ශී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද 
කාර්යයන් 18ක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පවරා ඇත.  

පහත දක්වා ඇති පරිදි කළ යුතු කාර්යයන් (නිර්ෙණ්ය 
විෂයයන්) අමාත්යාංශය විසින් ලබා දී ඇත. එෙසේ වුවත් එකී 
නියමයන්ට දැඩිව සීමා වී කටයුතු කිරීම අවශ්ය ෙනොවන බවටත් 
විමර්ශනෙය් කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා ඒවා මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමට හැකියාව ඇති බවටත් උපෙදස් ලබා දුනි.  

01. පහත දැක්ෙවන දෑ ඉදිකිරීම් සහ/ෙහෝ අලුත්වැඩියා කිරීම් 
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටියක් සහ 
අනුමත මූල්ය ෙරගුලාසි අනුගමනය කෙළේද යන වග: 

 (අ) ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය 
(RPICS) 

 (ආ) පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගනය 
(PICS) 

 (ඇ) සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කිකට් 
කීඩාංගණය (MRICS) 

02. ඉහත 01 විෂය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙයන් අය විය යුතු ෙගවීම් කිසිවක් තිෙබ්ද? 

03. ඉහත 02 ට අනුව අය වීමට ඇති කිසියම් ෙගවීමකට අදාළව 
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් කිසියම් මුදලක් ෙගවීම 
පිළිබඳ බැඳියාවක් ඇත්ද? 

04. ශී ලංකා පිමියර් ලීග් ආයතනයට ෙහෝ ෙවනත් යම් 
ආයතනයකට ෙහෝ ෙවනත් විෙශේෂිත රූපවාහිනී 
නාලිකාවකට (ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය) විකාශන අයිතීන් 
පිරිනැමීෙම්දී මණ්ඩලය ෙහෝ එහි සාමාජිකයන් අතර 
බැඳියාවක් පිළිබඳ ගැටලුවක් සහ/ෙහෝ පක්ෂගාහීව කියා 
කිරීමක් සිදුව තිෙබ්ද? 

05. ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට, එහි මූලසථ්ාන ශාඛාවට 
කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීෙම්දී ෙහෝ කීඩා 
කණ්ඩායම්වලට සහාය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීෙම්දී 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත කියාමාර්ග අනුගමනය කෙළේද 
යන වග. 

06. අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩල ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට 
බඳවා ගත්ෙත්ද යන වග. 
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07. කාර්ය මණ්ඩලෙය් අවිධිමත් චර්යාවන් සිදුවීෙම්දී විධිමත් 
විනයානුකූල කියා පටිපාටියක් අනුගමනය  කෙළේද? 

08. කාර්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් කිසිදු පරිපාලකෙයකුෙග් 
ෙහෝ පරිපාලකයින්ෙග් තාඩන පීඩනවලට  භාජන වූෙය්ද 
යන්න. 

09. කිසිදු ගණයක කීඩකයින්, පරිපාලකෙයකුෙග් ෙහෝ 
පරිපාලකයින්ෙග් තාඩන පීඩනවලට භාජන වූෙය්ද යන්න. 

10. කීඩා සමාජ හා සංගම්වලට මුදල් ලබා දීෙම්දී 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත අනුමත සහ/ෙහෝ පිළිගත් කියා 
පටිපාටියක් අනුගමනය කෙළේද? 

11. විධායක කමිටුව ෙහෝ ෙවනත් යම් නිලධාරින් විසින් 
අනවශ්ය විෙද්ශ සංචාර, පිටරට සංචාර ෙහෝ ෙවනත් යම් 
සංචාර සිදු කරන ලද්ෙද්ද යන වග. 

12. විෙද්ශ ගමන් සිදු කරන අතරවාරෙය්දී කිසියම් නිලධාරින් 
විසින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් මුදල් අත්යාධිකව සහ/
ෙහෝ අධිකාරි බලයකින් ෙතොරව වියදම් කෙළේද යන වග. 

13. මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් විසින් (Board Officials) ශී 
ලංකාෙව් අනුගාහකත්වය යටෙත් පවත්වනු ලැබූ කීඩා 
තරගවලදී ආරාධිතයන් සහ/ෙහෝ ෙවනත් යම් 
ෙපේක්ෂකයන්ට සංගහ කිරීම සඳහා අත්යාධික සහ/ෙහෝ 
පිළිගත ෙනොහැකි පමාණෙය් මුදල් වියදම් කෙළේද යන වග. 

14. ආර්. ෙපේමදාස කීඩාංගණෙය් (RPICS) විදුලි ලාම්පු 
(floodlights) ඉවත් කෙළේද යන වග. 

15. එම විදුලි ලාම්පු ඉවත් කිරීෙම්දී ඒවා පිළිගත හැකි 
ආකාරයකින් සහ නිසි අනුමැතියකින් සිදු කෙළේද? දැනට 
එම ලාම්පු ඇත්ෙත් කාෙග් භාරෙය්ද? එම ලාම්පුවලින් ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනයට පෙයෝජනයක් ඇත්ද යන්න. 

16. ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට අනුගාහකත්වය ලබා 
ගැනීෙම්දී විනිවිදභාවෙයන් යුතු සහ පිළිගත හැකි කියා 
පටිපාටියක් අනුගමනය කෙළේද යන වග. 

17. ෙහෝටල් ෙවන් කිරීෙම්දී, මිලදී ගැනීම්වලදී, ගුවන් ටිකට් 
පත් මිලදී ගැනීෙම්දී (ඊටම සීමා ෙනොවී) විනිවිද බවින් යුතු 
හා පිළිගත හැකි කියා පටිපාටියක් අනුගමනය කෙළේද යන 
වග. 

18. ෙද්ශීය තරගාවලි තුළදී ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට 
අවාසිසහගත වන ආකාරෙයන් අනවශ්ය ෙවනස ් කිරීම් 
හඳුන්වා ෙදන ලද්ෙද්ද යන වග. 

 ගරු කථානායකතුමනි, එම කමිටු වාර්තාෙවන් හඳුනා ගත් 
පධාන දූෂණ, වංචා හා අකමිකතා සහ මීට වගකිව යුතු 
පුද්ගලයන්ෙග් විසත්ර වාර්තාෙවන් ෙහළිදරව් කර ඇත. 
එයින් කීපයක් පහත දැක්ෙව්. 

 1. ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණෙය් 
2012 වසෙර් සිදු කරන ලද අලුත්වැඩියාව 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ෙටන්ඩර් කියාපටිපාටියක් 
අනුගමනය කර ෙනොතිබීම. 

  එවකට ඉංජිෙන්රු ෙසේවා කටයුතු අමාත්ය රාජිත 
ෙසේනාරත්න මහතාෙග් 2009.10.12 දිනැති 
ඉල්ලීමට අනුව රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාවට ෙමම 
ෙකොන්තාත්තුව පවරා ඇත.  නමුත් අදාළ කාලය 
තුළ එය ඉටුකර නැත. 

  එයින් බිම් විදීම් (pilling) ෙටන්ඩරය මිල ගණන් 
කැඳවීමකින් ෙතොරව නවෙලෝක ඉදිකිරීම් 
පුද්ගලික ආයතනයට රුපියල් 3,577,440ක 
මුදලකට පවරා ඇති අතර, සියයට 60ක 
අත්තිකාරමක් ද ෙගවා ඇත. 

  ඒ සඳහා වගකිව යුත්ෙත් එවකට ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙය් සභාපතිව සිටි උපාලි ධර්මදාස මහතා 
බව කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්. 

 2. අවධානය ෙයොමු ෙනොවන පිටුවක කිකට් 
විකාශනය සඳහා කුඩා පුවත්පත් දැන්වීමක් මඟින් 
ෙටන්ඩර් කැඳවා ලැබී ඇත්ෙත් එක් මිල ගණනක් 
පමණි.  ඒ අනුව CSN නාලිකාවට රුපියල් මිලියන 
125කට රූපවාහිනි විකාශන අයිතිය ලබා දී ඇත. 

  2012 මාර්තු 01 සිට 2015 ෙපබරවාරි 28 දක්වා 
අවුරුදු 03ක කාලයකට CSN නාලිකාවට 
රූපවාහිනී විකාශන අයිතිය පවරදීෙම් කාලය තුළ 
නිශාන්ත රණතුංග මහතා CSN නාලිකාෙව් 
පධාන විධායක නිලධාරි ෙලස ද, ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙය් ෙල්කම්වරයා ෙලසද තනතුරු දරමින් 
සිටි බව සඳහන් ෙව්. ෙමම ගනුෙදනුව පාරදෘශ්ය 
ෙලස ඉටු කර ෙනොමැති බවත්, නිශාන්ත රණතුංග 
මහතාෙග් ළබැඳියාවන් පිළිබඳව ගැටුමක් ඇති 
නිසා (Conflict of Interest) ඒ පිළිබඳව වගකිව 
යුතු බවත් කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්. ෙම් 
පිළිබඳව COPE   වාර්තාෙව් 262 රැසව්ීෙම්දී ගත් 
තීරණයක් ද වාර්තාෙව් ඇතුළත් කර ඇත. 

 3.  කිකට් ජාතික පුහුණුකරු ෙජෆර්ි මාෂ් මහතා 
ගිවිසුම් ගතව එකඟ වූ ෙකොන්තාත් කාලයට අනුව 
2011.10.01 සිට 2013.09.30 දක්වා පත් කර 
තිබුණි.  නමුත් ඔහුෙග් ෙසේවය 2012.01.25 දින 
අවසන් කර ඇති අතර, ඔහුට මාස 03ක වැටුප් 
අමතරව ෙගවා ඇත. නමුත් ඔහු නීතිමය 
කියාමාර්ග ගැනීම නිසා ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
විසින් ෙඩොලර් ලක්ෂයක් ඔහුට ෙගවා ඇත. ෙම් 
නිසා රුපියල් මිලියන 13.4ක පාඩුවක් කිකට් 
ආයතනයට දැරීමට සිදුවී ඇත. 

 4. ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් අනුබද්ධ කිකට් 
සමාජවලට මුදල් ලබා දීෙම්දී විනිවිදභාවයකින් 
ෙතොරව කටයුතු කිරීම.   

  ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 265ක් වියදම් කර ඇති 
අතර, මුදල් ලබා දුන් කීඩා සමාජ 89කින් සැලසුම් 
හා විධිමත් ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් 
42ක් පමණි. 

 5. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය කීඩකයන්ට 
ෙනොෙයකුත් ගැටලු ඇති කිරීම. 

  ෙම් පිළිබඳව මෙහේල ජයවර්ධන හා කුමාර 
සංගක්කාර යන මහත්වරුන් කමිටුවට පකාශ ලබා 
දී නැති බැවින් ඒ පිළිබඳව නිගමනයක් වාර්තාෙව් 
සඳහන් කර නැත. 

  ගරු කථානායකතුමනි,ෙකෙසේ වුවත් මම පත් 
වුණාට පසේසේ ඔවුන් මට කථා කරලා ඇහුවා, 
"ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද?" කියලා.  මම කිව්වා, "දැන් ෙම් වාර්තාව 
හදලා ඉවරයි.  ඒ නිසා ෙම් සඳහා දැන් පකාශ 
අදාළ කර ගන්න බැහැ." කියලා. 

 6. විධායක කමිටුෙව් හා අෙනක් නිලධාරින්ෙග් 
වගකීෙමන් ෙතොර විෙද්ශ ගමන් සඳහා අනුමත 
මුදල් පමාණයට වඩා මුදල් වැය කර තිබීම. 

  එවකට කිකට් සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතා 
මැෙල්සියාෙව් සිදු කළ සංචාරයක වියදම් කිරීම 
උදාහරණ ෙලස ෙපන්වා ඇති අතර, එම 
සංචාරෙය් අරමුණ පැහැදිලි නැති බව කමිටු 
වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  (පධාන විධායක නිලධාරි සහභාගි විය යුතු විෙද්ශ 
සංචාරවලට ෙල්කම්වරයා සහභාගි වී ඇත.)  

  ඒ විසත්ර ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මම ඒ ගැන වැඩි විසත්ර කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ.) 

 7. ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගනෙය් 
floodlights ඉවත් කිරීෙම්දී සිදුව ඇති 
අකමිකතාවය.  

  නිසි අනුමැතියක් ෙනොමැතිව ඉවත් කළ 
floodlights විවිධ කීඩා සමාජවලට ලබාදී ඇත. 
එෙසේම කිකට් ආයතනයට කිසිදු සම්බන්ධයක් 
නැති ආයතනවලටද  floodlights ලබා දී ඇත. 
(උදා: දළදා මාළිගාව). 

  දළදා මාළිගාවටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව 
කිසිදු ෙතොරතුරක් අපට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ.[බාධා 
කිරීමක්] ඒකටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකොම 
වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 

 8. ෛවද්ය රක්ෂණ ආවරණය කිරීම සඳහා 
නවෙලෝක ෙරෝහල සමඟ 2014.09.01 දින සිට 
වසර 03ක් සඳහා ගිවිසුමකට එළැඹ ඇත. 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාව ෙනොමැතිව හා 
සමාන ලන්සු ඉදිරිපත් කළ ෙහේමාස ් ෙරෝහෙලහි 
ඉල්ලීම ෙනොසලකා හැර ඇත. එයට වගකිවයුතු 
වන්ෙන් එවකට සිටි කිකට් ආයතනෙය් 
සභාපතිවරයා වන ජයන්ත ධර්මදාස මහතාය.  

 9. ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීෙම්දී ෙහෝටල් කාමර 
ෙවන් කිරීෙම්දී විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව කටයුතු 
කිරීම හා පිළිගත් කමෙව්දයන් අනුගමනය කර 
ෙනොතිබීම. 

 10. කීඩා උපකරණ මිලදී ගැනීෙම්දී අකමිකතා සිදුවීම. 

  "The Cricket Shop" සඳහා කීඩා භාණ්ඩ මිලදී 
ෙගන ඇති අතර, හිටපු භාණ්ඩාගාරික නුසක්ි 
ෙමොෙහොමඩ් මහතාෙග් පවුෙල් අය ඒ සඳහා 
සම්බන්ධ වී ඇත. 

  කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් වී ඇති නිර්ෙද්ශ අනුව, 
පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

 ඒ අනුව, ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 2012 ජනවාරි සිට 
2015 අෙපේල් දක්වා සිදුවී ඇති අකමිකතා සම්බන්ධව 
වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්ෙද්ශයන් සම්බන්ධෙයන් 
කීඩා අමාත්යාංශෙය් කියාමාර්ග 08ක් ගැනීමට නියමිතය.  

 1. ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ආයතනික සංයුතිය 
ෙලෝකෙය් අෙනක් කිකට් කීඩා කරන රටවල ඇති 
සංයුතියන් සමඟ අධ්යයනය කර ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනයට උචිත ආකාරෙයන් සංයුතියක් 
නිර්මාණය කර ගැනීමට ෙයෝජනා වී ඇත. කීඩා 
අමාත්යාංශය හා 2016 ජනවාරි 03න් පසුව 
පත්වීමට නියමිත ශී ලංකා කිකට් කමිටුව එක්ව 
ෙම් පිළිබඳව පතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.  

 2. ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ කිකට් 
සමාජවල කියාකාරීත්වය වාර්ෂිකව ඇගයීෙම් 
කමෙව්දයක් සකස ්කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් නිර්ෙද්ශ 
කර ඇත. ඒ අනුව, එය කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු කිරීම. එෙසේම, එම කීඩා සමාජවලට මුදල් 

පදානය කිරීෙම්දී වඩාත් කමවත් වැඩපිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාව ඔවුන් නිර්ෙද්ශ 
කරන අතර, ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.  

 3. ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් කාර්ය මණ්ඩලය තුළ 
විශාල පිරිසක් ෙකොන්තාත් පදනම මත සිටින 
අතර, එය නිශච්ිත නිලධාරි මණ්ඩලයක් මත 
කියාත්මක කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත. 
ඒ පිළිබඳව ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කරමි.  

  (උදා:- ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් මුළු 
ෙසේවකයින්  229  ෙකොන්තාත් පදනමින් සිටින 
අතර සථ්ීර ෙසේවකයන් 22 පමණක් ෙම් වන විට 
සිටියි.) 

 4. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය බාහිර සම්පත් 
දායකයන් ෙයොදාෙගන කිකට් පවර්ධනය කිරීමට 
අදාළ වාර්තා ලබා ෙගන තිබුණද, එම වාර්තාවල 
නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර 
නැත. එබැවින්, එවැනි ඵලදායී නිර්ෙද්ශයන් 
කියාත්මක කිරීමට කිකට් ආයතනය ෙයොමු 
කරවමි. මීට ඉහත රුපියල් මිලියන 15ක වියදමින් 
හරුන් ෙලොගාඩ් මහතා විසින් සකස ් කර ඇති 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කිසිවක් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය කියාත්මක කර ෙනොමැති බවද, එම 
නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මක කිරීම සඳහාද වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයදීමට ද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.  

 5. අමාත්යවරයාට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය මඟින් යම් තාවකාලික පත්වීම් 
ලබාදී ඇති බව වාර්තාව ෙපන්වා ෙදන බැවින් 
එවැනි පත්වීම් ඉදිරිෙය්දී සිදු ෙනොවීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්.  

  (උදා: හිටපු කීඩා අමාත්යවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම් ඕවින්ද සිකුරාජපති මහතාට කිකට් 
සම්බන්ධීකාරක ෙලස මසකට රුපියල් 75,000ක 
දීමනාවක් ෙගවීම.)  

 6. විගණකාධිපති වාර්තා මඟින් ෙපන්වා දී ඇති 
මුල්යමය අකාර්යක්ෂමතා මඟහරවා ගැනීම සඳහා 
ගත යුතු මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් අනුගමනය කිරීමට 
ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට අවශ්ය උපෙදස ්
ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.  

 7. ශී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් යම් යම් බාහිර 
පාර්ශව්යන් අතර ඇති කරෙගන ඇති ගිවිසුම්, 
ෙකොන්තාත් නීත්යනුකූලව සිදු ෙනොවී ඇති බව 
අනාවරණය කර ඇති බැවින් ෙකොන්තාත්, 
 ගිවිසුම් නීත්යනුකූලව සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාව ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනය ෙවත දැන්වීමට තීරණය 
කරමි. (උදා: රුපියල් 560,000,000.00ක් වටිනා 
අෙළවි හා අනුගාහක අයිතිය සම්බන්ධ සමර්ෙසට් 
ගිවිසුෙමන් ෙකොටසක් ආයතනයට ෙනොලැබීම.) 
2014.09.01 දින එන්තරවාසියක් යවා ඇතත් ඉන් 
පසුවටත් කියාමාර්ගයක් ෙගන නැත.  

  ගරු කථානායකතුමනි, සමර්ෙසට් ආයතනයට 
ෙම් කාර්යය පවරන ෙකොට ඒ පවරන ලද දිනෙය්ම  
තමයි එම ආයතනය ලියා පදිංචි කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම  අප COPE එෙක්දී 
කථා කළා. එතැනින් පසුව ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ.  
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 8. ෙමම නිර්ෙද්ශයන්ට අමතරව වාර්තාෙව් දක්වා 
ඇති අෙනකුත් කරුණු පිළිබඳව ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය විමසීමට සහ ඒ පිළිබඳව ඔවුන් ගනු 
ලබන කියාමාර්ග ඇතුළත් වාර්තාවක් කීඩා 
අමාත්යාංශය ෙවත සති 02ක් ඇතුළත ලබාෙදන 
ෙලස අමාත්යාංශ ෙල්කම් මඟින් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතන ෙවත දැනුම් දී ඇත. ෙම් පිළිබඳව අප 
විසින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට දැන්වුවද, ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනය ෙමම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කිරීම සඳහා නැවතත් අමාත්යාංශ උපෙදස ්ඉල්ලා 
ඇත.  

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
දුර්වලතාව ඒකයි. මම ෙම් කාරණය දිගින් දිගටම 
කිව්වා. ෙම් ගැන පුවත් පත්වලත් පළ වුණා.  ඒකට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? කාරණා 18ක් ගැන සාකච්ඡා 
වුණාට, ඒ කාරණා 18ට ගත යුතු කියාමාර්ග ගැන 
ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිබුෙණ් නැහැ. මම 
උදාහරණයක්  කියන්නම්. ෙම් විදුලි බුබුළු -
floodlights- ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම කමි ටු 
වාර්තාෙව් දමන්න තිබුණා, ෙම්කට වගකිව 
යුත්ෙතෝ කවුද; ඔවුන්ට විරුද්ධව වහාම පියවර 
ගන්න කියා. හැබැයි, ඒ ෙමොකක්වත් ෙම් 
වාර්තාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
නැවත නීතිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා, 
ඊළඟට ගත යුතු පියවර තීරණය කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් 
වාර්තාෙවන් පැන නැ  ෙඟන හැම කාරණයක්ම 
සමහර ෙවලාවට අරෙගන යන්න බැරි 
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා.  

  ඔවුන්ෙග් නිගමන හා වගකිව යුත්ෙත් කවුද 
යන්නත්, තහවුරු වන ෙචෝදනා ෙමොනවාද 
යන්නත් ෙමම කමිටු වාර්තාෙව් නිශච්ිතවම 
සඳහන් කර ෙනොමැත. එබැවින් ෙම් පිළිබඳව 
නැවත විමර්ශනය කිරීම සඳහා අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරි කමිටුවක්  පත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙව්.  

 මීට අමතරව ෙමම කමිටු වාර්තාෙවන් ෙහළි වී ඇති කරුණු 
සම්බන්ධව ඉදිරි කියාමාර්ග කිහිපයක් ෙයෝජනා කරමි.   

 1. ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට නිවැරදි කර ගත හැකි 
කරුණු සම්බන්ධව අමාත්යාංශය මඟින් උපෙදස ්
ලබාෙදනු ඇත. ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට         
ශී ලංකා කිකට් කමිටුවට අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරෙයක් පත්කර තිෙබනවා. කීඩා 
අමාත්යාංශය විසින් ඒ සඳහා උපෙදස ්ලබාෙදනවා. 

  ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. 
ෙමහිදී ගන්නා සමහර පරිපාලනමය තීන්දු ගැන 
ඔවුන් කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පශන් 
ගණනාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා මම 
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයක් කිකට් 
කමිටුවට පත් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඊට 
අමතරව  කීඩා අමාත්යාංශෙය් සිදු වී ඇති දූෂණ හා 
වංචා පිළිබඳව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම් පී. දිසානායක මහතාෙග් 
පධානත්වෙයන් පත් කළ කමිටුෙවන් සකස ්කළ 
වාර්තාවකින් අනාවරණය වී ඇති කරුණුත්, ෙමම 
කමිටු වාර්තාෙවන් ෙහළි වී ඇති දූෂණ පිළිබඳ 
කරුණුත් සම්බන්ධෙයන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි 
කියා මාර්ග ගැනීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ෙම්ක පිළිබඳව විවාදයක් කරන්න අමාරුයි, ගරු 

මන්තීතුමා. පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ නම් ෙකටිෙයන් 
කරන්න. ෙම් ෙවන ෙකොට කාලය හුඟක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි, අද දවෙසේ නියමිත විවාදයටත් කාලය මදියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විවාදයක ට කාලය මදි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම ෙකටිෙයන් අහන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාර්තාව 
පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. නමුත් 
වාර්තාව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අදහසක් තිබුණාට, මට දැෙනන 
විධියට වාර්තාව සවිස්තරාත්මක නැහැ. ඒකයි මතු ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය. ඒ කියන්ෙන් ඒ වා ර්තාෙවන් තවත් කරුණු 18ක් පිළිබඳව 
නැවත පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තමයි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. සමහර කරුණු පිළිබඳව යම් සවිස්තරාත්මක කරුණු 
තිබුණත්, වැදගත් කරුණු 18ක් පිළිබඳව නැවත අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි, පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි කියලා තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් පරීක්ෂණ වාර්තාෙවන් ඔබ්බට 
යළිත් හඳුනාෙගන තිෙබන කරුණු 18ක් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී 
පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි කියන අදහස ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් තව කාරණයක් 

කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක අෙප් රෙට්ත් විශාල ෙලසම ජනපිය කීඩාව;  
විශාල  ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දීලා තිෙබන කීඩාව. පසු ගිය 
කාලෙය් කිකට් ආයතනය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් 
පිටතත් විශාල ෙචෝදනා සහ අදහස් රාශියක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වාර්තාවත්, ගරු 
ඇමතිතුමා සතුව තිෙබන කරුණුත් මත පදනම්ව කිකට් 
ආයතනෙය් ඇති වී තිෙබන වංචාවන් පිළිබඳව ජනවාරි මාසෙය් 
ෙදවැනි සතිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දවසක විවාදයක් පවත්වමු 
කියන ෙයෝජනාවත්, ඒ සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තීරණයක් 
ගනිමුයි කියන ෙයෝජනාවත් මම කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කටයුතු 

කරන්නම්. ෙම් වාර්තාව මම පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් තබා 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවට අදාළ ෙකොළ 27 මම එවලා තිෙබනවා. 
අ නික් සියලුම ඒවා ෙම් වාර්තාවට අදාළ ඇමුණුම්. ෙම් වාර්තාව 
පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ඉතිහාසෙය් ෙම් වාෙග් 
වාර්තා ලබා දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය  කාලෙය් මම සෑෙහන්න 
කාලයක් පශ්න ඇහුවා. නමුත් ඒ වාර්තා දුන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි ඒ 
වාර්තාව ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඊළඟට ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම ගරු විජිත් 

විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමා, අද සභාෙව් කාලය 
සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு விஜித் விஜய னி 
ெசாய்சாவின  ெசாந்த விளக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. WIJITH 
WIJAYAMUNI ZOYSA 

 
 

ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පසු 

ගිය දවසක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශයක් පහතින් 
දැක්ෙව්. 

"අලි පැටවුන් නීති විෙරෝධීව ළඟතබා ගැනීම, අලි පැටවු 
ෙසොරකම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අලි ෙරොෂාන් ඇතුළු සිව් ෙදෙනක් 
අත් අඩංගුවට පත්වී තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් විශාල 
ෙචෝදනාවකට ලක් වුණා, අලි ෙපොත නැති වුණා කිවුවා. මන් 
දැක්කා හිටපු වනජීවි ඇමති ෙසොයිසා ඇමතිතුමා එක ෙවලාවක දී 
කිව්වා, ඉස්සර මට තිබ්ෙබ් අලි ෙහොරකම් කරන එක අල්ලන්න 
ෙනොෙව්, අලිෙයක් ෙහොරකම් කරල අහු වුණාම මිනිහ ෙබ්රන්න 
වැඩ හදන එක කියලා. ඇඹිලිපිටිය පැත්ෙත් අලිෙයක් පැහැර 
ගන්න ගිහින් වැළැක්වූවායි කියලා වනජීවී එෙක් නිලධාරින් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට මරණ තර්ජන එල්ල කළා. එක තරුණෙයක් අත් 
අඩංගුවට ෙගන පහර දී තිබුණා. කැමරාව පැහැරෙගන ගියා. 
අන්තිමට ෙසොයිසා ගිහිල්ලා කැමරාවක් අරන් දීලා,  'උඹ ඉතින් 
සද්ද නැතිව ඉඳපන්'  කියලා ෙබ්රා ගත්තා." 

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම කිව යුතුයි, අලි ෙපොත 
නැති වුෙණ් මා වනජීවී අමාත්යවරයා හැටියට පත්වීමට ෙපර බව. 
එය අස්ථානගත වී ඇති බව මා විසින් ජනමාධ්යයට පකාශ කළා. 
එම අලි ෙපොත අසථ්ානගත කර ෙහොර අලි ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
කාර්යය වැළැක්වීමට මා විසින් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් 
කර තිබූ බවත්, ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙහොර අලි අත් අඩංගුවට 
ගැනීම මවිසින් ආරම්භ කළ බවත්, මා ෙහොර අලි හතර ෙදෙනක් 
අල්ලා ගන්නා ලද බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. අලි ෙරොෂාන්ෙග් 
නිවසට මාධ්යෙව්දින්ට හා වනජීවී නිලධාරින්ට යාමට ෙනොහැකිව 

තිබියදී, මවිසින් බලහත්කාරෙයන් ෙග්ට්ටුව ඇරවා අලියා අත් 
අඩංගුවට ගැනීමටත් අධිකරණ කියා මාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු 
කළා.  

2013 ෙපබරවාරි 28වැනි දින කණ්ඩලම වලව්ෙව් අලියා 
අල්ලා ගත්තා. සුමංගල හිමියන් මැදිහත් වූෙය් එම අලියා 
සම්බන්ධවයි. නුවර ෙප්රාෙදනිෙය් පශු ෛවද්ය කාර්යාලය අසලදී 
මා විසින් අලි පැටිෙයකු අල්ලා ගැනීමට කියා කළා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"සුමංගල" කියන නම තිෙබන සව්ාමීන් වහන්ෙසේලා ෙගොඩක් 

ඉන්නවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම්  කියන්ෙන්,  අලි පැටියාට සම්බන්ධ සුමංගල හාමුදුරුවන් 

ගැනයි. අලි සුමංගල. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක අහන්නෙකෝ. මා එන 
බව දැන ගත් පසු එම අලි පැටියා පශු ෛවද්ය කාර්යාලෙය් සිට  
පන්නා ගැනීමට කියා කර තිබූ අතර, මෙග් මැදහත් වීම නිසා එය 
සිදු කිරීමට බැරි වුණා. මහව පෙද්ශෙය්දී ද ගස් බැඳ සිටි අලියකු 
මාෙග් මැදිහත් වීෙමන් මුදා ගැනීමට හැකි වුණා.  එෙමන්ම 358, 
359 අංක දරන අලින් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් කඩිනමින් 
ලියා පදිංචි කිරීමට උත්සාහ කළ විට මා විසින් එයට විෙරෝධය 
දක්වා නැවැත්වූවා. 

තවද, ෙමම කරුණු පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයාට පැමිණිලි 
කරනු ලැබුෙව් මා විසිනි. ෙමවැනි අල්ලා ගැනීම් හැකිතාක් කිරීමට 
මා කියා කළා. ෙම්වාට එම නිලධාරින්ට යාමට අවශ්ය වාහන, අවි 
ආයුධ සහ උසාවි යාමට අවශ්ය අෙනකුත් පහසුකම් වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තු උසස් නිලධාරින් ලබා ෙනොදුන් අතර, ඒ සඳහා 
මට විෙශේෂ මැදිහත්වීම් කිරීමට සිදු වූ අතර, එනමුත් ඒ නීතිමය 
කියා මාර්ග ගැනීෙම්දි ෙනොෙයක් අඩු පාඩු කම් සිදුවන තැනට 
කරුණු ඉදිරිපත් කළ බව කිව යුතුය.  

අලි ෙපොත භාරව සිටි නිලධාරින් අත් අඩංගුවට ගැනීමටත්, 
අනවශ්ය නිලධාරින් ඉවත් කිරීමටත් මා කටයුතු කළා. සමහර 
නිලධාරින්ෙග් වැඩ තහනම් කිරීමට කටයුතු කළා. අලි ෙපොත 
ෙවනුවට ෙවනත් ලිපිෙල්ඛන සකසා ෙවනම ෙගොනුවක් සකස් කර 
තිබුණා. එය වංචාවක් බවත් කිසියම් ෙහොරකමක් වැසීමට ගන්නා 
උත්සාහයක් බවත් මට ෙත්රුම් ගියා. එම නිසා මා ඔවුන්ට 
නිෙයෝග කළා, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොත 
ෙමන් නිවැරදි හා සුරක්ෂිත ලියවිල්ලක් සකස් කරන ෙලසට; 
ෙකොළ ෙවනුවට තනි ෙකොළයක් සකස් කර ෙදන ෙලසට. 

අලි ලියා පදිංචි කිරීෙම් 358, 359, 230 හා 342, 346 ෙගොනුවල 
ලියා පදිංචි අංක පිළිබඳව පරීක්ෂා ෙකොට විගණකාධිපතිතුමා ඒ 
සියලු ලිපි ෙගොනු ව්යාජ ඒවා බවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. එකල වනජීවී ඇමතිවරයා හැටියට මා ෙම් සියලු 
කටයුතු පිළිබඳව කියා කර ඇති බවට පකාශ කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි. ෙම් පිළිබඳව වගකීම වනජීවී අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ෙවත පැවෙරන අත ර 2010, 2011, 2012 වසරවල සිදු වූ අලි ලියා 
පදිංචිය පිළිබඳ සියලුම අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ෙවත වගකීම පැවෙර්. එයට ෙහේතුව අධ්යක්ෂ ෙමෙහයුම් 
ෙලස සියලු ව්යාජ ලිය කියවිලි ලියා පදිංචි කිරීමට නිර්ෙද්ශ කර 
ඇති බැවිනි. 

මාධ්යෙව්දියකුෙග් කැමරාවක් කැඩීම ගැන මන්තීවරයා කරන 
පකාශය පිළිබඳව මා කියන්න කැමැතියි. උඩවලෙව් පදිංචි මහින්ද 
පුෂ්පකුමාර ෙගොඩකෙවල නම් "සිරස" පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දියා 
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මාධ්ය රාජකාරිය නිසි පරිදි ඉටු කිරීම පිළිබඳව ඇගැයීමක් 
වශෙයන්, ඔහුෙග් වෘත්තීය වඩාත් ෙහොඳින් කර ෙගන යාමට 
සානුබලයක් වශෙයන් කැමරාවක් ලබා ෙදන ලදී. එම අවස්ථාෙව් 
ඔහු කරන ලද පශංසාත්මක ඇගැයීම ඇතුළත් පකාශෙය් ශබ්ද 
පටයද අප සතුව ඇත. "සිරස" වැනි ජනතා ෙසේවයට කැප වුණු 
මාධ්ය ජාලයකට අපහසු වන ආකාරයට පකාශයන් කිරීම අනුචිත 
බව මෙග් හැඟීමයි. ෙකෙසේ ෙවතත් මාෙග් මිත ගරු මන්තීතුමා මා 
ෙවත  ෙදොසක් නඟා ඇත්ෙත් එම කරුණු පිළිබඳව ෙහළිදරව්වක් 
ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් බව මා විශ්වාස කරමි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 "That the proceedings on Item Nos. 1 to 21 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from 
the provisions of the Standing Order No. 7 of the Parliament and the 
motion agreed to by Parliament on 28.11.2015." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 "That this Parliament resolves that during the operation of the 
Sectoral Oversight Committees, Standing Order Nos. 104 to 120 of 
the Parliament (both inclusive) shall be suspended." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
 

I 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 "That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06.10.2015, 
the Parliament shall sit on January 09th Saturday, 2016, and the 

hours of sitting of Parliament on that day shall be 10.30 a.m. to 6.30 
p.m.. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 "That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06.10.2015, 
the Parliament shall sit on January 26th Tuesday, 27th Wednesday, 
28th Thursday, 2016." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 

III 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 "That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Saturday 09th January 2016." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

චන්දකුමාර් සමාජ සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

சந்திரகுமார் ச கேமம்பாட்  மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

CHANDRAKUMAR COMMUNITY DEVELOPMENT 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"චන්දකුමාර් සමාජ සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 ஜ 

 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2016, කාරක සභාව.  

ඊට පථම, අදත් අෙප් දිවා ආහාරය සඳහා වූ කාලයත් විවාදය 
සඳහා අපට පාවිච්චි කරන්න වනවා. ඒ සඳහා ගරු සභාෙව් 
අවසරය පතනවා. සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  ] පගතිය: 
ෙදසැම්බර් 18] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.[ 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 18] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 18th December  ] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
104 වන ශීර්ෂය.- ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  362 ,150,000 

 
 

தைலப்  104.- ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 362,150,000 

 

HEAD 104.- MINISTER OF NATIONAL POLICIES AND 

ECONOMIC AFFAIRS  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 362,150,000 

195 වන ශීර්ෂය.-  සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 216,030,000 
 

தைலப்  195.- அபிவி த்தி  உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 
வர்த்தக  அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 216,030,000 
 

HEAD 195.- MINISTER OF  DEVELOPMENT STRATEGY AND 
INTERNATIONAL TRADE 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 216,030,000 

 
102 වන ශීර්ෂය.- මුදල් අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 550,950,000 
 

தைலப்  102.- நிதி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 550,950,000 

 

HEAD 102.-  MINISTER OF FINANCE 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 550,950,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 104, 237, 239, 252, 280, 

195, 296 සහ 102, 238, 240 සිට 251 දක්වා, 323, 324, 329 
සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 5.00 දක්වා.  

වැය ශීර්ෂ කපා හැරීමට ෙයෝජනා කිරීම. ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ සහ 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතනවලින් 
අදාළ අංක 104, 237, 239, 252, 280, 195, 296 සහ 102, 238, 
240 සිට 251 දක්වා සහ 323, 324, 329 දරන වැය ශීර්ෂයවලින් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩ සටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් සහ මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Mavai  Senathirajah is listed to speak next.  

Hon. Senathirajah,  would you allow the Hon. Prime 
Minister to speak first? 
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Prime Minister, please. 
 
 
[පූ.භා. 10.45] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

පළමුෙවන්ම ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මැතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. මට තවත් සාකච්ඡා ෙදකකට සහභාගි වන්න 
තිෙබනවා. අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් සභාෙව් 
සිටියත්, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ෙල්ම සිටින නිසා 
ඕනෑ ෙවලාවක ෙමතැනට එන්න සූදානම් බව පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

පළමුෙවන්ම අපි ෙම් අමාත්යාංශ ඇති කෙළේ දින සියෙය් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්නයි. ඒ වැඩසටහන කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි ඊළඟ අවුරුදු පෙහේදී කරන වැඩසටහන් 
ගැන සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. පථම වතාවට අද පධාන පක්ෂ 
ෙදකක් යටෙත් ආණ්ඩුවක් ඇති කරලා තිෙබනවා, අෙප් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒවා කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ කරන යාන් තණය අපි 
හදනවා. ලබන වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය්දී ඊට අදාළ නීති 
ෙකටුම්පත් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ 
කටයුතු කිරීම සඳහා අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරුන්ෙග් 
කමිටුවක් ඇති කරලා තිෙබනවා, ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව 
හැටියට. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එහි 
ඉන්නවා. ඒ අනුව තමයි අපි ආර්ථික වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවන්ෙන් 
කියලා මම කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග 
කීම ගැනත් මම පසුව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපි ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ, ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැටියටයි.   අෙප් සම්පදායය තමයි මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම. ඒත්  ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පක්ෂ 
කීපයක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂය ඉන්නවා. ඒ 
සමහර පක්ෂ ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් 
කරන්න උදවු කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව අෙප් සිවිල් සංවිධාන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අය වැය ෙයෝජනා මුදල් ඇමතිතුමා හුඟක් 
හිතලා බලලා තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම අපි තීරණය කළා, 
වුවමනා තවත් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම්, අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා කියනවා නම්, අෙප් කාරක සභා අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජනය ෙගන ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
සභාව තුළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා.  

මම ඒ අයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඊට අමතරව  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා සමඟත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා සමඟත් ෙවන ෙවනම ෙම් අය වැය ගැන සාකච්ඡා 
කළා. ඊට අමතරව මම විපක්ෂය එක්කත් අදහස් හුවමාරු 

කරෙගන තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඇමතිවරු හා මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් එක්ක අපි 
සාකච්ඡා කළා. ෙම් අය වැයට ඒ අය ෙගන එන ෙයෝජනා, 
සංෙශෝධන කුමක්ද කියලා බලලා, ඒවා ගැනත් අපි සාකච්ඡා 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, මම පසු ගිය සඳුදා කරපු 
පකාශය අනුව ඒ සංෙශෝධන අෙප් අවධානයට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන බව.  ඊට අදාළ සංෙශෝධන අපි එන අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම, රෙට් ෙපෞද්ගලික බැංකුවල නිෙයෝජිතයන්, 
රජෙය් බැංකුවල සභාපතිවරු හා අදාළ වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් 
අපි එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මම කියන්න 
කැමැතියි, ඒ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලින් ෙයෝජනා ගණනාවක් 
අපි කියාත්මක කරනවා කියලා. තව කාරණා ෙදකක් ගැන මහ 
බැංකුෙව් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ''ලීසින්'' පිළිබඳව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙයෝජනා සියල්ලම සංෙශෝධනය කිරීමට 
අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙකෙසේ වුණත් මම එකක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් ෙයෝජනා 
සංෙශෝධනය නිසා මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු සංඛ්යා    
ෙල්ඛනවල අමතරව ආදායම් අඩුවීමක් තිෙබනවා. වියදම 
වැඩිවීමකුත් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල දිහා බලලා අපි ජනවාරි 
මාසෙය් ආර්ථික කළමනාකාර ෙකොමිටිෙයන් සංෙශෝධිත 
වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට රටට ඒ බව දැනුම් 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

ඒ එක්කම අපි ඉඩ දුන්නා, අවුරුදු 10කට සැරයක් වාහන 
බලපත ලබා ෙදන්න. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට ඒ වාහන බලපතය අවුරුදු 5කට සැරයක් දීලා 
තිෙබනවා. සමහරු ඇහුවා, ඇයි මන්තීවරුන්ට වාහන බලපතය 
අවුරුදු 5කට සැරයක් ෙදන්ෙන් කියලා. අපි මැතිවරණයකට 
යන්ෙන් අවුරුදු 5කට සැරයක්. අවුරුදු 6කට සැරයක් තිබුණු 
ඡන්දය අපි අවුරුදු 5ක් දක්වා අඩුකර ගත්තා. එෙහම නම්, ඒක 
අවුරුදු 10 කරන්න ෙවයි. නැත්නම් අවුරුදු 5ක් ෙම් සභාෙව් ඉඳලා, 
නැවත ෙම් සභාවට ෙත්රී පත් ෙනොවන මන්තීවරුන්ෙග් 
වාහනෙයන් භාගයක් කපලා ඉවත් කරලා ෙමහාට ෙගන්වන්න 
ෙවයි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි දැන් සාකච්ඡා කරමින් යන්ෙන් අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ගැනයි. දැන් තිෙබන මැතිවරණ කමයත් එක්ක  
කටයුතු කරන ෙකොට ඒ සඳහා වාහනයක් වුවමනායි. අලුත් 
මැතිවරණ කමය ෙක්වල කමය ත් ඇතුළත් කරලා සංෙශෝධනය 
ෙවනවා නම් අපට ෙම්වා ගැන අලුතින් හිතන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමත් ඡන්දදායකයන්ට ෙසේවය කිරීමට වුවමනා 
පහසුකම්  ලබා ෙදන ගමන්, අනාගතෙය්දී ඒ වාහන පහසුකම් 
අෙනක් අයට  ලබා දීම ගැනත් අපට අලුතින් සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්.    

වාහන පහසුකම් රජෙය් නිලධාරින්ට ලබා ෙදන එකත් රඳා 
පවතින්ෙන්  එක කාරණයක් මත. ෙම් රෙට් වාහන තදබදය අඩු 
ෙවන්න ඕනෑ. වාහන තදබදය අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒ ඒ 
තැන්වලට යන්න අපට ෙහලිෙකොප්ටර් ෙදන්න ෙවයි. ෙකොළඹ 
ඉඳලා වාහනවලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි ෙවයි. අන්න 
එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් සම්බන්ධව ගන්නා වූ 
ෙකටි කාලීන හා මධ්ය කාලීන පියවර සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අපට 
ඊළඟ මාස ෙදෙක්දී ලබා ෙදන්න  කියලා අෙප් පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමාටත්, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාටත් අපි දැනුම්  දීලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 2015 
වර්ෂෙය්දී විශාල වාහන සංඛ්යාවක් -බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු 
සංඛ්යාවක්- ලංකාවට ෙගනාවා. ෙම් විධියට කටයුතු කෙළොත්, 
අපට වාහන සම්බන්ධ  විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ දිහාත් බැලිය යුතුයි. ඊට පසුව ෙම් ගරු සභාවට තීරණය කරන්න 
පුළුවන්, ෙම් රටට ෙගන්වන වාහන පිළිබඳව. එහිදී අපි පමුඛත්වය 
ෙදන්ෙන් ෙහොඳ ෙපොදු පවාහන ෙසේවයක්, මධ්යම පන්තියටත් 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විධිෙය් පවාහන ෙසේවයක් ඇති කිරීමටයි.  

මම තවත් කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. මම ෙම් 
කාරණය නැවත කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. මම 
එය අත හැරලා තිබු ෙණ්. රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
ආපහු තවත් පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් 
වරපසාද පශ්නයක් වන නිසා දීර්ඝ වශෙයන් ඒ ගැන කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. පශ්නයක් ෙනොවන විධියට මම ඒ ගැන කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 11 වැනි දා මා කළ පකාශෙය් 
සඳහන් වුෙණ්, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරි න්ෙග් සංගමය ගැන 
ෙනොෙවයි. මම පාෙදණිය ගැන ඉතිරි ෙද්වල් කියන්න ගිෙය් නැහැ. 
 දැන් ෙම් කථා කළ නිසායි ඒ ගැන කියන්ෙන්.  

එදා ෛවද්යවරුන් බහුතරයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාට 
සහෙයෝගය දැක්වීමට කැමැත්ත පළ කළා. නමුත් පාෙදණිය මහතා 
එය වැළැක්වීමට විශාල උත්සාහයක් ගත්තා. ෙම් බව මා හට 
පැවසුෙව්, ෛවද්යවරුන්මයි. ෛවද්යවරුන් සියලුෙදනා ෙමවැනි 
කරුණක් සිදු ෙනොවූ බව ඒකමතිකව පවසනවා නම් මෙග් ෙම් 
පකාශය ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට සූදානම්.  

ඒත් දැන් ෛවද්යවරු සියලුෙදනා ඒකමතිකව එෙහම 
පකාශයක් කරලා නැහැ. ෛවද්ය සංගම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම අය පකාශ කරලාත් නැහැ. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සියලු ෙදනාමත් එෙහම එකක් කියලා 
නැහැ. ස්වල්ප ෙදෙනක් ෙකොළයක් අත්සන් කර එවා තිෙබනවා. 
ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ.   

එදා මම සීපා ගිවිසුම සම්බන්ධව කළ පකාශය ගැන, ''ෙහේරත් 
මැතිතුමා සිදු කර තිෙබන්ෙන් අසත්ය පකාශයක්'' කියා මා කළ 
පකාශයට පටහැනිව ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොකුත් කියා නැහැ කියන 
කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
කියන්ෙන්, සීපා ගිවිසුම ගැන ඒ ෙල්කම්තුමා කෙළේ අසත්ය 
පකාශයක් කියලා දැන් ඒ ෛවද්ය නිලධාරින් සියලු ෙදනාම එකඟ 
ෙවනවා. ඒ නිසා දැන් ඒ ෙල්කම්තුමා ගැන මීට වඩා කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මට ෙමතැනදී වාදයකට යන්න 
වුවමනාවක් නැති නිසා. මම ඒ කාරණය එතැනින් අවසන් කළා. 
ෙම් සංගමයටත් මා මුණ ගැෙසන්න අවස්ථාව ඉල්ලුවා. ඒ ගමන් 
ෙම්වාෙග් ෙද්වල් කියනවා. මම කියන්ෙන් වගකීමකින් කියා 
කරන්න කියන එකයි. මට ඒ අය එක්ක හැප්ෙපන්න වැඩක් නැහැ. 
එෙහම නම් මටත් හැම දාම මාධ්ය හරහා  ෙමොකක් හරි කියන්න 
තිබුණා; ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්න තිබුණා. යම්කිසි  වගකීමකින් 
වැඩ කරන්නට  ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් දඟලන්ෙන්? තමන්ට  වගකීමක් 
තිෙබනවා. මාව මුණගැෙසන්නට අවශ්යයි කියලා ඉල්ලීමක් 
කරලා, ඊළඟට අෙනක් පැත්ෙතන් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන් 
හමුවීම් හා සාකච්ඡා නිෂ්ඵලයි කියන තත්ත්වයකටයි.  

ඇෙමරිකාෙව් Millennium Challenge Corporation එක 
සමග මම කතා කළා, ආධාර උපකාර ලබා ගන්න. මිට ඉස්ෙසල්ලා  
අපි ෙඩොලර්  මිලියන 800ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒවා  නැති කර ගත්තා. දැන් 
ආපසු  ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න පටන්  ෙගන තිෙබනවා. 
යහපාලනය ආණ්ඩුව ෙම් අවුරුද්ෙද් කරපු ෙද්වල් නිසා 
වැඩිෙයන්ම පිළිෙගන තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාවයි. අපට 
ෙලෙහසිෙයන්ම ආධාර ලැෙබනවා.  දැන් ඒ සඳහා අෙප් රට 
ඇතුළත්  කර තිෙබනවා කියලා දැනගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අෙප් විෙද්ශ අමාත්යතුමා තවදුරටත් කථා කරනවා. ඒ මුදල් 

සියල්ලම රට ෙවනුෙවන් ලබාගන්න  වුවමනායි. ඇෙමරිකාෙව් 
තිෙබන, ඒ ආයතනයන්ෙග් ෙසේවය  ලබාෙගන  ෙම් රෙට් උසස් 
අධ්යාපනය, තාක්ෂණ පර්ෙයෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න 
වුවමනායි.  ෙකොටසක් ෙදනවා, රජෙය්  විශ්වවිද්යාල ශක්තිමත් 
කරන්න. අවශ්ය නම් ඒ අයත් එක්ක එකතු ෙවලා  අලුත් ආයතන 
ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්.   

ෙම් මුදල ලැබි තිෙබන්ෙන්, මෙග් පිනටවත් ෙවන ෙදයකටවත් 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් හැෙමෝම  එකතුෙවලා යහපාලනයට යන්න 
අප ගත් තීරණය නිසායි. කාන්තා නිෙයෝජනය ඇති කිරීම, නීතිය 
කියාත්මක කිරීම සිදු කරලා තිෙබනවා. සමහරු අහනවා,  අපි 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ෙම්වා කළ නිසා තමයි ෙලෝකය අපට 
දැන් ආධාර ලබා ෙදන්ෙන්. අපි ඉල්ලන්න ගිෙය් නැහැ. ඒ සඳහා 
විපක්ෂෙයන් දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව මා   විෙශේෂෙයන්ම  
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ලබන  අවුරුද්ෙද් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
එම පදවියට පත් වී   අවුරුද්දක්  ගත ෙවන දිනෙය් දී  අපි  ඒ 
පිළිබඳව ෙවනම පකාශයක් නිකුත් කරන්නම්, අපි ෙම්  කාලෙය් 
ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක ගැන. ඒ සඳහා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ස්වල්පෙදෙනකුෙග්ත් ලිපි ඒකට ඇතුළත් කරන්නම්. 
තමන්ට  වුවමනා  ෙද්වල්  පකාශ කරන්න  පුළුවන්.  ඒ වෙග්ම අපි  
ඇමතිවරුන් කිහිපෙදෙනකුෙග්ත්,  විපක්ෂෙය්ත් අදහස්  ඉදිරිපත්  
කරන්නම්. ෙම්ක විවෘතව කරන  වැඩසටහනක්.  

විෙශේෂෙයන් මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට කැමතියි, ෙම් 
රෙට් ජාතික පශ්නය විසඳන්නට අප පියවර ෙගන තිෙබන බව. 
රෙට් ආර්ථික කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී   උතුරයි, නැෙඟනහිරයි 
ඒ අවට තිෙබන අෙනක් පෙද්ශ සහ විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය  
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ආයතන තමයි යුද්ධෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ වුෙණ්.  

අද යාපනෙය්  ආර්ථිකය හුඟක් දුරට අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා. 
නැෙඟනහිර සංචාරක හා අෙනක් ව්යාපාර දියුණු කරන 
වැඩසටහන් තිෙබනවා. උතුෙර්ත් අපි කරෙගන යනවා. අෙප් 
පධාන අරමුණ වී තිෙබන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම 
යාපනෙය් ජනතාවට හමුදාව සතුව තිෙබන ඉඩම් ආපහු ලබා 
ෙදන්නයි. යාපනෙය් සහ මන්නාරෙම් හැර අෙනක් පෙද්ශවල ඒ 
පශ්නය නැහැ. අපි තවත් ෙකොටසක් ලබා ෙදනවා කියලා කියන්න 
කැමැතියි. ජනාධිපතිතුමාත්, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියත්, අෙප් සව්ාමිනාදන් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. අපට ඒ ගැන පතිඵල ජනවාරි මාසෙය්දී 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. මම මීට වඩා ෙම් කාරණා ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
කැමැතියි. අද අෙප් න්යාය පතෙය් තිෙබනවා, ෙයෝජනා අංක 8 සහ 
9 යටෙත් ෙයෝජනා ෙදකක්. එහි තිෙබන්ෙන්, ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභා ඇති කරන එක ගැනයි, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාව ඇති කරන එක ගැනයි. විෙශේෂෙයන්ම එෙසේ සිදු කරන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්නයි.  ඒකට මන්තීතුමන්ලා ඇතුළු  
විවිධ අය අපට අදහස් පකාශ කළා. ඒ අයට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම් වැඩ කටයුතු  අපි ආරම්භ කෙළේ අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන්. දැන් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර දීලා තිෙබනවා. 
ඒ වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී  පුහුණු කිරීම්වලට වුවමනා ආධාර 
උපකාර ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. දැනට 
කථානායකතුමා සාකච්ඡා කරෙගන යනවා, ඒවාට විවිධ රටවලින් 
ආධාර උපකාර ලබා ගන්න. දැනට ඇෙමරිකාවත්, යුෙරෝපයත්  
කැමැත්ත පළ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන විස්තර කථානායකතුමා 
දැනුම් ෙදයි. 

3019 3020 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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අපි කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන් දැන් 
ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් පිට ෙවන්න යනවා. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
තමයි අෙප් සියලු වැඩ කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආයතනෙය්ත් වර්ග අඩි 
28,000ක් තිෙබනවා. පර්ෙය්ෂණ සඳහාත්, ජනතාව හම්බ ෙවන 
කටයුතුවලටත් එය ෙයොදවන්න පුළුවන්. දැනට ෙම් තැන්වලට 
එන්න අමාරුවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ආරක්ෂක ෙහේතූන් 
නිසා. එෙහත් පාර්ලිෙම්න්තුවට වුවමනා සහෙයෝගය තවදුරටත්  
අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ලබා ෙදනවා.  

ඊෙය් අපි එකඟ වුණා, ව්යවස්ථා සභාව පිළිබඳ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා,  9වැනි දා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගන්න ෙකොමිටියක් පත් කළා. ඒ 
ෙකොමිටියට වුවමනා ෙසේවා සහ වියදම් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ලබා 
ෙදනවා. ඒක පාලනය කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ 
ෙකොමිටියට වුවමනා ස්ථානයක් ෙහොයාෙගන වැඩ කටයුතු 
කරන්න කියලා ඊෙය්ම අපි දැනුම් දුන්නා.  

ව්යවස්ථා සභාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි ඒ ෙසේවා මූලික 
වශෙයන් ලබා ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතර ෙසේවා ෙමම 
අමාත්යාංශෙයන් ලබා ෙදන්න කියලා ව්යවස්ථා සම්පාදනය 
පිළිබඳව  කැබිනට් අනුකමිටුෙවන් තීරණය කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණා ගැන සඳහන් කෙළේ,  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගන්න අපි 
සියලුම මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය ඉල්ලන නිසායි. 

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The agreement we conceded was that it should be 

named as “Constitutional Committee” by the whole 
House. There was a discussion on this, perhaps the Hon. 
Prime Minister is not aware of it.  

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
But, Hon. Member, the matter is not being discussed 

there at the Committee on Parliamentary Business. We 
had a separate Committee on Parliamentary Business and 
also a Cabinet Subcommittee to discuss this matter. 

අපි එතැන කථා කෙළේ ෙමයයි. ෙම් ව්යවස්ථා  සභාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉහළින් තීන්දු තීරණ ගන්නා  තැනක් ෙනොෙවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පත් කරන්න පුළුවන්, ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයක්. ඒ ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ෙකටුම්පතක් 
සම්පාදනය කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට එවනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩලය එය අනුමත කරලා, ඒකට ජන මත විචාරණයක් 
වුවමනාය කියලා ආපහු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි ෙමය කියාත්මක කරන්ෙන්. මුළු 
සභාෙව්ම ෙකොමිටියකින් අපට ෙම්  වැඩ කටයුතු කරන්න අමාරුයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊෙය් සාකච්ඡා වුණු  ෙද්වල් ෙම්වායි.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අපට පත් කළ හැකි කාරක සභා 
ෙමොනවාද? එකක් තමයි, ස්ථාවර කාරක සභාව. ඊළඟ එක තමයි, 
දැන් ඔබතුමන්ලා අලුෙතන් ෙගෙනන විධායක කාරක සභාව. ඒක 

තවම අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝගවල නැහැ. ඊළඟ කාරක සභාව තමයි, 
ෙත්රීම් කාරක සභාව. අපි යම් පශ්නයක් අරභයා ඒ පශ්නය 
පිළිබඳව වඩාත් සවිස්තරාත්මකව අධ්යයනය කර, සවිස්තරාත්මක 
වාර්තාවක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් 
කරනවා. ෙම් ව්යවස්ථාව සඳහාත් පත් කළ යුතු වන්ෙන් ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක්. හැබැයි, එතෙකොට ආපු පශ්නය තමයි, ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් කියන ෙකොට මන්තීවරුන්ෙගන් ෙතෝරා ගන්නා 
ලද කණ්ඩායමක් ඇතුළත් වීම. නමුත් ෙම් කාරක සභාවට සියලුම 
මන්තීවරුන් ඇතුළත් වනවාය කියන අදහස සහිතව ව්යවස්ථාවක් 
සම්පාදනය කිරීෙමහිලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන් 
නිෙයෝජනය කරන කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි කියන 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් තමයි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 
එකඟතාවට ආෙව්. ෙමොකද, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව පත් කළ හැකි 
කාරක සභා රාමුව ඇතුෙළේ තමයි අපි ෙම් කාරක සභාව පත් 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුව ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයක් බවට පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කිරීෙම් 
හැකියාවක් අපට නැහැ. එෙහම නම් අපි ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩු කම  
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල ෙහෝ ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාෙව් එවැනි අඩංගුවක් නැති 
නිසා. මහින්ද සමරසිංහ ගරු ඇමතිතුමාත් ඒ ෙවලාෙව් එතැන 
සිටියා.  

ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය් කටයුතු කිරීෙමහිලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලු මන්තීවරුන් නිෙයෝජනය කරන කාරක සභාවක් පත් කළ 
යුතුයි කියා අෙප් අදහස ආෙව් ඒ නිසායි. ෙම් නම සහ වචනය 
පිළිබඳව තමයි ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී පශ්නය ඇති වුෙණ්. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක ගැන ඊෙය් දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා ෙන්. 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැන කථා කරන්න මෙග් 

පධානත්වෙයන් එම කමිටුව රැස් කරනවා. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයනුයි.  
මමත් ෙනොසිටිය තැනක  ඒක කියන එක වැරැද්දක් කියලා  මම 
හිතනවා. තවත් පක්ෂ කිහිපයකම නායකයින් එතැන හිටිෙය් 
නැහැ. අපි ඊෙය් පස්වරු 3.00ට රැස්වීමක් ෙයොදාෙගන තිබුණා. මම 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් - [බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජිතයා  ගරු 

සභානායකතුමා කියලා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඊට පසුව පැවැත්වූ අෙප් සාකච්ඡාවට ඔබතුමා සහභාගි වුණා.  

එතැනදී අපි කිව්වා, "සභාව" කියලා නම් කරන්න කියලා.  [බාධා 
කිරීමක්]  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ රැස්වීමට 
ආෙව් නැහැ. ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා, නමුත් ඔබතුමා ආෙව් නැහැ. 
අපි එකඟ වුණු හැටියට - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Article 74. (1) of the Constitution states, I quote: 

“74. (1)   Subject to the provisions of the Constitution, Parliament 
may by resolution or Standing Order provide for- 

… (ii) the regulation of its business, the preservation of order at its 
sittings and any other matter for which provision is required …..” 

ඒ කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන්, ෙයෝජනා සම්මතෙයන් 
ෙහෝ ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු ගැන තීරණය 
කරන්නට. ඒ අනුව අපි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා. අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට උඩින් 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක නීති සම්මත කරන තැනක් ෙනොෙවයි. පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරලා ඒක ෙකළින්ම කැබිනට් මණ්ඩලයට 
එව්වාම, කැබිනට් මණ්ඩලය සහතික කරනවා ෙම්ක ජනතාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට ඒ කාරණය ෙම් සභාවට 
එනවා. එපමණයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

අපි ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව කියා කරලා නැහැ. අපි 
සියලු ෙදනාම රැස් ෙවලා තීරණයක් ගත්තාට පසුව, ආණ්ඩු කම 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳව කැබිනට් අනු කමිටුව ඒක අනුමත කළා.  
විෙශේෂෙයන්ම මට දැනුම් දුන්නා,  ඒකට අවශ්ය මුදල් ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන් වියදම් කරන්න කියලා  කැබිනට් මණ්ඩලයට 
දැනුම් ෙදන්න කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලයයි  තීරණය  කෙළේ. මීට 
ෙපර හැම සාකච්ඡාවකදීම තිබුෙණ් "ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලය" 
කියලායි.   පසු ගිය බදාදා මම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙළේ 
ඒ ෙයෝජනාව අනුවයි. ෙම්වා හදිසිෙය් ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ 
ෙන්. ඇමතිතුමා ෙම් ෙයෝජනා ටික අතට දුන්නා. ඒවා ගැන කථා 
කරන්න තැනක් තිෙබනවා. ෙම්ක එක එක තැන්වලදී සාක්කුෙවන් 
අරෙගන වාෙග් කථා කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. අපි එකඟ ෙවලා 
තිබුෙණ් එතැනයි. ඒ අනුව තමයි අපි කියා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ව්යවස්ථා 

සම්පාදනය පිළිබඳව ෙවනම කැබිනට් අනු කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පක්ෂ නායකයන් හැටියට අපි විවිධ අවස්ථාවල රැස ්ෙවලා 
සාකච්ඡා කළා. ඒක හරි. නමුත් දැන්  පැන නඟින පශ්නය ෙම්කයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පිළිබඳව, කාර්යන් පිළිබඳව යම් තීන්දු 
තීරණ ගැනීෙම් බලයක්; තීන්දු තීරණ ගැනීමක් පක්ෂ නායක 
රැස්විෙම්දී සිද්ධ ෙවනවා. එතැනදී ආපු පශ්නය තමයි ෙමය න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. ෙමය න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කළ හැකි වන්ෙන්, පවතින ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 
හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූල වන පරිදියි. න්යාය පතයට 
ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී තමයි ස්ථාවර නිෙයෝග සමඟ 
ගැටීමක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුය කියන අදහස 
ඉදිරිපත් වුෙණ්.  

ඔබතුමා කියන කියාවලිය, එනම් 'ෙම්කට පැවෙරන්ෙන් 
ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීමයි. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයට යනවා. 
කැබිනට් මණ්ඩලය කියනවා ෙවන්න පුළුවන්,  'ඔන්න ජනමත 
විචාරණයක් ඕනෑ', ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න ඕනෑ' කියලා. එම 
කියාවලිය පිළිබඳව ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  ෙමය න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කිරීමට සිදු වන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග ආරක්ෂා 
වන පරිදි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන් නිෙයෝජනය 
කරන කාරක සභාවක් බවට ෙමය පත් කළ යුතුයි කියලා 
එකඟතාවකට ආවා. සභානායකතුමාත්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගි ෙවලා සිටියා. ඔවුන්ෙග් 
එකඟතාවත් එයට ලැබුණා. ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ඒ පිළිබඳ එකඟතාවකට ආවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ.    

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ කමෙව්දය ඊෙය් ෙයෝජනා වුණා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඒක ෙයෝජනා වුණා. ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, නැහැ. එකඟතාවකට ආෙව් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි එකඟතාව. ඔබතුමා කියනවා නම්, පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම් ගනු ලබන සියලු තීන්දු තීරණ ඔබතුමාෙග් තීරණවලට 
යටත් විය යුතුය කියලා, කරුණාකර ඔබතුමා එතැනට සහභාගි 
ෙවන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, මම එෙහම කියන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැම එකකටම සහභාගි ෙවන්න බැරි ෙව්වි. හැබැයි අඩුම 

තරමින් වැදගත් ඒවාට ඔබතුමා සහභාගි ෙවන්න.  එෙහම නැති 
වුෙණොත් ෙමොකක්ද දන්නවාද සිද්ධ වන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙම් පළමුවැනි අවස්ථාව ෙනොෙවයි. ඊට කලින් පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී අප විසින් ෙයෝජනා කර සම්මත කරගන්නා ලද 
තීරණයක් තිබුණා. ඒ විධායක කාරක සභා පිළිබඳව. පක්ෂ 
නායකයන්ෙග් සාකච්ඡාවක් තිබුණු බව ඇත්ත.  නමුත් විධායක 
කාරක සභා කමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අලුත් කමයක්. 
උපෙද්ශක කාරක සභා තිබුණා. ඒ ෙවනුවට විධායක කාරක සභා 
ෙගෙනන ෙකොට පක්ෂ නායකයන්ෙග් සාකච්ඡාවක් විතරක් 
ෙනොෙවයි,  සියලු මන්තීවරුන්ට වැඩමුළුවක් පැවැත්විය යුතුය 
කියන ෙයෝජනාවක් සම්මත වුණා. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි, 
ගරු සභානායකතුමා ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කිව්වා, 
අගමැතිතුමා එම වැඩමුළුව එපා කියපු නිසා, ඒ වැඩ මුළුව 
පවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක මා දන්ෙන් නැහැ. ගරු සභානායකතුමා කිව්ෙව් එයයි.  
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2015 ෙදසැම්බර් 19 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්වා, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 

තියන්න බැරි ෙව්වි කියලා. එච්චරයි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි කිව්ෙව් ෙදසැම්බර් මාසෙය්- [බාධා කිරීමක්] දිනය ෙලස 

ෙයොදාගත්ෙත් ජනවාරි මාසෙය් 8වන දායි. අපි දිනයත් 
ෙයොදාගත්තා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි 8වන දා දැම්මාට පසුව ඔබතුමන්ලා කිව්වා, 8වන දා රැස් 

ෙවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. වැරැදියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
8වන දා රැස් ෙවන්න ඕනෑ නම්, රැස් ෙවන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
8වන දා වැඩ මුළුව ෙයොදාෙගන තිබුණා. එවිට ඔබතුමා 

නිෙයෝගයක් දුන්නා කියා සභානායකතුමා කිව්වා-[බාධා කිරීමක්] 
ඒක නිෙයෝගයක්ද, අදහසක්ද- 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් අපි 8වන දාට- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ, මම කියන කල්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කරපු 

නිසා මා ඒ ගැන කියන්න කැමැතියි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා තවම කියා අවසන් කෙළේ නැහැ.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා කිව්ෙව්, කියන ෙදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න 

කියලායි. ෙමොකද, නායකතුමා සාකච්ඡා වට 15ක් පැවැත්වූවා 
සියලු පක්ෂ නායකයන් සමඟ. There were 15 rounds of 
discussions. ආෙයත් සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි කිව්ෙව්, 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාව ෙගෙනනවා, ෙයෝජනාව 
ෙගනාවට පසුව කියන එකක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න 
කියලායි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා ඒ ගැන කියන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා අපහසුතාවට පත් වුණා නම් මම 

කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමා එතැනදී සඳහන් කළ ෙද් තමයි මම 
කිව්ෙව්. ඔබතුමා එතැනදී කිව්වා නම්, ''අගමැතිතුමා කියපු බව 
කියන්න එපා'' කියලා, මම එය ෙනොකියා ඉන්නවා. හැබැයි, 
ඔබතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්ද 
සමරසිංහ ඇමතිතුමාත් එතැන හිටියා. ෙබොරු කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිව්ෙව්, ''අද දිනෙයන් පසුව ෙදසැම්බර් මාසෙය් 

ෙකොෙහොමද පවත්වන්ෙන්'' කියලායි. 08වැනිදාට රැස්වීමට දින 
නියම කළා. නමුත්, විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු කිව්වා එදිනට 
මුණ ගැෙහන්න අවශ්ය නැහැ කියා. වුවමනා නම් ඔබතුමන්ලාට 
08වැනිදා රැස්ෙවන්න පුළුවන්. අපට ෙවන දිනයක් ෙයොදා ගන්නත් 
පුළුවන්. ෙමොකද, 07වැනිදා සහ 08වැනිදා, ශී ලංකා ආර්ථික 
සමුළුවට සහභාගි ෙවන්න ජාත්යන්තර ආර්ථික විෙශේෂඥයින් 
ගණනාවක්  -ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස්, ෙජෆ්රි ෆෑන්කල්, රිකාෙඩෝ 
හවුස්මන්-ලංකාවට එනවා.   එම සමුළුවට ෙම් ගරු සභාෙව් සමහර 
සාමාජිකයනුත්  සහභාගි ෙවන්න කැමැතියි. සමහරවිට අපට 
08වැනිදා එන්න අපහසු ෙව්වි. වුවමනා නම් 08වැනිදා තියන්න, 
නැතිනම් ඊළඟ සතිෙය් ඕනෑම දිනයක ෙයොදා ගන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමතැන ඉල්ලීමක් ආෙව්,  ෙබොෙහෝ 

ෙදෙනක් ඒ ගැන දැනුවත් වුෙණ් නැහැ කියන කාරණය  නිසා 
පනත ඉදිරිපත් කිරීමට කලින් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය බවයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක ෙහොඳයි. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 08වැනිදා පැවැත්වුෙවොත් 

මට සහභාගි ෙවන්න අපහසු ෙවයි. නමුත් අෙනක් දිනවල 
පවත්වනවා නම් එෙහම රැස ් ෙවමු. මා සඳහන් කෙළේ ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද දිනෙයන් පසුව සමහර ඇමතිවරු, මන්තීවරු 
රට යනවා. ඒ නිසයි ෙම් අවුරුද්ෙද් කරන්න බැහැ කියා මම 
කිව්ෙව්. අෙප් මන්තීවරු කියනවා-  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ කියන්ෙන්, ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, 09වැනිදාට පස්ෙසේ 

පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි, දිනයක් ෙයොදා ගන්න. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, අපි එෙහම කරමු. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඊළඟ සතිෙය්, තුන්වැනි සතිෙය් රැස් ෙවන්න ඉස්සර ෙම්ක ඇති 

කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස 08වැනිදා වැඩ මුළුව 

තියන්න බැහැ, ෙවනත් දිනයක ඒක තියන්න කියලායි. හැබැයි, 
සභානායකතුමා කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් 
කරුණාකරලා ඉල්ලනවා, ඔබතුමා කියන අදහස පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී හරියට කියන්න පුළුවන් ෙකෙනක් එවන්න. අපට  
ඔබතුමා කියලා  තිෙබන ෙද් තමයි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ.  

අෙනක් කාරණය, ෙම්ක එන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 
සංෙශෝධනයක් හැටියට ෙනොෙවයි, ෙයෝජනාවක් හැටියට. අෙප් 
ස්ථාවර නිෙයෝගවල ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි 
අත්සන් කරලා ඉදිරිපත් කළාම ඒක අෙප් න්යාය පතයට 
වැෙටනවා. න්යාය පුස්තකයට ගියා, ඕනෑ ෙව්ලාවක ඇතුඵ 
කරන්න පුළුවන්. ෙවනත් ෙදයක් නැහැ. This is a Resolution. If 
you can determine your business by a Resolution, then you 
can go ahead with it. අන්න ඒ කමය යන්ෙන්. අපි 
ව්යවස්ථාවටවත්, ෙමයටවත් විරුද්ධ ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමාට මම ෙම් කාරණය යළිත් සිහිපත් කරන්නට 

ඕනෑ. සභානායකතුමායි, පක්ෂ නායකයනුයි එක්ක සාකච්ඡා 

කරලා පැමිණි එකඟතාව, ෙම් යන ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ 
සැකසුමට විරුද්ධ කියා මාර්ගයක් ෙනොෙවයි. එය වඩාත් කමවත්ව 
කිරීමට, we have to follow Standing Order 86(1), Hon. Prime 
Minister, which states, I quote:  

“A Committee of the whole Parliament is appointed by resolution 
that Parliament resolve itself into Committee.” 

We have to follow that Standing Order and report back 
to Parliament. මම හිතන්ෙන් ෙම්ක තමයි පැමිණි එකඟතාව. 
ෙම්ක අනුගමනය කළ යුතුයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
No, no.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I hope you will agree on this. The Leader of the 

House agreed on this.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
No, the House has not agreed to it. ඔබතුමන්ලා එක්ක 

සාකච්ඡා කරලා මම බදාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් අනුමැතිය 
ගත්තා, ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක මම ෙමතැනදී කිව්වා. 
 අෙප් ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ වැඩ කටයුතු ෙයෝජනාවක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊෙය් සාකච්ඡා කරද්දි, "ඇයි, ඒක 
ෙග්න්ෙන්" කියලා ෙම්කට ෙපරවදනක් දාන්න එකඟ වුණා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම දාලා දැන් අපි ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ජනාධිපතිතුමා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න. ඒ ඔක්ෙකෝම ඇතුළු කරලා තමයි අපි 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි යම්කිසි කමෙව්දයක් තීරණය කළා. එදා ඒකට 
විරුද්ධත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසායි අපි 09වැනිදා ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජනාධිපති වුණාට පසුව, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා විධායක ජනාධිපති කමෙය් 
බලතල අඩු කළා. දැන් එතුමා කියන්ෙන්, "හරි. දැන් ඡන්දය 
ඉවරයි. අපි විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරමු" කියලා. 
අවුරුද්ද ඉවර ෙවන ෙකොට එතුමා ඒක කරනවා නම්, ඒක විශාල 
ෙදයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම අවුරුද්දක් තුළ ඒ ෙයෝජනාව ෙම් ගරු 
සභාවට ෙග්න්නයි අපි බලන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාව යට කරන්ෙන් 
නැහැ. අර දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය එක 
දවසින් ෙගනැල්ලා ඊළඟ දවෙසේ සම්මත කළා වාෙග් කරන්න 
අෙප් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. ජනතා මතය විමසලා, 
ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන, ජනතාව අකැමැති නම් ඊට පස්ෙසේ 
කියන්න, ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරන්න කියලා. ඒ වැඩකටයුත්ත අපි 
කරෙගන යන්නම්. අපි ව්යවස්ථාවට යටත් ෙවලා වැඩ කරන්ෙන්. 
ෙමතැනට “Assembly” කියන එක ෙහොඳ නැද්ද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම කියන්ෙන්, 09වැනිදා ගැටලුවක් ඇති ෙනොවන විධියට 

ස්ථිර වශෙයන්ම ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න පියවර ගන්න කියලායි. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ජනාධිපතිතුමා එනවා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම්කටත් විවාදයක්-  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරි. අපි දැන් ෙම්ක සාකච්ඡා කරලා- [බාධා කිරීමක්] හරි, අපි 

දැන් ව්යවස්ථාව අනුව කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ෙපරවදෙන් ඔක්ෙකෝම දාන්ෙන් කියලා. 
ව්යවස්ථාව අනුව ෙම්ක කරන්න පුළුවන්. අපි මණ්ඩලයක් හැටියට 
රැස් ෙවලා ඊළඟට කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තා කරනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී ෙකළින්ම කියන්න පුළුවන්, ජනමත විචාරණයක් 
වුවමනායි කියලා. අපි ෙම් ගරු සභාෙවන්  නීතිය දානවා නම් 
ආපහු සිද්ධ වනවා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න. එෙහම යන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. අපිත් කියන්ෙන්, ෙකළින්ම යන්න ජනමත 
විචාරණයකට. ෙම්ක අනුමත කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ජනතාවෙග් 
අනුමැතිය ලබා ගන්න කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. මීළඟට ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා. 
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதமர் 

அவர்க ைடய உைரக்குப் பிறகு எனக்குப் ேபசுவதற்கு 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு, 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சு, நிதி அைமச்சு ஆகிய க்கியமான அைமச்சுக்களின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் சம்பந்தமான கு நிைல விவாதம் இன்  
இந்த அைவயிேல நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இதிேல 
நான் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட ேவண் யவனாக 
இ க்கின்ேறன்.  

க்கியமாக 2015ஆம் ஆண் ல் பா காப் ச் ெசலவினங் 
க க்காக கிட்டத்தட்ட 294 பில் யன் பாய் ஒ க்கப் 
பட் ந்த . ஆனால், 2016ஆம் ஆண் க்காக பா காப் ச் 
ெசல க்கு ேம ம் 13 பில் யன் பாய் அதிகாிக்கப்பட்  307 
பில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . மிக ம் வளர்ச்சிய 
ைடந்த வல்லாண்ைம - super powers - நா களில்கூட ேதசிய 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் 4-7 சத தம் வைரதான் பா காப் ச் 
ெசலவினங்க க்காக நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற . இலங்ைக 
யிேல இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்படாத காரணத்தினால் 
பா காப் ச் ெசலவினங்கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ெமன்ற 
ஒ  க த்  இ ந்தெபா தி ம், ேபார் ந் விட்டெதன்  
அறிவிக்கப்பட் க்கும் இக்காலகட்டத்தில் இவ்வள  பாாிய 
ெதாைகயான 307 பில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ப்பைத 
நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளமாட்ேடாம். அதற்கு நாங்கள் 
எங்க ைடய எதிர்ப்ைபத் ெதாிவிக்கின்ேறாம். பிரதமர் 

அவர்க ம் அைமச்சரைவ ம் நிதி ஆைணக்கு க்கு என்ன 
கட்டைளயிட்  அைத நிைறேவற்றப் ேபாகிறார்கெளன்ப  
எனக்குத் ெதாியவில்ைல.  

நான் ஒ  ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். 
இலங்ைக ஓர் ஏழ்ைமயான நா ; கடன் வாங்கேவண் ய 
நிைலயி ள்ள ஒ  நா ; ெபற்ற கடன்க க்கான வட் ையக் 
ெகா ப்பதற்ேக பல்லாயிரக்கணக்கான பில் யன்கைளச் 
ெசலவழிக்க ேவண் ய நிைலைமயி க்கின்ற ஒ  நா . 
அப்ப யானெதா  நிைலைமயில் பா காப் ச் ெசலவினங் 
க க்கு உலகத்தில் இல்லாத ஒ  நைட ைறயாக, ேபார் 

ந் விட்ட சூழ்நிைலயில், ெமாத்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல 14 சத தமான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைத 
நாங்கள் ஏற்கவில்ைல. இைத நீங்கள் மாற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேபாரற்ற ஒ  சூழ்நிைலயில் எதற்காக இவ்வள  
நிதி ஒ க்கீ  என்ப  எங்க க்குத் ெதளிவாகத் 
ெதாியவில்ைல. அப்ப ெயா  நிைலைம இல்ைலெயன் தான் 
நாங்கள் க கின்ேறாம். ெதாழிற்சங்கங்கள் மற் ம் பல்ேவ  

ைறகைளச் சார்ந்தவர்கள் எ ப்பியி க்கின்ற ஆட்ேசபைன 
கைள ஏற் க்ெகாண் , அதற்காக இந்த வர  ெசல த்திட்ட 
அறிவிப் க்கு ேமலாக இன் ம் 7 பில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்றெதன்  நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 
குறிப்பிட் க்கிறார். ஆனால், இங்ேக கிட்டத்தட்ட 13 
பில் யன் பாய் ெசன்ற ஆண்ைடவிட ம் ேமலதிகமாக 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  எவ்வள ரம் நியாயமான 
ெதன்  உங்கைளக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். எதற்காக 
இவ்வள  நிதி ஒ க்கப்பட ேவண் ம்?  

இரண்டாவ , அரசாங்கத்தி ைடய நிதி ஆைணக்கு  - 
Finance Commission - என்ன அ ப்பைடயில்  தீர்மானங்கைள 
எ க்கின்ற  என்பதில் ஒ  ெதளிவற்ற தன்ைம இ க்கின்ற . 
ேபாாினால் மிக ேமாசமாக அழிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் மீளக் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ய சூழ்நிைல 
இ க்கின்ற . பிரதமர் அவர்கள் இன் ம் அ பற்றி இந்தப் 
பாரா மன்றச் சைபயில் கூறினார். எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதம் 
16ஆம் திகதியளவில் நடக்கவி க்கின்ற Donor Conference 
எனப்ப ம் நன்ெகாைட வழங்குகின்ற நா களின் மகாநாட் 

ேல வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க ைடய அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாக, மீள் கு ேயற்றம் ெதாடர்பாக, அவற்ைற மீளக் 
கட் ெய ப் வ  ெதாடர்பாகத் தான் ேபசுவதற்கு ஆயத்தமாக 
இ ப்பதாக ஓர் உத்தரவாதத்ைத அளித்தி க்கிறார். ஆனால், 
அதற்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
மிக ம் அற்பமான . நீங்கள் ெகா ம்ைப அண் ய 
பிரேதசங்க க்கும் ெகா ம்  நகரத் திட்டங்க க்கும் 
பா காப் க்கும் மிக அதிகள  நிதிைய ஒ க்கியி க் 
கின்றீர்கள். வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் குறிப்பாக, 
வடக்குக்கு எந்த மதிப்பீட் ன் அ ப்பைடயில் நிதி ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற ? அங்கு ஏற்பட் ள்ள ேசதங்கள் மதிப்பிடப் 
பட் க்கின்றனவா? நட்டங்கள் மதிப்பிடப்பட் க்கின் 
றனவா? மனித வளம் அழிக்கப்பட் ப்ப  மதிப்பிடப் 
பட் க்கின்றதா? பிரதமர் அவர்கள், Donor Conference இல் 
நிதி வழங்குகின்ற நா களிடம் எந்த அ ப்பைடயில் நிதிையக் 
ேகட்க இ க்கிறார்? என்ப  அந்தப் பிரேதசங்கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற எங்க க்குத் ெதாியா . இ  ஒ  

க்கிய பிரச்சிைன.  

எம  மக்களின் மீள்கு ேயற்றம், எம  பிரேதசங்கைள 
மீளக் கட் ெய ப் தல் ெதாடர்பில் நன்ெகாைடகைளப் 
ெப வதற்காக பிரதமர் அவர்கள் நன்ெகாைடகைள 
வழங்குகின்ற நா க க்குச் ெசல்வதற்கு ன்னர், தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் ட ம் மாகாண சைப ட ம் இ  
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ெதாடர்பில் ேபசேவண் ம். அங்குள்ள ேதைவகைளப் 
ெபா த்  மாகாண சைப இந்த அரசாங்கத்திட ம் நிதி 
ஆைணக்கு விட ம் அதன  ேவண் ேகாள்கைள 

ன்ைவத்தெபா , அ  ெசவிம க்கப்படவில்ைல. 
அைதவிட, அம்மாகாணங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி மிக ம் 
குைறவாக இ க்கின்ற . அந்த மாகாணங்க க்கு 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிதி 14 பில் யன்கள் மாத்திரேம. இ  
மிக ம் ேமாசமான ஒ  நிைலைம. குறிப்பாக, வடக்கு, 
கிழக்குக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி மிக ம் அற்பமான  என நான் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

 வர  ெசல த் திட்டத்தி ம் மிகப் ெப மள  நிதி 
ெதற்கிற்கு ஒ க்கப்ப கின்றெபா , அதற்கு நாங்க ம் 
ேசர்ந் தான் வாிப் பணம் கட்டேவண் ம். எங்க ைடய வாிப் 
பணம்கூட எங்க க்கு ஒ க்கப்படாமல், அந்த வாிப் 
பணத்ைத ம் ேசர்த்  உங்கள  ேதைவகைளச் சமாளித் க் 
ெகாள்வதற்காக, உங்க ைடய ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்வதற்காக ெதற்கிற்கு ஒ க்கியி க்கும் நீங்கள், வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்கைள மீளக்கட் ெய ப் வதற்காக 
எவ்வள  நிதி ஒ க்கப்ேபாகிறீர்கள்? எவ்வள  நிதிைய 
Donors’ Conference இன் லம் நிதி வழங்கும் நா களிடம் 
ேகாரப்ேபாகின்றீர்கள்? எங்கள  இராஜதந்திர வட்டாரத்தி 

க்கும் ஐேராப்பிய னிய ைடய பிரதிநிதி சில 
தினங்க க்கு ன்னர் இங்கு வந்தி ந்தார். அவர் இந்த 
விடயங்கைளப் பற்றி எங்க டன் ேபசினார். அேதேபால 
ஜப்பான் இராஜதந்திாிக ம் ேபசினர். அ த்  G-20 மகாநா  
நடக்க இ க்கின்ற .  நான் என்ன ெசால்கின்ேறன் என்றால், 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பாரா மன்ற அல்ல  மாகாண சைபயின் பிரதிநிதிக டன் 
ஒட் ெமாத்தமாகக் கலந் ேபசாமல், அங்ேக என்ன 
ேதைவெயன்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ளாமல், இழப் க்கள் 
மதிப்பீ  ெசய்யப்படாமல், திட்டங்கள் எங்க க்குத் ெதாியக் 
கூ யவா   மதிப்பீ  ெசய்  தீட்டப்படாமல் ெவ ைமயாக 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள், "Donors’ Conferenceஇல் நிதி 
ேகார இ க்கிேறன்" என்  ெசால்வ , நாங்கள் 
சம்பந்தப்படாத ஒ  நிகழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . ெவளிநாட் ப் 
பிரதிநிதிக ம் வர்க ம், "நீங்க ம் அந்தத் 
திட்டங்கைளப் பிேராி ங்கள்" என்  ேநர யாக எங்களிடம் 
ெசால் யி க்கின்றார்கள். மீள்கு ேயற்றம், மீளக்கட்  
ெய ப் தல், எதிர்காலத்தில் ேதைவகைள நிைறேவற் கின்ற 
ெபா ளாதாரத் திட்டங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல் ேபான்ற 
விடயங்களில் நாங்கள் ஒத் ைழப்பதற்கு ஆயத்தமாக 
இ க்கின்ேறாம் என்பைத நான் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். நீங்கள் அப்ப யான 
திட்டங்கைளக் ெகாண் ந்தால், எங்க டன் 
கலந் ேபசுங்கள்! அந்த அ ப்பைடயில் நீங்கள் சர்வேதசத் 
திற்கு ன்னால் உங்க ைடய திட்டங்கைள ைவப்ப தான் 
சாிெயன்  என்னால் ெசால்ல ம்.   

அைதவிட, நான் ேநற்  ன்தின ம் இந்த அைவயிேல 
ேபசுகின்றேபா  இ பற்றிக் கூறியி ந்ேதன். அதாவ , 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக க்கு நிதிெயா க்குகின்ற அைமச் 
சுக்கள் ெவ மேன தாங்கள் நிைனத்தவா  திட்டங்களில்லாத 
அ ப்பைடயில் நிதிெயா க்குவைத விட் விடேவண் ம். ஒ  
கூட் த்திட்டம் - ஒ  combined programme அல்ல  
coordinated programme - கூட் ைணக்கப்பட்ட ஒ  
திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்க க்கு 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் தைலைமயில் மாகாண சைபப் 

பிரதிநிதிகைள உள்ளடக்கி, அதற்ெகன்ற ஒ  விேசட 
கட்டைமப்ைப உ வாக்கி, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 
அபிவி த்தி, அவற்ைற மீளக் கட் ெய ப் வ  ேபான்ற 
விடயங்களில் ெசயற்ப மா  நான் உங்கைள வற் த்திக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, இந்த வர  ெசல த் திட்டக் காலத்திேல 
அரசாங்கம் 'கிராம இராச்சியம்' என்ற ஒன்ைற 
அறி கப்ப த்தியி க்கின்ற . அ  ஒ  சட்டமல்ல. அ  ஒ  
சட்ட லமாகக் ெகாண் வரப்பட மில்ைல. அ  ஓர் 
அறிக்ைகயாக மாகாணங்க க்கு அ ப்பப்பட் க்கின்ற . 
பாரா மன்றத் க்ேகா அல்ல  இங்கி க்கின்ற எங்க க்ேகா 
அ பற்றித் ெதாியா . அ  ஒ  நி வாக நடவ க்ைகக்காக 
இ ந்தால் அைத நாங்கள் பாிசீ க்க ேவண் ம். ஆனால், 
பிரதமர் அவர்களிடம் நாங்கள் ேகட்ப  என்னெவன்றால், 
இந்த நாட் ேல உள்ள க்கியமான இனப்பிரச்சிைனக்கு 
அதிகாரங்கைளப் பகிர்ந்  தீர்  காணேவண் ெமன்ப தான். 
பிரதமர்கூட கடந்த காலத்திேல ெசான்னார், "ஒ  சமஷ் -
federal- அ ப்பைடயில் இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கலாம்" 
என் . Asymmetrical devolution என்ற வார்த்ைதையப் 
பாவித்தார். "வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக க்ெகன்  விேசடமான 
அதிகாரங்கைள நாங்கள் வழங்குவதற்குத் தயாராக 
இ க்கிேறாம்" என்  காலஞ்ெசன்ற ஜனாதிபதி பிேரமதாச 
அவர்கள் பிரதமராக இ ந்தேபா  ெசான்னார். 
அப்ப யி க்கின்றெபா  அதிகாரங்கள் பகிரப்படாமல், 
இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணாமல், மத்தியிேல 
அதிகாரங்கைளக் குவிக்கின்ற ஒ  நடவ க்ைகயாக இந்தக் 
கிராம இராச்சியத் திட்டம் இ க்குமானால், நாங்கள் அைத 
ஏற் க்ெகாள்ள மாட்ேடாம். அ  ெதாடர்பில் எங்க ைடய 
எதிர்ப்ைபத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம். அ  ஒ  
ெதளிவில்லாத நிைலைமயாக இ க்கின்ற . 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் எங்களிடம் ேபசினார்; நான் 
ெசான்ேனன், எங்க க்கு இன் ம் அ  என்னெவன்  
விளங்கவில்ைலெயன் . இன்ைறக்கு அ  பிரசாரமாக 
இ க்கின்ற . 13வ  தி த்தச் சட்டம்கூட நிைறேவற்றப் 
படாமல் அதி க்கின்ற அதிகாரங்கைளப் பறித்ெத க்கப் 
ப கின்ற அள க்கு அப்ப ேயார் அறிக்ைக அல்ல  direction 
- நிர்வாக வழிகாட்  அறிக்ைக ஒன்  அ ப்பப்பட் ந்தால் 
அைதத் தய ெசய்  நீங்கள் தி ம்பப் ெப வ தான் சாி 
என்  நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அ  நி வாக நடவ க்ைகக க்குத் ேதைவயான அல்ல  
நிதி ெதாடர்பான ெசலவினங்க க்குத் ேதைவயான அல்ல  
அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்குத் ேதைவயான ஒ  திட்டமாக 
இ ந்தால்கூட, அதாவ  அ  நன்ைமயான திட்டமாக - நலத் 
திட்டமாக இ ந்தா ம் மக்களின் நம்பிக்ைகையப் 
ெபறவில்ைலயாயின், அதைன நைட ைறப்ப த் வதற்கு 

யா ேபாகும். அப்ப யான எந்தெவா  திட்டத்ைத ம் 
நைட ைறப்ப த்த யா . ஆனப யால் இந்த நாட் ேல 
நல்ெலண்ண அ ப்பைடயில் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண 
ேவண் ம் என்  ெசால்லப்ப கின்ற ேநரத்தில் இவ்வாறான 
சந்ேதகங்கள் எ கின்ற அள க்கு அதாவ  இ க்கின்ற 
அதிகாரங்கைள ம் பறித்ெத க்கின்றார்கள் என்  எங்கள் 
மக்கள் நிைனக்கின்ற அள க்கு நடவ க்ைககளில் இறங்க 
ேவண்டாம் என் தான் நான் ேகட்க  வி ம் கின்ேறன். 
அப்ப யான ேதைவ இ க்குமானால் அதிகாரங்கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அதாவ , இனப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  கண்டதற்குப் பிறகு, அந்த அதிகாரங் 
களின் அ ப்பைடயில், அந்தத் தீர்வின் அ ப்பைடயில், அந்தச் 
சட்டங்களின் அ ப்பைடயில்தான் மத்திய அரசாங்கம் குறித்த 
திட்டத்ைத ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ம். அதாவ , 
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அதிகாரத்ைதப் பகிர்ந்ததன் அ ப்பைடயில் மாகாணங்க க்கு 
இ க்கின்ற அதிகாரங்களில் தைலயிடாமல் குறித்த திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். இ ந்தேபாதி ம் 
மாகாணங்கள் அந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறக்கு 
எ க்கேவண் யி ந்தால் அந்த அதிகாரத்ைத மாகாணங் 
க க்ேக ஒப்பைடத் விட ேவண் ம். ஆனப யால், இந்தத் 
திட்டத்ைத ம் இவ்வாறானெதா  நடவ க்ைகக்கு உட்ப த் 

வதன் லம்தான் நல்ெலண்ணத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம்.  

எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் எம  
மக்களில் பல ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின்மீ  
அதி ப்தியைடந் ள்ளார்கள். ஆனால், இனப் பிரச்சிைனக்குத் 
தீர்  காணப்பட ேவண் ம் என்ற ஒ  பிேரரைண ஐ.நா. மனித 
உாிைமப் ேபரைவயில் நிைறேவற்றப்பட்டதன் அ ப்பைட 
யி ம் சர்வேதசம் வ ம் அத்தீர்மானம் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்  இன்  அ  நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம் 
என்  எல்ேலா ம் ஆர்வத்ேதா  இ க்கின்ற 
அ ப்பைடயி ம் ஒ  சர்வேதசச் சந்தர்ப்பம் எங்க க்குக் 
கிைடத்தி க்கின்ற  என்ற காரணத்ைதக்ெகாண் , இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்ைத எதிர்க்காத வைகயில் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல எம  நடவ க்ைககள் இடம்ெபற 
ேவண் ம் என்ற க த்  எங்க க்குள் இ க்கின்ற . 
இன்ைறக்கு ஏற்பட் க்கின்ற சர்வேதசச் சந்தர்ப்பேம 
அதற்குக் காரணமாகும். அேதேநரம், நீங்கள் ஏற் க்ெகாண்ட 
மனித உாிைமப் ேபரைவயின் தீர்மானம் எங்கேளா  
சம்பந்தப்பட் க்கின்றைமயால் அதன்மீ  நாங்கள் அதிக 
அக்கைற ெகாண் ள்ேளாம்; அரசாங்க ம் அதில் 
அக்கைறயாக ள்ள . ஆனால், அதிகாரங்கள் பகிரப்பட 
ேவண் ம் என்பதற்கு மாறாக, இ க்கின்ற அதிகாரங்கைள ம் 
பறிக்கக்கூ ய வைகயில் நீங்கள் நடந் ெகாள்ளக்கூடா  என 
நான் வற் த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

13வ  தி த்தச் சட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
மாகாணங்க க்குாிய நிதி ெதாடர்பாக இ க்கின்ற அற்ப 
அதிகாரங்கைளக்கூட பறித்ெத க்கின்ற வைகயில் ெசன்ற 
அரசாங்கத்தில் ெசயற்பட்டார்கள். அதாவ , அப்ெபா  
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சராகவி ந்த ெப ல் 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் 'திவிெநகும' என்ற சட்ட லத்ைதக் 
ெகாண் வந்  அந்த அதிகாரத்ைதத் தான் பாவிப்பதற்கு 
வி ம்பினார். இந்த அைவயிேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ஒன் தான் அன்  அதற்கு எதிர்ப்ைபத் ெதாிவித்த . 
இ ந்தேபாதி ம் அன்  மாகாணங்களின் உதவிையப் ெபற்  
அைத நிைறேவற்ற யற்சித்தார்கள். அப்ெபா  
என் ைடய ெபயாில் தி . கனகஈஸ்வரன் QC, தி . சுமந்திரன் 
பா.உ., தைலைமயில் என  வழக்கறிஞர்கள் உயர் 
நீதிமன்றத்தில் ஒ  வழக்ைகத் தாக்கல் ெசய்தார்கள். அன் , 
"திவிெநகும சட்ட லம் அரசியலைமப் க்கும் மாகாண 
அதிகாரங்க க்கும் விேராதமான ; எதிரான " என்  பிரதம 
நீதியரசர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்கவின் தைலைமயிலான 
நீதியரசர் குழாம் ஒ  தீர்ப்ைப வழங்கியைத ம் நீங்கள் 
அறி ர்கள். அதற்குப் பிறகு அவர் ஒேர நாளிேல அதாவ , ஒ  
பிரதம நீதியரசர் இரேவா ரவாக நீதித் ைறயி ந்  
அகற்றப்பட்டார். அப்ெபா  உங்கள் நாட் ேல 
நீதித் ைறக்கு என்ன நடக்கின்ற ? என்  உலக நா கள் 
எங்களிடம் அதிர்ச்சிேயா  ேகட்டன. ஆகேவ, ெசன்ற 
அரசாங்கம் அதிகாரங்கைளப் பகிர்வதற்கு எதிராக நடந்  
ெகாண்டா ம், இந்த அரசாங்கம் அப்ப  நடந் ெகாள்ளக் 
கூடா  என்  நான் வற் த்த வி ம் கின்ேறன். ஜனநாயகப் 

ரட்சி லம் அரசாங்கமான  மாற்றமைடந்த பிறகு, நீதியரசர் 
ஷிராணி பண்டாரநாயக்க அவர்க க்கு மீள ம் உாித் க்கள் 
வழங்கப்பட்டன. இதன் அர்த்தம், அவர் அன்  வழங்கிய 

தீர்ப் ச் சாி என்ப தாேன! 'திவிெநகும' சட்ட லம் 
அரசியலைமப் க்கும் மாகாண அதிகாரங்க க்கும் ரணாகக் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  சட்ட லம் என்ப தான் அதன் 
அர்த்தம்.  

'திவிெநகும' சட்ட லம் பிைழயான  - ெசல் ப யற்ற  
என்  உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட . 
ஐ.நா. மனித உாிைமப் ேபரைவயில், "இலங்ைகயி ள்ள 
பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத நீக்கி, உலகச் சட்டங்கேளா  
இணங்கிப்ேபாகக்கூ ய ைறயில் ஒ  மாற் த் திட்டத்ைதத் 
தயாாித்  ெவளியிட ேவண் ம்" என்ற ஒ  பிேரரைண ம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட . ஆனால், தீவிரவாதமான, 
இனவாதமான ைறயில்- hate speeches - க த் ச் 
சுதந்திரத்ைத மைறப்பதற்காக, அ  உங்க ைடய அைமச்சர 
ைவயில் அங்கீகாரம் ெபற்றி க்க ம். இல்லாவிட்டால், 
அதைனக் ெகாண் வர யா . இன்ைறக்கு உச்ச 
நீதிமன்றத்திேல, பாரா மன்ற உ ப்பினரான வழக்கறிஞர் 
ெகளரவ சுமந்திரன் அவர்க ைடய வழக்கறிஞர் குழாம், 
இதற்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல்ெசய்ததன் விைளவாக, 
இன்  அச்சட்ட லம் தி ம்பப்ெபறப்ப கின்ற நிைலயில் 
இ க்கின்ற . அச்சட்ட லம் ெதாடர்பில் எங்க டன் 
ேபசப்படவில்ைல; அ  ெதாடர்பில் எங்க க்குத் ெதாியா . 
அ வல்ல இப்ெபா  பிரச்சிைன! இந்த அரசாங்கம் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகின்ற ? என்ப தான் எங்க ைடய ேகள்வியாக 
இ க்கின்ற . இ  ேதைவயா?  

தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் தங்கைள வி தைல ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகா கின்றார்கள். அவர்கைளப் ெபா  
மன்னிப்பின்கீழ் வி தைல ெசய்வதாக ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
பிரதமர் அவர்க ம் வாக்கு தியளித்தார்கள். ஆனால், 
ெதாடர்ந் ம் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைதப் பயன்ப த்தி 
அவர்க க்கு எதிராக ெமன்ேம ம் வழக்குகைளத் தாக்கல் 
ெசய் , அவர்க ைடய வி தைலையத் தாமதப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றீர்கள். பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம் 
நீக்கப்படேவண் ம். இந்த நாட் ன் ேதசிய பா காப்  என்ப  
ஒ  பார ரமான விடயம். ஆனால், அந்த அள க்கு ஒ  
பயங்கரமான சூழ்நிைல இப்ெபா  இல்ைல. எனேவ, 
நீங்கள் பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத நீக்கிேய 
ஆகேவண் ம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் சில நல்ல அம்சங்கள் 
இ ப்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். கல்வித் 

ைறக்கும் சுகாதாரத் ைறக்குக்கும் அதிகள  நிதி ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற . 16 தமான நிதி கல்வித் ைறக்கு 
ஒ க்கப்பட் ப்ப  வரேவற்கப்படேவண் ய ஒ  விடயம் 
தான். இங்ேக ன்னாள் உயர் கல்வி அைமச்சர் அ கம 
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். நீங்கள் கல்விக்ெகன ஒ  
ெகாள்ைகத் திட்டத்ைத அைமக்கேவண் ம். தற்ெபா  
இ க்கின்ற ைறைமைய மாற்றியைமக்கேவண் ம். 
எங்க ைடய நாட் ேல பல்கைலக்கழகங்க க்கு 60 

தத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் கைலப்பிாி டன் சம்பந்தப்பட்ட 
பாடெநறிக க்குத்தான் ெதாி ெசய்யப்ப கின்றார்கள். இந் 
நிைலைமயான , வளர்ச்சி ெப கின்ற திய ெபா ளாதாரக் 
ேகாட்பாட் டன் - market economy மற் ம் globalization 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற ேகாளமயமாக்கல் ெபா ளாதாரம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற இக்காலகட்டத்திேல, 
விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பம் ஆகிய ைறகள் வளர்ந்  
ெகாண் க்கின்ற இக்காலகட்டத்திேல, மாணவ 
ச தாயத்தினர் ேவைலயற்றவர்களாக, ேமற்ப ப்ைபத் ெதாடர் 
வதற்கான வாய்ப் கள் அற்றவர்களாக இ க்கேவண் ய 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த் ம்.  
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ெவளிநா களி ள்ள பல்கைலக்கழகங்களிேல வர்த்தகத் 
ைறயில் மாத்திரம் 23 பாடங்கள் இ க்கின்றன. இங்ேக 

MBBS என்ற ம த் வப் பட்டத் க்காகச் சில பாடங்கள் 
கற்பிக்கப்ப கின்றன. இந்தியா உட்பட பல வளர்ச்சியைடந்த 
நா களிேல அத டன் ெதாடர் பட்ட 8-9 பாடங்கள் 
இ க்கின்றன. நாங்கள் வளர்ச்சியைடந்த ெவளிநா கைளப் 
பின்பற்ற யாவிட்டா ம் இந்தியாைவயாவ  
பின்பற்றலாம். அந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத் திட்டத் டன் 
சம்பந்தப்பட் , உலகத்ேதா  ஒட்  வளர்ச்சி ெப வதற்கு 
ஏற்றவைகயில், ஒவ்ெவா  ைறயி ம் எவ்வள  
ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக்கலாம், எவ்வா  பல்கைலக் 
கழகங்களி ந்  ெவளிேய வ கின்ற பட்டதாாிக க்கு 
ேவைல வழங்க ம், அைத எப்ப  நிைற ெசய்யலாம் 
என்பவற்ைறெயல்லால் க த்திற்ெகாண்  பாடத்திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கு ஏற்றவைகயில்தான் கல்வித் 
திட்டம் அைமயேவண் ம். கைலப்பிாி ப் பாடங்கைளத் 
ெதாி ெசய்  ப க்கின்ற 60 தமான மாணவர்களில் 30 

தத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கைள விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பப் 
பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்  ப ப்பதற்கு ஏற்றவைகயில், எம  
கல்வித் திட்டம்  மாற்றப்படேவண் ம். குறிப்பாக, கூ தல் 

தமான மாணவர்கைள விஞ்ஞானத் ைறக்கு அ மதிக்கக் 
கூ யதாக அந்தத் கல்வித் திட்டத்ைத மாற்ற ேவண் ெமன்  
நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

உயர்கல்வி அைமச்சர் மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்கள் அண்ைமயிேல ெபாறியியல் பீடத் க்கான கட் ட 
ெமான்ைறத் திறந் ைவப்பதற்காக கிளிெநாச்சிக்கு 
வந்தி ந்தார். அவேரா  பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு த் தைலவ ம் வந்தி ந்தார். நான் இந்த 
விடயத்ைத அங்கு ன்ைவத்தி ந்ேதன். பல்கைலக்கழக 
மானியங்கள் ஆைணக்கு த் தைலவர், "இ தான் நாங்கள் 
இனிேமல் ெசய்யேவண் ய விடயம்" என்  ைகலாகு தந்  
அதைன வரேவற்றார். உங்க க்கு இ  ெதாியாத  அல்ல. 
நீங்கள் அ த்த ஆண் லாவ  பல்கைலக்கழகத் க்குத் 
மாணவர்கைளத் ெதாி ெசய்வதற்கு ன்னர், அவர்கள் எந்தத் 

ைறயிேல திறைமயாகக் கல்வி கற்  பட்டங்கைளப் 
ெபறலாம், ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபறக்கூ ய ைறயில் எந்தத் 

ைறயிேல சித்தியைடயலாம் என்பைதத் தீர்மானிக்கின்ற ஓர் 
ஆேலாசைன வழிகாட்டல் - counselling - ைறைமைய - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have three more minutes.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
I think I have been allocated 30 minutes. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have been given only 27 minutes because I had 

cut three minutes from every speaker.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay, Sir.  

ஆனப யால், அந்த counselling ைறைமக்கான திட்ட 
த்ைத நீங்கள் அைமச்சரைவயில் ன்ைவத் , நிைறேவற்ற 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, நான் இரண்  க்கியமான விடயங்கைள 
பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்க இ ந்ேதன். அதாவ , 
கணக்காளர் ஆட்ேசர்ப் ப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர் 
கைள - accountants ஐ பிரதம ைடய அலாி மாளிைகக்கு 
அைழத் , 2015 ேம 11ஆந் திகதி அவர்க க்கான 
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெப வதற்கான - நியமனம் ெப வதற் 
கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட . ஆனால் இ வைர 
அவர்க க்கான நியமனம் வழங்கப்படவில்ைல. அவர்கள் 
ேவைலவாய்ப்பற்றவர்களாக இ க்கிறார்கள். "ஏன், 
எங்க க்கு இன் ம் நியமனம் வழங்கப்படவில்ைல?" என்  
அவர்கள் ேகட்கிறார்கள். அத் டன், அவர்கள் எனக்கூடாக 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் க தம் எ தியி க்கிறார்கள். 
இ  சம்பந்தமாக பிரதம அைமச்சர் அவர்க ட ம் ெபா  
நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர் அவர்க ட ம் 
நாங்கள்  ேபசிேனாம். இ ெவா  க்கியமான விடயமாகும். 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இன்  இந்த இடத்தில் 
இல்லாவிட்டா ம் அதைனக் ேகட்க ேவண் ய கடப்பா  
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அவர்க க்கு உடன யாக அந்த 
ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட ேவண் ம்.  இல்ைலேயல், 
நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்ைத நாடேவண் யி க்கும். அவர் 
க க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் க்கிற . எனேவ, நாங்கள் 
அப்ப த்தான் தீர்  காணேவண் மானால் அைத ம் ெசய்ய 
ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். ேம ம், அவர்கள் எ திய 
க தத்ைத நான் ேதைவ க தி, ஹன்சாட் அறிக்ைகயிேல 
ேசர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

Sir, I table* this letter to be included in Hansard due 
to lack of time. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over.  
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இன் ம் ஒேரெயா  நிமிடத்ைத நான் எங்க ைடய 

தரப்பி ந்  எ த் க்ெகாள்கிேறன்.  

அ த் , எங்க ைடய யாழ்ப்பாண ச கத்தவர்களில் 
மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயி ப்ேபார் பனம்ெபா ள் 
அபிவி த்திையச் ெசய் ெகாண் க்கின்றனர். அந்த மக்கள் 

த்தத் க்கு ன்னர் இந்த நாட் க்குப் ெப ம் வ மானத்ைதக் 
ெகா க்கின்றவைகயில்  கள் உற்பத்தி, பனஞ்சாராய உற்பத்தி  
ேபான்றவற்ைற ேமற்ெகாண்டார்கள். ேபாாின் காரணமாக 
அந்தத் ெதாழிற்சாைல அழிக்கப்பட் ள்ள . அந்தத் ெதாழில் 
மீள ம் வள ம்ேபா , அந்தப் பனஞ்சாராயத் க்கான 
தீர்ைவைய - Excise Duty ைய நீ்க்கி அவர்க க்கு 
உதவேவண் ெமன்  நிதியைமச்சர் அவர்களித்திேல ஓர் 
அறிக்ைகையக் ெகா த்தி ந்ேதன். அதற்கு அவர் இணக்கம் 

3035 3036 

[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ெதாிவித்தி க்கிறார். அந்தக் க தத்தின் பிரதிைய ம் ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயிேல ேசர்த் க்ெகாள்வதற்காக சபாபீடத்திேல 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  ஏெனன்றால், அ  ஒ  ச கப் 
பிரச்சிைன மட் மல்ல, இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார 
அபிவி த்திேயா ம் சம்பந்தப்பட்டதாகும்.  எனேவ, பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் நிதி அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
அதைனக் கட் ெய ப் வதற்கு நிதிெயா க்க ேவண் ெமன்  
ேகட்டைத நான் மீண் ம் இந்தச் சைபயிேல வ த்தி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 ඊට පථම නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[පූ.භා. 11.43] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය, පතිපත්ති 

සැලසුම්කරණය ආදී වැදගත් විෂයයන් කිහිපයක් පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පරිබාහිරව වුණත්, මා පළමුෙකොටම 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ලැහැස්තියි, ඊෙය් මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් වාහන 400ක් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ 
පකාශය පිළිබඳව. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ පකාශය 
මුළුමනින්ම වංචාවක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කරන ලද පකාශයක් 
ෙලස තමයි අපි දකින්ෙන්. ෙම් වාහන ගනු ෙදනුව ඇතුෙළේ සිදුවී 
තිෙබන වංචාවන් පිළිබඳව, පසු ගිය කාලය පුරාවට, අවස්ථා 
ගණනාවකදී විගණන වාර්තා තුළින් ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එක විගණන වාර්තාවක් මා 
සතුව තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව නම් කරලා තිෙබන්ෙන්ම "සහනදායි 
බලපත මත Toyota Land Cruiser, Prado TRJ 150 W මාදිලිෙය් 
වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී ඌන තක්ෙසේරු කිරීම් මඟින් රුපියල් 
මිලියන 2,000කට ආසන්න අතිවිශාල ෙර්ගු බදු අකමිකතාවක් සිදු 

කිරීම පිළිබඳව" කියලායි. කාලය මදි නිසා  මා ඒ විගණන වාර්තාව 
මුළුමනින්ම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. එහි ඉතා පැහැදිලිව, ෙම් 
වංචාව සිදුවන්ෙන් ෙමෙහමයි කියා සඳහන් ෙවනවා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන් සඳහා  ෙඩොලර් 35,000ක වටිනාකමින් යුතු වාහනයක් 
ෙග්න්න වාහන බලපතය ලබා ෙදනවා.  ෙඩොලර් 35,000 
ඉක්මවන්න බැහැ. නමුත් ඒ ෙඩොලර් 35,000 සීමාව දක්වා 
වාහනයක් ෙගන ඒෙම්දී සියයට 50ක බදු සහනයක් ලබා ෙදනවා. 
ෙම් වංචාව සිදුවූ විධිය තමයි, වාහන ගණනාවක් පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම ෙඩොලර් 35,000ට වඩා අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කරලා  ෙම් 
සහනය ලබා ගත්තා. ෙඩොලර් 35,000ට වඩා අඩුෙවන් තක්ෙසේරු 
කරනවා. අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කරලා රාජ්ය ෙසේවකයාට ලබා ෙදන 
ෙඩොලර් 35,000 සීමාවත් ආරක්ෂා කරනවා. බදු සහනයත් සියයට 
50ක් ලබා ගන්නවා. ෙම්ක තමයි කරපු ගනු ෙදනුව. හැබැයි, ෙම් 
පිළිබඳ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණයක් කළාට පසු ඉතා 
පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා ඒවා -[බාධා කිරීමක්] හරි. 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කියන්න.  

ෙම් වංචාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 
සිදු වී තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ විගණන විමසුම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විගණන විමසුම් සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. 
ඉන් අනතුරුව ෙම් විගණන විමසුම් ෙහේතුෙකොටෙගන, ෙම් වාහන 
නිදහස් කිරීම අත්හිටුවීමට ෙර්ගුව තීරණයක් ගත්තා. තමන්ෙග් 
නියමිත මිල ගණනට වඩා අඩුෙවන් වාහනයක් තක්ෙසේරු කෙළොත් 
ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 119වන වගන්තිය යටෙත් කළ යුතු වන්ෙන් 
තුන් ගුණයක දඩ මුදලක් ලබා දීම හා වාහනය රාජසන්තක 
කිරීමයි. ෙබොෙහෝ දුරට තුන් ගුණයක දඩ මුදල ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඔහුට ලබාදිය හැකි පමාණය පිළිබඳ තක්ෙසේරුවට ලක් 
කරනවා. ඒ අනුව තමයි ෙම් වාහන 400 නිදහස් ෙනොකර ෙර්ගුව 
බාරෙය් තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් හදිසිෙය් ෙම් වාහන 400 නිදහස් 
කරන්න අවසර ලබා දී තිෙබනවා.  

සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් නියම වටිනාකමට ෙගනාවා නම්, 
ෙම් වාහන සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 130ක් පමණ බද්ද ෙගවිය යුතුව 
තිබුණා. හැබැයි, වටිනාකම අඩු කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන ෙඩොලර් 
35,000ට වඩා අඩු කිරීමත්, බදු සහනය සියයට 50ක් ලබාදීමත් 
ෙහේතුෙකොටෙගන ෙම් වාහනයක් සඳහා බදු වශෙයන් ෙගවා 
තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 50කට ආසන්න පමාණයක්. ඒ නිසා ෙම් 
සෑම වාහනයකින්ම රජයට රුපියල් ලක්ෂ 80කට ආසන්න මුදල් 
පමාණයක් අහිමිෙවලා තිබුණා. ෙම් වාහන 400න්ම රුපියල් ලක්ෂ  
75, 80, 85 ආදී පමාණයන්ෙගන් ෙර්ගු බදු අහිමිවීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් වාහන 400 නිදහස් කිරීම නතර කර 
තිබුෙණ්. හැබැයි, හදිසිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් ලක්ෂ 16ක් 
ෙගවලා ඒවා ගන්න අයිතිය ලබා දුන්නා. ෙකොෙහොමද එෙහම 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා පසුව පැහැදිලි කරන්න. 
රුපියල් ලක්ෂ 16ක්. එක වාහනයකින් නියමිත බදු මුදල 
ෙගව්ෙවොත් හරි නම් ලක්ෂ 130යි. වංචාවට ෙවනම දඩ ගහන්න 
ඕනෑ. නියමිත බදු මුදල විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 130යි. රුපියල් 
ලක්ෂ 50යි ෙගවා තිබුෙණ්. තවත් රුපියල් ලක්ෂ 80ක් ෙගවිය 
යුතුව තිබුණා. ඔවුන් කරන ලද වංචාවට එෙරහිව ඒ වාෙග් තුන් 
ගුණයක දඩයක් ගහන්න තිබුණා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
සියල්ල අත්හැරලා එක වාහනයකට අතිෙර්ක ලක්ෂ 16ක බද්දක් 
ෙගවීම හරහා ඒ වාහන නිදහස් කරන්න ඉඩකඩ ලබා දුන්නා. 
එතෙකොට ලක්ෂ 130ක් බදු ෙගවිය යුතු වාහනයකට අවසානෙය්දී 
ෙගවන්ෙන් ලක්ෂ 66යි. ලක්ෂ 50ක් කලින් ෙගව්වා. දැන් ගන්න 
ලක්ෂ 16ත් එක්ක ලක්ෂ 66යි. ඒක වංචාවක් ෙනොෙවයිද?  

ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලිව මුදල් අමාත්යවරයා වග කියන්න ඕනෑ. 
ෙවන ෙවන වචන කියලා, ෙවන ෙවන කතන්දරවලින් මුදල් 
අමාත්යවරයාට බැහැ ෙම් කාරණය යට කරන්න. අධිභාර, නිදහස් 
කිරීම්, අලුත් බදුවලට ගැළපීම යනාදී කථා කියනවා. ඒවා ෙබොරු 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙන්. ෙම් කථා ෙබොරු. ''අධිභාරය වර්තමාන බදුවලට වඩා අධික  
වුණා, ඒ නිසා ඒක ගැළපුවා, ගැළපුවාම රුපියල් ලක්ෂ 16යි 
ආෙව්'' ඒ වාෙග් කථා කියනවා ෙම් ගැන. ෙම් කථා කියන්න 
ගිහිල්ලා ෙවන ෙකොෙහේ හරි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ඒ කථා 
කියන්න එපා කියන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙම් 
ආණ්ඩුව මෑත කාලෙය් දිගින් දිගටම ආරම්භ කරන ලද වංචා 
දූෂණවල පධානම ගනුෙදනුවක් තමයි ෙම් වාහන 400 නිදහස ්
කිරීම පිළිබඳ ගනුෙදනුව . ෙම් පිළිබඳව මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් 
ෙනොෙවයි, මම අගමැතිවරයාෙගන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද පුවත් පත් ගණනාවකම පධාන 
සිරස්තලය බවට ෙම් කාරණය පත් වී තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
විගණන විමසුම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
උපාය මාර්ග අපි කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න උපාය මාර්ග  ෙනොෙවයි. 
ඒක වැරදි උපාය මාර්ගයක්. විෙශේෂෙයන්ම 1978 හඳුන්වා ෙදන 
ලද ආර්ථික උපාය මාර්ග හරහා, සියල්ල වඩාත් ෙව්ගෙයන්,  
ෙපොඩි පට්ටම් කරමින් යන ගමනකට තමයි රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව  සූදානම් ෙවන්ෙන්. ෙමවැනි ආර්ථික 
උපාය මාර්ග අපි ඕනෑවටත් වඩා වැඩිෙයන් අත්හදා බලලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි ආර්ථික උපාය මාර්ග නිසා ඕනෑවටත් වඩා 
වැඩිෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව පීඩාවට, හිංසනයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය වැරදියි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ආර්ථික උපාය මාර්ගයත් එක්ක ගැට 
ගැහුණු ජාවාරම් පැහැදිලිව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ආර්ථික උපාය මාර්ගයත් එක්ක ගැට 
ගැහුණු ජනතාවෙග් සහන කප්පාදු කිරීම් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයත් 
එක්ක ගැට ගැහිලා තිෙබනවා. ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගයත් එක්ක 
ගැට ගැහුණු ජනතාවෙග් සහන කප්පාදුව එක්කම, ෙම් ආර්ථික 
උපාය මාර්ගය අනුව ජාවාරම්කාර පැළැන්තියක් ෙගොඩ නැඟීම 
වැළැක්විය ෙනොහැකියි. ඒ නිසා ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය ෙදවන 
වර කියැවීෙම්දී ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය වැරැදි බවත්, ෙමය 
කිසිෙසේත්ම අෙප් ර ෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට  ෙගන යෑමටත්, සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමටත්  පිටුවහල් ෙනොවන 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් බවත් අපි ෙපන්වා දුන්නා.   

මම තවදුරටත් ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය පිළිබඳව විවාදයකට 
යන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් තිෙබන වැරැද්ද,  ෙම් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය හරහා අෙප් රෙට් ආර්ථිකයත්, අෙප් ර ෙට් ජන ජීවිතයටත් 
අත්වන අනතුර පිළිබඳව ඕනෑවටත් වඩා අපි කරුණු ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගය 
ෙවනස් ෙනොකරන බවත් අපි දන්නවා. හැබැයි, ඒ ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය තුළ  අවම වශෙයන් ෙහෝ ජනතාවෙග් යම් ෙදයක් 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට මැදිහත් වීමක්, බලපෑමක් කිරීෙම්  
කාර්යභාරයක් අපට තිෙබනවාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
ආර්ථික උපාය මාර්ග තමුන්නාන්ෙසේලා මුළුමනින්ම ෙවනස් 
ෙනොකෙළොත්, ඒ උපාය මාර්ගය ඇතුෙළේ ෙහෝ ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම්, ජනතාව දිනා ගන්නා ලද ෙද්, ජනතාව අත්පත් කර 
ගන්නා ලද ජයගහණ ආපසු හකුළුවන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩකඩ ලබා 
ෙනොදිය යුතුයි. ඒ අනුව මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් එක් එක් 
පශ්නය ෙවන ෙවනම අහන්න කැමතියි. මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමාට ඉතින් 
ෙගොඩක් meetings  තිෙබනවා. එතුමාට හැම දාමත් meetings. 
එතුමාට වාහන undervalue කරන කණ්ඩායම්වල meetings  

තිෙබනවා; කරුංකා ෙගන්වන අයෙග් meetings  තිෙබනවා; 
leasing companiesවල meetings  තිෙබනවා. ෙම් විධියට එතුමාට 
ෙගොඩක් meetings තිෙබන බව අපි දන්නවා. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ආවා නම් තමයි වඩාත් ෙහොඳ. මම එතුමාෙගන් 
එකින් එක පශ්න අහන්නම්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 136 වැනි  
ෙකොටසින්  පැහැදිලි ෙලසම ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ෙමෙතක් 
ලබා ෙදන ලද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුව ට රුපියල් 25,000ක් 
ෙදන්න.  ෙම් රුපියල් 25,000 ෙදන්ෙන් අවුරුද්දකට  අක්කර 
ෙදකහමාරක් සඳහායි. මීට ෙපර ෙපොෙහොර සහනාධාරය තුළින් 
ෙගොවි ජනතාවට ලැබුණු සහනය ෙමයින් කප්පාදු කර තිෙබනවා. 
එය යළිත් ලබා ෙදන්න ලෑස්තිද කියලා අපි ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් අක්කරයක 
ෙපොෙහොර සඳහා - යූරියා ෙවනුෙවන්, TDM ෙවනුෙවන්, TSP 
ෙවනුෙවන් - රුපියල් 11,161ක් වැය ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙගොවි ජනතාවට ඒ ෙවනුෙවන් දරන්න සිදු වුෙණ් රුපියල් 
2,000යි. ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුව අක්කරයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
9,161ක  සහනාධාරයක් දැරුවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අක්කර 
ෙදකහමාරකට අවුරුද්දකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 25,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් කන්නයකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 12,500යි. ඒ අනුව 
අක්කරයකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 5,000යි. මීට ෙපර අක්කරයක් 
සඳහා කන්නයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 11,161ට තිබුණු 
සහනාධාරය, රුපියල් 5,000 දක්වා අඩු කරලා, රුපියල් 6,161 
දක්වා සියයට 61කින් ෙම් සහනාධාරය කප්පාදු කර තිෙබනවා. 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙහේතු ෙකොටෙගන අක්කර ෙදකහමාරක් 
තිෙබන ෙගොවිෙයකු ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අහිමි කිරීෙම් 
වටිනාකම රුපියල් 10,402ක් බව මම තමුන්නාන්ෙසේ ට කියන්න 
කැමතියි. ෙම් රුපියල් 10,402ක කප්පාදුව නතර කරනවාද නැද්ද 
කියලා මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

දැන් ඒ ගැන විවිධ ෙද්වල් කියනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
ෙම්වා කථා කළා කියනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කට්ටියත් 
එක්ක ෙම්වා කථා කළා කියනවා. ඒ කථා කරපු ඒවා වැඩක් 
නැහැ. අක්කර ෙදකහමාරක් තිෙබන ෙගොවිෙයකුට ෙම් මහ 
කන්නයට වඩා එළැෙඹන යල කන්නෙය්දී අතිෙර්ක වශෙයන් 
රුපියල් 10,402ක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සහනාධාර 
කප්පාදුවක් ෙනොෙවයිද? ඒ නිසා ෙම් කප්පාදුව නතර කරන්න 
කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාද වුණු ෙවලාෙව්දී ෙම් කාරණය 
අපි කිව්වා. නමුත් දැන් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීරණයක් ලැෙබනවා. දැන් අපි මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ඒ තීරණය 
දැනගන්න කැමැතියි.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දින සියය 
ආණ්ඩුෙව්දී කිව්වා, සම්බා වී කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 50ට රජය 
මිලදී ගන්නවා  කියලා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා සම්බා වී 
කිෙලෝගෑම් එකක් මිලදී ගන්ෙන් කීයටද? මිලදී ගන්ෙන් රුපියල් 
41ට. රුපියල් 50 සම්බා කිෙලෝගෑම් එක රුපියල් 41 දක්වා අඩු 
කෙළේ ඇයි කියන කාරණය දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න ඕනෑ. 
එෙහම කරන්න නම් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වුණාද, ෙගොවියාට 
ෙවන අතිෙර්ක ආදායම් මාර්ග ඇති වුණාද, ෙගොවියාෙග් ජීවන 
වියදම අඩු වුණාද, රෙට් උද්ධමනය පහළ බැස්සාද, එය සෘණ 
අගයකට ආවාද? ඒ, මුකුත් සිද්ධෙවලා නැහැෙන්. ෙගොවියාෙග් 
නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුෙවලාත් නැහැ; ජීවන වියදම අඩුෙවලාත් 
නැහැ; උද්ධමනය පහළ බැහැලාත් නැහැ. ෙම් සියල්ල තිබියදී  
මාර්තු මාසෙය් රුපියල් 50ට මිලදී ගන්න තීරණය කරපු වී 
කිෙලෝගෑම් එක රුපියල් 41 දක්වා  අඩු කෙළේ ඇයි කියලා ඔබතුමා 
කියන්න.  

3039 3040 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ආණ්ඩුව ෙගොවිෙයකුෙගන් වී කිෙලෝගෑම් 2,000ක් මිලදී 
ගත්තාය කියලා හිතමු. රුපියල් 9 ගණෙන් වී කිෙලෝගෑම් 2,000ක් 
ගත්ෙතොත්, රුපියල් 18,000ක්. එක් කන්නයකට තමුන්නාන්ෙසේලා   
වී මිලදී ගැනීෙමන් පමණක් ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 18,000ක 
හානියක් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් 
36,000ක්. ෙපොෙහොරවලින් රුපියල් කන්නයක පාඩුව10,000යි; 
කන්න ෙදකට 20,000යි. වීවලින් එක කන්නයකට 18,000යි; 
කන්න ෙදකට රුපියල් 36,000යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 56,000ක්.  
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය නිසා ෙගොවි 
ජනතාවට රුපියල් 56,000ක පාඩුවක් අතිෙර්කව දරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සාධාරණද?   ෙගොවිතැන තමන්ෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය බවට පත් කර ගත් ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
නිෙවස්වලට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  අඩුම පහසුකම් සහිත නිවසක් ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන්. දරිදතා ෙර්ඛාව බලන්න.  

දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළම ජීවත් වන්ෙන් ෙගොවි ජනතාවයි. 
පහසුකම් නැති පාසල් ටික බලන්න. ඒ පාසල් වැඩිපුරම 
තිෙබන්ෙන් ෙගොවි ජනපදවලයි. ෙදොස්තර මහත්වරුන් නැති 
ඉස්පිරිතාල ටික බලන්න. එවැනි ඉස්පිරිතාල වැඩිපුරම  
තිෙබන්ෙන් ගම්බදවයි. යන්න බැරි පාරවල් ටික බලන්න. ඒවා 
තිෙබන්ෙන් ෙගොවි ජනපදවලයි. ඒ නිසා අතිශය දුෂ්කරතාවට පත් 
වී සිටින ෙගොවි ජනතාවට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් අතිෙර්ක වශෙයන් රුපියල් 56,000ක බරක් දමා 
තිෙබනවා. සාධාරණද? ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, කරුණාකරලා ෙම්ක ඉවත් කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  වී මිලදී ගැනීම රුපියල් 50 සිට 
41 දක්වා අඩු  කරලා,  ඊට පස්ෙසේ කියනවා රුපියල් 50ට ගන්නවා 
ලු, කීරි සම්බා. මට ෙම් ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන්..!  කීරි සම්බා 
ගැන කියනවා නම්,  අෙප් රෙට් වී ෙගොවිතැනින් සියයට 3ක්වත් 
කීරි සම්බා වගා කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්නයි 
කියන්ෙන්, ෙම් මහත්තුරුන්ට. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් 
කරුණාකරලා ෙම් සහනය කප්පාදු කිරීම නතර කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.   

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනාවක් 
කරනවා, ලංකාවට ෙත් ආනයනය කිරීම පිළිබඳව. ඒක කරන්ෙන් 
නැහැයි කියලා ඊෙය් ඔබතුමා කිව්වාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
අපි ඒක නවත්වනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නවත්වනවා?  නවත්වනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමවැනි 

ෙයෝජනා එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි හිතා ගන්න ඕනෑ.   ඒ 
ඔළුෙගඩි අස්ෙසේ ෙමොන ෙමොළෙගඩියක් තිෙබනවාද කියලා 
කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙත් ෙවෙළඳෙපොෙළේ තිෙබන 
වටිනාකම තමයි “Ceylon Tea” කියන label  එක. ඒක තමයි 
අෙප් අයිතිය. ඒක තමයි වටිනාකම. ලංකාෙව් පධානම ෙත් 
සමාගම්කරුෙවක් ෙලෝකෙය් රටවල් 103කට අෙප් ෙත් අෙළවි 
කරනවා. ඔහුෙග් ෙවෙළඳ පචාරන ෙත්මාව බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්,  "මිල අධිකයි, රස අධිකයි. ලංකාෙව් ෙත්" කියන 
එකයි. ඒක තමයි එයාෙග් ෙත්මාව. " මිල අධිකයි, රස අධිකයි, 

Ceylon Tea.”  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් රටවල් 103ක;  
රටවල් ගණනාවකම වැඩිම ෙත් අෙළවිකරුවා බවට පත් වි 
තිෙබන්ෙන් එම සමාගමයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඩුබායිවල තමයි ඒ කලවම් කිරීම කරන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඩුබායිවල කලවම් කිරීම කරන්ෙන්, ඩුබායිවලට ඩුබායි 

අනන්යතාවෙයන් ෙත් නැති නිසායි. ඒක හරි. ඩුබායිවල ෙතල් 
කලවම් කරන්න පටන් ගත්ෙතොත් වැරදියි. ඩුබායිවල ෙතල් 
කලවම් කරන්න පටන් ෙගන නැහැ ෙන්. ඩුබායිවලට තමන්ටම 
ආෙව්නික වූ ෙතල් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙමෙහම ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් නීති හරි නම්; නිලධාරින් හරි නම්; ඇමතිවරයා 
හරි නම්; ෙම් ආයතන ඔක්ෙකොම හරියට කියාත්මක ෙවනවා නම් 
ඔය ෙද් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙකන්යාෙවන් ෙත් ෙගන්වලා ඒක 
ෙකන්යාෙව් ෙල්බලෙයන් යවනවා. දැනුත් ෙවන ෙද් ඔබතුමා 
දන්නවා ෙන්. නීති කඩා වැටුණු රටක; පාලන ආයතන කඩා 
වැටුණු රටක; කිසිදු පාලන අධිකාරියක් නැති රටක ෙමවැනි 
ෙද්වල් ෙවන ෙකොට අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් ෙත් "Ceylon Tea" label 
එක යටෙත් යන එක වළක්වන්න බැහැ. ඩුබායිවල ෙත් කලවම් 
කරනවා,  ඒක හරි. ඩුබායි ෙත් මධ්යස්ථානයක්  තමයි. හැබැයි, 
ඩුබායිවල ෙත් හදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒෙගොල්ෙලෝ එක එක 
රටවලින් ෙත් ෙගන්වලා, ෙත් මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා.  

අපට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපට අෙප්ම වූ ෙත් 
නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා. ඒක තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් බාල 
නිෂ්පාදනයක් හැටියට ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් වටිනාකමක් සහිත 
නිෂ්පාදනයක් හැටියටයි අපට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් ආර්ථික 
උපාය මාර්ගය ෙතෝරා ගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් වටිනාකම් 
සහිත අෙප් ෙත් නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිසයි. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන ෙද් තමයි ඒක දියකර හැරීම. ඒ 
නිසා වටිනාකම් එකතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත් bulk  පිටින් යවන එක නතර කරන්න. 
වටිනාකම් එකතු කිරීම සඳහා බලපෑම් කරන්න. ඒෙක් පශ්නයක් 
නැහැ. Bulk පිටින් ඩුබායිවලට යවනවා. තව තවත් රටවලට 
යවනවා. ඒක නතර කරන්න. ඒක අෙප් රටට අවාසියි. ඒ නිසා 
අෙප් රෙට් වටිනාකම් අගය එකතු කිරීම මත අවශ්ය වන 
කර්මාන්තවලට දිරි ෙදන්න. ෙලෝකෙය් පචාරනය සඳහා, 
ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳෙපොළ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා දිරි ෙදන්න. 
ඒක ෙවනම පශ්නයක්. හැබැයි, ෙම්ක අෙප් රෙට් මුළු ෙත් 
කර්මාන්තයම කඩා වැටීමට බලපානවා. අද මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරන්න ඕනෑ, ෙත් ආනයනය කිරීම 
සඳහා  ඉඩ පස්ථාව ලබා දීම වළක්වනවාය කියලා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඊළඟට තවත් කාරණයකට මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.   අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් 154වන ෙඡ්දය ගැන මම දැන ගන්න කැමැතියි. එහි 
154වැනි  ෙඡ්දෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ගැඹුරු මුහුෙද් 
මාළු ඇල්ලීම  සඳහා බලපත කමයක් ඇති කරනවා කියලා. ඇයි 
ඒ? මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න බලපතයක් ෙදන්ෙන් ඇයි කියලා 
පළමුෙකොටම දැන ගන්න ඕනෑ. මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න අපට 
තිෙබන බලපතය තමයි අපි ලංකාෙව් අය වීම. ඒ සඳහා අපට 
පුරවැසි හැඳුනුම්පත ඇති. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා වළක්වන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉන්දියානු ධීවරයින් දහස් 
ගණනක් ; ෙබෝට්ටු සිය ගණනක් අෙප් මුහු  දට ඇවිල්ලා,  අෙප් 
ධීවර සම්පතත්, ධීවර සම්පත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තිෙබන 

3041 3042 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙඩොලාන පද්ධතියත් මුළුමනින්ම විනාශ කර ෙගන යන ගමනයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා වළක්වන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඉන්දියානු 
ධීවරයන්ට උතුරු නැ ෙඟනහිර  ෙවරළ තීරෙය් ඕනෑ තරම් ෙසල්ලම් 
පාමින් අෙප් මාළු සම්පත රැෙගන යන්න ඉඩකඩ හදා දීලා 
තිෙබනවා.  

මා දැක්කා, වාර්තාවක සඳහන් ෙවලා තිබුණා,  ඒ එන ෙබෝ ට්ටු 
සංඛ්යාවට එෙරහිව නාවික හමුදාවට මුහුණ ෙදන්නවත් බැරි 
තරෙම් ෙබෝට්ටු සංඛ්යාවක් ආවා කියලා. අෙප් සම්පත එෙහට 
ගලාෙගන යන එක,  අෙප් සම්පත එෙහන් ඇවිල්ලා සූරාෙගන යන 
එක වැළැක්වීම තමයි ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය බවට පත් ෙවන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය එෙසේ ෙවනවා ෙවනුවට 
ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙප් ධීවරයන් ගැඹුරු මුහුෙද් මාළු 
අල්ලන්න යනවා නම් බලපතයක් ගන්න ඕනෑ. මා ළඟ  සිතියමක් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  එහි ෙපෙනන හැටියට 
නිකම් විසි දැලක් දැම්මා වාෙග් තමයි ෙම් ෙබෝට්ටු රැළ අෙප් උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ෙවරළ තීරය වට කරලා තිෙබන්ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලා එය ආරක්ෂා කරන්න පියවරක් ගන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ගැඹුරු මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න 
යන්න  බලපත ලබා ෙදනවා  කියලා.  "ධීවර අංශෙයන් 
ආර්ථිකයට ලැෙබන දායකත්වය ඉහළ නැංවීෙම් අරමුණින් ගැඹුරු 
මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීම සදහා බලපත ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් 
හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන අතර, ඒ යටෙත් එක් බලපතලාභියකු 
අවම වශෙයන් ධීවරයන් 100ෙදෙනකු එම කාර්යයන් සඳහා 
සහභාගි කරවා ගත යුතුෙව්." කියලායි ෙමවර අය වැෙය් සඳහන් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

එතෙකොට, ෙම් ධීවරයන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපි දන්නවා, 
ගෙම් ධීවරයා කුඩා ඔරුෙවන් උෙද් පාන්දර ගිහිල්ලා දවල් 
වන ෙකොට මාළු අල්ලාෙගන එනවා. ෙපොඩි ෙබෝට්ටුෙවන් පාන්දර 
3.00ට ගිහිල්ලා 8.00 වනෙකොට මාළු අල්ලාෙගන එන අය 
ඉන්නවා. බහු දින යාතාවලින් ගිහිල්ලා මාසයක්; එකහමාරක් 
ඉඳලා මාළු අල්ලාෙගන එන අය ඉන්නවා. හැබැයි,  බහු දින 
යාතාවක් ෙව්වා, කුඩා ඔරුවක් ෙව්වා, ෙමෝටර්  ෙබෝට්ටුවක් ෙව්වා 
ඒ අය සාමාන්ය සුළු ධීවර කර්මාන්ත හිමියන්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? මට ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් අරමුණ කියන්න. "මසුන් ඇල්ලීම සඳහා  බලපත 
ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන අතර, ඒ 
යටෙත් එක් බලපතලාභිෙයකු අවම වශෙයන් ධීවරයින් සිය 
ෙදෙනකුවත් එම කාර්යන් සඳහා සහභාගී කරවා ගත යුතුය." ෙම් 
ෙකොම්පැනිවලට ෙදන්න හදන්ෙන්. ධීවරයන් 100 ෙදෙනකු 
ෙයොදවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්  කාටද? තැන තැන ගිහිල්ලා මාළු 
අල්ලා ෙගන එන එක නතර කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයා ගත් 
මුදලාලිලා කිහිප ෙදෙනකුට ධීවරයන් 100ෙදනා ගණෙන් අරෙගන 
මාළු අල්ලන්න ෙදන්න හදනවා. සාධාරණද ෙම්ක?  

ඊට පස්ෙසේ එන්ෙන් ධීවරයින් ෙනොෙවයි, ධීවර  කම්කරුවා. 
විෙශේෂෙයන් ගත්ෙතොත්, ධීවර ෙකොම්පැනියක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොම්පැනියත් ධීවර licence  එක ගන්නවා, ධීවරයින්  සියයක් 
බඳවා ගන්නවා, ඒ අයට මාසික වැටුපක් ෙදනවා. ඒ කම්කරුවන් 
මිසක් ධීවරයන්  ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඇති කරන්න ෙහේතු වුණු සාධකත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් බලපතය ෙදන්ෙන් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තකරුවාටද, 
විෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තකරුවාටද කියන එක ෙමහි සඳහන් 
ෙවලා නැහැ.  ඒ නිසා එවැනි වගන්තියක් ඇතුළත් කෙළේ ඇයි, 
ඒෙකන් අෙප්ක්ෂා කරන අරමුණ ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 
නිකම් වගන්ති එන්න බැහැෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට. 

ඊළඟට, රන් කර්මාන්තකරුවන් සඳහා රතන් ආනයනය කිරීම 
සඳහා මින් පසුව බලපත ෙදනවා කියලා අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? "ගරු 
කථානායකතුමනි, රතන් මිල ඉතා අඩු වී ඇති තත්ත්වයක් තුළ 
රන් කර්මාන්තය ෙවත කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් පවතිනවා. එම නිසා රතන් මත බදු පැනවීම සුදුසු 
නැහැ. ඒ අනුව ආනයන බදු අය කිරීමකින් ෙතොරව රතන් 
ආනයනය සඳහා බලපත 50ක් නිකුත් කිරීෙම් කමයක් සකස් 
කිරීමට  ශී ලංකා මහ බැංකුවට ෙයෝජනා කරනවා" කියලා ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

බලපත 50ක් ෙදන්ෙන් ඇයි? අෙප් ෙම් රතන් කර්මාන්තයත් 
සාමාන්ය සුළු කර්මාන්තකරුවන් තමන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වාෙගන 
යන කර්මාන්තයක්. නිකවැරටිෙය් ෙව්වා, අනුරාධපුරෙය් ෙව්වා, 
ඩුබායිවලට ගිහිල්ලා, රතන් බිස්කට් ෙදක, තුනක් ෙගනැල්ලා ඒක 
ෙර්ගුවට ෙපන්වලා -සමහර අය ෙපන්වන්ෙන් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්- ඒක ෙගනැල්ලා නිකවැර ටිය රතන් බඩු කෙඩ් රතන් බඩු 
ටික හදනවා. හදලා ඒක විකුණනවා. ෙම්ක  ස්වයං කර්මාන්තයක්.    

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, මීට පස්ෙසේ හැම ෙකනාටම රතන් 
ෙගෙනන්න බැහැ කියලා. රතන් ෙගෙනන්න බලපත 50ක් ලබා 
ෙදනවා. ඒ බලපත 50ට විතරයි රතන් ෙගෙනන්න පුළුවන් 
කියලා. ඇයි එෙහම කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගන්නා 
ලද 50 ෙදෙනකුට විතරද ෙම් රතන් ෙවෙළඳෙපොළ තිෙබන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ, බලපත  50ක් ෙදන්ෙන් ඇයි කියලා.  හැම 
ෙකනාටම -  බද්දක් ගහන්න, ෙර්ගුව ශක්තිමත් කරන්න, 
ෙහොෙරන් ෙගන ඒම වැළැක්වීම සඳහා නීති සම්පාදනය කරන්න.  
ෙහොෙරන් ෙගනාෙවොත් දඬුවම් ලබා දීෙම් නීති ශක්තිමත් කරන්න. 
ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, සුළු කර්මාන්තකරුවන් නිදහෙසේ  
රතන් බඩු ෙගනැල්ලා කරන ෙමම ව්යාපාරයට තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලපත 50ක් පමණක්  ලබා ෙදන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඇයි 
කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා, "විෙද්ශිකයන්ට 
ඉඩම් බදු දීෙම්දී පනවා ඇති බදු ඉවත් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරන 
අතර, රට තුළට ආ ෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බාධාවක්ව 
පවතින ඉඩම් (බැහැර කිරීම හා සීමා කිරීම)  පනත යටෙත්, 
හඳුනාගත් ආෙයෝජනවල හිමිකාරිත්වය සම්බන්ධෙයන් පනවා 
ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීමට ද සලකා බලනු ලැෙබ්"  කියලා.  අය 
වැය ෙල්ඛනෙයහි සඳහන් ෙමම  ෙඡ්දය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අපි ඉල්ලනවා.   ඉඩම් 
බැහැර කිරීම සඳහා තිෙබන බාධාවන් ඉවත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉඩම් සීමා කිරීෙම් පනතක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. අක්කර 50කට 
වඩා තිෙබන්න බැහැ. ෙමම ෙයෝජනාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, බැහැර කිරීම සඳහා තිෙබන බාධාවනුත් අයින් 
කරනවා, සීමා කිරීමත් ඉවත්  කරනවා කියලා. ඇයි ඒ? ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. අක්කර 50කට වඩා වැඩි ඉඩමක් 
සින්නක්කරව තියා ගන්න බැහැ කියා සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ සීමා 
නිකම් පැන නැඟුණා ෙනොෙවයි. ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
අරගළ කළා.  

අතීතෙය් ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අෙත්, රදළ පන්තියක් අෙත් 
අෙප් රෙට් ඉඩම් සම්පත තිබුණා. ඒ ඉඩම ඇතුෙළේ හාමුලා හිටියා; 
වැඩ කරන සාමාන්ය මිනිස්සු හිටියා. ඒ මිනිසුන්ෙග් සංස්කෘතිය 
අහිමි කර තිබුණා. ඔවුන්ෙග් ජීවිතය අහිමි කර තිබුණා. ඔවුන් 
ඉතාම පහළ අඩිෙය් මිනිස්සු බවට පත් කර තිබුණා. ඒ නිසා තමයි, 
ඉඩම් සීමා කිරීෙම් නීතියක් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්; එවැනි 
නීතියක් සම්මත කෙළේ. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් ඉඩම් සීමා කිරීෙම් නීතිය අයින් කරන්න 
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හදනවා. ඇයි ඒ?  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉඩම් ෙදන්න හදන්ෙන් 
කාටද? අක්කර 50ට වඩා වැඩි ඉඩම් තියා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කාටද? ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවටද? රාජ්ය ෙසේවකයාටද? 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාටද? නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් 
නීතිය ලිහිල් කරලා ෙදන්ෙන් කාටද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙපළැන්තිෙය් කට්ටියකටයි. අෙප් රෙට් ඉඩම් සම්පත එක් රැස් කර 
ගැනීම සඳහා තමයි ෙම් නීති ලිහිල් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද එම ෙයෝජනාව  සංෙශෝධනය කරන්න 
කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තරම් 
විවිධ ජන ෙකොට්ඨාසයන්ෙග් විෙරෝධයට ලක් වුණු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් තවත් නැහැ. ගම් ගාෙන් ඇවිදිමින්, යකඩ කැබලි 
එකතු කරමින් ගිය ව්යාපාරයක් අෙප් රෙට් තිබුණා.   ගම් ඇතුළට 
ගිහිල්ලා, "පරණ යකඩ ගන්නවා" කියා උගුර ෙල් රහ වනතුරු කෑ 
ගහමින්, තමන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වාෙගන ගිය සාමාන්ය මිනිස්සු 
ෙකොට්ඨාසයක් හිටියා. ඒ මිනිසුන්ටත් පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න සිදු වුණා. අද ෙගොවි ජනතාවට, රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ට, ෛවද්යවරුන්ට, බැංකු ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට, 
ධීවරයින්ට -ෙම් හැම ෙදනාටම- උද්ෙඝෝෂණය  කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ජනතාව ෙවනුෙවන් හදපු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. ෙම්ක යකඩ බඩු එකතු 
කරන්නන් ෙවනුෙවන්, ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්, රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන්, බැංකු ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන්, ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් හදපු අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව ෙමයට එෙරහිව 
තමතමන්ෙග් ක්ෙෂේතෙය් විෙරෝධය පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ ෙකන් 
ඉතා ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ෙපොදු ජනතාව ඉවත් කරන ලද, ෙපොදු ජනතාවට බර පටවන ලද, 
ෙපොදු ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්නා ලද, ෙපොදු 
ජනතාවෙග් ජීවන වෘත්තිය අහිමි කරන ලද, එෙහත් කුඩා 
ෙපළැන්තියකට වඩාත් වරපසාද ලබා  ෙදන අය වැය ෙල්ඛනයක් 
බව. පාරට බැස්සාම එය ෙපෙනනවා. පාෙර් තිෙබන 
උද්ෙඝෝෂණවලින් එය ෙපෙනනවා. එය තහවුරු කර ගන්න ආපසු 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් වගන්ති අස්ෙසේ රිංගන්න ඕනෑ නැහැ.  

පාෙර් පැන නැඟිලා තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ, ජනතාවෙග් 
විෙරෝධතා -ෙම් ඔක්ෙකොම- තුළින් ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන් අන් 
කවරක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ජනතාව ෙවනුෙවන් 
හදපු එකක් ෙනොෙවයි, අතෙළොස්සක් වූ ෙපළැන්තියක් ෙවනුෙවන් 
සකස් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනයක් බවයි ඒවායින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසායි, ජනතාවෙග් විෙරෝධය එක් එක් ක්ෙෂේතවලින් 
ෙම්කට පැන නැඟිලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි මුණ ගැෙහන්න එන පිරිස් අපට කරන ෙයෝජනා, ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන අදහස් සියල්ල ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්, ෙම් රෙට් උරුමකරුවන්, ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
ජනතාව, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව ඉවත් කරන ලද අය වැය 
ෙල්ඛනයක් තමුන්නාන්ෙසේලා සකස් කර තිෙබන බව. ඒ අනුව 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් යකඩ ෙවෙළඳ ෙපොළත් අද නැති 
කරන තැනට ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්. ඒක කුඩා කර්මාන්තයක්. 
සාමාන්ය ෙකෙනකු යැපුණු එකක්. පරණ යකඩ ගන්න කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙගවල්වලටත් ඒ මිනිස්සු ඇවිත් ඇති. ඒ 
අයෙග් ජීවන වෘත්තිය පවා අහිමි කරන අය වැය ෙල්ඛනයක් අද 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. කවුරු ෙවනුෙවන්ද ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය තමුන්නාන්ෙසේලා සකස් කෙළේ? ඒ නිසා යකඩ කැබලි 

පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ෙයෝජනාව 
ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියා ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මම 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

ඊළඟට, පැය අෙට් වැඩ දිනය ගැනයි මා කියන්ෙන්. රවි 
කරුණානායක මහත්මයා ඉතා පැහැදිලිවම කිව්වා, වැඩ සතිය දින 
5කට සීමා කරනවා කියා. දින පහයි වැඩ සතිය. හැබැයි, වැඩ 
සතියකට පැය 45ක් අයිතියි. පැය 45ක් සතියකට දින පහකට 
ෙගනාෙවොත් දවසකට පැය 9ක් වැෙටනවා. ජාත්යන්තර මට්ටමින් 
ෙලෝකෙය් කම්කරුවන් අරගළ කරලා, උද්ෙඝෝෂණ කරලා, ජීවිත 
පරිත්යාග කරලා තමයි  ෙම් පැය අෙට් වැඩ මුරය දිනා ගත්ෙත්. 
ඒක නිකම් දිනාගත්ත ෙදයක් ෙනොෙවයි. එක කාලයක් පතල් 
කම්කරුවන්ට පැය 18, 20 වැඩ කරන්න තිබුණා. තමන්ෙග් මුළු 
ජීවිත කාලයම කර්මාන්තශාලා ඇතුෙළේ දිය කර හරින්න ඔවුන්ට 
සිදු වුණා. තමන්ට සාමාන්ය සමාජ ජීවිතයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
විෙනෝදයක් තිබුෙණ් නැහැ.  ෙම් වැඩ කරන පන්තිය 
කර්මාන්තශාලා ඇතුෙළේ -factoriesවල- තිෙබන machinesවල nut 
එකක්, මුරිච්චියක් බවට පත් කර තිබුණා. ෙම් පැය අෙට් වැඩ මුරය 
දිනා ගන්න ඔවුන් චිරාත් කාලයක් තිස්ෙසේ අරගළ කළා; ජීවිත 
පරිත්යාග කළා; සටන් කළා. එෙහම සටන් කළ අය එල්ලා 
මැරුවා; වැඩ ෙපොළවලින් එෙළව්වා. ඒ විධිෙය් විවිධ තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ දීලා වැඩ කරන පන්තිය දිනා ගත් ෙම් පැය අෙට් වැඩ මුරය 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙහෝසි කරන්න හදනවා. එෙහම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට කියන්න ඕනෑ. වැඩ සතිය දින පහයි නම් 
වැඩ කාලය පැය 40ක් ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ෙක්  
කියනවා, වැඩ සතිය දින පහයි කියලා. හැබැයි, වැඩ සතියට වැඩ 
කාලය ෙකොච්චරද කියා කියන්න ඕනෑ. ඒක 45මද? ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් එය සඟවන්න බැහැ.  

වැඩ සතිය දින 5යි නම්, වැඩ කාලය ෙකොච්චරද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. ෙම් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු සිය 
ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිෙය් කම්කරුවන් 
අරගළ කරලා, ජීවිත පරිත්යාග කරලා දිනා ගන්නා ලද 
අයිතිවාසිකම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ටයි ෙකෝට් දාෙගන ඇවිල්ලා ඒවා 
උදුරාගන්න තමයි ෙම් සූදානම් කරලා තිෙබන්ෙන්. සරමයි 
කමිසයයි ඇඳගත්තා කියලා ටයි ෙකෝට් එෙක් චින්තනය වහන්න 
බැහැ. සමහර අය හිතනවා, ''සූට්'' එක මාරු කළාම චින්තනය 
මාරු  ෙවනවා කියලා. හැබැයි, චින්තනය ෙම්ක අස්ෙසන් 
ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. ''සූට්'' එක මාරු ෙවලා තිෙබනවා, 
හැබැයි චින්තනය එකයි. සමහර අය හිතනවා ''සූට්'' එක මාරු 
කළාම චින්තනයත් මාරු ෙවලා ඇති කියලා. චින්තනෙයන් 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ''සූට්'' එෙක් තිෙබන චින්තනයම 
තමයි ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේට 
කියනවා, ෙම් පැය 8 වැඩ දිනය පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

ඊළඟට, අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් තව කාරණයක් අහනවා. 
දැන් බැංකුවක මුදල් තැන්පත් කරලා ලක්ෂ 10 සිට ලක්ෂ 20 
දක්වා ආපසු ගන්න ෙකොට සියයට 2ක බද්දක් අය කරනවා. ලක්ෂ 
10ක් ගන්නවා නම් රුපියල් 20,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 20ක් 
ගන්නවා නම් රුපියල් 40,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? ඒ 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සල්ලිද? බැංකු කමයට අපි යන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
අපි ඒක ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තවම කිව්ෙව් නැහැ. කියනවා නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමා 

කිව්වාට හරියන්ෙන් නැහැ. කියන්න ඕනෑ ෙකනා තවම ඇවිල්ලත් 
නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොළඹ නායකයා කියන්න ඕනෑ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොළඹ නායකයා කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් කියමින් ඉන්ෙන් 

ෙම් කාරණයයි. කල්පනා කරලා බලන්න, අපි ඕනෑම ෙකෙනක් 
ෙපොළඹවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් අෙත් මුදල් තබාගන්නවාට 
වඩා ගිණුම්කරණයකට යාම සඳහායි. ඒ කියන්ෙන් බැංකු 
පද්ධතියක් හරහා මූල්ය ගනුෙදනු සිදුවීම තමයි වඩාත් හිතකර. 
එතෙකොට තමයි වංචා, දූෂණ සැලකිය යුතු පමාණයකින් අවම 
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අෙප් මුදල් සංසරණය බැංකුවක් හරහා 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි. එතෙකොට හැම මුදලක්ම 
ගිණුමකට එනවා, නිදහස් කරන මුදලක් ගිණුම්ගත ෙවනවා. ඒක 
ඉතා වැදගත්. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්වල තව දුරටත් අෙත් 
මුදල් ගැවෙසන එක සීමා ෙවමින් තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. 
ෙලෝකය ඉස්සරහට යන ෙකොට දහෙසේ ෙකොළවලින්, පන්සියෙය් 
ෙකොළවලින් සාක්කු පුරවාෙගන යනවා ෙවනුවට බැංකු පද්ධතියක් 
හරහා ඒ ගනුෙදනු කියාත්මක වන එෙක් වැදගත්කමක් තිෙබනවා. 
අපි දිරිගන්වන්න ඕනෑ ඒ සඳහායි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා දිරි 
ගන්වන්ෙන් ෙමොකටද? බැංකුෙව් සල්ලි දාලා ලක්ෂ 10ක් 
ගත්ෙතොත් සියයට 2ක බද්දක් ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
20,000ක් ෙදන්න ඕනෑ.  

සාමාන්යෙයන් ෙකොන්තාත්කරුෙවක් පාරක ෙකොන්තාත් 
වැඩක් කළාම ඔහුට ආණ්ඩුෙවන් වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙචක්පතකින්. 
ඔහු ෙචක් එක ගිහිල්ලා බැංකුෙව් දාලා ලක්ෂ 10ක් ගන්න ෙකොට 
ෙසේවකයින්ට පඩි ෙදන්නත් ඕනෑ, බැංකුවට පඩියක් ෙදන්නත් 
ඕනෑ. දැන් ගිණුම් හිමියන්ෙගන්ද බැංකුව පඩියක් ගන්න 
හදන්ෙන්? ඒ නිසා සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා 
වෙග් කරුණාකරලා ඒක ඉවත් කරන්න. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ඒක ඉවත් කිරීම පිළිබඳව මුදල් අමාත්යවරයා කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී පකාශයක් කරන්න ඕනෑ කියලා මම කියනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම වාහන මිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ පශ්නය 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. මා දැක්කා ඊෙය් පිළිතුරක් දීලා රවි 
කරුණානායක මහත්මයා කියනවා, සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
01වැනිදා එතුමා කිව්වාලු එන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වාහන 
බදුවල එක එක ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ නිසා වාහන ෙග්නවා 
නම් අපට ඒවාට වග කියන්න බැහැ කියලා. එෙහම කිව්වාෙන්. 
ෙම්, ඇමතිවරෙයක් කරන පකාශයක්ද? එතුමා කියනවා, 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 01වැනිදා අපි කිව්වා, වාහන ආනයනය 
කරන්නන්ට වාහන ආනයනය කිරීම ගැන ටික කාලයකට 
ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න, පරිස්සම් ෙවන්න, බදු සම්බන්ධව අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙමොකක් හරි ෙවන්න පුළුවන් කියලා. එතෙකොට 
තමයි වැඩිෙයන් ෙග්න්න හදන්ෙන්.  

අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වාහන බදුවලට ෙමොනවා හරි ෙවයි 
කියලා පූර්ව අදහසක් ෙදන ෙකොට ඒ අය වඩාත් වැඩිෙයන් වාහන 
ෙග්න්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ෙම් වාහන ෙගන්වීම වැළැක්වීම 
සඳහා බලපාන කථාවක් ෙනොෙවයි. ඒක අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරන්න කලින් වාහන වැඩිපුර ආනයනය කිරීම සඳහා 

කළ ෙපළඹවීමක්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් එතුමාෙග් කථාව අපි 
ඇහුෙවත් නැහැ, වාහනයක් ෙගන්වන ගෙම් සාමාන්ය ෙකනා 
දන්ෙනත් නැහැ.  

රවි කරුණානායක මහත්මයා හිතනවා, එතුමා සැප්තැම්බර් 
01වැනිදා පකාශයක් කළාම එතුමා එෙහම කියලා තිෙබනවා 
කියලා ෙද්ව වාක්ය වෙග් හැම පන්සලකම, හැම ෙකෝවිලකම, 
හැම ෙද්වස්ථානයකම කියැෙවනවා කියලා. ෙමොනවාද ෙම් කථා? 
කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙනත් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් එතුමා 
එෙහම කිව්වත් ඒවා ෙද්ව වාක්ය ෙනොෙවයි. එතුමා කියනවා නම් 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 01වැනිදායින් පසුව වාහන ෙගෙනන එක 
සම්බන්ධව අනතුරක් තිෙබනවා කියලා, ඒක ෙද්ව වාක්යයක් 
වෙග් ෙම් රෙට් කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. කල්පනා කරලා බලන්න. 
ඒ නිසා දැන් ඇති වී තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද?  

සාමාන්ය වාහනයක් ෙගන ඒම සඳහා මුදලක් එක් රැස් කළාට 
පස්ෙසේ ඒ හැම ෙදනාම උත්සාහ කරන්ෙන් ඉක්මනින්ම වාහනය 
ගන්නයි. එෙහම නැත්නම් ෙවන කරදරයක් එන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් ඒ මුදල් ටික ෙවන ෙද්කට වියදම් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙගයක් හදාෙගන, ළමයින්ටත් උගන්වාෙගන, 
මඟුල් ෙගදරටත් සල්ලි දීලා, මළ ෙගදරකුත් කරලා වාහනයකුත් 
ගන්න ෙවනම සල්ලා තියාගන්ෙන් නැහැ. එෙහම සල්ලි 
තිෙයන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ. හැබැයි, සාමාන්ය අය ළඟ 
තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 8ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාමාන්ය ජනතාව ළඟ තිෙබන්ෙන්, ඒ සල්ලි ටික ඔක්ෙකෝම 

එකට. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉස්ෙසල්ලාම ගන්න හිෙතන ෙද් 
ඉක්මනින් ගන්නවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ඒ මුදල් අනිත් 
ෙද්වල්වලට වියදම් ෙවනවා. සැප්තැම්බර් මාසෙය් 01වැනි දා 
වාහනයක් ගන්න හිතලා, රවි කරුණානායක මහත්මයා ෙමෙහම 
කිව්ව නිසා ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා වාහනය ගනිමු කියලා 
හිතා ෙගන ඉන්නවාද? එෙහම හිතාෙගන ඉන්න ඒ ෙගොල්ලන් ළඟ 
සල්ලි නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ළඟ රුපියල් ලක්ෂ 08ක් ෙහෝ 10ක් 
තිබුණා නම් ඒ ෙවනෙකොට ඒක මුළුමනින්ම  දිය ෙවලා ගිහින්. ඒ 
නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අෙත් මුදල් තිෙබන ෙවලාවක, වාහනයක් 
ගැනීම පිළිබඳ කල්පනා කළා නම් ඒ ෙගොල්ලන් වාහනයක් 
ගන්නවා. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතියක්.  හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්  
වාහනය ආනයනය   කරන්ෙන් ෙමොකක් මත ද? ඒ තිබුණු බදු, ඒ 
තිබුණු ෙරගුලාසි මත තමයි ඒ ෙගොල්ලන් වාහනය ආනයනය 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනි දාට කලින්-

[බාධා කිරීමක්]ඔබතුමාට මා කියන ෙද් ඇෙහනවා ෙන්? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට විතරක් ඇහිලා මදි. ෙම් පශ්නය තිෙබන අයටත් 

ඇෙහන්න ඕනෑ.  එෙහම නම්  ඔබතුමා කළ පකාශය මා ඔබතුමා 
ෙවනුෙවන්, අෙනක් අයට ඇෙහන්න කියන්නම්. 

3047 3048 



2015 ෙදසැම්බර් 19 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් රාජ්ය  අමාත්ය ගරු 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා විසින්  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පකාශ කරනවා, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනි දාට ෙපර -ඒ 
කියන්ෙන්, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර - LC එකක් 
open කර තිෙබනවා නම් ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් අතිෙර්ක බදු 
පැනවීම ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්] හරි, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කවුද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මම බියගම 

පැත්ෙත් ෙමොනවත් ඇහුෙව් නැහැ.  ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න.  
[බාධා කිරීමක්]   ෙහොඳයි, එෙහම අහන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි,  එතුමාත් අහන සාධාරණ පශ්නයක් තිෙබනවා.  මා 
හිතුෙව් එතුමා උත්තරයක් ෙදන්න එනවා කියලායි.  

එතුමා අහන පශ්නයත් සාධාරණයි. ෙම්ක පිළිබඳ 
අවිනිශ්චිතතාවක් තිබුණා. සමහර අයට ෙම්වා වරාෙය් තියාෙගන 
ඉන්න බැහැ. වරාෙය් තියාෙගන ඉන්න ගියාට පස්ෙසේ අතිෙර්ක 
demurrage එකක් ෙගවන්න ෙවනවා. අතිෙර්ක demurrage එකක් 
ෙගවන්නත් ඕනෑ, බද්ද ෙගවන්නත් ඕනෑ. ඒ නිසා බද්ද ෙගවලා 
ඒක ෙගන්වා ෙගන තිෙබනවා.  එවැනි පිරිස්වලට ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ ෙගොල්ලන්ට  appeal එකකින් ඒ අයිතිය ලබා ගන්න 

පුළුවන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්,  appeal එකකින් ඒ අයිතිය ලබා ෙදනවා ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙදන්න එපා යැ? නැත්නම්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි. "එපා යැ" කියන්න එපා. මම ෙනොෙවයි ෙදන්ෙන්, 

ඔබතුමන්ලායි. හරියට මම ෙදනවා වාෙගයි කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙනොවැම්බර් 20වැනි දාට ෙපර 
LC open කරලා, දැන් වාහන නිදහස් කර තිෙබනවා නම්, 
අතිෙර්ක බද්දක් ෙගවා තිෙබනවා නම්, ඒ බද්ද නැවත ඒ වාහන 
ලබා ගන්නා අයට ලබා ෙදනවායි කියලා මුදල් රාජ්ය අමාත්ය ගරු 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පකාශ කරනවා.  

ඒ අය විසින් - විෙශේෂෙයන්ම electric carsවල මිල වැඩි කිරීම 
පිළිබඳව- ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක් මා ගාව තිෙබනවා ගරු 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  ඒ නිසා ඒ බද්ද වැඩි වීෙම්දි විශාල 
වශෙයන් අපහසුතාවට ලක් වුණු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ඒ ෙපත්සම සභාගත* කරනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා. ෙම් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොදු බදු පතිපත්ති ෙන්.   

ඊළඟට මා  දැන ගන්න කැමැතියි,  electric cars සඳහා පනවා 
තිෙබන ෙම් අසීමිත බද්ද ඉවත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් 
ද කියන එක. ෙමොකද, ෙලෝකය පුරා  ෙම් electric  වාහන  පචලිත 
කිරීෙම් පවණතාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි කවුරුත් වැඩි 
උනන්දුවක් දක්වන්ෙන්. මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. එන්ජින් ධාරිතාව 
වැඩි electric වාහන එනවා නම්, ඒවාට වාහනෙය් පරිමාව අනුව 
තමුනාන්ෙසේලා අතිෙර්ක බද්දක් පනවන්න. හැබැයි, ඒක electric  
කියලා අමතර බද්දක් පැනෙවන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා ඒකට 
තිබුණු විෙශේෂ බදු සහනය ලබා ෙදන්න.   

එංගලන්තෙය් එවැනි වාහනයක් මිලදි ගන්නවා නම් අතිෙර්ක 
මුදලක් ලබා ෙදනවා. යුෙරෝපය ෙම් ළඟදි තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, තිෙබන වාහනයක් electric  වාහනයක් බවට 
පරිවර්තනය කරනවා නම් යුෙරෝ 11,000ක් ෙදනවා කියලා. ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි පකාශ කළා, 
ෙනෝර්ෙව් වැනි රටකදි electric cars ආණ්ඩුව විසින් charge 
කරලා ෙදනවා කියලා. ඒ රෙට් එෙහම කරන ෙකොට අපි ඒ 
වාහනෙය් මිල ෙමන් ෙදගුණයක් වාෙග් බද්දක් ගහනවා. ඇයි ඒ?  
අපි දන්නවා, ෙම් ගරු ඇමතිවරු කවුරුත් ෙම්ක පිළිගන්න එකක් 
ෙනොෙවයි කියලා.  හැබැයි,  රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා 
විතරක් ෙම්ක පිළිගන්නවා. අෙනක් ඇමතිවරු ඔක්ෙකෝටම 
හිෙතන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙදනාටම හිෙතන තර්කය 
ෙනොෙවයි, එතුමාට හිෙතන තර්කය. ඒ නිසා  අද අය වැය සම්මත 
කර ගැනීෙම්දි කරුණාකර ඒ බද්ද ඉවත් කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි,  ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ  ඇමතිතුමාෙග් විෂය පථයට අදාළ වන විෙශේෂෙයන් 
'සිපා' ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නයට. ෙමොකද, භාණ්ඩ ෙවෙළඳාම 
පිළිබඳව අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබුණා. 
ඇත්තටම අපි  භාණ්ඩ ෙවෙළඳාම පිළිබඳව අත්සන් කරන ලද ඒ 
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අමිහිරි අත් දැකීම්. 
ආණ්ඩුවක් ආණ්ඩුවක් අතර ගිවිසුම අත්සන් කළාට ඇත්තටම 
අපට ඒ ගිවිසුෙමන් අදාළ අවස්ථා ලැබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමහර අවස්ථාවල මධ්යම 
ආණ්ඩුව ගිවිසුම් අත්සන් කළාට පළාත්වලට යන ෙකොට, 
පාන්තවලට යන ෙකොට ඒ පාන්තවලින් කියනවා, "අපට මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් නීතිය අදාළ නැහැ. අපි ෙවනම බද්දක් පනවනවා"යි 
කියලා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා ඇති. ඒ 
වාෙග්ම සමහර භාණ්ඩ පිළිබඳව කිව්ෙව්, ආසන්නවම පිහිටි 
වරායට භාණ්ඩ බානවා ෙවනුවට ඒ ෙගොල්ලන් නම් කරන 
වරායවලට විතරයි ඒ භාණ්ඩ ෙගන යන්න පුළුවන් කියලායි.  

ඉන්දියාව වැනි ෙලොකු මුහුදු සීමාවක් තිෙබන රටකට භාණ්ඩ 
ෙගන යාෙම්දී ආසන්නම වරාෙයන් ඒ භාණ්ඩ ටික ෙගන ගිෙයොත් 
තමයි අපට ඒ වාසිය ලැෙබන්ෙන්. දුර වරායක් තිෙබනවා. මා 
දන්නවා, වනස්පති ෙතල්වලට සිද්ධ වුෙණ් ඒකයි කියලා. 
ආසන්න වරායට ෙගන යනවා ෙවනුවට දුර වරායක් නම් කරලා, 
ඒකට ෙගන යන්න කිව්වා. අපි භාණ්ඩ පිළිබඳව අත්සන් කළ 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගිවිසුෙම්දීත් ඉන්දියාව - විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියානු නිලධාරි 
කණ්ඩායම සහ ඒ පාන්ත රජයන්- අපට ඒ ගිවිසුෙමන් ලැෙබන්න 
තිෙබන වාසිය ලබා ගන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. විවිධ අවස්ථාවල 
ඒකට බාධාවන් ඇති කළා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරමින් 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් භාණ්ඩ ෙවෙළඳ  ෙපොළත්, ඊළඟ ෙසේවා සැපයීෙම් 
ක්ෙෂේතයත් ෙසේවා දිශාවට විවෘත කරන්න හදන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ, 
අෙප් ෛවද්යවරයකුෙග් මට්ටමයි, ඉන්දියානු ෛවද්යවරයකුෙග් 
මට්ටමයි. අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලයක අවුරුදු හතරක 
පාඨමාලාවකින් පසුව, -අවුරුදු  තුනක theory  දැනුමකින්  සහ 
අවුරුද්දක  practical  පුහුණුවකින් පසුව- ඉතාමත් දක්ෂ 
ඉංජිෙන්රුවන් එළියට එනවා. අදත්  ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉතාමත් 
වැදගත්ම QS පාඨමාලාව -පමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාව- 
තිෙබන්ෙන් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය්. ලංකාෙව් QS කණ්ඩායම 
තමයි අදත් ඩුබායිවල, කටාර්වල පධානම කණ්ඩායම බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පාඨමාලාවට ඉතා වටිනා අගයක් 
තිෙබනවා. අද ඩුබායිවල ඉන්න අෙප් QS නිලධාරින්ෙග් පධාන 
ෙචෝදනාව තමයි, ඉන්දියාව වැනි රටවලින් එන අයෙග් 
සුදුසුකම්වල පමිතිය පහත් තත්ත්වයට පත් වීම නිසා තමන්ෙග් 
රැකියාවට ලැබුණු වටිනාකම අඩු ෙවමින් තිෙබනවාය කියන එක. 
ෙමෙහේ ෙනොෙවයි, ඒ පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

ඩුබායිවල, කටාර්වල අද ඒ පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ඉන්දියාෙවන් අඩු සුදුසුකම් සහතික සහිත, අඩු අත් දැකීම් 
සහිත, අඩු දැනුමක් සහිත කට්ටිය ෙතොග පිටින් එළියට දමනවා. 
දැන් ඩුබායිවල, කටාර්වල ඉන්න අෙප් QS සුදුසුකම සහිත ඒ 
නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් ඇහුෙවොත් ඒ අය කියන්ෙන්, ඉන්දියාව 
වැනි රටවලින් අඩු සුදුසුකම් සහිත කණ්ඩායම් අඩු වැටුපට ගලා 
ෙගන ඒම නිසා අද ඒ අයෙග් වෘත්තිෙය් පැවැත්ම අනතුරට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. ලංකාෙවන් ගිය අයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අද ඉන්දියාෙවන් එන අඩු සුදුසුකම්, අඩු අත් දැකීම්, අඩු වැටුපක් 
සහිත අයෙග් ෙසේවාවන් නිසා අද ඩුබායිවල ඉන්න ලංකාෙව් QS  
නිලධාරින්ෙග්ත් රැකියා අහිමි වන තත්ත්වයකට, එෙහම නැත්නම් 
රැකියාව බාල වන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අධ්යාපනය පිළිබඳ විෙව්චන අපට තිෙබනවා. අපි අධ්යාපන 
පතිසංස්කරණ පිළිබඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. අධ්යාපනය 
පුළුල් වීම ගැන අපි ෙයෝජනා කරනවා. නමුත් අපට තිෙබන 
අධ්යාපන මට්ටම බැලුෙවොත්, මෑත කාලෙය් දකුණු ආසියාෙව් 
රාජ්යයන් අතර ඉතාමත් උසස් අධ්යාපන මට්ටමක් අපට 
තිෙබනවා. අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ අධ්යාපනෙයන් පුහුණු කරන 
ලද ෙදොස්තරවරයා, ඒ අධ්යාපනෙයන් පුහුණු කරන ලද 
ඉංජිෙන්රුවරයා, ඒ අධ්යාපනෙයන් පුහුණු කරන ලද කාර්මික 
ශිල්පියා අපි ඉන්දියානු ෙවෙළඳ ෙපොළට විවෘත කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන් ෙසේවා ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
එකද?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
වෘත්තීමය ෙසේවා ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ. අපි දැනට 

කල්පනා කරලා තිෙබනවා, - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් වෘත්තීමය ෙසේවා ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ? 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ. දැනට ෙසේවාවන් ෙදකක් ගැන තමයි කල්පනා කර 

තිෙබන්ෙන්. තවම ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලාත් නැහැ. 
Shipbuilding and IT Enabled Services කියන ෙසේවාවන් ෙදක 
විතරයි විවෘත කරන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙවනත් ක්ෙෂේත විවෘත කරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 

පකාශයක් කළා, සිපා ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
ඒ නිසා ඒ ගැන තවත් කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය ෙම්කයි. අගමැතිතුමා කියලා තිෙබන ෙද්වල් ගත්තාම, 

හැමදාම කියනවා, ආෙයත් ෙහට කියනවා, ආෙයත් තවත් එකක් 
කියනවා, - 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒක ෙවනත් කථාවක් ෙන්. ගරු අගමැතිතුමා ඔබතුමා ඉන්න 

ෙවලාෙව්ම-  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මීට කලින් නම් මා දැකලා තිෙබන්ෙන්, අය වැය ෙල්ඛනයක් 

පිළිබඳව ජනතාවෙග් අදහස්, ෙයෝජනා ලැබුණාට පස්ෙසේ, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා ඒ සියල්ල සටහන් කර ෙගන ඇවිත් එක 
දවසක කියවන එකයි. අපි එෙහම ෙන්, දැකලා තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා අදත් එකක් කියනවා, ෙහටත් එකක් කියනවා, ඊට පස්ෙසේ 
GMOA එකටත් ගහනවා. GMOA එක ගැහුවාට පසේසේ ආෙයත් 
ඇවිල්ලා GMOA එකට ගහනවා. හරිද? එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. 
මා ඒවාට පැටෙලන්ෙන් නැහැ. අගමැතිතුමා එෙහම කියලා 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, මා එක ෙදයක් අහනවා. ඒ 
agreement එක අත්සන් කිරීමට ෙපර කරුණාකරලා ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අපි අත්සන් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ගරු මන්තීතුමන්ලාත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාකච්ඡා කරන එක ෙනොෙවයි. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරන්න.  

3051 3052 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අත්සන් කිරීමට ෙපර 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට ඒ අදාළ වෘත්තීමය 
සංවිධානත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කිව්ව පරිදි තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කටයුත්තක් කරාවිය කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම අහන්ෙන්, ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට දිවි නැගුම අරමුදල ඒකාබද්ධ කරන්ෙන් 
ඇයි කියලා. ඒ ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. ඒෙක් රුපියල් බිලියන 
59ක් -  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒක ඉවත් කරනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකත් ඉවත් කරනවාද?  [බාධා කිරීම්] ඒක ඉවත් කරනවා 

ෙන්ද?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඉවත් කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක දැන් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. [බාධා 

කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අඩු කරපු 
ඒවා ගැනයි, ඉවත් කරපු ඒවා ගැනයි අපි සතුටු වනවා. ඒ පිළිබඳව 
සෑහීමට පත් වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා ඒ නිලධාරින් 
එක්ක එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරපු ඡායාරූප පත්තර වාර්තාවල 
මම දැක්කා. එතැනදී කථා කෙළේ ෙමොනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ මම දැක්කා, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත්, මලික් සමරවිකම 
අමාත්යවරයාත්, රවි කරුණානායක අමාත්යවරයාත්, තවත් 
නිලධාරි කණ්ඩායමකුත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ෙපරළා ෙගන, 
ෙවෙහසකර මුහුණු සහිතව, දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරමින් සිටින 
තවත් ඡායා රූපයක්. මා දන්නා විධියට ඒ පිළිබඳව කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් සාකච්ඡා කළා. ෙමවර  අය වැය ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව මුදල් අමාත්යාංශෙය්දී සාකච්ඡා කරලා, ජනාධිපතිවරයා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියට ලක් 
කරලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි ආණ්ඩුව මූලික ෙලස පිළිගත් පතිපත්තිය වන්ෙන්. ඒ 
පතිපත්තියට එෙරහිව ජනතාවෙග් අදහස් එන විට ඒ පිළිබඳව 
සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරලා, ඒක ෙවනස් කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු 
වනවා. හැබැයි, ඒක ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ දැන් නම් හිෙතන්ෙන් 
අලුත් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම වඩා ෙලෙහසියි 

කියලායි. ෙවනස් කරන එකද ෙලෙහසි, අලුෙතන් එකක් print 
කරලා ඉදිරිපත් කරන එකද ෙලෙහසි? ඒ වාෙග්ම විසඳුෙව් නැති,  
ඒ වාෙග්ම තවත් - [බාධා කිරීම්] -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා. ඒ 

වාෙග්ම ෙපන්වා දීපු තවත් කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව, ඉඩම් පිළිබඳව,  pension එක 
පිළිබඳව, ෙපොල් ආනයනය පිළිබඳව, බැංකු එකතු කිරීම පිළිබඳව 
ෙපන්වා දීපු තවත් කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. ඉතින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවාත් සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ ටික සංෙශෝධනය කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද සවස විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පස්ෙසේ, සංෙශෝධන සිදු කරන්න තවත් 
අවස්ථාවක් නැහැ. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන කරුණු 
“Aye” කියලා සම්මත කර ෙගන තමයි ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්ෙන්. ඒක ෙන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එදා ගත කරපු කාලයම ගත 
කරලා හරි කමක් නැහැ, වගන්තිෙයන් වගන්තිය නැවත 
සංෙශෝධනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරන්න 
කියලා මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Niroshan 

Perera.  You have 12 minutes.   

 
[අ.භා. 12.26] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් කිහිපයක් පකාශ 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සත්ුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු අගාමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට හා 
සමාජ සංවර්ධනයට ඉතාම වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. නිදහෙසන් 
පසුව රටක් හැටියට ආර්ථික වශෙයන් සහ සමාජයීය වශෙයන් 
ඉදිරියට යාමට අෙප් නායකෙයෝ විවිධ රජයන් යටෙත් විවිධ 
පතිපත්ති තුළින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිබුණු ෙහොඳ 
පතිපත්ති හා අඩු පාඩු අනුව අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් රටක් හැටියට 
අභිෙයෝග ගණනාවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා කියන එක තමයි 
මෙග් අදහස වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් හිටපු නායකෙයෝ, 
රජයන් මැතිවරණ සිතියම් අනුව පතිපත්ති සකස් කිරීමට යාෙම්දී 
සිදු වුණු විනාශ පිළිබඳව මම ආෙයමත් ෙම් සභාවට මතක් කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග්ම රට තුළ සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒවාෙයන් ලැෙබන පතිලාභ පිළිබඳව නිසි 

3053 3054 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇගයීමක් සිදු කරන්ෙන් නැතුව කටයුතු කරන්න යාෙමන් අෙප් 
රටට විශාල පාඩු, ජන ජීවිතයට හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලාත් අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම රටක් ආර්ථික 
වශෙයන් ඉදිරියට යාමට ඉතාම අත්යවශ්ය කාරණයක් වන වංචාව 
හා දූෂණය නැති කිරීෙම් වග කීම පැහැර හැරලා පංගුවක් රජයන් 
කටයුතු කිරීෙමන් අෙප් රෙට් පරිපාලන පද්ධතියට හා ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතයට විශාල හානියක් සිදු ෙවලා, ෙම් රටට සුදුසු නැති 
ෙද්ශපාලනඥයන්, නිලධාරින් බිහි වුණා කියලා මම හිතනවා.  

පැවති කමය ෙවනස් කරන්න පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා අෙප් 
රෙට් ජනතාව පැහැදිලි තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඒ යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන අපි රටක් හැටියට ඉදිරියට  
යන්න තමයි ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක වන එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු අෙනකුත් පක්ෂත් අපි 
සියලු ෙදනාම ජාතික පතිපත්තියක් තුළින් කටයුතු කරන්න එකතු 
වුෙණ්. ඒ සඳහා රෙට් අනාගතය ඉස්සරහට ෙගනියන්න අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු ෙවලා දැන් ෙවන 
ෙකොට එතුමන්ලා ජාතික පතිපත්තියක් ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක පදනම් කරෙගන තමයි අපි ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් වුණු 
වැරදි ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන, ඉදිරි අනාගතෙය්දී රට හමුෙව් 
තිෙබන අභිෙයෝග බාර ගන්න පුළුවන් තරුණ පරපුරක් ඒ සඳහා 
සූදානම් කරන්න ඕනෑ කියන අදහස අපට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තරුණ ජවය තමයි අෙප් රෙට් 
අනාගතය වන්ෙන්. ඒ තරුණ ජවය අපි හරි හැටි හසුරුවනවා නම්, 
එයින් පෙයෝජනයක් ගන්නවා නම්, අෙප් රටට ආර්ථික 
වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම සමාජයීය වශෙයනුත් විශාල පිම්මක් 
පනින්නට හැකි ෙවනවා. අපි තරුණ ජවය හරි හැටි 
කළමනාකරණය ෙනොකරපු නිසා, අපිට රටක් වශෙයන් විශාල 
තරුණ අසහන  පමාණයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. තරුණ 
අසහන නිසා මිනිස් ජීවිත පමණක් ෙනොව ආර්ථික වශෙයනුත්, 
සමාජයීය වශෙයනුත් අපි ෙබදිලා, අෙනක් රටවල් එක්ක 
සංසන්දනය කරද්දී අපි  විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණ බව 
ෙපනුණා.     

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, එදා ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තරුණ ෙසේවා සභාව, ෙයොවුන් 
ෙසේනාංකය වැනි විවිධ ආයතන මඟින් අෙප් තරුණ ජවය නිසි 
මාර්ගයට ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් අෙප් ජාතික සංවර්ධන කියාවලියට 
දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා අවස්ථාව නිර්මාණය කළ බව. අද 
වන විටත් ඒ ආයතන මඟින් විතරයි, තරුණ පජාවට යම් කිසි 
දායකත්වයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක සංකල්පය ඉතාම පුළුල් අන්දමින් ඇති කරලා ඒ තුළින් 
අෙප් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉහළට එන සියලුම තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා ෙපොළට යන්න  විෙශේෂ උපෙද්ශයන් එක්ක ඒ 
පුහුණුව ලබා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
නවීන තාක්ෂණය බද්ධ කරලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නායකත්ව 
පුහුණුව වැඩි කරලා, වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි 
විශාල මුදලක් අය වැය තුළින් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, කෘෂිකර්මය සහ ධීවර කර්මාන්තය වැනි අෙප් 
සම්පදායික කර්මාන්ත තුළින් යැෙපන තරුණ තරුණියන් ඇතුළු 
විශාල ජනතාවක් අෙප් රෙට් සිටින බව. ඒ සඳහා  නවීන 
තාක්ෂණය එකතු කරලා, ඒ තුළින් වැඩි අසව්ැන්නක්, වැඩි 
ඵලදාවක් ගැනීම සඳහා අපි රජයක් හැටියට සැලසුම් කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරයද, ෙමොනවද හම්බ 
ෙවන්ෙන් කියලා අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම කතා කරනවා. ඒ තුළින් 
ෙම් රෙට් ෙගොවියාට  ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් වැඩි වන ජනගහනයට ෙකොෙහොමද ඒ තුළින් 
පතිලාභ හම්බ ෙවන්ෙන් කියන කමෙව්දයක් ෙමවර අය වැය 
තුළින් අපිට හඳුන්වා ෙදන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, ගම අෙප් රෙට් තිෙබන ඉතාමත්ම වැදගත් 
ඒකකය බව. අපි ගාම රාජ්ය සංකල්පය ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා, 
ගාම රාජ්ය තුළින් ඍජුවම ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන පරිදි ඒ 
පතිපාදන ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
2015 වර්ෂෙය්දී සෑම ගාම ඒකකයකටම රුපියල් මිලියනයක් අපි 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදල අපි 2016 වර්ෂය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1.5 ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

අපි ඇත්තටම දැක්කා, ඒ තුළින් සියලුම ගම් ආවරණය වන 
පරිදි විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වුණු බව. ඒ සංකල්පය ඉදිරියට 
ෙගනිහිල්ලා, ෙපොකුරු ගම්මාන සංකල්පය තුළින් නැවතත් ගෙම් 
තිබුණු එකමුතුභාවය, ඒ වාෙග්ම ගම තුළින් සංවර්ධන 
කියාදාමයට විශාල දායකත්වය දීම වැනි ඉතාම වැදගත් අංගයන් 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරපු ජාතික පතිපත්තිය තුළින් අපි 
අෙප් රටට හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ආර්ථික 
කමෙව්දය ගැන විශාල සංවාදයක් පවතිනවා.  JVP එකට ෙවනම 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි 1977දී  හඳුන්වා දුන් 
විවෘත ආර්ථිකය තුළින් අෙනකුත් රටවල් අබිබවා යන්න පුළුවන් 
විධියට අෙප් රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. ඒක ෙලෝකයම අනුගමනය කරන කියා මාර්ගයක්. අපි ඒ 
යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි JVP එෙකන් අහනවා, ඒ 
ෙගොල්ලන් කියන ඔය ආර්ථික සංවර්ධනය  තිෙබන්ෙන් ෙමොන 
රෙට්ද කියා. එවැනි සංවර්ධනයක් තිෙබන එක රටක් අපිට 
ෙපන්වන්න කියා අප ඒ ෙගොල්ලන්ට කියනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
කියන ආකාරයට ඒ ෙගොල්ලන් ඉෙගන ගත් ෙපොත් තිෙබන රටවල් 
පවා එම කමය ෙවනස් කරලා ෙවන ෙවන දිශාවන්ට ගිහින් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රුසියාව, චීනය වැනි රටවල් පවා අපි 
1977දී හඳුන්වා දුන් ඒ ආර්ථික කියාදාමයන් අද පාවිච්චි කරනවා. 
ඒ නිසා අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කියනවා, ඒ අය අලුත් 
ෙපොත් ටිකක් කියවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කථා කළා නම්, 
අපට මීට වඩා ඔවුන්ෙගන් දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
කියා. 

අපි ට අද වනවිට ෙගෝලීය ආර්ථිකයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එදා අපට පහළින් සිටි රටවල් අද අපව pass 
කරලා අපට වඩා අධික ආදායම් ලබා ගන්නා රටවල් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සමාජ තත්ත්වය, 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අධ්යාපනය, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අපනයන පමාණය 
ඒ විධියට ෙවනස් කර ගත්තාම, අපට රටක් හැටියට ඒ 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි, ඇත්තටම අපි රටක් විධියට හිතා  ෙම් ඉතාම වැදගත් 
ෙවනස්කම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව අපි 
ෙද්ශපාලනය ගැන හිතලා ෙනොෙවයි, එවැනි ෙවනස්කම් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. මම ෙද්ශපාලන සිතියම ගැන කථා කළා. ෙද්ශපාලන 
සිතියම ගැන බලා පතිපත්ති හදන්න ගිෙයොත්, අපිට කවදාවත් 
අෙප් රට සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා.  

අය වැයක් ගැන කථා කරනෙකොට, අපි ජනතාවට පුරුදු කර 
තිෙබන්ෙන්, "ෙම් අය වැෙයන් මට හම්බෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද" 
කියා හිතන්නයි. Permit එක හම්බෙවනවාද, පඩි වැඩි ෙවනවාද, 
විශාම වැටුප හම්බෙවනවාද, නැත්නම් බඩු මිල අඩු ෙවනවාද 
යනාදී වශෙයන් තමන්ට හම්බෙවන ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න 
තමයි, ජනතාව පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි කවදාවත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, අප වැඩ කරන තැන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 

3055 3056 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 19 

ෙවනවාද, අපට අලුත් තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන අනික් 
රටවලට වඩා ෙහොඳින්  ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න පුළුවන්ද, අෙප් රට 
ෙවනුෙවන් අප ෙකොෙහොමද අෙප් කාර්ය භාරය ඉටු කරන්ෙන් 
කියා. එෙහම කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒකට ෙහේතුව, 
මැතිවරණවලින් ජයගහණය කර ඉස්සරහට යෑම සඳහා ජනතාවට 
ෙමොනවා ෙහෝ දීලා ජනතාව සතුටු කිරීම අපට ෙලෙහසි 
කටයුත්තක් වීමයි. නමුත් එෙහම කරන්න ගිහින් තමයි, අද  අෙප් 
රට ෙම් තත්ත්වයට වැටී තිෙබන්ෙන්. අද අපිට අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා, පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා අනිකුත් පක්ෂවල 
සහෙයෝගය අරෙගන, ඒ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් කරලා 
ඉස්සරහට යන්නට. ඒ නිසා මම සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඒ සඳහා අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා.  

අපිට යම් යම් ෙයෝජනා ෙවනස් කරන්න සිද්ධ ෙවයි. නමුත් 
ඒවා අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා සද්භාවෙයන් කරන ෙයෝජනා. 
ඒක තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්. අපි 
රජයක් හැටියට යම් කිසි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ෙයෝජනාව නිසා ජනතාව යම් කිසි අයුරකින් පීඩාවට පත් 
ෙවනවා නම්, ඒක ෙවනස් කරන්න අපි ලැහැස්තියි. ගරු 
අගාමාත්යතුමා පකාශ කර තිබුණා, එතුමාට ෙම් රට හදන්න බැරි 
නම් එතුමා බලය අත හරින්නත් ලැහැස්තියි කියා. එෙහම 
නායකෙයක් යටෙත් තමයි, අපි අද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් ජාතික පතිපත්තිය තුළින් ඒ සංවර්ධන කියාදාමය කියාත්මක 
කරන රටක් හැටියට අපට ඉස්සරහට යන්නට සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ලැෙබයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා තමයි, ෙම් අමාත්යාංශයට 
නායකත්වය සපයන්ෙන්. එතුමාෙග් පතිපත්තිය, එතුමාෙග් අදහස් 
හා එතුමාෙග් උපෙදස් අනුව තමයි, අප කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් කටයුතු කරන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
ඒ සියලුම ෙදනාටත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ව්යාපෘති 
ෙල්කම්තුමා, ආයතන පධානීන් ඇතුළු ඒ සියලු කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් කියාවලිය සඳහා අපට විවිධ අදහස් දුන් සියලු ෙදනාම අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සිහිපත් කරනවා. ජනතාවක් හැටියට  සියලු 
ෙදනාම එක් ෙවලා, අෙප් රට  සංවර්ධනය කරනවාට අපි කැමතියි. 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ ගැන  පකාශ කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
ඉලක්කයක් තිෙබනවා, අෙප් රට උසස් ආදායම් මාර්ග  ලබන 
රටක් හැටියට පරිවර්තනය කරන්න. එය ෙලෙහසි කාර්යයක් 
ෙනොෙවයි.  ඒකට අභිෙයෝග තිෙබනවා.  සමහරුන් ෙවනස් 
ෙවන්නට කැමති නැහැ. සමහරුන් හැමදාම වහලුන් වාෙග් 
ඉන්නට කැමතියි. ඒ වහල්භාවය නැති කර ෙගන  ඉස්සරහට 
යන්නට අපට කාලය ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ සඳහා සියලු ෙදනාම 
දායකත්වය ෙදන ෙලස ඉල්ලා  සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
[අ.භා. 12.40] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  2016 අය වැය විවාදෙය් 

අවසාන දිනෙය්  ෙම්  විවාද කරන්ෙන් වැදගත්ම අමාත්යාංශවල 
වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳවයි. 2016 වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනා 
සම්බන්ධෙයන්  බැලුෙවොත්, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය  ශක්තිමත් 
කිරීෙම් මධ්යකාලීන වැඩසටහනක්  විධියටයි ෙබොෙහෝදුරට විගහ 
කරන්න ෙවන්ෙන්.   

අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිය පථම වතාවට  
හඳුන්වා දුන්ෙන් 1980 දශකෙය් මුල් භාගෙය්දී,  ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනාධිපතිත්වය යටෙත් එදා පැවැති 
රජය  විසින්. හැබැයි, ඒ වකවානුෙව්දී  අෙප් විතරක් ෙනොෙවයි,  
මහා බිතාන්යෙය් තැචර් අගාමාත්යතුමියෙග් නායකත්වෙයන්, 
ඇෙමරිකාෙව් ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් බටහිරින් ආරම්භ කළ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය  
නැ ෙඟනහිර,  ෙපරදිග  දක්වා  එක  රැල්ලකට  ගියා. ෙකො ටින්ම 
දුප්පත් රටවලට, ඌන සංවර්ධිත රටවලට  ආධාර  ෙහෝ ණය සැපයූ  
මූල්ය ආයතන -ෙලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව- පවා 
ඒ කාලෙය් මූල්ය පහසුකම් සැලසුෙව්  යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
පනවලායි.  එෙහම නැත්නම් යම් පීඩනයක් ඇති කර ඒ රටවලට  
ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් ෙමොඩලයට  ගැළෙපන ආකාරයට 
ආර්ථික පතිපත්ති සකස් කර ගන්නටය කියායි.  හැබැයි  2007 
වර්ෂය පමණ වනවිට අවුරුදු 25ක කාලයක් ඇවෑෙමන්  මුළු 
ෙලෝකෙය්ම  ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්නට 
පටන් ගත්තා; රඳා පවතින්නට බැරි වුණා. එම නිසා සමහර 
රටවල, ෙලෝකෙය් පධාන ආර්ථික බලවත් රටවල පවා බැංකු වසා  
දමන්නට සිදු වුණා;  විශාල ව්යාපාරික ආයතන වසා දමන්නට සිදු 
වුණා; කර්මාන්ත ශාලා වසා දමන්නට සිදු වුණා. අද වනෙකොටත්  
ඒ බලපෑෙමන්  අත් මිෙදන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි උදාහරණ හැටියට ගත්ෙතොත්, යුෙරෝපා සංගමය,  
සංගමයක් හැටියට තිෙබන නිසා ගීසිය වැනි  රටවල් යාන්තම්  
ඒෙක්  එල්ලිලා ඉන්නවා. එෙහම නැත්නම් ගීසිය වැනි රටවල පවා  
පසු ගිය වසර කිහිපය තුළදීම අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට  ආණ්ඩු 
ෙවනස් වුණා. විවිධ නායකයින් ආවා. හැබැයි ආර්ථික අර්බුදෙයන් 
ෙගොඩ එන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙපෝලිෙම්  තව  
රටවල් ගණනාවක් තිෙබනවා. යුෙරෝපෙය්ත් තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඊට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ඒ කමවල  යම්  යම් සංෙශෝධන  ඇති වුණා.  

එහි පතිඵලයක් හැටියට අෙප් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණත්, විශාල 
තස්තවාදී පශ්නයක් තිබුණත්, අෙප් රෙට් තර්ජන අභිෙයෝග 
රාශියක් හමුෙව් අෙප් බැංකු  කඩා වැෙටන්නට ෙනොදී,  මූල්ය 
ආයතන කඩා වැෙටන්නට ෙනොදී, ව්යාපාර කඩා වැෙටන්නට 
ෙනොදී  පවත්වාෙගන යන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි 
පධානම  පුෙරෝගාමී සාධකය වුෙණ්  අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත්ෙවලා තිබීමයි.  ෙමොකද, අෙප් රෙට් සියයට 70ක්  
කෘෂිකර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. අෙප් රටට අවශ්ය වන්නාවු 
සහල් ටික අපි නිෂ්පාදනය කර ගත්තා. අෙප් රටට  අවශ්ය වන්නා 
වු එළවලු ටික අපි නිෂ්පාදනය කර ගත්තා.  මත්ස්ය මිල වැඩි 
වුණත්, ලංකාව දූපතක් වුණත් අපිට  ඒ සම්පත පෙයෝජනයට 
ගන්න  හැකියාව තිබුණා. එම නිසා ෙලෝකය ආර්ථික අවපාතයට 
ලක් ෙවද්දීත් 2007-2008 ෙවනෙකොට එයට මුහුණ දී  කටයුතු 
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි පතිඵලයක් හැටියට අපි 
ෙම් ෙවන  ෙකොට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
රටින් අපි එළවලු අපනයනය කරනවා. අපි එළවලු ආනයනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ තුළ අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

ෙම් අය වැ ය ඉදිරිපත් කරපු ගමන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
පක්ෂවලින් විෙරෝධතා  ආවා. වෘත්තීය සමිතිවලින් විෙරෝධතා 
ආවා. ෛවද්යවරුන්, වෘත්තිකයන්, විධායක ෙශේණිෙය් නිලධාරින්, 
කම්කරුවන්, ෙගොවීන් ෙම් ආදී වශෙයන්  සමාජෙය් විවිධ ස්ථර 
යම් යම් විෙරෝධතාවලට ෙයොමු වුණා. 1980 කරපු ෙවනස අදට 
වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය පකාශ වුණු එක් 
අවස්ථාවක් හැටියටයි අපි ඒ අවස්ථා දකින්ෙන්. එෙහම නම් ෙම්  
යම් ආකාරයක - ඉංගීසිෙයන් කියනවා නම්-  phase out කිරීමක්.  

ෙම් පතිසංස්කරණ ෙලෝක ආර්ථිකයක් එක්ක ගළපා ෙගන 
ඉදිරියට යෑෙම්දී ඒ විවිධ ස්ථර එකවර අමතක කරන්න බැහැ. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා ඒ සියලු කරුණු පිළිබඳව යම් සමාෙලෝචනයක් කරලා 
පියවෙරන් පියවර අවශ්ය පතිසංස්කරණවලට ෙලෝක ආර්ථික 
පවණතා  එක්ක අපට යන්න සිදු ෙවනවාය කියන එක එයින් 
පැහැදිලි වුණා. 1980 දශකෙය් මුලදී ෙම් ෙවනස්කම් කරන ෙකොට 
විනිමය අනුපාතය ඇෙමරිකන්  ෙඩොලර් එකක් රුපියල් අටයි. ඒක 
එකවරම රුපියල් 16ක් වුණා, 1980දී. රුපියල් 8ට තිබුණු 
ෙඩොලරය රුපියල් 16ක් වුණා කියන්ෙන් සියයට සියකින් රුපියල 
අවපමාණ වුණා කියන එකයි. හැබැයි කාලීනව ඒක ගළපාෙගන 
අපට ඉදිරියට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඊළඟට අපි කථා කරමු, අද තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා. අපි දන්නවා, මැද ෙපරදිග රටවල් ගණනාවක ඇති වූ 
පශ්නය. සිරියාෙව් පශ්නයත් එක්ක ෙලෝක බලවතුන් ඒකට ඈඳිලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන්නා වූ ෙද්ශපාලන පශ්නය නිසා අද 
මැදෙපරදිග ෙතල් මිල පහළ බැහැලා තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 
තුනකට කලින් -2012 වන ෙකොට- එක්තරා අවස්ථාවකදී ෙබොර 
ෙතල් මිල ෙඩොලර් 85න් එහාට, 100, 110 දක්වා  ඉහළ ගියා. 
හැබැයි, ගිය සතිය වන විට ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් 
38යි, 45යි අතර විචලනය වුණා. ඒ තරම් පමාණකින්  පහළ 
වැටුණා. එෙහම  පහළ වැෙටන ෙකොට,  ඒ රටවල ආර්ථිකය 
අයහපත් ෙවන ෙකොට මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව අඩු ෙවන නිසා, ඒ 
බලපෑම අෙප් ෙත් සහ රබර්වලට  සෘජුව  එල්ල වුණා.  

රුපියල් 80ට ගිය ෙත් කිෙලෝව රුපියල් 45 දක්වා වැටුණා. 
රුපියල් 360, 370ට ගිය රබර් කිෙලෝව රුපියල් 140, 150ට 
වැටුණා. ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ඒම සඳහා ෙකටි කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාය කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, 
විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය් ආර්ථික තත්ත්වය තුළ. ෙලෝකෙය් 
වර්තමාන තත්ත්වය ගන්නවා නම් ෙමොන රටටද ෙපන්වන්න 
පුළුවන්, ෙම්ක තමයි සාර්ථකම ආර්ථික ආකෘතිය කියලා. අද 
ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට සාර්ථකම ආර්ථික ආකෘතිය ෙම්කයි 
කියලා ෙපන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. චීනෙය් පවා සංවර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 12 ඉඳලා, සියයට 7වැනි මට්ටමට අද ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්ව  සියල්ල අපට සැලකිල්ලට ගන්න 
සිදු ෙවනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට දළ වශෙයන් අපට අවශ්ය සියලු 
ආනයන සඳහා යන වියදම ෙඩොලර් බිලියන 20 ඉක්මවනවා. අපට 
අපනයනවලින් ලැෙබන, එෙහම නැත්නම් අෙප් රට උපයන 
විෙද්ශ විනිමය එයින් හරි අඩක්;ෙඩොලර් බිලියන 10ක්.  ෙඩොලර් 
බිලියන 10ක විෙද්ශ විනිමය පරතරය අපි ෙසොයා ගන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන පශ්නයට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.  

මීට අවුරුද්දකට කලින් අෙප් රෙට් ෙතල් අවශ්යතාව සඳහා 
ෙතල් ආනයනය කිරීම සඳහා ෙඩොලර් බිලියන 5ක් වියදම් කළා. 
දැන් ඒක සියයට 50කට වඩා අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා ෙතල් 
ආනයනය කිරීම සඳහා අද වැය වන්ෙන් ගිය අවුරුද්දට වඩා අඩක 
පමාණයක්. හැබැයි, ඒ අඩක පමාණය එෙලස අඩු ෙවන ෙකොට 
ෙත්, රබර් වැනි සාම්පදායික අපනයනවලින් අෙප් රටට 
ලැෙබන්නා වූ ආදායම අෙනක් පැත්ෙතන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය ෙලෝකෙය් ආර්ථික පවණතා එක්ක ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වයක් බව අපි දකිනවා. එවැනි අවස්ථාවක තමයි ෙම් 
ආර්ථික පතිපත්ති තුළින් අෙප් කටයුතු ගළපා ගන්න සිදු වන්ෙන්. 
ඒක කරන්න පුළුවන් කමය තමයි, අපනයන දිරිමත් කරලා, 
ආනයන අෛධර්යවත් කිරීම. ආනයන අෛධර්යවත් කරන යම් 
යම් ෙයෝජනා ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්වාෙය් 
සාර්ථක අසාර්ථකභාවය බලන්න වන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනා 
කියාත්මක වන ආකාරය තුළින්. 

අය වැ ෙය් සමහර ෙයෝජනාවලින් ශුභ සාධක කටයුතු යම් 
පීඩනයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් පතිඵල හැටියට තමයි 

යම් යම් මත පකාශ කිරීම්, උද්ෙඝෝෂණ වැනි ෙම් සියල්ලම එක 
වර ආෙව්.  බිතාන්යෙය් තැචර් පාලනය පවා ෙවළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන්නත්, සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්න 
කටයුතු කළා.  

මට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් වී ෙගන එනවා. හැබැයි, මම 
අවසාන වශෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කරුණක් 
තිෙබනවා. මධ්ය කාලීන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් අෙප් 
රෙට් ස්ථිරසාර වූ ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යෑම 
සඳහා කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන සියයට 70ක ජනතාව පිළිබඳව 
දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් කෘෂි කාර්මික 
ඵලදාව අඩු වුෙණොත්, ෙලෝක ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වන 
අවස්ථාවකදී අපට පශ්නයක් ඇති වනවා.  ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී 
එෙසේ ෙව් යැයි පුෙරෝකථනය කළෙහොත් ඒකට මුහුණ දීමට අපට 
ෙද්ශීය වශෙයන් ශක්තියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ෙගොවියා අපි ආරක්ෂා කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ඊළඟට, අපි ෙපොදු පවාහනය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙපොදු 
පවාහනය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් තමයි වාහන ආනයනය අඩු 
කරලා ජනතාවෙග්  පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

ඊළඟට, අපි සංචාරක කර්මාන්තයත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
නෙවෝත්පාදන සඳහා ෙවන් කරන මුදල වැඩි කරලා අෙප් රෙට් 
ස්වාභාවික සම්පත්වලට අගය එකතු කරලා අෙප් අපනයන 
ආදායම උපයා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා අංශයත් ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ක්ෙෂේත ටික ඉක්මනින් දියුණු කරන්න 
අවශ්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමන්න  ෙම් කරුණු පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 

 
[12.50 p.m.] 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Sir, for many years we have been using the slogan, 

“export or perish”. Despite this, our export performance 
remains disappointing. Sri Lanka’s share of global 
exports has been declining and our goods exports have 
declined from 32 per cent in 2000 to 14 per cent last year. 
Our services exports is another 5 per cent which means 
that total exports are only about 19 per cent of our GDP. 
The corresponding figure for countries like Malaysia, 
Vietnam and Thailand exceed 70 per cent of GDP. Even 
Bangladesh exports over 25 per cent of GDP. Our 
lackluster export performance is one of the main reasons 
why we have fallen behind. If we compare our 
development record with that of the successful countries 
of the East and the Southeast Asia, arguably, the biggest 
difference is in export performance.  We need to ask 
ourselves why this has happened.   

One important factor has been our inability to live 
within our means. This is reflected in the excessive 
budget deficit which has persisted for several decades. 
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For over 20 years, the Government’s Recurrent 
Expenditure has exceeded revenue. This has meant that 
every year - for over 20 years - we have borrowed to meet 
our current expenses. If a family had done this, they 
would have become destitute a long time ago. 

Sir, we have a very little scope to continue borrowings 
as we have done in recent years. We have to earn, rather 
than borrow, the foreign exchange we need to pay for the 
imports we require as well as to service the foreign debts 
we have incurred. The country will have to rely on our 
exporters to play a major role in driving forward the 
development programme of our country. Unless we 
improve our export performance, we will run into serious 
difficulties.  

The Hon. Prime Minister had spoken of creating a 
million jobs over the next five years.  Export expansion 
will have to make an important contribution to creating 
decent employment and improving the incomes of our 
people.  In this regard, we expect to set up economic 
zones throughout the country including the North and the 
East - Trincomalee, Jaffna, Kilinochchi - as well as in the 
South and we will certainly discuss these issues with the 
MPs of the North and the East as well. 

If one looks around the world, it becomes very 
apparent that attracting FDIs has played a very important 
role in boosting export performance.  FDIs bring in not 
only the much-needed capital but also markets, 
technology and know-how. Countries ranging from China 
and Vietnam to Malaysia, Singapore and Thailand have 
followed route.   

You can imagine what China’s situation was when 
Chairman Mao and Prime Minister Zhou Enlai were in 
charge of the country.  It was a closed economy and 
China was one of the poorest countries in the world.  
Fortunately, Vice Chairman Deng Xiaoping came out 
with a new vision and in spite of all the obstacles that he 
had to face - and in the end, he even had to go in a 
wheelchair - he saw to the economic reforms and China is 
now one of the leading countries in the world, second 
only to the United States.   

Let me now address some of the things that the 
Government is doing to assist our exporters.  A number of 
initiatives have been introduced through the Budget 
targeted at boosting exports. We are attaching high 
priority to increase market access and leverage FDI 
through a series of bilateral agreements.  Widening of our 
economic cooperation with India is currently under 
negotiation through the proposed Economic and 
Technology Cooperative Agreement between the two 
countries.   

In this regard, we have had discussions with all the 
trade chambers, the professionals and the trade unions and 
I am very pleased that we even had an opportunity of 

discussing this issue with some Hon. Members of the 
Opposition including the Hon. Vasudeva Nanayakkara, 
the Hon. Dinesh Gunawardena, the Hon. Bandula 
Gunawardane and a few others.  I do not want to say that 
they are Members of the Opposition, because they all are 
Members of the UPFA. 

I do not know whether they are in the Government or 
in the Opposition but we had very good, very cordial 
discussions and I agreed that we will continue with the 
discussions and keep them informed of the progress as 
we go on.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)r 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Is it CEPA? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
No, there is no CEPA. It is a new Agreement. You are 

well aware of that. I did not think that my classmates will 
act like that. They are not used to lying. -[Interruption.] 

A Free Trade Agreement is also being negotiated with 
China. Other such bilateral pacts are under consideration 
as is an assessment of benefits in joining the Trans-
Pacific Partnership Agreement. We will not sign CEPA. 
As the Prime Minister had already mentioned we will 
invite all stakeholders before the final agreement is 
signed. We will discuss and even present the final 
agreement to Parliament.  

The Export Development Board under our Ministry is 
in the process of finalizing an export strategy. This will 
provide a coherent framework for our work in the area of 
export promotion. An agency for international trade will 
be set up to coordinate all trade promotional activities. 
Our Ministry is also focusing on improving investment 
policy, ease of doing business, trade policy and trade 
facilitation. One-Stop Shops are being established in the 
Board of Investment and the Central Clearance Unit of 
the Sri Lanka Customs. These should be fully operational 
within two to three months.  We have also established 
task forces to improve our performance on each of the 
pillars of the World Bank Ease of Doing Business Index. 
In addition, all laws and regulations related to 
investments are being reviewed to speed up processes and 
procedures. Priority is also being attached to looking into 
our system of tariffs and para-tariffs to make them more 
export-friendly. We are also looking into ways of 
upgrading the competitiveness of SMEs to strengthen the 
capacity to penetrate export markets.  

I must also point out a major challenge that confronts 
us politicians if we are to create an export-friendly policy 
environment. Our populist policies have led to large 
budget deficits. The successful countries in the East and 
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Southeast Asia have low budget deficits, low inflation, 
low interest rates and a competitive exchange rate. This 
has given their exporters a significant advantage over ours 
because we have had high interest rates and overvalued 
currency because of the excess demand created by our 
large budget deficit. In fact, our exporters have been 
asked to run hundred and ten metres in a hundred-metre 
race.  

So, it is imperative that as a country we need to 
understand that we cannot go on living beyond our 
means. We need to give priority to fiscal consolidation. 
The Prime Minister in his Economic Policy Statement has 
set a target for the budget deficit of 3.5 per cent of GDP 
by 2020. We need to achieve that in order to have interest 
rates and an exchange rate which will assist our exporters 
to be globally competitive. There is plenty of evidence of 
our capacity to compete in global markets.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Sir, please give me two more minutes.  

We have world-class apparel exporters, ICT-enabled 
services and several niche exports which earn valuable 
foreign exchange to our country. However, we need to do 
very much more. In endeavouring to do so we need to 
understand that the modern world is characterized by 
production sharing networks. We have a negligible 
presence in regional and global value chains. We need to 
change this.  

I have every confidence that if we are able to achieve 
strong macroeconomic fundamentals, improve the 
investment climate and boost trade facilitation, our 
exporters will rise to the challenge. It is our intention to 
work hard to create the right environment for exporters 
and investors both local and foreign. Our future prosperity 
depends on this. The country cannot achieve an 
accelerated path of growth and development without a 
transformation of our export performance.  

Finally, I call upon all Members of this Assembly to 
join us in our efforts to increase our exports in attracting 
investors which in turn will help to improve the living 
standards of our people. 

Mr. Deputy Chairman, may I take this opportunity to 
thank the officers of my Ministry and the officers of the 
BOI and EDB for their kind cooperation.  

Thank you.  

[අ.භා. 1.02] 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත ගරු මලික් 

සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම 
ගැන මම  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  මා පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ 
ෙම් අය වැය ඓතිහාසික අය වැයක් බව. ෙම් අය වැය ඉතිහාසගත  
ෙවනවා. ෙමොකද,  අන්තිම ෙමොෙහොත දක්වා, තවමත් ෙම්ක 
ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් ෙමෙහම ෙවනස් වුණු අය වැයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිබුණා කියලා. මම හිතන්ෙන් නැහැ අපි කිසි ෙකෙනකුට 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා කියලා, ෙම් අය වැෙය් දැන් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන ෙයෝජනා ෙමොනවාද ,  ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා.  

මුදල් ඇමතිවරයා අද යන්න ඉස්සර ෙවලා  ජනතාවට ඒක 
පැහැදිලි කරලා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.  ෙමන්න ෙම්වා ටික ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම්වා ටික නැති ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. එෙහම වුෙණොත් අපට අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි ෙම් අය වැය ගැන. සමහරුන්  ෙම්  අය වැෙය් ෙවනස් කිරීම් 
සම්බන්ධෙයන් කියන්ෙන්, පජාතන්තවාදයට අනුව ඇහුම් කන් 
දීමක් කියලායි. එෙහම කිව්වාම අෙප් ගෙම් සමහර මිනිස්සු මාව 
හමු ෙවලා අහනවා, "සර්, ෙම්ක පජාතන්තවාදයට අනුව ඇහුම් 
කන් දීමක්ද, බැරිකමද?" කියලා. ෙනොහැකියාවද කියන එක 
පිළිබඳව පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන රෙට් ජනතාව 
තීන්දු කරාවි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම ගරු 
අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, විෙරෝධතා 
එනෙකොට, ජනතා නිෙයෝජිතයන් ඇවිත්  කරුණු කියන ෙකොට,  
ජනතාවෙග් හඬට කන් දීලා ෙම්වාෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් කිරීමට 
කටයුතු කිරීම ගැන. සමහර ඒවා භාෙගට, ඒ ෙමොනවා වුණත් අය 
වැෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් සිදු කිරීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  හැබැයි, ෙම්කත් තව  ෙහොඳ න්යායක්.  ෙමොකද, ෙම්කත් 
කට්ටිය ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. Budget එෙකන් වැඩි කරනවා, 
ජනතාවට ඇහුම් කන් දුන්නා කියලා ඒක අඩු කරනවා. එෙහම 
කිව්වාම අත්පුඩි ගහනවා. ඒකත් ෙහොඳ කමෙව්දයක්; ෙහොඳ 
න්යායක් වශෙයන් මම දකිනවා.  එය ෙම් රජය ඉදිරිපත් කළ අලුත් 
කමෙව්දයක් කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් දීමනාව අදියර තුනකින් 
මූලික වැටුපට එක් කිරීමට තීන්දු කිරීම ෙහොඳ පියවරක්. ඒක ෙහොඳ 
පියවරක්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්, 2014දී අවම වැටුප 2015 සිට 
රුපියල් 3,000කින් වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කළා.  එය 1:4 
අනුපාතය අනුව අවශ්ය පරිදි කටයුතු කරන්නට අපි ෙයෝජනා 
කරලා තිබුණා. නමුත් 2016දී ෙහෝ එවැනි ෙදයක්  සිදු වීම ගැන 
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

වාහන ලියා පදිංචි ගාස්තු, දුම් පරීක්ෂා ගාස්තු සහ ෙමෝටර් 
වාහන තක්ෙසේරු ගාස්තු සම්බන්ධව කළ වැඩි කිරීම නැවත අඩු 
කිරීම ෙහොඳයි. තී ෙරෝද රථ හිමියන්ට ලබා දුන් සහනය ගැනත් අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. බැංකුවලින් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීෙම්දී අය 
කරමින් තිබුණු සියයට 2 බද්ද සියයට 3 දක්වා වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධව හුඟාක් අය ෙලොකූ විෙරෝධයක් පෑවා. බැංකුවලට 
cheque එකක් දීපුවාම සියයට 2ක් කපා ගැනීමක් සිදු කළා. ෙම් 
අය වැෙයන් එය සියයට 3 දක්වා වැඩි කරන්න ෙයෝජනා කරලා 
තිබුණා. දැන් ඒ බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කිරීම ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ කියාවක් කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 
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[ගරු  මලික් සමරවිකම මහතා] 
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එක පැත්තකින් මම කනගාටුවට පත් ෙවන කරුණක් 
තිෙබනවා.  අගමැතිතුමා කියලා තිබුණා,  ෙද්ශපාලන ජනපියතාව 
ලබන්න තමයි අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් රජෙය් ෙසේවයට පුද්ගලයන් 
බඳවා ගැනීම් කෙළේ කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි. මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ,  අපි  එදා ඒ බඳවා 
ගැනීම් කෙළේ ජනපිය ෙවන්න ෙනොෙවයි කියලා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 30ක් තිසේසේ පැවැති  යුද්ධය අවසන් 
කරන්නට අපට වගකීමක් තිබුණා. එදා ඔබ අපි සියලු ෙදනා හැම 
ෙවලාෙව්ම සිටිෙය්  බිෙයන්.   

ඒ යුගය අමතක කරන්නට එපා.  එෙහම සිදුවීමක් සිදු වුෙණ් 
නැති විධියට තමයි අද හුඟාක් අය කථා කරන්ෙන්. අපට අද 
නිදහෙසේ ඇවිදලා යන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්, අපි කාටත් 
නිදහෙසේ ඕනෑම ෙදයක් කරෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්,  අපිව කරදරයක් නැතිව උසාවියට ෙගන ගිහින් 
බංකුෙව් වාඩි කරවලා තියාෙගන ඉන්ෙන් , ඒ නිදහස ඔබට තිෙබන 
නිසායි. ඒ නිදහස ඔබට ලැබුෙණ් ඒ යුද්ධය අවසන් කළ හින්දායි. 
එෙහම නැත්නම් ඒ කිසි ෙදයක් කරගන්න බැහැ.  

අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, යුද්ධය අවසන් කිරීම 
සඳහා ලක්ෂ ෙදකහමාරකට වඩා වැඩි පමාණයක් අලුතින් 
බඳවාගත් බව. ඒ හින්දා තමයි එක් පැත්තකින් රාජ්ය ෙසේවය වඩාත් 
වැඩි වුෙණ්. අපි රාජ්ය ෙසේවය ෙකෙර් විශ්වාසයක් තබා තිබුණා. 
ඒක අෙප් පතිපත්තිය. ඒ, අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය. 
ඔබතුමන්ලාට රාජ්ය ෙසේවය ෙකෙර් විශ්වාසයක් නැහැ. රාජ්ය 
ෙසේවය පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරහි විශාල විශ්වාසයක් ඔෙබ් ආර්ථික 
පතිපත්තිෙයහි තිෙබනවා. ඒ, ඔෙබ් විශ්වාසයයි. එය ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙහෝ බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
ආරම්භ කරපු ඒ ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් පතිපත්තිය ෙහෝ වෙම් 
පතිපත්තිය ෙහෝ ෙනොෙවයි කියන එක අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට රක්ෂණ පතිලාභ දීම, ඔවුන්ෙග් විශාම 
වැටුප් ලබා දීම අපට බරක් වුෙණ් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුවට කිසිම 
අවස්ථාවක එය බරක් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අයට පඩි ෙගවීමට 
ෙහෝ අෙනකුත් ෙගවීම් කිරීමට අපට කිසි ගැටලුවක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය, ෙම් රජය 
සියලු ෙද් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න හදන එකයි. විදුලිය 
උත්පාදනය, ජල සැපයුම, දුම්රිය ෙසේවාවන්, වරාය, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් ආදි සියල්ල ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ඕනෑ 
කියනවා. එන අවුරුද්ෙද් බලාෙපොෙරොත්තුව වී තිෙබන්ෙන් විකුණා 
කෑමයි. මුළු අය වැයම හදා තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ''ලංකා ෙහොස්පිට්ල්ස්'' ගැන  
බලන්න. එයින් ලාභ ලැබුණා. එයින් විශාල ලාභයක් ලැබුවා. 
ඉතිහාසෙය් එක වතාවක් අපි දැක්කා, ආණ්ඩුව කරෙගන ගිය, ලාභ 
ලබපු විශාල ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශයට දුන්නා. එෙහම 
ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා "සල්ලි නැහැ" කියකියා අඬනවා. 
ඒවාෙයන් එන ලාභය දිහා බලන්න. රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් එන 
ලාභය දිහා බලන්න. ආණ්ඩුවට ඒවාෙයන් සල්ලි හම්බ ෙවනවා. 
රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් මුදල් ලැෙබනවා, ''ලංකා ෙහොස්පිට්ල්ස්'' 
මඟින් මුදල් එනවා, ලිට්ෙරෝ ගෑස් සමාගෙමන් මුදල් එනවා. ෙම්වා 
ගැන ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ෙම්වාෙයන් විශාල ලාභයක් ලබනවා. 
ඉතින් ඇයි අපි ඒවා දීලා දමන්ෙන්? ඒක ඔෙබ් පතිපත්තිය. හැබැයි 
රට ඉදිරියට ෙගන යන ෙකොට ඒක  පශ්නයක් ෙව්වි කියන එක මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා.  

ෙම්වා ගැන නැවත සලකා බලන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු 
කරාවි කියා මම විශ්වාස කරනවා. මම හිතන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට -දැන් ඇමතිවරුන් ෙවලා සිටින 

මන්තීවරුන්ට- ඒ ගැන වගකීමක් තිෙබනවා කියලායි. ශී ලංකා 
නිදහස ් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම්තුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමාට ෙම්වා පිළිබඳව වගකීමක් තිෙබනවා. පක්ෂෙය් 
ආරම්භකයන් විසින් අනුගමනය කරන ලද පතිපත්තිය ආරක්ෂා 
කිරීෙම් වගකීම පධාන ෙල්කම්වරයාට තිෙබනවා කියන එකත් මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සමහර අය රජෙය් ණය බර 
ගැන කථා කරනවා. සමස්ත ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 105 දක්වා ඉහළ ගිය අවස්ථාවක් තිබුණා. 2000-2001 
යුගය අමතක කරන්න එපා. අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට එය 
සියයට 75යි. ඒ බව මුදල් ඇමතිවරයා ෙබොෙහොම නිහතමානීව 
පිළිෙගන තිබුණා. මුදල් ඇමතිවරයාෙග් කථාෙව්දී, එතුමා කියා 
තිබුණා, 2014දී සමස්ත ණය සියයට 75යි කියලා.  

සමහරු තවමත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකා ආදියට ගියාම ණය ගැන 
කියනවා; ණය බර විශාල පශ්නයක් වශෙයන් ෙපන්වන්න 
හදනවා. එෙහම ෙපන්වන ගමන්ම ඔබතුමන්ලා කියනවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුවට බැහැ." කියලා. බැරි කථාවම තමයි අපට ඇෙහන්ෙන්. 
ඇයි "බැහැ" කියන්ෙන්? දායකත්ව අරමුදලක් නැතිව රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුප් ෙදන්න බැරිලු. ඒ අයට දීපු දීමනාව 
මූලික පඩියට එක් කරන්න අමාරුයිලු.  ඒක කරන්න තීන්දු කෙළේ 
වැඩ වර්ජනෙයන් ෙබ්ෙරන්න කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ණය 
ෙගවන්න බැරිලු. නමුත් ෙම්වා ෙමෙහම කියන්න එපා, ෙම්ක 
positively ගන්න.  

සෑම ෙදයක් ගැනම මීට වඩා ධනාත්මකව හිතලා කටයුතු 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් විය යුතුයි. එවිටයි ආර්ථික 
අභිෙයෝග ජය ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ආර්ථික අභිෙයෝගවලට 
බෙය්, ''අපට බැහැ, අපට ෙම්ක ෙගවන්න බැහැ'' කියන පදනම 
යටෙත් කටයුතු කළා නම් ඒ සියල්ලම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවනවා. 
''යුද්ධය අවසන් කරන්න බැහැ'' කියායි සමහරුන්ෙග් මතය 
තිබුෙණ්. නමුත් ''එය අපට කරන්න පුළුවන්'' කිව්ව දවෙසේයි රෙට් 
ජනතාවටත් ඒ විශ්වාසය ඇති වුෙණ්. ඒ විශ්වාසය ඇතිව 
ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ''දත්ත ෙවනස් වුණා, ෙවනස් 
කරනවා'' කිය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහනවා. නමුත් මම 
හිතන්ෙන් නැහැ Central Bank එෙක් දත්ත ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා depend 
ෙවන්ෙන්ත් ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කරන්ෙන්ත් ඒ අනුවයි කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද තමුන්නාන්ෙසේලා ණය බර ගැන කියනවා. පසු ගිය දවෙසේ 
1,500ක් ඉන්දියාෙවන් ගත්තා. වාණිජ ෙපොලියට විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ෙඩොලර් මිලියන 2,150ක් ණය වශෙයන් අර ෙගන 
තිෙබනවා. එක අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙම් ආකාරයට කිසිෙවක් අර 
ෙගන නැහැ. අෙප් රජය ගත්ෙත් නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න 
ඕනෑ. අෙප් රජෙයන් එක අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙමපමණ 
පමාණයක් අර ෙගන නැහැ. රුපියෙල් කඩා වැටීමත් එක්ක, එය 
ආපසු ෙගවන විට එයට තවත් රුපියල් බිලියන 600කට අධික 
පමාණයක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව පුවත් පත්වල 
වාර්තා ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි ණය ලබා ගත්ෙත් පාරවල් 
හදන්න, යටිතල පහසුකම්වලට, විදුලිය ලබා ෙදන්න, ජලය ලබා 
ෙදන්න.  ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගන් සියයට 98ක පමාණයකට 
විදුලිය ලබා දී තිෙබනවා. උතුෙර් ඉඳලා දකුණට තිෙබන සමහර 
දිස්තික්කවලට සියයට සියයක පමාණයක් විදුලිය ලබා දී 
තිෙබනවා. අපි ඒවාට තමයි මුදල් ෙයදවූෙය්; විශාල සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළ සඳහායි ෙයදවූෙය්. වැව් අමුණු හැදුණා; සෑම පළාතකටම 
එක වාරි මාර්ග ෙයෝජනා කමයක් ෙහෝ ආරම්භ වුණා; පාරවල් ටික 
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හැදුණා; අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුණා. ෙම්වා නවත්වන්න එපා. ෙම් 
සංවර්ධනය කර ෙගන ආ වැඩ පිළිෙවළ එක්වරම 8වැනිදා brake 
ගහලා නැවැත්වුවා වාෙග් වැඩකුයි තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ. 
නවත්වලා තිබුණු කාර් එකක්, වාහනයක් මාස ගණනකට, 
අවුරුද්දකට පසුව start කරන්න ගියාම හුළං ගිහිල්ලා, ෙතල් ටික 
නැති ෙවලා, බැට්රිය බැහැලා තිෙබනවා.  

ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය පටන් ගත්තා. Colombo Port City 
එක බලන්න. ඒක පටන් ගන්න. එකවරම නවත්වලා නැවත පටන් 
ගන්න ගියාම තමයි ෙම් පමාදය ඇති ෙවන්ෙන්. ෙම්ක පටන් 
ගන්න ඕනෑ. ඒක පටන් ගත්ෙත් නැතිනම් ෙකොෙහොමද ආර්ථිකය 
ඉදිරියට යන්ෙන්? ගෙම් මිනිහාෙග් සල්ලි ටික, ගෙම් මිනිහාෙග් 
පඩිය, ඉඳි ආප්ප විකුණන මනුස්සයාට, ආප්ප ටික විකුණන 
මනුස්සයාට, බත් ටික විකුණන මනුස්සයාට ෙම් සෑම 
ෙකෙනකුටම ෙමයින් රැකියා හම්බ වුණා; ගමට සල්ලි ගියා.  

ඔබතුමාෙග් ගමට යන පාර කැඩිලා සෑම දාම කෑ ගහනවා. 
අන්තිමට මම ගිය දවසකයි ඒකත් හදලා දුන්ෙන්. ඒක අමතක 
කරන්න එපා, එස්.බී.දිසානායක මැතිතුමනි. එෙහම කර ෙගන ආ 
කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම වැඩ කෙළේ නැතිනම්, 
වැඩ ඉදිරියට කර ෙගන ගිෙය් නැතිනම් ෙම් ආර්ථිකය හිර ෙවනවා; 
නවතිනවා. ස්වයං රැකියා කරන අයට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
එෙහම නැති වුෙණොත් රටක් ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ. ඉදිරියට යන 
රටක් අපිට දකින්න ඕනෑ.  

මම ෙමතැනට ආවාම,  එක එක ඇමතිවරු ''මම රබර්වලට  
සහනාධාරය ෙදනවා, ෙත් වලට සහනාධාරය ෙදනවා'' කියලා 
කිව්වා මා දැක්කා. හැබැයි, වී ෙගොවියාට සහනය ෙදනවා කියලා 
කථා කරනවා මා දැක්ෙක් නැහැ.  

නමුත්, අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ, වී ෙගොවියා අෙප් රෙට් 
සංස්කෘතියක් බව. ෙම් රෙට් සංස්කෘතිය, ෙම්ක සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් කියලා නැහැ. ෙම්ක රෙට් හැම ෙගොවිෙයකුටම බලපානවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් අෙප් රට ස්වයංෙපෝෂිත වුණා. 
නැත්ෙත් නැහැ. මම දන්නවා, මතවාදයක් තිෙබනවා කියලා, 
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය ඉවත් කරලා  ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර භාවිතයට යන්න ඕනෑ කියලා. ඒක කමානුකූලව 
කරන්න. හැබැයි, ඒක පදනම් කරෙගන, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුවට රුපියල් 25,000ක් දීලා ඇඟ ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ෙම්ක 
මිනිසුන්ට වැදිලා තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් සංස්කෘතිය. 

ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් ආපු ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් 
රෙට් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම අහනවා, අෙනක් 
ෙද්වලට සහන දීලා ෙගොවි තැනට සහන ෙදන්න බැරි වුෙණොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ජනාධිපතිතුමා රට ගිහිල්ලා ආපුවාම ෙපොෙහොර මිල අඩු ෙවයි  
එෙහම නැත්නම් ලබා ෙදන මුදල තවත් වැඩි කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු බව 
අපි මතක් කරනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් පශ්නය. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්. නිල ඇඳුම් ෙනොමිලෙය් දුන්ෙන් කාරණා කීපයක් මුල් 
කරෙගනයි. ඒ තමයි හැම පාසල් දරුෙවක්ම එකම uniform එකක් 
ඇඳීම; ෙරද්ෙද් එකම quality එකක් තිබීම. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
අෙප් ආණ්ඩුෙව් දුමින්ද  දිසානායක තමයි ඒ ඔක්ෙකෝම භාරව 
හිටිෙය්. එතුමා ෙබොෙහොම මහන්සිෙවලා ඒ කටයුත්ත කළා; 
ෙරද්ෙද් Qualities ගැන හැම ෙවලාෙව්ම කථා කළා. නමුත්, ෙම් 

වවුචර් කමය නිසා අද ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ මුදල හුඟක් අඩුයි. 
රුපියල් 400- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා බාධා ෙනොකර, ඇහුම් කන් 
ෙදන්න. මම කියන්නම්.  

අද මාව හමු ෙවන්න අම්මා ෙකෙනක් ආවා, ළමයාත් එක්ක. 
මම ඇහුවා, "කූපන් එෙක් මුදල ෙම් ළමයාට ෙරදි ගන්න ඇතිද?" 
කියලා. ඒ දරුවා තුන්වන පන්තිෙය් ඉඳලා හතරවන පන්තියට 
සමත් වුණු දරුෙවක්. ඒ දරුවාට රුපියල්  හාරසියෙයන් ෙරදි 
කෑල්ල ගන්න බැහැ. ඒ ළමයාට අවශ්ය ෙරදිවලින් භාගයයි ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ඒකත් ගන්න ෙවන්ෙන් බාල quality එෙකන්. 
ගමට qualities 7ක් ෙහෝ 8ක් ගිහින් තිබුණා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
රුපියල් 1,700ක් ෙවන ෙතක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
මම පිළිගන්නවා. නමුත්, කූපන් ෙදන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රුපියල් 400 ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
දැන්- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ අපි පිළිගන්නවා. රුපියල් 

1,700 ගණනක්- [බාධා කිරීම්] ළමයාෙග් පන්තිය අනුව- [බාධා 
කිරීම්] හරි, හරි. පිළිගන්නවා, රුපියල් 1,700ක් දක්වා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ පන්තිය අනුවයි. ඉහළ පන්තිෙය් ළමයින්ට ගන්න 
පුළුවන්. නමුත්, පහළ පන්තියට එන ෙකොට ඒක රුපියල් 400යි. 
[බාධා කිරීම්] ඒ ගණනට ෙරද්ද ගන්න බැහැ. හාමුදුරුවරුන්ට 
කීයක් ෙදනවාද? රුපියල් 1,750යි. රතන හාමුදුරුවෙන්, අද 
සිවුරක් ඒ මුදලට ගන්න පුළුවන්ද? අපි කිසිම තරහකින් ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මහත ළමෙයක්ද? 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
නැහැ, සාමාන්ය ළමෙයක්. දැන්ම ළමයින් ෙකට්ටු ෙවන 

එකක් නැහැ. තව අවුරුදු 5ක් විතර යන ෙකොට ෙකට්ටු ෙවයි, ෙම් 
ආර්ථිකයත් එක්ක ගිෙයොත්. [බාධා කිරීම්] ෙකට්ටු මහත ගැන අපි 
ඔක්ෙකෝම දන්නවා. ෙම් ආර්ථිකයත් එක්ක ගිෙයොත් ෙකට්ටු 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මම කියන්ෙන්, දැනට ලැෙබන ෙම් ෙරදි 
පමාණය මදි; ෙම් ලබා ෙදන රුපියල් 400 මදි. ෙරදි ෙදන්න. 
නැත්නම්, quality එක නියම කරන්න. ආයතනවල තිෙබන ෙරදි 
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ටික අරෙගන quality එක බලන්න. රුපියල් 400ට තිෙබන ෙරද්ද 
ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. නැත්නම් ෙදපාරක් ෙහෝදන ෙකොට 
ෙරද්ද  shrink ෙවයි; එෙහම නැත්නම් දිරලා යයි. ෙම් ඇඳුම් ළමයි 
අවුරුද්දක් අඳිනවා. ඔබතුමන්ලා, අපි දකින ෙකොළඹ ෙහොඳ 
ඉස්ෙකෝලවල ඉන්න ළමයින් වාෙග් ෙනොෙවයි ගම්වල ඉන්න 
ළමයි. ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් දරුවන්ෙග් දිහා බලන්න. 
ඔබතුමන්ලාට වඩා මම ගෙම් ඇවිදිනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි. 
ඉස්සර උඩින් ගිෙය්, දැන් පහළින් යන්ෙන්. ෙමොකද, මම උඩින් 
ගියපු ගමන් ගැනත් ෙහොයනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි. ඒක 
දැන් අපට ෙහොඳට  ෙපෙනනවා. පාරවල් හැෙදන හැටි  අපට 
ෙපෙනනවා.  

දයා ගමෙග් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ගමට යන්න එදා පැය 
කීයක් ගත වුණාද කියා ඔබතුමා දන්නවාෙන්. නමුත් අද අම්පාරට 
යන්න ගත ෙවන්ෙන් පැය කීයද? [බාධා කිරීමක්] දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට නම් පශ්නයක් නැහැ, plane එකක් 
ගත්තා තමන්ට ඕනෑ ෙවලාවක උඩට ගියා; පහළට ආවා. හැබැයි, 
අම්පාෙර් ඉඳලා එන දිසානායක මන්තීතුමාට එදා ෙකොපමණ 
ෙව්ලාවක් ගත වුණාද කියා අපි දන්නවා. කල්මුෙන් ඉඳලා ආපු 
මන්තීතුමාට ගත වුණු ෙවලාව අපි දන්නවා. නමුත්  අද ඒවා 
ෙවනස්ෙවලා. මම කියන්ෙන් ෙම්  රෙට් මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතා 
අවෙබෝධ කර ගන්න කියායි. මම ඔබතුමන්ලා විෙව්චනය කරනවා 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා ගැන හිතන්න.  එෙහම නැති වුෙණොත් රෙට් 
මිනිසුන් අතර රැල්ලක් ඇති ෙවනවා; විෙරෝධයක් ඇති ෙවනවා. 
අෙප් රට තුළට එෙහම ෙදයක් අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා අද ෙමොනවාද 
ෙවන්ෙන් කියලා හරියට ෙසොයන්න.  

 අද නිලධාරින් කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බලන්න. ඒ අය 
තීන්දුවක් ගන්න බයයි. ආණ්ඩු ෙවනස් කරනෙකොට ඒ අයත්  
FCID එකට කැඳවයිද කියා ඔවුන් බයයි. ඊෙය්  FCID එෙක් 
මහත්වරුන්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර නිලධාරින්, අෙප් 
ෙද්ශපාලන නායකයින්, සමහර ඇමතිවරුන් සමඟ ෙගදරක 
ෙලොකු party එකක් පවත්වලා තිබුණා. ෙම්ෙගොල්ලන් party එක 
අතර ෙලොකු සාකච්ඡාවක ෙයදිලා හිටියා. අෙප් එක්තරා 
අමාත්යවරෙයකුෙග් ෙගදර ෙහොඳට ඒ party එක තිබුණා. මම 
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. නිලධාරින්ට ෙමොන තරම් බලපෑම් සිදු 
ෙවනවාද කියලා ෙම් සිද්ධිෙයන් අපට ෙපෙනනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් කාරණා පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම කියනවා. දරුවන් ගැන 
හිතන්න. මීට වඩා ෙම් දරුවන්ෙග් ඇඳුම -uniform එක- පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා හිතන්න. ෙමහි තත්ත්වය -quality එක- පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම පාලනයක් ඇති කරන්න. ෙහොඳ ෙරද්දක් දරුවන්ට 
ලබා ෙදන්න. දරුවාට අවුරුද්දක් අඳින්න තිෙබන්ෙන්  එච්චරයි. 
ෙවන ෙද්වල් නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියා මම හිතනවා. 

ෙමවර අය වැෙයන් අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 6ක් ෙවන් කළාය කියා කිව්වා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් කිව්වා, ජී.එල්. පීරිස් හිටපු 
ඇමතිතුමා ෙග් ආච්චිෙග් ආච්චි හදපු building එකටත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ ය යටෙත් වියදමක් හැටියට ගණන් හදලා තිෙබනවා 
කියලා. ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා අනික් අමාත්යාංශවලටත් 
ගණන් හැදුවා නම් ලස්සනට ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න තිබුණා. 
බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශෙය් වියදම් හැටියට රුවන්වැලි මහා 
සෑයටත් මිල ගණන් හදන්න පුළුවන්.  

මම ෙතල්වලින් වැඩිෙයන් බදු ගත්තාය කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා මට මතකයි. දැන් ෙබොර   ෙතල් බැරලයක 
මිල කීයද? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35යි. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35යි? දැන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35යි. 

තමුන්නාන්ෙසේලා අන්තිමට මිල අඩු කරනෙකොට ෙබොරෙතල් 
බැරලයක මිල කීයද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොර  ෙතල් බැරලයක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 60ක තිබියදී තමයි මිල අඩු ක ෙළේ. දැන් 
   ෙබොර ෙතල් බැරලයක්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35යි. විශාල 
ලාභයක්. ඒ නිසා  තවත් මිල අඩු කරයි කියා මම හිතනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, ඒක අඩු කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ඒක අඩු කරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ කාලෙය් ෙහොරකම් කරපුවාට ණය ෙගවන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
මම ඒ ගැන එච්චරම ෙසොයන්ෙන් නැහැ. මම දැනුවත් 

ෙවන්නයි ෙම් කාරණා ගැන අහන්ෙන්.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised.  

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ෙමොන Standing Order එක යටෙත්ද point of Order එක- 

[බාධා කිරීම්]  ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද කියලා දැන 
ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
84 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
එතුමා අෙප් මිතයා. ඒ නිසා පශ්නයක් නැහැ. දැන් පරිසරය 

ගැන බලන ෙකොට, මම දැක්කා අෙප් ජනාධිපතිතුමාට අයිති වන 
විෂයයන් හැම එකටම ටිකක් බදු වැඩිෙවලා තිෙබන බව. ඒක 
වුවමනාෙවන්ම කළ ෙදයක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු ඉන්න ඒවාට ටිකක්- [බාධා කිරීම්] 
විදුලි වාහනවලට බදු වැඩි කර තිෙබනවා. අෙනක් රටවල විදුලි 
වාහනවලට දිරි ගන්වනවා. ඒවාට අවශ්ය පහසුකම් නිකම් 
ෙදන්ෙන්. ඒවා පුළුවන් තරම් දිරිගන්වනවා. අෙප් රෙට් ඒක 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක් 27ක් වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම්ක පරිසරයට 
ළැදි පිරිස් ඉන්න ආණ්ඩුවක් කියලායි කියන්ෙන්. ඒ නිසා අඩු 
ගණෙන් ඒ ගැනවත් හිතන්න. මම විදුලිය විකුණන එක ගැන 
කියන්න ලැහැස්ති ෙවනවා ෙනොෙවයි. ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා කරුණාකරලා අපට කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ෙමොකක්ද?  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්. 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ඒකත් ෙපෞද්ගලීකරණ කරන ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා.                           

අපි හදලා දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විදුලිබලාගාරය විකුණනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. දැන් ඒක 
විකුණන්නයි ලැහැස්තිය. ෙපෝලිෙම් දමලා තිෙබනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තිෙබනවා. වරාය තිෙබනවා. මත්තල 
තිෙබනවා. ෙමොබිෙටල් එක තිෙබනවා.  

 දැන් මුදල් ඇමතිතුමා ආවා. බලන්න, මම ෙමච්චර ෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කළා. කවුරු විරුද්ධ වුණත් තමුන්නාන්ෙසේ 
මුදල් ඇමතිකෙම් ඉන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have taken 30 minutes. 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
මම ඉවර කරනවා. CEPA එක ගැන දැන් ෙලොකු ගැටලුවක් 

තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරනවා. ඒකට මුළු රටම විරුද්ධයි. ෙම් 
ගැන ජනතා මතය බලන්න. CEPA එක අත්සන් කරන්න යන්න 
එපා. ෙමොකද, දැන් විවෘත කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක මෙග් පිට 

උඩ දමන්න හැදුවා, අපි ෙගනාපු එකක් කියලා. ඒක කථාවකදී 
මම දැක්කා. නමුත් අප ෙනොෙවයි, 2000 වසෙර්දී තමයි ෙම් ගැන 
ෙයෝජනා වුෙණ්. වෘත්තිකයන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි අපි ඒවා ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ. ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමින්  
හිටියා. නමුත් අපි ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
ව්යාපාරිකෙයෝ සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි. මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  CEPA  එක අත්සන් කිරීමට යන ෙකොට 
කල්පනාකාරී ෙවන්න. අපටත් ෙනොෙයක් විධිෙය් බලපෑම් ආවා. 
නමුත් අත්සන් කෙළේ නැහැ. දැන් රටට විවෘත කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ ෙදයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඕනෑ ෙදයක් 
යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්වා පිළිබඳව තව තවත් පශ්න ඇති 
කර ගන්න එපා. එදත් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ඒවා කරන්න 
හැදුවා. අදත් ඒකම කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 
ඉන්දියාවට යන ෙකොට ජනතාවෙග් මතය පිළිබඳ ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් ඇතිව යන්නයි කියන එක මම ඔබතුමන්ලාට මතක් 
කර ෙදන්න ඕනෑ. 

අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ, වෘත්තීය සමිති ෙව්වා; 
ෙදොස්තරවරු ෙව්වා; GMOA එක ෙව්වා; අෙනක් වෘත්තීය සමිති 
නායකයින් ෙව්වා; ඒ නායකයින් තමන්ෙග් අදහස් පළ කරන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් සාමාජිකත්වය පිළිබඳවයි කියා. වඩා ෙහොඳ ඔවුන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන එක මිසක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔවුන්ෙග් නම් 
කියලා විෙව්චනය කිරීම ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම මම ඒ ගැන  
කනගාටු ෙවනවා. එෙසේ විෙව්චනය කිරීෙමන් පුළුවන් තරම් 
වළකිනවා නම් මම ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මන්තීවරුන් අතරින් සමහරු තමන්ෙග් 
හිටපු කාලය ගැන විෙව්චනය කරමින් හිටි බව මම දැක්කා. 
අනාගතය ගැනයි හිතන්න ඕනෑ. ඒවා නරක නිසා ෙන්, දුන්ෙන්. 
ඒක නරක නිසා ෙම් ෙවනස දුන්නා. ඉතින්, ඒවා ෙහෝද ෙහෝදා 
මෙඩ් දමන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා ගැන කථා කර කර තමන්ෙග් 
ෙනොහැකියාව ෙපන්වන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට යන්න.  ෙම් අවුරුදු 
පහ තුළ අපි ෙමන්න ෙම්වා කරනවා  කියලා ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළක් 
තියා ගන්න. ෙමන්න අෙප් target එක.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි ෙමොනවාද කෙළේ? නමුත් අපි ඔක්ෙකෝම 
දන්නවා, ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙමොනවත් ෙකරුෙණ් නැහැ කියලා. 
ඉතින්, මට ෙදොස ්කිය කියා ඉඳලා වැඩක් නැහැ. එෙහම නැත්නම් 
අෙප් ඇමතිවරුන්ට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙම් ඇමතිවරුන්ෙගන් ෙකොටසක් මෙග් 
කැබිනට් එෙකත් හිටි බව. [බාධා කිරීම්] වැඩ?   වැඩ කළා. [බාධා 
කිරීම්] ඉතින්, ඒ උදවිය කට වහෙගන හිටිෙයත් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමා හිටියාද කැබිනට් මණ්ඩලෙය්?  [බාධා කිරීම්] 
කෑගහන්න එපා.  එතුමා අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටිෙය් නැහැ 
ෙන්ද ?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ. 
 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
අෙප් කැබිනට් එෙක් හිටපු ඇමතිවරු දන්නවා, ඒ තිබුණ 

නිදහස ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඒවා 
කියන්න ඕනෑ. ඒවා ඒ තරම් පශ්න  ෙනොෙවයි.  ඒක ඒ ෙවලාවට 
කියන්න.  මට බණින්න. ඒකට කමක් නැහැ. බැණුම් අහන්න ඒ 
ඔක්ෙකෝටම  මම සූදානම්. ෙවඩි කන්න සූදානම් ෙවලා තමයි මම 
තීන්දුව ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා. යුද්ධ 
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කරන්න මම තීන්දුව ගන්නෙකොට, අෙප් පවුලටත්, සියලු ෙදනාටම 
එයට මුහුණ ෙදන්න සිදුවනවා කියා මම තීන්දු කරලා ඉවරයි.   
[බාධා කිරීම්] අපි ඒක දැනෙගන තමයි කෙළේ. අපි කෙළේ ෙදමළ 
ජනතාවට විරුද්ධව කරන යුද්ධයක් ෙනොෙවයි. ඒක මතක තියා 
ගන්න. ඔබතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම ෙපන්වන්න හදනවා අපි 
ජාතිවාදීව ඒ යුද්ධය පටන් ගත්තා කියලා. නමුත් අපි යුද්ධ කෙළේ 
පභාකරන් නැමැති තස්තවාදියාට විරුද්ධවයි; ෙම් රෙට් 
ෙබදුම්වාදයට විරුද්ධවයි. රටක් හදන්න නම් ෙම් මාතෘ භූමිෙය් 
අනාගත දරුවාෙග් සිට, ඔබෙග් දරුවාෙග් සිට, ඔබෙග් දරුවාෙග් 
දරුවාට ෙම් රට තුළ නිදහෙසේ ඇවිද යන්නට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

අන්න ඒ රට හදන්න අපි කටයුතු කළා. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ඒ ගැන කථා කරන්න එපා. ඒ කටයුතු අපි බයට ෙනොෙවයි කෙළේ. 
ඒවා අපි දැනෙගනයි කෙළේ. ඉතින් අපි ෙබොෙහොම සුහදව කියනවා, 
එක එක්ෙකනාට ෙචෝදනා කර කර කාලය කන්න එපා කියා. 
ඉදිරියට යන මාවතක් දිහා බලාෙගන, රට හදන මාවතකට ගමන් 
කරන්න කියා ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. W.D.J. 

Senewiratne. You have five minutes. 
 

 
[අ.භා. 1.34] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් දිනවල ෙබොෙහොමයක් කථා 

කරන, සාකච්ඡා කරන වතු ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන්ෙග් පඩි 
වැඩිවීෙම් අවශ්යතාව ගැන මම වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් රෙට් වැවිලි සමාගම් 22ක් සහ ෙත් 
රබර් කර්මාන්තෙය් කම්කරුවන් නිෙයෝජනය කරන වෘත්තීය 
සමිති සමඟ එක්ව වසර 2ක  ට වරක් අත්සන් ෙකෙරන සාමුහික 
ගිවිසුමක් මඟින් වතු ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම 
සිදු කරනු ලබනවා. ෙමම කමෙව්දය 1998 සිට කියාත්මක වූ 
කමෙව්දයයි. වසර ෙදකකට බල පැවැත්ෙවන ෙමම සාමුහික 
ගිවිසුම අවසාන වශෙයන් 2013 වසෙර් අත්සන් කර ඇති අතර, 
2015 මාර්තු 31 වන දිනට එය අවසන් වී තිෙබනවා. 

සාමුහික ගිවිසුම අවලංගු වීම නිසා මීළඟ වසර 2ක සඳහා බල 
පැවැත්ෙවන පඩි වැඩිවීම කියාත්මක වීමට අවශ්ය ගිවිසුම නැවත 
ඇති කර ගැනීමට මාෙග් පුෙරෝගාමී අමාත්ය විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්, එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාත් කිහිප වරක් සාකච්ඡා 
කර උත්සාහ කර ඇති නමුත්, ෙදපාර්ශවෙය් එකඟතාවක් ඇති 
ෙනොවුණ නිසා එය අත්සන් කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇත. 

පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් මා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යවරයා ෙලස පත්වීෙමන් පසු, පසුගිය සැප්තැම්බර් 
30 වන දින වැවිලි සමාගම්වල කළමනාකරණ පක්ෂයත් සාමුහික 
ගිවිසුම්ගත වීමට සාකච්ඡා ෙකෙරන වෘත්තීය සමිතීන් 
අමාත්යාංශයට කැඳවා සාමුහික ගිවිසුම කඩිනමින් අත්සන් කිරීමට 
දීර්ඝ කාලයක් ෙදපාර්ශ්වය සමඟ සාකච්ඡා කළත්, එකඟතාවකට 
ෙනොපැමිෙණන බවක් ෙපන්නුම් කළ බැවින් දැනට ෙගවන 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 450 සිට 500 දක්වාත්, පැමිණිෙම් දිරි 
දීමනාව - attendance incentive - 140 සිට 240 දක්වාත් මිල මත 

රඳන පරිපූරකය - price share supplement - එෙලසම මිල 
රුපියල් 30 සීමාෙව් තබා ගනිමින් රුපියල් 620  සිට රුපියල් 770 
දක්වා රුපියල් 150ක පඩි වැඩිවීමක් ෙයෝජනා කරන ලදී. 

දැනට ෙත් කර්මාන්තෙය් පවතින අර්බුදකාරි තත්ත්වය නිසා 
එවැනි පඩි වැඩිවීමක් කළ ෙනොහැකි බව වතු කළමනාකරණ 
පක්ෂය දිගින් දිගටම කරුණු දක්වමින් පකාශ කරන ලදී. 

නැවතත් 2015 ඔක්ෙතෝබර් 21 වන දින පාර්ශවයන් ෙදක 
නැවතත් කැඳවා මමත් මාෙග් අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්ය රවීන්ද 
සමරවීර මහතාත්, දිගින් දිගටම කරුණු දක්වමින් අනාගතෙය් 
කර්මාන්තෙය් දියුණුවක්, පගතියක් ඇති වූ විට සාමුහික ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීමට කල් තබා ෙගන වතු ෙසේවකයන්ට යම්කිසි 
සහනයක් ලැෙබන පරිදි මාස කිහිපයකට තාවකාලිකව යම්කිසි 
අතිෙර්ක ෙගවීමක් සඳහා එකඟවන ෙලස සහ එම මුදල 
සම්බන්ධව ෙදපාර්ශ්වය යම් එකඟවිය හැකි පදනමකට පැමිෙණන 
ෙලසත් අපි ඉල්ලා සිටිෙයමු. එම ඉල්ලීම අනුව වතු සමාගම් 
නිෙයෝජිතයන් ෙම් සම්බන්ධව තව දුරටත් එම සමාගම්වල පාලන 
අධිකාරිය සමඟ කථා කළ යුතු බව පැවසූ අතර, නැවත 2015 
ෙදසැම්බර් මස 15වන දින ෙප.ව.11.30ට සාකච්ඡා කිරීමට කල් 
තබන ලදි. එහිදී, වතු පාලන අධිකාරිය තාවකාලික දීමනාවක් 
ෙගවීම සම්බන්ධව කිසිම කැමැත්තක් ෙනොදක්වන බවත්, දැනට 
පවතින ෙත් සහ රබර් මිල අනුව කිසිම ෙගවීමක් කිරීමට ෙනොහැකි 
බවත් සඳහන් කරන ලදි. 

ෙමහිදී, දිනකට රුපියල් 100ක දීමනාවක්වත් කම්කරුවන්ට 
ෙගවන ෙලස මා අවධාරණය කළ අතර, ෙත් මිල මාස 3කින් ෙහෝ 
4කින් යථා තත්ත්වයට පැමිණීමත් සමඟ සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් 
කර සාධාරණ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දීමට හැකි බවත් අවධාරණය 
කරන ලදි. දිගින් දිගටම කරුණු ෙගන හැර පාමින් වතු 
කළමනාකරණ පක්ෂය ෙමම ෙගවීම කිරීම වතු ක්ෙෂේතෙය් 
කාර්මික සාමය ඇති කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය බව ෙපන්වා දුන් 
නමුත්, ඔවුන් ඒ සඳහා එකඟවීම පතික්ෙෂේප කරන ලදි. නැවත 
2015.12.18වන ඊෙය් දිනෙය්ද ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා ෙකරුණි. 

වතුකරෙය් 180,000ක් පමණ වන වතු කම්කරු ජනතාව 
අඛණ්ඩව ෙසේවෙය් රඳවා ගැනීම අත්යවශ්යයි. ෙම් රෙට් දශක 
ගණනාවක් පුරා අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ වතු ක්ෙෂේතෙය් 
ෙකොපමණ අපහසුකම් සහ අමාරුකම් තිබුණත් ඔවුන්ෙග් 
ජීවත්වීෙම් අරගළය සැහැල්ලු කිරීමට වතු සමාගම් විසින් අවශ්ය 
පියවර ගත යුතුයි කියන කාරණය අපි රජය ෙවනුෙවන් 
අවධාරණය කළා. ෙම් අවස්ථාෙව් වැවිලි කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන 
මිල - 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. A. 

Aravindh Kumar. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වතු කළමනාකාරිත්වය විසින් පඩි වැඩිවීම 

පතික්ෙෂේප කළා කියා දැන් ඔබතුමා කිව්වා. පුද්ගලික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතනවලට මැයි මාසෙය් සිට රුපියල් 2500ක පඩි වැඩිවීමක් 
කරනවා කියලා ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා. 
ඒ පඩි වැඩිවීම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඒ කරුණට එනවා. ෙපොඩ්ඩක් වාඩි 

ෙවලා මෙග් කථාවට ඇහුම්කන් ෙදන්න.[බාධා කිරීමක්] නැහැ. 
නැහැ. මෙග් කථාවට ඇහුම්කන් ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you may continue. - [Interruption.] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, he must listen to my speech. I will deal with that. 

මම ඒ ගැන කථා කරන ෙතක් වාඩිෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් 
වැවිලි කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන මිල අඩු වී අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් 
පවතින නමුත්, 2009 සිට 2014 දක්වා ඉතා ඉහළ මිලක් නිෂ්පාදිත 
ෙත් සඳහා ෙමම වතු සමාගම් ලබා ගත් බව අමතක   කළ 
ෙනොහැක. එම නිසා ෙමම අවස්ථාෙව් අවම දීමනාවක් ෙහෝ 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් දැනට ලැෙබන පඩියට එකතු කිරීම 
අත්යවශ්යෙයන්ම කළ යුතු යැයි රජෙය් අදහස බව ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරමි. රෙට් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ෙම් සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීමට මා කටයුතු කරන බව 
මා ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට දැනට ෙයෝජනා වී ඇති රුපියල් 
100 දීමනාවට සමාන මුදලක් වතු ෙසේවක වැටුපට එකතු කිරීමට 
අනිවාර්යෙයන් පියවර ගන්නා බවත් දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. එෙසේ 
වුවද, ඉන් ෙනොනැවතී වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවක වැටුප් වැඩිවීම 
සම්බන්ධව ෙත් මිල සතුටුදායක මට්ටමකට පැමිණීෙමන් පසුව 
ෙදපාර්ශ්වය අතර සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා උනන්දු 
කිරීමට මා කැප වී අවශ්ය කටයුතු කරන බවත් ෙමම ගරු සභාවට 
වැඩි දුරටත් දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රුපියල් 2500 පඩි වැඩිවීෙම් 
කථාව අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා. රුපියල් 2500ක මුදලක් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම ෙසේවකයින්ට වැඩි කිරීම සඳහා ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත ජනවාරි මුල් සතිෙය්දී අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත වතු ෙසේවකයින්ටත් අනිවාර්ෙයන්ම බලපානවා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. එපමණයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
அ த்  ெகளரவ சாள்ஸ் நிர்மலநாதன். உங்க க்கு 5 

நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன.  

[பி.ப. 1.41] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, என்ைன இன்ைறய 

விவாதத்தில் உைரயாற்ற அ மதித்ததற்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இச்சந்தர்ப்பத்தில் பிரதம மந்திாி 
அவர்களின் அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற இைளஞர் ேசைவகள் 
மன்றத்தின் ன்ேனற்றம் சம்பந்தமாக ஒ சில க த் க்கைளச் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக ஒவ்ெவா  மாகாணங் 
களி ம் இைளஞர் ேசைவகள் மன்றப் பணிப்பாளர்கள் 
நியமிக்கப்ப கிறார்கள். கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சியில் 
அதிகார ர்வமான வன்னி அைமச்சராக இ ந்தவர் எம  வட 
மாகாணத்ைத வன்னி மாகாணமாக ம் யாழ். மாகாணமாக ம் 
நிர்வாக ாீதியில் இரண்டாகப் பிாித்தி க்கிறார். மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ  ஆகிய ன்  மாவட்டங்க ம் 
இைணந்த தான் வன்னி ேதர்தல் மாவட்டமாகும். அவ ைடய 
அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி மன்னார், வ னியா என்ற 
இரண்  மாவட்டங்கைள ம் தனியாகப் பிாித்  அதற்கு 
மாவட்ட பணிப்பாளராக ம் வன்னி மாகாணப் பணிப்பாள 
ராக ம் தன  உறவினர் ஒ வைர நியமித்தி க்கிறார் 
என்பைத இந்த உயாிய சைபயில் ெசால்ல விைழகிேறன். 
இதன் அர்த்தம் என்ன? ஆட்சியதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் 
எைத ேவண் ெமன்றா ம் ெசய்ய ம் என்பைதேய இந்த 
நிகழ்  சுட் க்காட் கின்ற . எனேவ, மாகாணங்கைளத் 
தங்கள  சுய அரசியல் இலாபத் க்காகப் பிாிப்பதற்கு 
தய ெசய்  இடம்ெகா க்க ேவண்டாெமன் ம் வட 
மாகாணத்திற்ெகன தனியான இைளஞர் ேசைவகள் மன்றப் 
பணிப்பாளர் ஒ வைர நியமிக்க ேவண் ெமன் ம் ெகளரவ 
பிரதம மந்திாி அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றம் ஓர் அரசியல் கட்சி ேபான் தான் ெசயற் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற . அதன் பணிப்பாளர் னவ்வர் 
எனப்ப ம்  ெகளரவ அைமச்சாின் ெசயலாளர் ஆவார். 
மாகாணப் பணிப்பாள ம் அவர்தான்! மாவட்டப் பணிப் 
பாள ம் அவர்தான்! இ  எங்கு ேபாய் யப்ேபாகின்ற ? 
ெகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்கேள, இப்ப யான யரமான 
சம்பவங்கள் அங்கு நடக்கின்றன. கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
ஆட்சியில் அவ க்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் நிமித்தம் 
இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன.  நல்லாட்சி என்  
ெசால்லப்ப கின்ற இந்த ஆட்சியிலாவ  உண்ைமயாகேவ 
தகுதியானவர்கள் இதற்கு நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, அந்த இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்தில் 
தன்னிச்ைசயான கள்தான் எ க்கப்ப கின்றன. 
2005ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு - மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி 
யாக வந்ததன் பிற்பா  - அங்கு எல்லா நிகழ் களி ம் வன்னி 
அைமச்சர் அல்ல  அவ ைடய கு ம்பத்தினர் மட் ந்தான் 
பிரதம வி ந்தினர்கள்! எந்தக் கட்சி ஆட்சி அைமத்தா ம் 
அவர் அைமச்சர்தான்! தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் அந்த 
இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்தின் வாசல கில் ெசன்றதாகச் 
சாித்திரம் இல்ைல. அ  அவர்க ைடய கட்சிக்கு மட் ம் 
உாித்தான மன்றமா அல்ல  மாவட்ட இைளஞர்களின் 
நலன்சார்ந்த மன்றமா? என்ப  ெதாியவில்ைல. அரசியல் 
ாீதியான நகர் கள் அங்கு ன்ென க்கப்பட் க் ெகாண் ப் 
பதால் பல இைளஞர்கள் அதற்குச் ெசல்வதில்ைல. அந்த 
நியமனங்கள்கூட அங்கு தன்னிச்ைசயாக  ெசய்யப் 
ப கின்றன.  
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[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
தய ெசய்  உைரைய த் க் ெகாள் ங்கள்!  

 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஒ  நிமிடத்தில் க்கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் இைளஞர் பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
நைடெபற்ற . அத்ேதர்த ல் ஒ வர் ெதாி ெசய்யப்பட்டார். 
அ த்தவர் ேநர் கப் பாீட்ைசயி டாகத்தான் ெதாி ெசய்யப் 
பட ேவண் ம். ஆனால், அங்குள்ள பணிப்பாளர் தன  
உறவினர் ஒ வைர அந்தப் பதவிக்கு நியமித்தி க்கிறார். அவர் 
ெகளரவ அைமச்சாின் உறவினர்தான். அங்கு அைனத்  

க ம் தன்னிச்ைசயாக எ க்கப்ப கின்றன. நீங்கள் 
இவ்வாட்சிைய 'நல்லாட்சி' என்  ெசால்கின்றீர்கள். எனேவ, 
உண்ைமயில் நல்லாட்சி நடந்தால் இைத மாற்றி 
யைமக்கேவண் ம்.   

அ த்ததாக ேநற் ச் சைபயில் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் விகிதாசார அ ப்பைடயில் ேவைல வாய்ப்ைப 
வழங்கேவண் ெமன்  குறிப்பிட் ந்தார். அவர் 
இவ்வள நா ம் தான் ெசய்தைத மறந் விட்டார் 
ேபா ள்ள . கடந்த வாரம் அவர் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
ைபப் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு அைழக்கேவண் ெமன்  ேபசி 
யி ந்தார். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  2010ஆம்  ஆண் ம் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் த்தான். அப்ேபா  எங்க ைடய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் தியில் நிற்கும்ேபா , ஐந்  
STF வாகனங்களின் பா காப் டன் ெசல் ம்ேபா  தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் டன் ேபச ேவண் ெமன்  
ேதான்றவில்ைல. ஆனால், இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  அவாின் கண் க்கு எப்ப த் 
ெதாிகின்றெதன்ப  எனக்குத் ெதாியவில்ைல. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ம். 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

க்கின்ேறன்.   

எனக்கு ன்னர் ேபசிய ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் த்தத்தின்ேபா  கள் மட் ம்தான் 
ெகால்லப்பட்டதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். நான் அைத 

ற் தாக நிராகாிக்கின்ேறன். உண்ைமயில், அதன்ேபா  
தமிழ் மக்க ம் ெகால்லப்பட்டார்கள் என்பைத இந்தச் 
சைபயில் கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Wijeyadasa 

Rajapakshe. Before he starts, the Hon. Edward 
Gunasekara will take the Chair.  

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 

[අ.භා. 1.47] 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාසයක පමණ කාලයක් අෙප් 

යහ පාලන ජාතික ආණ්ඩුෙව් අය වැය පිළිබඳව දීර්ඝ වාද විවාද 
කළා. අද එම විවාදෙය් අවසාන දිනෙය්ත් ෙම් අය වැයට පක්ෂව 
හා විපක්ෂව ෙනොෙයකුත් අදහස් පකාශ වුණා. හිටපු ජනාධිපති 
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා වාෙග්ම, මුදල් ඇමතිතුමා විධියට අද ෙම් අය වැය 
විවාදයට සහභාගි වුණා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ සමාජෙයන් මතු වුණු 
ෙනොෙයකුත් ඉල්ලීම්වලට අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ඇහුම්කන් 
දීලා, අය වැයට ෙනොෙයකුත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව ෙබොෙහොම නිහතමානීව අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමාට ස්තුතිය, කෘතෙව්දීභාවය පළ කළා. ඒ එක්කම 
එතුමා අපට ෙහොඳ අවවාදයකුත් දුන්නා, ෙම් කටයුතු සිදු කරද්දී 
මහජන විෙරෝධතාවක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න 
කියලා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ අවවාදයක්.  ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය්  
සිටියදී පසු ගිය ආණ්ඩුවට අපිත් ඒ අවවාද දුන්නා. ඒත් ඒ උදවිය  
ඒක ඇහුෙව් නැහැ.  ඒ  පතිඵල එතුමා භුක්ති විඳින බවත් අද 
සඳහන් කරන්න ෙයදුණා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමාජෙය් -විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙය් ෙකොටසකින්- තිෙබන ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තමයි, 
ෙම්ක මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැයක්ද, එෙහම නැත්නම් 
අගමැතිතුමාෙග් අය වැයක්ද  කියන එක. නමුත් ෙම්ක කාෙග්වත් 
අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් රෙට් ආණ්ඩුෙව් අය වැය. ෙම්ක 
ෙම් රෙට් අය වැය.  මීට ෙපර අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළාට 
පස්ෙසේ, අපි මාසයක් තිස්ෙසේ ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් වාද විවාද 
කළාට, අවසානෙය් සිදු වන එකම පතිඵලය තමයි -ආණ්ඩුවට 
බහුතරයක් තිෙබන නිසා- ඒකාකාරී ෙලස, ඉදිරිපත් කළ 
ස්වභාවෙයන්ම සම්මත ෙවන එක. අපි පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව 
තිස්ෙසේම ඒ කමෙව්දය විෙව්චනය කළා.  

මට මතකයි, මම 2005 වසෙර් ඉඳලාම ඒ කමෙව්දය 
විෙව්චනය කළ බව. ෙමොකද, මම ෙම් කමෙව්දය  සැලකුෙව්  
ෙද්වාලයක, ෙකෝවිලක තිෙබන වාර්ෂික නානුමුර මංගල්යයක් 
විධියටයි. අපි ෙමොන විධිෙය් වාද විවාද  කළත් ආණ්ඩුවට ඒවායින් 
ඇති පශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩුව ඒවාට ඇහුම්කන් ෙදන්න 
සූදානමක් නැහැ; කැමැත්තක් නැහැ. ආණ්ඩුව ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් එක රුපියලක්වත් සතයක්වත් එහාට ෙමහාට 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකටද අපි මාසයක් තිස්ෙසේ 
මහජන මුදල් නාස්ති කරෙගන ෙම් අය වැය විවාදය කරන්ෙන්?  
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි  
මූල්ය පාලන බලය සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙම් අය 
වැය කමෙව්දය තුළ ෙද්ශපාලනඥෙයෝ එක් ෙකෙනක් ෙහෝ 
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ෙදන්ෙනක් සම්බන්ධ ෙවලා, නිලධාරින් විසින් අය වැය 
ෙල්ඛනයක් හදලා ෙගෙනනවා. නමුත් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
හදන අය වැයක් ෙනොෙවයි. අද ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අය වැය නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා අප 
ෙයෝජනා කළා, ෙම් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ස්වාධීන අය වැය 
කාර්යාලයක් -Budgetary Office - ඇති කරන්න කියලා. ඒ 
එක්කම  website එකක් හරහා දත්ත බැංකුවක් ඇති කරන්නත් 
කිව්වා, ඕනෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට, ඇමතිවරෙයකුට, 
රෙට් ජනතාවට ෙම් දත්ත පිළිබඳව, රාජ්ය ආයතනවල ගනුෙදනු 
සම්බන්ධව දැන ගන්න  ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න. නමුත්, ඒ කිසි 
ෙදයක් කරන්න පසු ගිය රජය සූදානම් වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් අය වැය විවාද කියන එක ගාම්ය පජාතන්තවාදෙය් 
ලක්ෂණ සහිත යල් පැන ගිය කමයක්. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල 
තිෙබන්ෙන් පූර්ව අය වැය විවාද -pre-budgetary debates.  පූර්ව 
අය වැය විවාද තියලා, ඒෙකන් අප ලබාගන්නා අත්දැකීම් 
සම්භාරය එකතු කරෙගන රෙට් ජනතාවෙග්, මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් මතිමතාන්තර පිළිබඳ අවෙබෝධයක් අරෙගන 
අය වැය ෙල්ඛනයක් නිර්මාණය කෙළොත්, ඒක තමයි වඩාත්ම 
යහපත් වන්ෙන්.   

ඉතින්, ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු විධියට ෙම් ඉදිරිපත් කරපු 
අය වැය පිළිබඳව අෙප් විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි, අපි ඒක 
කෙළේ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමූහික වගකීම ආරක්ෂා කරෙගන. ඒ 
එක්කම ෙවනත් පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුත් 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. නමුත් සමහර උදවිය නිර්දය ෙලස අවලාද 
නඟමින් විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන කිසි පශන්යක් නැහැ.  

අපි ඒ සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ විෙව්චන හරහා, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සැබෑ අෙප්ක්ෂා කුමක්ද, ඒවා ඉෂ්ට 
කරගන්න පුළුවන් කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියන කාරණා පිළිබඳව 
අෙප් ආණ්ඩුව සලකලා බලලා අය වැය ෙල්ඛනයට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙයෝජනා වරින් වර ෙවනස් කළා; සංෙශෝධනය කළා. කවුරු හරි 
කියනවා නම්, ඒ කියාව අෙප් ෙනොහැකියාව කියලා, එෙහම 
කියන්ෙන් ෙම් පිළිබඳ අවෙබෝධයක් නැති ෙකෙනක්. ඒක 
ෙනොහැකියාව  ෙනොෙවයි, ඒක තමයි පජාතන්තවාදය. ෙමෙතක් ෙම් 
රෙට් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් කියාදාමය ෙකරුෙණ් නැහැ. අද 
ඒක ෙකෙරනවා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් කමෙව්දය 
අගය කරනවා. 

"ෙම්ක ෙනොහැකියාව, ෙම්ක බැරිකම" කියලා කියනවා අපි 
අහෙගන හිටියා. නමුත් ෙම්කට කියන්ෙන් ෙනොහැකියාව ෙහෝ 
බැරිකම ෙනොෙවයි, මහජන මතයට ගරු කිරීම කියලායි. මීට ෙපර 
කථා වුණා, "ෙම් ආණ්ඩුව  හැම ෙදයක්ම බෑ බෑ, කරන්න බෑ''  
කියනවා කියලායි. කවුද කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවට ''බැහැ'' කියලා. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව යුද ජයගහණය කරලා, තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
හදාෙගන දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා ෙලෝකෙය් කිසිම ඒකාධිපතිෙයකුට නැති බලතල 
හදාගත්තා. ''අෙප් ආණ්ඩුව මහා ෙම්රු පර්වතය වාෙග්, අවුරුදු 
20කටවත් ෙපරළන්න බැහැ'' කියලා ෙකොච්චර නම් කිව්වාද?  
මාධ්යවල ෙකොච්චර නම් එෙහම තිබුණාද? නමුත් අපි ෙපරළුෙව් 
නැද්ද? අපි උස්සලා ෙපොෙළොෙව් ගහලා සුන්නද්දූලි කෙළේ නැද්ද? 
කළා. ඉතින් කවුද කියන්ෙන් අපට බැහැ කියලා?  

ෙලෝකෙය් මිනිස්සු උද්ෙඝෝෂණය කරලා, ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, 
ෙවඩි කාලා, කඳුළු ගෑස ් කාලා, සන්නද්ධ අරගළ කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 30ක්, 40ක් වාද විවාද කරලා රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අත්යවශ්ය ෙවනස්කම් කරගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබියදී, අපි ෙම් රෙට් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරලා දහනමවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා. මන්තීතුමන්ලා 47ෙදෙනක් හිටපු 
ආණ්ඩුවක් විධියට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිර්මාණය වුණු 
සුළුතරම ආණ්ඩුව විධියට අපි ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් ඡන්ද 215ක් 
අරෙගන  ෙම් රෙට් විශාල විප්ලවයක් කළා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහේතුෙවන් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල එතුමා කැමැත්ෙතන් පූජා කළා, 
පරිත්යාග කළා. ඒක ෙලෝක ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට රාජ්ය 
නායකෙයක් කළ කැපකිරීමක්. ඒක නිසා විධායක ජනාධිපති 
කමය තුළ ඒකාධිපති වීෙම් කමය අපි අද නතර කරලා තිෙබනවා. 
අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හදලා තිෙබනවා. අධිකරණය, රාජ්ය 
ෙසේවය, ෙපොලීසිය, විගණනය යන සියල්ල අපි ස්වාධීන කරලා 
තිෙබනවා. කරන්න බැරි නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම්වා කෙළේ? අපි 
''බැහැ, බැහැ'' කියලා ඉන්න ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. අපි ඕනෑම 
අභිෙයෝගයක් භාරගන්න සූදානම් ආණ්ඩුවක්. 

අද හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ඇපෙලෝ ෙරෝහල 
රජයට ගත් නිසා අද ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රජයට ගත් නිසා අද ලාභ 
ලබන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අපි 
සතුටුයි. හැබැයි, ඒ ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුවට ගත්ෙත් එදා COPE 
එ ෙකන් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා පදනම් කරෙගන. අපි එදා 
ආණ්ඩුවට කිව්වා, අපි ආයාචනා කළා, COPE එකන් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන්න කියලා. නමුත් ඒ එක නිර්ෙද්ශයක් 
කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
ෙමතැන ඉන්නවා. එතුමාත් ඒ එක නඩුවක ෙපත්සම්කරුෙවක්. 
එතුමන්ලා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන COPE වාර්තාව අරෙගන 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියාම ආණ්ඩුෙව් නීතිපතිතුමා අවුරුදු 2ක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තර්ක කළා, ෙම් ආයතන ආණ්ඩුවට ගන්න 
එපා කියලා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ඒක පිළිගන්නවා.  රක්ෂණ සංසථ්ාව ආණ්ඩුවට ගන්න, ඇපෙලෝ 
ෙරෝහල ආණ්ඩුවට ගන්න කියලා මුළු මහත් පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ඒකඡන්දෙයන් සම්මත කරපු COPE වාර්තා ෙදෙකන්ම කියන 
ෙකොට, ආණ්ඩුෙව් නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා කියනවා, ෙම් ආයතන ෙහොර පාෙර් ගියත් කමක් නැහැ,  
පගා අරෙගන ෙම් ආයතන දුන්නත් කමක් නැහැ, ෙම් ආයතන 
ෙකොමිස් ගහලා දුන්නත් කමක් නැහැ ආණ්ඩුවට නම් ගන්න එපා 
කියලා.    

ඒක තමයි ඒ ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය. එෙහම කියපු ආණ්ඩුෙව් 
රාජ්ය නායකතුමා අද ඇවිල්ලා හුඟක් ආඩම්බරෙයන් කථා කළා, 
අද ඒ ආයතන ෙහොඳට වැඩ කරනවා කියලා. ඒ ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒ ආණ්ඩුවම තමයි ඒ ආයතන ආණ්ඩුවට ගන්න 
එපා කියලා කිව්ෙව්. අපි එදා ඒ ආයතන ෙවනුෙවන් සටන් කළා. 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙම් හැම පක්ෂයකම මන්තීතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවන්  
සිටියා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් COPE එ ෙක් 
සිටියා. 

අපි පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු කළා.  [බාධා කිරීමක්]  
ඉතින් එතුමා අනුබල දුන්නා නම්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු ලියන්න 
ඕනෑ නැහැෙන්.  ඒ තීන්දුව අනුවෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙදෝහී 
වීම සම්බන්ධව පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා ලක්ෂ 05ක් වන්දි 
ෙගවන්නත්,  පැය 24න් රක්ෂාෙවන් එළියට දමන්නත්  කිව්ෙව්.  
එෙහම දීපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව ෙවනස් කරන්න තරම් ෙම් 
රෙට් හිටපු  විධායකය බලපෑම් කරලා,  අගවිනිසුරුතුමා ෙවනස් 
වුණාම  ආපසු පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාව එතැනට ගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාත් 
දන්නවා,   එදා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව,  රජෙය් ගිණුම් 
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පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින් අපි නිවැරදි ෙලස කටයුතු කරලා 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන්න, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය වැඩි 
කරන්න; ශක්තිමත් කරන්න  කටයුතු කරන ෙකොට ඒවා ඇගයීමට 
ලක් වුණු බව.    ෙලෝක බැංකුෙවන් මිලියන 200ක ආධාරයක් 
දුන්නා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙමොනවාටද? ෙම් කාරක සභා 
ශක්තිමත් කරන්න. ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමනි, ඒ 
රුපියල් මිලියන 200න් එක ශතයක්වත් හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ ටික 
ඔක්ෙකෝම පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා ෙගන ගිහිල්ලා මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය්  එතුමාෙග් ගිණුෙම් දමා ගත්තා. ඒ කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න අපි උත්සාහ කළාම කරුණු 
සිද්ධ වුෙණ් එෙහමයි.  

අද අධ්යාපනෙය් දියුණුව ගැන, අධ්යාපනෙය් තිෙබන ගැටලු 
ගැන කථා කළා. ඒක ෙහොඳයි. අපි ඒක අගය කරනවා.  එදා  
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අධ්යාපන ඇමතිතුමා විධියට අව්යාජ 
උත්සාහයක් දැරුවා, ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරලා ඒ හරහා 
අධ්යාපනයට පතිපත්තියක් හදන්න. අවුරුදු 05ක් එතුමා උත්සාහ 
කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවලාව අවසන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි තුනක් ෙදන්න. 

ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත් කාරණයක්. අෙප්  බන්දුල ගුණවර්ධන 
ශූරින් ඉන්න ෙවලාෙව් මම ෙම්ක කියන්නම ඕනෑ. එතුමා 
ෙබොෙහොම අවංකව, අව්යාජව උත්සාහයක් දැරුවා ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන පතිපත්තිය හදන්න.  අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විධියට 
ගිහිල්ලා හරිම සතුටින් එතැන වාඩි ෙවලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කළා; ගනු ෙදනු කළා. එතුමා ෙහොඳ තීන්දු ගත්තා. අන්තිමට 
ෙමොකද වුෙණ්?  මා උදාහරණයක් කියන්නම්. එක් අවස්ථාවක 
එතුමා කිව්වා,   "අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක බව වැඩි කරන්න ඕනෑ.  
ඒ නිසා සමහර ඉස්ෙකෝල අපි සවස 3.00 වනතුරු පවත්වනවා"  
කියලා.  

ඒක ෙහොඳ තීන්දුවක්.  ෙමොකද  වුෙණ්? පසුවදා ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා,  "ලංකාෙව් 
කිසිම පාසලක් ප.ව. 1.30න් පසුව පවත්වනු ෙනොලැෙබ්" කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ  බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, "අපි  ජාතික පතිපත්තියක් 
හදන්න ෙහොඳ තීන්දුවක් ගත්තා. පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය 
අෙහෝසි කරනු ලැෙබ්" කියලා. ඒ පවෘත්ති සාකච්ඡාව තියලා පැය 
24ක් යන්න කලින් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙල්කම්තුමා 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා, "ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාවත් ශිෂ්යත්ව 
විභාගය අෙහෝසි කරනු ෙනොලැෙබ්" කියලා. එෙහම ෙන්ද සිද්ධ 
වුෙණ්, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි?   ඔබතුමා ඒ විෂය පිළිබඳව 
පවීණයකු විධියට උත්සාහයක් ගත්තා.  නමුත්  ඒ තිබුණු විධායක 
රාජ්ය පාලන තන්තය තුළ ඔබතුමන්ලා දරපු එකම 
උත්සාහයක්වත් සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණාය කියන කාරණය 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  ඒක  එතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න 
බැහැ කියලා මා දන්නවා.   නමුත්, ෙම් රෙට් අධ්යාපනය යහ මඟට, 
පශස්ථ තත්ත්වයකට ෙගන යන්න දරපු උත්සාහයන් ව්යර්ථ 
කෙළේ; අඩපණ කෙළේ ඒ රාජ්ය නායකත්වයමයි කියන කාරණය  
එතුමා හිතට එකඟවම  දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   අවසාන වශෙයන්   විෙව්චන 
සියල්ලටම ස්තුතියි.  අවලාදවලටත් ස්තුතියි; බැනපුවාටත් ස්තුතියි.  
අපි ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්  ඉල්ලා සිටිනවා 

පක්ෂ, පාට ෙභ්දයක් බලන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාව ගැන හිතලා, කරුණාකර ෙමම අය 
වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ කාරුණික ඉල්ලීම 
කරමින් මා නිහඬ වනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 2.00] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන මාෙග් උගත් මිත  ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් කථාවට කිසිම පිළිතුරක් ෙනොදී, මට ෙම් ලැබී 
තිෙබන ඉතාම සීමිත ෙව්ලාව තුළ රාජ්ය අය වැය පිළිබඳව 
පමණක් කරුණු කිහිපයක්   සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ෙවලාව මදිද? අපි ෙදන්නම්. විනාඩි 10ක් ෙදන්නද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි 10ක් ෙදනවාද?  [බාධා කිරීමක්] ෙමවර අය වැය        

ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් ෙනොවූ ආකාරෙය් සුවිෙශේෂී 
අය වැයක් ෙලස ඉතිහාස ගත වන බව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් පළමුවැනි පිටුෙව් සඳහන් කළා.  
ඇත්තටම ෙමම අය වැය ශී ලංකාෙව්  ඉතිහාසගත වන අය වැයක් 
වන්ෙන් ඇයි?   ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පධාන කරුණු 04ක් 
තිෙබනවා.  රජෙය් ආදායම, රජෙය් වියදම, රාජ්ය අය වැය ෙල්ඛන 
හිඟය, හිඟය පියවන ආකාරය. ෙම්  කරුණු  04 ෙකොතරම් වැදගත් 
වනවා ද  කිව්ෙවොත් ෙම් තිෙබන කරුණු අනුව යම් කිසි අය වැයක් 
එක් ඡන්දයකින් ෙහෝ පරාජයට පත් වුෙණොත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවන්න ඕනෑ. 

ෙම් කියන අය වැය පරතරය මත හා අය වැය පරතරය පියවන 
ආකාරය, වර්ග සැතපුම් 25,332ක භූමි පෙද්ශයක් ඇතුෙළේ සිටින 
කුඩා දරුවාෙග් සිට මහල්ලා දක්වා සියලුම මිනිස්සුන්ෙග් 
ජීවිතවලට බලපෑමක් ඇති කරනවා. රෙට් සමස්ත නිමැවුම, 
ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, 
ආෙයෝජනය වැනි සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන් ෙකෙරහි බරපතළ 
ෙලස බලපාන ශාස්තීය ලියවිල්ලක් තමයි අය වැය ෙල්ඛනය. 
විශ්වවිද්යාලයක් ගත්තාම, උපාධි ෙදනවා, ආචාර්ය උපාධි ෙදනවා, 
පශ්චාත් උපාධි ෙදනවා.  

රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කියන්ෙන් විෂයයක්. ඒ විෂයයට 
අනුව ෙමෙහම වැරැද්දක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙකෙරන්නට බැහැ. 
ෙමොකද, ඒක ගෙලහි ෙකටූ අකුරක් ෙනොවුණට ෙම් සමස්ත අය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැය පරතරය සහ එය පියවන ආකාරය අනුව අප හැමෙදනාෙග්ම 
ඊළඟ වර්ෂෙය් ජීවිතවලට ෙමය බලපාන නිසා ෙමහි ඇති වන හැම 
ෙවනස්කමක්ම ආර්ථික විද්යාත්මකව හා න්යායාත්මකව සල්ලි 
අච්චු ගැසීම හා සම්බන්ධ වන පශ්නයක්. ඒ නිසා සල්ලි අච්චු 
ගහන අය වැය ෙල්ඛනයක් ඇති වුෙණොත්, අපි කැමැති වුණත්, 
අකැමැති වුණත් ඒ න්යායෙය් අවසාන පතිඵලය තමයි දරාගත 
ෙනොහැකි ජීවන වියදම් පීඩනයකට සමස්ත ජනතාව මුහුණපාන 
එක. 

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනය 
සාමූහික වගකීම යටෙත් එකඟ වූ ආකාරයට ෙනොෙවයි,  ඊට 
ෙවනස් අය වැය  කථාවක් කළා  කියලා  වැදගත්, උගත් හිටපු 
මුදල් අමාත්යවරයකු වූ  එම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන මහත්මයා එම 
රජෙය් තමන් දරපු අමාත්ය ධුරෙයන් එදා ඉල්ලා අස ් වුණා. 
ෙමොකද, ෙරොනී ද මැල් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒ 
ෙවනස එතුමා පිළිගත්ෙත් නැති නිසා. සමහර ෙවනස්කම් කිව්වාම 
ඒ ෙවනස ඒ අවස්ථාෙව්ම නීතියක් බවට පත් ෙවනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් 1977 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 15වන දා 
මධ්යම රාතී 12.00 සිට ෙඩොලරය රුපියල් 16කට සමාන කළාම, 
පාෙවන විනිමය අනුපාත කමය හඳුන්වා දීෙමන් රුපියල් 8ට 
තිබුණු ෙඩොලරය රුපියල් 16ට මස්තබාල්දු වුණු ගමන්ම සමස්ත 
ෙවෙළඳ ෙපොළම ෙවනස් වුණා. ඒ නිසා ෙමය වැදගත්. නමුත් ෙම් 
වැදගත් එක ෙනොවැදගත් ආකාරයට ෙම් වර්ෂෙය් ෙවනස් වුණා. 
ආදායම පිළිබඳ ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවල තිබුණු ජනතාවට අහිතකර ෙද්වල් ෙබන්ෙතොට 
තිබුණු රැස්වීම්වලදී ෙපන්වා දීම ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් මා ෙගෞරව කරනවා. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිටින ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරුනුත් එවැනි ෙද්වල් ෙපන්වා 
දුන්නා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් කණ්ඩායම අපට කරන්න පුළුවන් 
උපරිම ෙද් කරලා ෙපන්වූවා. නමුත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම හිතුවක්කාරී ෙලස එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග්වත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් 
මන්තීවරුන්ෙග්වත් හඬට කන් ෙනොදීම නිසා අන්තිමට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ජාත්යන්තර හා ආර්ථික විගහයකදී කිසිෙසේත්ම 
ෙනොවැදගත් ලියවිල්ලක් බවට පත් වුණා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ආදායම වැරදුණා. 2014 වර්ෂෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්යවරයා යටෙත් අධ්යාපනය සඳහා 
වියදම රුපියල් බිලියන 117යි. ෙමවර එකතු කරලා තිෙබන 
පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 121යි. ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලිවල වටිනාකම එකතු කෙළොත් ඒ වර්ෂෙය් 
අධ්යාපනයට මහින්ද රාජපක්ෂ රජය කර තිෙබන වියදම නායක 
හාමුදුරුවෙන් රුපියල් බිලියන 238යි.  මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ 
ලංකාවට වැඩියාට පස්ෙසේ ෙම් ගිණුම් කමය අනුව  ලංකාෙව් 
අධ්යාපනයට වැඩිම වියදම කරලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ෙම් ගිණුම් කමය අනුව ලංකාෙව් තිෙබන 
පාසල් 11,000ම වටිනාකම තක්ෙසේරු කරලා ඒක පුනරාවර්තන 
වියදමක් ෙලස රුපියල්  ෙකෝටි 12,100ක් කියලා ලිව්වා. ෙමෙහම 
එකක් කවදාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
එෙහම නම්, පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ හදපු සියලුම වැව්වල රාජ්ය 
ආෙයෝජන වියදම කියලා ෙම් අවුරුද්ෙද් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
පුනරාවර්තන වියදමට ඇතුළත් කරන්න අපට පුළුවන්;  දුටුගැමුණු 
රජ්ජුරුෙවෝ හදපු රුවන්වැලි මහා සෑය ඇතුළු ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි සියල්ෙල්ම වටිනාකම බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශෙය් 
පුනරාවර්තන වියදමට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ලබන වර්ෂෙය් 
ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙල්ඛනයට ෙමොන අමාත්යාංශය යටෙත්  
ෛචත්ය, ෙද්වාලගම් ආදිෙය් වටිනාකම ඇතුළත් කරනවාද කියන 

පශ්නය මා අහනවා. කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති මිනිස්සු කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙනොමඟ යැවීමක් තමයි කෙළේ. අධ්යාපනයටයි, 
ෙසෞඛ්යයටයි වැඩි වියදමක් කළාය කියන ෙබොරුව කියන්න තමයි 
ෙම්ක කෙළේ. ෙම් ෙබොරුව දැන් අෙත් පත්තු වුණා. ඒ ආදායම්, 
වියදම් සියල්ල වැරැදියි. 

2014දී අය වැය පරතරය සියයට 5.7යි කිව්වා. දැන් එය 
සියයට 5.9ට ෙගෙනනවාය කිව්වා. මා ෙම් ගරු සභාවට කියනවා,  
අය වැය පරතරය අනිවාර්යෙයන්ම සියයට 8කට වඩා වැඩි 
වනවාය කියලා. සියයට 8ට වඩා වැඩි වන අය වැය පරතරය 
පියවන්න යන ආකාරය බලන්න. 2013දී අය වැය පරතරය 
පියවන්න විෙද්ශ වාණිජ ණය ගත්ෙත් නැහැ. අය වැය පරතරය 
සෘණ බිලියන 8යි.  

2014 වසෙර්දී විෙද්ශ වාණිජ ණය රුපියල් බිලියන 83යි. 
2015 වසෙර්දී රුපියල් බිලියන 195ක් ගත්තා. 2016 වසෙර්දී 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා ගිනි ෙපොලියට රුපියල් බිලියන 210ක් 
වාණිජ ණය ගන්නවා. විෙද්ශ වාණිජ ණය ගැනීම සියයට 153කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් විෙද්ශ 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා වාණිජ ණය ගැනීම සියයට 153කින් 
වැඩි ෙවලා නැහැ. පුළුවන් නම් කියන්න, ෙමන්න ෙම් අවු රුද්ෙද් 
එෙහම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

ඊළඟට, සල්ලි අච්චු ගහනවා, රුපියල් බිලියන 55ක්. ඒක ගිය 
වර්ෂයට වඩා සියයට 43කින් වැඩියි. බැංකු කමෙයන් ණය 
ගන්නවා. බැංකු කමෙයන් ණය ගන්නවා කියන්ෙන් මහ 
බැංකුෙවන් ණය ගන්නවා කියන එක. මහ බැංකුව සල්ලි අච්චු 
ගහලා එළියට දමනවා. වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගන්නවා. මුදල් 
මවලා එළියට දමනවා. ඒ නිසා ෙම්ක සල්ලි අච්චු ගහන අය 
වැයක්. පතිඵලය තමයි, අනිවාර්යෙයන්ම ලබන අවුරුද්ෙද් බඩු 
මිල වැඩි වීෙම් ෙව්ගය සියයට 7ට වඩා වැඩි වීම; උද්ධමන 
අනුපාතය ඉහළ යාම. එනෙකොට කිව්ෙව්, සූර ෙචෞරයා වාෙග් 
වැඩිෙයන් තිෙබන මිනිසුන්ෙගන් අර ෙගන අඩුෙවන් තිෙබන 
මිනිසුන්ට ෙදනවා කියලා. "ෙරොබින් හුඩ්" අය වැයක් කිව්වා.  

ආදායම් බදු අඩු කරලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 16කින්. 
බදු ආදායම අඩු කරලා, සිල්ලර ෙවෙළඳාෙමන්, ෙතොග 
ෙවෙළඳාෙමන් ලබා ගන්න තිබුණු VAT ආදායම නැති කළා, 
''බබා ෙප්ජ්" ඇතුළු supermarketsවල ෙපෞද්ගලික ගජ මිතුරන්ට 
වාසි ලබා දීම සඳහා. සිල්ලර හා ෙතොග ෙවෙළඳාෙමන් ලබා ගන්න 
තිබුණු VAT ආදායම සම්පූර්ණෙයන් නැති කෙළේ, "බබා ෙප්ජ්" 
කියන මිතයාට සැලකීම සඳහායි. ලංකාෙව් ෙපොඩි පරිමාණෙය් 
සිල්ලර ෙවෙළන්දන් bulldoze කරලා, අරක්කු බලපත සහිත මහා 
පරිමාණ සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් සඳහා -supermarkets- බද්දත් 
අෙහෝසි කළා, බබා ෙප්ජ්ලාට, supermarketsවලට වාසිය සැලසීම 
සඳහා.  

ඊළඟට, මහජනයා මත පැටවූ බදු පමාණය රුපියල් බිලියන 
852යි, 2014 වසෙර්දී. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 1,351යි. 
හරියටම රුපියල් බිලියන 499ක් -රුපියල් බිලියන 500ක්- බදු බර. 
ෙම් ර ෙට් පැල්පෙත් සිටින මිනිසාෙග් පටන් මහා මන්දිරෙය් සිටින 
ෙකනා දක්වා ආදායම් මට්ටම්වල ෙවනසක් නැතුව සියලුම 
මිනිසුන් මත රුපියල් බිලියන 500ක වක බදු බරක් පැෙටව්වා, පසු 
ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට 58කින්, භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු වැඩි 
කරලා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක් ඕනෑ.  

රුපියල බාල්දු වීම ගත්ෙතොත්, 1977 වසෙර්දී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලරයක් රුපියල් 8 සිට 16 වුණා; සියයට 15කින් රුපියල 
බාල්දු වුණා. අවුරුදු 38කට පස්ෙසේ ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයක් 
රුපියල් 131 සිට 146ට ගිහිල්ලා; සියයට 10.5කින් රුපියල බාල්දු 
ෙවලා. අවුරුදු 38කට පසුවයි රුපියල ෙම් විධියට බාල්දු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තීරු බදු සියයට 100කින් වැඩි කරලා, ජාතිය 
ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු සියයට 100කින් වැඩි කරලා, වරාය හා  ෙසේවා 
ගාස්තු සියයට 50කින් වැඩි කරලා, ආර්ථික ෙසේවා බදු සියයට 
100කින් වැඩි කරලා, වැට් ආදායම අඩු කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි අවසාන පතිඵලය වන්ෙන් 
සමස්ත රෙට් නිෂ්පාදනෙය් වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.9කින් ෙහෝ 
ඊට වඩා අඩු පතිශතයකින් අඩු වීමයි. ඒ නිසා අය වැය පරතරය 
සියයට 8ට වඩා වැඩි වනවා. ෙපොලී අනුපාතය basic points 
200කට වඩා වැඩි පමාණයකින් ඉහළ යනවා. උද්ධමනය සියයට 
7ට වඩා වැඩි වනවා. වි ෙද්ශ වත්කම් ඛාදනය වනවා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය 165ක් ෙහෝ 160ක් වනවා; 
ෙඩොලරයට ෙගවිය යුතු මුදල් පමාණය වැඩි වනවා.  විරැකියාව 
වැඩි වනවා. ෙබදී යාෙම් විෂමතාව වැඩි වනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. මීට 
අවුරුදු 200කට ඉස්සර ෙවලා 1815 මාර්තු මාසෙය් 2 වනදා 
මහනුවර මඟුල් මඩුෙව්දී ෙකොබ්බෑකඩුව මල්වතු මහා නායක 
හාමුදුරුෙවෝ ෙමෙහම කියලා තිබුණා. "ළඟදී සිදු වූ ෙවනස 
(රාජසිංහ රජු පලවා හැරීම) පිළිබඳව ඔවුන් සතුටු වන බවත්, තම 
අවංක සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් එංගලන්තෙය් රජුට සහතික 
කළ හැකි බවත් පැවසීය. ෙම් ෙවනසට පධාන වශෙයන් තුඩු 
දුන්ෙන් උතුමාණන් වහන්ෙසේෙග් මෘදු සාධාරණ පාලනය සහ 
අසරණයන් හා දුගීන් ෙකෙරහි එතුමන් ෙපන්වූ 
කරුණාවන්තභාවයයි." ඒ විධියට තමයි රජු පලවා හැරීෙම් 
ෙවනසට පශස්ති කිව්ෙව්, ෙකොබ්බෑකඩුව මල්වතු මහා නායක 
හාමුදුරුෙවෝ.  

ඊට පස්ෙසේ තමයි 1818 කැරැල්ල ඇති වුෙණ්ත්, 1848 කැරැල්ල 
ඇති වුෙණ්ත්. අද සිදු වන්ෙන්ත් ඒකමයි. ෙපොලිස් රාජ්යය යටෙත් 
ෙම් අය වැෙය් අහිතකර ෙයෝජනා පරාජය කරන්න රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය වැඩ වර්ජනයක් දියත් කළා. රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ඔක්ෙකෝම නිලධාරින් FCID 
එකට අර ෙගන ගියා. ලංකා බැංකුෙව් ෙසේවකයින් වැඩ වර්ජනය 
කළාම, ලංකා බැංකුෙවන් රජෙය් ගිණුම් ටික ඉවත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා මුදල් ඇමතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙහොඳ ෙවලාවට ජනාධිපතිතුමා පමුඛ 
ඇමතිවරුන්ට හයියක් තිබුණු නිසා ඒ ෙයෝජනාව ඉවත් කළා. 
ලංකා බැංකුෙවන් හරි, මහජන බැංකුෙවන් හරි, ෙවනත් රාජ්ය 
බැංකුවකින් හරි එක රාජ්ය ගිණුමක් ඉවත් කෙළොත් අපි රටට 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව විශ්වාස 
නැහැ කියලා. එතෙකොට රෙට් ඉන්න සියලුම මිනිසුන් තමන්ෙග් 
මුදල් ටික ආපසු ගත්ෙතොත්, මුළු බැංකු කමයම දවසකින් කඩා 
වැෙටනවා. ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ විධියට පළි ගැනීෙම් කියාවලියකට 
ගිෙයොත් සිදු වන්ෙන් ඒකයි. ඒ නිසා අපි කියනවා, පුද්ගලික න්යාය 
පතවලට ෙම් විධියට පළිගන්න යන්න එපා කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් වැඩිෙයනුත් ෙව්ලාව අරෙගනයි 

තිෙබන්ෙන්. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා.  

2015 ෙපබරවාරි 05වැනිදා ඉන්දියානු හමුදාෙව් විශාමික 
ජනරාල් අෙශෝක් ෙක්. ෙමෙහතා මහතා ෙමෙහම කියලා 
තිෙබනවා. "පසු ගිය රජෙය් දූෂණවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 
පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙම්දී විරුද්ධවාදීන් දඩයම් කිරීම සඳහා 
එය අවියක් ෙලස භාවිතා ෙනොවිය යුතුය. එෙසේ වුවෙහොත් සියයට 
3ක පතිශතයකින් පමණක් පරාජය ෙකරුණු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතා මහජන අනුකම්පාව දිනා ෙගන නැවත බලයට පැමිණීමට 
අවස්ථාවක් උදා කර ගත හැකි බැවිනි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ ලියැවිලි පහක් 
තිෙබනවා. කාල ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා මම ඒ ලියැවිලි පහම 
සභාගත* කරනවා. කරුණාකර ඒ ටිකවත් ඇතුළත් කරලා 
ෙදන්න. ෙම් විනාඩි 5ට ෙමොනවා කථා කරන්නද? අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා දීර්ඝ කාලයක් වැජෙඹ්වා, විශ්වාස භංග  ෙයෝජනාවට 
ඉඩෙද්වා කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.13] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් 

රෙට් ඇති වුණු ඒ දැවැන්ත ෙවනසත් එක්ක අපි  ඉතා ශීඝෙයන් 
රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන ෙමොෙහොතක්.  

අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙව්ගවත් 
කථාවක් කළා. එතුමා පසු ගිය කාලෙය් අපිට රුපියල් 2,500කින් 
මාසයක් කෑම කන්න පුරුදු කරපු අෙප් හිටපු ඇමතිවරයා. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන, ඉලක්කම් පිළිබඳව මට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එතුමා ආර්ථික විද්යා ගුරුවරෙයක්; මම ගණිත 
ගුරුවරෙයක්. ඒ නිසා මට හිෙතනවා, එතුමාට ආර්ථික විද්යාව 
පුළුවන් වුණාට, ගණිතය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි ගැටලුවක් 
තිෙබනවා කියලා.  

අපි දන්නවා, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
පථම වතාවට අද එතුමාෙග් කථාව ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිදු කළ බව. 
එතුමා කිවුවා, පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදායින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
එන්ජිම හිටලා කියලා. ඔව්, එන්ජින් කිහිපයක් හිටලා තිෙයනවා. 
එකක් තමයි, ෙහොරකම් කරපු එන්ජිම හිටලා තිෙයනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව කරපු ගිවිසුම් 
එන්ජිම හිටලා තිෙයනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට තුළ භීෂණය 
කියාත්මක කරපු එන්ජිම හිටලා තිෙයනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට 
තුළ අවනීතිය කියාත්මක කරපු එන්ජිම අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා තිෙයනවා. ඒ නිසා 
එතුමා කියපු ආකාරයට සමහර එන්ජින් විශාල පමාණයක් හිටලා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙයනවා. අද සුදු වෑන් එෙක් එන්ජිම යන්ෙන් නැහැ. ඒ වෑන් 
එකත් නැහැ; එන්ජිමත් නැහැ; මුකුත් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා එතුමා කියපු කතාව ඇත්ත. යම් යම් එන්ජින් කිහිපයක් 
හිටලා තිෙයනවා.  

හැබැයි, අද රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. රට තුළ යහ 
පාලනය කියාත්මක ෙවනවා. රට තුළ ෙමච්චර කාලයක් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවල හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා කෙළේ ජනපිය 
කැරට් මලු ටිකක් ෙගනැල්ලා අය වැය දවසට ෙම් ගරු සභා ෙව් 
ඇදබාන එකයි. හැබැයි, ඊට පසු දින සිට ඒ එකක්වත් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් 
අය වැය දිහා බලන ෙකොට අපට ෙප්නවා, ෙම්ක පැහැදිලිවම 
ජනපිය අය වැයක් ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි, දීර්ඝ කාලීන සහ 
මධ්ය කාලීන ඉලක්කයන් ජය ගන්න පුළුවන් ෙබොෙහොම සාරවත් 
අය වැයක් බව කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළ 
ජනතාවට තිබුණ යම් යම් අහිතකර ෙද්වල් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම 
ෙබන්තරදී අෙප් මන්තී කණ්ඩායම ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාත් දැනුවත් කළා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පගතිශීලී මන්තීවරු, පගතිශීලී ඇමතිවරු, ගරු අගමැතිතුමාත් 
එක්ක ෙම් අය වැයට යහපත් කතිකාවතක් ඇති කළා.  

ෙම් සියලු කරුණු කාරණා සලකා බලා ෙම් අය වැෙය් යම් යම් 
සංෙශෝධනයන් සිදු කළා. අපි දන්නවා, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 
අනුව ෙම් කාරක සභා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
සංෙශෝධනයන් සඳහා බව. හැබැයි, ෙමෙතක් කාලයක් හිටපු මුදල් 
ඇමතිවරයා විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් 
කරපු අය වැයවලට සංෙශෝධන ෙග්න්නවත් හයියක්, කටක් තිබුණු 
මන්තීවරු, ඇමතිවරු පසු ගිය දශකෙය් අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට අද ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනස තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ ෙවනස තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ ෙවනස අද දකිනවා. ඒ ෙවනසත් 
සමහර විට හෑල්ලුවට ලක් කරන්න උත්සාහ කරනවා, ෙම් අය 
වැය දවස ගාෙණ් ෙවනස් ෙවනවා කියලා. ඒක තමයි නම්යශිලී 
ආණ්ඩුවක තිෙබන ලක්ෂණය. ෙම්ක ඊළඟ අය වැෙයත් ෙවන්න 
පුළුවන්.  

ඊට පස්ෙස අය වැෙයත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් යහ පාලන රජය 
තිෙබන තුරු අපි නම්යශීලීයි. ජනතාවට සවන් ෙදනවා; විපක්ෂයට 
සවන් ෙදනවා; මාධ්යෙව්දීන්ට සවන් ෙදනවා; විද්වතුන්ට සවන් 
ෙදනවා; ෙගොවි ජනතාවට සවන් ෙදනවා. ෙම් රජය ඒ සියලු 
ෙදනාටම සවන් ෙදන රජයක්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, 
ඉදිරියටත් අපි නම්යශීලී රජයක් විධියට ෙම් ආකාරයටම කටයුතු 
කරමින් යනවා කියලා.  

හිටපු ජනාධිපති උතුමා ෙපොෙහොර පිළිබඳව පකාශ කළා. 
එතුමා ෙපොෙහොර දුන්නාය කිව්වා, එතුමා දුන්නු එක නැති කරලාය 
කිව්වා. නමුත් අද ෙගොවියා ගැන ෙබොෙහොම දුෙකන් කිඹුල් කඳුළු 
ෙහළපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය්දී තමයි, ෙම් රෙට් 
වකුගඩු උවදුර ඇති වුෙණ් කියන එකත් අපට මතකයි. ෙම් රෙට් 
උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ෙගොවි ජනතාවට, ෙම් රෙට් 
වයඹ පළාෙත් ෙගොවි ජනතාවට වකුග ඩු  ෙරෝගය පදානය කෙළේ, 
පරිත්යාග කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දීයි. ෙගොවි විශාම වැටුප 
නැති කළා. ෙම් වාෙග් ෙගොඩාක් ෙද්වල් ලබා දුන් ෙහොඳ ජන 
නායකෙයක් විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා හඳුන්වන්න 
පුළුවන්.  

එතුමා අද ෙගොවියා ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළද්දී, ෙගොවීන්ටම 
දැන් ඒ ෙවනස සිහිපත් ෙවනවා ඇති. අපි කාබනික ෙපොෙහොරවලට 
යෑමට, ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කිරීමට වාෙග්ම  ෙපොෙහොර ලබා 

ගැනීෙම්දී ෙහොඳ පමිතිෙයන් යුතු ෙපොෙහොර ලබා ගැනීෙම් ඉලක්ක 
ඇතුව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. පූජ්ය අතුරලිෙය් 
රතන හිමි ෙම් ගරු සභාෙව් අද දින වැඩ සිටියා. උන් වහන්ෙසේ 
හැම දාම ෙපොෙහොර ගැන කථා කළ ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ නමක්. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ෙගන තමයි, 
ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා ෙවනුවට ෙපොෙහොර ලබා ගන්න ඒ ෙදන 
සහනය මුදලින් ලබා දීලා ෙගොවියාට ශක්තිය ලබා දීමට අප 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඊට  පසුව අපි දැනුම ලබා ෙදනවා; ෙහොරකම 
නතර කර තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්දී නිල ඇඳුම් ගැන කථා කළා. ෙම් නිල ඇඳුම් 
ලබා දීම්, ෙපොෙහොර ලබා දීම් ආදි හැම තැනම තිබුෙණ්, මගඩිය 
සහ ෙහොරකම්. අෙප් අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල වි රාජ් 
කාරියවසම් මැතිතුමාට එක ෙරදි යාරයකින් රුපියලක් තබා 
ගත්තා නම් ෙකෝටි ගණනාවක මුදලක් ෙසොයා ගන්න තිබුණාය 
කියා මා හිතනවා. ඒ, එක රුපියලක් තබා ගත්තා නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් සැෙර් නත්තල් සීයා ෙදනවා කියන්ෙන්ත්, වවුචර්. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් කමය ෙහොඳයි. වවුචර් ෙහෝ ෙමොනවා ෙහෝ කමක් නැහැ. 

ෙම් කමෙයන් කරන්ෙන් ෙහොරකම නැති කරන එක විතරයි. ඒ 
නිසා අපට ෙම් කමයට තවත් ෙද්වල් ෙදන්න පුළුවන් නම්, තවත් 
සහන ෙදන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම එය ෙහොඳයි. බලන්න, 
 ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා අෙප් රටට  ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියා. 2000 වසෙර්දී අෙප් රෙට් අපනයන ෙභෝග 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 35ක් වුණා. 2014 
වසර ෙවනෙකොට ඒක සියයට 12 දක්වා පහළට බැහැලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කළා. 2002 වසෙර්දී රාජ්ය 
ෙසේවය තුළින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සියයට 16.5ක රාජ්ය 
ආදායමක් එකතු වුණා. අද වනවිට රාජ්ය ෙසේවය ෙදගුණ, ෙතගුණ 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, රාජ්ය ආදායම සියයට 12.2ට බැහැලා 
තිෙබනවා. ෙම් හැම  එෙකන්ම අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ, 
පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු කළමනාකරණෙය් දුර්වලකමයි. 

අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම ජාත්යාලෙයන් කථා 
කළා. එතුමා යුද්ධය ගැන කථා කළා. අපි හැම දාම කියනවා, 
එතුමාට යුද්ධය සම්බන්ධව දිය යුතු ඒ ෙගෞරවය අප කා තුළත් 
තිෙබනවාය කියන එක. හැබැයි, එතුමා ඒක තනිවම භුක්ති 
විඳින්න උත්සාහ කළා.  

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කියන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාටත් වඩා ඉදිරියට ගිහින් යුද්ධය සංවිධානය කළ, 
සැලසුම් කළ රණවිරුෙවක්. එතුමා හා සම්බන්ධ රණවිරුවන් 
විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට් සිටියා. ඒ කාටවත් ෙම්ෙක් අයිතියක් 
ෙනොදී එතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද? යුද්ධය අවසන් ෙවනවාත් එක්කම 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා සිරගත කරන්න තමයි, ඒ ඒකාධිපති 
නායකයා කටයුතු කෙළේ. එෙසේ සිදු කෙළේ, තමන්ෙග් අයිතියට  ෙම් 
සියලු ෙද්වල් අත්පත් කර ගන්නටයි. පසු ගිය කාලෙය් ඇමතිවරු 
ගැනත්  කථා කළා.  

වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය රජය සමෙය් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන විට, එතුමා ඖෂධ පනත 
ෙගෙනන ෙව්ලාෙව් එතුමාට හිටපු ජනාධිපතිතුමා කළ බලපෑම 
පිළිබඳව වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වී ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කළ මුල් කථාෙව්දීම සඳහන් කළ ආකාරය 
අපට මතකයි. ඖෂධ පනත ෙගෙනන ෙව්ලාෙව් එතුමාට බලපෑම් 
කළ ආකාරය, එතුමාට තර්ජනය කළ ආකාරය එතුමා සඳහන් 
කළා.  

ෙම්වා සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සමහර අයට කථා 
කරන්න අද කාරණා නැහැ කියා මා හිතනවා. ඔය ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරු ඒ දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ළඟ හිටිෙය්, ෙබොෙහොම සුවච, කීකරු බලු කුක්ෙකෝ 
ටිකක් වාෙග්යි. ෙබොෙහොම විනීතව සිටිෙය්. අෙප් ගම්මන්පිල 
මහත්මයලා ඒ දවස්වල පැත්ත පළාෙත් ගිෙය් නැහැ. අද වීරවංශ 
මහත්මයා ෙපෙනන්න නැහැ.  

අද ෙම් රට ගැන කථා කරන මහා ජාතිවාදයක් ෙම් අය වැෙය් 
නැහැ. අද ෙම් අය වැය විවාදෙය් අන්තිම දවස. අපිට ආරංචියි, 
වීරවංශ මහත්මයා යුෙරෝපෙය් සංචාරය කරනවා කියා. හැබැයි, 
යුෙරෝපයටයි, සුද්දන්ටයි හැම දාම බණිනවා. ෙම් දවස්වල එතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ, යුෙරෝපා සංචාරවල කාලය ගත 
කරමින් ඉන්නවා. ඔන්න බලන්න, ජාතිය ගැන ආදරයක් තිෙබන 
අය නම් ෙම් විධියට කටයුතු කරාවිද?  

අෙප් අගමැතිතුමා පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා, අය වැය 
විවාදය පැවැත්ෙවන කාලය තුළ කිසිදු සංචාරයකට යන්න බැහැ; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑය කියා. හැබැයි, විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා -ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායකයා, හිටපු නිවාස 
සංවර්ධන ඇමතිතුමා, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තමන්ෙග් 
පක්ෂය නඩත්තු කරන්න භාවිත කළ ඇමතිතුමා- අද ෙපෙනන්න 
නැහැ. ඉතින් ෙමන්න ෙම් වාෙග් කට්ටියක් තමයි, ෙම් අය වැයට 
විරුද්ධව කථා කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හා BOI එක තුළින්  සිදු වන ෙසේවය ගැනත් වචනයක් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙවනදා ආෙයෝජකෙයක් පැමිණියාම BOI 
එෙක් දවස් තුන, හතරක්, නැත්නම් මාසයක්, ෙදකක් රස්තියාදු 
ෙවලා යන්න යනවා. නමුත් අද වනවිට  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා.   ෙම් ගරු සභාෙව් රාජ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නා ෙම් 
ෙව්ලාෙව් අපි ඒ ගැන කියන්න කැමැතියි. අද ඇමතිතුමා 
හම්බෙවන්ෙන්ත් නැතුව එක දවසින් වැඩක් කර ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට BOI එක දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අපි එහි ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. අද ඇමතිතුමා හම්බෙවන්න  
ඕනෑ නැහැ; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හම්බ ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. 
ආෙයෝජකෙයකුට ගිහිල්ලා ඒ නිලධාරින් හම්බෙවලා වැඩ ටික කර 
ගන්න පුළුවන්. ෙවනදා එෙහම බැහැ. ඇමතිතුමා ළඟට ගිහින් 
ෙදොළ පිෙද්නි දීලා, තුටු පඬුරු දීලා, ඇමතිතුමාව අතපත ගාලා 
තමයි ආෙයෝජකයින්ට වැඩය පටන් ගන්න ෙවලා තිබුෙණ්.  අද 
එෙහම නැහැ. අද දක්ෂ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුෙමක් ඉන්නවා; ෙහොඳ 
නිලධාරින් ඉන්නවා. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා ඒ තිබුණු 
තත්ත්වය ෙවනස් කර තිෙබනවා. අපිට සතුටුයි.    

ෙම්ක තමයි ෙවනස. ෙම්වා නිසා තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඇෙහේ 
කටු අනිනවා වාෙග් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් අය වැය රට 
සංවර්ධන දිසාවට ෙගන යෑම කිසිෙවකුට වළක්වන්නට බැහැ.  

දැන් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් දවල් හීන දකිනවා, 
ෙහට අනිද්දා ෙවනෙකොට ෙම්  ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බලාෙගන.  
ම ට ෙපෙනන විධියට එතුමන්ලා  ඉන්ෙන් සිහින ෙලෝකයකයි.  ෙම් 
සිහිනය තව අවුරුදු පහක් දැක දැක ඉන්න. ෙම් අවුරුදු පහ 
ඇතුළත ෙම් රට සංවර්ධනය වුණායින් පස්ෙසේ, ඒ සිහිනය තව 
අවුරුදු පහකට එහාට යනවා. ඒ ආකාරෙයන් අවුරුදු ගණනාවක් 
සිහින දකිමින් ඉන්න ෙවයි කියන කාරණය ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙගෞරවනීය මන්තීවරුන්ට කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 
 

 

[අ.භා. 2.23] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ස්තුතියි. ෙම් තරම් ඉක්මනට 

ෙම් තරම් විෙරෝධයකට ලක් වුණු, ෙම් තරම්  කැබලි වී ගිය අය 
වැයක් මීට ෙපර තිබිලා නැහැ. ඒක ෙහොඳද, නරකද කියන එක 
ගැන අපි පසුව ගනිමු.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා කියනවා, ෙම් තමයි අය වැය 
හදන විධිය කියා.  එෙහම නම් ඉතින්  කලින්ම අය වැය ඒ විධියට 
හදන්නට තිබුණා ෙන්. ඇයි, ඉතින්  පහු ෙවලා ෙම් සංවාදය පටන් 
ගත්ෙත්? ආණ්ඩුෙව්, කැබිනට් එෙක් ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙන් 
අය වැය හැදුෙව්. ඒ හදනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක  හරියට 
හදා ගන්නට තිබුණා, ඔය කියන කාරණාව ඔක්ෙකොම ඔළුෙව් 
තිබුණා නම්.  ෙමොකද, එෙහම හැදුෙව් නැත්ෙත්? ඒක ෙනොෙවයි 
ඇත්ත කාරණාව. ජනතා විෙරෝධය ආවා, කම්කරු විෙරෝධය ආවා, 
වැඩ වර්ජන ආවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා අඩිය පස්සට 
ගත්තා. [බාධා කිරීම්] ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
'සම්මුතිවාදය' කියා.  ලජ්ජා නැතිව තමන් ගත්ත අඩිය පස්සට 
තියලා ඒක සම්මුතිවාදෙයන්  වහන්න හදනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න, ඒෙකන් ෙප්න්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිරුවත විතරයි කියන එක.  

ඊළඟට බලමු, පණහක් විතර ඉන්න කණ්ඩායමකට කථා 
කරන්නට ලැෙබන පාර්ලිෙම්න්තු කාලය ගැන. ෙම්කද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදෙය් නිෙයෝජනය? මට විනාඩි 10යි 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩිත් එක්ක.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේලා පණහක් ඉන්න කණ්ඩායමකට- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 07යි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම දන්ෙන් නැහැ, මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 07යි කියලා. මට 

විනාඩි 10ක් තිෙබනවා කියලායි කිව්ෙව්.  

ෙම් පඩංගු අණ්ඩදාපු අය වැය ෙම් රෙට් ජනතාව ෙග් 
විෙරෝධෙයන් ගිනිබත් කරන අය වැයක්. ඒෙක් ව හය කවදාවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනස් ෙවලා නැහැ. අතැනින් ෙමතැනින් අණ්ඩය දැම්මාට ව හය 
එකයි. ෙම්, සාමාන්ය ධනපති අය වැයක්වත් ෙනොෙවයි; 
ධනපතිවාදී උමතු අය වැයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියවන්න ෙදන්න මෙග් 
කථාෙව් අන්තිම පිටු ෙදක. මක්නිසාද,  මට ෙම් කරුණු සභාගත 
කරන්නට ඕනෑකම  තිෙබන නිසා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන් පිටු ෙදකක් කියවන අවසරය විතරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ වැරදි රටක,  වැරදි කාලයක, 

වැරදි  සභාගයක අතරමං වූ අගමැතිවරෙයක්. ෙජ්.ආර්. මහතාෙග් 
කාලෙය් නිෙයෝ ලිබරල් කමයට ෙගෝලීයකරණය අනුව යම් වැඩ 
ෙපන්වීමක් කළා. ඊට විරුද්ධව ෙම් රෙට් කම්කරු පන්තිය මහා 
වැඩ වර්ජනයක් කළා. 60,000ක පමණ රාජ්ය ෙසේවකයන් අස් 
කළා. ඒ අය අතරින් විසිහය ෙදෙනක් සිය දිවි නසා ගත්තා; පවුල් 
දහස් ගණනක් අනාථ කළා. පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දමා  මර්දනය 
දියත් කළා. පාලන තන්තය අකර්මණ්ය  වුණා. පක්ෂ තහනම් කර  
පජාතන්තවාදය අකුළා දමන්නට ෙජ්.ආර්. උත්සාහ කළා.  

එයට පිළිතුරු වශෙයන් කැරැල්ලක් ඇති වුණා. හැටදාහක් 
ඝාතනය වුණා. අන්තිෙම්දී ෙම් තත්ත්වයට විෙරෝධය පළ 
ෙවනෙකොට චන්දිකා මැතිනිය පත් ෙවලා පජාතන්තවාදය කරා 
ආපසු  පසු බැසස්ා. නමුත් ආර්ථික වශෙයන් යූඑන්පිෙය් නිෙයෝ 
ලිබරල් පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන ගියා. දැන් නිෙයෝ ලිබරල් 
ෙගෝලීයකරණෙය් ෙලොම් හැලිලා. 2007 සිට ෙලෝක ආර්ථික බැසම් 
තවම  නැඟීමකට හැෙරන්නට බැරිව දඟලනවා. නිව් ෙයෝර්ක්වල 
ෙෆඩරල් රිසර්ව් බැංකුව තවමත් බෙයන් ඉන්ෙන් ෙපොලී අනුපාතය 
වැඩි කරන්න. චන්දිකා මැතිනියෙග් කාලය හා ඒ පසුබිම තුළ 
පජාත්නතවාදයට ඉඩ ෙදමින්  නිෙයෝ ලිබරල් ෙගෝලීයකරණය සිදු 
කළා. අන්තිෙම්දී ඍණ ආර්ථිකයක් ඇති වුණා.  

ඒ නිසා ඊට විරුද්ධව ෙම් රෙට් ඉතිහාසය තුළින් මතු වූ පපංචය 
සන්ධානෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ රජයයි. ඔබට එය පරාජය කළ හැකි 
වුෙණ් ෙනොෙයක් පරස්පරයන් සහිත පළල්ම සන්ධානයකින් කපටි 
ෙලස සිරිෙසේන මහතා සමඟ බලය ෙබදා ෙගනයි. ෙම් සන්දර්භය 
තුළ නිෙයෝ ලිබරල් පාතිහාර්ය ෙපන්වීමට ඓතිහාසිකව ඔබට 
ඉඩක් නැහැ. Objectively ඉඩක් නැහැ. ඉතිහාස වශෙයන් ඉඩක් 
නැහැ. ෙජ්.ආර්.ෙග් භූමිකාවට - 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කාලය යන්තම් විනාඩි 4යි තිෙබන්ෙන් බණ්ඩාර 

මහත්තෙයෝ. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

ලියාෙගන ආපු ෙකොළයක් ෙම් සභාෙව් කියවන්න බැහැ. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා අවසර ඉල්ලා ෙගන කථා කරන්ෙන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඕනෑ තරම් කියවනවා. හැෙමෝම කියවනවා. ෙජ්.ආර්.ෙග් 

භූමිකාවකට ෙහෝ ෙපේමදාසෙග් චරිතයට ෙම්ක ෙනොගැළෙපන 
කාලයක්. ෙකෝකටත් වඩා ඔබතුමා ෙම් රජෙය් තනි බල නායකයා 
ෙනොෙවයි. ඔබ හා යූඑන්පී සන්ධානය දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව 
අෙප්ක්ෂාවන් ඇතිව සිටි ජනතාවෙග් මහා බලපෑම මත 
ඔබතුමාෙග් මිත සංවිධාන ඔබට විරුද්ධවම වර්ජනය සූදානම් 
කළා. ඔබතුමා පසු බැහැලා ඒ නායකයන්ට කටුවක් දුන්නා. ඒක 
ෙපන්වලා නායකෙයෝ ඔළුව ෙබ්රා ගත්තා. නමුත් ඔබෙග් 
ෙපොෙරොන්දුවලට රැවටී ඡන්දය දුන් ජනතාව අද වියරු වැටිලා. 

ෙමවර අය වැයට ෙමෙසේ අන්ඩ දැමීම තුළින් ෙම්කට අන්තිම 
වශෙයන් "පඩංගු" අය වැයක් කියන්න විතරයි අපට පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආකාරයටම ෙම් රජයට ජනවරමක් 
තිෙබන්ෙන් නිදහස් පජාතන්තවාදය සමඟ නීතිෙය් පාලනය ඇති 
කිරීමටයි. ඒක අස්ෙසේ සැඟවූ අධිරාජ්ය ගැති න්යාය පතය ජනයා 
දැක්ෙක් නැහැ; ෙත්රුම් ගත්ෙත්ත් නැහැ. විෙද්ශිකයන්ට බදු 
කමයට -අනූනව අවුරුද්දකට- ෙවනත් අර්ථෙයන් සින්නක්කරව 
ෙම් රෙට් ෙද්ෙපොළ හිමි කර ගැනීමට නිදහසක් ෙදන බව  එදා 
ජනතාවට කිව්ෙව් නැහැ. ජනතාව එෙහම ෙදයකට එකඟ වුෙණ්ත් 
නැහැ. ජනතාවට බර පිට, බර දමා ධනපති පන්තියට සහන ලබා 
ෙදන බව ඔබලා කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට 
නීති යුක්තයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනමත විචාරණයකට භය නැත්නම් යන්න 
කියලා. භය නැත්නම් යන්න. නැත්නම් ජනතා වරම් නැති ෙම් 
ෙයෝජනා අස් කර ගන්න. ෙම් අය වැෙයන් ජනතාවට වැඩි කර 
ඇති බදු බර සමඟ රුපියෙල් වටිනාකම අඩු වීමත් සමඟ එකඟ වූ 
ජීවන බර සමඟ දව්ය 11ක අඩු කරපු මිල සඳහා වැය වූ මුදල 
සන්සන්දනය කර ෙපන්වන ෙලස අපි රජයට අභිෙයෝග කරනවා. 

සාෙප්ක්ෂව ෙඩොලරයක් රුපියලකින් අඩු ෙවන ෙකොට රුපියල් 
30,000ක ණය බරක් වැඩි ෙවනවා. ඒ තමයි ජනතාවෙග් කර 
පිටට පැට වූ බර. ඔබ ඇතුළු ආණ්ඩු බලෙව්ගයන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
අවශ්යතාවන් නිසා ඒ වාෙග්ම අප ඇතුළු වාමාංශිකයන් සමඟ 
ජනතාව ෙගන ආ බලපෑම් නිසා ෙම් රෙට් ඇති කරන්නට ෙයදුණු-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව තිෙබනවා නම් ඔබතුමාට සභාගත කරන්න පුළුවන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අවසාන කරන්නම්.  

3091 3092 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර  මහතා] 
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පජාතන්තවාදය සහ මානව හිමිකම් මහා ෙඝෝෂාව මැද ඔබෙග් 
රජය බලය ගත්තා. ඒ නිසා ඔබට හිතුමෙත් ෙජ්.ආර්. ෙමන්, 
ෙපේමදාස ෙමන් කියා කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අෙනක් අතට යූඑන්පී හවුල් ආණ්ඩුවට ජනතා බලපෑම අනුව 
කරන්නට සිදු වූ පජාතන්තවාදී පතිසංස්කරණවලට අෙප්ත් 
සහෙයෝගය තිබුණා. එදා ජාතිවාදය ඇවිල වූ, ෙපොත් ගුල් ගිනි තැබූ 
යූඑන්පීය වුණත් ජාතික සංහිඳියාවට පියවර ගන්නවා නම් අපෙග් 
ශක්තිය එයට එකතු කරනවා. ෙම් අය වැය ජනතාවට ෙටොපියක් 
දීලා ෙපොකට් එකට ගහන අය වැයක්. ජනතාව මරා ෙගන උපදින 
අය වැයක්. ඒ නිසා මා පාර්ථනා කරන්ෙන් ෙම් අය වැය භංග 
ෙව්වා කියලා. 

 

 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමා සමඟ පතිපත්ති වශෙයන් අෙප් 
ෙවනස්කම් තිබුණත් එතුමා, මා ආශා කරන ෙද්ශපාලනඥෙයක්. 
ෙව්ගවත් කථාවක් එතුමා කළා. අවුරුදු ගණනකට කලින් එතුමා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් එක්ක තිබුණු තරහක් පිරිමහන්න 
පසු ගිය කාලය අදාළ කරෙගන තමයි එතුමාෙග් කථාව කරන්න 
ෙයදුෙණ්.  

අන්තිම අවුරුදු 10, 15 සහ 20 ගත්ෙතොත් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය එච්චරම ආකර්ෂණීය 
නැහැ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අන්තිම අවුරුදු 10 
ගත්ෙතොත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් පසු බෑමකට ලක් වුණු චරිතයක් 
බවට ඔබතුමා පත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ඇවිල්ලා කථා කරලා එතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ඒ 
ෙද්ශපාලන ගමෙන්දී වාමාංශික අරගළයත්, සමාජවාදයත් 
එෙහමම පරිත්යාග කරලා ධනවාදයට සහ ධනවාදෙයන් එහාට ගිය 
පවුල්වාදයකට අත තැබීෙම් ඒ පාප කර්මය කරලා තමයි ඔබතුමා 
අද ඇවිල්ලා අපට විරුද්ධව කථා කරන්ෙන්.  ඔබතුමා ඒ කාලෙය් 
හිතපු ෙද්වල් ඔබතුමාට අද ෙපොඩ්ඩක් හරි මතකද?  

හිටපු ජනාධිපතිතුමා අද ඇවිල්ලා කථා කළා. අපි එතුමාට 
බාධා කෙළේ නැහැ, ඒ අපට තිබුණු මනුෂ්යත්වය නිසායි. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් හැදිච්චකම නිසායි. හැබැයි, එතුමා කථා කරද්දි මට ෙගොඩක් 
ෙවලාවට හිනා ගියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පරිසරෙය් ඉන්නවාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙම් පරිසරෙය් ඉන්නවා නම් 
ෙහොඳයි. එතුමා අය වැෙයන් සියයට 65ක් තමන්ෙග් සෙහෝදරෙයෝ 
තුන් ෙදනා, හතර ෙදනා අතර ෙවන් කරලා අය වැය කියවා පහළට 
එනෙකොට ඒ දවස්වල අපි භෙය් ඉන්ෙන්. කවුරු ෙහෝ 
ඇමතිවරෙයක්, මන්තීවරෙයක් ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න හිටිෙය් 
නැහැ. මම එෙහන් ෙමෙහන් කෑ ගැහුවා. එෙහම නැත්නම් 
රාජපක්ෂ නමවත් කථා කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාව භය වුණා.  

ඒ ෙද්ශපාලනය ෙවනස් කරලා තමයි 2015 ජනවාරි 8වැනිදා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
නීතිය අගය කරන, ඒ වාෙග්ම යහ පාලනය අගය කරන 
පුද්ගලයන් වශෙයන් ෙම් රෙට් නිදහස, පජාතන්තවාදය, 
යහපාලනය ස්ථාපිත කෙළේ. ඔබතුමන්ලා ෙකොපමණ අරගළ 
කළත්, වාමාංශිකව සටන් කළත්, ඔබතුමන්ලා දූෂණය, භීෂණය 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැතිව ඒවාට අත හිත ෙදමින් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඒවාට උදවු කළා.  

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට භෙය් අත 
ඉස්සුවා. ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ජරාම නීතිය ෙගනාෙව් දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන්. ඒ අනුව ඕනෑම 
පුද්ගලෙයකුට, ඕනෑම කාලයක් ජනාධිපති ධුරෙය් ඉන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ඒවාට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. අද මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා අපට උපෙදස් දුන්නා, ෙකොෙහොමද 
වැඩි කලක් බලෙය් ඉන්ෙන් කියලා. අපි ඒක ඉතාමත් ආසාෙවන් 
අහෙගන හිටියා. හැබැයි, එතුමාට සමහර ෙද්වල් අමතක වුණා. 
අය වැෙයන් සියයට 65ක් පමණක් ෙනොෙවයි, Shangri-La එක 
ෙකොෙහොමද වික්ෙක්, ෙෂරටන් එක ෙකොෙහොමද වික්ෙක්, කාටද 
වික්ෙක්, Celestial Tower එක පිළිබඳව එතුමාට අමතක වුණා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමායි, මායි ඒ 
පිළිබඳව දන්නවා. ඒක දුන්ෙන් බිලියන 3ට. තමන්ෙග්ම 
උපෙද්ශකයාට දුන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරාය 
බිලියන 250යි. අද වන තුරු නැව් නැහැ. වියදම මිලියන 1,000යි. 
ආදායම මිලියන 75යි. මිලියන 925ක් විනාශයි. SriLankan 
Airlines සමාගම බිලියන 100යි. අවුරුද්දකට බිලියන 225ක් 
විනාශ කළා. එතුමාට ෙම්වා මතක් වුෙණ් නැද්ද?  

ෙපොෙහොර ගැනයි, ඇඳුම් ගැනයි එතුමා කථා කරනවා. 
ෙමච්චරද එතුමාට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්? ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ 
අදහස් අනුව අපි ඒෙක් ෙහොරකම් නවත්වන්න, දූෂණ නවත්වන්න 
කටයුතු කරනවා. ෙපොෙහොරවලින් සියයට 25ක්, 30ක් ෙකොමිස් 
ගහනවා. අෙප් බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්ව එක ඇත්ත. 
නත්තල් පප්පාට ෙම් වතාෙව් ෙදන්න ෙවන්ෙන් ෙමොකක් කියලාද 
ඔබතුමා කිව්ෙව්? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Voucher එකක්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම දුන්ෙන් නැත්නම්, ඒෙකනුත් ෙකොමිස් ගහනවා. 

නත්තල් පප්පාෙග් බඩු ටිෙකනුත් ෙකොමිස් ගහනවා. ඒක 
අනිවාර්යයි. හැම ෙද්කින්ම සියයට 25ක්, 30ක් ෙකොමිස් ගහන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පුරුදු කළා. ඒ කාලෙය් උඩින් 
ගැහුවා, යටින් ගැහුවා, බිමින් ගැහුවා, හැම තැනින්ම ෙකොමිස් 
ගැහුවා. හරි ෙද් කියන ෙකොට අපට ගහනවා. කියන ෙකොට 
ගහනවා.  

තාජුඩීන් කියලා අපි කියන ෙකොට; ෙම් මිනී මැරුම ෙහොයන්න 
කියන ෙකොට කියපු එකාට ගහනවා. මිනී මරපු එකාට ෙමොනවත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා හංගලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තාජුඩීන් මරපු එක හංගලා. ඒ සිද්ධිය ෙපොලීසිය හංගලා. අවුරුදු 
තුනකට පස්ෙසේ කියනවා, "ෙම්ක අනතුරක් ෙනොෙවයි. මිනී 
මැරුමක්" කියලා. ෙම්වා කවුද හැංගුෙව්? ෙම් රෙට් බලවත්ම 
පවුලට හැර ෙවන කාටවත් ෙම්ක හංගන්න බැහැ. ෙවන කාටවත් 
එෙහම අයිතියක් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ඒවාට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම විනාශයක් දැන් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමන්ලා, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමන්ලා නීතිය ෙගනැල්ලා, යහ පාලනය ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. 

අෙප් අමාත්යාංශය බලන්න. අපි පත් කළ EDB එෙක් 
සභාපතිතුමිය බලන්න. එතුමිය අවුරුදු 20ක පළපුරුද්දක් තිෙබන 

3093 3094 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොඳ සභාපතිතුමියක්. ඒ තනතුරුවලට අෙප් අයියලා, මල්ලිලා 
ඇතුළු සෙහෝදරෙයෝ, යාළුෙවෝ අපි පත් කර ගත්ෙත් නැහැ. අෙප්ත් 
ෙහොඳ යාළුෙවෝ ඉන්නවා. පඩියක් ගන්න, ඒ වාෙග්ම ඔය ආයතන 
කන්න පුළුවන් ෙහොඳ යාළු ෙවෝ අපටත් ඉන්නවා. හැබැයි, අපි 
ඔවුන්ව ෙම් තනතුරුවලට පත් කෙළේ නැහැ. ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමා ෙතෝරා බලා ෙහොඳම පුද්ගලෙයක් ඒ ස්ථානයට පත් 
කළා. BOI එකට උපුල් ජයසූරිය මහතා පත් කළා. එතුමා ෙහොඳ 
දැනුමක් තිෙබන, හැකියාවක් තිෙබන පුද්ගලෙයක්. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, එතුමා ආවාට පස්ෙසේ BOI එෙකන් 
එක වැඩක්වත් වුෙණ් නැහැ කියලා ඔබතුමා පුළුවන් නම් 
ෙපන්වන්න. ෙම් වනෙකොට ඇමතිවරුන්ට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරුන්ට කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා පුළුවන් නම්, 
අෙප් ආයතනවල එක දූෂණයක් ෙපන්වන්න. අපි ෙමොනවා හරි 
පගාවක් ගත්තා නම් ෙපන්වන්න.  

අපි ෙමොනවාද අහන්ෙන්? අපි ආෙයෝජකයන්ෙගන් අහන්ෙන් 
රටට ෙගෙනන්ෙන් ෙමොනවාද, ආදායම ෙගෙනනවාද, රැකියා 
ෙගෙනනවාද, විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනනවාද, දියුණු තාක්ෂණය 
ෙගෙනනවාද කියලායි. එපමණයි අපි අහන්ෙන්. එතුමන්ලා 
කියනවා, "අපි ළඟින් ඉඳගත්තාම අපට ෙවන රටකට ආවා වාෙග් 
දැෙනනවා" කියලා. ඉස්සර ෙමොකක්ද ඇහුෙව්? පළමුෙවන් පැමිණි 
කාන්තාව  මට කිව්වා, "ඔබතුමාට සියයට 25ක් ෙදන්නම්" කියලා. 
මම හිනා වුණා. අපට එෙහම ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
රට ෙවනුෙවන් යම් ෙදයක් ෙගෙනන්න කියලා කිව්වා. ඒක තමයි 
ෙමෙතක් පුරුදු වුණු කමය, ඒක තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් පුරුදු 
කරපු කමය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපනයන 
පිළිබඳව බලන්න. අවුරුදු 10කට කලින් ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
අපනයන සියයට 0.09ක් තිබුණා. ඔබතුමන්ලාෙග් කියපු 
ෙකරුවාව අනුව බැලුවාම අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

අපනයන පතිශතය සියයට 50කින් වැටුණා; සියයට 0.05ට 
වැටුණා ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයත් සමඟ අපනයන 
පතිශතය දැන් එවැනි අගයක් තමයි ගන්ෙන්. ලංකාෙව් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයත් සමඟ සම්බන්ධ කළාම සියයට 34 තිබුණු එක 
සියයට 14ට බැස්සා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 20ක් බැස්සා. ඔන්න 
ෙකරුවාව. ඔන්න දුප්පත් මනුස්සයාට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කළ ෙද්. ඔච්චරයි කෙළේ. තමන්ෙග් බැංකු ගිණුම් තර කර ගත්තා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම කියන්න බැහැ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි බැරි? [බාධා කිරීමක්] නැහැ. එතුමා ෙනොෙවයි. එතුමා 

ෙනොෙවයි. කරපු කට්ටිය. [බාධා කිරීම්] එතුමා ගැන මම කිව්ෙව් 
නැහැ. කරපු කට්ටියෙග් බැංකු ගිණුම්වල සල්ලි තිෙබනවා.  ඩුබායි 
රෙට් බැංකු ගිණුම්වල ෙඩොලර් මිලියන 650ක් තිෙබනවා. ගන්න 
විධියක් නැහැ. තවත් බැංකු ගිණුම්වල සල්ලි තිෙබනවා. ඒවා 
ෙග්න්න නීති නැහැ. ඩුබායි රෙට් බැංකු ගිණුම්වල තිෙබන සල්ලි 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා එෙහේ තිෙබනවා. 

සමහර කථිකයන්  අද ෙම් සභාෙව් පාසල් නිල ඇඳුම ගැන 
කථා කළා. අද අපි ඒ දරුවාට නිල ඇඳුම ෙතෝරා ගන්න අවස්ථාව 
දීලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් නිල ඇඳුම්වලිනුත් ෙහොරකම් 

කළා. මම ඉෙගන ගත්ෙත් මහනුවර තිත්ව විද්යාලෙය්. අෙප් 
ඉස්ෙකෝලවල එකම නිල ඇඳුම දුන්ෙන් නැහැ. ඒක private 
ඉස්ෙකෝලයක්. නමුත් ඇඳුෙම් පාට ගැන, ෂර්ට් එෙක් පාට ගැන 
කිසිම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙහොරකම, ෙකොමිස් මුදල් එන 
එක නැවැත්වූවා. එෙහම ෙනොකර සිටියා නම් ගරු අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් ඇමතිතුමාට රුපියල් බිලියන භාගයක් ගහ ගන්න 
තිබුණා. ඔය හය ෙදනාට දුන්නා නම් අනිවාර්යෙයන්ම සියයට 20 
ගණෙන් ෙගවනවා. අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඒවා නැවැත්වූවා. රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා මූලිකවම සඳහන් කෙළේ ෙම් රෙට් ෙහොරකම 
නවත්වන්නට ඕනෑ කියලායි.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අපට සහනාධාර 
ෙදන එක අමාරුවක් ෙනොෙවයි. එතැනදී කරන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
සාක්කුෙවන් අරන් තවත් සාක්කුවකට දැමීම වාෙග් වැඩක්. දැන් 
පාසල් නිල ඇඳුම ෙදන විටත් අෙපන් ගණනක් ෙගවන්නට ඕනෑ. 
අපිට දරුෙවෝ නැති වුණත් අපිත් ඒකට ෙගවන්නට ඕනෑ. එෙහම 
තමයි, ෙමෙහන් අරන් එහාට ෙදනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට ඇ ෙඟ් අමාරුවක් නැහැ ෙම්වා ෙනොදී ඉන්න. 
ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? අපි ෙම් අය වැය සංෙශෝධනය 
කළා. අපිට නැෙවන්නට පුළුවන් ගතියක් තිෙබනවා. අපට 
ඒකාධිපති මානසිකත්වයක් නැහැ. අෙප් නායකයින්ට එෙහම 
ඔළුෙව් අමාරුවක් නැහැ.  

අපි අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන අදහස් ආවා; කැබිනට් 
එෙක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් එෙක් ඉන්ෙන් කී ෙදනාද? 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සහ සිවිල් සමාජෙය් අදහස් ලබා ගත්තා 
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අදහස ්ලබාෙගන, ඒ විෙව්චන භාර අරෙගන 
නම්යතාවයකින් යුතුව කටයුතු කළා.  

අපි ඒ අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ රටට ෙහොඳ ෙද්වල්. අපි 
ඉදිරිපත් කළ ඔක්ෙකොම රටට ෙහොඳ ෙද්වල්. හැබැයි, අපි 
ජනතාවෙග් සංෙව්දී බව ගැන බලලා, පාඩු වුණත් සමහර 
ෙයෝජනා අයින් කර ගත්තා. ඒක තමයි පාලනය කියලා 
කියන්ෙන්. ඒවා තිබුණා නම් රටට ෙහොඳයි; ආර්ථිකයට ෙහොඳයි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් 
සහනාධාර අයින් කෙළොත් ඒක ආර්ථිකයට ඉතා ෙහොඳයි. පාග්ධන 
ආෙයෝජනයක් ඇති කළා නම් ෙම්වා ෙදන්න බැහැ; ෙම් ෙදන 
සහනාධාර ෙදන්න බැහැ. සහනාධාර අයින් කළා නම් රටට 
ෙහොඳයි. හැබැයි, දුප්පත් ජනතාව කියන්නට පුළුවන් ෙම්ක අෙප් 
ඇඟට අමාරුයි කියලා. ගුණයි, තිත්තයි. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා රහ ෙද් ඇඟට ෙහොඳ 
නැහැ, රහ නැති ෙද් ඇඟට ෙහොඳයි කියලා. ඒ වාෙග් තමයි 
ෙම්කත්. රටට ෙහොඳ ෙද්, ආර්ථිකයට ෙහොඳ ෙද්, ඉදිරි අනාගතයට 
ෙහොඳ ෙද් අපි ඉදිරිපත් කළා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වට්ටක්කා ගුණයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වචනයක් කියන්න මට අවසරද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අවසරයි.  
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රටට ෙකොෙහොම වුණත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කමය යටෙත් 

ධනපතියන්ට නම් ෙහොඳයි. අෙනක් අයට ගුණයි, තිත්තයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට ධනපතියන් මතක් වුෙණ් නැහැ, අවුරුදු 10ක් 

රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සාක්කුෙව් ඉන්න ෙකොට. ෙම්ක 
ධනපතියන්ට ෙගන එන ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ආර්ථිකය 
ෙගන එන්ෙන් රෙට් සියලු ජනතාව ෙවනුෙවන්; ඉදිරි සංවර්ධනය 
සඳහා අපනයන වැඩි කර ගැනීමට සහ ආෙයෝජන වැඩි කර 
ගැනීමට. ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශෙයන් Exporter's  
Forum එක පැවැත්වූවා, අපනයන වැඩි කර ගන්නට, ආෙයෝජන 
ෙගන්වාගන්නට, අෙප් ආෙයෝජන වැඩි කර ගන්නට. හැම දාම පිට 
රටට නියවලා ෙම්වා දියුණු කරන්නට බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්වා දියුණු කරන්න නම් අපි ඉදිරි අනාගතය ගැන 
හිතලා ආෙයෝජන ෙගනැල්ලා, කර්මාන්ත ෙගනැල්ලා, දියුණු 
තාක්ෂණය ෙගනැල්ලා කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් ගිය අවුරුදු 20 තුළ අඩුම තරමින් හිරමනයක් හැදුෙව් 
නැහැ. මම ඇහුවා හිරමනයක් හැදුවාද කියලා. හැදුෙව් නැහැ. 
ෙකොෙහොමද රටවල් දියුණු කරන්ෙන්? සැහැල්ලු කර්මාන්ත පටන් 
ගන්නට ඕනෑ. ඒ සැහැල්ලු කර්මාන්ත අද රෙට් තිෙබනවා. හැබැයි, 
අපනයන පහළ බැහැලා. ඊට පස්ෙසේ  පටන් ගන්නට ඕනෑ බර 
කර්මාන්ත -heavy industries. උදාහරණයක් විධියට වාහන 
නිෂ්පාදනය කිරීම. ෙවොක්ස්වැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගම දැනටම 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්නට කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. තව අවුරුදු 2ක් යන විට පටන් ගනීවි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් වරුෙව් උදය 
ගම්මන්පිල මහත්මයා ෙවොක්ස්වැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගෙම් 
තිෙබන පශ්න ගැන ඇහුවා. එතුමා කාර් ගැන දන්නවා නම් BMW 
හදන විට, Benz  හදන විට හැම තැනම technical problems 
ඇවිල්ලා තිෙබන බව දන්නවාෙන්. ඒ සමාගම්වල යම්කිසි 
ෙහොරකමක් වුණා නම්, ඒ රටවල් ඒ සමාගම් තහනම් කරනවා. ඒ 
වාෙග් technical problems හැම ආයතන ෙය්ම ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙනොෙවයි අෙප් ඉදිරි අනාගතය සඳහා 
බලපාන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් හැම 
තැනම, ඒ ආර්ථිකයන් සහ අධිකරණ කියාත්මක ෙවනවා.  

අපට අවශ්ය කරන්ෙන් ෙවොක්ස්වැගන් ෙමෝටර් රථ සමාගෙම් 
අධිපතිතුමාෙග් බඩ ෙහොඳද, ඔළුව ෙහොඳද කියන ඒවා ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් ජනතාවට රැකියා නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්ද කියන 
එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවොක්ස්වැගන් ෙමෝටර් රථ 
සමාගෙම් ඒ හැකියාව අපි ලබා ගත්ෙතොත් ලක්ෂ හතරහමාරකට, 
පහමාරකට පිට රට රැකියාවකට යන්න පුළුවන්. අපි ෙම් රටට 
ෙග්නවා KIA සමාගම. ඒ වාෙග්ම අපි  තිකුණාමලයට heavy 
industrial  zone එකක් ෙග්න්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක ආෙයෝජනයක්. ඒ සඳහා අපි සාකච්ඡා 
කරනවා. අපි ෙම් රටට KIA සමාගම ෙග්නවා. ඒ වාෙග්ම oil 
refinery එකක් සහ coal project එකක් ෙගන ඒමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල jetty එකක්; විශාල 
නැව් ෙගනැල්ලා ගහන්න පුළුවන් jetty එකක් ඉදි කරන්නටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

බලන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය ෙකොච්චර අපරාධයක්ද කියලා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙම් දවස්වල ෙමොනෙරක්වත් 
බාන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් අහලින්වත් යනවා නම් ගල් 
පටියකින් ෙහෝ විදලා ප්ෙල්න් එකක් බාගන්න තිබුණා. එෙහම 
බාගන්නත් නැහැ. කාටද ඒවා ගැන කියන්ෙන්? කාෙග් මුදල්ද 
ඒවාට වැය වුෙණ්? ඒවා කාෙග් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික මුදලින් හැදුවා 
නම් අපට කමක් නැහැ. ඒ මුදල් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි. 
කවුද ඒවා ෙගවන්ෙන්? පාසල් නිල ඇඳුම් දීමනාව ගන්නා හැම 
දරුෙවක්ම, හැම පුද්ගලෙයක්ම ඒවාට ෙගවනවා. ෙම් රෙට් දුප්පත් 
ජනතාවයි ඒවාට ෙගවන්ෙන්. ඒක තමයි නියම ධනවාදය. අප 
කරන ෙද්වල් ෙනොෙවයි නියම ධනවාදය. අපට "ධනවාදින්" 
කියලා ගැහුවාට, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට "ධනවාදියා" 
කියලා ගැහුවාට, අෙප් ජනාධිපතිතුමාට "ධනවාදියා" කියලා 
ගැහුවාට, එතුමන්ලා තමයි දුප්පත් ජනතාව ගැන හිතන පිරිස. 
එතුමන්ලා ෙහොරකම නවත්වනවා; ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන 
හිතනවා. අන්න නායකෙයෝ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයාට "ධනවාදියා" කියලා ගැහුවා. හැබැයි 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔබතුමා ඒ ධනවාදී ජීවිතය එෙහමම 
දිගටම ගත කළා. ඔබතුමා ඒ කාලෙය් අරගළයක් ෙහෝ කළා. 
නමුත් ඔබතුමා අවසාන අවුරුදු 10 ඒ අරගළයවත් කෙළේ නැහැ. 
ෙම් රට විනාශ කරපු පවුලකට ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය ලබා 
දුන්නා. ඒ හින්දා ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ අතීතය ෙවනස් කරලා 
අනාගතය සකස් කරන්නයි අපි අද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි.      

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් චාන්දනී විෙජ්වර්ධන මැතිතුමිය, 
අනුර ද සිල්වා මැතිතුමා, උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමා, ඉන්දිරා 
මල්වත්ත මැතිතුමිය ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය හරියට ෙම් 
කාර්ය භාරය කරනවා. අපට අවුරුදු ෙදකක් තුනක් ෙදන්න. අපි 
ෙම් රට දියුණු කරලා ෙපන්වන්නම්; අපනයන වැඩි කරලා 
ෙපන්වන්නම්. දැනටමත් වැඩ පටන්ෙගන ඉවරයි. ඉතාම 
නිරහංකාරව, ඉතාම පිරිසිදුව ෙම් පිරිස වැඩ කරනවා. පගා 
ගන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඒ අයෙග් ඔළුවල වැඩ කරන්ෙන්වත් නැහැ. 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ගරු අගමැතිතුමා අපට දුන්නු ඒ 
වගකීම අපි ඉටු කරනවා. මෙග් ඇමතිතුමා වශෙයන් ගරු මලික් 
සමරවිකම මැතිතුමා හැම ෙවෙල්ම කියන්ෙන්, "විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව වැඩ කරන්න, සුජීව. ෙකොෙහේවත් ෙකොස්සක් ඉතිරි කරන්න 
එපා" කියලායි.  අපි ඒ කාර්ය භාරය කරනවා. ඉදිරි අනාගතෙය් 
ෙම් රෙට් අපනයනය විශාල වශෙයන් වැඩි කරගැනීමයි අෙප් 
ඉලක්කය. අෙප් ඉලක්කය ඉහළයි. එය අමාරු ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අපි අහසට ඉලක්ක කරගත්තාම අහස ළඟ ෙහෝ වැෙට්වි. 
ඒ ඉලක්කය ළඟා කරගත හැකි විශාල කර්මාන්ත ෙගන එන්න 
පුළුවන් වාතාවරණය අපි ෙම් රෙට් ඇති කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. කමක් නැහැ. මම 
එය අගය කරනවා. අපි ඒවා අහෙගන ඉන්නත් ඕනෑ. හැබැයි ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අප ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අය වැය, 
ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන් අය වැයක්. ජනතාවෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අදහස් ලබාෙගන, සියලුෙදනාෙග් මැසිවිලිවලට සවන් දීලා, 
ආඩම්බරකමකින් ෙතොරව, පජාතන්තවාදිව, ඉතාම ලිබරල් විධියට 
අවශ්ය ෙවනස්කම් කරලා ජනතා ශුභ සාධනය සඳහා ෙයොදාගන්න 
පුළුවන් අය වැයක් බවට ෙමය පත් කරගන්න අපට හැකියාව ලැබී  
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතය 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට ෙහොඳ හැකියාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා එතුමා 
සමඟ කථා කරන්න, ෙවොක්ස්වැගන් සමාගම ගැන, KIA එක 
ගැන, ප්ෙල්න් ගැන, කම්කරුවා ගැන, ෙගොවි ජනතාව ගැන, 
ෙබෞද්ධ ධර්මය ගැන. ඒ ඕනෑම ෙදයක් ගැන එතුමාෙගන් අහපු 
ගමන්, උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් හැකියාවක් එතුමාට තිෙබනවා. 
අපට අවශ්ය කරන්ෙන් ඒ වාෙග් නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම, සංෙව්දී, 
සරල, ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන ජනාධිපතිවරෙයක් අපට ඉන්නවා. 
ෙම් නායකයන් ෙදෙදනා එකතු කරෙගන අප ෙම් කටයුතු 
කරන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්. අපි පරිත්යාගයන් කරලා තිෙබනවා.  

මනාප ඡන්දවලින් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් ෙදවන ස්ථානයට 
ආවත්, මට කැබිනට් අමාත්යකමක් ලැබුෙණ් නැහැ. අපි එෙහම 
පරිත්යාගයන් කරලා, සියලු ෙද්වල් ෙබදා හදාෙගන, ෙම් සන්ධාන 
ආණ්ඩුව හදාෙගන ඉදිරියට යන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන්. අපි ෙම් රට ෙවනුෙවන් ඒ කාර්ය භාරය 
අනිවාර්යෙයන් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව පක්ෂ ෙද්ශපාලනය 
කෙළොත් අපට ෙම් රට ෙගොඩගන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පක්ෂ ෙද්ශපාලනය කෙළොත් අපට ෙම් රට ෙගොඩගන්න බැහැ. 
අප සියලුෙදනා ජිනීවා පශ්නය විසඳාගත්ෙත් නැත්නම් කවදාවත් 
ෙම් රට දියුණු කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි අනිවාර්යෙයන් එය කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා අපට අවුරුදු ෙදකක් තුනක් ෙදන්න. එකමුතුව යන ෙම් 
ෙද්ශපාලනය අපි ඒ අවුරුදු ෙදෙක් තුෙන් කරනවා. ඊට පසුව අපි 
ෙවන ෙවනම ෙද්ශපාලනය කරන්නම්. අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනා ෙම් සඳහා අපට සහෙයෝගය 
ලබා ෙද්වි කියලායි. අපි ෙම් රට දියුණු කිරීෙම් දිශාවට ෙගන 
යන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් උපරිම 
සහෙයෝගය ෙදන්න කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 

"අසාෙර සාරමතිෙනො   

සාෙර චාසාරදස්සිෙනො  

ෙත සාරං නාධිගච්ඡන්ති  

මිච්ඡාසංකප්පෙගොචරා" 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
සාධු! සාධු!! සාධු!!! [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
"නිසරු ෙද් සරු ෙලසත්, සරු ෙද් නිසරු ෙලසත් දකින්නා වූ, 

වැරැදි සංකල්පවලට ෙගොදුරු වූ පුද්ගලයාට කිසිම දිෙනක සරු ෙද් 
ලබාගත ෙනොහැක" කියන බුද්ධ වචනය සිහිපත් කරමින් මා මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරනවා. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ඒ බුද්ධ වචනය සිහිපත් 
කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව් 
සිට අපි ඉතාම සද්භාවෙයන් ෙම් අය වැෙය් තිෙබන අඩු පාඩු 
ෙපන්වා දුන්නා; වඩාත් නිවැරැදි අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කළ 
යුත්ෙත් කුමක්ද කියන එක ෙපන්වා දුන්නා. නමුත් ඒ අඩු පාඩු 
ෙපන්වා දීම ගැන අවධානය ෙයොමු ෙනොකර, අය වැෙය් තිෙබන ඒ 
අඩු පාඩු හදාගන්න උත්සාහ ෙනොකර, ෙම් අය වැය රකිමින් තමයි 
මුදල් අමාත්යතුමා අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදෙය්දී කථා 
කෙළේ. ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීතුමන්ලා, ''ෙම් අය වැය ඉතා 
ෙහොඳ අය වැයක්'' යැයි සිතමින්, ෙම් අය වැය රැක ගන්න, අය 
වැයට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කළා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්?  මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය 
සංෙශෝධනය කරන්න පටන් ගත්තා. කමක් නැහැ, එතුමා මුදල් 
ඇමති ෙන්. එක පැත්තකින් ජනාධිපතිතුමා ජනපති මන්දිරෙය් 
ඉඳලා අය වැය සංෙශෝධනය කරද්දී, තව පැත්තකින් අගමැතිතුමා 
අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉඳලා අය වැය සංෙශෝධනය කරනවා. මුදල් 
ඇමතිතුමා, ''කමක් නැහැ, අෙප් නායකෙයෝ ෙන්'' කියලා හිත හදා 
ගන්නවා. එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, ඇමතිවරු අය වැය සංෙශෝධනය කරන්න පටන් 
ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙත් 
වතුවලට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා කියද්දී, කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමා නිකම් ඉන්ෙන් නැහැ. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් 
කියනවා, ''අතිෙර්ක ෙභෝග සඳහාත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවා'' කියලා. ඊෙය් වන විට රාජ්ය ඇමතිවරුත් ෙම් වැෙඩ්ට 
බැහැලා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් අය වැය සංෙශෝධනය 
කරන්න පටන් අරෙගන. එතුමා කියනවා, බැංකුවලින් මුදල් ඉවත් 
කිරීෙම්දී අය කරන්න ෙයෝජනා කළ බද්ද ඉවත් කර ගත්තාලු. 
එතුමා කියනවා,  ලීසිං පහසුකම් ලබා දීෙම් අයිතිය ආපසු 
බැංකුවලට ෙදනවාලු. ඒ විධියට හැෙමෝම අය වැය ෙවනස් 

කරනවා. [බාධා කිරීම්]  I feel really sorry for the pathetic 
situation faced by the Hon. Minister of Finance. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙම් අය වැය පියවා ගන්න පුළුවන් අර පෑන් ඒෂියා බැංකුව 

හරහා, ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙකොටස් ටික ෙමතුමා,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
කුරුණෑගල පැත්ෙතන් බල්ෙලක් බුරනවා ඇෙහනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම්වා කියන විට ෙම් අයට 
ලජ්ජයි.  ෙම් අය එදා ගිහිල්ලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහගන්න, අහගන්න, බුරන්ෙන් නැතිව අහගන්න.[බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙම් සංෙශෝධන නිසා අසීරුතාවට පත් වුෙණ් ෙම් අය වැයට 

අත ඔසවපු මන්තීතුමන්ලා. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 2වැනි දා, ෙම් අය 
වැය නිවැරදි අය වැයක් කියලා විශ්වාස කරලා අත උස්සපු 
මන්තීතුමන්ලා තමයි අමාරුෙව් වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික විද්යාෙව් කියනවා 
''අය වැය වර්ග තුනක් තිෙබනවා'' කියලා. ඒ තමයි ආදායම සහ 
වියදම සමාන වන ''සමබර අය වැය.''  ආදායමට වඩා වියදම වැඩි 
ෙවන ''හිඟ අය වැය.''  වියදමට වඩා ආදායම වැඩි ෙවන ''අතිරික්ත 
අය වැය.''  අතිරික්ත අය වැයක් ඉදිරිපත් කෙළොත් මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙම් සභාවට කියන්න ඕනෑ, අතිරික්තයට ෙමොකද කරන්ෙන් 
කියලා. හිඟ අය වැයක් ඉදිරිපත් කෙළොත් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
සභාවට කියන්න ඕනෑ, ඒ හිඟය පියවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් ආදායම් ෙයෝජනාවක් 
ඉවත් කර ගන්නවා නම්, ඒ අවස්ථාෙව් මුදල් ඇමතිතුමා කියන්න 
ඕනෑ, ඒ අහිමි ෙවන ආදායම ෙකොපමණද, ඒ ආදායම උපයා 
ගන්නා විකල්ප කියා මාර්ගය කුමක්ද කියලා. එෙහම නැතිනම් 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ, ඒ ආදායම අහිමි 
වීමට සරිලන විධියට කපා හරින වියදම ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් 
ෙම් සභාෙව්දී එකින් එක ආදායම් ෙයෝජනා ඉවත් කර ගත්තා මිස, 
එවැනි ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් සංෙශෝධන නිසා ඇති වුණු 
අය වැය හිඟය පියවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, මුදල් 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු කථාෙව්දී අදහස් පකාශ කරන්න සිටින බව 
අපට ආරංචියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වන විට පමාද වැඩියි. ඒක 
පිළිගත හැකි තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. අය වැය විවාදයකදී අය වැය 
ෙදවරක් සම්මත කරන්න විෙශේෂ ෙහේතුවක් තිෙබනවා. රෙට් 
ආර්ථිකයට අය වැය බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පශස්ත  
සාකච්ඡාවකට පස්ෙසේ, විවාදයකට පස්ෙසේ තමයි මන්තීවරුන්ට 

අවස්ථාව ෙදන්ෙන් අය වැයට පක්ෂ ෙවනවාද, විරුද්ධ ෙවනවාද 
කියලා තීරණය කරන්න. එදා ෙදවන වර අය වැය කියවීෙම් 
අවස්ථාෙව්  මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ෙග් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා 
නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට දින දහයක් ලැබිලා 
තිබුණා ෙම් අය වැයට පක්ෂ ෙවනවාද  විපක්ෂ ෙවනවාද කියලා 
තීරණය කරන්න.  

නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා;  වාඩි 
ෙවනවා; ඊළඟ විනාඩිෙය්දී අය වැයට ඡන්දය විමසනවා. ඒ අනුව 
අෙප් මන්තීවරුන්ට දවස ් ගණනක් ෙනොෙවයි, එකම එක 
විනාඩියක්වත් ෙම් සංෙශෝධන පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියලා 
තීරණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබු ෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් දින 10ක් විවාද 
කරලා, දින 10ක් හිතලා බලලා නිවැරදියි කියලා අත උස්සපු අය 
වැය වැරදියි කියලා මුදල් ඇමතිතුමාම දැන් පකාශ කරනවා. ෙම් 
අය වැය සංෙශෝධනය කරන එෙකන් මුදල් ඇමතිතුමා කියන්ෙන්,  
"මෙග් අය වැයට පක්ෂව අත උස්සපු තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදියි. 
මෙග් අය වැයට විරුද්ධව අත උස්සපු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හරි"යි 
කියන එකයි . එෙහම නම්-  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 9යි. 

ඔබතුමා කාට ෙහෝ ෙවලාව ෙදනවා නම් මෙග් කාලය ඉතුරු 
කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්ෙන් දවස් 10ක් 

විවාද කරලා නිවැරදියි කියලා අත උස්සපු ෙයෝජනාව වැරදියි 
කියලා දැන් මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා නම්, එක විනාඩියක්වත් 
හිතන්න අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැතුව එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවලට පක්ෂව අත උස්සන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීතුමන්ලාට මතු 
වනවා.   ෙම් ගරු සභාෙව්දී මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් රාජ්ය මුදල් 
පිළිබඳ වගකීම දරන්ෙන් අපි. ඒ නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ගරුත්වය තකා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා, ජනවාරි මාසයට පරිපූරකයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
එතුමාෙග් අය වැය ෙයෝජනා ටික අද ඉදිරිපත් කළාම අපි ඒ ගැන 
විවාද කරලා, ෙම් ආර්ථිකයට ඒ ෙයෝජනාවලින් ඇති කරන  
බලපෑම බලලා, ඊට පස්ෙසේ අපි ඒ ෙයෝජනා සම්මත කරමු. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙදවැනිවර  කියැවීෙම් 
විවාදෙය්දී රුපියල බාල්දු වීෙම් පශ්නය ගැන මම කථා කළා. ඒකට 
පිළිතුරු ෙදමින් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, "රුපියල බාල්දු වීම 
ෙහොඳයි"  කියන එකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලෙයන් තව විනාඩියයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
"රුපියල බාල්දු වීම ෙහොඳයි ෙන්. රුපියල බාල්දු වුණාම 

අපනයන ආදායම ඉහළ යනවා ෙන්. රුපියල බාල්දු වුණාම 
ආනයන වියදම අඩු ෙවනවා ෙන්."  එෙහම තමයි මුදල් ඇමතිතුමා 
කිව්ෙව්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මැතිවරණයක් 
ෙවලාෙව් ෙමතුමා  රුපියල් 100 ගණෙන් එකතු කළා. මෙගනුත් 
රුපියල් 100ක් ගත්තා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 

ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් mike එකත් off ෙවලා. 

අද ඉතාම සැලසුම් සහගතව- [බාධා කිරීම්] ඇත්ත තිත්තයි; 
ඒත් ඇත්තයි. ඒ ඇත්ත අහෙගන ඉන්න ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරු ෙදෙදෙනකුට විතරක් ශික්ෂණයක් ෙනොමැති වීම ගැන 
අපි කනගාටු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අතීතයට හැරිලා බලමු. 
රුපියල අවපමාණ වුණාම ෙම් කියන ආකාරයට අපනයන වැඩි 
ෙවනවාද, ආනයන අඩු ෙවනවාද, ෙවෙළඳ හිඟය පියෙවනවාද 
කියලා බලමු. 1977 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් රුපියල සියයට 
සියයකින් අවපමාණ  කරලා, රුපියල් 8ට තිබුණු ෙඩොලරය 
රුපියල් 16ක් වුණා. අද වන විට ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් අගය 
146යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල 19වතාවක් අවපමාණය ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විනාඩි 9ක් තිබුණා.  ගරු 

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මන්තීතුමාෙගන් විනාඩි 2ක් මට ලබා 
දුන්නා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මම ෙපන්වා ෙදමින් හිටිෙය්, -

[බාධා කිරීම්] එෙහම වුණා නම්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 

රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාවයි 
ගත ෙවන්ෙන්. 

 

 
[අ.භා. 2.56] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2016 වසර සඳහා ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන  අය වැය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මාසයකට 
වැඩි කාල සීමාවක් තිස්ෙසේ විවිධ මත පකාශ කළා. ෙවනදාට වඩා 
ෙමවර අය වැෙය් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති වුණා. ඒ ෙවනස තමයි, 
ෙම් අය වැය සමාජය තුළ කතිකාවක් ඇති කිරීම. සාමාන්යෙයන් 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම ඒ අය වැය විවාද කරන කාල සීමාව 
තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරුන් එය විෙව්චනය 
කළත්, සමාජය තුළ විශාල කතිකාවක් ඇති කරන අවස්ථා 
ෙබොෙහෝ අඩුයි. කතිකාවක් ඇති කරපු අංශ පිළිබඳව වාෙග්ම 
කතිකාවක් ඇති කරපු කාරණා පිළිබඳවත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු 
කළ බව ෙමවර අය වැය තුළින් අපි දැක්කා.  

මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
රජෙය් ඉන්න මැති ඇමතිවරුන් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක  යම්යම් 
සංෙව්දී කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමාත් 
එක්ක ඊෙය් සවසත් සාකච්ඡා කළා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න දැඩිව ගත යුතු සමහර  තීන්දු පිළිබඳව  සාකච්ඡා 
කළා.  සමහර විට ඒවා තව අවුරුදු පහකින් ගන්නා තීන්දු, තව 
අවුරුද්දක් ෙදකක් ඇතුළත ගන්න සූදානම් කරලා තිබුණු තීන්දු 
වන්නට පුළුවන්.  නමුත්  සමහර අවස්ථාවලදී ඒ තීන්දු ෙවනස් 
කරලා,  අපි මහජන මතයට ගරු කරන පජාතන්තවාදී කමයක්  
තුළ  අවශ්ය වැඩ කටයුතු සිදු කළා. ඒ අනුව අද හවස විශාල 
සංෙශෝධන පමාණයක් ෙම් අය වැය තුළින් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
දකින්න පුළුවන් ෙව්වි. ඒක තමයි, පජාතන්තවාදී රජයක වාෙග්ම 
පජාතන්තවාදී පාලනයක මූලික වැදගත්කම වන්ෙන්.  
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ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනිදා සිට අද වන තුරු ෙම් 
පාර්ශ්වයන් සියල්ල එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. මහ ජනතාව 
පීඩාවට පත්වන ආකාරයට ෙම් අය වැය කියාත්මක කරන්න 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් අෙප් සූදානමක්  නැහැ. ෙම් අය වැය 
තුළින් හැම ෙදයක්ම අප කියාත්මක කරන්ෙන් මහ ජනතාව 
පීඩනයට පත් ෙනොවන ආකාරෙයන් කියන සාමූහික එකඟත්වයට 
අප සියලු ෙදනාම පැමිනුණා. ෙම් කරන සංෙශෝධනවලින් රජය 
ආදායම් පියවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය  මතු වුණා.  

කරුණාකර අය වැයකථාෙව් 113වැනි පිටුෙව්, ඇමුණුම III 
බලන්න.  එහි "අවදානම් සඳහා ෙවන්කිරීම්" යටෙත් රුපියල් 
බිලියන 80ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. රාජ්ය ආදායම අඩු වුෙණොත් 
විතරයි අය වැය පියවීෙම් ෙලොකු පශ්නයකට අපි මුහුණ පාන්ෙන්. 
අවදානම් සඳහා ෙවන්කිරීම් යටෙත් රුපියල් බිලියන 80ක් අපි 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ෙම් කරන සංෙශෝධන කියාත්මක කිරීෙම්දී 
යම් අඩුපාඩුවක් වනවා නම් එය පියවීම සඳහායි. එය අය වැය 
කථාෙව් 113වැනි පිටුෙව් ඇමුණුම III යටෙත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම එයින් සියලුම පාර්ශ්වයන් සතුටු 
කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම සියලුම පාර්ශ්වයන්ට අවශ්ය විධියට ඒ 
කටයුතු කරන්නත් බැහැ. නමුත් අපි එක් ෙදයක් තීන්දු කළ යුතුයි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පාෙද්ශීය සභාවක් ෙනොෙවයි; ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පළාත් සභාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ජාතික පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න මූලිකෙවලා ඉන්න 
මන්තීවරුන් මිනිසුන්ෙග් හදවතට කථා කරනවාට වඩා, ඔවුන්ෙග් 
මනස දිහා බලන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නයට අද නැත්නම් අනාගතෙය් 
අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. ෙම් සියලුම ෙද්ශපාලන  තීන්දුවල 
පතිඵලයක් හැටියට තමයි අපට ෙම් අමාරුකම් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්.  මම කියන්ෙන් නැහැ, එය එක් පක්ෂයක තීන්දුවක් 
කියලා.  

රුපියල් 2,500කින් වැටුප් වැඩි කරන ෙකොට, අෙනක් 
පැත්ෙතන් රුපියල් 10,000කින් වැටුප්  වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා 
කියනවා. රුපියල් 10,000කින්  වැටුප් වැඩි කරන්න හදනෙකොට  
තවත් අය කියනවා, එය  වැටුපට   එකතු කරන්න කියලා. එෙහම 
යම් යම් තීන්දු අරෙගන දීර්ඝ කාලයක් පවතින්න  බැහැ. ඉදිරි 
කාලය ඇතුළතදී රාජ්ය ආදායම වැඩි කරෙගන, නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරෙගන ඉදිරියට යන්න  අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා.මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය 
පතිපත්තිමය ෙවනසක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරපු අය වැයක් 
හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. අපි ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, 2013, 2014 වර්ෂ 
අරෙගන බැලුවාම ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 14කින් 
පහත වැටිලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  ෙම් පැත්ෙත් හිටියත්, අර 
පැත්ෙත් හිටියත්  පාලකයින් හැටියට අපි ෙම් පශ්නයට ෙකොයි 
ෙවලාවක හරි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන් 
නැතිව, අපනයනය වැඩි කරන්ෙන් නැතිව, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්  අපට  
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපනයන ආදායම පහළ වැටුණා වාෙග්ම 
GSP, යුෙරෝපීය මත්ස්ය තහනම අපට බලපාලා තිෙබනවා.  

ෙම්වා නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා තමයි ඉදිරි කාලය 
ඇතුළත ෙම්වා නිවැරදි කර ගන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන්.  
යුෙරෝපීය ආර්ථික පජාව අෙප් මත්ස්ය අපනයනට සම්බාධක 
පැනවූ බව අපි අමතක කරන්න නරකයි.  ඒක නිසා මත්ස්ය 
අපනයනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව අපට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තරගකාරිත්වයක් ඇති කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

2013 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2014 වර්ෂෙය් අවසානය වන විට 
කෘෂිකාර්මික අපනයන වර්ධනය සියයට 10.3 සිට සියයට 8.8 

දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට මත්ස්ය අපනයනය සියයට 
19.14 සිට සියයට 8.51 දක්වා පහළ වැටිලා  තිෙබනවා. කාර්මික 
අපනයනය ඉතා සුළු පගතියක් ෙපන්වා තිබුණත්,  සමස්ත 
අපනයනය ගත්තාම පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සියයට දශම 
5කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  මම හිතන විධියට ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් එකඟ ෙවයි,  පතිශතයක් හැටියට   අෙප් 
මුළු අපනයන ආදායෙමන් සියයට 80ක් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය මත 
පමණක් පදනම් ෙවලා තිෙබන බවට. එතෙකොට  පාථමික සහ 
ආනයනික අමුදව්යවලින්  නිෂ්පාදනය කළාම අපට ලැෙබන 
ලාභය ෙකොච්චරද? රටට ලැෙබන ආදායම  ෙකොච්චරද? ෙම්වා 
තමයි අපි ඉදිරි කාලෙය්දී දියුණු කරන්න ඕනෑ.    

ෙගොඩක් අය ෙපන්නුෙව් නැති කාරණා කිහිපයක් ෙම් අය 
වැෙය් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී මම ඒවා ෙපන්වා ෙදන්නම්. ෙමොකද, 
අපට කඩිනම් සහන සලසන්න පුළුවන්. අවංකවම කියනවා නම්,  
- අපි ෙමොන පැත්ෙත් හිටියත් - පසු ගිය කාලය අර ෙගන 
බැලුෙවොත් මැතිවරණය කිට්ටු ෙවන ෙකොට තමයි සියලුම 
පහසුකම් දුන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයාට බයිසිකල් දුන්ෙන්ත් 
එෙහමයි.  සියලුම පහසුකම් දුන්ෙන් ඡන්දය බලාෙගනයි.  ඒක 
අවංකවම පිළිගන්න ඕනෑ. ඡන්ද බලා ෙගන දුන්න ඒවාෙය් පතිඵල 
දැන් තමයි එන්ෙන්. අපට දැන් ඒ පතිඵලවලට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. දැන්  ඒවා ආපහු කපන්න බැහැ. කැපුෙවොත් 
මිනිස්සුන්ෙග් සහන කැපුවා කියන එක රටට යනවා. නමුත් අප 
සියලු ෙදනාම ෙම්වා ඡන්ද පදනම් කර ෙගන  දුන්න ඒවා. හැම 
ආණ්ඩුවක්ම එෙහමයි.  

ඒවාෙය් පතිඵලවලට ෙකොයි ෙවලාෙව් හරි අපි කාටත් මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි මුහුණ 
ෙදන්ෙන් නැත්නම්, අපි කරන්ෙන් ෙම් ර ෙට් අනාගතය 
රැවටිල්ලක්. උපදින දරුවා රැවටීමක්.  ෙමතැනදී අපි ෙම් විධියට 
ෙද්ශපාලන තීන්දු අර ෙගන, ආදායම් තත්ත්වය පහත දමලා, දිගින් 
දිගටම සහනාධාර මතම ගිහිල්ලා, අනාගතෙය්දී විශාල 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා රජෙය් 
ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්න 
පධාන වශෙයන් ෙම් අය වැෙයන් රුපියල්  බිලියන 1478 සිට 
2040 දක්වා සියයට 38.76කින් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු ෙයොදලා 
තිෙබනවා.  වැඩි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 
2015.10.31 වැනිදා වන විට අපි සුරාබදු ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් 
සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් මිලියන 69,123 ඉඳලා රුපියල් මිලියන 
95,971 දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ අරක්කු වැඩිෙයන් 
විකුණලා ෙනොෙවයි. වැටලීම් කරලා. ෙම් රටට ෙගන එන 
එතෙනෝල් නවත්වලා. ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරලා රුපියල් 
95,971 දක්වා ආදායම වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම ඒ විධියට වැඩි කරන ෙකොට 
අපි ෙර්ගුෙව් ආදායමත් වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් කාලය 
ඇතුළත අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව  වුණු -ඉලක්ක වුණු- ආදායම 
රුපියල් බිලියන 650 ඉක්මවා තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්දට ෙම් 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1478 ඉදලා රුපියල් බිලියන 2040 
දක්වා සියයට 38කින් වැඩි කර ගන්න ඉලක්ක කර  තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ආදායම් බදු ෙලස ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකතු කරන ෙකොට 
මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 2031ක් ෙවනවා.  

දැන් සරල බදු කමය හඳුන්වා දුන්නාම - KPMG  වාර්තාව 
ෙලෝකයම පිළිගත් වාර්තාවක්.   බදු කමය සරල කිරීම පහසුෙවන් 
කියාවට නැංවීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් 2016 අය අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ තිෙබනවාය කියලා KPMG වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම්ක 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කියලා ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා.  ඒ 
නිසා පක්ෂගාහී වන්ෙන් නැතිව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
විශ්ෙල්ෂණය කර බැලුෙවොත් එහි ෙහොඳ නරක ෙදකම තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි, සමහර ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් දී ඒවා  හරියට 
කියාත්මක ෙනොකෙළොත්, අපි අර්බුදයකට යනවා. ඒ නිසා ඒක 
කියාත්මක කිරීම අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා අපි යථාර්ථයට ෙම් කාලය ඇතුළත මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙම් අය වැය තුළින්  ෙකොළඹ ජාත්යන්තර මූල්ය ෙක්න්දය  - 
Colombo International Financial Centre - පිහිටුවනවා.  
එතෙකොට ඒ මූල්ය ෙක්න්දය තුළ පාග්ධන ආදායම වැඩි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි ඒ සඳහා  ගැසට් කරලා, ගැසට් කරපු සීමාව තුළ  
-ෙකොළඹ අවට-   ඒ මූල්ය ආයතනවල මූලස්ථාන පිහිටුවනවා. 
රෙට් නීතියට හානි ෙනොෙවන්න-වඩා සරල කමයකට- ඒ තුළ 
වාණිජ අධිකරණ පවා පිහිටුවීමට පුළුවන් වන ආකාරයට ඒ 
සමස්තය තුළ කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
අවශ්යයි.  ඒ තුළින් පාග්ධන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා ඕනෑ 
ෙකෙනකුට මුදල් ෙග්න්න, හුවමාරු කරන්න පුළුවන් ෙවළඳ 
මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.   

සිංගපූරුෙව්  එවැනි ෙවළඳ මධ්යස්ථාන ඇති කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ව්යාපාරිකයන් ලංකාවට ෙගන එන සහන ෙමොනවාද; 
අෙප් සංස්කෘතියට, අෙප් නීතියට තදබල ෙලස බලෙනොපාන 
ආකාරයට අපි ෙම් මූලස්ථාන පිහිටුවිය යුතුයි.  ඒ අනුව HSBC 
බැංකුෙව් Head Office එක  -ආසියානු කලාපෙය් තිෙබන එක- 
ෙග්න්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම Exim Bank එක වාෙග් Bank  එකක් 
ඇති කරන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා අඩිතාලම දමා තිබුෙණොත්, 
කාලයක් යද්දී  අපට ෙම්වා කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපි ෙම් 
කාලය ඇතුළත ඒකට උත්සාහ කරනවා. අපි ෙත්රුම්ගත යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා.  

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා, අපට ෙකොච්චර 
ණය තිෙබනවාද කියලා.  අපට අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 
520ක ෙපොලී ෙගවීමට තිෙබනවා.  එතෙකොට මූලික පාග්ධනයත් 
සමඟ ෙගවීමට ඇති ණය වාරිකය රුපියල් බිලියන 1,345ක් 
තිෙබනවා. ෙම්වා අපි ෙගවන්න ඕනෑ.  ෙගවන්න නම් රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙඩොලරය අත හරින්ෙන් 
නැතුව අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? හැබැයි, ෙඩොලරය පාලනය 
කරෙගන ඉන්න පුළුවන්.  පාලනය කරනෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? සංචිතෙයන් අපට මුදල් දමන්න ෙවනවා. ඇයි? ෙම් 
ෙබොරුව දිගටම අපි කරන්ෙන්?  ෙඩොලරය නිකම්ම ද ෙමෙහම 
තිබුෙණ්.  110ට, 112ට, 115ට තිබුෙණ් නිකම්ම ද? අපි ණයට 
ගන්නවා; සංචිතෙයන් දානවා;  ෙපොඩ්ඩක් ෙඩොලරය වැඩි 
ෙවනෙකොට ඒක පාලනය කරන්න අපි සංචිතෙයන් මුදල් අරෙගන 
දමනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන් රෙට් සල්ලි වලින්ද?  

රෙට් සල්ලි තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි. සියයට 80ක් 
තිෙබන්ෙන් විෙද්ශීය සල්ලි. අපි  මිනිස්සු සතුටු කරන්න ෙබොරුවට 
ෙඩොලරය පාලනය කරෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙම් යථාර්ථයට රෙට් 
මිනිස්සුන්ට කවදා හරි මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක ෙම් 
අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත හදනවාද, එෙහම නැත්නම් මිනිස්සුන්ට 
දරන්න බැරි තැනට රට ෙගනියනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධව 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට තීන්දුවක් ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙද්ශපාලනය ගැනම කථා කර කර ඉන්න 
පුළුවන්.  ගමට ගිහින් අපට කියන්න පුළුවන් "අපි ෙම් ටික 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලුවා. අපි සටන් කරලා  ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ටික 
ගත්තා. අපි ෙම්වා ජයගහණය කළා" කියලා.  හැබැයි, ඒ 
ජයගහණෙය් විපාකය  විඳින්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් අද සිටින 
ෙසේවකයාෙග් දරුවාටයි.  ඒ විපාකය  විඳිනවාද, නැද්ද කියන 
කාරණය සම්බන්ධව ෙම් සභාව තුළ අපි තීන්දු කර ගන්න ඕනෑ. 
ඉතින් ඒක තමයි ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන්. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් ඔබතුමාට 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ෙමවර අය 

වැෙයන් දීපු සහන කියන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? තිබුණාද ඒක. 
රුපියල් මිලියන 500ක්  ෙවන් කරලා, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව් credit line එකක් ඇරලා, ඒ මිනිස්සුන්ට ණය ගන්න 
අවස්ථාව සලසා තිෙබනවා. ඒ තුළ රජයක් හැටියට සියයට 75ක 
අවදානමක් ගන්න අපි සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය දිරිමත් කරලා, අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව් මූල්ය පහසුකම් අරින්න ෙමවර අය වැය තුළින් අපි  
මූලික  අත්තිවාරමක් දමනවා.  

ෙම් අත්තිවාරම දැම්මාම ඒ තුළින් ඉදිරි කාලෙය්දී ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කාර්මික උද්යාන පිහිටුවා නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය දියුණු කරලා, අපි 
අෙප් නිෂ්පාදන වැඩි කර ගන්න ඕනෑ.  

අපි ඊෙය් කථා කළා, ෙම් රටට ආදායම් ෙගෙනන ෙත්, රබර්, 
ෙපොල් සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් දිය යුතුයි කියලා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නතර කරන්ෙන් නැතුව එය ලබා ෙදන 
ගමන්ම, අපි අලුත් ෙවළඳෙපොළවල් ෙසොයන්න ඕනෑ. අෙප් ෙත් 
ෙවළඳෙපොළ වැටිලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් වරදින් ද? රබර්වල 
ෙවළඳෙපොළ වැටිලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් වරදින්ද? නැහැ. එය 
ෙලෝකෙය් පවතින පශ්නයයි. [බාධා කිරීමක්] ෙත් ෙගන්වන එක 
ඊෙය් නැවැත්තුවා. ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට මමත් 
විරුද්ධ වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවිධ නිෂ්පාදනවල, විවිධ 
අංශවල කාර්ය සාධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.  ඒ 
කාර්ය සාධන වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙමය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
ඕනෑ ෙවනවා.  ඒ අනුව, 2016 වසෙර්දී අපි අලුත් මාවතකට යන්න 
ඕනෑ.  ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්.  නමුත්, ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී මහජනතාවට දිගින් 
දිගටම ෙමහි බලපෑමක් තිෙබනවා නම්, ෙම් තිත ෙකොතැනක ෙහෝ 
තියන්න ඕනෑ ෙවනවා.  එෙහම නම්, ෙම්ක පටන් ගන්න ඕනෑ.  
ෙම් ෙවලාව තමයි ඒ සඳහා ෙහොඳම ෙවලාව. ෙමොකද, 
සම්මුතිවාදීව ආණ්ඩුවක්  ෙගන යන ෙවලාවක ෙම් තීන්දු ටික 
ගත්ෙත් නැත්නම් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී අය වැය ෙයෝජනා 
සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධන රාශියක් එයි.  ඒ සංෙශෝධන වාෙග්ම 
ජනවාරිවල තවත් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව, ෙම් අවස්ථාෙව්දී, අෙප් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පමුඛ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ඒ 
වාෙග්ම අපට අනුබද්ධ ආයතනවල සියලු කාර්ය මණ්ඩලවලටත්  
ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා.  
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[ගරු  ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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[අ.භා. 3.14] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් අය වැය විවාදෙය් 

අවසාන දිනයයි;  වැදගත්ම දිනයයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් ෙමරෙට් අනාගතය තීරණය කිරීම සඳහා තමන්ෙග් 
ඡන්දය කල්පනාෙවන් දුර දිග හිතලා පාවිච්චි කරන දිනය.  අය 
වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය තුෙනන් ෙදකක ඡන්දෙයන්  
සම්මත වුණා වාෙග්ම, ෙමම තුන්වන වර කියවීමත් ඒ අයුරින්ම 
සම්මත ෙවනවාය කියන විශ්වාසය සෑම කාරණයක් අනුවම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික්  
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මට කලින් කථා 
කළා.  එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා දැකීම සතුටක්.  
මීට කලින් එතුමා මාධ්යවලට පකාශ කරලා තිබුණා,"අජිත් 
ෙපෙර්රා උඩ පැන පැන කිව්වාට මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. මට 
ඕනෑ ෙවලාවට තමයි කථා කරන්ෙන් කියලා". කමක් නැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙකෙනක් වශෙයන් පඩි ලබන නිසා; 
වරපසාද ලබන නිසා ඒ යුතුකම ඉටු කරන්න එෙහම හරි කථා 
කරන එක වටිනා ෙදයක්. ඒ නිසාම අපි එතුමාෙග් කථාව 
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් අහෙගන හිටියා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තමන්ෙග් කථාෙව් 
කිසිම තැනක ෙම් අය වැයට විරුද්ධද, පක්ෂද කියලා කිව්ෙව් 
නැහැ. කුරුණෑගල දිස්තික් මන්තීතුමා අය වැය ෙදවනවර 
කියවීෙම් විවාදෙය් ඡන්දය වර්ජනය කළා. අදත් අපි බලමු, 
කුරුණෑගල දිස්තික් මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් අය 
වැය පිළිබඳ තමන්ෙග් ස්ථාවරය පකාශ කරන ආකාරය.  එතුමා අද 
ආෙව් නැත්නම්, ඒ කියන්ෙන් එතුමාට එක්ෙකෝ ස්ථාවරයක් නැහැ;  
එක්ෙකෝ ස්ථාවරයක් ගන්න ෙකොන්දක් නැහැ; එක්ෙකෝ 
ස්ථාවරයක් ගන්න දැනුමක් නැහැ;  එෙහම නැත්නම් එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකෙම් වගකීම ඉටු ෙනොකරන ෙකෙනක්.  
එතුමා ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ස්ථාවරය කිව්ෙවොත්,  ඒ ස්ථාවරයට අපි 
එකඟ වුණත් නැතත් අපි එය අගය කරනවා.  ඒ නිසා, කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි 
ආරාධනා කරනවා,  ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනයට විරුද්ධද පක්ෂද 
කියලා එතුමාෙග් කථාෙව්දීවත් කියපු නැති නිසා කරුණාකරලා 
තුන්වන වර කියවීෙම් ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් අවස්ථාවට ඇවිල්ලා 
ෙහෝ ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න කියලා.   

දැන් කියනවා, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක්ය කියලා. බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඉන්නවාද ෙම් ඊනියා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට?   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් හිටියා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 TNA පක්ෂය ඉන්නවාද ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට? JVP, 

TNA එක නැතිව ෙමොන විපක්ෂයක්ද?  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
එෙහ ෙමෙහ කෑලි විසිෙවච්ච, යල් පැනපු විකාරරූපී ෙද්ශපාලන 

චරිත කිහිපයක්  එකතු වුණාම ෙම් රෙට් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැෙදනවාද?  JVP, TNA එක නැතිව ෙමොන විපක්ෂයක්ද? ඒ නිසා 
ෙම් ෙබොරු ෙල්බල් ගහ ගත්තාට විපක්ෂය ෙවන්න බැහැ.  හැබැයි, 
මතක තියා ගන්න, පජාතන්තවාදී පාලන කමය තුළ, අද ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළම  විපක්ෂයක් තිෙබනවා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව 
තුළම, ෙම් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු විෙව්චනය කරන්න, කරුණු 
කියන්න, හරි වැරැද්ද කියන්න අවකාශය තිෙබනවා; නිදහස 
තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියනවා,  ෙම් අය වැය 
පිළිබඳව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගැන  සමහරු කියනවාලු එය 
පජාතන්තවාදයයි කියලා. එෙහම කියලා එතුමා හරිම 
අනුකම්පාෙවන් අහනවා," ඒක බැරි කමද?" කියලා.  අපි එතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, එතුමා විශ්වාස කරන පජාතන්තවාදය 
කියන්ෙන් ඒකාධිපතිවාදය බව. එතුමා කියාත්මක කරපු 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් තමන්ෙග් තනි මතය. මමත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු පහක් හිටියා.  

පසු ගිය අවුරුදු පහට ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය හදපු 
ලියවිල්ලක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා නම්, එතුමාෙග් 
අනුගාමිකයන්ට -කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත්- ඒ ලියවිල්ලට 
අත ඔසවන එක පමණයි කරන්න තිබුෙණ්. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අප එදාත් කිව්වා. අදත් කියනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව රබර් සීල් එකක් කර ගන්න ෙදන්න බැහැ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නියමිත ෙගෞරවය අප ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියා. 
හැබැයි, සමහර වහලුන් වහල්කෙමන් නිදහස් කළත්, ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර වහල්ලු  වහල්කෙම් 
ඉඳලා, ඉඳලා, ඉඳලා ඒ වහල්කමට හුරු වුණාට පසුව ෙවන ෙදයක් 
ගැන හිතන්න බැහැ. ගරු ගම්මන්පිල නවක මන්තීතුමනි, මා 
හිතන විධියට ඔබතුමාට වුණත්, අෙප් වාසුෙද්ව මන්තීතුමාට 
වුණත් පජාතන්තවාදය පිළිබඳව, ෙම් නිදහස පිළිබඳව තිෙබන 
හැඟීම, අර්ථ නිරූපණය අෙප් අර්ථ නිරූපණයට වඩා ෙවනස්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික් 
මන්තීතුමා කියනවා, එදා එතුමා උඩින් ගියා ලු; දැන් බිමින් යනවා 
ලු; ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් පශ්න එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් දැන් ලු 
කියා. දැන්  ටිකක් පරක්කු වැඩියි, ගරු මන්තීතුමනි. එදා 
යුද්ධෙයන් පසුව තිබුණු මහා අනර්ඝ අවස්ථාව ඔබතුමා පාවිච්චි 
කළා නම්, එදා යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොෙව් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපනය කළා නම්, පුංචි මිනිසුන්ෙග් දුක 
ඔබතුමා එදා දැක්කා නම්, අද ෙම් රුපියල් 400ට ෙපොඩි ළමයාට 
ෙරද්ද ගන්න පුළුවන්ද, නැද්ද කියා පශ්න කරන්න තරම් ඔය උණු 
වුණු හිත ඔබතුමාට එදා තිබුණා නම්, ඔබතුමාත් අඳුනන, අෙප් 
මිතයා ලසන්ත විකමතුංගව මරන්න යන ෙකොට එයා ෙබ්රා ගන්න 
ඔබතුමාට හිත තිබුණා නම්, ඔබතුමා දැන දැනම ලසන්තව 
මරන්න යන ෙකොට එයාව ෙබ්රා ගන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කම 
තිබුණා නම්,  අන්න ඔබතුමා ජනතා වීරෙයක් ෙවනවා. "එක 
දවසක වීරයා, තව දවසක ෙදෝහිෙයක් ෙවනවා" කියා කිව්ෙව් අද 
ෙම් ගරු සභාෙව් නැති විමල් වීරවංශ මහත්මයායි.  ෙම් රෙට් රණ 
විරුවන්ෙග් හයියට ෙම් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත්යාග 
කරපු, ෙල් හලපු ඒ ෙශේෂ්ඨ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය මතින්, ෙල් මතින් 
බලය තහවුරු කර ගත් රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙපොඩි මිනිහා අමතක 
කරලා උඩින් ගිය නිසා තමයි අද ඔතැන ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් නායක, අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා දුර දක්නා නුවණින් යුතුව, පඥාවන්තව 
සිතා බලලා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද දවස අවසානෙය් ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාෙය් අලුත් පිටුවක් ඇති කරමින්, "ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා" ඇති කරනවා. ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම 
ඉන්න -ආණ්ඩු පක්ෂය, විපක්ෂය කියා සලකන්ෙන් නැතිව- 
සියලුම මන්තීවරුන්ට එම කාරක සභාවල සාමාජිකයන් විධියට 
විධායක බලය යම් පමාණයකයට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ධුර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොදරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පසු ෙපළ 
මන්තීවරයා ශක්තිමත් කරන දියුණු, නවීන වැඩ පිළිෙවළක් ඒ 
පඥාවන්ත නායකයා -ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා- ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා අද ඉදිරිපත් කරනවා. අපට 
ඕනෑ අලුත් වැඩ පිළිෙවළක්. එෙහම කරන්න පුළුවන් දැක්ම 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, අෙප් ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරි ෙසේන මැතිතුමාටත් පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාව සම්බන්ධෙයනුත් ෙයෝජනාවක් අද අප ඉදිරිපත් කරනවා. 
එදා මුදල් අමාත්යාංශය ලියවිල්ලක් හදලා එව්වාම, ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලය ලියුමක් හදලා එව්වාම ඒවා සීල් ගහලා 
නිකම්ම අනුමත කරපු පාර්ලිෙම්න්තුව අප ශක්තිමත් කරනවා. 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මූල්ය බලය පැවරී තිෙබන්ෙන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු ගණන මුළුල්ෙල් 
විධායක ජනාධිපති කමයට යටපත් ෙවලා, ඒ මූල්ය පාලන බලය 
අතහැර තිබුණා. නැවත වරක් ෙම් ෙශේෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තුවට මූල්ය 
පාලන බලය ලබා ෙදන පළමු වැඩ පිළිෙවළ තමයි රජෙය් මුදල් 
පිළිබඳ කාරක සභාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ අය වැය කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිෙබන නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් අය වැය පිළිබඳ පගතිය දිගුකාලීනව 
අධීක්ෂණය කරන්න අවශ්ය කරන පරිසරය හැෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්තීවරු අද 

නිදහස් අධ්යාපනය පිළිබඳව ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් කථා 
කරනවා. හැබැයි, අමතක කරන්න නරකයි, වර්තමාන කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා එදා මුදල් ඇමතිකම දරපු 
කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අධ්යාපනයට ෙවන් කෙළේ දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.5ක් බව. අද ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාෙග් ගණන් හිලවු අනුවම - ෙම්ක ගැන වාදයක් ඇති වන 
නිසා මම අඩුම ගණන ගන්ෙන්. - රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.72ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. පාඩු වුණත් ඔබතුමා කියන නිසා මම ඒ ගණන 
ගන්නම්. ඔබතුමා ගැනත් මට යම් විශ්වාසයක් තිෙබනවා. එම නිසා 
මම ඔබතුමා කියපු අඩුම ගණන ගන්නම්. අර ක්ෂයවීම්වලට එකතු 
කරපු ටික අයින් කරමුෙකෝ. ක්ෂයවීම්වලට පසුව ඉතිරි වුණා 
කියන ඔය පමාණෙය් හරි වැරැද්ද පිළිබඳව වාද විවාද තිෙබනවා 
ෙන්. ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ 
ක්ෂයවීම් පමාණය දාන්ෙනම නැතුව සියයට 2.72 ගැන විතරක් 
කිව්වා නම් ෙහොඳටම ඇති. අද ෙරද්ෙද් දිග පළල ගැන ෙකඳිරි ගාන 
රාජපක්ෂ මහත්මයා මුදල් ඇමතිකම කරන ෙකොට ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කෙළේ දළ ෙද්ශිය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 

1.5යි. ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙකෝට් එක ඇන්දාට ෙම් 
රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට ජීවිතෙයන් ෙගොඩ එන්න ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව, වාද විවාද නැතුව, JVP ගණන් හිලවු අනුවම 
අධ්යාපනය සඳහා සියයට 2.72ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
මදිද? අධ්යාපනයට ෙවන් කරන පමාණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 දක්වා යන ගමෙන්දී පළමුවැනි 
අවුරුද්දට සියයට 2.72ත් ඇති. අපට අමාරුකම් තිෙබනවා; 
ආර්ථිකෙය් පශ්න තිෙබනවා; විප්ලවයක් ෙවච්ච ෙවලාෙව් රට 
ඉදිරියට යාෙම් මාස ගණනක පමාදයක් තිෙබනවා. ඒක අපි 
පිළිගන්නවා. එෙහම තත්ත්වයක් තුළ පළමුවැනි අවුරුද්දට  
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් සියයට 2.72ක් ෙවන් කරපු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළ අපි ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අගය කරනවා. 

ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ෙම් ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ හරහා ඔබතුමාට ඊළඟ සැෙර් ක්ෂයවීම් නැතුවම 
සියයට 4ක්, 5ක් ෙවන් කරන්න අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබනවා. එම 
නිසා ඒ ක්ෂයවීම් කමයටම අපි ඔක්ෙකෝම ගණන් හදමු. එෙහම 
නැත්නම් ගණන් ෙනොහදා පරණ කමයටම අපට ලබන වසෙර් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන පමාණය සියයට 4කට, 5කට 
යන්න පුළුවන්. භය ෙවන්න එපා, අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ඉන්නවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විකුණනවා කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදවලට සම්බන්ධ  
ෙවනවා නම්, හැමදාම ඇවිල්ලා ඉදිරි ෙපළ අසුෙන් ඉඳලා වාද 
විවාද අහනවා නම් ඕවා කියන්ෙන් නැහැ. එදා අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඔය 
පශ්නය ඇහුවා,"ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විකුණනවාද, නැද්ද කියලා 
කියන්න" කියලා. මෙග් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, 
"විකුණන්ෙන් නැහැ" කියලා. කිසි ෙලසකින් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. අය වැය කථාව බලන්න. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් 
"securitization" කියන වචනය. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ආයතනය 
විකුණනවා කියන එක ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳ ණය වගකීම 
කළමනාකරණය පිළිබඳව අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරනවා කියන එකයි. අපි ෙමොනම ෙලසකවත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක හදන්න ගත්ත ණය ෙපොලිය සියයට 7යි. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
රාජපක්ෂ මහත්මයා අධික ෙපොලියට ණය අරෙගන දවස පුරා, 

මාස්පතා කැෙඩන, කබල් බලාගාරයක් අපට උරුම කරලා දීලා 
තිෙබනවා. ආබාධිත දරුෙවක් අපට ලැබුෙණොත් අපි ඒ දරුවා හදා 
වඩාෙගන උගන්වනවා. ඒ වාෙග්  අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් 
බලාගාරයත් අහක දාන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙඩොලර් බිලියන 
1,350ක් වාෙග් මහා ධනස්කන්ධයක් වියදම් කරලා හදපු ඒ 
බලාගාරය කැඩි කැඩී හරි අපි පවත්වාෙගන යනවා. හැබැයි 
රාජපක්ෂ මහත්මෙයෝ, ඔබත්, ඔබෙග් කණ්ඩායමත් ෙකොමිස් 
කුට්ටි ගණන් අරෙගන, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් අරෙගන 
ෙලෝකෙය් තිෙබන බාල තාක්ෂණය,- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියා. 

ඔබතුමාෙග් හදවත දන්නවා, එදා ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 
ඔබතුමා ගණන් හිලව්, ව්යාපාර දන්නා ෙකෙනක්. මට ෙපොඩ්ඩක් 
ඉඩ ෙදන්න ගරු සභාපතිතුමනි ෙම් කථාව කියන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කාලය අවසන්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙලෝකෙය් තිෙබන බාලම තාක්ෂණය, ෙලෝකෙය් තිෙබන 

නරකම තාක්ෂණය අරෙගන ඇවිල්ලා, සියයට 6.5ක් 7ක් වෙග් 
අධික ෙපොලියක් ෙගවන්න ව්යාපෘති ෙගනැල්ලා දැන් අහනවා, ඒවා 
විකුණනවාද කියලා. අපි කියනවා, "විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙකොෙහොම හරි ඒ බලාගාරය හදා වඩා ගන්නවා." කියලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව වන සූර්ය කිරණ 
හා සුළඟ උපෙයෝගි කර ෙගන විදුලිය උත්පාදනය කරනවා. 
රාජපක්ෂලා වාෙග් -වැඩි ගණනට- ෙනොෙවයි, තරගකාරි විවෘත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුවයි අපි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක මතක 
තබා ගන්න.  

ෙම් රෙට් බලශක්ති උත්පාදනය පිළිබඳ සුරක්ෂිතතාව අපි ඇති 
කරනවා. ෙහොරකම, තක්කඩිකම ෙගදර යවනවා. එතුමාට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි FCID එක. එතුමා බංකුෙව් තැබුවාලු.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Deputy Minister, you have exceeded your time 

by two or three minutes. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසය ගැන කථා කරන්න එපාලු. 

ඉතිහාසෙයන් තමයි අපි ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ඉතිහාසෙය්දී සිදු 
වුණු ෙද්වල් ගැන ෙසොයා බලා, ෙහොරකම් කරපු හැම ෙහොරාටම 
ගැළෙපන දඬුවමක් දීපු දවසට තමයි අෙප් ෙම් විප්ලවය නතර 
වන්ෙන්.  මිනි මරපු, මිනි මැරුම්වලට උදවු කරපු, මිනි මැරුම් ගැන 
කුමන්තණ කරපු සියලුම අපරාධකරුවන්ට එෙරහිව අපි කටයුතු 
කරනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විපක්ෂෙය් හිටියත්, ෙගදර 
හිටියත්, පාෙර් හිටියත්, දැනටමත් හිෙර් හිටියත්, පිට රට හිටියත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියත්, ෙකොෙහේ හිටියත්, ෙහොරකම් කරපු ඒවා 
පිට රට තිබුණත්, ඩුබායිවල තිබුණත් ඒ ෙහොරු ටික, මිනි මරුෙවෝ 
ටික නීතිය ඉදිරියට අර ෙගන යන තුරු අපි සටන් කරනවා. අපි 
ආණ්ඩුෙව් හිටියත්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අකාර්යක්ෂම නම් 
අපි ඒ බව කියනවා. ඔවුන්ට ඒ වැඩ කරන්න කියලා අපි කියනවා. 
අධිකරණ කමය දුර්වල නම්, අපි ඒක හදන්න ඕනෑ. පරීක්ෂණ 
කටයුතු දුර්වල නම් අපි ඒක හදන්න ඕනෑ. FCID එක දුර්වල නම්, 
අපි ඒක හදන්න ඕනෑ. හැබැයි ඉතිහාසය අමතක කරන්න, කරපු 
ෙහොරකම් අමතක කරන්න, අෙප් පවුල්වල, වට පිටාෙව් ඉන්න 
යාළු මිතෙයෝ කරපු මිනි මැරුම් ටික අමතක කරන්න අපි සූදානම් 
නැහැ. එෙහම අමතක කරන්න පුළුවන් නම්, අපිව පත් කරලා 
එව්ෙව් ෙමොකටද? ලක්ෂ ගණනක් මිනිස්සු අපට මනාප දීලා, අපිව 

පත් කරලා එව්ෙව්, ෙහොරු ටික හිෙර් යවන්න; මිනි මරුෙවෝ ටික 
හිෙර් යවන්න. අන්න ඒ ෙවනුෙවන් අපි කැප ෙවනවා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හිටියත්, තනතුරු දැරුවත්, නැතත් අපි  ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපනී ඉන්නවාය කියන කාරණය අපි ආඩම්බරෙයන් කියනවා. 

 

 
[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අය වැය විවාදෙය් අවසන් දවස. 

මාසයක විතර කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමවර අය වැෙය් තිබුණු ෙහොඳ 
නරක පිළිබඳව අපි විවිධ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළා. මාසයකට 
පසුව අද අපි නැවත හැරිලා බලන විට ෙපෙනනවා, ෙම් අය වැෙය් 
තිබුණු පශ්න ගණනාවකට විසඳුම් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණු 
බව. ඒ විසඳුම් ගැනත් කථා කරන ගමන් ලංකාෙව් අපනයනය 
පිළිබඳව කාරණා කිහිපයක් කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. මීට අවුරුදු 10කට කලින් ෙලෝක අපනයන තත්ත්වය 
සමඟ බලන විට සියයට 0.09ක්ව තිබුණු අෙප් රෙට් -ලංකාෙව්- 
අපනයනය අද වන විට සියයට 0.05ක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 10කට කලින් සියයට 0.09යි. හැබැයි අද 
වන විට සියයට 0.05ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
34ක විතර ඉඳලා සියයට 14ක් විතර දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙලෝක අපනයන තත්ත්වයත් එක්ක බැලුෙවොත්, ෙලෝක දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඉන්දියාෙව් දායකත්වය සියයට 1.19යි; 
බංග්ලාෙද්ශෙය් සියයට 0.16යි; වියට්නාමෙය් සියයට 0.79යි. 
1990 වර්ෂෙය්දී බංගලාෙද්ශෙය් අපනයන ආදායම වුෙණ් බිලියන 
1.2යි. අද ඒ අය ඒක බිලියන 30ක් දක්වා වැඩි කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඊළඟට, වියට්නාමෙය් 1990 වර්ෂෙය්දී  බිලියන 2ක 
විතර අපනයන ආදායමක් තිබුෙණ්. අද ඒක ඔවුන් බිලියන 150 
දක්වා වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට, 1990 වර්ෂෙය්දී 
ලංකාෙව් අපනයන ආදායම වුෙණ් රුපියල් බිලියන 2යි. අද ඒක 
රුපියල් බිලියන 11 දක්වා වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. විශාලම 
අර්බුදය වන්ෙන් ෙම් අපනයන ආදායම අඩු වීමයි. අපනයන 
ආදායම ෙකොයි තරම් පමාණයකින් කඩා වැඩිලා තිෙබනවාද 
කිව්ෙවොත්, අපට ආර්ථික වශෙයන් ෙම්ක පියවන්න ෙවන කිසිම 
කමයක් නැහැ. ඒ නිසා විශාල අය වැය හිඟයක් රට ඇතුෙළේ ඇති 
වනවා. දළ ජාතික නිෂ්පාදනය, ෙවෙළඳ හිඟය කියන සියල්ලම 
ෙම් සමඟ එකතු වීම, අපි විශාල වශෙයන් ණයකරුවන් බවට පත් 
වන්න ෙහේතුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්දක 
විතර කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම ෙතල් ආනයනය කිරීෙම් 
පමාණය අඩු වීම නිසා අෙප් ආනයන වියදම යම් කිසි විධියකට 
ආරක්ෂා කර ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන විධියට 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, 
"ෙතල් සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය." ගැන.  ලබන 
අවුරුද්ෙද් කමානුකූල කියාදාමයක් හඳුන්වා දීලා, ජනතාවට 
ෙතල්වලින් යම් කිසි විධියක සහනයක් සම්පූර්ණ වශෙයන්ම ලබා 
ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙහේතුව? 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙම් සියලුම පව් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් 
සංස්ථාෙවන් උපයන මුදල් වියදම් කරලායි. හැබැයි, ෙමතැනින් 
පස්ෙසේ අපි විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉතිහාසෙය් තිබුණු පව් සියල්ල 
එක පැත්තකට දාලා, නැත්නම් මුදල් අමාත්යාංශයට ඒ ණය ටික 
ෙබ්රන්න දීලා, ඉතිරි ටික අද ඉඳලා පටන් අරෙගන කරෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළක් හැදුෙවොත්, මම හිතන්ෙන් ෙම්වා ඉතාම 
කමානුකූලව කරෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි. ෙම් 
ආයතන ඉතිහාසෙය් ගත්ත ණය, එෙහමත් නැත්නම් පවතින 
පශ්න විසඳන්න වර්තමානයට සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා ෙකොයිතරම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලාභදායී විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන යන්න සිද්ධ වුණත්, 
එහි වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද හැම 
ආයතනයකම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි.  

අෙප් ආණ්ඩුවක් තිබුණත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් 
තිබුණත් ෙම්ක තමයි අවසන් පතිඵලය බවට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අද තාක්ෂණික 
අපනයන ගත්ෙතොත් තායිලන්තය සියයට 27ක්,  මලයාසියාව 
සියයට 50ක විතර පමාණයක්, ෙකොරියාව සියයට 75ක පමණ 
පමාණයක්, තාක්ෂණික අපනයනවලින් එක එක  ක්ෙෂේත හරහා 
ඔවුන් තමන්ෙග් ආදායම්වලට එකතු කර ගන්නා බව. [බාධා 
කිරීමක්] තාක්ෂණික භාණ්ඩ. විවිධ ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදන ෙවන්න 
පුළුවන්, නැත්නම් ෙකොම්පියුටර් තාක්ෂණය, කුඩා chips සෑදීම 
වාෙග් ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් නිෂ්පාදන අෙප් ලංකාෙව් 
සිදු වන්ෙන් සියයට එකයි. ෙමතැනදී විශාල අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් කාරණා ගණනාවක් එක්ක මම එකඟ 
ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් කෘෂිකර්මයට තිෙබන ඉඩ කඩ පිළිබඳ 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. විශාල ඉඩම් අපට නැහැ. ඒ නිසා අපට 
යම් කිසි විධියකට කෘෂිකර්මය තාක්ෂණීකරණය කිරීම තුළ සහ 
අනික් පැත්ෙතන් අපට තාක්ෂණික අපනයන වර්ධනය කර ගන්න 
හැකියාව ලැබුෙණොත්, මම හිතන්ෙන් ෙම් ෙවළඳ හිඟය නැත්නම් 
අපට තිෙබන විශාලම අර්බුදයට අපට මුහුණ දීලා අෙප් රට 
ෙම්ෙකන් ගලවා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැෙබයි කියා.   

ආෙයෝජන පවර්ධන සම්බන්ධ BOI  එක දැන් අලුත් 
සභාපතිතුමා යටෙත් පවතිනවා. ඉතිහාසෙය් අපිත් අවුරුදු 
ගණනාවක්  BOI  එකත් එක්ක වැඩ කළා; අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩලයත් එක්ක වැඩ කළා. ෙම්වා අලුෙතන් ෙවනස් ෙවන්න 
ඕනෑ කාරණායි. ෙම් කියාදාමය නිවැරදි ෙලස ඉස්සරහට 
ෙගනයන්න ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා, සුජීව ෙසේනසිංහ 
මැතිතුමා ඇතුළු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය ඒ සම්බන්ධව ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට ඒ සඳහා විශාල ෙවනස්කම් රාශියක් 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය තුළත් සිද්ධ විය යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය තුළත් සිද්ධ විය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් 
කියාදාමයත් එක්ක අපි ආණ්ඩුවක් බාර අරෙගන මාස කිහිපයක් 
ඇතුළත ෙම් සියල්ලටම එක වතාවට පිළිතුරු ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි, අපි ෙහමිහිට, කමානුකූලව ආර්ථික 
වශෙයන් ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමා ගත්ෙතොත් ෙම්ක ඉස්සරහට 
අරෙගන යන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  ඒ නිසා තමයි ෙම් කරපු 
ෙවනස්කම් විශාල අර්බුදයක් විධියට රෙට් ජනතාවට එකපාරටම 
ෙත්ෙරන්න පටන් ගත්ෙත්. 

පසු ගිය කාල වකවානුෙව් අර්බුදවලට කමානුකූලව විසඳුම් 
ෙසොයන ෙකොට ඇත්තටම රිෙදන ඒවාත් කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිබුණා. ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ගත්තාම හැම ෙදයක්ම හදන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිබුණු තත්ත්වයක් තිබුණා. මම කියන්න කැමැතියි, 
ෙම් කමය යටෙත් අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් අද අපි සකස් 
කරලා තිෙබන බව. මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් කාරණය තුළ 
විශාල මුදලක් අපට ෙවන් කරලා තිෙබනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන් බීජවල තත්ත්වය නැංවීමට රුපියල් මිලියන 
1,000ක විතර පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. කුඩා වාරිමාර්ග 
සහ වැව් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඒකාබද්ධ ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 2,500ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම digitalization සඳහා රුපියල් 

මිලියන 10,000ක විතර පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 21,000ක් ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවීෙම් වැඩසටහන සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ගම් 2,500ක් 
ෙපොකුරු ගම්මාන ෙලස ට සංවර්ධනය කරනු ඇත. ෙම් විධිෙය් 
විශාල වැඩ ෙකොටස් ගණනාවක් අපි කියාත්මක කළා. ඒකත් 
එක්ක පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ෙම් අය වැයත් එක්කම විශාල 
අර්බුද ගණනාවකුත් රට ඇතුෙළේ මතුෙවමින් තිබුණා.  

අපි දන්නවා, විශාල පශ්න ගණනාවක් මත එක පැත්තකින් 
අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ පළමු වතාවට වැඩ වර්ජනයකට අත 
ගහන්න ලැහැස්ති ෙවලා තිබුණ බව.  ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
විසඳුම් ටික ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ වැඩ වර්ජනය කියාත්මක වීම 
නතර ෙවලා, අෙප් කම්කරු පන්තිය නැත්නම් අෙප් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් සියලු ෙදනා සමඟ යම් කිසි විධියකට ෙම් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කරලා විසඳුමකට එන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. 

අනික් පැත්ෙතන් මම දකිනවා, සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් වැනි 
ව්යාපාර හැදීම සම්බන්ධව අලුතින් ඇති කර තිෙබන තත්ත්වයන් 
තුළින් ගාමීය කර්මාන්ත ටිකට, ගාමීය කඩවල් ටිකට එෙහම 
නැත්නම් අෙප් ගම්වල තිෙබන කඩවල් ටිකට, ගම්මානවල 
තිෙබන කුඩා ෙවළඳ ෙපොළවල් ටිකට විශාල අර්බුදයක් ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්ය කියා. ෙම්කත් එක පැත්තකින් අර්බුදයක් බවට 
පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු කළ සාකච්ඡාවල 
පතිඵලයක් විධියට අද දවෙසේදී තවත් පශ්න ගණනාවකට අපිට 
විසඳුම් ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

අනික් පැත්ෙතන් අපිට තිෙබන පධාන අර්බුදය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙමහි තිෙබන ආදායම යම් කිසි විධියකට අඩු 
ෙවනවාද, නැද්ද කියන එකයි. අපි ෙම් ආදායම් අඩුවීම නැවත 
සකස් කර ගන්ෙන්  ෙකොෙහොමද, අප එයට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකත් අනාගතෙය්දී -ලබන අවුරුද්ද 
තුළ- අපට කියාත්මක කරන්න තිෙබන විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
විධියට අප දකිනවා. ෙමොකද, අපි පළමුවැනි වතාවට වියදමට වඩා 
වැඩිෙයන් ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළි ෙවළක්  ෙම් අය 
වැය තුළට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අර්බුදයට 
අවශ්ය පිළියම් ෙමොනවාද කියා සාකච්ඡා කර නිවැරදි වැඩ 
පිළිෙවළක් හදා  ගත්ෙතොත්, ෙම් අය වැය සම්බන්ධව ඉතාම 
ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියා මා 
හිතනවා. අපිට අවුරුදු කිහිපයක් ස්ථාවර, ශක්තිමත් ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළක් තුළින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
පුළුවන් අය වැයක් විධියට මම ෙම් අය වැය දකිනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපිට ෙම් සඳහා ශක්තිය දුන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන් විවිධ පශ්න මැද ෙමයට මුහුණ දුන් 
මුදල් ඇමතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලයත් 

අවසානයි.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙමොකක්ද 

අහන්න තිෙබන්ෙන්? 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් කීඩා ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම 

ෙවනුෙවන් night races තබන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැද්ද? 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Night races ෙනොෙවයි, අපි ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 

කරනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, අප මව්න්ටන් පාපැදි, 
අෙනකුත් ෙමෝටර් බයිසිකල්, හා cars, go-carts ආදී ෙම් 
සියල්ලටම තරග පැවැත්විය හැකි එක ස්ථානයක් හදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ බව. පාරවල්වල ඒවා පදින්න ෙනොෙවයි. 
ඇත්තටම එය සංචාරක ව්යාපාරය වර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
බවටත් පත් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.39] 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය් අන්තිම දවස වන 

අද දවෙසේ -දවස් 25කට පස්ෙසේ- ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම, ඇත්ත 
වශෙයන්ම පළමුවැනි දවෙසේ ඉදිරිපත් කළ අය වැයට වඩා ෙවනස් 
අය වැයක් තමයි, අද අපට සලකා බලන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියා 
ෙපනී යනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය වැරදි ෙදයක් හැටියට මම 
නම් දකින්ෙන් නැහැ. මම නම් දකින්ෙන් ඒ ෙවනස - 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] දීපු ඡන්දයක් withdraw 

කර ගන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම එදාත් පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. අදත් මම 

අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදනවා. ඒ ස්ථාවරෙයන් අපි කිසි 
ෙසේත්ම ඉවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම නම් ෙම් ෙවනස්වීම් දකින්ෙන්, ෙහොඳ ෙදයක් 
හැටියටයි. ෙමොකද, අපි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර, 
ඊළඟ දවෙසේ ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය ආරම්භ කළ 
අවස්ථාෙව්දී, මමත් මෙග් කථාව සිදු කරනෙකොට අඩු පාඩු 
ගණනාවක් ගැන සඳහන් කළා. එය හැන්සාඩ්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර ෙයෝජනා සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා අපි 
මුලින්ම ෙපන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, 
අපට ස්වාධීනව කථා කරන්න අවශ්ය නිදහසත් ජනාධිපතිතුමා 
අපට ලබා දීලා තිබුණාය කියන කාරණය. අද අපි ජාතික 

ආණ්ඩුවක ෙකොටසක් හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම බල මණ්ඩලෙය් නිල තීරණයක් 
ගැනීෙමන් පසුවයි. අපි තනි තනිව ගිහිල්ලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා හමුෙවලා "ආණ්ඩුවට එකතු වීම සඳහා අපට 
ඇමතිකම් ෙදන්න" කියා එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කෙළේ නැහැ. අපි 
ෙම් ගැන මධ්යම කාරක සභාෙව්දී විවෘතව සාකච්ඡා කර 
ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක් හැටියට කටයුතු කරන්න අප ඉදිරිපත් 
ෙවනවා කියා තීරණයක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අපි හැම විටම ඒ 
සාමූහික වගකීම හි ෙත් තබා ෙගන තමයි, කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. 

කැබිනට් මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරුන් හැටියට 
අපිට සාමුහික වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ සාමූහික වගකීම අපි ඒ 
ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කරන්න බැඳී ඉන්න ඕනෑ. අපිට ඒ 
සාමුහික වගකීම කියාත්මක කරන්න බැරි නම් අපි ඒ 
ඇමතිකම්වලින් අයින් ෙවන්න ඕනෑ; අපිට ඒ ඇමතිකම් 
තියාෙගන ඉන්න බැහැ.   

අද මම ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියන්න කැමතියි, අපි 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් හැටියට වාඩිෙවනෙකොට අපිට 
කිසිම තහංචියකින් ෙතොරව, කිසිම බලපෑමකින් ෙතොරව  
ස්වාධීනව කථා කරන්න අයිතිය ලබා දී තිෙබනවා කියලා. ඒක මා 
හිතන විධියට ෙලොකු ජයගහණයක්. ෙමොකද, මාත් 2001 සිට 
කැබිනට් ඇමතිකමක් දරන පස්වැනි වතාව  ෙම්. කවුරු ෙහෝ 
ස්වාධීනව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ගිය අවස්ථාවකදී ඒ අයව 
නිශ්ශබ්ද කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන එක ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී 
අප දැක තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද එවැනි තත්ත්වයක් 
නැහැ. අපි භය නැතිව කථා කරනවා. අපි විෙව්චනයක් කරනවා 
නම්  ඵලදායි  විෙව්චනයක් තමයි හැමවිටම   ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ඒ නිදහස ගරු ෛමතීපාල  සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පැත්ෙතනුත් එතුමා නම්යශීලිභාවයක් හැමවිටම 
ෙපන්වා තිෙබන බව මා කියන්නට  ඕනෑ.  

මා කලින් කියාෙගන ආව පරිදි, ෙදවැනි වර කියවීෙම් විවාදය 
පටන් ගන්නෙකොට අපි ස්වාධීන අදහස්  ඉදිරිපත් කළා. මා විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඇමතිකම් දරන ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, ඒ 
වා ෙග් ඇමතිවරුන් ගණනාවක් කථා කරන අවස්ථාවල 
සංෙශෝධනය විය යුතු  කාරණා අපි ෙපන්වා දුන්නා. උදාහරණයක් 
හැටියට මම ෙදවැනි දවෙසේයි කථා   කෙළේ.  දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව 
වැඩියි කියන එක මෙග් කථාෙවන් මා ෙපන්වා දුන්නා. දුම් 
පරීක්ෂණ ගාස්තුව ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඒක පරිසරයට හිතකාමී ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒක සියයට 
500ක් වැඩි කරනෙකොට මධ්යම පන්තිෙය්  අයට ෙලොකු  පශ්නයක්  
ෙවනවා. අපි ඒක ෙපන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඇමතිවරු- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have only two minutes more. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Sir, I thought I had 15 minutes.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
It was reduced to 12 minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Okay, Sir. 

ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂෙය් ඇමතිවරු ගණනාවක් ෙවලාවක් 
ඉල්ලාෙගන ගිහින් -ගරු  ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, අපට ගිහින් කථා 
කරන්නය කියා- ගරු  අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක     
ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂය ෙවනුෙවන් කතා කර, ඒ වාෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා.  උදාහරණයක් හැටියට, electric  වාහනවලට  වැඩි 
කර තිෙබන බද්ද ඇත්ත වශෙයන්ම ඉවත් විය යුතුය කියා අදත් 
මම කියනවා. ඒක වැරදියි. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම electric 
වාහනවලට බදු අඩු කරනවිට  අෙප් රෙට් බදු වැඩි කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම පරිසර ඇමති හැටියට ජනාධිපතිතුමාත් කියා 
තිෙබනවා, ෙම්ක එතුමාටත් ෙලොකු පශ්නයක්ය කියා. ඉදිරිෙය්දී 
ඒක ෙවනස් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙවනස් ෙවනවා. 
ඔයෙගොල්ෙලොත් කිව්වා. [බාධා කිරීම්] ඔව්. ඒක තමයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්, ෙගනාපු ෙයෝජනාවක් සංෙශෝධනය කරන්නය කියා 
නිදහෙසේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න  අපිට දැන් අවස්ථාව තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම  තව කාරණයක් කියන්න  ඕනෑ. ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් කුඩා වතු හිමියන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දිය 
යුතුය කියා මම එදාත්  කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් මම වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දුන්නා. ඒ වාෙග්ම -[බාධා කිරීමක්] 
කළුතර දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩිම  ෙත් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය්යි. ඊට පස්ෙසේ ෙත් වැඩිෙයන්ම 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, ඊළඟට මාතර 
දිස්තික්කෙය්, ඊළඟට කළුතර දිස්තික්කෙය්. ෙකොෙහොම වුණත් 
සමස්තයක් හැටියට  කුඩා ෙත්වතු හිමියන් ලක්ෂ 4ක් ඉන්නවා. අද 
රබර් මිල පහත බැසීම නිසා රබර් වතු හිමියන් අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයකට වැටී සිටිනවා. අපි ඵලදායිතාව වැඩි කරන්නට 
බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදිය 
යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව එක කාරණයක් කියා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. අය වැය විෙශේෂ කාරක සභාව මෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් රැස් වුණා. එයට අමාත්යාංශ 17ක් ෙයොමු කර 
තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයත් 
සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. එදා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් කිහිප 
ෙදෙනකුත් ඇවිත් හිටියා.  

එතෙකොට මා ඇහුවා, "අපි කලින් නැවත වගාවට, අලුත් 
වගාවට, පාලු හිටවන්න සහනාධාර දුන්නා. ඇයි, ෙම් පාර ඒක දීලා 
නැත්ෙත්" කියලා. එතෙකොට තමයි අපි සියලුෙදනා දන්ෙන්  -
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් හිටියා- නැවත 
වගාව ට, අලුත් වගාවට, පාලු හිටවන්න ඒ ආකාරෙයන්ම මුදල් 
ලබා දීලා තිෙබනවා  කියලා. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරියට 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 750ක් විතර. 
හැබැයි, එදා තමයි අපි ඒක දන්ෙන්. ෙමොකද,  අය වැය කියවන 
අවස්ථාෙව්දී ඒක කිෙයව්ෙව් නැහැ. පැය හතර හමාරක් කියවලාත් 
ඒක කියැවුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. හැබැයි, අපි අය 
වැයට සංෙශෝධන ගණනාවක් ෙගනාවා. ඒ සංෙශෝධන 
ෙබොෙහොමයක් පිළිෙගන තිෙබනවා. අද ගරු අගමැතිතුමා සභාෙව් 
පකාශයක් කළා, ජනවාරි මාසය වනෙකොට ඒ අවශ්ය 
සංෙශෝධනවලට නීත්යනුකූල තත්ත්වයක් ෙදන්න කටයුතු කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වාර්තා කරනවා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඒක පජාතන්තවාදෙය් ෙහොඳ ලකුණක් කියලා මා හිතනවා. ඵලදායි 
විෙව්නයක් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව් නම්යශීලිභාවයක් ෙපන්වා 
එය බාර ගන්න තරම් නිහතමානිකමක් තිෙබන එක මා නම් 
දකින්ෙන් ෙහොඳ ෙදයක් හැටියටයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, රටක ආර්ථිකයට උදවු කරනවාද, නැද්ද 
කියන එක ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර 
ව්යාපාරි ක යන් සහ ආෙයෝජකයන්ද අද තීරණය කරන්ෙන් අලුත් 
නිර්ණායක පදනම් කරෙගනයි. සාම්පදායික ආර්ථික මූලධර්ම දිහා 
බලනවා වාෙග්ම, අලුත් නිර්ණායක පදනම් කරෙගන තමයි 
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අෙප් රට වාෙග් රටකට 
ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කරන්න තීරණයක් ගන්ෙන්. ජාත්යන්තරය 
අද අලුත් නිර්ණායක හැටියට සලකන්ෙන්, රටක පජාතන්තවාදය 
වචනෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් කියාත්මක ෙවනවාද, 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා ෙවනවාද, යහපත් ෙද්ශපාලන කම ඒ 
රෙට් කියාත්මක ෙවනවාද, ස්වාධීන අධිකරණයක් ඒ රෙට් 
තිෙබනවාද කියන කාරණායි. ෙම්වා තමයි දැන් බලන්ෙන්.  ඒවා 
බලලා තමයි දියුණු රටවල ආෙයෝජකයන් පවා, ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන් පවා තීරණයක් ගන්ෙන් ආෙයෝජනය කරන්න 
රටකට එනවාද නැද්ද කියන එක.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් යහපත් ෙද්ශපාලන කම වාෙග්ම පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කරන්න කටයතු කරපු නිසා අද යුෙරෝපා හවුල පවා 
නැවත වරක් සලකා බලන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා, අපට 
GSP Plus එක ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ධීවරයන්ට පනවපු ඒ තහංචි 
ඉවත් කරන්නත් දැන් සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
අගමැතිතුමා ජපානයට ගිහිල්ලා ෂින්ෙසෝ අෙබ් අගමැතිතුමා හමු වූ 
අවස්ථාෙව් ඒ අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ආධාර සමුළුවක් 
කැඳවලා , උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය කරන්න අත හිත 
ෙදන්න  ජපානෙය් නායකත්වය සූදානම් කියලායි කිව්ෙව්.   7වැනි 
දා ෙහෝ  8වැනි දා අගමැතිතුමා පකාශ කළා, ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරොස් 
වැනි පධාන ආර්ථික විෙශේෂඥයන් විශාල පිරිසක් ලංකාවට එනවා  
කියලා.  එවැනි කරුණු නිසා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉහළ යනවා. 
රෙට් යහපත් තත්ත්වය දිහා බලලා ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
එනවා. ඒ නිසා මා නම් දකින්ෙන්  සමස්තයක් හැටියට ෙම් අය 
වැය ෙහොඳ අය වැයක් හැටියට. 

ෙම් අය වැය හරහා අපි ස්ථාපිත කරලා තිෙබන ඒ නිර්ණායක 
පදනම් කරෙගන, විශාල ආර්ථික වර්ධනයකට යන්න අපට ඉඩ 
කඩ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තිරසාර සංවර්ධන ගමන තව දුරටත් 
ශක්තිමත් කර ගන්න අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ආර්ථිකය සීඝෙයන් වර්ධනය වනෙකොට මීටත් වඩා 
ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න අෙප් රජයට අවස්ථාව ලැෙබනවාය 
කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා.  ඔබතුමාෙග් ෙවලාව 
විනාඩි 8කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.51] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මාසයක කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති ෙම් 

විවාදෙය් අවසාන දවෙසේ මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳවත්, සමස්ත අය වැය පිළිබඳවත් වචන කීපයක් කථා 
කරන්න මා කැමැතියි. 1948 සිට අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරපු 
ආකාරය විමසා බලමු. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය්  
අය වැය ෙල්ඛන 5කුත්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
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අය වැය ෙල්ඛන 7කුත්, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් අය වැය ෙල්ඛන 2කුත්, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මහත්තයාෙග් කාලෙය් අය වැය ෙල්ඛන 4කුත්, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් අය වැය ෙල්ඛන 
12කුත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛන 11කුත්, ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් කාලෙය් අය වැය ෙල්ඛන 
5කුත්, ඩී.බී. වි ෙජ්තුංග මහත්තයාෙග් කාලෙය් අය වැය ෙල්ඛන 
එකකුත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛන 8කුත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛන 3කුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛන 10කුත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

අද පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු 
ෙවලා යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් අලුත් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ 
අද ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ෙබොෙහෝම සංවර ෙලස, ෙබොෙහෝම 
''සීතල'' විධියට හිටපු ජනාධිපතිවරයා -වත්මන් කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා- ෙම් අය වැය ගැන කිව්වා, 
"ෙමොකක්ද ෙදන්ෙන්, ෙමොකක්ද ෙනොෙදන්ෙන් කියලා තවම 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතුමා මාසයකට කලිනුත් කිව්ෙව්, 
එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමා අදත් කිව්ෙව්, එතුමාට 
තවම ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
එතුමාට ෙත්රුෙණ් නැති නිසා තමයි ජනවාරි 8වැනි දා ජනතාව 
එතුමා  ෙගදර පිටත් කර හැරිෙය් කියන එක අපි එතුමාට මතක් 
කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් මුදල් අමාත්යවරයා ඉතා  දුරදිග බලලා 
හදපු අය වැයක් තමයි ෙමවර ඉදිරිපත් කරපු අය වැය. ලංකාෙව් 
ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයවලින් මාසයක් තුළ සිදු වුණු 
වැඩිම ෙවනස්කම් වුෙණ් ෙම් අය වැයට තමයි. ඒක ෙහොඳයි. දැන් 
කියන්ෙන් ඒකත් නරකයි කියලා. අය වැය විවාදයක් තිබිලා ඒ 
ෙයෝජනා ෙවනස් ෙනොවුණා නම් අහනවා, ''ෙමොකටද  විවාද 
තියන්ෙන්'' කියලා.  දැන් ෙම් අය වැය ගැන විවාදයක් තිබුණා.  
අපිත් අවුරුදු පහක් විතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. අෙන්, අපිත්  
අය වැය විවාදයට එනවා; ඒ මාසයම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා; 
ෙමතැන ලයිට් දාලා තිෙබනවා. අය වැය ගැන කියවනවා, 
කියවනවා, කියවනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් බණිනවා. අපි 
විපක්ෂෙය්  ඉන්නෙකොටත්  බණිනවා. නමුත් ඒ ෙයෝජනා කිසි 
ෙදයක් ෙවනස් කළාද? කිසිම ෙදයක් ෙවනස් කළාද?  

ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්තයා කියපු ෙහොඳ කථාවක් ඊෙය්, 
ෙපෙර්දා දවසක පත්තෙර් තිබුණා. ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්තයා 
කියලා තිබුණා, "2006 ඉඳන් 2015 ෙවනකල් ලංකාෙව් විධායක 
ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිකම තියා ගත්ත එක වැරැදියි. ඒක 
ඇත්ත වශෙයන්ම හරි ෙඛ්දජනකයි" කියලා. ඩිව් ගුණෙසේකර 
මහත්තයා -හිටපු අමාත්යවරයා- කියපු ෙද් පත්තෙර් තිබුණා. 
එෙහම තමයි ෙම් රෙට් මුදල් අමාත්යාංශය ඒකාධිපතියන් පාලනය 
කෙළේ. එතුමාම කියලා තිබුණා, "අපි අය වැය ගැන හිතන පතන 
විධිය වැරැදියි" කියලා. 

අය වැයක් කිව්වාම අපි හිතන්ෙන් අය වැෙයන් සහන ෙදන්න 
ඕනෑ, වැටුප් වැඩි කරන්න ඕනෑ, බඩු මිල අඩු කරන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒවා කරන්න පාවිච්චි කරන උපකරණයක් හැටියට 
තමයි ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අය වැය පාවිච්චි කෙළේ. ඒක  ඔවුන්ෙග් 
mentality එෙක් වරදක්. ඒක ෙනොෙවයි අය වැයකින් ෙවන්න 
ඕනෑ. අය වැයක් වුණාම, දර්ශනයක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ; වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
උපාය මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ; කාර්ය සාධනයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ; මැන බැලීමක් තිෙබන්න ඕනෑ; අනාගතයට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒක අය වැයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. නිකම් ෙමොකක් හරි මල්ලක් ෙගනැල්ලා මිනිසුන්ට ෙදනවාය 
කියලා ඒක ඒ මාසයට විතරක් පැලැස්තරයක් විධියට දීපු එක 
තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙමච්චර කල් කෙළේ.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  මම ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු කරනවා, 
රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් එදා පකාශයට. එදා එතුමා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් බලෙය් ඉඳලාත් 
තිෙබනවා. බලය පාවිච්චි කරලාත් තිෙබනවා. මම බලය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් වැඩ කරන්න. ෙපෞද්ගලික වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි. රට 
හදන්න බැරි නම් බලය අත අරින්න මම සූදානම්" කියලා එතුමා 
කිව්වා. "රට බිල්ලට දී බලය රැක ගැනීමට මට වුවමනා නැහැ. අප 
ගන්න තීරණ ජනපිය ෙනොවන්න පුළුවන්. රට ගැන සිතා ගන්න 
තීරණ විෙව්චනය ෙවන්න පුළුවන්. අනාගතෙය් කිසියම් දිෙනක 
අපි ගන්න තීරණ නිවැරැදි යැයි අනාගත පරපුර සිතනු ඇතැයි 
නිසැකයි" කියලා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා. හිතලා බලන්න ෙම් ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. 
දැන් අල්ලාෙගන ඉන්ෙන් පාසල් නිල ඇඳුමයි, ෙපොෙහොර 
සහානාධාරයයි. අෙන්, මම දැක්කා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන 
නිකම් කෑ ගහනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කාලයක් තිස්ෙසේ 
කෑ ගැහුෙව්, "බාල ෙපොෙහොර, බාල ෙපොෙහොර, බාල ෙපොෙහොර" 
කියලා. ''වගාවලට දමන තරම් රසායනික ෙපොෙහොර දැම්මා. 
ෙම්කට විසඳුමක් ඕනෑ. ෙම් ෙපොෙහොර ෙගන්වන එක නවත්වන්න 
ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකෝම බාල ෙපොෙහොර" කියලා කිව්වා.  දැන් ඒකට 
විසඳුමක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. අත්හදා බැලීමක් කරන්න පුළුවන්. ෙම් කමය සාර්ථක 
ෙනොවුෙණොත් අපට ෙවන කමයකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ෙම් අයට දැන් සහෙයෝගයක් ඕනෑ, 
එල්ෙලන්න. විපක්ෂෙය් සමහර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙමොකුත් නැති 
වුණාම පිදුරු ගෙහත් එල්ලිලා ඉන්න හදනවා වාෙග් 
ෙද්ශපාලනයක් කිරීම ගැන අපි ෙගොඩක් කනගාටු ෙවනවා. පාසල් 
නිල ඇඳුම ගැන තත්ත්වයත් එෙහමයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
අෙන්, මම ඔබතුමාට කරදර කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුමා කෑ 

ගහලා කථා කළා. මම කරදර කෙළේ නැහැ ෙන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මහදැන මුත්තාෙග් විසඳුමක් ෙගනාෙව්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, කමක් නැහැ. මහදැන මුත්තාෙග් විසඳුම තමයි ෙගනාෙව්. 

ඔබතුමාත් මහදැන මුත්ෙතක් ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කල්පනා කරලා බලන්න. පාසල් නිල 
ඇඳුම ගැන ඒ කාල ෙය් පුදුම ෙද්වල් කථා කළා. "ගැහුවා, ගැහුවා, 
ගැහුවා, ෙකොමිස් ගැහුවා" කියලා කිව්වා. යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිස් ගහන්න බැහැ. ෙකොමිස් ගහන්නත් බැහැ, ෙපොෙහොර 
ෙගන්වන්නත් බැහැ, නිල ඇඳුම්වලට ෙරදි ෙගන්වන්නත් බැහැ. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඇමතිවරයාට deal ගහන්න බැහැ. 
මම හිතන විධියට, deal ෙනොගහා ඉන්නවාට විපක්ෂය විරුද්ධයි. 
Deal ගහන්න කියලායි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන්ට කියනවා, "deal ගහපන්" කියලා.  ඒක තමයි ෙම් 
විපක්ෂය කියන්ෙන්. අපි deal ෙනොගහා ඉන්නවාට විපක්ෂය 
කැමැති නැහැ. ඒකද ෙම් කියන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙමතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන්, කියන්න ෙද්වල් නැති පශ්නයක් 
කියලායි මට නම් ෙපෙනන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා; කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙලොකුවට, උජාරුවට 
එතුමා කරපු ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. ණය ගත්තා ලු. 
ණය අරෙගන පාර හැදුවා ලු. ණය අරෙගන විවිධ ෙද්වල් කළා ලු. 
අෙන් මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ණය අරෙගන මළ ෙගවල්වලට 
විතරක් රුපියල් මිලියන 15ක් වියදම් කර තිෙබනවා, 2014දී. 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
තුනයි. ඉතින් එෙහම නම්  එතුමා කරපු වියදම් ගැන අපට 
හිතාගන්න පුළුවන්. උත්සවවලට විතරක් රුපියල් මිලියන 335ක්  
වියදම් කරලා තිබුණා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම 
රුපියල් මිලියන 34යි.  

අෙප් අගාමාත්යතුමා එදා අපට ඒ ෙවනස කියා දුන්නා, 
ජනාධිපතිතුමා ළඟ තියාෙගන. ෙමන්න ෙවනස. ෙම් ෙවනස දැන් 
ෙහොඳ මදිද, මිනිසුන්ට? ෙම් මුදල් ඉතිරි වන්ෙන් නැද්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා පුංචි ෙගෝල බාලයන් ටිකක් තියාෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට රස කථාවක් -ෙබොෙහොම රස කථාවක්- කියා 
ෙදන්න හැදුවා. [බාධා කිරීමක්] ඔය, ඒ රස කථාෙව් සීනි ෙබෝල 
කාපු අය. සීනි ෙබෝල කාපු අයට ෙත්ෙරන ටික තමයි ඔය. ඔච්චර 
තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔය දන්නා ටික තමයි. 
දන්ෙන් ඔය ටික විතරයි. [බාධා කිරීමක්] ඔය ඉන්ෙන් bodyguard. 
[බාධා කිරීමක්] ඔය, ඉතිරි ෙවලා ඉන්න bodyguard.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කථාවක් තිෙබනවා, "කරන කලට පව් 
මිහිරිය මී ෙසේ - විඳින කලට දුක් දැඩි ෙවයි ගිනි ෙසේ" කියලා. 
එතුමන්ලා ඒක අහලා තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ.  "කරන කලට 
පව් මිහිරිය මී ෙසේ - විඳින කලට දුක් දැඩි ෙවයි ගිනි ෙසේ." ෙමොකක්ද 
ඒ කියන්ෙන්? වැරැදි කරන ෙකොට හරි රහයි. දැන් තමයි ෙපොඩ්ඩක් 
ඇඬිලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඇඬිලා. කථාෙව් හඬ ඇහුණා ෙන්. ෙපොඩි 
මයින් පැටවුන් ටිකක් ළඟ තියාෙගන හිටියා. ඒ අය තමයි දැන් ඔය 
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන්. ඒ අය හිතාෙගන ඉන්නවා, ආෙයත් 
දවසක ඔහු බලයට ආෙවොත්  තමන්ට ෙහොඳ චාන්ස් එකක් ලැෙබ්වි 
කියලා.  ෙමොළය තිෙබන "ෙසට්" එක ෙම් පැත්තට ආවා. එෙනක් 
"ෙසට්" එක ඒ පැත්ෙත් ඉතිරි වුණා.  ෙමොළය තිෙබන "ෙසට්" එක 
විතරක් ෙම් පැත්තට ටක් ගාලා ආවා. හැබැයි ෙමොළය නැති, හීන 
මානෙයන් ඉන්න "ෙසට්" එක තවම ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඉතින් අපි ඒකට මක් කරන්නද? පවට පින ෙදන්න බැහැ 
ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. පවට පින ෙදන්න බැහැ. ඒ පව කර 
තියාගන්න ඒ අයට සිද්ධ ෙවනවා. ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. "රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට බැහැ, බැහැ, බැහැ. විසි නව  
වතාවක් පරාදයි." කියලා  කිව්වා. අන්තිමට බඩු බනිස්, එතුමා 
පන්ලක්ෂ ගණනක් ඡන්ද අරෙගන දිනලා ආවාම දැන් කෙට් 
මුකවාඩම් දාෙගන ඉන්න ඒ අයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් 
අය වැය ඉතිහාසගත ෙවනවා කියලා. අනිවාර්යෙයන් ඉතිහාසගත 
ෙවනවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කට හඬින්ම කිව්වා, ෙම් 

අය වැය ඉතිහාසගත ෙවනවා කියලා. එතුමා කථාව ආරම්භ 
කෙළේත්, ෙම් අය වැය ඉතිහාසගත ෙවනවා කියමිනුයි. 
අනිවාර්යෙයන් ඉතිහාසගත ෙවනවා. ෙම් අය වැය ඉතිහාසගත 
වන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස්  
සන්ධානය එකතු ෙවලා 2016 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු, 
ජනතාවට කන් දීපු එකම අය වැය ෙලස බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව?  ජනතාවෙග් හඬට 
කන් දුන්නා; ජනතාවට අවස්ථාව දුන්නා; සිවිල් සංවිධාන එකතු 
කරගත්තා; වෘත්තීය සමිති එකතු කරගත්තා;  සියලු පක්ෂවලට 
හඬට ඇහුම් කන් දුන්නා. එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් එෙහම 
වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒකාධිපති- [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගිය පාර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරලා  අවසානෙය් අහපු ෙද් මතකද? "ෙකොෙහොමද ගෙම් 
බයියාෙග් වැඩ?" කියලා ඇහුවා. "ෙකොෙහොමද ගෙම් බයියාෙග් 
වැඩ?"  එෙහම  කියලා අවුරුද්දයි ගතවු ෙණ්, ෙගදරම ගියා. ඒ 
නිසා තවත් "ෙලොකු ෙටෝක්" ෙදන්න එපා. තවත් "ෙලොකු ෙටෝක්" 
දීලා පරදින්න හදන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් කට 
වහෙගන ඉන්න. හැම දාම "චාටර්" ෙවවී ඉන්න.  ඔච්චරම තමයි. 
වැඩිය දඟලන්න එපා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි, අපිව බය කරන්න හදනවාද? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් අලුත් කණ්ඩායමක් හදාෙගන 

ඉන්නවා, "සිංහ-ෙල්" කියලා. දැන් අලුතින් ජාතිවාදයක් වපුරන්න 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. දැන් ෙමතුමන්ලාෙග් අලුත් "ෙසට්" එකක් 
හදාෙගන තිෙබනවා "සිංහ-ෙල්" කියලා. දැන් facebook එෙක්ත් 
ඒ "ෙසට්" එක ඉන්නවා. මම දැක්කා  ඒකට එක්ෙකෙනක් 
comment  එකක් දාලා තිබුණා, "වැඩිය දඟලන්න එපා. ෙහොරකම් 
ටික ඔක්ෙකෝම එළියට ආෙවොත් ඇතු-ෙල්" කියලා. බය ෙවන්න 
එපා. ෙහට අනිද්දාට ඇතුළට යන්න ෙවනවා, ඔය කෑ ගහන අය 
ඔක්ෙකෝටම. දඟලන්න ආෙවොත්, ඔය කියන ෙහොරකම්, 
මිනීමැරුම් ගැන ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම ටික එළියට එනවා. ඒවා 
ෙම් රටට අමතක නැහැ. ෙහොරකම් කරපු ඒවා, වංචා කරපු ඒවා, 
දූෂණය කරපු ඒවා යට ගහන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් හරියටම  නීතිය කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ගැනත් සඳහන් කරලා 
මෙග් කථාව අවසාන කරන්නම්. ෙම් ළඟදී, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යාවකට ෙපොලිස්  නිලධාරියකු  පහර දුන් ආකාරය රූපවාහිනි  
මාධ්යවලින් අපි දැක්කා. ඒ ෙපොලිසිෙය් නිලධාරියාෙග් වැඩ 
තහනම් කළා.  ඒ දරුවාට වන්දියකුත් ෙගව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අමාත්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධෙයනුත්  
පශ්නයක් ආවා. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ පිළිබඳ ඇමතිතුමා ඉල්ලා අස් වුණා.   
බලන්න, ෙම් ෙකටි කාල සීමාව තුළ  යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් අපි 
ගත්ත තීරණ.  ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොඳ නැහැ කියන්ෙන් කවුද? ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙහොඳ නැහැ කියන්ෙන්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

3123 3124 

[ගරු  හරින් පනාන්දු  මහතා] 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති, ළි ෙඳේ වැටුණු මැඬියන් ටිකක් 

විතරයි ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කලබල ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
රෙට් ජනතාව තුළ ෙම් ගැන කිසිම කලබලයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ලංකාෙව්  
පරිවර්තනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය තුළ, ෙම් රටට නැවුම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්; අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙම් අය වැය 
තුළින් ලැබිලා තිෙබනවා. මම  ඔට්ටුවක් දමා කියනවා,  අද කිහිප 
ෙදෙනක් අය වැයට විපක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදනවා නම්,  ලබන 
වසෙර් අය වැය වන  විට එයිනුත් භාගයක් ඉන්ෙන් ෙම් පැත්ෙත් 
කියලා. එෙසේ පකාශ කරමින්, මට කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 

Order, please!  ෙම් අවසථ්ාෙව් දී ගරු  කථානායකතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER  took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 4.03] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2016 වසර සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා, එය දීර්ඝ වශෙයන් 
විවාදයට ලක් කරලා, අද වන විට ෙම් රෙට් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ජනතාවට 
විරුද්ධව පකාශ කළ  ෙයෝජනාවලින්  ෙකොටෙසන් ෙකොටස 
ෙහළිදරව් කිරීම නිසා ඒවායින් සමහරක් යළිත් සලකා බලන්න 
රජය තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා.  විපක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම 
විසින්  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් විහිළුව ෙපන්නුම් කිරීම හා ජනතා 
අයිතීන් උදුරා ගැනීම සඳහා ෙගන තිෙබන පියවර පිළිබඳව  
ෙහළිදරව් කිරීෙමන් පසුව,  ඒ ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
බාහිරව වෘත්තීය සමිති හා ජනතාව ෙගන ගිය අරගළයට අෙප් 
ස්තුතිය මා පළමු ෙකොට පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කථා කිරීමට වැඩි ෙව්ලාවක් නැති වුණත් 
ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් කාල 
සීමාව තුළ කිහිප වතාවක් අය වැය ෙල්ඛනය  පිළිබඳව  කථා 
කරමින්, මුදල් අමාත්යතුමාෙග්  අය වැය  කථාෙව් ෙකොටෙසන් 
ෙකොටස ෙවනස් කරන බව කිව්වා.  

අද අවසාන වශෙයන් අගමැතිතුමා කිව්වා, ''ජනවාරි මාසෙය් 
සංෙශෝධිත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙගෙනනවා'' කියලා. ෙමයින් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අද සම්මත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 

අය වැය ෙල්ඛනය වලංගු නැති බවයි. මා එය දීර්ඝව විස්තර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. වලංගු නැති අය වැයක් සම්මත කරවා ගැනීම 
සඳහායි අද අවසරය ඉල්ලන්ෙන්. ෙමයින් ඉවත් කරන ෙකොටස් 
ෙමොනවාද, ෙකොතරම් මුදල් වියදමක් සිදුවනවාද, අය වැය සංඛ්යා 
ෙල්ඛන ෙවනස් වන ආකාරය, අය වැෙය් පරතරය පිළිබඳ ඇති 
වන අර්බුදය,  ඒ කිසිවක් ගැන මුදල් අමාත්යතුමා සවස පකාශයක් 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙසේ නම්,  එම  අය වැය ෙල්ඛනෙය් කරුණු  
එකින් එක කියවා,  සමහර ඒවා ඉල්ලා අස්කර ගැනීෙමන් ඇති 
වන මූල්ය පතිපාදන අඩු වීම හා වැය ශීර්ෂවලට  මුදල් ෙසොයා 
ගැනීම සඳහා  2016 වර්ෂෙය්දී මුදල් ෙනෝට්ටු අච්චු ගසනවාද  
කියන කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් මුදල් ඇමතිතුමාත්, 
අගාමාත්යතුමාත් ෙහළිදරව් කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
එය  අෙප් රෙට්ත්,  රජෙය්ත්,  ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත්,  මුළු 
ආර්ථිකෙය් අනාගතය පිළිබඳවත්  පශ්නයක්. අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් දවසින් දවස ෙවනස් ෙවන, මාසෙයන් මාසය 
ෙවනස් ෙවන තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න අපි කල්පනා කරනවා 
නම්, එය ලංකාෙව් අනාගත සංවර්ධනය හා ආෙයෝජනයට 
සුබදායක නැහැ.  

It does not bring stability; it does not bring 
confidence; it will not generate confidence internationally 
to our economy. Already your masters, the IMF, has said 
that the Budget is failing. Now I do not have time to go 
into this, but I would like to mention about the press 
release made by IMF captioned, "IMF Executive Board 
Concludes Fourth Post-Program Monitoring with Sri 
Lanka" dated 09th December, 2015, which clearly shows 
that we are going into a crisis and the crisis has to be 
accepted by the Parliament. The Parliament should know 
what we are going in for in 2016. We may pass 
expenditure, but we will not be able to use it, Hon. 
Chairman. We will face inflationary problems; we will 
face a crisis of printing money, perhaps once or twice, but 
you cannot be printing money always. This is what 
happened to the countries that collapsed. So, let us learn 
from these things.  

So, the Hon. Minister of Finance has failed. I am 
sorry to say that the Government has failed in presenting 
a stable Budget that can run through the year 2016 and 
give new confidence not only to Sri Lanka, but to all 
those who are trying to work with Sri Lankan economy in 
its development. I would like to bring to your notice that 
the Budget has crashed. In simple language, this is what 
has happened.  

We know in the last few months, after you came into 
power, what the Rupee fetched against the Dollar.  We 
have gone through a devaluation, Sir. Devaluation means 
that every import goes up in price. If you do not catch up 
by exporting more than what we exported, we do not get 
the foreign exchange that we earned before the 
devaluation. This is one simple issue that will not be 
solved in 2016. Therefore, our foreign exchange earnings 
will start dropping. There will be a balance of payment 
problem and this is the key issue where the Hon. Prime 
Minister, though his slip of the tongue, mentioned ten 
days ago that we shall go in for a standby loan with the 
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IMF. The IMF is not just going to  give you "ෙපොෙරොන්දම් 
කාසි". The IMF has its own way of working on 
programmes and you will have to cut down on what you 
all have agreed - the fertilizer subsidy, the pension 
schemes such as the EPF and the ETF වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ලැබුණු අනිකුත් සහනාධාර කපා හරින්න සිදු ෙවනවා. 
ෙම් සියල්ල සිදු වන්ෙන් ආර්ථික අර්බුදයකට අපි යන නිසයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කැමැති වුණත්, නැති වුණත් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය දශම ෙදකයි පහකින්, they have 
raised their interest rates. It is going to hit the world over. If 
the Hon. Minister of Finance is going to say “no”, let him 
also say, “if it hits our economy, I am going to resign.” That 
is the honourable way of promising the House, but  you 
should not mislead the 225 Hon. Members of Parliament and 
our countrymen who will face an economic crisis at this rate.  
Hon. Chairman, I would like to tell you that US Dollars 2.8 
billion worth of Sri Lankan bonds that have been invested, is 
collapsing. Yesterday, in the New York Stock Exchange, two 
massive hedge funds collapsed. Is the Hon. Minister of 
Finance aware of this? Can he tell the House what the 
amount of Sri Lankan funds involved in this collapse?  This 
has happened after the Federal Reserve Bank of America 
raised its interest rates. This is what we are being told. 
''ඔක්ෙකොම හරි, ඔක්ෙකොම හරි'' කියනවා.  

ඒ කාලෙය් ෙතොෙරොම්බල්කාරෙයෝ කියලා ජාතියක්  හිටියා. 
මෙග් මිත එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. 
ෙතොෙරොම්බල්කාරයින්, ''ෙම්ක ඕනෑ, ෙම්ක ඕනෑ'' කිව්වාම දීලා  
''ෙම්ක එපා'' කිව්වාම ''එපා නම් ආපසු ෙදන්න'' කියලා ගන්නවා. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙතොෙරොම්බල් අය වැයක් තමයි ෙමවර 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ජනවාරි මාසෙය් නියම අය වැය 
අගාමාත්යතුමා සංෙශෝධනය කරන්න ෙගෙනනවා. ඒකත් 
ෙමොකක්ද කියලා හරියටම කියන්ෙන් නැහැ. අපි මුහුණ ෙදන 
අර්බුදය පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට සැබෑවට ෙත්රුම් අරෙගන කියා 
කළ යුතුයි. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සිදු ෙනොවුණු විධිෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනයක් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය. සමහර අය කියනවා, - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට  විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ 

ඒ විනාඩි ෙදක ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ. මම ඒ 
ගැන කියන්නම්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you may go ahead. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ම ෙග් කථාව හමාර කරන්නයි මම සූදානම් 

ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, Budget සංෙශෝධන කෙළේ ෙබො ෙහොම 

ටිකයි. මීට කලින් ඡන්දය දුන්නාට පස්ෙසේ  Budget එකක් 
සංෙශෝධනය කරලා නැහැ. හරි නම් අද මුදල් ඇමතිතුමා 
සංෙශෝධන සියල්ලම ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මුදල් ඇමතිතුමා 
හැටියට හිටපු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. අය වැය ෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කරනවා නම් 
අද සවස ඒ සියලු සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එෙහම 
පිළිෙවතක් තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ. එෙහම වුවමනාවක් 
ආණ්ඩුවට නැහැ. "ෙම් අය වැය ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදීයි, සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන ෙතොෙරොම්බල් ආර්ථිකෙය් කෑලි කෑලි 
ගැෙලව්වා"ය කියලා  දැන් ආණ්ඩුව කියනවා. ෙම්ක තමයි අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් අය වැය කියලා අය වැය ෙගෙනන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ආණ්ඩුව සාකච්ඡා කළා ෙන්ද, කැබිනට් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කළා 
ෙන්ද,  ඒ ෙවනුෙවන් තීරණ අර ගත්තා ෙන්ද? පසුව අය වැය 
ෙවනස් කරන්න සිදු වුෙණ් ෙමොන කතන්දර නිසාද? ජනතාවෙග් 
අයිතීන් උදුරා ගැනීම, ජනතාවෙග් සහනාධාර උදුරා ගැනීම, 
2016දී වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතීන් නැති වීම, රාජ්ය සංස්ථා 
විකුණා දැමීමට තුඩු  ෙදන පතිපත්තිවලට ගමන් කරන්න සිදු වීම 
වැනි  ආර්ථිකයට හානිදායක තත්ත්වයන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු පැහැදිලි කරපු නිසයි ෙම් අය වැෙය් කෑල්ෙලන් 
කෑල්ලට සංෙශෝධන ෙගෙනන්න සිදු වුෙණ්.  

 

2016 අවුරුද්ද තරුණ පරම්පරාවට රැකියා නැති කරන 
අවුරුද්දක් කියන කාරණය මම කියන්න කැමතියි. ෙබොරුෙවන් 
රක්ෂාවන් ෙදනවා කියලා කියන්න එපා. එත ෙකොට කරන 
රක්ෂාවන් ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි ෙව්වි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට බැන්නා. මුදල් අමතිතුමා චීනයට 
බැන්නා. Port City Project එකට බැන්නා. මෙග් මිත මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමා ෙම් අවස් ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
දැන් ෙමොකද වුෙණ්? අන්තිමට චීනයට කිව්වා, Port City Project 
එක ආපසු කරන්න ෙදනවාය කියලා. තවත් අක්කර පහක්, දහයක් 
වැඩිෙයන්  ෙදන්න වුණා ෙන්ද? "නැහැ" කියන්න එපා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම මෙග් කථාව හමාර කරනවා.  

මම චීනය ගැන කියමින් හිටිෙය්. චීනය හා ඉන්දියාව අෙප් 
කල්යාණ මිතෙයෝ. ෙම් රටවල් තමයි අෙප් රෙට් හැම පශ්නයකදීම 
අපට ඉන්න මිතයින්. ෙලෝකෙය්ත් මිතයා බවට අද චීන               
ආර්ථිකය පත්ෙවලා තිෙබනවා. චීනයට බණින මිනිස්සු 
ෙතොරම්බල්කාරයින්ෙග් අය වැයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
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[ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමනි,  2016 අවුරුද්ද  ෙවනුෙවන් ෙගනාපු ෙම් 
අය වැය තුළින් රුපියල ගරා වැෙටන, ආර්ථිකය කඩා වැෙටන, 
ජීවන වියදෙම් අර්බුදයකට අපි පත් ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට ලැබී ඇති 

කාලය  අවසානයි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් ෙයෝජනා සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට පමණක් සීමා ෙවන අය 

වැය ෙල්ඛනයකින් හමාර ෙවනවා, ගරු අමාත්යවරුනි. අපි 
ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන බව පකාශ 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[4.15p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Chairman, for the opportunity given 

to speak at the end of the Budget Debate and the 
Committee Stage Discussion. As I indicated when I 
opened the Debate on the Second Reading, this Budget 
has in fact been quite different and I enumerated the 
reasons why we looked at it as different to the previous 
several years. 

A Budget Proposal is not merely a reflection of rupees 
and cents that one intends to spend for the ensuing year 
and the means by which revenue is to be collected. It is 
far more than that. A Budget actually reflects the actual 
policy of the Government. For any institution, the Budget 
will reflect the priorities of that institution. Even for a 
family unit, if you intend buying a house or sending your 
children abroad for education, which involves some 
money, your budgetary allocations - how you plan - will 
reflect that. If you are planning to spend your money on 
holidays or  gamble and drink it away, your spending, 
your rupees and cents, will reflect your priorities.  

This is more so when it comes to a country’s Budget, 
because, you can say all you want as your policy. You can 
say, “These are our priorities". This is a new Government. 
Being a new Government, this Government has declared 
certain priorities; this Government has come into office 
on the promise of certain stated priorities. Now, how does 
one check whether the Government actually means it? 
When people talk too much, one says, “Let us see 
whether you put your money where your mouth is”. So, 
the Budget Proposals really are a test to see whether you 
are actually putting your money where your mouth is.  So, 
this is a good test. This is a good test, because, this is the 
first Budget of this new Government; the Government of 
National Unity that was formed just in August this year. 
All the promises that were made as to national priorities 
should then reflect in the Budget Proposals that are being 

made. That is when one sees whether talk is being 
converted into actual realization.  

To a certain extent, that shift is seen in the Budget 
Proposals. There was a statement on the Government’s 
Economic Policy that the Hon. Prime Minister made prior 
to this Budget and that clearly laid out how the economy 
is intended to be handled by this new Government. I must 
say that the Budget Proposals are also in line with that 
stated policy. Except that, as has been stated in this 
House, moments ago, by both sides, there have been 
significant changes made to the original Proposals that 
were enunciated by the Hon. Minister of Finance.  

Now there is a good aspect of this as well as a bad 
aspect. The good aspect is that changes being made is a 
good thing, because that is the whole purpose of having a 
Debate. The Hon. Minister of Finance makes a Proposal. 
Then the House goes into debating those Proposals. Then, 
we adjourn to sessions in Committee, either the 
Committee of the whole House or  a Select Committee 
and detailed discussions take place. If no change is ever 
made at the end of this long drawn-out discussion, that is 
not a good thing. So, changes must be made. I think, from 
that perspective - the fact that what we are looking at 
today is not exactly what was presented as the Proposals 
by the Minister of Finance - it is a good thing, except 
that, I do not see any of the changes that have been now 
made  were arising out of the Debate in the House. Those 
changes seem to have been made ad hoc by various 
pressures that have come from outside.  

Everyday, it was difficult for us to travel to 
Parliament. It seemed almost like there was a timetable 
that had been agreed to by various different sectors as to 
who takes which day to demonstrate. There were other 
pressures that were brought. In deference to those 
pressures - I am not saying that in a negative way, in a 
democracy that is possible, that can be done - but that is 
how the changes have been made, not really through a 
process of enlightenment as a result of a Debate in the 
House. I am saying this also for the reason that we - when 
I say "we", the Tamil National Alliance representing 
mostly people from the North and the East war 
devastated areas - raised several concerns in this House. 
We raised them at the Debate. Our people did not come 
and block the road to Parliament. Our people did not 
come and march to Temple Trees. We raised very serious 
concerns; but those concerns are still left unattended 
because they were raised only at the Debate, in a civil 
Debate in the House and not at a demonstration on the 
road. To that extent, I am sad that the Government has 
not adequately taken heed of our voices, the voices of the 
representatives. We raised serious issues and at the end of 
my speech I will say how serious they are. 

In the Economic Statement and the Proposals that the 
Minister of Finance made, there are shifts that you can 
see.  I am not saying those shifts are bad.  I just wish to 
identify those shifts and raise certain concerns and those 
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concerns are very similar to the concerns raised by the 
Hon. Dinesh Gunawardena a moment ago, except that I 
am not predicting doom, I am only raising them as 
possible consequences that the Government must address, 
and if not addressed, can result in the scenario that he just 
laid out for us.  

One is the shift in financialization - how we propose 
or rather the Government proposes to deal with, for 
example pensions, ETF, EPF et cetera. There is a heavy 
accent in this Budget on inviting foreign capital. That is a 
good thing. You need that. Particularly after the finances 
of the country have been bungled away, even to recover, 
you need that. But with that will come various dangers 
and I think the Government ought to be aware of that and 
as a responsible Opposition it is our duty to sound those 
notes of caution. Otherwise the country can become 
bankrupt. The conditions imposed or, rather in order to be 
foreign-investment friendly, the restrictions that we have 
had hitherto being relaxed, can open the way for rogue 
investors, not necessarily rogue investors, but even others 
who can come with the liberty to take their capital and 
their earnings out of this country in short periods of time 
rather than long-term investment. If that happens, we will 
certainly be forced to borrow again from the IMF et 
cetera and then those will not come without conditions. 
Those will necessarily come with conditions and that will 
affect ordinary people of this country.  

The second example is land. This can be seen in the 
way that Proposals have been made about land. 
Foreigners’ ownership of land has now been made easier. 
So, what is the kind of investment that is being sought? Is 
it not investment that comes to create jobs for our people? 
There will be that as well. But we, by relaxing this 
regime, are inviting real estate investment. By real estate 
investment, the ownership of land which rests with the 
State and the citizens of this country can change hands. 
Then, if the investor pulls out or the investor is permitted 
to go, those may sometimes be the conditions of the 
borrowing or the conditions that you have to comply with 
in order to be investor-friendly, then we can get to a stage 
where the country or large portions of it no longer 
belongs to us.  

This can even come through granting people freehold 
rights to land that they occupy now, which is one of the 
Proposals - that lands on which people live on permits 
will be given to them. That is a good thing, but also can 
be a danger. You give freehold land. Why? Because then 
people can use that as a commodity - people can 
mortgage that land; people can lease that land; people can 
encumber the ownership of that land and with foreign 
investments coming in, land rights can even change hands 
through this process, which we welcome, because the 
landless must be given lands. But we have seen the 
impact of this even in the Indian Housing Scheme that 

was implemented in the North and East, where people 
had to own lands in order to get a House. But the model 
that was given being the owner-driven model, if they 
wanted to add a room, a verandah or something they 
borrowed from the banks. And when they borrowed from 
the banks additionally to what they were getting, they 
mortgaged that very property to the bank. So now, they 
are unable to pay back the loans. So we have a situation 
of this debt trap in the North, where you have got a house 
free - not free but perhaps 75 per cent free-  but you no 
longer own the land where the house stands on. So, this is 
I think in a small way an example of what can happen to 
the whole country. FDIs are good, but they must result in 
jobs, not merely financial gains only that results in 
greater profit for the investor who takes it back.  

Then, there is the issue with regard to the labour 
regime. Although nothing has been said, this is definitely 
one of those demands that will be made by any foreign 
investor who comes and invests in industries that will 
create jobs - to relax the strict labour regimes that we 
have. Now, that is again a threat for the security of tenure 
of employees although there is social legislation that we 
brought in, in the early 70s. Labour regimes might have 
to be relaxed. Now, all that can happen, but what is the 
net that we can provide for people not to fall below? 
Unless we create that, merely relaxing these security 
measures can result in a disastrous situation.  

The Opposition has been hamstrung for several years, 
this year as well, in participating properly in a Debate. As 
the Hon. Minister of Finance might know the Open 
Budget Index for this country has fallen. That means, we 
have not had the adequate information necessary to 
actually participate effectively in these Discussions. But I 
must congratulate the Government for the new proposal 
to have a Parliamentary Budget Office. And I think that is 
the way to go. You have taken the steps to rectify this so 
that from the next year perhaps before a Budget is 
prepared even, as a Pre-Budget exercise, all the Members 
can actually participate in these discussions even in the 
preparation and certainly at the time of the Debate with 
adequate information being available to them.  

I would like to ask the Hon. Minister of Finance, why 
the banks are being told that they cannot involve 
themselves in leasing and pawning business and what the 
rationale for this is. Because certainly they lend at a much 
lower rate than the leasing companies. They are able to 
lend at a much lower rate because they are able to do that 
with a broader capital base. Particularly, when you want 
to encourage SMEs - Small and Medium Enterprises - 
[Interruption.] Yes, Hon. Minister - 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Hon. Member, the reason is, core capital is being used 

on things like pawning and they are charging excessive 
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amounts. What we want is for them to go into core 
banking. But, as there were suggestions made on the 
Floor of the House by some coming from the banking 
sector, the Hon. Prime Minister was telling us, “Let us 
look at the positive aspects of those."  All the private 
banks have basically accepted it, but we will give a 
rationale to it. The reason why we are basically allowing 
others to go into leasing in different areas is because they 
create another industry and create more jobs. Their capital 
is not more than that. What we have seen is, 94 per cent 
has been in the private sector.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, are you saying that if the capital that is being 

employed for these is not above a particular percentage of 
its overall portfolio and if it does not affect its core 
banking activities, then that is permissible? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Absolutely! Hon. Member, when you issue a banking 

licence, it is for banking. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is understood. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Core banking is being neglected and they go for 

pawning and leasing when the core capital should be 
given for SMEs, to youth, women and for agriculture. 
That is what we want the banks to do. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
But, we have looked at the figures. Except one bank, 

which has something like 27 per cent of its capital going 
in for this business, most others keep it below 10 per cent. 
The average seems to be about 5.7 per cent.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That is exactly how it should be. The majority should 

be 5 per cent. So, we have pegged it at 5 per cent. There 
would not be any effect at all. There is only manipulation. 
So, it is a  misrepresentation of facts.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Then, would you consider putting a slab on the 

percentage of the capital that they can employ for this so 
as not to affect the core banking activities rather than 
prohibiting this business entirely by the banks? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Certainly. We are not prohibiting any of them. Only 

leasing was restricted. But, we are also looking at it more 
compassionately. We are not going to be rigid by putting 
a limit. We are only putting a qualitative limit.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you. 

Sir, the Economic Policy enunciated by the Hon. 
Prime Minister talked about one million jobs, but these 
are some gaps that you see. The Budget Proposals really 
do not have a plan. I am not saying that that must happen 
in the first year, but surely, there must be some plan, 
some initiation to start creating those one million jobs. I 
am sad to say that from what has been presented, that is 
not very clear - the pathway that will end with one 
million more jobs is not clear at all from your Budgetary 
Proposals. Job creation is essential for the whole country, 
but more essential for us from the North and the East 
because of the situation that those areas have undergone 
over the last several decades. There does not seem to be 
concrete moves or proposals in the next year for that and 
it is not clear what kind of money allocations the 
Government has made. Inviting the private sector and 
foreign investment is one thing, but how much of your 
money is going into creating those jobs is not clear.  

Then, with regard to education and health, we are glad 
that there is an increase in the amounts of allocation. 
Addressing the infrastructure needs in schools and all of 
that is well and good and we welcome those proposals, 
but we would like to see investment in other areas, not 
merely in infrastructure, but also in crucial areas like 
teacher training, policy-making and so on. That is 
something which is absent. Sure enough, buildings are 
necessary; roofs are necessary; toilets are necessary in 
schools, but that alone will not make it a school. You 
need to impart knowledge; you need to impart education 
and for that, you need teachers and investment in that is 
essential. There again, I would like to emphasize the 
specific need that we have in the North - particularly 
more than in the East - and also in the East, in the estate 
sector and various other parts of the country; in those 
areas, there is not enough teachers, particularly in certain 
areas of discipline.  

The other thing is, we are basically an agricultural 
society. This shift to being a financial hub seems like it 
has affected the spending towards agriculture, fishing and 
industries such as animal husbandry and things like that. 
If you look at the percentage allocation for improvement 
of those sectors, it is minimal. So, as much as you can 
make an effort to create this country a financial hub and 
create jobs and create wealth by those means, the 
foundational industries that our people live by must also 
flourish.  

3133 3134 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Member, this time, for agriculture and fisheries, 

Rs. 83,000 million has been allocated. It is almost three 
times the allocation made last time. The Colombo 
International Financial Centre - CIFC -   has attracted a 
direction of only Rs. 3,000 million for a building. So, we 
are only showing a pointer that we require. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I agree. So, what is the percentage of your overall 

spending for agriculture and fisheries? It is only 0.3 per 
cent for fisheries. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, it is a humongous expenditure. If you look at the 

allocation last time, we have made a 200 per cent increase 
this time. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It is only 0.3 per cent for fisheries. When you have the 

sea around this Island and so much resources, the 
Government's allocation of only 0.3 per cent for fisheries 
certainly shows the kind of priority that is being given to 
that sector. It may have been increased from last year, but 

 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Member, if you spend 40 per cent for debt 

servicing and 3 per cent on education and health - 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Those are your excuses and I am not dismissing those 

excuses. But, I am stating a stark fact. So, that reflects the 
priority. I am urging that fishing, agriculture and animal 
husbandry also need infusion to develop for people who 
are still engaged in those industries to flourish. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Member, I challenge you to give some good 

proposals as our fish die of old age, not by being caught. 
So, you come up with any proposal and my Government 
and I will ensure that you get the money to implement 
them. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
One of the biggest problems we have is bottom 

trawling in the Northern seas. That must be banned. The 
Government does not take any step to ban bottom 

trawling. Therefore, I had to move a Private Member’s 
Bill - that has been gazetted just two weeks ago - to make 
an amendment to the Fisheries and Aquatic Resources 
Act.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only three more minutes.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
As I am short of time, I will quickly wind up.  

The other issue is the shift to Megapolis. I understand 
that there is urbanization going on. You put emphasis on 
that - to create infrastructure and strengthen your urban 
cities, but you certainly neglect the rural economies 
which ought to be strengthened. People should continue 
to live in their localities and not keep coming towards 
urban cities. Coming towards the urban cities maybe a 
feature that you cannot avoid, but as much as possible, 
you need to strengthen the economy in the rural areas so 
that people will continue to live there. The facilities for 
education in those localities must be good; the schools 
there must be improved and jobs must be created in those 
areas. So, there needs to be great emphasis laid on that. I 
am only sounding notes of caution.  

Sir, investor confidence has another aspect to it. It is 
not purely financial and I want to end with that. That 
confidence comes when the investors around the world 
think  that this country has actually taken a turn for the 
better. That promise has been given to them and they can 
see that happening this year. But, it must solidify; it must 
be made firm. And that can happen not merely by 
spending money or showing your economic policies, but 
by making other moves like reconciliation become real. 
For that to happen, the Government’s proposal for a new 
Constitution next year is excellent. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is up. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I will finish, Sir, with this comment. 

Even for economic stability, it is important that the 
long and protracted conflict that we have had in this 
country since Independence must be brought to a 
satisfactory end for all peoples of this country so that the 
country can actually go in the path of prosperity.  

Thank you.    
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[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අපෙග් රජෙය් මංගල අය වැය ශී ලංකාෙව් 

ෙද්ශපාලන, ආර්ථික, සමාජීය හා නීතිමය අංශවලින් අලුත් අත් 
දැකීමක් ෙගන දුන්නා. ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ෙමම අය වැය 
මඟින් පජාතන්තවාදී මුලධර්ම ශක්තිමත් වූවා. අපෙග් රජෙය් අය 
වැය කථාෙවන් රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ පුර්ණ බලය නැවත ෙමම 
උත්තරීතර සභාවට ෙගන ආවා. ෙමෙතක් සිදු කෙළේ ජනපිය 
ෙයෝජනා කිහිපයක් අය වැය කථාව ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීමයි. ඉන් පසුව, පාර්ලිෙම්න්තුව සතු රාජ්ය මූල්ය බලය 
කිහිප ෙදෙනකු අතට ෙගන වසර පුරා රාජ්ය මූල්ය පතිපත්තියට 
බලපාන විවිධ තීරණ කියාෙව් ෙයදවීම සිදු කළා. අය වැය 
ෙයෝජනා ෙමතරම් අධික ෙලස සාකච්ඡා කළ කාලයක් මා දන්ෙන් 
නැහැ.  

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ගරු මන්තීවරුන් ෙපන්වා දුන් ඒ 
යහපත් කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන පජාතන්තවාදය ගරු කරමින් 
එම කරුණු සඳහා සංෙශෝධන ෙගන ඒමට අප රජය කටයුතු කළා. 
ඒ තුළින් ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුෙදනාම මා විසින් ශක්තිමත් කළ 
බව මෙග් හැඟීමයි. ෙමම සභාෙව් සියලුම ගරු මන්තීවරුන් අය 
වැය හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට අප ලබා දුන් සාධනීය අවස්ථා 
පෙයෝජනයට ගැනීම ගැන අපෙග් රජයත්, ෙපෞද්ගලිකව මාත් 
සතුටු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
දැක්වූ අදහස් නිසා අය වැය පිළිබඳව ඉතා පුළුල් මහජන 
අවධානයක් ෙයොමු වුණා. මාධ්යත්, වෘත්තීය සමිතිත්, විවිධ 
සංවිධානත් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ෙවනදාට වඩා ඉඩ 
කඩ ෙවන් කර ගත්තා. ඉතින් ෙමම ගරු සභාව  මා සමඟ පළමුව 
එකඟ ෙවනවා ඇති, ෙමම අය වැය පජාතන්තවාදීව ජයගහණය වූ 
බවට. 

අධ්යාපනය ගැන ෙනොෙයක් කථා කිව්වා. යම් යම් අය 
"ස්ටයික්" කරන්න හැදුවා. ඊෙය් ෙකොළඹ තිබූ උද්ෙඝෝෂණෙය්දී 
මහරගම, නුෙග්ෙගොඩ ඉන්න අය ෙගොවීන් ෙලස ෙපන්වලා 
"ස්ටයික්"කරවන්න හැදුවා. බැංකු ෙදකක් දවසක වැඩවලට බාධා 
කරන්න උත්සාහ කළා. බස් උඩ නැඟලා උද්ෙඝෝෂණය කළා.  
ෛවද්යවරු  ෙලඩ්ඩු බලන්ෙන් නැති කාලයක් තිබුණා.  ෙම් 
සියල්ලම කළත්, පජාතන්තවාදී ක්ෙෂේතය අෙප් යහ පාලනෙය් 
ෙකොටසක් ෙලස මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිගන්නවා. 

අපෙග් අය වැය ජාතික ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනය අරමුණු කර 
ගත් අය වැයක්. එහිදී තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධන අෙප්ක්ෂා හා 
ෙකටි කාලීන ජාතික ආර්ථික අභිෙයෝග සැලකිල්ලට ගත්තා. එහි 
සමබරතාවක් ඇති ෙවන පරිදි අංශ 96ක් ආවරණය වන ෙලස 
සකස ් කළ ෙයෝජනා අපෙග් රජෙය් මංගල අය වැයට ඇතුළත් 
කළා. එම ෙයෝජනාවලින් ෙබොෙහොමයක් ෙවන් කෙළේ කඩා බිඳ 
දමා තිබූ ආර්ථිකය, පජාතන්තවාදය, නීතිෙය් ආධිපත්යය හා සමාජ 
සාධාරණත්වෙය් වියමන නැවත නිර්මාණය කිරීමටයි. ඒ අනුව 
ගාමීය ආර්ථිකය ෙක්න්ද කර ගනිමින් ඍජුවම ගමට මුදල් ගලා 
ඒමට සලස්වන්නට අය වැය ෙයෝජනා රාශියක් ෙවන් කළා. එය 
ගාමීය සමාජෙය් ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීෙම් ෙකටි කාලීන හා  
දිගු කාලීන පෙයෝගයන්ෙගන් සහ රෙට් ව්යවසාය දිරි ගන්වන 
මූෙලෝපායන්ෙගන් සමන්විතයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එෙසේම අය වැය ෙයෝජනාවලින් සැලකිය 
යුතු පමාණයක් ෙවන් කෙළේ විනාශ ෙවමින් තිබුණු රාජ්ය මූල්ය 
විනය, කඩා බිඳ දමා තිබූ යහ පාලන මුලධර්ම නැවත ස්ථාපිත 
කිරීමටයි. පසු ගිය කාලය සැලකිල්ලට ගත් විට, ඔවුන් ෙවනස් 

මඟක යෑමට, එෙසේ නැත්නම් අලුතින් සිතීමට හා අනාගත යහපත 
උෙදසා වර්තමාන අවදානම ගැනීමට බිෙයන් යුක්ත වූවන් බව 
පැහැදිලි ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය සහ පාසල් නිල 
ඇඳුම් කැපූ බව ඔවුන් කීවා. සත්ය නම් අපි සිදු කෙළේ ඒවා ඍජුවම 
පතිලාභීන්ට ලැෙබන පරිදි, ෙබදා හරින කමෙව්දය ෙවනස් කිරීම 
පමණයි. හරියට පාරක තිබූ වංගුවක් ෙකළින් කළා වාෙගයි. නමුත් 
ගමනාන්තය ෙවනස් කෙළේ නැහැ. දැන් ඒ වංගුව නැහැ. එෙසේම 
රාජ්ය මුල්ය විනය හා යහ පාලන මුලධර්ම සැලකිල්ලට ගත් බවක් 
පසු ගිය කාලෙය් ෙපෙනන්නට තිබුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පතිපාදන ෙවන් කර 
ෙනොෙගන ව්යාපෘති ආරම්භ කළා. ආරම්භ කළ ව්යාපෘති සඳහා 
ෙගවීම් කර තිබුෙණ් නැහැ. එෙසේ ෙගවීම් කර ෙනොතිබූ බැඳීම්වල 
එකතුව - outstanding liabilities- 2014 අග වන විට රුපියල් 
බිලියන 129ක් ෙලස වාර්තා වී තිෙබනවා. ඒ අතරින් නීතිමය 
රාමුව තුළ පියවා දැමීමට හැකි පමාණය කවෙර්දැයි අප ෙසොයා 
බලනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට අවශ්යයි, අපි බිලියන 190ක් 
පමණ 2011, 2012, 2013 සහ 2014 අවුරුදු සඳහා වියදම් කරලා 
තිෙබන බව. රාජ්ය මූල්ය විනය අභිෙයෝගයට ලක් කර යහ 
පාලනය විනාශ කළ පසු ගිය රජෙය් එවැනි නිරවුල් ෙනොකළ 
බැඳීම් - outstanding liabilities- නිරවුල් කිරීම සඳහා කමිටුවක් 
පත් කිරීමටත්, එම කමිටුෙවන් නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීමටත් ෙමම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කළා. පුදුමය නම් පසු ගිය රජය සමෙය් එවැනි 
නීති විෙරෝධී කටයුතු සඳහා අත එසවූ කණ්ඩායම් ඔවුන්ෙග් එම 
කටයුතුවලින්ම අපහසුතාවට පත් පාර්ශ්වයන්ට සහනයක් 
සැලසීමට ෙමම අය වැෙයන් උත්සාහ කරන විටද එයට විරුද්ධව 
අත එසවීමයි.  

අය වැය ෙයෝජනා රැසක් ෙමන්ම අය වැෙයන් විශාල මූලධන 
පිරිවැයක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන්. එෙසේම ෙම් ෙදඅංශය සඳහා අය වැය ෙයෝජනා මඟින් 
සෘජුව රුපියල් බිලියන 100ට වඩා ෙවන් කර තිෙබනවා. එයින් 
පැහැදිලි වන්ෙන් ෙම් රජය අධ්යාපන සහ ෙසෞඛ්ය අංශයට දී ඇති 
පමුඛත්වයයි.  

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා සහ කෘෂි, ධීවර හා පශු 
සම්පත් අංශය සඳහා අය වැය ෙයෝජනාවලිෙයන් සැලකිය යුතු 
පතිශතයක් ෙවන් කළා. 

Hon. Sumanthiran mentioned that only a trickle of the 
total amount was allocated for areas such as fisheries.  
Sir,  it is  Rs. 83 billion  this year, which is almost 200 
per cent over the allocation the last year. We are a  
humble Government and if any Member can bring in any 
development-oriented projects,  Hon. Prime Minister and 
our Government  are willing to consider that very 
favourably. It is the instruction given by His Excellency 
the President as well. You could see that this Budget is 
very flexible.  

පසු ගිය රජය විසින් සිෙමන්ති සහ තාරවලින් මහ ජනතාවෙග් 
හිස පිරවීෙම් සංවර්ධන කලාව ෙවනුවට අෙප් රජය සම්පත් 
සමබරව ෙවන් කරන උපාය මාර්ගයට අවතීර්ණ වූ බව 
ෙපෙනන්න සාක්ෂි තිෙබනවා.  

මාර්ග සංවර්ධනය පිළිබඳ කථාව ඊට ෙහොඳම උදාහරණයක්. 
පසු ගිය රජය මාර්ග සංවර්ධනය කළ බව කාටත් ෙපෙනනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් 2014 වසෙර්දී වැය කර තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 132ක 
මුදලක්. 2011 සිට ඒ ෙබො  ෙහොමයක් බිල් ෙගවා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා අෙප් රජයට සිදු වුණා පසු ගිය රජය මහ ජනතාවට ෙපන්වූ 
මහා මාර්ගවල හිඟ මුදල්ද  2015 වසෙර් ෙගවන්නට. ඒ අනුව 
මාර්ග සඳහා 2015 වසෙර් ෙම් වනවිට වැය වූ මුදල රුපියල් 
බිලියන 150 ඉක්මවා තිෙබනවා.  

මම සතුටු වනවා, හිටපු ජනාධිපති සහ මුදල් ඇමති ඇවිල්ලා 
අද ෙම් විවාදයට එකතු වීම සම්බන්ධෙයන්. නමුත්, ඒ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් කරපු සන්දර්ශන  ෙවනුෙවන් බිල ෙගවන්න වුෙණ් අෙප් 
ආණ්ඩුවටයි. ඒකයි ෙමතැන ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක්  
කාලයක් අපි යමක් ඉපයූවත් ඒවා ෙගවන්න වුෙණ් කිසිම 
අවසරයක් නැතිව කරපු වියදම්වලටයි. 

රෙට් පාග්ධනය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා පදනම් වූ ෙයෝජනා රැසක් 
අය වැයට මා ඇතුළත් කළා. ඒවා ආෙයෝජන පවර්ධන හා 
අපනයන සංවර්ධන සහ බැංකු මූල්ය අංශෙය් වර්ධනය ස ඳහායි. 
පසු ගිය රජය විසින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දායකත්වය පිළිබඳ නිසි 
පෙව්ශයක් දැක්වූෙය් නැහැ. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශය ආර්ථික 
කියාවලියට දායක කර ගැනීෙම් බාධක ඉවත් කිරීම හා ව්යාපාරික 
අවස්ථා වැඩි කිරීම සඳහා ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.  

ඒ අනුව ෙම් ගරු සභාවට ෙපෙනනවා ඇති, අපෙග් රජෙය් අය 
වැය ආර්ථිකෙය් තරගකාරි තත්ත්වය, තිරසාර බව, සමාජ 
සාධාරණත්වය, යහ පාලනය ඇති කිරීම සහ සැමෙග් සුබසාධනය 
ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීමට කැප වී ඇති බව.  

සමස්ත රජෙය් මූලික කටයුතු  ෙමම උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිසි අනුමැතියට ෙගන ආෙව් නැහැ. අපෙග් 
රජෙය් මංගල අය වැය මඟින් අප විසින් දැනට හඳුනාගනු ලැබූ 
රාජ්ය මූල්ය බලපෑමක් ඇති සියලුම කටයුතු ෙමම ගරු සභාෙව් 
අනුමැතියට ෙගන ආවා. පළාත් සභාවට මුදල් ෙවන් කිරීම රෙට් 
මූලික නීතිය අනුව 2004 දක්වා සිදු වුණා. ඉන් පසුව කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ව්යවස්ථාෙව් නීතිමය පතිපාදන අබිබවා පළාත් 
සභාවලට මුදල් ෙවන් කළ බව ෙපනී යනවා. නමුත්, නීතිෙය් 
ආධිපත්ය පිළිගන්නා ෙමම රජයට කළ හැක්ෙක් රෙට් මූලික 
නීතිෙයන් පතිපාදන සලසා ඇති පරිදි කටයුතු කිරීමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය් ආදායම් මට්මට දිගින් දිගටම පහළ 
යෑෙම් උපනතියක් දශක ෙදකක් තිස්ෙසේ තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
පියවර රැසක් ෙගන තිබුණත් සාධනීය පතිඵල ලැබී නැහැ. ෙකෙසේ 
වුවත් ෙමම ෙක්න්දගත ආර්ථික පශ්නය අප විසඳා ගත යුතුයි. 
ආදායම් වැඩිකර ගැනීම සඳහා අපි නිශ්චිත පියවර ගත යුතුයි. ඒ 
අනුව රජෙය් ආදායම පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් ෙකොට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ජනාධිපති බදු ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉතා 
ඉක්මනින් පිහිටුවීමට කටයුතු කරනවා.  

Hon. Members, the reason being  that our revenue to 
GDP has reduced from 16.7 per cent in 2005 to 10.46 per 
cent in 2015. So, this is a very serious erosion that has 
taken place and we need to correct this as soon as 
possible.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, ෙගෝල්ඩන් කී සමාගෙම් පළමුවැනි අදියෙර් ෙගවීම් නිම 
කර තිෙබන බව. එෙසේම ෙදවැනි අදියෙර් ෙගවීම්  කිරීම  සඳුදා සිදු 
ෙවනවාය කියන එක මම ඉතාමත් සතුටින් කියන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්, වෘත්තීය 
සංගම්, සිවිල් සංවිධාන විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට 

ෙගන සංෙශෝධන කිහිපයක් සිදු කිරීමට මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ෙම් පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමා දැනටමත් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් 
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව වාහන ආදායම් බලපත ගාස්තුව සියයට 
25 සිට සියයට 15 දක්වා අඩු කරනවා. වාහන තක්ෙසේරු ගාස්තු,                       
තී ෙරෝද රථ සහ ෙමෝටර් බයිසිකල් සඳහා රුපියල් 2,500ක් සහ 
ෙමෝටර් කාර් හා අෙනකුත් වාහන සඳහා රුපියල් 5,000ක්  දක්වා 
අඩු කරනවා.  නි රෙප්ක්ෂ සැර සියයට 5ට වඩා අඩු බියර් - soft 
beer -  සඳහා පැවති නිෂ්පාදන බද්ද ලීටරයකට රුපියල් 30කින් 
වැඩි කරනවා. ෙම්ක කෙළේ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම 
පරිදියි. ෙම් පතිපත්තිය ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තියට ෙවනස්ව 
තිබුණු නිසා ඒක නිවැරදි කරන්න කිව්වා. ඒ අනුව කළ නිවැරදි 
කිරීමක්. එයින් රුපියල් මිලියන 500ක ආදායමකුත් ලැෙබනවා 
කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි. බීඩි ෙකොළ සඳහා වූ ෙසස් 
බද්ද කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල් 2000 සිට රුපියල් 350 දක්වා අඩු 
කරනවා.  

පාථමික ගනුෙදනුකරුවන්ෙග් - primary dealers - ෙවෙළඳාම 
සඳහා තිබිය යුතු පාග්ධන පමාණය 2016 අෙපේල් මාසෙය් සිට 
රුපියල් බිලියන 1 සිට රුපියල් බිලියන 1.5 දක්වා වැඩි ෙවනවා. I 
guess that it is a serious situation for the stock brokers 
who are not effectively playing the role that they are 
supposed to play and as a result, it is a considered opinion 
that we will call upon them from 01st of January, 2016 to 
show their commitments towards the responsibility that 
they have been given and a minimum turnover must be 
applicable, at least the average, and if we find that this is 
not happening, we will have to  reluctantly tell that new 
brokers to be brought in and the existing people, who are 
lackluster in their attitudes, will have to be substituted. 
This is the clarion call to them to open up themselves 
because the market is opening up for them. I can see a 
slight increase and I would appreciate that this is 
followed.  

2016 මාර්තු මාසෙය් 01වැනිදා සිට බස ් රථ ගමනාගමනය 
ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් යටෙත් කියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය 
කරනවා. ඒ දක්වා දුම් සහතික ගාස්තුව අය කිරීම නව කමය 
කියාත්මක කිරීම තුළ අත්හිටුවනවා. එෙසේම මඟීන්ෙග් පහසුව 
සඳහා ෙපරෙගවුම් කාඩ්පත හඳුන්වා ෙදනවා. ෙම් ගැන ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කරන්න බැරි වුණු ෙදයක්.  ඒක අපි 
අනිවර්යෙයන්ම කරන්න අවශ්යයි. ඒ අනුව මාර්තු මාසෙය් 
01වැනිදා වන විට එය කියාත්මක ෙවනවා. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික 
බස්රථ හිමියන්ෙග් ඉල්ලීමක්. ඒක සාධාරණයි.  ෙමොකද, ඒ අය 
අලාභ විඳිනවා. ඒක නිවැරදි කිරීමක් තමයි අපි ෙමතැනදී 
කරන්ෙන්.  

සියලුම මූල්ය හා මූල්ය ෙනොවන ඩිජිටල් ගනුෙදනු වඩාත් 
ආරක්ෂාකාරී ෙලස සිදුවීම සහතික කිරීම පිණිස ජීවදත්ත 
ෙතොරතුරුද ඇතුළත් ජාතික ඩිජිටල් හැදුනුම්පතක් - National 
Digital Identity Card එකක්-සහ ජාතික ඩිජිටල් ගනුෙදනු පතක් 
- National Digital Transaction Card එකක් - හඳුන්වා ෙදනවා. 
ෙම් කියාවලිය ලබන වසෙර්දී කඩිනමින් කියාත්මක කරනවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම ෙහක්ෙටයාර් එකක පමාණය 
ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කරනවා. ෙමම 
සහනාධාරය වී වගාවට අමතරව අල, ලූනු, බඩ ඉරිඟු, මිරිස් සහ 
ෙසෝයා සඳහාද, පලතුරු ෙභෝග තුනක් සඳහා ද - ඒ කියන්ෙන් 
පැෙපොල්, අන්නාසි සහ ෙකෙසල් සඳහා ද- ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා.  අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් කටයුතු කරනවා. තමන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක 

3139 3140 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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සාකච්ඡා කරලා productivity base එකක් සමඟ ඵලදායිතාව වැඩි 
කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්  එතුමා ඉදිරිපත් කර තිබීම මම 
අගය කරනවා.  ඉතින් අපි ඉතාමත් සතුටින් එතුමා කියන පරිදි 
කටයුතු කරන්න සුදානමින් සිටිනවා. [Interruption.] Yes, 
obviously. Otherwise there is no rationale. We do not do it in 
the Rajapaksa style. 

ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැඩි කරන ලද 
රුපියල් 10,000ක දීමනාව අදියර තුනක් යටෙත් මූලික වැටුපට 
එකතු කිරීමට කටයුතු කරනවා. එහි පළමුවැනි පියවර වශෙයන් 
රුපියල් 2,500ක මුදලක් 2016 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් සිට මූලික 
වැටුපට එකතු කරනවා. ෙමම සංෙශෝධනය නිසා රුපියල් බිලියන 
15ක වැය බරක් දැරීමට සිදුෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමම 
වියදමින් රුපියල් බිලියන 4ක මුදලක් ඉන්ධන හා පවාහන වැය 
විෂයයන් සඳහා ෙවන් කර ඇති පතිපාදනවලින් කළමනාකරණය 
කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

වත්මන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් කමය ඒ 
ආකාරෙයන්ම තවදුරටත් කියාත්මක ෙවනවා. එෙහත්, අලුතින් 
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගන්නා නිලධාරින්ට සුරක්ෂිත විශාම 
වැටුපක් ලබාදීම අපෙග් වගකීම වන බැවින්, අලුතින් බඳවා ගන්නා 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම වැටුප අෙහෝසි කිරීමක් සිදු 
ෙනොකරන අතර, කමෙව්දෙය් ෙවනසක් පමණක් සිදු කරනවා.  

 So, it is a contributory fund instead of a natural debit. 
As the Hon.Prime Minister informed this House very 
categorically, that is the system that we have got to 
follow. We have to ensure that there will be a sustainable 
economy instead of the irrational basis that has been 
maintained today. I must mention with responsibility that 
this was something which the Hon. J.R. Jayewardene 
mentioned in 1948 -  Hon. (Dr.) N.M Perera and the Hon. 
Ronnie de Mel, all of them have mentioned this in this 
House. I think it is necessary to show the pitfalls that are 
there. It is our responsibility to take it in the correct 
direction.  

වාහන බලපත නිකුත් කිරීම නිසා අහිමි වන ආදායම් 2017 
වර්ෂෙය් වැය බරක් ෙලස සැලකීමට සිදු ෙවනවා. ෙමම වියදම 
පියවා ගැනීම සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදලින් 
රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙහෝ  3,000ක් අඩු කිරීමට සිදු වන බව 
අකමැත්ෙතන් වුවත් මා කියන්නට ඕනෑ. ෙම් කටයුතු විධිමත් 
කිරී ෙමන් පසු ෙමය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 
නමුත් 2017 වර්ෂයට ෙම් මුදල ෙවන් කරන්න සිදු ෙවනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සඳහා 2016 මැයි මස 
සිට රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. 
ෙම් සඳහා අවශ්ය නීති දැනටමත් සකස් කර තිෙබන අතර, ජනවාරි 
මාසෙය්දී එය සම්මත කර ගැනීමට මා ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

රාජ්ය බැංකුවලට සීමා වී ඇති රජෙය් ගනුෙදනුවලින් 
ෙකොටසක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලටද ලබා ෙදනවා. ෙමම 
කියාවලිය තුළින් තරගකාරිත්වයක් ඇති වී රජයට ෙපොලී අනුපාත 
හරහා දැරීමට සිදුවන වියදම අඩු කර ගත හැකි බැවින් මුදල් 
ඉතිරිවීමක් අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමම ඉතිරි වන මුදල්වලින් 
රුපියල් බිලියන 15ක් ෙයොදා ගනිමින් රාජ්ය බැංකු ෙදක පාග්ධනිත 
කිරීම මඟින් ශක්තිමත් කරනවා.  

We are trying to capitalize the undercapitalized banks 
which is one of the serious drawbacks since the Basel 

Convention. So, we are supposed to ensure that the 
capitalization needs to be done. As a result, we intend 
savings on reductions of expenditure and the increases in 
the savings that we will get with the private sector would 
be used for capitalization of the banks. So, it is a step in 
the right direction.  

 "ඔන්න ෙම්ක අඩු කළා, ඒ නිසා රජෙය් බැංකු වහන්න 
හදනවා" කියලා නැත්නම් ෙම් ගැන වැරදි විධියට කියාවි. අප 
නැවත ඒ පාග්ධනය බැංකුවලට ෙදන්න හදන්ෙන් අෙප් පමුඛත්වය 
ෙපන්වන්නයි; අෙප් ආරක්ෂාව ෙපන්වන්නයි. රජෙය් ආදායම් සහ 
වියදම් සාරාංශගත කර, අෙප් අඩුවීම් සහ ඒවා පියවීෙම් හැකියාව 
ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මම අෙනක් කරුණු 
කිව්වාට පසුව කියන්නම්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙනෝල් licence ෙකොපමණ පමාණයක් 
දීලා තිෙබනවාද කියලා, අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා.  මා එදා කිව්වා, 18වැනි දාට ඒ විස්තර 
ලබා ෙදන්නම් කියලා.  නමුත් මට එය කරන්න බැරි වුණා. අද මම 
එම ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

2014 වසෙර් ෙදන ලද එතෙනෝල් licences සංඛ්යාව 4,346යි. 
2015දී 4,407යි. 2015දී restaurants සම්බන්ධෙයන්, Tourist 
Board licences සමඟ 42ක් නිකුත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙතොරතුරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාට සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.  
Registered licence for manufacturing ethanol  ගැන අහලා 
තිබුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොම්පැනි කීයක් තිෙබනවාද කියලා 
අහලා තිබුණා. ෙකොම්පැනි 25ක් තිෙබනවා. නම් සහිතව ඒ විස්තර 
මා ළඟ තිෙබනවා. 2014දී ෙකොම්පැනි 25ක් තිබුණාට, 2015 
වර්ෂෙය් ඒ පමාණය 22කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් 
එකම බලපතයක්වත් ලබා දීලා නැහැ.  Imported ethanol 
rectified spirit for manufacture of arrack  සම්බන්ධෙයන් අපට 
කියන්න පුඵවන් වන්ෙන් ෙමච්චරයි. 2014 වර්ෂෙය් ෙකොම්පැනි 
8ක් තිබුණා.  ලීටර් මිලියන 13.54ක් පාවිච්චි කර තිෙබනවා. 2015 
වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් 30වැනි දා වන තුරු licences 8ක් තිබුණු 
එක දැන් එය 5කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. Litres 14,800 million 
දැනට පාවිච්චි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් 
තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විමර්ශනය සඳහා. ෙම් සියලු 
ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා. 

මට ෙමය ඊෙය් ෙදන්න බැරි වීම ගැන කනගාටු ෙවනවා. ඒ 
නිසා තමයි අද එය සභාගත කෙළේ.  

ෙම් විවාදෙය්දී අෙප් මුදල් අමාත්යාංශය ගැන යම් අය පශ්න 
කරලා තිබුණා. අෙප් ආදායම පිළිබඳව යම් විධියකින් 
අධිතක්ෙසේරුවක් තිෙබනවා; අෙප් වියදමත් adventurous; ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා ඒ අය පශ්න කර තිබුණා. මට 
ඒ ගැන ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

අප බලාෙපොෙරොත්තු වන ආදායම -අපි පදනම් කර තිෙබන 
ආදායම -  රුපියල් බිලියන 2005යි. ඒ රුපියල් බිලියන 2005ක 
ආදායම ලැෙබන්ෙන් ෙර්ගුෙවන්, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න් තුෙවන් සහ බදු ෙනොවන බදු - 
services - එකතුෙවන්. ඒ නිසා 2015දී අෙප් කළමනාකරණෙය් 
සුවිෙශේෂ ෙවනසක් ඇතිෙවලා තිෙබන බව මට ෙපන්වන්න 
පුළුවන්.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2014 වර්ෂය උපුටා ගත්ෙතොත් - සාෙප්ක්ෂව බලන්න - Sri 
Lanka Customs එක සියයට 4කින් වර්ධනය ෙවලා තිබුණා. 
නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 25.8කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
Inland Revenue Department එක 2014දී සියයට තුනකින් 
වර්ධනය ෙවලා තිබුණා.  2015 වර්ෂෙය් එය සියයට 15.8 දක්වා 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2013දී සියයට 
10කින් වර්ධනය ෙවලා තිබුණා, 2014දී සියයට 5කින් වර්ධනය 
ෙවලා තිබුණා, 2015 වර්ෂෙය්දී එය සියයට 45.8කින් වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමයි අෙප් ආදායම වැඩි වන මාර්ග 
අපි  හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ආකාරෙයන්ම අ ෙප් වියදම ඉතාමත්,- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි එච්චර බදු ගහලා නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 එම ශක්තිය පාවිච්චි කරලා තමයි ජනාධිපති සහ අගමැති ලබා 

දුන් නිර්ෙද්ශ අනුව අපි  අය වැය සාදා ගත්ෙත්. ෙම් තුළින් 
පශ්නයක් මතු කරලා තිබුණා, ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය හිඟය 
සියයට 6.2ක් ෙවන ෙකොට, ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙමච්චර සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන ෙකොට අය වැය හිඟය සියයට 5.9ක් වුෙණ් 
ඇයි කියලා. මම ඉතාමත් සතුටින් කියන්න කැමැතියි, අෙප්  
පුනරාවර්තන වියදම පථම වතාවට ආදායමින් පියවලා තිෙබන 
බව.  මීට ෙපර අෙප් පුනරාවර්තන වියදමත් ෙගවන්න ෙවලා 
තිබුෙණ් ණය ලබාෙගන. ෙම් වතාෙව් ආදායමින් තමයි ඒ 
පුනරාවර්තන වියදම ෙගවන්ෙන්. ඊට පසුව අෙප් සම්පූර්ණ අය 
වැය හිඟය වන සියයට 5.9 ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් පාග්ධන 
වියදම්වලට. Cost-benefit analysis එකක් තුළ, Internal Rate of 
Return එකක් තුළ සහ පමුඛත්වය අනුව තමයි පාග්ධන වියදම 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ සමඟම මම තව ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් වියදම් 
සියල්ල ෙකොයි ආකාරෙයන්ද සිදු ෙකෙරන්ෙන් කියලා 
විමර්ශනයට ලක් කරන්න ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොටසකට බාර ෙදනවා. මම ඔබ සියලු 
ෙදනාෙගන් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි ෙමෙතක් දුර දැක්ක 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙයන් බැහැර ෙවලා ඔෙබ් අදහස්වලට -ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත අයෙග්ත් 
අදහස්වලට-  අපි නම්යශීලීව ඇහුම් කන් දුන්නා. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලාත් එකතු ෙවන්න, දැන් අපි අලුත් ගමනක් ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. පාග්ධන වියදම් ෙම් වාෙග් ශීඝ මට්ටමට ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 25කට, 30කට පසුවයි. ෙම්වා අහසින් 
ගත්ත සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි. ෙම් ෙපන්වා තිෙබන ආදායම 
සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් ඉලක්කයක්. ෙලෝක ආර්ථිකය අද 
ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයක් තුළින් ගමන් කරනවා. 

There is an economic turbulence taking place in the 
world at the moment. China is devaluing their currency, 
which has not taken place during the last 30 years. I am 
sorry to hear the misrepresentation made by my good 
Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena, saying that we 
castigated China. I want to say that we have taken over 
the economy from the previous Government, which 
castigated the Americans, the Europeans, the Indians, the 
Japanese and the Koreans. Can you tell me a friendly 

nation that you had dealt with? What we did was, we 
refocused that. We never told China not to do anything, 
but all we did was we told China, “Do in our country 
what you are doing in your country”. That is the only 
difference. You are saying that we are privatizing these 
institutions and giving them to foreigners.  

I am asking you, ඔබතුමන්ලාෙග් ඉඩම් පතිපත්තිය තුළින් 
ෙකොළඹ  එක බිම් අඟලක්වත් ලංකාෙව් කට්ටියට දුන්නාද? නැහැ. 
සුද්දන්ට දුන්ෙන්. ෙකොරියන් ෙකොම්පැනිවලට, චීන 
ෙකොම්පැනිවලට දුන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිවැරැදි පකාශයක් 
කරන එක තමයි අත්යවශ්ය වන්ෙන්. අපි ආර්ථිකය 
විජාතීකරණයක් කරන්න හදනවා කියලා තමයි ඔබතුමන්ලා 
නිකරුෙණ් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. 

ෙම් අය වැය පටන් ගත් ෙමොෙහොෙත් සිට අවසන් ෙවනතුරු 
අප ෙපන්වා දී තිෙබන එක කාරණයක් තමයි, ෙමය 
සම්පූර්ණෙයන් ෙද්ශීය ව්යාපාර සවි ශක්තිමත් කරන, ශී ලංකා 
ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කරන මාර්ගයක් බව. ෙද්ශීය වශෙයන් ශී 
ලංකා ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කරන්න බැරිනම්,  කාර්මික 
තාක්ෂණ දැනුම පිට රටින් ෙගන එන්න කියා තමයි අපි කියලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකත් බැරි වුෙණොත් තමයි  අෙප් ජාතික පතිපත්තීන් 
කියාත්මක කරන්න ඍජු ආෙයෝජන පිට රටින් ෙගන එන්න 
තිෙබන්ෙන්. මම හිතන හැටියට   අය වැය ගැන විපක්ෂෙය් 
ෙකොටසක් නිකරුෙණ් ශබ්ද කරන්නම අවශ්යයි. එතෙකොට අපි 
ඒවාට ඇහුම්කන් ෙදනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ඇතිව අද 
අය වැය සම්මත වුණාට පසුව, අලුත් ආර්ථික කමයක් ඉදිරියට 
ෙගන යෑම සඳහා අපි 2016 වර්ෂය ෙතෝරා ගනිමු. ෙමෙතක් කල් 
ෙනොතිබුණු ඒ සුසංෙයෝගය අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරමු. අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් හැම අවස්ථාෙව්ම 
කියන්ෙන් ෙදපැත්තම එක තැනකට ෙගනැල්ලා, "එක සංවර්ධන 
ගමනකට ෙයොමු කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙදසට මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම කියාත්මක කරමු" කියලායි. මම ෙම් අවස්ථාව 
නැවත උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් මතක් කිරීම 
සඳහායි.   

ෙම් අය වැය තුළ ෙගවීමට ඇති මුදල් පමාණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වන්න අවශ්ය වනවා. ඒ අනුව අපට රුපියල් 
බිලියන 200ක් පමණ ෙගවන්න තිෙබනවා. NSB එකට රුපියල් 
බිලියන 28ක්, ගමින් ගමට යන වැඩ සටහනට රුපියල් බිලියන 
4ක්, ගාමීය මට්ටෙම් පාරවල් සඳහා රුපියල් බිලියන 18ක්, පළාත් 
පාලන ආයතන යටෙත් වූ පාරවල් සඳහා රුපියල් බිලියන 16ක්, 
පාරවල් සඳහා විෙද්ශීය contractsවලට රුපියල් බිලියන 45ක්, යුද 
හමුදාෙව් කෑම සඳහා වූ වියදම ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 35ක් 
ඒ අතර ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් හිටපු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමාටත් මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
ෙකොම්පැනියට රුපියල් බිලියන 5ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. අපි දැන් 
සියයට 25ක් ෙගවා අවසන්. ෙම් ආර්ථික කළමනාකරණය තුළ 
ඔබතුමන්ලා ෙනොෙගවූ බිල් තමයි අපට  ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙගවා 
නිම කළ අංශ තිෙබනවා. ඒ අනුව ගාමීය පාරවල් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 16ක්, යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ Air Force එකට 
රුපියල් බිලියන 25ක්, CPC Bond එකට රුපියල් බිලියන 75ක්, -
ෙම්වා තමයි ෙහජින් සූදුව සම්බන්ධව ඇතිවූ පාපකර්ම.-  ඒ 
වාෙග්ම ජල ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 24ක්, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලයට - CEB accounting system එකට - රුපියල් 
බිලියන 8ක් ආදී වශෙයන් ෙගවා තිෙබනවා. ඒවායින් ෙපොඩි 
ෙකොටසක් තමයි මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ.  
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අය වැය විවාදෙය්දී අෙපන් පශ්න කරලා තිබුණා, ෙම් ගත්ත 
ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ''ඔබතුමන්ලා මුදල් 
ගන්නවා, ෙකොෙහන්ද ෙම්වා ෙගවන්ෙන්'' කියලා අෙපන් ඇහුවා. 
ෙම් කාරණා ෙපන්වා දුන්ෙන් ඒ සම්බන්ධවයි.  

Then, the Hon. Sumanthiran mentioned that he was 
not satisfied with the allocations. I was listening to the 
speeches made by all 14 Hon. Members of the TNA. I 
realized that it was with a sense of trepidation that they 
asked, “Can we spend the monies that have been 
allocated?” We have certainly allocated the monies on the 
basis that those need to be spent and would be spent on 
the necessary development projects. But, we have fear 
that the necessary capacity may not be there in those areas 
when it comes to spending the money. So, that is why we 
call upon them to ensure that public sector - private sector 
participation takes place. All the Hon. Members from the 
North and the East would be given a certain allocation to 
be spent. I state this with authority because all of you 
have been saying, "As Sinhalese Governments, you 
allocate money for yourselves and ensure that these things 
are done, but nobody looks after the North and the East". 
Hon. Sumanthiran, I will spell out what you want 
developed in those areas, as stated in your letter dated 
09th December, 2015 addressed to me so that it would go 
into Hansard:  

"Roads in order of priority: 

 1.  Point Pedro - Maruthankery Road 

 2. Valukaiaru-Punguduthivu-Kurikadduwan Road 

 3.  Jaffna-Manipay - Karainavgar Road 

 4.  Puloly-Kodikamam-Kachchai Road 

Industries: 

 1. Northern Salt 

 2. Paranthan Chemicals 

 3. Cement Factory at Kiranchi, Ponnaveli area in 
the Kilinochchi District 

 4. Paper Factory, Valaichchenai 

 5. Tile factories in Mandur and Oddusuddan  

Bridges (Batticaloa):  

 1. Naripulthoddam-Pankalaveli 

 2. Santhiveli-Keerivettay 

 3. Kinnaiyady (Sathurukondan) 

 4. Thuraineelavanai." 

 Everyone was talking with a sense disappointment, 
but now we have allocated the funds and  now the 
challenge is for you all. His Excellency the President and 
the Hon. Prime Minister instructed me to explain this. So, 
now I challenge all of you to ensure from the 01st of 
January that every single cent allocated is spent, because 
the money is meant for spending. Therefore, all we could 
say is that our spirit is focused on the right direction and I 
hope that our conviction would carry it through to the 
level that you expect.  

මට  කියන්න පුළුවන්, 1967 ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමාත් ෙම් වාෙග්ම සංවර්ධන ගමනකට ෙයොමු වූ 
අවස්ථාෙව්දී, උතුර - දකුණ යා කරන අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදන්න 
ෙයෝජනා කර තිබුණාය කියලා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දීත් ෙම් 
වාෙග්ම ශබ්ද කරලා, ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලාෙගන, හාල් ෙසේරුවට 
යටෙවලා  සංවර්ධනයට බාධා කරමින් කටයුතු කළ නිසා එදා ඒ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය අපට නැති වුණා.  

Sir, let me also say how we lost the opportunity to 
join the ASEAN long ago. The Hon. Dudley 
Senanayake’s close friend, the first Prime Minister of 
Malaysia, the late Hon. Tunku Abdul Rahman had 
insisted that Sri Lanka becomes a member of the 
ASEAN. The Hon. Dudley Senanayake had reached the 
Airport to embark on a flight to take him to the 
Conference, yet, faith decreed otherwise. The Conference 
was held back for six hours thinking that his flight got 
delayed. But, the Hon. Dudley Senanayake did not attend 
it and that was the end of the ASEAN dream for Sri 
Lanka. That was the tragic history.  

අය වැය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී, මම ෙපන්නුවා, ෙම් රෙට් 
ආදායම රුපියල් බිලියන 2,005යි; සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් 
බිලියන 3,389යි කියලා. අය වැෙය් අපි කරපු සංෙශෝධන තුළ 
අෙප් සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් මිලියන 35,500කින් වැඩි ෙවනවා. 
ඒ වැඩිවීම අපි ෙසොය ගන්ෙන් අමතර ආදායම් ලැබීම් සහ වියදම් 
ඉතිරිවීම්වලින්. ඒවා ෙමෙසේයි: 

රාජ්ය ෙසේවක මූලික වැටුප් සංෙශෝධනය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 15ක් යනවා. තී වීල් සහ ෙමෝටර්සයිකල් නව දුම් 
පරීක්ෂණ ගාස්තුෙවන් නිදහස් කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 
13ක් අඩු ෙවනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාර දීමනාව ෙහක්ටයාර 1 
සිට 2 දක්වා දීර්ඝ කිරීම නිසා, එළවලු පලතුරු වැවිලිකරුවන්ට 
සහනයක් සැලසීම සඳහා රුපියල් බිලියන 5ක් වැය ෙවනවා. බීඩි 
 ෙකොළ සඳහා පනවා තිබූ ෙසස් බද්ද අඩු කිරීම නිසා රුපියල් 
මිලියන 2,500ක් නැති ෙවනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් ගත්තාම 
සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් මිලියන 35,500ක් ෙවනවා.   

නමුත් අපි ඒ ආදායම උපයා ගන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
ආකාරයටයි: ඉන්ධන හා පවාහන වියදම් කළමනාකරණය 
කිරීෙමන් රුපියල් බිලියන 4ක් උපයා ගන්නවා. Digitalization  
වැඩසටහන කඩිනම් කිරීම සහ දැනට පවතින කමය සඳහා ෙවන් 
කර තිෙබන වියදම අත්හිටුවීම තුළින් රුපියල් මිලියන 3,000ක් 
ඉතුරු කරනවා.  

රජෙය් ගනුෙදනුවලින් ෙකොටසක් ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට 
මාරු කිරීම තුළින් වියදම අඩුවීම තුළින් රුපියල් බිලියන 15ක 
අමතර ආදායමක් ලබා ගන්නවා. අද රජෙය් බැංකුවක spread  
එක සියයට 5.5යි. ෙපෞද්ගලික බැංකුවල එය සියයට 2.5 සිට 3.5 
තුළ තිෙබනවා. එයින් සියයට 2ක් ලබා ගන්නවා. ඒ 
ඉතිරිකිරීම්වලින් ලැෙබන ආදායම රුපියල් බිලියන 15ක්.  

ෙපෞද්ගලික බැංකු ෙවත ගිණුම් මාරු කිරීම තුළින් ලැෙබන 
ෙපොලී ආදායම රුපියල් බිලියන 10ක් ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් 
රජෙය් බැංකුවකට ගියාම සියයට 3ක, සියයට 4ක ෙපොලියක් 
ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රජෙය්  බැංකුවල ගිණුම් රජෙය්ම බැංකුවකට මාරු කිරීම ගැන 

විශ්වාසයක් තිබුණාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ඕවා තමයි නිකම් ෙබොරුවට කථා කරන්ෙන්. අපි 

කිව්ෙව් රුපියල් මිලියන 10,000ක් පාග්ධන වියදම ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවනවා කියලා. ඒ ෙමොකටද?  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා, අය වැය සාකච්ඡාෙව්දී.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රජෙය් බැංකු ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම, අපි තරගකාරි 

තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. එච්චරයි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙම්වා අලුත් ෙයෝජනා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අලුත් ෙයෝජනා කියන්ෙන් ෙමොනවා ද? රජෙය් බැංකුවක 

පාග්ධන වියදම වැඩි කළාම ෙකොෙහොමද අඩු ෙවන්ෙන්? ෙම් 
වියදම ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ගණනාවකින්  කරපු නැති ෙදයක්.   
Basel Convention එක යටෙත්, you all were supposed to do 
this in 2014.   ෙමොනවාද, ෙම් ගිණුම් ගැන කථා කරන්ෙන්?  

මෘදු බියර්වල නිෂ්පාදන සුරා බද්ද වැඩි කිරීම තුළින් ලැබූ 
අමතර ආදායම රුපියල් මිලියන 500යි.  ෙමෝටර් රථ බලපත ලබා 
දීම තුළින් ඇති වන අමතර වැය බර නිසා ෙසෞඛ්ය සඳහා වන 
පාග්ධන වියදම් 2017 වසරට මාරු කිරීම තුළින් වියදම් ඉතිරිවීම් 
රුපියල් මිලියන 3,000යි. ෙම් ආකාරයට මුළු එකතුව රුපියල් 
මිලියන  35,500ක්. ඒ අනුව, අමතර වියදම්, ආදායම් අහිමි වීෙම් 
පමාණය වන රුපියල් මිලියන 35,500ට  සමානව අමතර ආදායම් 
ලැබීම්, වියදම් ඉතිරිවීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  අය වැය හිඟය  
පියවීම සඳහාත් අපි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ඒ ආකාරෙයන්මයි.    

ඔබතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකර, අපි ඉදිරියට 
අලුත් ගමනක් යමු, සංවර්ධනාත්මක ගමනක් යමු කියන එකයි. 
අය වැයක් කියන්ෙන්, ආදායම සහ වියදම අතර තිෙබන පරතරය 
ෙපන්වීම ෙනොෙවයි. It is a projection; a move forward of a 
prospective plan in an one-year circle. ෙම් අවස්ථාෙව්දි ගරු 
සභාපතිතුමා,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, කැබිනට් 
මණ්ඩලය ඇතුළු ආණ්ඩුෙව් සිටින සියලු ගරු මන්තීවරුන්, 
විපක්ෂෙය් සිටින ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාමත්-  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජෙය් බැංකු ගිණුම් ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට ෙගන යනවද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඒක ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.  ෙම් තිෙබන්ෙන් 

රජෙය් බැංකුවල spread  එක.  ඒක සියයට 5ක්, සියයට 5.5ක් 

විතර තිෙබනවා. ඒ බැංකුවල වියදම වැඩි නිසා සියයට 5.5යි. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවල spread  එක සියයට 3යි, සියයට 
3.3යි, සියයට 3.5යි.  එතැනදි ඒ පරතරය පියවන්න සියයට 2ක් 
රජෙය් වියදමක් ෙලස දරන්න ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් 
බැංකුවලට යන නිසා රජෙය් වියදම නිකරුෙණ් සියයට 2ක් වැඩි 
ෙවනවා. රෙට් වියදමින් බිලියන 1,000ක් තිෙබනවා ෙම් බැංකු 
තුළ. එයින් සියයට 2ක් අඩු වීෙමන් බිලියන 20ක වියදමක් අඩු 
කරන එක විතරයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්ෙක් තිෙබන 
වැරැද්ද ෙමොකක්ද?   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Is it a new proposal, Hon. Ravi Karunanayake? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
This is not a new proposal. We are only giving them 

an alternate operation where we can save.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You should have said it in the Budget Speech.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no. You want to create another problem. If we say 

“alternate”, you would ask, "ෙකෝ, ඒෙක් ෙයෝජනාව" කියලා.  
අපි ඒ වාෙග් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිව්වා, ෙයෝජනාව ෙගෙනනවා කියලා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි. අපි ෙමතැන ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා අලුත් 

කමයක්.  ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්, වැඩි වන වියදම  අඩු 
කරන්න පුළුවන් නම්,  ජනතාවෙග් - බදු ෙගවන්නාෙග්- ඒ බදු 
ෙගවන පමාණය  අඩු ෙවනවා නම් ෙකොයි තරම් ෙහොඳ ද?   [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි.  පථම වතාවට ආදායමත්, වියදමත්  ෙපන්වා 
දීලා අපි කියනවා, ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා. නැත්නම් 
අහයි, "ඔබතුමන්ලා ෙම්වා කළා. ෙම්ෙක් වියදම දරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා.  ඉතින් ඇත්තටම පජාතන්තවාදිව, යහ 
පාලනෙය් තිෙබන ගුණාංග පාවිච්චි කරලා, නිර්මාණශීලි අය 
වැයක්, නම්යශීලි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ලබා දීම 
ගැන මා නැවතත් සියලු ෙදනාටම  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   නමුත්, 
ඉවසීෙම් සීමාවක්  තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් වුණාට පසුව-  
[බාධා කිරීම්] දැන් අහෙගන ඉන්න බැරිකමකුයි ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන්ෙන්.  නිර්මාණශීලිභාවයක් ෙම් අය වැෙය් නැත්නම් කවදා 
ද තිබුෙණ්?  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

3147 3148 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2016 වර්ෂෙය්  ජනවාරි මාසෙය් 01 වැනිදා සිට ෙම් අය වැය 

කියාත්මක කරන්න, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ඔබ සියලු 
ෙදනාම අප හා එකතු ෙවන්න.  අපට අවශ්ය වන්ෙන් ඉතා 
ශක්තිමත් ශී ලංකාවක් හදන්නයි, අලුත් ශී ලංකාවක් හදන්නයි, 
වට්ටලා තිබුණු, දණ ගස්සලා තිබුණු ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා 
ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. 

Sir, I thank you very much for giving me this 
opportunity.  

I also thank His Excellency the President, the Hon.  
Prime Minister, the Cabinet of Ministers and Members of 
the Government and the Opposition. Let us work 
together. Together we can make a difference.  

I must make a special mention of the Secretary to the 
Treasury, (Dr.) R.H.Samaratunga, the Deputy Secretories 
to the Treasury and the Directors who nearly for four-and-
a-half to five months worked really tirelessly and showed 
the talent within them. They were suppressed; they were 
stymied, but today, they have shown that they are able to 
withstand any pressure locally and internationally.  

With this Budget, I am sure we will be able to take Sri 
Lanka to a new direction. Therefore, I call upon everyone 
of you to please help us. Do not look at this as an 
individual’s Budget. This is Sri Lanka’s Budget and 
together, we can make that difference. 

Thank you.  
 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

Thank you.  

 
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 362,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 25,700,000 
  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 25,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 1,593,720,000 

  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,593,720,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය"යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 7,348,400,000 
  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 7,348,400,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 

237 වන ශීර්ෂය.-  ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 86,310,000 

 
 “237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 86,310,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.5,100,000 
       
“237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.5,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 

239 වන ශීර්ෂය.-  විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 262,780,000   

 
“239 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 262,780,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

3149 3150 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 1,533,430,000 

  
“239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,533,430,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
 

252 වන ශීර්ෂය.-  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 838,300,000 
 

“252 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 838,300,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 38,105,000 

  
“252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 38,105,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

280 වන ශීර්ෂය.-  ව්යාපෘති කළමනාකරණ සහ අධීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 86,025,000   
 

“280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 86,025,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 12,330,000 

  
“280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 362,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 25,700,000 

 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 25,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,593,720,000 
 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
க்கான  பா  1,593,720,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 7,348,400,000 
 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  7,348,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  237.- ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள்-  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,310,000 
 

“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 86,310,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 5,100,000 
 

“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  5,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  239.- ெவளிநாட்  வளங்கள் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 262,780,000 
 

“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 262,780,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,533,430,000 

 
“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  1,533,430,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  252.- ெதாைக மதிப்  ள்ளிவிபரவியல் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 838,300,000 
 

“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 838,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 38,105,000 

 
“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  38,105,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  280.- க த்திட்ட காைமத் வ மற் ம் கண்காணிப் த் 
திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள்  -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,025,000 
 

“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 86,025,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 12,330,,000 
 

“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா 12,330,,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 362,150,000, for Head 104, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 25,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs.25,700,000, for Head 104, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 1,593,720,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,593,720,000, for Head 104, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 7,348,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 7,348,400,000, for Head 104, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 237.- DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 86,310,000 

Question, "That the sum of Rs. 86,310,000, for Head 237, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 5,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,100,000, for Head 237, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 239.- DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 262,780,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 262,780,000, for Head 239, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 239, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,533,430,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,533,430,000, for Head 239, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 252.- DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 838,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 838,300,000, for Head 252, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 38,105,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 38,105,000, for Head 252, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 280.- DEPARTMENT OF PROJECT MANAGEMENT AND 
MONITORING 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 86,025,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 86,025,000, for Head 280, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.   

 
Head 280, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 12,330,000 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 12,330,000, for Head 280, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 280, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, vote එකක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 

ගරු අගමැතිතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න ඕනෑ.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගාමාත්යතුමා උෙද් පකාශයක් කළා,  සංෙශෝධිත අය  

වැය ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  ඒ කළ පකාශය 
අනුව, සංෙශෝධිත අය වැයක් ජනවාරි මාසෙය් එනවා ද?   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු සභාපතිතුමනි, - 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සාකච්ඡා කරපු කරුණු සහ සභාෙව් කථා 

කරපු කරුණු  ඔක්ෙකෝම අඩංගු කරපු ලිපියක් මා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්,  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාටත් 
දුන්නා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඕනෑ 
නම් ෙදන්නම්. ඒවාට වුවමනා සංෙශෝධන, -ඒ කියන්ෙන් අය වැය 
හැටියට ෙනොෙවයි,- Supplementary Estimates හැටියට,  
expenditure limits එෙහම නැත්නම් අලුත් ෙයෝජනා අපි ජනවාරි 
මාසෙය් ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 
“195 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 216,030,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
195 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 12,650,000 
 
“195 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
195 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 270,000,000 
 

“195 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 270,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
195 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 250,000,000 
 

“195 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 250,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
195 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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296 වන ශීර්ෂය.- ආනයන සහ අපනයන පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 60,025,000 
 

“296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 60,025,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 5,850,000 

 
“296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
 

“தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 216,030,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,650,000 

 
“தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

       
தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 270,000,000 

 
“தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 270,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

              
தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 250,000,000 
 

“தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 250,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  195, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  296.-  இறக்குமதி மற் ம்  ஏற் மதி  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 60,025,000 

 
“தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 60,025,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                

தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,850,000 

 
“தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
              

Question, "That the sum of Rs. 216,030,000 for Head 195,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 195, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,             
Rs. 12,650,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 12,650,000, for Head 195, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 195, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 270,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 270,000,000, for Head 195,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 195, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 250,000,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 250,000,000, for Head 195, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 195, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 296.- DEPARTMENT OF IMPORT AND EXPORT 
CONTROL  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 60,025,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 60,025,000, for Head 296, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 296, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 5,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,850,000, Head 296, Programme 

01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 296, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

“102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 550,950,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        

රු. 1,321,050,000 
 
“102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,321,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 2,485,000 

 
“102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,485,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

238 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 74,750,000 

 
“238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 74,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        
රු. 2,600,000 

 
“238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 550,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  பா 1,321,050,000 

 
“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,321,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  2,485,000 

 
“தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,485,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  238.- அரசிைறக் ெகாள்ைகத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 74,750,000 

 
“தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 74,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,600,000 

 
“தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 550,950,000, for Head 102, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 102, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.1,321,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,321,050,000 for Head 102, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
 Rs. 2,485,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,485,000 for Head 102, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 102, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

HEAD 238.- DEPARTMENT OF FISCAL POLICY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 74,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 74,750,000, for Head 238, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 2,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,600,000, for Head 238, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 238, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

240 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,978,600,000 

 
“240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,978,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.    
 
 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 5,504,700,000 
 

“240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 5,504,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

தைலப்  240.- ேதசிய வர ெசல த் திட்டத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,978,600,000 

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,978,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,504,700,000 

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,504,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

HEAD 240.- DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,978,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,978,600,000, for Head 240, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 5,504,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,504,700,000 for Head 240, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 240, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 36,149,000,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 36,149,000,000 

 
Programme 02.- Development  Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 36,149,000,000 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 240වන ශීර්ෂෙය් 02වන වැඩසටහෙනහි  
පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කරනවා:  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

 

වැඩසටහන 02- සංවර්ධන වැඩසටහන- පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රු. 44,443,800,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය 
කළ යුතු ය.[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 (මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම 
වැඩ සටහෙනහි පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය 
රු.8,294,800,000කින් වැඩි කිරීමය.) 

3161 3162 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ව්යාපෘතිය 2 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව පහත සඳහන් පරිදි  පුනරාවර්තන වියදම් අඩු 
කළ යුතුය:- 

(අ) වැය විෂය 1702 - අවිනිශ්චිත ෙසේවා 

අයිතමය (02) - ෙවනත් විවිධ වියදම් සඳහා රු. 19,840,000,000ක 
 දැනට ඇති පතිපාදනය   රු.85,200,000කින් අඩු කිරීම. 

ව්යාපෘතිය 2 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
 ව්යාපෘතිය  සම්බන්ධව පහත සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන 
 වියදම් වැඩි  කළ යුතුය:- 

(ආ) වැය විෂය 1702 - අවිනිශ්චිත ෙසේවා 
 

අයිතමය (27) - ෙපොලිස් ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතාවයන් නිවැරදි කිරීම 
 සඳහා රු.3,000,000,000 

අයිතමය (28) - විෙද්ශ තානාපති ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් 
 දරුවන්ෙග් ද්විතීයික අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් රජෙය් 
 දායකත්වය ලබා ෙදමින් විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ශක්තිමත් 
 කිරීම  සඳහා රු. 150,000,000 

අයිතමය (29) - ජුලි වර්ජකයන් ෙවනුෙවන් එක් වරක් පමණක් ෙගවනු 
 ලබන දීමනාව සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (30) - ෙද්ශීය කිරි පිටි නිෂ්පාදකයින්ට මිල සහනාධාර සඳහා 
 රු. 1,000,000,000 

අයිතමය (31) - ටින් මාලු සඳහා වූ මිල සහනාධාර සඳහා සීමාසහිත ලක් 
 සෙතොස රු. 300,000,000 

අයිතමය (32) - රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගීතාවෙයන් 
 ෙගොඩනැඟිලි හා ඉදිකිරීම්  ක්ෙෂේතෙය් ෙකටි කාලීන 
 පාෙයෝගික පුහුණු සඳහා පුහුණුවන්නන්ෙග් දීමනාව 
 සඳහා  රු. 500,000,000 

අයිතමය (33) - සත්කාරක ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් මාස තුනක පුහුණු 
 පාඨමාලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගීතාවෙයන් 
 පැවැත්වීෙම්දී පාඨමාලා ගාස්තුව සඳහා පහසුකම් සැලසීම 
 රු. 100,000,000 

අයිතමය (34) - බලපතලාභී මූල්ය සමාගම් හරහා ෙජ්යෂ්ඨ 
 පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතුවලට ලබා ෙදන ෙපොලී 
 සහනාධාර සඳහා රු.1,500,000,000 

අයිතමය (35) -ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් සියලුම ගුරුවරුන්ට 
 අඛණ්ඩව ගුරු පුහුණුව ලැබීමට අවශ්ය වැඩසටහනක් 
 සැකසීම සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (36) - විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්ට ලැප්ෙටොප් පරිගණක මිලදී 
 ගැනීමට ෙපොලී සහනාධාර සඳහා  රු.300,000,000 

අයිතමය (37) - ලියා පදිංචි විගණන සමාගම් විසින් සුළු හා මධ්ය 
 පරිමාණ ව්යවසායන්හි නියුක්තවූවන්ට ලබා ෙදන පුහුණු 
 ෙවනුෙවන් පුහුණු පිරිවැය පතිපූරණය කිරීම සඳහා  
 රු.30,000,000 

“240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 44,443,800,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.    

 
“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 44,443,800,000 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 44,443,800,000, for Head 

240, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

 
Head 240, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,             
රු. 22,000,000,000 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 22,000,000,000 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 22,000,000,000 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 240වන ශීර්ෂෙය් 02වන වැඩසටහෙනහි  
මූලධන වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කරනවා:  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

වැඩසටහන් 02 - සංවර්ධන වැඩ සටහන - මූලධන වියදම් සඳහා 
පතිපාදනය රුපියල් 579,201,780,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ 
යුතුය.[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

(මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය්, ෙමම 
වැඩසටහෙනහි මූලධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රු.557,201,780,000කින් 
වැඩි කිරීමය.) 

Capital Expenditure be increased in respect of Project 2 - 
Supplementary Support Services and Contingent Liabilities   

(a) Object Code 2503 -  Contingency Services  

Item (05)  Other contingency payment provisions of Rs. 
 20,000,000,000  be increased by Rs. 
 109,266,780,000  

Item (08)  Construction of mini-Industrial Parks (Monaragala, 
 Puttalam, Jaffna, Vanni and Ampara) by provision 
 of Rs. 150,000,000   

Item (09) Improve agricultural productivity under the PPP 
 mode by provision of  Rs.1,000,000,000  

Item (10)    Establishment of three warehouses in Polonnaruwa, 
 Kilinnochchi, Rathnapura (Embilipitiya) and 
balance  works in Mannar District by provision  of  Rs. 
 1,000,000,000  

 Item (11) Establishment of cold rooms for vegetables and 
 fruits nearby economic centres in Nuwara Eliya, 
 Dambulla, Embilipitiya, Keppetipola and 
 Thambuthegama by provision of Rs. 2,000,000,000  

Item (12) Development and upgrading of fishery harbours in 
 Chilaw, Mirissa, Kalmune, Valvettithurai, Karai 
 Nagar and Puranawella by provision of Rs. 
 750,000,000  

 Item (13) Establishment of Agro Livestock and Fish 
 Processing Park connecting to Anuradhapura, 
 Vavuniya and Kilinochchi districts by provision of 
 Rs. 100,000,000  
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Item (14) Enhancing fish breeding capacity through National 
 Aquaculture   Development Authority by provision 
 of Rs. 100,000,000  

 Item (15) Setting up an Aquaculture park in Batticaloa District 
 by provision of Rs.100,000,000  

 Item (16) Implementation of Master Plan for Rubber 
 Development by provision of  Rs. 100,000,000  

Item (17) Implementation of Coconut Cultivation and 
 Rehabilitation Programme by provision of Rs. 
 250,000,000  

 Item (18) Strengthening Tea, Rubber and Coconut Research 
 Institutes by provision of Rs. 200,000,000  

Item (19) Strengthening of Sugarcane and Palmyra Research 
 Institutes by provision of Rs. 100,000,000  

Item (20) Branding of Sri Lankan spices globally by provision 
 of Rs. 150,000,000  

 Item (21) Strengthening the Cinnamon Research  Unit by 
 provision of Rs. 50,000,000  

Item (22)    Setting up a Cinnamon Development Authority by 
 provision of Rs. 50,000,000 

Item (23)    Expansion of Cinnamon Training School by 
 provision of Rs. 50,000,000          

Item (24)    Providing facilities for research works on cinnamon 
 and cinnamon related activities through National 
 Science Foundation by provision of Rs. 50,000,000  

Item (25)     Implementation of Rural Reawakening Programme 
 to develop 2,500 cluster villages as complete rural 
 economic units and increasing the Decentralized 
 Budget by provision of Rs. 21,000,000,000  

Item (26) Establishment of new Economic Zone in Vavuniya 
 by provision of Rs. 200,000,000  

Item (27) Rehabilitation of small tanks and cannels by 
 provision of Rs.2,000,000,000  

Item (28) Implementation of National Environmental 
 Conservation, child protection, drug prevention 
 programme and agriculture programme by 
 provision  of Rs. 2,000,000,000  

Item (29) Implementation of Programme on protecting wild 
 life and addressing human-elephant conflict by 
 provision of Rs. 3,000,000,000  

Item (30) Establishment of Specialized Agriculture and 
 Fishery Export Zones by provision of Rs. 
 2,000,000,000  

Item (31) Implementation of Advance Digitalization of 
 Economy Programme by provision of Rs. 
 10,000,000,000  

Item (32) Contribution for Government EXIM Bank as seed 
 capital by provision of Rs. 50,000,000  

Item (33)  Establishment of a land bank by provision of Rs. 
 500,000,000 

Item (34) Assistance for constructing 1,000 rural houses in 
 each electorate by provision of Rs. 4,500,000,000 

Item (35)  Establishment of infrastructure facilities to create 
 MICE activities by provision of Rs. 3,000,000,000 

Item (36)  Improvement of tourist attraction places by 
 provision of Rs.500,000,000  

Item (37)   Providing initial capital for Financial Institution 
 Restructuring Agency by provision of Rs. 
 10,000,000  

Item (38)  Establishment of trading platform under the 
 supervision of Central Bank by provision of Rs. 
 500,000,000  

Item (39) Strengthening and developing Sri Lanka 
Accounting and Auditing Standards Monitoring 
Board by  provision of Rs. 100,000,000  

Item (40) Providing facilities of teacher quarters, rest rooms 
 etc. for rural and regional schools by provision of 
 Rs. 2,000,000,000  

Item (41)  Providing sanitary and water facilities for all schools 
 by provision Rs. 4,000,000,000  

Item (42)  Providing electricity facilities (national grid or solar) 
 for the schools by provision of Rs. 2,000,000,000  

Item (43) Upgrading facilities of primary schools by provision 
 of Rs. 10,000,000,000  

Item (44)  Upgrading facilities of secondary schools (Activity 
 rooms, Laboratories, Multimedia Facility rooms) by 
 provision of Rs. 15,000,000,000 

Item (45) Improvement of facilities of the schools which have 
 not been assisted during the recent past by provision 
 of Rs. 30,000,000,000  

Item (46)  Upgrading 25 secondary level schools in plantation 
 sector by provision of Rs. 250, 000,000  

Item (47)  Improving science education in schools by 
 provision of Rs. 450,000,000   

Item (48)  Providing dental health facilities for schools by 
 provision of Rs.250,000,000  

Item (49)  Establishment of Mahapola University at Malabe by 
 provision of Rs. 3,000,000,000 

Item (50)  Construction of new building for Post Graduate 
 Institute of Pali and Buddhist Studies by provision 
 of Rs. 500,000,000  

Item (51) Improvement of degree programmes and providing 
 other facilities for the university academic staff by 
 provision of Rs. 6,000,000,000  

Item (52) Improvement of vocational training and technical 
 education (introduce new degree courses in the field 
 of technology and marine by University of 
 Vocational Technology and Ocean University, 
 training of master trainers in the field of English and 
 soft skills, conduct training programmes with PPP 
 modes, increase the student enrolment by 200 in 
 Ceylon German Technical Training Institute within 
 2-year period) by provision of Rs. 3,000,000,000 

Item (53)  Providing youth training through National Youth 
 Corp by provision of Rs. 3,000,000,000  

Item (54)  Establishment of 1,000 Kidney Dialysis Centres in 
 Chronic Kidney Disease prevalent areas by 
 provision of Rs. 6,500,000,000  

 Item (55) Construction of a hospital specialized in kidney 
 disease management in Minneriya by provision of 
 Rs. 2,000,000,000 

Item (56)  Construction of 3 cancer hospitals in Nallur, Kandy 
 and Matara by provision of Rs. 3,000,000,000  

Item (57)  Upgrading the Anuradhapura, Kurunegala and 
 Jaffna hospitals by provision of Rs. 3,000,000,000  

Item (58) Development of mobile hospitals by provision of 
 Rs. 200,000,000  

Item (59) Providing facilities and improvement to reduce non-
 communicable diseases by provision of Rs. 
 250,000,000 
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Item (60) Construction of well-equipped 10 district based 
 stroke centres and strengthening the accident and 
 emergency care services in the hospitals by 
 provision of Rs. 5,000,000,000  

Item (61)  Providing facilities to conduct research activities in 
 dengue, CKDU, diabetes and cancer through 
 National Science Foundation by provision of Rs. 
 250, 000,000  

Item (62)  Refurbishing and expanding Sri Jayawardanapura 
 Hospital by provision of Rs. 1,500,000,000  

Item (63)  Improvement of Nursing School affiliated to Sri 
 Jayawardanapura Hospital by provision of Rs. 
 2,500,000,000  

Item (64)  Government contribution as seed capital for 
 Innovation Accelerator Fund by provision of Rs. 
 100,000,000  

Item (65)  Upgrading selected “Nanasala Centres” by 
 provision of Rs.100,000,000  

Item (66)  Facilitating accession of Madrid system through 
 National Intellectual Property Office by provision of 
 Rs. 100,000,000  

Item (67)  Formulating a National Policy for elders through 
 National Council for Elders by provision of Rs. 
 10,000,000  

Item (68) Strengthening of National Child Protection 
 Authority by provision of Rs. 100,000,000  

Item (69) Formulating accredited child caregiver training with 
 the collaboration of Sri Lanka Vocational Training 
 Authority and National Child Protection Authority 
 by provision of Rs. 50,000,000  

Item  (70) Increasing the No. of police stations to 600 by 
 provision of Rs. 1,000,000,000 

Item  (71) Strengthening the National Police Training 
 Academy to conduct continuous training in core 
 policing sectors including traffic management by 
 provision of Rs. 100,000,000  

Item  (72)     Development of network communication system by 
 provision of Rs. 250,000,000 

Item  (73) Increasing the distribution network and debt 
 restructuring of the "Lak Sathosa Ltd." by provision 
 of Rs. 1,000,000,000 

Item  (74) Construction of new building complex for Inland 
 Revenue, Excise and Postal Departments and 
 National Lotteries Board by provision of Rs. 
 2,000,000,000 

Item  (75) Establishment of institute to provide professional 
 qualification to the public sector accountants by 
 provision of Rs. 50,000,000 

Item  (76) Improvement of court administration and automated 
 court administration system by provision of Rs. 
 500,000,000 

Item  (77) Conducting legal reform programme by provision 
 of  Rs. 500,000,000 

Item  (78) Strengthening the capacity of Judicial Training 
 Institute, capacity building of Attorney-General, 
 Legal Draftsman and Government Analyst 
 Departments by provision of Rs. 500,000,000 

Item  (79) Implementation of IT benchmarking and 
 promotional activities by provision of Rs. 
 100,000,000 

Item  (80) Providing assistance to three wheel owners to 
 convert their vehicles from fuel to electricity by 
 provision of Rs. 50,000,000 

Item  (81) Introducing mechanism to manage the traffic and 
 improve the security by provision of Rs. 
 500,000,000 

Item  (82) Improvement of Kelani Valley Railway Line by 
 provision of Rs. 1,500,000,000 

Item  (83) Improvement of railways and bus transport by 
 providing "Park & Ride" facilities in selected towns 
 including Ja-Ela, Avissawella, Panadura, Kadawata 
 and Piliyandala, by provision of Rs. 1,000,000,000 

Item  (84) Improvement of Jaffna Railway line from Maho to 
 Vavuniya by provision of Rs. 200,000,000 

Item  (85) Improvement of water transport by provision of Rs. 
 250,000,000 

Item  (86) Strengthening the activities of Indian Ocean Marine 
 Affairs Cooperation by provision of Rs. 50,000,000 

Item  (87) Rehabilitation and improvement of facilities of 
 Industrial Estates and establishment of Industrial 
 Development Zones in Hambantota, Raigama, 
 Mahaoya and Trincomalee including information 
 and agricultural  technology zones by 
 provision of Rs. 500,000,000 

Item  (88)    Expansion of road network including Ruwanpura 
 Expressway, Marine Drive up to Panadura, 
 Pamankada-Ratmalana Road, new bridge 
 construction over the Kelani River, reconstruction 
 of   25 bridges and 3  flyovers by provision of Rs. 
 15,000,000,000 

Item  (89) Government contribution to construct elevated road 
 from Cotta Road to Kaduwela on BOT basis by 
 provision of Rs. 10,000,000,000 

Item  (90) Construction of new access road from Kelani 
 Bridge  to Colombo Fort by provision of Rs. 
 4,000,000,000 

Item  (91) Government contribution as seed capital to 
 Infrastructure Development Authority by provision 
 of Rs. 1,000,000,000 

Item  (92) Expediting the activities of Yaan Oya Irrigation 
 project by provision of Rs. 1,000,000,000 

Item  (93) Implementation of Megapolis project including 
 township development and urban solid waste 
 management by provision of Rs. 10,000,000,000   

Item  (94) Improvement of access to clean water and facilities 
 of sewerage and urban development by provision of 
 Rs. 2,500,000,000 

Item  (95) Providing facilities for Southern Development 
 including development of seaport and airport, 
 logistics support, agro based industries, agricultural 
 support services, urban facility improvement and 
 rural sanitation  facilities by provision of Rs. 
 1,000,000,000 

Item  (96) Providing facilities for North Western Province 
 including implementation of drinking water 
 projects,  improvement of irrigation facilities and 
 fisheries  development by provision of Rs. 
 2,500,000,000 

Item  (97) Implementation of "Pubudamu Polonnaruwa" 
 programme by provision of Rs. 10,000,000,000 
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"தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
அதிகாிக்கப்பட்ட பா 579,201,780,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக" எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல   

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

Question. "That the increased sum of Rs. 579,201,780,000, for 
Head 240, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 

 
Head 240, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 
 

241 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.68,850,000 

 
“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 68,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 3,300,000 

 
“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

 
 
 

242 වන ශීර්ෂය.- කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 44,400,000 

 
“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 44,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 2,250,000 
 

“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 2,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

3169 3170 

Item  (98) Implementation of resettlement programme for 
 Internally Displaced People (IDP) by providing 
 housing facilities, clean water and electricity and 
 improvement of Delft Jetty, renovation road from 
 Velanai to Kayts,  establishment of waste 
 management system and livelihood development 
 programme by provision of Rs. 14,000,000,000 

Item   (99) Implementation of housing programme and 
 amenities for plantation communities by provision 
 of Rs. 1,000,000,000 

Item (100) Contribution to the Local Government Authorities 
 to upgrade infrastructure facilities by 
 provision of  Rs. 1,500,000,000 

Item (101) Government contribution to set up a Contributory 
 Pension Scheme for Artists through Association of 
 Arts by provision of Rs. 15,000,000 

Item (102) Implementation of Sports Development Programme 
 including identification of talented sportsmen and 
 sportswomen, development  of walking tracks and 
 obtaining facilities from the foreign coaches etc. by 
 provision of Rs. 1,000,000,000 

Item (103) Improvement of laboratory facilities of Sri Lanka 
 Standard Institute, Industrial Technological 
 Institute,  Pharmaceutical Research Laboratory by 
 provision of  Rs. 200,000,000 

Item (104) Implementation of Natural Disaster Insurance 
 Scheme providing insurance premium by provision 
 of Rs. 300,000,000. 

Item (105) Enhancing policy formulation and policy analysis 
 mechanism of the country by provision of Rs. 
 200,000,000   

Item (106) Strengthening of the Commission to Investigate 
 Allegations of Bribery or Corruption by provision 
 of  Rs. 500,000,000 

Item (107) Strengthening Parliamentary system including 
 Oversight Committee by provision of Rs. 
 250,000,000 

Item (108) Government contribution to J.R. Jayawardana 
 Centre to improve capacity development of Hon. 
 Members of Parliament by provision of Rs. 
 50,000,000 

Item (109) Issuance of bonds for balance sheet restructuring for 
 State Owned Enterprises by provision of  
 Rs.120,000,000,000 

Item (110) Adjustment for book/ cash value of  government 
 securities by provision of  Rs. 80,000,000,000 

Item (111) Government contribution to Credit Guarantee 
 Scheme for MSMEs by provision of Rs. 
 500,000,000 

Item (112) Development of Industrial Zones by provision of 
Rs.  700,000,000 

Item (113) Expediting the activities of the Moragahakanda 
 Irrigation project by provision of Rs.1,000,000,000" 

 
"240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩ සටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.579,201,780,000ක් දක්වා වැඩි කළ මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

243 වන ශීර්ෂය.- සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 4,835,510,000 

 
“243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 4,835,510,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        
රු. 1,700,000 

 

“243 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               
රු. 229,000,000 

 
“243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 229,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 
 

244  වන ශීර්ෂය.-  ෙවළඳ සහ ආෙයෝජන පතිපත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 46,825,000 

 
“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 46,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.4,500,000 

 

“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.4,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
  245 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.49,625,000 
  

“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.49,625,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 2,350,000 

  
“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

246  වන ශීර්ෂය.- ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.2,423,400,000 

  

“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.2,423,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.1,103,350,000 
  
“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,103,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.   
 

247 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ෙර්ගුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 1,956,000,000 

   
“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,956,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.79,500,000 
  
“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.79,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

248 වන ශීර්ෂය.- සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.665,350,000 

  
“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.665,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

3171 3172 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.265,800,000 

  

“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.265,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
248 වන  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

249  වන ශීර්ෂය.-  භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.18,722,900,000 

  
“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.18,722,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,651,640,000 

  
“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු.1,651,640,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.7,565,570,000 
  

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු.7,565,570,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
249 ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී. 

 
 
 

250 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.36,900,000 

  
"250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.36,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,700,000  
 

"250  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

251වන ශීර්ෂය.- තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.378,650,000 

  
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.378,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.25,500,000 
 

“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.25,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

323 වන ශීර්ෂය.- නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.10,050,000 

  
“323 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.10,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.600,000 
  
“323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
324  වන ශීර්ෂය.-  කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.34,500,000 

 
“324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.34,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,300,000 
“324  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.        

3173 3174 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

329  වන ශීර්ෂය.- ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.36,730,000 
 

“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.36,730,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,350,000 

 
“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     
 
 
 

 

தைலப்  241.- பகிரங்கத் ெதாழில் யற்சிகள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 68,850,000 

 

“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 68,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,300,000 

 

“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  242.- காைமத் வச் ேசைவகள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 44,400,000 

 
“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 44,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,250,000 
 

“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  243.- அபிவி த்தி நிதித் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  4,835,510,000 

 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 4,835,510,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,700,000 

 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  229,000,000 

 
“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 229,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  244.- வர்த்தக மற் ம் தலீட் க் ெகாள்ைககள் 
திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 46,825,000 

 
“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 46,825,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,500,000 

 

“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 4,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  245.- அரச நிதித்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  49,625,000 
 
“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 49,625,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,350,000  

 
“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  246.- உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,423,400,000 

 
“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 2,423,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,103,350,000 

 
“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,103,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  247.- இலங்ைகச் சுங்கம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,956,000,000 
 
“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,956,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 79,500,000 

 
“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 79,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  248.- ம வாித் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 665,350,000 

 

“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 665,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 265,800,000 

 
“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 265,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  249.- திைறேசாிச் ெசயற்பா கள் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 18,722,900,000 
 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 18,722,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,651,640,000 
 
“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,651,640,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 7,565,570,000 
 
“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 7,565,570,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  250.- அரச கணக்குகள்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 36,900,000 

 
“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 36,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,700,000 
 
“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா  1,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  251.- விைல மதிப்பீட் த்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 378,650,000 

 
“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 378,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 25,500,000 

 

“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 25,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  323.- சட்ட அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 10,050,000 

 
“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 10,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 600,000 

 
“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  324.- கணக்காய்  காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 34,500,000 

 
“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 34,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,300,000 

 

“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 1,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  329.- தகவல் ெதாழி ட்ப காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 36,730,000 

 
“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 36,730,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,350,000 

 

“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 1,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 

HEAD 241.- DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 68,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 68,850,000, for Head 241, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 3,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 3,300,000, for Head 241, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 241, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

 
HEAD 242.- DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 44,400,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 44,400,000, for Head 242, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 242, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 2,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,250,000, for Head 242, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 242, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 243.- DEPARTMENT OF DEVELOPMENT FINANCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 4,835,510,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,835,510,000, for Head 243, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 1,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,700,000, for Head 243, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 229,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 229,000,000, for Head 243, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 243, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

HEAD 244.- DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT 
POLICY  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 46,825,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 46,825,000, for Head 244, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 244, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 4,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,500,000, for Head 244, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 244, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

HEAD 245.- DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 49,625,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 49,625,000, for Head 245, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 245, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 2,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,350,000, for Head 245, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 245, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 246.- DEPARTMENT OF INLAND REVENUE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 2,423,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,423,400,000, for Head 246, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 246, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 1,103,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,103,350,000, for Head 246, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 246, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 247.- SRI LANKA CUSTOMS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,956,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,956,000,000, for Head 247, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 79,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 79,500,000, for Head 247, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 248.- DEPARTMENT OF EXCISE  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 665,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 665,350,000, for Head 248, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 248, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 265,800,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 265,800,000, for Head 248, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 248, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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HEAD 249.- DEPARTMENT OF TREASURY OPERATIONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 18,722,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 18,722,900,000, for Head 249, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 1,651,640,000 
 

Question, "That the sum of Rs.1,651,640,000, for Head 249, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 249, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 7,565,570,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 7,565,570,000, for Head 249, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 250.- DEPARTMENT OF STATE ACCOUNTS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 36,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 36,900,000, for Head 250, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,700,000, for Head 250, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 250, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 251.- DEPARTMENT OF VALUATION   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 378,650,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 378,650,000, for Head 251, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 25,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 25,500,000, for Head 251, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 323.- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 10,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,050,000, for Head 323, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 323, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 600,000, for Head 323, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 323, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

HEAD 324.- DEPARTMENT OF MANAGEMENT AUDIT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 34,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 34,500,000, for Head 324, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 1,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,300,000, for Head 324, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

HEAD 329.- DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
MANAGEMENT   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                       

Rs. 36,730,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 36,730,000, for Head 329, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 1,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,350,000, for Head 329, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
I move,  
 

(i)  "In page 15,  leave out all words in line 11 and insert : 

 ' Ministry of Transport and Civil Aviation' "; 

(ii) "In page 15,  leave out all words in line 15 and insert: 

 'Head 114 - Minister of Transport and Civil Aviation' ”; 

(iii) "In page 15,  leave out all words in line 22 and insert:  

 'Ministry of Higher Education and Highways' ”; 

(iv) "In page 15, leave out all words in line 26 and insert: 

 'Head 117 - Minister of Higher Education and Highways' ”;  

(v) "In page 23, leave out all words in line 20 and insert: 

 'Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs' ” 

(Department of Prisons (Head 232) and Department of Community 
Based Corrections (Head 326) are transferred from the Ministry of 
Law and Order and Prisons Reforms to Ministry of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs.); 

 

(vi) " In page 23,  leave out all words in line 24 and insert : 

 'Head 145 - Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs' ”; 

(vii) "In page 30, leave out all words in lines 18, 19, 20, 21, 22 and 23" 

(The effect of this amendment of the Minister of Finance 
is to delete Head 164 - Minister of Southern 
Development); 

 

(viii) "In page 32, leave out all words in line 8 and insert: 

 'Ministry of Law and Order and Southern Development' ”; and 

(ix) "In page 32, leave out all words in line 12 and insert : 

 'Head 192 - Minister of Law and Order and Southern 
Development' "  

(The effect of the above amendments of the Minister of Finance is 
to change the names of the Ministries)  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

පළමුවන උපෙල්ඛනය 
தலாம் அட்டவைண 

FIRST SCHEDULE  
 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:                                                      
தீர்மானிக்கப்பட்ட .        
Resolved: 

 
“That the First Schedule, as amended, stand part of the Bill” - (THE 

HON.RAVI KARUNANAYAKE) 

 
පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
தலாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
First Schedule, as amended, ordered to stand part of the 

Bill. 

ෙදවන උපෙල්ඛනය 
இரண்டாம் அட்டவைண 

SECOND SCHEDULE  
 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:                                                      
தீர்மானிக்கப்பட்ட .        
Resolved: 

"That the Second Schedule ordered to stand part of the Bill" - [The 
Hon. Ravi Karunanayake] 

 
ෙදවන උපෙල්ඛනය  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
இரண்டாம் அட்டவைண சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Second Schedule, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

ෙතවන උපෙල්ඛනය 
ன்றாம் அட்டவைண 

THIRD  SCHEDULE  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  

 I move,  
  
(i) "In page 40, leave out all words in line 01 and insert: 

 
'11  Office of the 01101 Advances to 3,000,000  700,000      12,000,000 -' " 
 Finance   Public Officers 
 Commission  
 

 (to correct the typographical error); 

(ii)   "In page 41, leave out all words in line 11 and insert: 

   
'29 Minister of  11401 Advances to 11,000,000  4,700,000  45,000,000 -' ";
 Transport and   Public Officers  
 Civil Aviation 
   

(iii) "In page 42, leave out all words in lines 13, 14 and 15 and insert: 

  
 

 

'43 Minister of 14501 Advances to 6,000,000   4,000,000     37,000,000 - 
        Prison  Public Officers   
        Reforms, 
        Rehabilitation,  
        Resettlement 
        and Hindu  
        Religious 
        Affairs' "        
 

(iv) "In page 44, immediately after line 3 insert:  

 
 

'57 Minister of 16701 Advances to 2,500,000      200,000      10,000,000 - 
  Special  Public Officers 
 Assignment' "   
 

(v) "In page 44, leave out lines 4 and 5." 

(vi) "In page 44, leave out all words in lines 12 and 13 and insert: 
 

 

'62   Minister of 19201 Advances to 210,000,000  90,300,000  400,000,000  
 Law and  Public Officers  
        Order and 
        Southern  
        Development' "    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(The effect of this amendment of the Minister of Finance is to adjust 
the Limits of the Advance Account activities as per the changes of 
Ministry names and to provide the limits for the newly created 
Ministry of Special Assignment) 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

 
 ෙතවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

ன்றாம்  அட்டவைண  தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 
 

කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය.- (2016 මුදල් 
වර්ෂය සඳහා විසර්ජන) 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட வாசகம் 2.- (நிதியாண்  
2016இற்கான நிதி ஒ க்கீ )  

POSTPONED CLAUSE 2.- [Appropriation for financial year, 2016.]  
 

 
සම්මත කරන ලද සංෙශෝධන : 
ெசய்யப்பட்ட தி த்தங்கள்: 
Amendments made: 

 
"The Sub section (1) and (2) of Clause 2 of the 
Appropriation Bill for 2016 be amended by deleting the 
words “rupees one thousand nine hundred forty one 
billion four hundred fifty million four hundred thirty 
eight thousand” (in lines 8 to 10 of page 1 and lines 12 
to 14 of page 2) and substituting the words “rupees two 
thousand five hundred seven billion ninety seven 
million eighteen thousand” therefor.  

 

(The effect of this amendment of the Minister of 
Finance is to increase the appropriation for 
expenditure of the government for the year 2016 
from Rs. 1,941,450,438,000 to Rs. 
2,507,097,018,000). 

 

The subsection (1) (b) of Clause 2 of the Appropriation 
Bill for 2016 be amended by deleting the words “rupees 
one thousand three hundred forty nine billion one 
hundred twenty three million four hundred twenty 
thousand (in lines 5 to 7 of page 2) and substituting the 
words “rupees one thousand six hundred ninety nine 
billion” therefor. [The Hon.Ravi Karunanayake] 
 

(The effect of this amendment of the Minister of 
Finance is to increase the maximum borrowing limit of 
the government in 2016,  from Rs. 1,349,123,420,000 to 
Rs. 1,699,000,000,000)."  

 
කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட 2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  

சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

Postponed Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

කල් තබන ලද 3 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3ஆம் வாசகத்தி ந்  10ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Postponed Clauses 3 to 10 ordered to stand part of the Bill. 

 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time".   

 
පශන්ය විමසන  ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட்ட .   
குரல்களின்ப   "ஆம்" ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு 

சபாநாயகர் அவர்கள்  அறிவித்தார்கள். 
 

Question  put. 
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

“Ayes"  had it. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, නමින් ෙබදීමක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට - පක්ෂව 160; විරුද්ධව 

51; ෙනොපැමිණි 13 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம்  பிாிந்த : சார்பாக 160;   எதிராக 51; வராேதார் 13. 
The Parliament divided: Ayes 160;  Noes 51; Absent 13. 
 
 
 

පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
( மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalaniThigambaram) 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
( மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
( மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
( மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
( மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
( மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
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ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
( மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
( மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
( மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
( மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  
( மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
( மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
( மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
( மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
( மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
( மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා  
( மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
( மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
( மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

3191 3192 



2015 ෙදසැම්බර් 19 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
( மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage) 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
( மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
( மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
( மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
( மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
( மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
( மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
( மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
( மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
( மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 
 

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 

 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
( மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
( மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
( மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 

ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
( மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
( மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
( மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
( மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
( மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
( மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
( மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
( மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
( மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
( மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
( மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
      ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
      ( மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
( மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 

ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
( மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
( மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
( மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
( மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel) 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
( மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
( மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
( மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
( மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
( மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
( மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
( மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
( மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
( மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
( மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
( மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
( மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
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 ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
( மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
( மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
( மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
( மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
( மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
( மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
( மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
( மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
( மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය මහතා 
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
( மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
( மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
( மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 

 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
( மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

 
 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 

 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
( மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විරුද්ධව 
எதிராக 
Noes 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
( மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
( மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
( மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
( மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
( மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
( மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
( மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
( மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

 
ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
( மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
( மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
( மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
( மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
    ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
    (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
     (The Hon. Bimal Rathnayake) 
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සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
( மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
( மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
( மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
( மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
( மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
( மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 

 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
( மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
( மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

 

 
ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
( மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
( மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 

 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
( மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
( மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා.  

 
මුදල් පනත : නිෙයෝගය 
நிதிச் சட்டம்: கட்டைள 

FINANCE ACT: ORDER 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

 
“That the Order made by the Minister of Finance under Section 26 
read with Section 22 of the Finance Act, No. 11 of 2004 and 
published in the Gazette Extraordinary No.1915/2 of 18th May 2015, 
which was presented on 03.11.2015, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)” 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නියමය 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

 

"That the Order made by the Minister of Finance under Section 3 of 
the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 relating to 
Excise Duty and published in the Gazette Extraordinary No. 
1934/40 of 2nd October 2015, which was presented on 21.11.2015, 
be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

සුරාබදු අඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

 

"That the Notification made by the Minister of Finance under 
subsection (1) of Section 22 of the Excise Ordinance (Chapter 52) 
as amended from time to time, regarding Excise Duties on Liquor 
and published in the Gazette Extraordinary No. 1934/41 of 2nd 
October 2015, which was presented on 21.11.2015, be approved. 

 (Excise Notification Numbers 975, 976 and 977) 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නි ෙයෝගය 
த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டம்: கட்டைள 
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

ORDER 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  
 
"That the Order made by the Minister of Finance under Section 3 of 
the Stamp Duty (Special Provisions) Act, No. 12 of 2006 regarding 
Stamp Duty and published in the Gazette Extraordinary No. 
1933/14 of 21st September 2015, which was presented on 
21.11.2015, be approved. 

(Cabinet approval  signified.)" 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත : 
නිෙයෝග 

காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த் தல் 
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

INSURANCE INDUSTRY ACT: REGULATIONS 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

 

"That the Regulations made by the Minister of Finance under 
Section 112 read with Sections 13 (1) (d) and Section 16 of the 
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Regulation of Insurance Industry Act, No. 43 of 2000 and published 
in the Gazette Extraordinary No. 1907/17 of 25th March 2015, 
which were presented on 21.11.2015, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

ෙද්ශීය ආදායම් පනත : ෙයෝජනාව 
உண்ணாட்  இைறவாிச் சட்டம்: தீர்மானம் 

INLAND REVENUE ACT: RESOLUTION 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 

“That this Parliament resolves, under  Section 97(1) (a) of the Inland 
Revenue Act, No.10 of 2006, that the Agreement between the 
Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and 
the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of 
Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to 
Taxes on Income entered on 03rd April, 2014, which was presented 
on 23.09.2015 be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move the following Motion: 

 

"Hon. Ranil Wickremesinghe  

Hon. Lakshman Kiriella  

Hon. Nimal Siripala de Silva   

Hon. Gayantha Karunatileka  

Hon. Dayasiri Jayasekara,- Sectoral Oversight Committees,- 

That this Parliament resolves that- 

 
(a) There shall be in Parliament Committees styled “Sectoral 

Oversight Committees” as indicated below, each of which 
shall have the jurisdiction and related functions as indicated 
to examine all Bills, Resolutions, Treaties, Reports and Other 
Matters relating to subjects within their jurisdiction;  

 
(b) The Committee of Selection shall allocate the subjects, 

functions, departments and institutions assigned to Ministries 
under Articles 43(1) and 43(2) of the Constitution to the 
appropriate Sectoral Oversight Committee, which shall be as 
follows:- 

1. Economic Development 

2. International Relations 

3. National Security 

4. Sustainable Development and Environment and 
Natural Resources 

5. Women and Gender 

6. Education and Human Resources Development 

7. Health and Human Welfare, Social Empowerment 

8. Transport and Communication 

9. Agriculture and Lands 

10. Legal Affairs (anti corruption) and Media 

11. Youth, Sports, Arts and Heritage 

12. Business and Commerce 

13. Energy 

14. Manufacturing and Services 

15. Internal Administration and Public Management 

16. Reconciliation and North & East Reconstruction 

 

 (c)   All Bills, Resolutions, Treaties, Reports and Other Matters 
within their jurisdiction shall be referred to the relevant 
Committees for report prior to being considered by the 
Parliament.  

2.  (a) The several Sectoral Oversight Committees shall have 
general oversight responsibilities as provided in paragraph 1.
(c) in order to assist  Parliament in:-  

(i)   its analysis, appraisal and evaluation of-  
 

(a)  the application, administration, execution and 
effectiveness of legislation passed by Parliament; 
and  

(b)  conditions and circumstances that may indicate 
the necessity or desirability of enacting new or 
additional legislation; and 

(ii)  its formulation, consideration, and enactment or changes 
in laws, and of such additional legislation as may be 
necessary or appropriate. 

(b) In order to determine whether laws, projects and 

programmes addressing subjects within the jurisdiction of a 

Committee are being implemented and carried out in 

accordance with the intent of Parliament and whether they 

should be continued, curtailed, or eliminated, each Sectoral 

Oversight Committee shall review and study on a continuing 

basis-  

(i)    the application, administration, execution, and 

effectiveness of legislative projects and programmes 

addressing subjects within its jurisdiction;  

(ii) the organization and operation of Departments and 

Institutions having responsibilities for the 

administration and execution of legislative projects and 

programmes addressing subjects within its jurisdiction; 

(iii) any conditions or circumstances that may indicate the 

necessity or desirability of enacting new or additional 

legislation addressing subjects within its jurisdiction 

(whether or not a Bill or a Resolution has been 

introduced with respect thereto); and  
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(iv) future research and forecasting on subjects within its 

jurisdiction.  
 

(c) Each Committee may conduct at any time such investigations 
and studies as it considers necessary or appropriate in the 
exercise of its responsibilities.  

(d)  Not later than six weeks after the commencement of the first 
session of Parliament, each Sectoral Oversight Committee 
shall, adopt its oversight plan for that Parliament. Such plan 
shall be submitted to the Committee on Parliamentary 
Business. In developing its plan each Committee shall, to the 
maximum extent feasible-  

(i)  consult with other Committees that have jurisdiction 
over the same or related legislative projects, 
programmes, or agencies within its jurisdiction with the 
objective of ensuring maximum coordination and 
cooperation among Committees when conducting 
reviews of such legislative projects, programmes, or 
agencies and include in its plan an explanation of steps 
that have been or will be taken to ensure such 
coordination and cooperation; 

(ii)   review specific problems with Government rules, 
regulations, statutes and court decisions which need 
further consideration, or that impose severe financial 
burdens on individuals;  

(iii) give priority consideration to including in its plan the 
review of those legislative projects, programmes, or 
agencies operating under permanent budget authority or 
permanent statutory authority; and 

  (iv) to ensure that all significant legislative projects, 
programmes, or agencies within its jurisdiction are 
subject to periodic review.  

(e)  not later than nine weeks after the commencement of the first 
session of Parliament, the Speaker shall report to  Parliament 
the oversight plans submitted by Committees together with 
any recommendations that it may make to ensure the most 
effective coordination of oversight plans and otherwise to 
achieve the objectives of this sub clause.  

3. (a)   Parliament may refer any item to any Sectoral Oversight 

Committee. 

 (b) A Minister may refer any matter to the relevant Sectoral 
Oversight Committee having jurisdiction over the subject, 
function, department or institution coming under the 
Minister. 

      4.  (a) The Speaker shall refer each Bill, Regulation, Resolution 
or other matter that relates to a subject listed under a Sectoral 
Oversight Committee named under paragraph 1(a) above in 
accordance with the provisions of this Standing Order.  

 (b) The Speaker shall refer matters under paragraph 4 (a) in 
such manner as to ensure to the maximum extent feasible that 
each Committee that has jurisdiction under paragraph 1(a) 
over the subject matter of a provision thereof may consider 
such provision and report to Parliament thereon.  

 (c) In carrying out paragraphs (a) and (b) with respect to the 
referral of a matter, the Speaker:- 

(i)   shall designate a Committee exercising primary 

jurisdiction; 

(ii) may refer the matter to one or more additional 
Committees for consideration initially or after the 
matter has been reported by the Committee exercising 
primary jurisdiction for its opinion;  

(iii)  may subject a referral to appropriate time limitations; 

and  

(iv)  may make such other provision as may be considered 

appropriate. 

  (d)The opinion shall deal solely with those matters that fall 

under the areas of responsibility of the Committee giving an 

opinion.  

 (e) The Committee which has primary jurisdiction shall fix a 
deadline within which the Committee asks for an opinion 
and must deliver if it is to be taken into account in the 
Committee which has primary jurisdiction. 

 

5.   (a) Each Committee when acting in the exercise of its 
jurisdiction shall submit to the Speaker a report in respect of 
each item considered by the Committee. The Speaker shall 
cause such report to be tabled before Parliament.  

 

 (b) (i) Any Report by a Committee on any Bill or Regulation 
shall comprise draft amendments if any to the proposal 
accompanied, if appropriate by short justifications.  

  (ii)  Any such amendment to a Bill will be moved by the 
Chairman of the Committee or any other member 
designated by the Committee during the Committee 
stage of such Bill under Standing Order No. 56 of the 
Parliament as an amendment moved by the Chairman of 
the Committee. 

6.    (a) Each Sectoral Oversight Committee shall prepare a 
calendar of its meetings.  

  (b) Each Sectoral Oversight Committee will meet not less 
than two days of the month. The meetings of each Sectoral 
Oversight Committee will be summoned in accordance with 
the calendar/ timetable or as decided by the Chairman.  

 (c) Additional meetings of any Sectoral Oversight 
Committee shall be summoned either by the Chairman or at 
the request of half the members of the Committee.  

 

7.  Every Sectoral Oversight Committee will function for the duration of 
Parliament.  
 

8. (a) All Members of Parliament other than the following are eligible to 
serve as Members of Sectoral Oversight Committees:-  

 

(i)  Speaker 

(ii) Deputy Speaker 

(iii)  Deputy Chairman of Committees  

(iv)  Prime Minister 

(v)  Leader of the House  

(vi) Leader of the Opposition 

(vii)  Government and Opposition Whips  

(viii) Ministers of Cabinet appointed under Article 43(2) of 

the Constitution  

(ix)  Ministers appointed under Article 44(1) of the 

Constitution the subjects and functions of whose 

Ministries do not come within the purview of a 

Minister of the Cabinet or is not delegated subjects 

and  functions under Article 44(5). 
 

(b)  Every eligible member shall serve as a Member of not more 
than three Sectoral Oversight Committees. Deputy Ministers 
and Ministers not falling under paragraph 8 (a)(viii) shall not 
serve in any Sectoral Oversight Committee whose 
jurisdiction and related functions are the same as any subject, 
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function, Department or Institution of the Minister of the 
Cabinet under whose purview such Deputy Minister or 
Minister functions.  

(c) The places in each Sectoral Oversight Committee will be 
allocated by the Committee of Selection to political parties 
and independent groups represented in Parliament according 
to the numerical strength amongst the list of eligible 
members.  

(d)  The Leaders of the political parties or of the independent 
groups represented in Parliament shall submit the nomination 
of members of each Sectoral Oversight Committee to the 
Committee of Selection. The Speaker shall announce such 
names to Parliament in consultation with the Committee of 
Selection.  

(e)  The Leader of any political party or independent group 
represented in Parliament may in writing request the 
Committee of Selection to remove any such Member 
nominated under paragraph 8(d) from such Committee. The 
Committee of Selection shall on receiving such request 
discharge such Member from such Committee and inform 
Parliament.  

(f)  Each Sectoral Oversight Committee shall at its first meeting 
and thereafter at the first meeting after the post of Chairman 
becomes vacant elect a Chairman from among the Members 
of the Sectoral Oversight Committee.  

(g) Any Member who absents himself from three consecutive 
meetings without leave of the Committee shall be deemed to 
have vacated his membership of the Committee.  

9.   Each Sectoral Oversight Committee may when it considers 
necessary appoint Sub Committees of its own members to examine 
and report to such Committee such matters as deemed necessary.  

10.   Matters referred to a Sectoral Oversight Committee may not be 
taken up for consideration by Parliament until 6 weeks has lapsed 
from the reference unless the Parliament has directed otherwise 
and  provided that if Parliament has by resolution extended the 
time for the reporting on any specific matter then the consideration 
of such matter shall take place only after the lapse of the period as 
referred to in the resolution.  

11.   Every Sectoral Oversight Committee may in regard to any Bill or 
any other matter of public importance call for evidence from all 
parties affected by such Bill or of any interested parties or persons.  

12. (a) Every Sectoral Oversight Committee shall be empowered to 
send for persons, papers and records and shall submit Reports 
containing their opinions and observations together with the 
Minutes of evidence taken before them to Parliament.  

  (b)  A reservation by any member of a Sectoral Oversight 
Committee may be attached to any Report of such 
Committee.  

13.  (a) Whenever the Report of a Sectoral Oversight Committee 
recommends the enactment of legislation, the Cabinet of 
Ministers shall submit its opinion to Parliament within  6 
weeks of such Report being tabled in Parliament.  

  (b)  Whenever the Report of a Sectoral Oversight Committee is a 
non-legislative report, the Cabinet of Ministers shall submit 
its opinion within 6 weeks of the Report being tabled in 
Parliament.  

14.  Paragraph 8(a) shall apply to Committee on Public Accounts and 
Committee on Public Enterprises." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move the following Amendments to the above 
Motion: 

 

1.  "In Paragraph 1(b) of the Motion, immediately after the words 
'The Committee of Selection shall’ insert the words ‘determine 
the number of Members, not being less than fifteen (15), who 
shall constitute each Sectoral Oversight Committee and’ "; 

2.   "In Paragraph 1 (b), leave out  '43 (2)’ and substitute therefor 
'44 (2)’"; and 

3. "In Paragraph 8 (b), leave out the Roman numeral ‘(viii)’ and 
substitute therefor the Roman numeral ‘(ix)’ ”.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move the following Motion: 

 
"Hon. Ranil Wickremesinghe  

Hon. Lakshman Kiriella  

Hon. Nimal Siripala de Silva   

Hon. Gayantha Karunatileka  

 

Hon. Dayasiri Jayasekara,- Committee on Public Finance,- That 

this Parliament resolves that there shall be a Committee to be 

designated the Committee on Public Finance consisting of a 

Chairman and eleven members nominated by the Committee of 

Selection provided that the Chairman shall be elected by the 

Members of the Committee. 

     
 

 2. It shall be the duty of the Committee to examine : 
 

(a) the collection of revenue under Article 148 of the 
Constitution;  

(b) the payment from the consolidated fund under Article 149
(1) of the Constitution;  

(c)  the utilization of public funds for specific purposes by law 
under Article 149(1) of the Constitution;  

(d) the application of public funds under Article 150(1) and 
150(2) of the Constitution;  

(e)  the recessions of appropriations contained in the 
Appropriation Act, for the current year, the transfer of 
appropriation and the unexpected balance;  

(f)  the implementation of the Appropriation Act for the current 
year;  

(g)   public debt and debt service;  

(h)  reports and statements under the Fiscal Management 
(Responsibility) Act,  No. 3 of 2003. 
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 3.  The Committee shall from time to time report to Parliament 

matters arising from the matters referred to in paragraph 2. 
 

    4.  The Committee shall present within 6 weeks of the tabling of the 

Budget Estimates of the Bill a Report on the estimates     

including whether the money is well laid out within the limits of 

Government policy.  

 

    5.  The Committee shall present before Parliament within 04 days 
after the presentation of the Budget and the Second Reading of 
the Appropriation Bill a Report on the fiscal, financial and 
economic assumptions used as bases in arriving at total 
estimated expenditures and receipts. 

 

(2)  (a)   That the Committee and its Chairman shall be nominated by 

Mr. Speaker, 
 

 (b)  That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 95 

of the Parliament, the Committee shall consist of not more 

than twenty one (21) Members. 

 

(3)  That the Committee shall have the power to: 
 

(a)  fix its quorum; 

(b)  send for persons, papers and records, may order any 

person to attend before Parliament or before such 

Committee, and to produce any paper, book, record or 

document in the possession or under the control of such 

person; 

(c)  verify or otherwise ascertain by the oral examination of 

witnesses and examine witnesses upon oath or 

affirmation which the Chairman of the Committee or a 

person specially authorized for that purpose may 

administer; 

(d)  obtain the services of Specialists and Experts in the 

relevant fields to assist the Committee; and 

(e)  make interim reports from time to time and to sit 

notwithstanding any adjournment of Parliament. 

(4) The Committee shall make its Report within One Year of the date 
of its first sitting or such other or further time as Parliament may 
grant." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move the following Amendments to the above 
Motion: 

1. “In Paragraph (1) 2 (b), leave out the words ‘under Article 149 
(1) of the Constitution’"; 

 " In Paragraph (1) 2 (c ), leave out the words ‘under Article 149
(1) of the Constitution’"; and 

 "In Paragraph (1) 2 (d), leave out the words ‘under Article 150 
(1) and 150 (2) of the Constitution” 

2. "Leave out all words in Paragraph (2)" ; and 

3. "Renumber Paragraph (3) as ‘(2)’ and Paragraph (4) as ‘(3)’ ”. 
  

 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අද දින න්යාය පතෙය් අංක 10 සිට 21 

දක්වා විෂයන් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157 වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව ෙනොපැමිණි 
මන්තීවරුන් ද ඇතුළුව තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කළ යුතු බැවින්, එකී ෙයෝජනා ගරු 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙහෝ ගරු සභානායකතුමා විසින් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව එකී 
ෙයෝජනා ෙදොළහටම එකවර ඡන්දය පැවැත්වීමට සභාෙව් අවසරය 
ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව එකඟද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනා, ෙවන් ෙවන්ව තිෙබන 

ෙයෝජනා. ඒ නිසා එකවර ෙම් ෙයෝජනා ෙදොළහටම ඡන්දය ගන්න 
බැහැ. ඒ නිසා එක එක ෙයෝජනාව අරෙගන, එක එක 
ෙයෝජනාවට තුෙනන් ෙදකක අනුමැතියක් ගැනීම තමයි, ෙමහි 
නීත්යනුකූල කමෙව්දය වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙදන්න 
බැහැ. That is the procedure. You cannot take up all the 
Items together. How can you take them up wholesale? It 
is not allowed.-[Interruption.] You all can shout. But - 
[Interruption.]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

ඡන්දය පටන් ගන්න ෙකොට කිව්වා, "ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ" 
කියා. "ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ" කියලා තමයි ඡන්දයක් ඉල්ලුෙව්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, "ඡන්දයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ" කියා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
එෙහම නම් පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඡන්දයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත අවශ්යයි, ෙම්වා සම්මත කරන්න.

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තුෙනන් ෙදකක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය 
නාස්ති කරනවා.  [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ෙප්ළිෙයන් ෙප්ළිය 
ගනිමු. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, සභාව එකඟ නම් ෙම් 
සියලු ෙයෝජනාවලට එකවර ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විධියට ඡන්දය ගන්න බැහැ. 

තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත ගැනීම ලකුණු කරද්දී, අපි නමින් 
ඡන්දය ගන්න කියා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙප්ළිෙයන් 
ෙප්ළිය නැඟිටලා ඡන්දය දීෙමන් තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත ගැනීම 
ගැනයි අපි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් තුෙනන් ෙදකක් ගෙල් ෙකොටන්න කියන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා කම්මැලිකමට ඔෙහොම කියන්ෙන්. [බාධා 

කිරීම්] එතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එක ෙදයක් කියනවා. ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිත් තවත් ෙදයක්  කියනවා.   

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කිරීම 

පිළිබඳව එකඟතාවකට ආෙව්, මින් පසුව අපට විවාදයකට දිනයක් 
ෙදනවා කියන එකඟතාව මතයි. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන්න ඕනෑ, 
ෙමම ෙයෝජනා සම්මත කර ගන්නවා වාෙග්ම අපට ෙම් පිළිබඳව 
විවාදයක් ෙවනම අවශ්යයි කියා. නැත්නම් -  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙදනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙවන්ෙන්,  තුෙනන් 

ෙදකක කැමැත්ත ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම සභාවම "හා" 
කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ. තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත ගැනීම 
ඡන්දයක් විමසා සහතික කළ යුතුව තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ නිසා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඡන්දයක් ඉල්ලනවා ෙනොෙවයි. ඒ ඡන්දය ඕනෑ. 

 

ඊළඟට තිෙබන පශ්නය, ඔබතුමාෙගන් තමයි නිෙයෝගය 
අවශ්ය වන්ෙන්. ෙයෝජනා ගණනාවක් එකට තිෙබනවා. ඒ 
ෙයෝජනා ගණනාවම එකට ෙගනැල්ලා ඡන්දයක් විමසන්න 
පුළුවන්ද කියන එක ඔබතුමා තීරණය කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි දැන් ෙයෝජනා වුෙණ්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එකඟතාවෙයන් පුළුවන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට ඡන්දයක් විමසන්න පුළුවන්. සභාව එකඟ ෙවනවා නම් 

පුළුවන්. ඊළඟට ඡන්දයක් ගනිමු. සභාව එකඟද? [බාධා කිරීම්] 

ෙහොඳයි. We will take a Vote. [Interruption.] Do you want to 
take a Vote?- කැමතිද? [බාධා කිරීම්] ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද අපි ෙම් ඉදිරිපත් 

කරන්න යන ෙයෝජනා  පසු ගිය රජෙයන් අත්සන් කළ ගිවිසුම්  
සම්බන්ධ ෙයෝජනා. ඒ ගිවිසුම්වලට අත්සන් කළත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගන්න තරම්වත් 
වුවමනාවක් ඒ රජයට තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා තමයි අද  අපි ෙම් 
ෙයෝජනා 12ම ඉදිරිපත්  කර සම්මත කර  ගන්නට  යන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අපිත් එක්ක කිට්ටුෙවන්ම කටයුතු කරන  රටවල් 
12ක් එක්ක ආෙයෝජනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එදා  අත්සන් කළ 
ගිවිසුම්  සම්බන්ධ ෙයෝජනා. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි,  
දැන් එම ෙයෝජනා  ෙදොළහ මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.  ඉන් පසුව 
මුළු සභාවම එකඟ ෙවනවා නම්,  එක ඡන්ද  විමසීමකින් අපි ඒ 
ෙයෝජනා සම්මත කරමු. [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව්  එකඟත්වය තිෙබනවා නම් අපිට  සම්මත කර ගන්න 

පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ගරු විජයදාස  රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා.  
[බාධා කිරීම්] ඉන්න.  ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 

අනුව, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් එකින් 
එක  ඡන්ද ගැනීමක් අවශ්ය ෙවනවා,  පනත් ෙකටුම්පතක් නම්.  
ෙම් ෙයෝජනා. ෙයෝජනා  ෙගෙනනෙකොට, ඒ ෙයෝජනා එකක් ෙහෝ 
වැඩි ගණනක් සභාෙව් එකඟතාව ඇත්නම්  එකට ඡන්දය ගැනීෙම්  
කිසිම බාධාවක් නැහැ. ෙම්ක පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එම නිසා  පක්ෂ ෙවන  ෙයෝජනාවලට පක්ෂ ෙවන්නත්, එකඟ 

ෙනොෙවන  ෙයෝජනාවලට එකඟ ෙනොෙවන්නත් මන්තීවරුන්ට 
අවස්ථාව තිෙබන්න ට ඕනෑ. ඒ ෙහේතුව නිසායි අපි  ෙවන් වශෙයන් 
ගන්ෙන්.   [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order? 

 

 
 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The point I wish to raise is, how can you determine 

the two-thirds count by voice? [Interruption.] 
 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We are taking up the Vote row by row. Okay, Hon. 

Mangala Samaraweera, you may go ahead. [Interruption.] 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 

 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ව්යවස්ථා විෙරෝධීයි.  එම නිසා ව්යවස්ථා විෙරෝධී 

කටයුත්තකට අපි සහභාගි වන්ෙන් නැහැ.  
 

 

 

(ෙම් අවසථ්ාෙව්දී එක්සත් ජනතා නිදහස ්සන්ධානෙය්  මන්තීවරු 
පිරිසක් සභා ගැෙබන් පිටව ගියහ.)  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர ன்னணி 
உ ப்பினர்கள் சிலர் சபாமண்டபத்தி ந்  ெவளிேயறினர். 

At this stage, some Members of the UPFA walked out of the 
Chamber. 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ කටාර් රාජ්ය අතර 
ගිවිසුම 

இலங்ைக - கட்டார் 
அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND STATE OF QATAR 

 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,  the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the State of Qatar for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 22nd 
May 2012, being an Agreement for the Promotion and Protection of 
Investments in Sri Lanka of such foreign State, its nationals or 
corporations, companies and other associations incorporated or 
constituted under its Laws, which was presented on 01.12.2015 be 
approved, as being essential for the development of the national 
economy. 

(Cabinet  approval  signified.)” 
 

 
 

පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   'ஆம்'  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Divide! 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව  

157 ; විරුද්ධව; නැත  යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

157;  எதிராக  இல்ைல.  
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 157; 

Noes Nil. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
න්යාය පතෙය් විෂය අංක 11. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, න්යාය පතෙය් අංක 11 සිට 21 දක්වා 

ෙයෝජනා සියල්ල තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
අනුමත කිරීමට move කරන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
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ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ තායිලන්ත රාජධානිය 
අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - தாய்லாந்  
அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND KINGDOM OF THAILAND 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

"That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,  the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of  
Sri Lanka and the Government of the Kingdom of Thailand for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 03rd 
January 1996, being an Agreement for the Promotion and Protection 
of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its nationals or 
corporations, companies and other associations incorporated or 
constituted under its Laws, which was presented on 01.12.2015 be 
approved, as being essential for the development of the national 
economy. 

(Cabinet  approval  signified.)" 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ ඉන්දුනීසියා ජනරජය 

අතර ගිවිසුම 
இலங்ைக - இந்ேதாேனசிய 

கு யரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 

LANKA AND REPUBLIC OF INDONESIA 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,  the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Republic of Indonesia for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 10th 
June 1996, being an Agreement for the Promotion and Protection of 
Investments in Sri Lanka of such foreign State, its nationals or 
corporations, companies and other associations incorporated or 
constituted under its Laws, which was presented on 01.12.2015 be 
approved, as being essential for the development of the national 
economy. 

(Cabinet  approval  signified.)” 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

.ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ ඊජිප්තු අරාබි 
ජනරජය අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - எகிப்  அராபியக் 
கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Arab Republic of Egypt for 
the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 
11th March 1996, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet approval signified.)" 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ කුෙව්ට් රාජ්ය අතර 
ගිවිසුම 

இலங்ைக - குைவத் 
அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND STATE OF KUWAIT 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the State of Kuwait for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 
05th November 2009, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet approval signified.)" 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ වියට්නාම සමාජවාදී 
ජනරජය අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - வியட்நாம் ேசாச சக் 
கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

 

"That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,  the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Socialist Republic of Vietnam 
for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed 
on 22nd October 2009, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 
 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ මහජන චීන 
සමූහාණ්ඩුව අතර ගිවිසුම 
இலங்ைக - சீன மக்கள் 

கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 
AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 

LANKA AND PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

"That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,  the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the People’s Republic of China 
for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed 
on 13th March 1986, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet  approval  signified.)" 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ශී ලංකා  සහ මලයාසියා ආණ්ඩු අතර 
ගිවිසුම 

இலங்ைக - மேலசிய 
அரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND MALAYSIA 

 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of Malaysia for the Reciprocal 
Promotion and Protection of Investments, signed on 16th April 
1982, being an Agreement for the Promotion and Protection of 
Investments in Sri Lanka of such foreign State, its nationals or 
corporations, companies and other associations incorporated or 
constituted under its Laws, which was presented on 01.12.2015 be 
approved, as being essential for the development of the national 
economy. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 

 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ පාකිස්තාන 
ඉසල්ාමීය ජනරජය අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - பாகிஸ்தான் இஸ்லாமியக் 
கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

 

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Islamic Republic of Pakistan 
for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed 
on 05th January 2000, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy.  

(Cabinet approval signified.)” 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ ඉරාන ඉසල්ාමීය 
ජනරජය අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - ஈரான் இஸ்லாமியக் 
கு யரசுக்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Islamic Republic of Iran for 
the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 
25th July 2000, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet approval signified.)” 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
 

ශී ලංකා ආණ්ඩුව සහ ෙචක් ජනරජය අතර 
ගිවිසුම 

இலங்ைக - ெசக் 
கு யரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND CZECH REPUBLIC 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move,  

“That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka and the Government of the Czech Republic for the Reciprocal 
Promotion and Protection of Investments, signed on 28th March 
2011, being an Agreement for the Promotion and Protection of 
Investments in Sri Lanka of such foreign State, its nationals or 
corporations, companies and other associations incorporated or 
constituted under its Laws, which was presented on 01.12.2015 be 
approved, as being essential for the development of the national 
economy. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ශී ලංකා  ආණ්ඩුව සහ ඉන්දියා ජනරජය 
අතර ගිවිසුම 

இலங்ைக - இந்தியக் 
கு யரசுக க்கிைடயிலான உடன்ப க்ைக 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF SRI 
LANKA AND REPUBLIC OF INDIA 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I move, 

"That this Parliament resolves under Article 157 of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Agreement 
between the Government of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the Government of the Republic of India for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 
22nd January 1997, being an Agreement for the Promotion and 
Protection of Investments in Sri Lanka of such foreign State, its 
nationals or corporations, companies and other associations 
incorporated or constituted under its Laws, which was presented on 
01.12.2015 be approved, as being essential for the development of 
the national economy. 

(Cabinet approval signified.)" 
 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 11 සිට 21 දක්වා සභාව එකඟද? 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   'ஆம்' ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Divide! 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව  

156 ; විරුද්ධව; නැත  යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

156; எதிராக இல்ைல. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 156; 

Noes Nil. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ පජාතන්තවාදී 

මූලධර්මවලට ශක්තිය ෙදමින්, සම්මත වූ දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසු බිහි වූ පාලනෙය් මංගල අය වැය 
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ෙයෝජනා දින 24ක කාල පරාසයක් පුරාවට සාමාන්යෙයන් දක්නට 
ලැෙබනවාට වඩා උණුසුම් වාද විවාදවලින්, විවිධ අදහස් හුවමාරු 
කර ගැනීම්වලින් අනතුරුව 2016 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගනිමින් අය වැය විවාදය සමාප්ත 
කරන්නටයි අපි සූදානම් ෙවන්ෙන්. 

අප රෙට් මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් වැඩි දියුණුව ෙවනුෙවන් ඵලදායී 
අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක්ම පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරන ලද බව මාෙග් විශ්වාසයයි. රාජ්ය 
මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව පකාරව සනාථ කරමින් 
ෙමම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට දායකත්වය ලබා දුන් ජනතා 
නිෙයෝජිත ඔබ සෑම සියලු ෙදනාටම ව්යවස්ථාදායකය ෙවනුෙවන් 
ස්තුතිය පිරිනැමීම මාෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක්. 

මුදල් අමාත්යවරයා ෙලස අය වැය ෙල්ඛනය ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට මාෙග් 
ස්තුතිය පථමෙයන්ම හිමි විය යුතුයි. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට 
එකතු වූ ඉතා ඵලදායී පියවරක් වශෙයන් ෙපනී යන අය වැය 
විෙශේෂ කාරක සභාව හරහා හයවැනි වතාවටත් ෙවනස් වූ අත් 
දැකීමක් ලබා ගැනීමට ඒ කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දරමින් 
අනුපෙම්ය කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
අමාත්යතුමාටත්, ඊට පැමිණ සහභාගි වූ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලූම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමාටත්, මූලාසනෙය් කටයුතු ෙමෙහයවීමට මට 
සහාය වූ සියලු ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, මන්තීතුමියන්ලාටත් 
මාෙග් හෘදයංගම කෘතඥතාව පළ කිරීමට  අමතක ෙනොකරමි.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතු බව ෙපන්වමින් ඇතැම් වැය 
ශීර්ෂ වාද විවාදවලට සකියව සහභාගි ෙවමින් දැක්වූ සහෙයෝගයට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරි 
නමනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා, ගරු සභානායකතුමා, ගරු ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, ගරු විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
නායකතුමා සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා වැඩි 
කාලයක් සභාව තුළ රැඳී සිටිමින් ලබා දුන් උපරිම සහෙයෝගය 
ෙවනුෙවන් මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

සෑම විවාද දිනයකම ඊට සහභාගි ෙවමින් ඵලදායී ෙලස අදහස් 
දැක්වූ ගරු අමාත්යතුමන්ලා, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමන්ලා, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සහ විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලු ගරු මන්තීතුමන්ලා දැක්වූ 
උපරිම දායකත්වය ෙවනුෙවන් මාෙග් කෘතඥතාව පළ කිරීමට 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

තවද ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක් කාරණයක් පිළිබඳව සියලු  ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි. 2016 ඉදිරි වසෙර්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මින් ෙපර 
කිසිදාක ෙනොතිබූ ආකාරයට ෙනොෙයකුත් බලතල සහිත ශක්තිමත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත්වනු ෙනොඅනුමානයි. එහිදී පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට විශාල 
වගකීම් සම්භාරයක් ඉටු කිරීමට අවස්ථාව සැලෙසන අතරම, ඔවුන් 
සියලු ෙදනාටම විෙශේෂ වටිනාකමක් ලැෙබන බව මට විශ්වාසයි.  

ෙම් උත්තරීතර 8වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරයට 
ෙත්රී පත් වූ අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා 
කිරීමටත්, ආදර්ශවත් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවක් බිහි කිරීමටත් 

කැප ෙවන ෙලස  ඔබ සැම මෙගන් ඉල්ලා සිටි බව මෙග් සිහියට 
නැ ෙඟනවා. මාෙග් එකම පාර්ථනය කම කමෙයන්  අපි සියලු 
ෙදනාම නිරන්තරෙයන් අෙප්ක්ෂා කරන ෙගෞරවනීය තත්ත්වය 
උදා කර දීමටයි.  

පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය තුළ අභිමානවත් සංෙක්තයක් 
ෙලස සැලෙකන ෙසංෙකෝලෙය් උත්තරීතර වටිනාකම සෑම විටම 
ආරක්ෂා කිරීමට අපි සියලුෙදනාම කැප විය යුතු බව මා විශ්වාස 
කරනවා. ඉතිහාසෙය් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ෙමම උත්තරීතර සභා 
ගර්භයට ෙනොගැළෙපන ෙද් සිදු වී ඇති බවත්, නුසුදුසු වචන සහ 
හැසිරීම් දක්නට ලැබී ඇති බවත් අප දන්නා සත්යයක්. ෙමවැනි ෙද් 
ඉතිහාසයට පමණක් එකතු වනු මිස වර්තමානෙය්දී ෙහෝ 
අනාගතෙය්දී සිදු ෙනොවීමට අප සැම වග බලා ගත යුතුයි.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්  ෙගෞරවය පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළදීම ආරක්ෂා කිරීෙමන් සිවිල් සමාජය තුළදී අපට එම 
ෙගෞරවය ලැෙබනවා ෙනොඅනුමානයි. පාර්ලි ෙම්න්තුව තුළ 
මන්තීවරුන් ෙලස අප පිරිහීමට ලක් වුෙණොත් සමාජෙයන් අපට 
ලැෙබන පතිචාරය ෙගෞරවනීය ෙනොවන බව වඩාත් පැහැදිලියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා ෙලස මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙගෞරවය සහ අභිමානය නිරන්තරෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙමන්ම පිටතදීත් ආරක්ෂා කිරීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ගැනීමට 
කිසිදු පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මම සූදානම් බව පකාශ කරනවා. 
මන්තී ගරුත්වයට හානි වන ආකාර ෙය් ඇතැම් සිද්ධීන් පිටස්තරව 
සිදු වූ අවස්ථා ගැන මාෙග් අවධානය ෙයොමු වී ඇත. අදාළ ආයතන 
පධානීන් දැනුවත් කර එවැනි සිදුවීම් ඇති ෙනොවන ෙලස අප විසින් 
අවශ්ය පියවර ෙගන ඇති බව සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. ෙම් 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් සහ 
ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ලැබුණු සහායද මම අගය 
කරනවා. අෙප් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් වර්තමාන 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සාමාජිකයන් ෙලස අපට හිමි වී තිෙබන ඒ 
භාරදූර කාර්යය නිවැරදිවත්, අපෙග්ම හෘදය සාක්ෂියට එකඟවත් 
ඉටු කළ යුතු යැයි  සෑම ෙදනාටම ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරනවා. එවිට ඊළඟ යුගෙය් පරම්පරාව ව්යවස්ථාදායකෙය් අප 
ගැන භක්ත්යාදරෙයන් යුතුව සිහි කරාවි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් 
කාලයක සිට පැවත එන සම්පදායයන්, පරිචයන් සහ සථ්ාවර 
නිෙයෝගවල විධිවිධානවලට අනුකූල වන අයුරින් සභා ගර්භෙය්දී 
වාද විවාදවලට මනා සංයමයකින් යුතුව සහභාගි වීම ජනතා 
නිෙයෝජිත අප සැමෙග් පරම වගකීමයි.  

අෙනක් කාරණය නම්, ගරු  ඇමතිවරුන් හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් මීට වැඩිය 
සහභාගිත්වයක් මා අෙප්ක්ෂා කරන බවයි. එබැවින් ලබන්නා වූ 
2016 නව වසෙර්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල 
ෙව්ලාව තුළදී ව්යවස්ථාදායකෙය් සියලු වැඩ කටයුතුවලට මීට 
වඩා පමුඛතාව ලබා ෙදමින් සියලුම ගරු ඇමතිවරුන් සහ ගරු 
මන්තීවරුන් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමන්ට හැකි 
උපරිම සකිය දායකත්වය ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ෙමම කාල සීමාව තුළදී විෙශේෂෙයන්ම සභාෙව් කටයුතු 
ෙමෙහයවීමට වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් මට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් කටයුතු කළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා, සහකාර මහ 
ෙල්කම්තුමිය, සහකාර මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ෙල්කම් 
මණ්ඩලයට මාෙග් හද පිරි ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙව්තධාරි, හැන්සාඩ්, පරිපාලන, ව්යවස්ථාදායක 
ෙසේවා, ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන, සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු, 
මුදල් හා සැපයුම්, ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ යන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පධානීන්, පුස්තකාලය, පර්ෙය්ෂණ අංශය, 
කථා පරිවර්තක අංශය, සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය හා  පනත් 
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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ෙකටුම්පත් කාර්යාංශ භාර අංශ පධානීන් ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ට 
ඔවුන්ෙග් කැපවීම ෙවනුෙවන් මාෙග් අවංක ස්තුතිය පිරිනැමීම  
යුතුකමක් ෙලස මම සලකනවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම මට විශාල 
ශක්තියක් වුණා.  

ගරු සභානායකතුමාෙග්, ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් සහ විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් 
ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, මුදල් අමාත්යාංශය ඇතුළු අෙනකුත් සියලුම 
අමාත්යාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, ඔවුන්ෙග් සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ඇතුළු එම කාර්ය 
මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

රජෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමා ඇතුළු ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය, 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙපොලීසිය, තැපැල් කාර්යාලය, ලංකා බැංකුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථාන, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය යනාදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුබද්ධිත ආයතනවල සියලු නිලධාරි මහත්ම 
මහත්මීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා. මුදිත 
හා විද ත් සියලු මාධ්යෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග් ෙසේවය ස්තුති 
පූර්වකව අගය කරනවා. ස්තුති කළ යුතු එෙහත්, ෙමහි සඳහන් 
ෙනොවූ යෙමකු ෙව් නම් ඒ සෑම ෙකෙනකුටමත් මාෙග් සත්ුතිය 
පිරිනමන බව සටහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

ගරු මන්තීවරුනි, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, රජෙය් මුදල් 
පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි අලුත් අත්දැකීම් තුළින් වසර 
ගණනාවක් පුරාවට පැවැති සාම්පදායික ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
හමාර කරමින් සම්මුතිවාදි පාලනෙය් දැක්ම, සැලැස්ම සහ 
කියාන්විතය පිළිබඳ පූර්ණ චිතයක් ජනතාව හමුෙව් ඉදිරිපත් 
කරමින් අද අපෙග් මාතෘ භූමියට අවශ්ය වී තිෙබන නව ෙද්ශපාලන 
සම්පදායයක් නිර්මාණය කිරීෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාව උපෙයෝගි 
කර ගනිමින් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින්  ෙතොරව රෙට් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන්, රෙට් යහපත ෙවනුෙවන්, රෙට් අනාගත පරපුර 
ෙවනුෙවන් නව ෙද්ශපාලන ගමනක් කරා පිය නැඟීමට කටයුතු 
කිරීම පජාතන්තවාදි ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙලස අප සැමෙග් පරම 
ෙමෙහවර  බව මතක් කිරීමටද මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  

අවසාන වශෙයන්, සාමය, සතුට පිරි සිරි සුබ නත්තලක් 
පාර්ථනා කරමින්, එළෙඹන්නා වූ  2016 නව වර්ෂය ඔබ 
සියලුෙදනාටත්, ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාවටත් ෙසෞභාග්ය පිරි 
වාසනාවන්ත නව වසරක් ෙව්වා කියා මා ඉත සිතින් පාර්ථනා 
කරනවා. ස්තුතියි!   

ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව 2016 ජනවාරි මස 09වන දින ෙපර වරු 

10.30ට- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායයක් හැටියට ආණ්ඩුව 

පැත්ෙතන් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් ස්තුතිය පළ කිරීමක් 
ෙකෙරනවා.  - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් සභාව කල් තැබීමයි 
කෙළේ. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා සියලුෙදනාට ස්තුති කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක පමාණවත් නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. සාමාන්යෙයන් 

සම්පදායයක් හැටියට තිබුණු එකයි මා කිව්ෙව්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, I will speak. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක 
හැටියට කටයුතු කරද්දී ඉදිරිපත් කළ පළමුවැනි අය වැය ෙමයයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය ඉතාම සාර්ථකව අවසන් 
කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
සහෙයෝගය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
සහෙයෝගය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාෙග් සහෙයෝගය 
සභානායක වන මාහට ලැබුණා. මම ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කරලා අපි ෙම් වන විට අලුත් සංස්කෘතියක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කිරීම, ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීම වැනි 
කටයුතු සිදු කරන්න අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් පත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ 
බලතල ලබා දීෙම් වැඩ කටයුත්ත කර ගන්න ඉදිරිෙය්දී ඔබ 
සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය පාර්ථනා කරමින්, ඔබ සියලුෙදනාට 
සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Speaker, may I say a few words.  

We are perhaps in the last few minutes of the Sittings 
of  Parliament for this year. We have had a long Session 
in recent weeks with the Budget Proposals being debated 
and eventually being adopted.  

Significant developments have taken place in this 
country this year. We have had a Presidential Election 
and a new President has been elected. Consequent to his 
election as President, there had been the passage of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution. It was again 
a very significant piece of legislation that transformed the 
governance in this country to a very substantial extent  
and, I think,  gave this country a true realization of 
democracy and democratic values. Consequent to the 
passage of the Nineteenth Amendment, a new 
Government was  elected to office. The new Government 
has assumed office and has presented this Budget to 
Parliament.  
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It is expected, Mr. Speaker,  that in the course of  the 
coming year, this Parliament will be transformed into a 
Constitutional Assembly and that Constitutional 
Assembly will be entrusted with the performance of even 
more important functions to ensure that democracy in this 
country is preserved, that the Executive Presidency in this 
country does not continue in the manner in which it has 
existed  for a considerable period of time;  that there are 
electoral reforms that will ensure that there are elections 
that are  truly democratic,  free and fair and just by all the 
people to live in this country and that there are 
constitutional arrangements for the sharing of powers of 
governance in such a manner that everyone will be able to 
be beneficiaries of democratic verdicts, being able to 
exercise some  powers of governance in different areas of 
competence,  in different territorial units of power sharing 
which has been something that this country has not been 
able to achieve thus far which is not contained either in 
the 1978 Constitution or in the 1972 Constitution. We 
hope that this new Constitution that this Constitutional 
Assembly will enact  in the course of the coming year will 
bring to an end this totally, unsatisfactory, unhealthy 
situation that has prevailed in this country for a long,  
long time.  We are confident that all the Members of this 
House, whichever party they belong to, will transcend the 
barriers of party politics and come together and take steps 
that will be in the best interest of this country and  that 
will give this country and all the people in this country a 
sense of belonging to the country and also a sense of 
essence that the country belongs to all of us and that we 
will together march forward.  

Mr. Speaker, before I conclude, I wish to thank you, 
Mr. Speaker, the Deputy Speaker, the Deputy Chairman 
of Committees, the Secretary-General of Parliament, the 
Deputy Secretary-General, the Assistant Secretaries-
General and the entirety of the Parliamentary staff who 

have worked hard to enable the Members of this 
Parliament to function.  I wish to thank the Hon. Prime 
Minister, the Cabinet of Ministers, all the Members of 
Parliament of the Government, all the Members of 
Parliament of  the Opposition for all the co-operation that 
they have extended to make these sessions of Parliament 
successful.  

Thank you very much, Mr. Speaker.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසාන කිරීමට පථම 

නිෙව්දනයක් කරන්න තිෙබනවා.  

අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී 
ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
කණ්ඩායම) සහ "සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
ශාඛාව) යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට 
සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව අ.භා. 7.00ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 

ජනවාරි මස 09වන ෙසනසුරාදා පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

பி.ப. 7.00 மணிக்கு, பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2015 சனவாி 09, சனிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

At 7.00 p.m. Parliament adjourned until 10.30 a.m. on Saturday, 
09th January, 2016, pursuant to the Resolution of  Parliament of this 
Day. 

3227 3228 

[ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන්   මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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